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SAMENVATI'ING
Een van de talen die ontwikkeld zijn om de baan van een robot te programmeren
is Structured Robot Language (SRL)[1]. De baan van het Tool Center Point wordt
beschreven in een vast cartesisch coordinatenstelsel door middel van MOVE instrukties. Door het opgeven van specificaties kan o.a. de snelheid, versnelling en
tijdsduur van de beweging worden beinvloed. Voorbeelden van MOVES zijn de
SMOVE, een rechte lijn beweging, en de CIRCLEMOVE, een (gedeeltelijke/complete) cirkel beweging.
Begonnen is met het realiseren van de MOVES op een Hewlett Packard computer
(HP 300) in Pascal. Dit vereiste een (voorlopige) aanpassing van de syntax van
SRL aan die van Pascal. Elke MOVE bestaat uit een versnellend gedeelte, een
deel met constante snelheid en een vertragend deel. De baan wordt opgedeeld in
kleine tijdstapjes en de positie van de robot wordt na elke stap omgerekend naar
de hoekstanden tussen de links. Deze hoeken dienen als basis voor de besturing
van de robot.

SUMMARY
One of the languages developed to program trajectories of a robot is Structured
Robot Language (SRL)[1]. The path of the Tool Center Point is described in
terms of MOVE- statements in a cartesian coordinate system. Specifications such
as velocity, acceleration and duration of the MOVE makes it possible to influence
the movement. Examples of MOVES are SMOVE (straight line movement) and
the CIRCLEMOVE (complete/partial circle movement).
A start has been made to implement SRL on a Hewlett Packard computer (HP
300) in Pascal. Adaption of the syntax of SRL was necessary to meet the Pascal
compiler requirements. Every MOVE consists of an acceleration part, a part with
constant speed and a deceleration part. The trajectory is split into timeslices. For
each step the position of the robot is calculated and transformed to the angles between the links. These angles form the base for steering the robot.
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I.INLEIDING.
Aan de Technische Universiteit Eindhoven wordt onderzoek verricht binnen het
kader van het Stimulerings Projektteam INformatica onderzoek, SPIN. in dit onderzoek zal, in samenwerking met DAF Trucks bY, nv Philips Gloeilampenfabrieken en het TNO-TUE instituut ITP, een flexibele assemblage- en lascel
worden gerealiseerd. het algemene doel is het verwerven van nieuwe inzichten en
kennis in de diverse vakgebieden met uitstraling naar de industrie via proefontwikkelingen en opleidingsmogelijkheden.

In het kader van een van de kennisgebieden uit dit onderzoek, Machinebesturingen, is dit verslag geschreven. De vakgroep ER, van de Faculteit Elektrotechniek,
werkt aan een besturingssysteem voor een industriele robot.

Dit systeem bestaat momenteel uit een Hewlett Packard procescomputer (HP3(0) gekoppeld aan 8085 processorkaarten, die de regelaars bevatten en die 3
assen van een ASEA Irb-6 robot aansturen. Op dit moment wordt het besturingssysteem vervangen door een 68000 systeem op basis van een VME-bus.

De robotposities, die als input dienen voor het besturingssysteem, worden geleverd door een programma op de HP-300. Begonnen is met het opzetten van een
bibliotheek van bewegingsfunkties uit Structured Robot Language, SRL Met behulp van deze programma's kan een gebruiker, die bekend is met PASCAL, op
eenvoudige wijze de baan beschrijven die het Tool Center Point, TCP, moet afleggen.
Dit verslag gaat over de implementatie van SRL op de HP- 300.
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2. STRUCTURED ROBOT LANGUAGE.
2.1 INLEIDING
De tot op heden meest gebruikte methode om robots te programmeren is de
Teach-In methode waarbij de robot met behulp van bijvoorbeeld eenjoystick naar
de gewenste posities wordt gebracht. De posities worden samen met Tool commando's en snelheidsgegevens verwerkt tot een lijst met setpoints, welke vervolgens cyclisch wordt afgelopen.
Eventueel kunnen de setpoints ook Off-line worden gegenereerd. In beide gevallen heeft de programmeur nauwelijks invloed op de baan waarover de robot van
het ene naar het andere punt beweegt.

Op vele plaatsen wordt nu gewerkt aan robot-onafhankelijke talen om een of
meerdere robots op een gebruikersvriendelijker manier te kunnen programmeren.
Doordat dit een nieuw gebied is zijn er vele robottalen in ontwikkeling en is het
nog prematuur om te kunnen aangeven welke van die talen de defacto standaard
wordt.

Talen waar aan wordt gewerkt zijn o.a. SRI.., PASRO, VAL, AL, AML, HELP en
ROBEX. De syntax van de meeste talen is gebaseerd op die van een algemenere
taal zoals FORTRAN, BASIC of PASCAL Omdat de talen robot-onafhankelijk
zijn is het in principe mogelijk de programma's te laten genereren door een
CAD/CAM- en CIM-systeem.

Naast de programmatuur hebben we nog een 'wereldmodel' nodig. In dit model
staan aIle robot afhankelijke gegevens zoals:
- aantal robots
- lokaties van robots, werktuigen en objecten
- coordinatentransformaties
- werkgebied
- interface naar het besturingssyteem
- gegevens over het gereedschap.
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Er is een groot verschil in gebruiksmogelijkheden tussen de diverse talen, zoals in:
- de soorten baanbewegingen en bewegingsspecificaties
- de toepassing van sensoren (bijv. krachtopnemers)
- parallelle processen en synchronisatie daartussen
- het aantal robots dat simultaan kan worden bestuurd
- de vision toepassingen.
Een vergelijking tussen deze talen is te vinden in Programming Languages for Industrial Robots (Lit. 1).

Door mijn voorganger F.M.T. Coenen is gekozen voor de taal SRL (Lit. 2), een robottaal gebaseerd op PASCAL, omdat PASCAL op de HP is geimplementeerd en
omdat SRI..., naar het laat aanzien, de meeste mogelijkheden heeft.
De robotprogrammeertaal SRL is ontworpen door C. Blume en W. Jakob aan de
universiteit van Karlsruhe.

2.2 OPBOUWVAN SRL.

Omdat SRL gebaseerd is op PASCAL bevat bet een groot aantal elementen
daaruit. Ook de syntax is voor beide talen in grote lijnen gelijk, evenals de programma opbouw. Ben lijst met de boofdelementen van SRL is opgenomen in
bijlage 1.

Vit deze lijst zijn een aantal elementen gekozen welke tesamen een bibliotheek
vormen, van die SRL funkties, die door de ASEA robot kunnen worden uitgevoerd. Voor een volledig overzicht van de syntax van SRL wordt verwezen naar
C. Blume (Lit. 1).

Het eerste wat we in een SRL programma tegenkomen is de SYSTEM_SPECIFICATION. Hierin wordt:
- een driver gekoppeld aan een robot, effector of sensor (bijv. ASEA_robot =
ROBOT(2);).
- bekend gesteld waar de effectoren en sensoren zijn ge plaatst (bijv. gripper =
GRIPPER(1) OF ASEA_robot;).
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- aangegeven welke operaties een effector kan verrichten (bijv. gripper CAN DO
open = OPERATION(lO);).
- bekend gemaakt op welk kanaal de sensorinformatie binnenkomt en in welke
vorm (bijv. pressure = CHANNEL(45) MOUNTED ON gripper; S1RUCTURE pressure = ARRAY[2] OF REAL;).
- interruptingangen toegewezen aan adressen (bijv. intl FROM tool_adress;)
- time-outs vastgelegd welke bepaalde programma onderdelen bewaken (bijv
start_section AFfER 23.45;).
- de namen van de databases bekend gesteld welke het wereldmodel (robot/werk
plek afbankelijke gegevens) en framefiles bevatten (lijsten met robotposities).
In SRL wordt de baan van bet Tool Center Point (TCP), evenals de orientatie van
bet Tool bescbreven door middel van MOVE-statements. Voorbeelden van zo'n
baan zijn een rechte lijn en een cirkel:

SMOVE robot1 TO targetframe
WITH SPEED = 5
WITH CONSTORIENT
WITH FORCE IN XAXIS=100;
Oit voorbeeld is een rechte lijn baan die robot1 moet afleggen met een snelheid van 5 mm/sec naar de positie 'targetframe'. Het tool moet tijdens de beweging zijn orientatie behouden en er moet in de x-richting een kracht
worden uitgeoefend van 100 gram. Het targetframe bevat normaal de nieuwe
positie en orientatie van het tool. Ooordat CONSTORIENT wordt gebruikt kan
de orientatie in het targetframe in dit geval achterwege blijven zodat we aIleen een vector overhouden.

Naast de MOVE-statements kent SRL statements die de effec tor besturen, bijv.:

CLOSE gripper TO y = 5 WITH FORCE = 800;
Ofwel sluit de gripper tot op 5 mm waarbij een kracht van 800 gram wordt uitgeoefend.

Zoals uit bet voorbeeld blijkt bescbrijft het MOVE-statement de baan van het
TCP van de huidige positie naar de nieuwe positie. Over deze beweging is een snelheidsprofiel gelegd waarvan snelheid, acceleratie en/of tijdsduur kunnen worden
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meegegeven. Bij sommige MOVE-statements is bet nodig om extra posities mee
te geven om de baan vast te kunnen leggen.

De positie van het TCP wordt beschreven in het XYZ-coordinaten stelsel, de
stand van het tool door middel van rotaties om de X-, Y- en Z-as (zie hoofdstuk 4).
Andere specificaties die we in een MOVE-statement tegen kunnen komen zijn:
- uit te oefenen kracht in een bepaalde richting
- wobble (slingerende beweging van pols, loodrecht op bewegingsrichting van de
robot)
- tussenpunten welke moeten worden doorlopen
- approach en departure vektor
- constante orientatie.
Met gebruikmaking van de eerder omschreven SYSlEM_SPECIFICATION
genereert SRL een data-set welke door het robotsysteem kan worden gebruikt om
de robot(s) te besturen. Ben veel voorkomende interface tussen programmeer- en
robot omgeving is IRDATA (VDI-2863 standaard).

IRDATA (Industrial Robot-DATA) is een open interface; extensies op de bestaande instruktieset zijn mogelijk voor gebruikersafhankelijke taken. De IRDATA code bestaat uit een serie records. In deze records (een rij woorden) zijn een
aantal velden gereserveerd voor een serienummer, de instruktiecode en de bijbehorende argumenten.
De algemene struktuur van een IRDATA-programma is:
1. instruktiecode voor begin van programma.
2. dec1araties: data, procedures en taken.
3. uitvoerend gedeelte (instrukties zonder dec1araties).
4. instruktiecode voor eind van programma.
Een nadere omscbrijving kan o.a. worden gevonden in Ut.1.
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2.3 REAL-TIME ASPEKTEN VAN SRL
Ben aspekt wat in de verdere hoofdstukken niet meer aan de orde komt is de Realtime uitvoering van de programma's. Doordat SRL in real-time wordt uitgevoerd
kan:
- de program-flow worden gewijzigd door interrupts, sensorinformatie, time_outs,
etc.;
- een beweging worden onderbroken;
- de bewegingsrichting worden aangepast op basis van data gegenereerd door een
vision-systeem.
Een voorbeeld van een SRL programma dat hiervan gebruik maakt is:
DIRMOVE rm51N ZAXIS
WITHV=200
UNTIL DISTANCE TO START 500
OR SENSOR switch1 = TRUE
MONITORED EVERY 20 MS;
IFSIG switch1 = TRUE
TH EN STOP SOFT
ELSE MOVECONT rm5
UNTIL INTERRUPT(45);
Robot rm5 wordt bewogen in de z-richting met een snelheid van 200 mm/s
totdat de afstand tot het startpunt groter is dan 500 mm of totdat een schakelaar omgaat. Is de schakelaar geset dan wordt de robot langzaam gestopt,
anders gaat de robot verder totdat er een interrupt komt.

Hoewel SRL geen statements kent die direkte baanbesturing door een vision-systeem mogelijk maakt zijn er weI konstrukties te bedenken waarmee dit mogelijk
is.
REPEAT
INPUT(vision_sys);
targ: = vision_sys[1];
DIRMOVE rob1 IN targ
UNTIL vision_ready = TRUE
MONITORED EVERY 10 ms;
UNTIL DISTANCE TO GOAL 50;

11

Het vision-systeem levert een richtingsvector. De robot beweegt in die richting totdat het systeem een nieuwe vector gereed heeft. De beweging wordt
herhaald totdat de afstand tot eindpunt kleiner is dan 50 mm.

Multi-tasking wordt in SRL gerealiseerd met bebulp van SECTIONts. Ben SECTION (bijv. een groep statements die er voor zorgen dat bepaalde sensorinformatie wordt opgeslagen) kan cycliscb of met een bepaalde vertraging worden
gestart. Aan een SECTION kan een prioriteit worden toegewezen.

EVERY 25 MS START section_store WITH PRIO=2;
IF stopped CANCEL section_store;
Elke 25 ms worden de statements die in de SECTION section_store staan uitgevoerd met prioriteit 2. Ais stopped = TRUE dan wordt de SECTION niet
meer uitgevoerd.

Paralielle processen worden of apart gedeclareerd, waarbij SIGNAL en WAIT de
synchronisatie kuooen realiseren, of worden aangegeven door bet woord DUR-

ING:

OPEN gripper1 BY 30 DURING MOVE;
SMOVE rob TO targetframe;
Tijdens de rechte Iijn beweging, uitgevoerd door de robot rob, wordt de gripper 30 mm verder geopend.

2.4 DE TOEPASSING VAN SRL OP DE HP.
Op de HP zijn nog niet aIle onderdelen van SRL gerealiseerd. Deels omdat de tijd
biervoor ontbrak, deels omdat er aspekten zijn die op bet robotsysteem van ER
nog niet kuooen worden uitgevoerd(bijv. multi-tasking en sensor- input, real-time
MOVES, SYSTEM_SPECIFICATION).
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SRL beeft een syntax welke afwijkt van die van PASCAL Omdat de HP-300 aIleen een PASCAL-compiler beeft zou er een preprocessor nodig zijn welke SRL
omzet in PASCAL. Zo'n preprocessor is nog niet aanwezig; er moet er eerst worden bekeken of SRL inderdaad een geschikte taal is. Het gevolg hiervan is dat de
MOVES van SRL zijn aangepast aan de syntax van de procedure aanroep in PASCAL. Op deze wijze is er een bibliotheek samen gesteld van SRL-acbtige funkties.
Dit gaat weI ten koste van de flexibiliteit (in PASCAL moeten ook ongebruikte
specificaties telkens worden meegegeven).

Ben tweede afwijking vinden we in de algemene opbouw van het programma. SRL
is robot-onafhankelijk en kent een wereldmodel waarin de robotafhankelijke gegevens staan. Deze scheiding is in de door mij gerealiseerde programma's minder
stringent. De coordinaten-transformaties en de robotgegevens zjjn een onderdeel
van het programma dat de SRL-MOVE-statements verwerkt. Doordat de robotafbankelijke gegevens beperkt zijn tot 2 blokken in bet totale programma betekent
de omschakeling naar een ander robot-systeem dat er slechts twee files moeten
worden aangepast (in boofdstuk 5 wordt bier nader op ingegaan).
In bijlage 2 is de syntax te vinden van de tot nu toe gerealiseerde MOVES. In de
MOVE specificatie is al rekening gehouden met bet opgeven van de orientatie van
bet Tool. Omdat voor deze assen de regelaars nog ontbreken is in de programmatuur dit aspekt ecbter niet uitgewerkt.
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3. BET ROBOTSYSTEEM.
Op het ogenblik zijn er twee versies van een robotsysteem in gebruik, het EWMCsysteem en het VME-systeem.

Het EWMC-systeem (zie figuur 1a) is opgebouwd rond een 8085 processorkaart.
Voor elke as is er een kaart. Op de kaart zit de EPROM met het initialisatie programma en het Pill regelprogramma. Elke kaart is via een interface verbonden
met een D/A converter en een RDC (Resolver to Digital Converter). De 3 aanwezige EWMC-kaarten hebben een gezamelijke interface naar de HP. Tenslotte worden de motoren gevoed door op de DAC aangesloten versterkers. Op de
motorassen zitten resolvers die, via de RDC's en tellers, de robotpositie leveren.

a

FIGUUR 1. De robotsystemen.

b
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Het VME-systeem (figuur 1b) is gebaseerd op in de industrie verkrijgbare standaard 68000-processorkaarten die gebruik maken van de VME-bus. De robot
toepassing is nader ornschreven in bet verslag van A de Groot (Lit. 3). In het systeem zitten een centrale processor, een DAC-kaart en per as een rekenkaart.

De centrale processorkaart ontvangt de baanposities van de HP, via een IEEE-488
interface en genereert door lineaire interpolatie bieruit tussenpunten op de baan.
Samen met de positie en snelheid van de robot-assen worden de geinterpoleerde
tussenpunten (de setpoints) doorgegeven aan de rekenkaarten. De door de rekenkaarten berekende spanning wordt aangeboden aan de DAC-kaart waarop de versterkers zijn aangesloten. De rekenkaarten zuBen de robot gaan besturen volgens
het MRAC (Model Reference Adaptive Control) principe (wordt aangewerkt
door H. Huyskens). De robotposities zullen door een nog te realiseren RDC-kaart
via de P2-connector worden ingelezen.

Tussen de interface van HP naar EWMC en de interface van HP naar VME zitten
zowel hardware- als software-matige verscbillen.
Het EWMC-systeem maakt gebruik van een GPIO-bus, met eigen handshakeprotocol en beeft als input as-snelheden op BOrns basis.
Het VME-systeem maakt gebruik van de IEEE interface en vraagt om resolverstanden op lOms basis.
De comrnunicatie tussen HP en de twee systemen is nader uitgewerkt in hoofdst. 7.
De gebruiker van het systeem beschrijft in aangepast SRL de baan van het TCP.
Door een op de HP werkend programma wordt de SRL beschrijving vertaalt naar
robot as-standen. Deze robotposities zijn gebaseerd op de tijdsintervaBen van het
geldende systeem. Vanwege de verschillen zijn er ook twee communicatie programma's welke de as-standen converteren en overzenden naar het systeem.

De informatie overdracht is tot nu toe in beide systemen, afgezien van wat statusinformatie, eenrichtingsverkeer. Het HP-programma weet dus niet wat de werkelijke robotpositie is, program-flow veranderingen zijn daardoor Diet mogelijk. Ook
voor sensorinformatie is nog geen invoer kanaal gerealiseerd.

Omdat de HP niet weet in welke positie de robot staat moet het SRL-programma
er van uitgaan dat voor aanvang de robot in een initiele positie is gezet. AIleen op
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deze wijze is het mogelijk voor de HP om te controleren of de robot binnen het
werkgebied blijft. Per stap wordt bijgehouden wat de nieuwe positie van de robot
is. Vergeet men te initialiseren dan kan het voorkomen dat de robot door een van
de eindafslagen gaat zonder dat de HP dit in de gaten heeft.
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4. DE BAAN VAN HET TOOL CENTER POINT.

4.1 INLEIDING.

De baan van de robot wordt beschreven in het rechthoekig coordinatenstelsel
X,Y,Z. Het TCP is gelegen in het zwaartepunt van het tool dat is bevestigd aan de
pols van de robot (zie figuur 2). Het coordinatenstelsel is als voIgt vastgelegd:
1. de robot staat in de positie na initialisatie.

2. de Y-as ligt in het grondvlak evenwijdig aan link 3.
3. de Z-as is de rotatie-as van link 1.
4. deX-as staat loodrecht op Y en Z, zodanig dat we een rechtsdraaiend, rechthoekig coordinatenstelsel krijgen.
Het tool heeft een eigen coordinatenstelsel U,V,W welke als voIgt is gedefinieerd:
1. W-as is de rotatie-as van link 4.
2. V-as gaat doorTCP en uiteinde van tool (de gripper in de figuur).
3. V-as maakt er weer een rechtsdraaiend stelsel van.
De stand van het tool is vastgelegd in rotaties om de vaste X,Y en Z-as.
Positie en stand van het Tool samen vormen een FRAME.
VECTOR = RECORD X,Y,Z
FRAME = RECORD TRANSL,ROT

: REAL END;
: VECTOR END;

0.....-.---=='--- Wrist

-+-

'---_......::.:.LIN:.:.:;K:..,::3_ _

Upper am

'--_--=LI=NK=2_ _

Lover am

---lL:.:..::I"'~K..:...'_ _

--+---------FIGVUR 2. De ASEA Irb-6 robot.

llody

Pedestal
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De positie van bet TCP aIleen is niet voldoende om de stand van de afzonderlijke
assen te kunnen bepalen. Voor de ASEA robot geldt dat orientatie + positie
leiden tot een eenduidige stand van aile assen (er zijn echter robots, met minder fysische beperkingen, waarbij meerdere as-standen mogelijk zijn).
In figuur 2 is te zien hoe de Irb-6 is opgebouwd uit 3 links, en een pols. In totaal 5
assen. De ASEA robot, zoals aanwezig op de TUE, afd. ER, heeft slechts 3 bestuurbare vrijheidsgraden. De overige 2 zijn (nog) niet voorzien van regelaars en
versterkers.
Ret TCP is evenals het UVW-coordinatenstelsel sterk afhankelijk van het soort
tool dat wordt aangesloten. Rierdoor is ook de coordinatentransformatie van het
cartesisch stelsel naar robot-as-standen tool afhankelijk. Coordinatentransformatie is noodzakelijk omdat het besturingssysteem werkt in as-standen en omdat
het werkgebied is uitgedrukt in as-hoeken.
Omdat besturing van de pols nog ontbreekt heb ik als TCP het uiteinde van link 3
genomen. Bovendien wordt hierdoor de coordinatentransformaties een stuk eenvoudiger.
In bijlage 3 is aangegeven hoe uit de maximale hoekverdraaiingen het werkgebied
van de robot wordt bepaald. Tevens zijn er de door de fabrikant opgegeven maximale snelheden vermeld (Lit. 4). Ret werkgebied kan verder worden ingeperkt
door objecten die zich in de buurt van de robot kunnen bevinden.
De gebruiker geeft in SRL een beschrijving van de baan die het TCP moet afleggen in de vorm van MOVES. Deze MOVES zijn bijvoorbeeld een lijnstuk, een cirkelsegment of een een aaneenschakeling van lijnstukken. De gehele baan moet in
het werkgebied van de robot liggen. Ret programma, dat de baan voor de gegeven
MOVE berekent, controleert of dit het geval is. Met verboden gebieden in het
werkgebied wordt nog geen rekening gehouden.
Ret vermijden van deze verboden gebieden vere~t een aantal aanpassingen in het
programma:
in het wereldmodel moet een beschrijving van het gebied worden opgenomen
(bijv. coordinaten van de hoeken)
in de controle moet een procedure worden opgenomen welke Diet alleen controleert dat het TCP niet in het gebied komt, maar ook dat aile links buiten het verboden gebied blijven.
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Er zijn twee mogelijkheden waarop een beweging kan zijn gebaseerd.
1. Beweging waarvan de baanberekening is gebaseerd op het robot-assenstelsel
(Point to point control).
2. Beweging waarvan de baanberekening is gebaseerd op het cartesisch XYZcoordinatenstelsel (Continuous Path control).

4.2 HET SNELHEIDSPROFIEL.
Om de beweging soepel te laten verlopen wordt er een snelheidsprofiel gegenereerd. Zoals in figuur 3 te zien is wordt er eerst versneld. Is de gewenste snelheid
bereikt dan kan er een gedeelte volgen waarop de robot eenparig beweegt Tenslotte wordt er weer afgeremd om met snelheid nul in het eindpunt aan te komen.

Het snelheidsprofiel geldt voor beide soort bewegingen.
In het eerste geval voIgt elke asbeweging afzonderlijk het snelheidsp,rofiel. De richting van de beweging voIgt uit de delta-asstand (eindpositie.- beginpositie).

In het tweede geval wordt er een snelheidsprofiel bepaald voor de baan van het
TCP. De bewegingsrichting wordt bepaald door een, al dan niet konstante, richtingsveetor in het eartesisch coordinatenstelsel. De bewegingen van de assen kunnen hierbij een stuk 'Wilder" zijn. Voorbeelden van het verloop van beide soorten
bewegingen zijn te zien in bijlagen 4 tim 6.
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FIGUUR 3. Het snelheidsprofiel.
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Bij de aanroep van een MOVE worden eventueel de grootte van de snelbeid, versnelling en/of tijdsduur meegegeven. Met bebulp van deze waarden wordt een snelbeidsprofiel berekend. Ontbrekende gegevens worden aangevuld met default
waarden uit bet wereldmodel.

We definieren:
v: de snelbeid in graden per seconde of in mm/sec.
a: de versnelling in graden per seconde kwadraat of
in millimeter per seconde kwadraat.
d: de tijdsduur van de beweging in seconden.
s: de af te leggen weg in graden of millimeters.
t1: de acceleratie tijd
t2: de tijdsduur van de eenparige beweging.
De tijdsduur die nodig is om de weg af te leggen wordt nu verdeeld in stapjes van
T samp seconden. Voor bet EWMC systeem is T samp 80 milliseconde, voor bet
VME systeem is T samp 10 msec. Zoals zal blijken beeft dit discretiseren konsekwenties voor de berekeningen.

In bet tijdcontinue geval bebben we de volgende verbanden:

St

= so + v t + 0.5 a t2

(4.1)

Vt

= vo +

(4.2)

at

Zijn a en v gegeven en nemen we
t1

=v/ a

So =0 en vo =0 dan voIgt uit (4.2):
(4.3)

De afgelegde weg tijdens versnellen / vertragen is:
(4.4)
Nemen we voor bet vertragend gedeelte dezelfde tijd dan vinden we voor de tijd
dat de beweging eenparig is:

t2

= (s - 2 Sl ) / v

(4.5)
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We versnellen dus van t =0 tot t =tl, de snelheid is dan v en we vervolgen de weg
met constante snelheid van t =tl tot t = tl + t2. Tenslotte vertragen we tot
t =tl + t2 + tl. De snelheid is nul geworden en bet eindpunt is bereikt.

Ret probleem is nu dat tl gelijk moet zijn aan een geheel aantal maal de sampletijd.

T1

= N * T samp =

v / a + delta, N = 1,2,.. (4.6)

Dit betekent weer dat we of a ofv moeten aanpassen om aan (4.1) te blijven voldoen.
Als we a aanpassen en we volgen de berekening opnieuw dan zien we in (4.5) een
t2 die ook weer moet worden aangepast aan de sampletijd. Omdat seen vast
gegeven is betekent dit dat we v moeten aanpassen. Dit sluit de cirkel: andere v
betekent andere Tl, betekent andere a, etc.

Wanneer we een symetrisch snelbeidsprofiel bebben, dus versnelling =vertraging
en beide gedurende dezelfde tijd, dan krijgen we voor de totale afgelegde weg:

(4.7)

a = v / t1

(4.8)

Invullen van (4.8) in (4.7) geeft

s = vt2

(4.9)

Afronden van t2 geeft ons een nieuwe v:
V1

= S/T2

(4.10)

Uit(4.8) voIgt een nieuwe waarde voor tl en hieruitvolgt weer na &fronden van tl
de uiteindelijke waarde voor a:

(4.11)
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Uit(4.9) blijkt dat als we vasthouden aan een symetrisch profiel we niet ontkomen
aan het aanpassen van de opgegeven snelheid.

In het programma wordt de berekening van het profiel gerealiseerd door TESTLINEAIR. Deze procedure roept ADJUST_TIME aan, een funktie welke de tijd
afrondt op een geheel aantal malen T samp.
procedure TESTLlNEAIR(s:REAL; VAR v,a,d,t1 ,t2:REAL);
{s: lengte van af te leggen weg
v: snelheid
a: versnelling
d: totale tijdsduur van beweging
t1: tijdsduur versnelling
12: tijdsduur versnelling + eenparig

}
BEGIN
IF aO THEN
BEGIN
IF ABS(s)SQR(v)/a THEN
{beweging met gedeelte met constante snelheid}
BEGIN
12: = ADJUST_TIME(ABS(s/v));
IF 12=0 THEN v: =0 ELSE v: =s/t2;
t1: =ADJUST_TIME(ABS(v/a));
IF t1 =0 THEN a: =0 ELSE a: =v/t1;
d: =t1 +t2;
END
ELSE
{ beweging zonder gedeelte met constante snelheid}
BEGIN
t1: =ADJUST_TIME(SQRT(ABS(s/a));
IF t1 = 0 THEN a: = 0 ELSE a: = s/SQR(t1);
v: =a*t1;
12: =t1;
d:=2*t1;
END;
END
ELSEBEGIN
t1: =0; 12: =0; d: =0;
END;
END; {testlineair}
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Opmerking:
De afgelegde weg zonder eenparig gedeelte is v·TI, met TI =v/a wordt dit (v·v)/a.
Indien s groter is moet er dus een gedeelte van de baan met constante snelheid
worden afgelegd.

De procedure CALC_STEP berekent de positie en snelheid van de beweging,
welke afhankelijk zijn van de tijd 'time', op een bepaald tijdstip. Voor aanvang van
de MOVE wordt time nul gemaakt, na CALC_STEP wordt time met T samp seconde verhoogt totdat time gelijk is aan d.

procedure CALC_STEP(VAR v,pl:REAL; a,time,t1,12,d:REAL);
{v: hUidige snelheid, wordt nieuwe snelheid
pi: huidige positie, wordt nieuwe positie
a: grootte versnelling
time: huidige tijdstip
t1: tijdstip waarop versnelling wordt beeindigd
12: tijdstip waarop eenparige beweging wordt beeindigd
d: tijdstip waarop beweging wordt gestopt

}
BEGIN
IF time<t1 THEN
BEGIN
{versnellen}
v: =v+a*Tsamp;
pi: = pi +v*Tsamp-O.5*a*SQR(fsamp);
END
ELSE
IF «time <12) AND (t1 < >t2» THEN
BEGIN
{eenparig}
pi: = pi +v*Tsamp;
END
ELSE
IF «time < d) AND (time> = t2» THEN
BEGIN
{vertragen}
v: =v-a*Tsamp;
pi: = pi +v*Tsamp +O.5*a*SQR(fsamp);
END;
EN D; {CALC_STEP}
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In het geval dat v gegeven is en a en d vrij te kiezen zijn willen we waarden voor h,
t2, d en a vinden waarvoor v niet aangepast hoeft te worden. Het maken van een
asymetrisch snelheidsprofiel zou een oplossing kunnen geven. Het vertragend gedeelte kan dan dienen om ontstane afwijkingen te corrigeren.
Ben andere methode om het snelheidsprofiel te realiseren met v en/of a gegeven,
d vrij, zou kunnen zijn:
1. start op t =0 met VI =0 en a < > O.
2. t: = t + T samp, bereken nieuwe VI en afgelegde weg aWe
3. herhaal dit totdat volgende VI te groot zal zijn of totdat volgende awover de
helft van de af te leggen weg s zal zijn.
4. bereken nleuwea zodat voigende stap v resp S!2 predes wordt bereikt: ..
Onthoudt de tot nu toe afgelegde weg aWe
5. stap nu eenparig verder tot de resterende weg kleiner of gelijk is aan de in 4
onthouden aWe
6. vertraag per stap totdat een volgende stap voorbij s dreigt te gaan.
7. bereken nieuwe a zodat het eindpunt met snelheid nul wordt bereikt.

m

4.3 PUNr-PUNr BANEN.
Dit soort banen zijn banen waarbij aileen begin- en eind positie van belang zijn.
Hoe de weg daartussen verloopt is van minder belang. Door transformatie weten
we de stand van elke as in begin- en eindpositie. We weten dus welke weg iedere
as moet afleggen. Voor deze as-beweging wordt vervolgens het snelheidsprofiel bepaald. Eventueel worden hierna de assen gesynchroniseerd zodat aile assen op de
zelfde tijdstippen starten, overgaan naar eenparig bewegen, naar vertragen en stoppen (strikt genomen zou het voldoende zijn de assen op dezelfde tijden te laten
starten en stoppen).
Nadat met TESfLlNEAIR de tijden zijn berekent voor elke as wordt de beweging
uitgevoerd door de procedure MOVEMENT. De procedure maakt hierbij gebruik
van CALC_STEP:

procedure MOVEMENT(max:REAL; t1,t2,d,v,a:THETAJ;
VAR dsp:THETAJ; esp:THETAJ);
{THETAJ is een array van 8 reals (maximaal8 essen).
max: grootste d
t1 [i]: tijdstip waarop versnelling van as i stopt
t2 [I]: tijdstip waarop vertragen van as i begint
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d[i] : totale tijdsduur van de beweging van as i
v[i] : snelheid van as i
a[i] : grootte versnelling van as i
dsp[i]: huidige as-stand van as i
esp[i]: te bereiken eind positie van as i

}
BEGIN
FOR i: =1 to as aant DO v[i]: =0;
{as-aantaantal robotassen}
time: =0;
flg: = TRUE;
{flg:berekend punt wel/niet geaccepteerd}
WHILE «time < max) AND flg) DO
BEGIN
FOR i: = 1 TO as_aant DO
CALC_STEP(v[i] ,dsp [i] ,a[i] ,time,t1 [i], t2[i] ,d[i]);
time: =time + Tsamp;
AX_STEP(dsp,flg);
{saven/controleren nieuwe positie}
END;{while}
EN 0; {movement}

4.4 DE RECHTE WN.
De volgende banen zijn alle van bet Continuous Path type.
In tegenstelling tot de punt-punt banen worden van de CP- banen de berekeningen in bet X,Y,Z stelsel uitgevoerd, waarna, door transformatie, de as-standen worden bepaald.

De reebte lijn is biervan de eenvoudigste: de berekende riebtingsveetor geldt voor
de gehele beweging. De lengte van de af te leggen weg voIgt uit de versehilveetor
tussen begin- en eindpositie. Vit bet versehil voIgt ook de riebting van de beweging. Ook bier is bet snelheidsprofiel dus terug te brengen tot een 1-dimensionaal
probleem.
bp: beginpostie
ep: eindpositie
tp: tussen positie
ri: bewegingsriebting rj =(ep-bp)/II ep-bp II
s: lengte van af te leggen weg s = II ep-bp II
d: lengte van tot nu toe afgelegde weg

(4.12)
(4.13)
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tp = bp + d*fi
ep = bp + s*fi

(4.14)
(4.15)

Uit tp voIgt nu de as-standen van de robot.
In procedure vorm:
procedure MOVE_STRAIGHT(
:FRAME;
VAR T-pos
ri
:VECTOR;
v,a,d,t1,12 :REAL;
c_or
:BOOLEAN);
{T-pos: huidige positie en orientatie van TCP
ri:richtingsveetor van de Iijn Oengte ri =1)
v: snelheid
a: versnelling
d: totale tijdsduur
t1: tijdstip waarop versnellen wordt beeindigd
12: tijdstip waarop met vertragen wordt begonnen
c_or: boolean wel/geen constante orientatie van tool

}
BEGIN
fig: =TRUE;

{positie geaccepteerd}

v:=O;
time: =0;

pl:=O;
start-pos: = T-pos;
WHILE «time < d) AND 'ng) DO
BEGIN
CALC_STEP(v,pl,a,time,t1,12,d);
T-pos: = NEW_PLACE(start-pos,ri,pl);
time: =time + Tsamp;
FR_STEP(T-pos,fig);
END;{while}
END; { move_straight}

{begin snelheid is nul}
{ start op tijdstip nul}
{ afgelegde weg is nul}
{start positie = huidige positie}

{bereken v en pi}

{ controleer,transformeer,save}

Opmerking:
NEW_PLACE is de procedure welke de nieuwe positie berekent van het TCP
(T-pos = start-pos + pl*n).

26
4.5 DE CIRKELBAAN.
In het XYZ-stelsel wordt een cirkelt of een gedeelte daarvan, bepaald door 3 punten. Deze punten zijn : beginpositiet eindpositie en een tussenpunt Indien eindpositie en beginpositie dezelfde zijn (volledige cirkel) is er een extra tussenpunt
nodig. Het tussenpunt is ook nodig om aan te kunnen geven hoe de cirkeVcirkelsegment doorlopen moet worden.

We hebben dus:
bp: vector die beginpositie weergeeft.
ep: vector die eindpositie aangeeft (of tweede tussenpunt, wanneer eindpositie
= bp).
tp: vector die tussen positie aangeeft.
Het eerste wat we moeten bepalen is het middelpunt en de straal van de cirkel.
Het middelpunt ligt op het snijpunt van de drie volgende vlakken:

vc: X = bp + a(ep-bp) + b(tp-bp)
V1: (m1 tX) = (m1tMV1)
V2: (ID2tX) = (1D2tMV2)

(4.16)
(4.17)
(4.18)

Hierin is:
X:
de vector (x,Ytz).
ml:
richtingsvector van (bp-tp)
MVl: (bp + tp)12 (middenpunt tussen bp en tp)
mZ:
richtingsvector van (ep-tp)
MV2: (ep + tp)12 (middenpunt tussen ep en tp)
(mltX): het inproduct van ml en X.
Vc:
het vlak waarin de cirkelligt
Vl:
het middelloodvlak op bp-tp door MVl
V2:
het middelloodvlak op ep-tp door MV2
Restrictie: ePt bp en tp mogen geen afhankelijk stelsel vormen.

Invullen van (4.16) in (4.17) en (4.18) geeft ons een waarde voor a en b. In het programma moet er rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat een of meer
factoren nul kunnen zijn. We krijgen dus:

(m1 tbp) +a(m1tep-bp) + b(m1 ttp-bp) = (m1 tMV1) (4.19)
(m1,bp) +a(ffi2tep-bp) + b(1D2ttp-bp) =(1D2 tMV2) (4.20)
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ofwel
Aa + Bb
Da + Eb

=C
=F

(4.21)
(4.22)

Invullen van de gevonden a en b in (4.16) geeft 005 het gevraagde middelpunt Mc.
De straal is de grootte van (Me- bp). In het geval dat ep het werkelijke eindpunt is
kunnen we de af te leggen weg berekenen uit de grootte van de hoek tussen
(bp-Mc) en (ep-Mc) en de straal. WeI moeten we die hoek nemen die via tp gaat.

s= ANGLE[ (bp-Me) , (ep-Me) ]*straal

(4.23)

De procedure welke middelpunt, straal en hoek bepaalt is de procedure CIRKEL
Over de gevonden s bepalen we nu het snelheidsprofiel. De opgegeven snelheid
en versnelling moeten weI eerst worden omgerekend naar hoeksnelheid en
versnelling.

Hoe vinden we nu de nieuwe positie tijde05 bewegen?
Aan de hand van het snelheidsprofiel vinden we de hoek die tijde05 een stap moet
worden afgelegd.

Zoals in figuur 4 te zien is moeten we de grootte en richting zien te vinden van de
vector die 005 van de oude positie naar de nieuwe positie brengt.

Bekend zijn:
alfa:
op:
np:
hp:
V e:
Me:
r:

de in een stap af te Ieggen hoek
de oude positie vector
de nieuwe positie vector
een huip vector
het vlak van de cirkel
de middelpunts vector
de straal van de cirkel
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. ..

..

FIGUUR 4. Bepalen van nieuwe positie op cirkeL
Omdat np op de cirkelligt moet gelden dat
grootte van (np-Mc) = r

(4.24)

Op de vector (op-Mc) kunnen we het punt hp vinden:
hp = r·COS(alfa)·RI(op-Me) + Me
(4.25)
Hierin is RI(a) de eenheidsv~ctorvan a.
Verderweten we de grootte van (np-hp):
grootte(hp-np) = r*SIN(alfa)

(4.26)

Ook zien we dat (hp-np) ligt op de snijlijn van Vc met het loodvlak V3 op (op-Mc)
door hp:

V3: «op-Me),X) = «op-Me),hp)

(4.27)

Invullen van (4.16) in (4.27) geeft de vector voorstelling van de snijlijn:
(hp-np) = hp + beta * rt
(4.28)
Nu zijn richting en grootte van (hp-np) bekend en weten we dus de nieuwe positie
np.lndien we als oude positie, op, telkens de startpositie nemen en als hoek de totaal afgelegde hoek hebben we de beweging weer teruggebracht tot een eendimensionale beweging en kunnen we weer gebruik maken van de procedure
CALC_S1EP. De berekeningvan de positie van het TCP op de cirkel wordt voor
elke stap uitgevoerd door de procedure NEW_CIRKL.
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Een nog openstaande vraag is: in welke richting moeten we de cirkel doorlopen?
Om de richting te vinden berekenen we in de eerste stap alle twee de snijpunten
met de cirkel. Het punt wat het TCP dichter bij het tussenpunt tp brengt is het gezochte snijpunt en de richting waarin de cirkel wordt doorlopen is nu bekend. De
procedure MOVE_CIRCLE voert de beweging uit:
procedure MOVE_CIRCLE(VAR T-pos:FRAME; mp,tp,r1,r2:VECTOR;
str,bghk :REAL; v,a,d,t1,t2 :REAL; c_or :BOOLEAN);
{T_pas: huidige positie van TCP
mp:
middelpunt van cirkel
tp:
tussenpunt op cirkel
r1,r2: richtingsveetoren van mp naar begin- en eindpunt
str:
straal van cirkel
bghk: af te leggen booghoek
v,a,d,t1,t2: snelheid, versnelling en tijden welke het snelheidsprofiel bepalen
c_or: wel/geen constante orientatie

}
BEGIN
flg: =TRUE;
{nieuwe positie geaccepteerd}
{beginsnelheid is nul}
v:=O;
pl:=O;
{ afgelegde booghoek is nul}
start-pos: = T-pos;
time: =0;
CALC_STEP(v,pl,a,time,t1,t2,d);
{nieuwe v en pi}
T_pos: = NEW_CIRKL(start-P0s,r1,r2,mp,str,pl);
IF DIS_VEC(T-pos.TRANSL,tp) > DIS_VEC(start-pos.TRANSL,tp) THEN
{verplaatsing in verkeerde richting}
BEGIN
a: =-a; v: =0; pi: =0;
END
ELSE
time: =time + Tsamp;
WHILE ((time < d) AND flg) DO
BEGIN
CALC_STEP(v,pl,a,time,t1,t2,d);
T-pos: = NEW_CIRCL(start-pos,r1 ,r2,mp,str,pl);
time: =time + Tsamp;
FR_STEP(T-P0s,f1g);
{controleer,transformeer, save}
END;{while}
END; {move_circle}
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4.6 BANEN MET MEERDERE TUSSENPUNTEN.
Ben baan met meerdere tussenpunten is bijvoorbeeld een aaneensebakeling van
reebte lijnstukken waarbij de grootte van de snelheid van begin- tot eindpunt konstant blijft. Ret gevolg van deze definitie is dat er in de tussenpunten diseontinuiteiten in de snelbeid zouden kunnen optreden. Om dit te vermijden wordt de baan
bij de tussenpunten afgerond.
Omdat van te voren niet bekend is boe de afronding voor elk tussenpunt verloopt
is op voorband niet bekend boe lang de totale af te leggen weg is. Het berekende
snelheidsprofiel is dus niet gebeel juist. De berekende aeeeleratietijd is weI korrelet. Ontbouden wordt de afstand die wordt afgelegd tijdens aeeeleren. Waimeer
nu bet TCP ongeveer diezelfde afstand verwijderd is van bet eindpunt wordt de
grootte van de vertraging berekend en wordt bet TCP met deze vertraging naar
het eindpunt bewogen.
Zoals in figuur 5 te zien is stappen we op een gegeven moment binnen de cirkel
met straal smfae. Smfae geeft aan de maximale afstand vanaf bet tussenpunt waarbuiten bet TCP de reebte lijn moet volgen. In een tijdcontinu systeem kunnen we
ODS een cirkelboog denken die bet TCP moet volgen om op de nieuwe lijn uit te
kome~ (zie Cl in de figuur). Deze cirkel beeft als middelpunt bet snijpunt van de
vlakken

1. vlak opgespannen door hen lz
2. vlak loodreeht op h door Pl
3. vlak loodreeht op lz door pz

tP1

.I
.I

.I

FIGUUR 5. Afronding in een tussenpunt.
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Voor ons discreet systeem levert deze methode echter geen oplossing; het zou
zeer toevallig zijn als er een geheel aantal malen stapjes op de cirkel zouden
passen.
We zien dat in P3 het aantal stappen die de afronding nodig heeft afhankelijk is
van de stapgrootte en van de hoek tussen de 2lijnen. Is de stapgrootte gelijk aan a1
dan vinden we geen snijpunt binnen de cirkel, er is dus geen oplossing en het programma zal dan ook een foutmelding genereren. Is de stapgrootte a2 dan vinden
we een snijpunt met de nieuwe lijn. Van daaruit bewegen we weer verder tot we
een nieuw tussenpunt bereiken. Ook hier gaat het niet automatisch goed: de
afronding kan een te grote versnelling in een van de robot assen veroorzaken. Dit
..
wordt echter door een ander programmaonderdeel bewaakt.
Is de stapgrootte a3 dan vinden we geen snijpunt met h. We moeten dan of een
stap verder gaan op lijn 2, of we moeten een tussenpunt creeeren : 11. Dit punt is
·het snijpunt van de biseetrice met de cirkel C2- C2 is een cirkel met straal a3 en met
middelpunt in P3- Het startpunt op h ligt dan op geIijke afstand van tp2 a1s P3.
Is de stapgrootte nog kleiner dan komen we er niet met 1 tussenpunt. In de limiet
komen we op de eerder beschreven cirkel C1 terecht Houden we de afronding
symetrisch dan kunnen we bij een stapgrootte van 34 de tussenpunten t2 en t3 a1s
voIgt berekenen (zie figuur 6):
= II P3-p4 II /2
m = II P3-k 11-34/2
II h II := SQRT( 842 - m2)

" p3-k

II

(4.29)
(4.30)
(4.31)

Rierin is II II de lengte van een vector.
De ricbting van h is bepaald door de snijlijn van
1. vlak opgespannen door 12 en 13 door tp2
2. vlak loodrecht op (pJ-p4) door hi

I

- - --

I

FIGUUR 6. Afronding in 3 stappen.

tpZ

...

. .,

...
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Vit deze gegevens valt dus t2 te berekenen:

t2 = P3 + m • RI(P4-P3) + h
l3 = t2 + 84 • RI(P4-P3)

(4.32)
(4.33)

Nog kleinere stappen en dus nog meer tussenpunten zou tot een grote hoeveelI
heid rekenwerk leiden. Ik heb hiervan afgezien. Is de afronding niet in 3 stappen
haalbaar dan is de smoothfactor smfac onnodig ruim gekozen en lean er rustig nog
verder gestapt worden op de lijn, totdat de afronding weI met drie of minder stappen te doen is.
Evenals bij de cirkel beweging zijn er bij het bepalen van een snijpunt 2 oplossingen mogelijk. Er is dus altijd verificatie nodig om de juiste oplossing te vinden.
De procedure ROUND_OF berekent de afronding en voert deze ook uit.
Andere, nog te realiseren, banen met meerdere tussenpunten zijn banen waarbij
meerdere cirkels of combinaties van cirkels en rechte lijnen aaneen worden geschakeld.

•
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5. HET SRI...-PROGRAMMA OP DE HP-300.

5.1 OVERZICHT.
Ben SRL-programma moet, wil bet draaien op de HP, allereerst worden omgezet
naar voor de HP gescbikte procedure aanroepen (zie paragraaf 2.3). We krijgen zo
een aantal blokken: Dec1araties, Toekenning van waarden aan variabelen en een
Programmablok.
Deze blokken kunnen worden ingevoegd in een bestaand HP-programma. Dit programma zorgt ervoor dat de juiste bibliotheek wordt aangeroepen en dat de baanpunten, conform de MOVES, worden berekend en opgeslagen in een file. Deze
file, tenslotte, kan met een output-programma worden gelezen, waarna, na een
conversie, de baanpunten worden verzonden naar bet robot-systeem.
Zoals uit bet voorgaande blijkt is er nog geen rekening gebouden met Realtime aspekten. De HP is niet snel genoeg om de baan te berekenen en tegelijk de communicatie met bet robotsysteem te onderbouden. Een konsekwentie biervan is dat
sensorinformatie verwerking onmogelijk is.
Omdat we 2 verscbillende robot-systemen bebben, zijn er ook twee programma's
gemaakt waarin de gebruiker zijn SRL-programma moet plaatsen:
PROG_EWMC en PROG_VME (zie bijlage 8).
Er zijn dus ook twee bibliotbeken met de dec1araties en de MOVE-procedures gemaakt (zie bijlage 7). De bibiotbeken zijn genoemd naar de toepassingsmogelijkheid: EWMC_UB en VME_UB.

Is er eenmaal een file met setpoints gegenereerd, dan kan met OUTEWMC of
VMEOUT de robot worden aangestuurd. Omdat de struktuur van de files met setpoints voor beide systemen dezelfde is kan in principe een file voor bet EWMCsysteem werken op bet VME-systeem m.b.v. VMEOUT. Ecbter de setpo~ts zijn
op een andere tijdscbaal gebaseerd en de robot zal8 maal zo snel bewegen
(EWMC op 80rns tijdbasis, VME op lOms).
Indien bet TCP buiten bet werkgebied komt van de robot is bet programma niet
uitvoerbaar. De programmeur krijgt een foutmelding en bet programma dat de setpoints genereert wordt afgebroken. Per stap wordt voor elke as de snelheid en acceleratie berekend. Ben foutmelding treedt op wanneer deze de maximaal
toegestane waarden overscbrijden.
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5.2 DE BIBLIOTHEEK.
In tabel 1 staat een overzicbt van de modules welke in de bibliotbeek zijn op-

genomen. Naast de module SRL_VME of SRL_EWMC, welke bet programma
bevat dat aan de hand van de MOVE de setpoints berekent, zijn er nog een aantal
modules aanwezig die de programma's nodig bebben om op de HP te kunnen
draaien.

TABELI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
-

INHOUD BIBLIOTHEEK.

Algemeen (benodigd voor elk programma):
SYSGLOBALS
SYSDEVS
10DECLARATIONS
Binaire funkties:
10COMASM (and,or)
IEEE interface funkties:
HPID 0
HPID_l (send_command)
HPID_2 (abort)
HPID_3 (spoIl)
10 en string funkties:
GENERAL_O (iostatus, io read/write)
GENERAL_l (initialisatie 10, buffer read/write)
GENERAL_2 (read/write string)
GENERAL_3 (IOerror messages)
GENERAL_4 (transfer, iobuffer)
Interrupts:
ISR (interrupt routines)
Eigen funkties/modules:
CONY (converteert integer naar string van 4 bytes)
SRL_VME of SRL_EWMC (SRLmoves en types)

1 tot en met 5 zijn standaard modules van HP. Voor bet gemak zijn ze met CONY
samengevoegd in een aparte bibliotbeek STUURUB. Dit is gedaan omdat de module SRL_VME cq SRL_EWMC als enige aan nogal wat veranderingen onderbevig is. Het maken van de bibliotbeek is op deze wijze vereenvoudigd tot bet
samenvoegen van twee modules, betgeen met de LIBRARIAN zeer simpel is uit
te voeren.
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CONY is een eigen assembler routine welke een integer getal converteert naar 4
'karakters'. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bet feit dat een getal in bexadecimale vonn wordt opgeslagen op 4 opeenvolgende geheugenplaatsen (in 7.3 wordt
hierop nader ingegaan).
Om te voorkomen dat er telkens gewisseld moet worden van bibliotheek zou bet
mogelijk zijn om alle modules in een grote bibliotheek samen te voegen. Indien
naast SRL_EWMC en SRL_VME ook DGL_LIB wordt opgenomen kan elk denkbaar programma draaien (DGL_UB bevat grafische routines).

5.3 DE SRL MODULES.
De modules SRL_VME en SRL_EWMC bestaan beide uit 8 programmablokken .
Deze blokken zijn voor beide modules, op 1 blok na, identiek. Vanwege bet verschil in sampletijd verschilt bet blok met constanten declaraties.
Elk blok is een file met procedures en funkties voor een bepaald toepassingsgebied. Voor de gebruiker is alleen bet EXPORT gedeelte van de module van belang. Hierin staat precies omschreven de declaraties en procedure aanroepen van
de SRL MOVES.
De modules bevatten de volgende blokken:
1. SRLWRLDl/SRLWRLD8
Blok met niet geexporteerde declaraties. Ret bevat alle benodigde constanten,
zodat een wijziging van default waarden, limieten, robot afmetingen of aantal vrijheidsgraden alleen wijziging in dit blok beboeft.
Dit is bet enige blok waarvan er twee versies nodig zijn. Ret VME-systeem werkt
op een sampletijd van 0.01 sec, bet EWMC-systeem op 0.08 sec. Ret blok bevat:
- aantal robotassen
- sampletijd Tsamp:resp. 0.01 voor SRLWRLD1, 0.08 voor SRLWRLD8
- afmetingen van de links
- startframe van TCP (stand robot na initialisatie)
- default snelheden en versnellingen
- maximale en minirnale toegestane as-standen
- maximale snelheid en versnelling
- omrekeningsfaktoren
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2.SRLHELP
Dit blok bevat een paar hulp funkties:
- CHECK_FR. Een boolean funktie, welke controleert of het nieuwe berekende
setpoint binnen de toegestane limieten ligt. Tevens wordt gecontroleerd of snelheid en versnelling de toegestane limieten niet overschrijden.
- WRTE_MSG. Deze procedure genereert de foutmeldingen.
3.SRLBUFI
Dit blok bevat die procedures die nodig zijn om de berekende setpoints op te
slaan in een file.
-INIT_BUFF_W. Initialiseert de buffervoor schrijven.
- Fll..L_BUFF. De procedure die het setpoint in het buffer schrijft.
- SAVE_BUFF.Deze procedure wordt aangeroepen als er na afloop van het
SRL-programma geen fouten zijn geconstateerd. Het vraagt om een file name en
schrijft vervolgens het buffer weg op disk.

4. SRLTRANSF
De naam van dit blok dekt niet helemaal de lading, naast de transformatie funkties
bevat dit blok namelijk ook alle vector- en goniometrische funkties.
De arccosinus funktie.
De arcsinus funktie.
Berekent het inprodukt van twee vectoren.
Berekent het uitprodukt van twee vectoren
Berekent de rotatie van een vector om een gegeven as.
Berekent de som van twee vectoren.
Berekent het middenpunt van twee vectoren.
Berekent het verschil tussen twee vectoren.
Berekent de lengte van de verschilvector.
Berekent de lengte van een vector.
Berekent de vector met lengte 1 en dezelfde richting als de
orginele vector.
Berekent de hoek tussen 2 vectoren.
- ANGLE.
- TRANS_RO_FR. Transformeert robotcoordinaten naar framecoordinaten
(cartesisch).
- TRANS_FR_RO. Transformeert van frame- naar robot-coordinaten (3 as-standen).
- ARCCOS.
- ARCSIN.
- INPRODUCf.
- OUTPRODUCf.
- ROTATE.
- ADD_VEC.
- MID_VEC.
- DIFF_VEe.
- DIS_VEe.
- LENGlH.
- DIR_VEe.
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s. SRLCIRK.
Dit blok berekent de straal, booghoek en het middelpunt van een cirkel door 3
gegeven punten.
- MIDDELPUNT.Deze funktie bepaalt het middelpunt van de cirkeL De cirkel
ligt in het vlak aangegeven door de 3 punten. Het middelpunt ligt op het snijpunt
van het cirkel vlak, het middelloodvlak van punt 1 en 2 en het middelloodvlak van
punt 2 en3.

- CIRKEL Deze procedure bepaalt naast het middelpunt de straal en de booghoek tussen punt 1 en punt 3.
6.SRLSTEP.
Dit blok plaatst de nieuwe standen in een buffer. Dit buffer is een file met as-standen welke na de laatste MOVE wordt gesaved. Omdat er MOVES zijn welke in
het cartesisch coordinaten stelsel werken is er een aparte procedure die de robotpositie eerst transformeert naar as-standen. Door het aanroepen van CHECK._FR
wordt gecontroleerd of de as-standen binnen de toegestane limieten liggen.
- FR_srEP. De procedure converteert de positie naar robotcoordinaten alvorens
te controleren en in buffer te plaatsen.
- AX_srEP. De procedure plaatst de as-standen, na controle, in het buffer.

7. SRLMVHULP.
Dit is het meest uitgebreide blok. De hierin geplaatste funkties en procedures worden door de diverse MOVES aangeroepen. In dit blok vinden alle berekeningen
plaats die nodig zijn om een MOVE op te starten (versnelling, snelheid, tijdsduur,
snelheidsprofiel) en om de MOVE daadwerkelijk uit te voeren.
De gevolgde procedure is:
- bepaal aan de hand van de meegegeven waarden de snelheid, versnelling en
tijdsduur.
- bepaal de tijdsduur van de versnelde beweging en van de eenparige beweging aan
de hand van de gegeven waarden.
- start op tijdstip 0 en bereken voor elke stap aan de hand van de gegeven tijdstippen de nieuwe snelheid en positie.
- breng dit voor elk stapje over naar de juiste verplaatsing (as-standen, cirkelsegment, frame-standen)
- controleer of stap binnen de limieten ligt en plaats de nieuwe positie, als as-standen, in het buffer.
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Algemene proeedures/funkties:
-INIT_MOVE. Initialiseert buffer en TCP-positie.
- ADJUST_TIME. Rondt de tijd naar boven af tot een gebeel aantal malen
Tsamp, de sampletijd.
- TESTUNEAIR. Berekent d, h en t2, past indien nodig a en v am. D is de totale
tijdsduur van de beweging, tl is de aeeeleratie tijd, t2 is bet tijdstip waarop de
eenparige beweging stopt, a en v zijn resp. versnelling en snelheid.1s tt gelijk aan
t2 dan is er geen eenparige beweging. Aanpassingen van v en a kunnen nodig zijn
tengevolge van bet afronden van h, t2 en d.
- TlMESPEC. Berekent v en a als h, t2 en d zijn gegeven.
- CALC_VAL Deze procedure berekent aan de band van de gegeven waarden
voor v,a en d de tijdstippen tl, t2 en d en de snelheid en aeeelleratie. Er zijn 8 versehillende situaties mogelijk, elk met eigen konsekwenties voor de berekening.
a a = 0, v = 0, d = O. Er is geen voorkeur meegegeven, er wordt gekozen voor de
default snelbeid en aan de band daarvan worden de overige waarden berekent.
b. v < > 0, a =0, d =O. De baan moet met een voorkeur snelheid worden afgelegd.
De overige waarden worden dan ook bier op aangepast.
e. v =0, a < > 0, d =0. De versnelling dient nu als uitgangspunt voor de overige
waarden.
d. v = 0, a = 0, d < > 0. Versnelling en snelheid worden zodanig berekent dat er
aan d wordt voldaan.
e. v < > 0, a < > 0, d = 0. Omdat er met discrete tijdstippen wordt gewerkt zal er
nooit precies aan beide gegevens kunnen worden voldaan. Gekozen is voor bet
aanpassen van a, waarna de tijdstippen kunnen worden berekent.
f. v < > 0, a =0, d < > 0. d wordt afgerond, waarna de bijbeborende versnelling
wordt berekent.
g. v =0, a < > 0, d < > 0. v wordt uit gegeven a en d berekent.
b. v < > 0, a < > 0, d < > 0. De toestand is overbepaald. Gekozen is om in dit geval
de default waarden aan te bouden (situatie a). Ben eenvoudig te realiseren
altematief zou bet geven van een foutmelding zijn.
- ACCEL Berekent nieuwe positie en snelheid. Zijn a en v tegengesteld van teken
dan vertraging, anders versnelling.
- CALC_STEP. Berekent aan de band van bet tijdstip de nieuwe snelheid en positie voor een 1 dimensionale beweging.
- NEW_PLACE. Berekent bet nieuwe frame voor een reebtlijnige beweging.
- FIND_SN. Berekent voor ROUND_OF bet snijpunt met de volgende lijn.
- ROUND_OF. Berekent de frames die liggen op de overgang van de ene reebte
lijn naar de andere waarbij de snelheid konstant gebouden wordt (zie 5.3.5 de
LANEMOVE).
- NEW_CIRKL Berekent bet nieuwe frame voor een cirkel beweging.
- MOVE_STRAIGHT. Voert een reebtlijnige beweging uit.
- MOVEMENT. Voert een beweging uit in bet robot-assen stelsel.

39
- MOVE_CIRCLE. Voert een (gedeeltelijke) cirkel beweging uit.
- MOVE_lANE. Voert een beweging uit waarbij een aantallijnstukken met
constante snelheid wordt doorlopen.
- DELTA_ANGLE. Berekent de hoekverdraaiingen voor elke robot as, nodig om
de SYNMOVE of PTPMOVE uit te voeren.
8. SRLMOVES.
Dit blok bevat de geexporteerde MOVE procedures. Omdat in de volgende paragraaf de MOVES uitgebreider worden beschreven beperk ik me bier tot een opsomming van de gerealiseerde MOVES.
- SYNMOVE. Gesynchroniseerde assen beweging tussen 2 frames.
- SMOVE. Rechte lijn beweging tussen 2 frames.
- FIRSfPOS_wrrn_V. Dit is een SYNMOVE naar de initiele positie.
- CIRCLEMOVE. Beweging langs cirkelbaan.
- PTPMOVE. Niet gesynchroniseerde assen beweging.
- DRIVE_AXIS_BY. Verdraaiing van 1 as over bepaalde hoek.
- DRIVE_AXIS_TO. Verdraaiing van 1 as naar bepaalde hoek.
-lANEMOVE. Aaneenschakeling van rechtlijnige bewegingen zonder tussentijds te stoppen.

5.4 DE MOVE-STATEMENTS.
Zoals te zien valt in bijlage 8, wordt in een MOVE snelheid, versnelling en
tijdsduur van de beweging opgegeven. Indien echter voor de snelheid (v), acceleratie (a) of tijdsduur (d) de waarde nul wordt gekozen, wordt door de MOVE of
een default waarde genomen of wordt de waarde berekent aan de hand van de andere specificaties. AIle zaken met betrekking tot de orientatie van het Tool zijn in
de MOVES nog niet verwerkt In de procedure aanroepen is echter rekening gehouden met het inbrengen van de orientatie.
Niet alle MOVES hebben een even grote mogelijkheid in hun MOVE-specificaties. De PTPMOVE vraagt helemaal geen specificaties, en er zijn MOVES waarvan de snelheid de enige vrijheidsgraad is.
Hieronder voIgt een omschrijving van de tot nu toe gerealiseerde MOVES. In
hoofdstuk 4 is al aangegeven hoe de baan wordt berekend, zodat bier lean worden
volstaan met een beschrijving van de soort beweging en de daarbij aangeroepen
procedures.
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l.PTPMOVE.
De PTPMOVE is een Diet gesynchroDiseerde beweging van bet buidige frame
naar bet opgegeven eindframe. De baan die bet TCP aflegt is dus Diet gedefinieerd
en elke as bereikt op een ander tijdstip zijn eindpositie. Hierbij beeft de programmeur geen invloed op snelbeid, versnelling en tijdsduur. Wat er gebeurt is bet
volgende:
Beide frames (buidige en eindframe) worden getransformeerd naar as-standen.
Aan de band van bet verschil in de as- stand wordt voor elke as, met een default
snelheid en versnelling, de tijdstippen van alle verschillende bewegingsfasen berekent.
Als default snelheid is genomen de maximale snelheid 100 graden per seconde. De
default versnelling is 300 graden per seconde kwadraat.
De PTPMOVE is alleen geschikt om bet TCP zo snel mogelijk naar een bepaalde
plaats te brengen.

In de procedure zijn dit de volgende stappen:
1. bepaal de boekverdraaiingen met DELTA_ANGLE.
2. geef elke as zijn default snelheid en versnelling.
3 bepaal voor elke as de tijdstippen waarop overgegaan wordt van versnellen naar
eenparig, van eenparig naar vertragen en waarop de beweging stopt mbv
CALC VAL
4. Voer de beweging uit (mbv MOVEMENT).

2.SYNMOVE.
De SYNMOVE is de gesynchroniseerde versie van de PTPMOVE. Aan de band
van opgegeven snelheid, versnelling en/of tijdsduur worden voor elke as de benodigde waarden berekend. De as die de langste tijd nodig beeft wordt als maatstaf
genomen. De bewegingen van de overige assen worden zodanig uitgevoerd dat de
tijdstippen waarop de assen overgaan van versnellen naar eenparig bewegen, etc
de zelfde zijn als van de as die als maatstaf is genomen. De door de gebruiker meegegeven waarden zijn dus maximale waarden.
In de procedure zijn de volgende stappen te onderscbeiden:
1. bepaal voor elke as de boekverdraaiing met DELTA_ANGLE.
2. geef elke as de opgegeven snelheid, versnelling en tijdsduur.
3. bepaal de werkelijke snelbeid, versnelling en overgangstijdstippen met
CALC VAL.
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4. bepaal de langste tijdsduur en pas overige assen hierop aan met TIMESPEC.
5. voer de beweging uit met MOVEMENT.

3.SMOVE
Indien de opgegeven Approach en Departure vectoren van de SMOVE ongelijk
zijn aan de nulvector, zal het TCP uit de huidige positie vertrekken langs de Departure vector en zal het TCP het doel frame benaderen vanuit de Approach vector.
De beweging waarop de opgegeven snelheid, versnelling en/of tijdsduur betrekking hebben is dus de reehte lijn van huidige positie + departure vector naar
doel positie + approach vector. De robot stopt in de tussenpunten, een afrondingsprocedure is dus niet nodig.
Het verloop van de procedure is dus:
1. Bepaal de tussenposities: huidige + departure en doel + approach m.b.v.
ADD VEC.
2. Als de lengte van de Departure vector 0 is, bepaal dan het snelheidsprofiel over
de Departure vector m.b.v. default snelheden en beweeg het TCP over een
rechte lijn naar het eerste tussenpunt. Gebruikt worden de procedures
CALC_VAL en MOVE_SIRAIGHT.
3. Bereken het snelheidsprofiel en de overgangstijdstippen om van het ene naar
het andere tussenpunt te komen, gebruikmakend van de opgegeven waarden.
De snelheid is in mm/sec. M.b.v. CALC_VAL en MOVE_SIRAIGHT wordt
deze stap afgewikkeld.
4. Als de lengte van de Approach vector 0 is moet conform stap 2 nog worden
bewogen naar het uiteindelijke doel frame.

4. CIRCLEMOVE
De CIRCLEMOVE is een beweging volgens een cirkelbaan in de ruimte. Zoals
vermeldt in paragraaf 4.5 wordt de grootte en positie van de cirkel wordt bepaald
door 3 punten in de ruimte: huidige frame, doel frame en een tussen frame. Hierbij bepaalt het tussen frame tevens welk stuk van de cirkel wordt doorlopen en in
welke richting.In de aanroep van deze procedure is plaats voor 2 tussen frames. De
tweede wordt genegeerd indien doel frame ongelijk aan het huidig frame is.
Het programma verloop is:
1. bepaal uit de opgegeven frames het middelpunt, de straal en de sf te leggen
booghoek. Dit wordt gedaan in CIRKEL, waarbij bij de aanroep rekening
wordt gehouden met complete cirkels.
2. bepaal aan de hand van de opgegeven waarden de snelheid, versnelling en
tijdsduur m.b.v. CALC VAL.
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3. Voer de cirkelbeweging uit in MOVE_CIRCLE.

s. LANEMOVE.
De lANEMOVE is in feite een aaneenschakeling van rechte lijnstukken. De beweging loopt van huidig frame via tussen frames naar doel frame. In paragraaf 4.6
hebben we kunnen zien hoe de baan in de tussenpunten wordt berekend. De
grootte van die afronding kan de gebruiker bepalen door middel van de smoothfactor. De smoothfactor is te beschouwen als de straal van een bol om het snijpunt
van de twee rechte lijnen waarlangs het TCP zich moet bewegen. Binnen de bol
vindt dan de afronding plaats.
De gevolgde procedure is:
1. bepaal de totale weglengte zonder rekening te houden met afrondingen.
2. bepaal met CALC_VAL de snelheid, versnelling.
3. bepaal het aantal tussenpunten.
4. voer de beweging uit: MOVE_lANE
4.1 beweeg tot in bol rond eerste tussenpunt.
4.2 rond de hoek af en ga naar volgend tussenpunt
4.3 herhaal dit totdat alle tussenpunten zijn afgewerkt.
4.4 ga naar doelframe.
6. FIRSTPOS_WITII_V
Deze MOVE is in feite een SYNMOVE waarbij het doelframe de positie is van de
robot bij aanvang van het programma (default positie uit het wereldmodel). Alleen de snelheid kan door de programmeur worden opgegeven. In het SRlrprogramma wordt er vanuit gegaan dat het EWMC- cq VME-systeem de robot in de
initiele positie heeft gezet voordat het SRlrprogramma wordt uitgevoerd.

7. DRIVE AXIS BY
Om de gebruike~ een mogelijkheid te verschaffen om op eenvoudige wijze elke as
te sturen zijn er twee procedures gemaakt m. DRIVE_AXIS_BY en
DRIVE_AXIS_TO. Hoewel er slechts een as beweegt wordt toch de SYNMOVE
gebruikt om de beweging uit te voeren, n.l. omdat de SYNMOVE de enige
MOVE is waarbij een snelheid kan worden opgegeven. Met DRIVE_AXIS_BY
kan men de gekozen as een aantal graden verdraaien. Hierbij lean men voor een
bepaalde snelheid of tijdsduur kiezen. De procedure bepaalt de as-standen van de
robot in de huidige positie berekent vervolgens het doelframe en roept hierna een
SYNMOVE aan.
t

43

8. DRIVE_AXIS_TO
Zoals vermeldt in 7 kan men met deze MOVE een gekozen as een bepaalde
hoekstand geven. Het doelframe wordt berekend door voor de gevraagde as de
gegeven as-stand te nemen en voor de overige assen de huidige stand te handhaven. Bewogen wordt weer m.b.v. een SYNMOVE van huidige frame naar doe 1frame.

De procedures die door de MOVES worden aangeroepen en de feitelijke setpoints genereren zijn:
1. MOVEMENT.
MOVEMENTwordt aangeroepen door PTPMOVE en SYNMOVE. Voor elke as
wordt in stapjes de nieuwe snelheid en positie berekend aan de hand van het eerder berekend snelheidsprofiel door de procedure CALC_S1EP. Vervolgens wordt
de nieuwe positie gecontroleerd en opgeslagen in AX_S1EP.
2. MOVE_STRAIGHT.
Deze procedure verzorgt de rechte lijn beweging. Met CALC_STEP wordt telkens
de afgelegde afstand uitgerekend. Met NEW_PlACE wordt vervolgens de bijbehorende positie uitgerekend. FR_STEP tenslotte transformeert deze positie naar
as-standen, controleert deze en voegt ze toe aan de file.

3. MOVE_CIRKEL.
De in elke stap afgelegde hoek wordt weer berekend met CALC_STEP. De procedure NEW_CIRKL berekent daarop de bij behorende positie. We werken in
X, Y,Z coordinaten dus de stap wordt opgeslagen m.b.v. FR_S1EP.

4. MOVE_LANE.
MOVE_lANE is de procedure die de werkelijke berekeningen in de
LANE_MOVE voor zijn rekening neemt. Als eerste wordt de richtingsveetor berekend tussen startpunt en eerste tussenpunt. Gestart wordt dan alsof er sprake is
van een SMOVE. Is de afstand tot het tussenpunt kleiner geworden dan de
smoothfactor dan verzorgt ROUND_OF de afronding van dit punt (zie ook 4.6).
Deze methode wordt herhaalt totdat alle tussenpunten zijn afgebandeld. De door
ROUND_OF berekende positie op de nieuwe verbindingslijn fungeert als het
nieuwe startpunt. Omdat niet van te voren bekend is op welk tijdstip de beweging
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moet gaan vertragen is hier een andere strategie toegepast. Gestapt wordt totdat
de afstand tot het eindpunt kleiner of gelijk is aan de afstand die het TCP nodig
had om te versnellen. Vit de resterende afstand en de snelheid voIgt de benodigde
vertraging. Ook bier wordt elke stap opgeslagen door FR_STEP.
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6. COORDINATEN TRANSFORMATIE.

In het robot systeem werken we met twee coordinaten stelsels:
1. Ret cartesisch stelsel. De positie van het Tool Center Point van de robot wordt
uitgedrukt in X, Y en Z. De stand van het tool wordt uitgedrukt in rotaties om de
X, Y en Z- as. In initiele positie staat het TCP in (0,570,1150) en de rotatie van het
tool is (0,0,0). Positie en orientatie van het TCP wordt samengevat in een frame.
2. Ret robot assen stelsel. De stand van het TCP wordt nu uitgedrukt in hoekverdraaiingen van elke as. Vaak heeft een robot 6 vrijheidsgraden ofwel6 assen. De
ASEA IRb-6 heeft er 5, waarvan er op dit moment slechts 3 kunnen worden aangestuurd. De initiele positie van de ASEA robot is (0,0,0,0,0).
Er zijn diverse methoden om het verband te bepalen tussen de stand van de robot
in het cartesisch- en het assen coordinatenstelsel. De meest algemene methode is
die waar bij in elk draaipunt een rechthoekig XYZ-stelsel wordt geplaatst. De Zas is de rotatie-as, de Y-as de link. De stand van elk XYZ-stelsel voIgt uit het voorgaande stelsel door middel van rotatie(s) en een translatie. In bijlage 9 is te zien
hoe deze methode wordt gebruikt om de positie van het TCP uit te drukken in
XYZ-Coordinaten. Deze methode is voor de ASEA echter niet nodig: vanwege de
door de konstruktie opgelegde kinematische beperkingen is er een eenduidig, en
eenvoudig uit te rekenen verband tussen positie van het TCP en de as-standen.
Er zijn twee funkties geschreven die de coordinaten transformatie verzorgen:
1. mANS_RO_FR. transformatie van robot- naar cartesisch stelsel.
2. mANS_FR_RO. transformatie van cartesisch naar robot stelsel.

In de tot nu toe gerealiseerde programma's is er geen rekening gehouden met de
aanwezigheid van een tool. Als TCP is daarom het uiteinde van de derde link
genomen (zie figuur 7).
We definieren in het robot stelsel de volgende hoeken:
hI: hoek tussen projektie van robot op XY-vlak en de Y-as
h2: hoek tussen link 2 en de Z-as (getekend in een positieve hoek).
h3: hoek tussen link 3 en XY-vlak. (negatief getekend).
h4: hoek tussen link 4 (tool) en XY-vlak (positief).
hs: rotatie van tool om link 4.
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De keuze van het teken van de hoeken is tot stand gekomen door de (toevallige ?)
configuratie van het systeem: bijv. een positieve hoek resulteerde in een beweging
van link 3 in opgaande richting. Gebruikt men aan de link gekoppelde coordinaten
stelsels dan is het logischer om de definitie van het teken van een hoek hieraan
aan te passen.
De lengtes van de robot-links zijn (zie h..l4 in figuur 7):
h : de lengte van link 1
12 : de lengte van link 2
h : de lengte van link 3
14 : de lengte van link 4
Verder definieren we in het tool een V, V, W cartesisch stelsel. Hiervoor geldt:
W: as evenwijdig aan link 4, door TCP
V: as door TCP en uiteinde van het tool, loodrecht op W.
V: as loodrecht op V en W zodanig dat er een rechtsdraaiend rechthoekig stelsel
wordt gevormd.
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y

y
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- - --_::~:

FIGUUR 7. Roeken en coordinaten van de robot.
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We zien in de figuur dat we X, Y en Z als voIgt kunnen bepalen:

r = 12 • SIN(h2) +13 • COS(h3)
x = r * SIN(h1)
Y = r * COS(h1)
Z = 11 + 12 • COS(h2) + 13 • SIN(h3)

(6.1)

(6.2)
(6.3)
(6.4)

Om het werkelijke TCP te vinden moeten we X, Y en Z nog corrigeren voor het
tool.

r = 12· SIN(h2) + 13· COS(h3) + 4· COS(h4)
X = r * SIN(h1)
Y = r * COS(h1)
Z = h + 12 • COS(h2) + 13 • SIN(h3) - 4 • SIN(h4)

(6.5)

(6.2)
(6.3)
(6.6)

Zoals te zien heeft hs geen invioed op de positie van het TCP.
Rest nog de orientatie te bepalen.

-x

Vitgaande van VI! Y, V I!
en W II Z moeten we UVW eerst hs graden verdraaien om de Z-as, vervolgens (h4-pi/2) graden om de x' -as en tensiotte hl
graden om de Z"-as.

(XYZ) - > (X'Y'Z') - > (X"Y"Z") - > (UVW)
hs
h4-pi/2
hl
De orientatie is dus (hs,h4-pi/2,hl).

We gaan uit van dezelfde definities voor de hoeken.
Ten gevolge van de afspraak in de notatie van de orientatie kunnen we 3 van de 5
hoeken zeer eenvoudig bepalen. Stel gegeven is (X, Y,Z) en (a,b,c); resp. coordinaten van TCP en de orientatie.
Vit (a,b,c) voIgt direkt
h1 = c
h4 = b + pi/2
hs = a

(6.7)
(6.8)
(6.9)
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Voor r vinden we
(6.10)
Herleiden we de stand naar het platte vlak, zie figuur 8.
We kunnen h2 en h3 nu als voIgt bepalen:
punt A Jigt op
(a',b') = (r-14*COS(h4), z+I4*SIN(h4)) (6.11)
j = SQRT«a,)2 + (b'-h)2)

(6.12)

alfa = ARCTAN«b'-I1)fa') als a' < >0
= pif2 als a' =0

(6.13)

Z
t
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FIGUUR 8. Verband tussen TCP-positie en hoeken.
Vit de cosinus regel en 6.12 volgen de hoeken beta en gamma:
2
2 2
beta = ARCCOS0 +12 -b )f(2*I2*j))
(6.14)
2
gamma= ARCCOS((I3 + Il-l)f(2*12*13)) (6.15)
Vit 6.13, 6.14 en 6.15 voIgt:
h2 = pi/2 - beta - alfa
h3 = pi/2 - gamma + h2

(6.16)
(6.17)
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Houden we geen rekening met bet tool en laten we zoals in de gerealiseerde programma's de orientatie weg dan moet nog als extra de boek bi worden berekend.
Hierbij moet weI bet teken in de gaten worden gehouden.
y=O,
y=O,
y>O
Y<O,
Y<O,

x>O:
x<O:
:
x>O:
x<O:

h1
h1
h1
h1
h1

=
=
=

-

pi/2
-pi/2
ARCfAN(x/y)
-pi + IARCfAN(x/y) I
pi-IARCfAN(X/Y)1

(6.18)

We hebben dan 14 = 0 in (6.11) en we kunnen zo direkt bz en b3 vinden.

6.3 TOEPASSING.
Wanneer een werkstuk wordt opgepakt door een gripper dan weten we weI de coordinaten van bet werkstuk in bet U,V,W stelsel. We zijn ecbter geinteresseerd in
de coordinaten in bet X,Y,Z stelsel. Bijvoorbeeld om de afstand van onderkant
werkstuk tot werktafel te kunnen bepalen.

Uitgaande van bet frame (X,Y,Z) en (a,b,c) kunnen we als voIgt de coordinaten
van bet werkstuk (xw,yw,zw) vinden.
Ben punt van bet werkstuk beeft de coordinaten (u,v,w).
Uit de definitie van de orientatie blijkt dat we eerst met boek a moeten roteren
om de z-as:
X1
Y1
Z1

-

-

u*COS(a) - v*SIN(a)
u*SIN(a) + v*COS(a)
w

Vervolgens b graden roteren om X-as:
X2 - X1
Y2 - Y1*COS(b) - z1*SIN(b)
Z2 - Y1*SIN(b) + z1*COS(b)
Vervolgens c graden roteren om z-as:
X3 - X2*COS(C) -Y2*SIN(C)
Y3 - X2*SIN(C) + Y2*COS(C)
Z3 - Z2

(6.19)

(6.20)

(6.21)
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Tenslotte vinden we door de uitkomst te transleren naar bet TCP de coordinaten
in bet basis coordinaten stelsel:

Xw

= X + X3

Yw=Y+ya
Zw

(6.22)

= Z + Z3

Op deze wijze kan elk punt op de tool of op de door bet tool gegrepen werkstuk
worden bepaald.
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7. COMMUNICATIE EN BESTURING.
7.1 INLEIDING.
Zoals eerder vermeld zijn er op het ogenblik twee systemen in gebruik: het
EWMC- en het VME-systeem (zie hoofdstuk 3). Elk heeft een eigen vorm van
communicatie, ook heeft elk andere gegevens nodig om te kunnen werken. Bijgevolg zijn er dus twee programma's geschreven die de file met setpoints versturen
naar het robot-systeem.In de volgende twee paragrafen za1 ik bier nader op in gaan.

7.2 BET EWMC-SYSTEEM.
De EWMC heeft om te kunnen werken de volgende signalen nodig van de lIP:
1. Data. Om de 80rns moeten de kaarten worden voorzien van nieuwe setpoints.
Een setpoint is de te overbruggen hoekverdraaing van een as in 80 msec. De lIP
berekent uit 2 opeenvolgende setpoints het verschil, schaalt de uitkomst en verzendt dit per byte naar een van de EWMC's.
2. 80 ms interrupt. Dit signaal start de interpoleer-routine Ope De binnengekomen
data wordt door 8 gedeeld om tot lOms-setpoints te komen. Wegvallen van dit signaal heeft, als de robot beweegt de zelfde konsekwenties als bij het wegvallen van
de 10 ms interrupt. Wanneer de robot stilstaat is er niets aan de hand; dit is zelfs
een toegestane situatie en deze komt voor nadat alle setpoints zijn verzonden.
3. 10 ms interrupt. Dit signaal moet elke 10ms een interruptroutine opstarten. De
routine bevat de PID-regelaar en verzorgt de aansturing van de motoren. Ben onderbreking van dit signaal kan dan ook emstige gevolgen hebben: de motoren behouden de laatst opgekregen spanning en gaan met de overeenkomstige snelheid
door tot dat de noodstops de motoren afschakelen.
De HP ontvangt van de EWMC's een statuswoord. Aan de hand van dit woord kan
worden gezien in welke toestand de EWMC's verkeren :
1. Initialisatie: de EWMC is bezig de robot in de startpositie te plaatsen. Dit is een

aparte routine die bij power-on of door een reset wordt opgestart.
2. Ready: de EWMC is gereed om data te ontvangen. De EWMC voert een idle
loop uit vanwaar uit naar de interrupt- routines wordt gesprongen.
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3. Overige: Wanneer niet een van de vorige toestanden wordt herkend is er iets mis
met de EWMC. De EWMC zit niet in de idle loop en er wordt dan niet gereageerd op de interrupts van de HP.

De signalen worden via de GPIO-bus verzonden naar de processorkaarten. De
GPIO-bus van de HP (zie lit. 5) is een flexibele parallelle interface, welke tot 16
bits data kan verzenden en ontvangen en welke diverse handshake methodes ter
beschikking heeft.
Het gebruik van de GPIO is, evenals de bedrading, vastgelegd door M. Tielemans
en F. Coenen (lit. 6 en lit. 2):
HP naar EWMC's:
- 8 gemeenschappelijke datalijnen (setpoints,checksum)
- handshake lijn
- lOms interrrupt
- per EWMC een 80rns interrupt
EWMC naar HP:
- handshake lijn (data accepted, 80rns acknowledge)
- 10ms interrupt acknowledge
- checksum ok
- initialisatie gereed
Zij hebben gekozen voor een eigen handshake protocol. Het enige register dat
wordt gebruikt is IOCONTROL Register 3. Omdat we toch overgaan naar het
VME-systeem is er geen poging ondemomen om het bus protocol te wijzigen.
Vooral omdat dit zou betekenen dat software en hardware van het EWMC rek zou
moeten worden aangepast. Vooral voor de programmatuur van de HP zou zo'n
wijziging voordelen hebben: er zijn standaard lees en schrijf procedures waarin de
handshake zit verwerkt; er blijft dus meer rekentijd beschikbaar voor andere
zaken.
Het programma OUTEWMC haalt uit een file de setpoints op en plaatst de hieruit berekende delta-setpoints in een array. De gebruiker ziet op zijn beeldscherm
in welke status de robot verkeert. Indien alle assen gereed zijn kan het programma
worden gestart. Als eerste worden de 10 rns interrupts gegenereerd. Vervolgens
wordt elke as om de 80 IDS voorzien van data en de 80 rns interrupt.
Omdat het handshake protocol nogal wat computertijd vraagt zijn het ophalen van
data en het verzenden daarvan, per as verdeelt over 80 IDS.
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De HP gebruikt intern procedures die door een timer elke lOms worden aangeroepen. Door nu de inhoud van zo'n procedure te vervangen door een eigen procedure kunnen we bepaaIde akties genereren op basis van de timer pulsen.
In ons programma wordt de interne procedure TIMERISRHOOK vervangen door
de zelf gemaaakte procedure INTERRUPT_OUT. Deze procedure wordt dus
elke 10 IDS geactiveerd. Als eerste wordt er een bepaald woord op de GPIO-bus
gezet. Gewacht wordt tot aIle EWMC's hierop hebben gereageerd door een lOms
interruptacknowledge.
Vervolgens wordt of een delta-setpoint opgehaaId uit het array ofwordt een van
.de assen voorzien van een delta-setpoint. Er wordt gewacht tot de EWMC gereed
is om data te ontvangen. Vervolgens worden achtereenvolgens verstuurd het 80 ms
interrupt signaaI, de minst significante byte, de meest significante byte en een
checksum. Het volgende byte kan pas worden verstuurd na een acknowledge van
de EWMC. Indien de EWMC niet meldt dat de checksum in orde was, wordt de
gehele procedure herhaaIt. Een timeout-loop voorkomt dat de computer blijft
wachten op een defekte processorkaart.

7.3 BET VME-SYSTEEM.
Het nieuwe systeem dat in gebruik wordt genomen is gebaseerd op de VME-bus
en is ontworpen door A de Groot (Lit. 3). Zoals in hoofdstuk 3 besproken verloopt de HP-VME communicatie via een IEEE-488/HPIB interface (Lit. 5). Op de
HPIB-bus zijn ook de HP-printer en diskdrives aangesloten.
Net als bij de EWMC's moet de HP de file met setpoints converteren naar voor
het VME-systeem geschikte waarden. In initiele toestand (as-stand is 0 graden) is
de resolverstand 80000 hex. De as-stand, welke gelezen wordt van een file, wordt
vermenigvuldigd met een schalingsfaktor en 8ססoo hex wordt er bij opgeteld. Vervolgens wordt de uitkomst geconverteerd m.b.v. CONV naar 4 'karakters r• Voor 8
assen levert dit samen een string op van 32 karakters.
Ben integer getal wordt intern in de HP opgeslagen in hexadecimaIe vorm en is altijd 4 byte groot. Een byte is ook op te vatten als de representatie van een karakter. Door nu karakters i.p.v. integers over te sturen hebben we altijd een vast
aantal bytes en is de verzendtijd rninirnaal.
Bijvoorbeeld:
De as-stand van as 1 is + 35 graden.
De initiele stand is 0 graden is 80000 hex is 524288.
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De scbalingsfactor is 1785.714286. Dit is afgeleid van de resolutie van de resolvers:
1 bit verschil is 0.00056 graden verdraaiing (110.00056 = 1785.714286).
De resolverstand wordt dus:
524288 + 35*1785.714286 = 586788 afgerond.
Dit komt overeen met 0008F424 bex.
In de string wordt nu geplaatst de karakters waarvan de bexadicimale waarden
resp. 00, 08, F4 en 24 zijn (de HP bescbouwt alle waarden tussen 00 bex en FF bex
als geldige karakters).
Door middel van een pointer struktuur worden tenslotte de strings van 32 karakters achter elkaar gezet. Een andere mogelijkheid zou zijn geweest de strings in
een array te plaatsen (zoals bij bet EWMC systeem). Omdat we bier voor bet zelfde SRL-programma 8 maal zoveel setpoints bebben zou dit betekenen dat bet
array 8 maal zo groot moet zijn. Ben derde mogelijkheid zou de file struktuur zijn.
Ben file wordt ecbter op disk opgeslagen. De accesstijd wordt bierdoor groot,
bovendien wordt de IEEE-bus hiervoor gebruikt.
Hoewel bet gebruik van pointers bet gebruik van variabel aantal setpoints vereenvoudigd vraagt de pointerstruktuur meer opslagcapaciteit. De vraag die nog open
staat is op welke wijze de meeste setpoints kunnen worden opgeslagen: m.b.v.
pointers of m.b.v. arrays (de HP kan zander speciale voorzieningen per array maar
een beperkt aantal elementen aan).
Na initialisatie staat bet VME-systeem in een Idle mode. Door bet IEEE commando 'Secondary Address' wordt bet systeem geactiveerd. De VME kaart zal om de
10 IDS door middel van een Service Request kenbaar maken dat bij data kan ontvangen. De HP moet hierop reageren door bet plaatsen van een Serial Poll.
Omdat bet VME bet eDige aangesloten device is wat om service kan vragen
boeven de andere devices Diet te worden gecontroleerd. De HP krijgt als antwoord
een statusbyte. Dit kan dienen om foutmeldingen door te geven aan de HP. Is alles
in orde bevonden dan start de HP een schrijfcyclus waarbij een string wordt
.
overgezonden.
Is de HP aan bet eind van zijn programma gekomen dan wordt er een Selected Device Clear gegeven, met als gevolg dat bet VME-systeem terug gaat in Idle mode.
Het programma controleert Diet of de data-overdracbt korrekt is verlopen. Een
voorbeeld van zo'n controle is de cbecksum, welke als negende integer zou kunnen worden verzonden, of welke in bet eerste byte van elk woord kan worden verwerkt. Indien bet VME-systeem een fout ontdekt zal dit tot uitdrukking moeten
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komen in de respons op de Serial Poll. Dit betekent weI dat het HP-programma de
mogelijk.heid moet hebben de laatste reeks te herhalen.
De cyclus die telkens doorlopen moet worden is:
1. Adresseer de HP als TALKER.
2. Sluit iedereen uit: UNLISTEN.
3. Adresseer het VME-systeem als listener: USTEN(adres).
4. Zendt de data byte voor byte over. Het handshake mechanisme waarborgt dat
ook het traagste device de data binnen kan halen.
5. Maak de bus weer vrij.
Het data transport over de IEEE bus kan op de volgende manieren plaats vinden:
1. WRITE_CHAR. De routine WRITECHARO moet 32 maal worden aangeroepen om 1 dataset over te sturen. Zoals te verwachten is dit de traagste vorm
van communicatie. Een volledige cyclus (Service Request tot afbreken van de verbinding na het laatste karakter) duurt ca 8.3 msec.
2. WRITE_STRING. De routine WRITESTRING hoeft maar eenmaal te worden
aangeroepen om aIle 32 karakters te versturen. De tijdsduur die een cyclus in beslag neemt is dan ook korter, n.l. 7 msec totaal. Het verschil met de voorgaande
methode is maar klein en bestaat uit het ophalen van een nieuw karakter en vervolgens aanroepen van de WRITECHAR procedure.
3. DMA_TRANSFER. Met de TRANSFER routine wordt de kortste cyclustijd bereikt: 4.3 msec. Het voordeel van DMA transfer is dat dit kan gebeuren op overlap
basis, d.w.z. de HP kan tijdens DMA transport verder gaan met zijn programma.
Het nadeel is echter dat de string gecopieerd moet worden in een speciaal message-buffer welke maar een beperkt aantal operaties kent.

In aIle drie de gevallen duurt het een 3.5 msec voordat het eerste databyte op de
bus verschijnt. De overige gegevens van een cyclus zijn:
1. tijd tot HP reageert op de Service Request: 0.7-0.8 ms
2. tijd tot start van Serial Poll: 2 - 2.1 msec.
(tijden gemeten vanaf omlaag gaan van de SRQ lijn).
We zien dat ze aIle drie voldoen aan de cyclustijd van 10 MS. Er is gekozen voor de
tweede methode en niet voor de derde omdat het in 2. gebruikte buffer een normale buffer is welke de inhoud vasthoudt waardoor een herhaling van de beweging
snel en eenvoudig is uit te voeren. Het DMA- buffer is na de transfer niet meer-
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toegankelijk. DMA wordt pas echt interessant wanneer we aan on-line SRlrprogramma's gaan beginnen.

Omdat de tijd dat de RPm bus vrij is toch te kort is om met andere devices te communiceren zou door een eenmalig opstarten van de verbinding zowel de lIP als
het VME-syteem kunnen worden ontlast van een aantal funkties. De lIP zet dan
heel de file met setpoints in een keer in het buffer. De DMA van het VME systeem zorgt er voor dat elke lOms voldoende bytes worden binnengehaaId. Service
Request en Serial Poll zouden kunnen vervallen. Na het laatste byte zet de HP meteen het eerste byte van de volgende reeks waarden op de bus. Het VME-systeem
start met inIezen op zijn klok. De lOms intervallen blijven zodoende gehandhaafd.
De overdrachttijd is nn nog maar een 3ms.
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8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.
8.1 RESULTATEN VAN ENKELE PROGRAMMA'S.
Om het testen van de SRL programma's te ondersteunen zijn er een tweetal programma's geschreven:
- VMESIM resp. EWMCSIM
-SRLGRAPH
Het programma ...SIM simuleert het programma dat de input levert voor het robot
systeem. De data wordt echter geschreven naar beeldscherm en/of printer.
Voor EWMCSIM bestaat dit uit:
- asstanden 1, 2, 3
- de delta asstanden (de feitelijke output)
- de X, Y en Z coordinaten.
Elke nieuwe regel is 80ms later.
Voor VMESIM hebben we de kolommen met
- asstanden
- resolverposities
- X, Y en Z coordinaten.
Elke nieuwe regel is 10ms later.
Het programma SRLGRAPH is een grafisch programma. De file met SRL data
wordt weergeven in:
- Per as de positie, snelheid en versnelling
- Projektie van het TCP in XY-vlak en RZ vlak (R is projektie van TCP op XYvlak).
- TCP posities in XYZ.
Tenslotte kan het programma natuurlijk worden getest door het door de robot te
laten uitvoeren. Omdat het VME- systeem nog niet in staat is om de robot te
regelen zijn alle SRL-programma's geschreven voor de EWMC's. Omdat het enige
verschil de sampletijd is zullen de programma's ook werken op bet VME-systeem.
Men moet weI een nieuwe data-set genereren omdat anders de beweging (indien
fysisch mogelijk) met 8-voudige snelheid wordt uitgevoerd.
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De conclusies die men uit de visuele controle kan trekken zijn beperkt. Het is ten
eerste moeilijk te controleren of de opgegeven coordinaten inderdaad worden bereikt. Ook het verloop van de baan is moeilijk vast te houden. Ten slotte wordt de
beweging nog beinvloed door het programma in de EWMC's. Het gedrag van de
robot is sterk afhankelijk van de instelling van de PID-regeling welke in de
EWMC's zitten. We hebben bovendien ontdekt dat er een overflow tan optreden
bij de grote setpoints (as-stand verschillen), hetgeen de robot beweging nadelig
beinvloedt (schokken).
Er wordt gewerkt aan een stiftbouder welke op de pols kan worden gemonteerd.
Indien de beweging in het vlak parallel aan het XY-vlak plaats vindt kan men hiermee de robot op een tafellaten tekenen en aldus de baan van het TCP kontrole- .
reno
Een voorbeeld waarbij duidelijk het snelheidsprofiel te zien is, is de SYNMOVE
waarvan de data-set opgeslagen is onder de filenaam RES8 (zie bijlage 4). De '
SYNMOVE geeft een beweging van het TCP van initiele positie naar -135 graden,
naar + 135 graden, naar initiele positie, waarbij geprobeerd is om alleen as 1 te
laten bewegen. Voor as 1 zijn de verschillende bewegings fases duidelijk te herkennen. In tegenstelling tot het zelfde programma met een DRIVE_AXIS zien we
bier voor as 2 en as 3 weI een beweging. Dit wordt veroorzaakt door onnauwkeurigheid in de opgegeven posities. Het voordeel van DRIVE_AXIS wordt bierdoor
duidelijk.
Het voorbeeld uit bijlage 5 is van de file RES. Hierin zijn alle soorten MOVES gecombineerd. Eerst worden er 2 cirkels beschreven m.b.v. CIRCLEMOVE. Dan
wordt er terug gegaan naar de initiele positie met FIRST_POS_WITH_V. Vervolgens maken we een cirkel met daaromheen een vierkant. Het vierkant wordt uitgevoerd met SMOVE's. Na teruggegaan te zijn naar initiele positie wordt tenslotte
een LANEMOVE uitgevoerd. Zoals in de grafieken is te zien ontstaan er in de
hoeken tijdens de LANEMOVE grote versnellingspieken: 1820 tot 1329 graden
per seconde kwadraat. Het zijn welliswaar pieken van 80rns breed maar toch rijst
de vraag welke versnellingen nog toelaatbaar zijn. De huidige maximaal t~elaat
bare versnelling is nu nog ingesteld op 2000 graden per seconde kwadraat. Zeer
waarschijnlijk reduceert de regelaar de beweging met als gevolg dat de werkelijke
baan afwijkt van de opgegeven baan.
Het laatste programma dat ik wi1laten zien is ROBS. Zoals te zien in bijlage 6 heb
ik met behulp van SMOVE, CIRCLEMOVE en SYNMOVE het woord 'ROBOT
gevormd.
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Zoals al eerder vermeld is bet grootste probleem bij bet opstellen van een bewegings-programma bet visualiseren van de baan. Misschien is een bulpprogramma
bandig wat aan de band van de x-coordinaat de grenzen van de y-coordinaat kan
aangeven en m.b.v. x en y de grenzen van z. Het vormt ecbter geen garantie dat het
SRL-programma tot een goed einde komt; het programma kan nog steeds worden
afgebroken omdat de baan tijdens een MOVE buiten bet werkgebied komt.
Het programma PROG_EWMC is goed te gebruiken. Je maakt een copie enje
voegt er de benodigde declaraties aan toe. Vervolgens plaats je op de daarvoor
aangegeven plaats de MOVES. Na compileren startje bet programma. Het programma laat zien met welke MOVE bet bezig is en als alles in orde is vraagt bet na
de laatste MOVE om een filenaam. De aldus verkregen file met setpoints kan vervolgens als input dienen voor bet programma dat de robot bestuurt.

8.2 DE PROGRAMMA'S.
8.2.1. De coordinaten transformatie.
In boofdstuk 2 werd gesproken over een wereldmodel waarin alle robot afhankelijke gegevens staan. Dit wordt in de programmatuur weerspiegeld in de filelblok
SRLWRlDl. Er is ecbter een aspekt dat hierin niet is opgenomen: de transformaties. Deze zijn niet alleen afhankelijke van bet type robot maar oak van bet gebruiktetool.
Om HP-SRL zo algemeen mogelijk te bouden zou dus naar een andere vorm van
coordinaten transformatie gezocbt moeten worden waarbij bet weI mogelijk is om
door verandering van wat gegevens de transformatie en dus ook bet werkgebied
aan te passen. Ben. mogelijke oplossing is in boofdstuk 6 al getoond: aan elke link
wordt een XYZ-stelsel toegekent. Door rotaties en translaties kan zo bet XYZ-coordinaten stelsel van bet tool worden uitgedrukt in coordinaten van bet vaste
XYZ-stelsel. In SRLWRLDI wordt dan vermeld op welke wijze de translaties en
rotaties moeten worden uitgevoerd.
In boofdstuk 6 werd voor bet tool een gripper genomen. In een gripper is eenvoudig een coordinaten stelsel vast te leggen. Moeilijker wordt bet wanneer de
tool een lastoorts of een spuitmond wordt. Wat moeten we dan kiezen voor de X
en Y ricbting, wat nemen we dan als TCP?
Invoering van een tool maakt de inverse transformatie (XYZ naar robotassen) er
niet eenvoudiger op. Vit de gegeven positie en orientatie van bet TCP en uit de
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gegeven lengte van de translatie-vectoren moet de stand van de robotassen worden afgeleid. Hierbij moet rekening worden gehouden met het bereik van elke as.

8.2.2. Bet snelheidsprofiel.
Een ander aspekt dat de aandacht verdient is het snelheidsprofiel De berekening
is gebaseerd op het volledig bekend zijn van de totaal af te leggen weg. Oit werkte
prima voor alle MOVES waarvan de lengte van te voren was te berekenen. AI bij
\ de IANEMOVE blijkt de methode niet te voldoen: de totale lengte van de weg is
pas bekend nadat alle setpoints zijn berekend. Ook voor toekomstige MOVES
waarbij meerdere soorten banen achter elkaar worden door lopen zal de toegepaste methode Diet voldoen.
Een ander nadeel van de gevolgde methode is dat de in een MOVE opgegeven
snelheid en/of versnelling wordt verandert. Oit door de gevolgde rekenmethode
waarbij het snelheidsprofiel wordt aangepast aan de sampletijd.
Er moet dus een methode worden gevonden welke onafhankelijk is van de totale
weglengte en welke de meegegeven waarden Diet aantast.
Een zo'n methode is al vermeld in paragraaf 4.2: versnel tot gewenst snelheid is bereikt, onthoudt de tot nu toe afgelegde weg, beweeg met eenparige snelheid totdat
de afstand tot het eindpunt gelijk is aan de afgelegde weg tijdens versnellen, tenslotte vertraag totdat de robot in het gewenste eindpunt is gekomen. Oeze methode is Diet geschikt voor MOVE's waarbij de tijdsduur van de beweging is
opgegeven.
Een andere oplossing is om de baan in een vast aantal stappen op te delen. Hoe
meer stappen hoe nauwkeuriger de beweging voldoet aan de opgegeven baan. Het
gevolg is weI dat de tijd die over 1 stap wordt gedaan variabel is (n.l. de tijd is afbankelijk van de snelheid) hetgeen konsekwenties heeft voor de rest van het robotsysteem (dat immers op een vaste interval tijd werkt). Ooordat het aantal stappen
bekend is zijn ook de snelheden en tijden te berekenen die nodig zijn om.aan de
opgegeven eisen te voldoen.
8.2.3 De LANEMOVE.
Een aspekt wat nog meer aandacht behoeft is de overgang van de ene beweging op
een andere. Oe in de lANEMOVE gebezigde methode is vrij arbitrair. Een zeer
soepele overgang welke misschien door de programmeur gewenst is wordt door
bet programma volledig te Diet gedaan. Een betere methode zou kunnen zijn: bepaal een continue overgang tussen de twee banen en pas daar de stapgrootte op af.
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In de meeste gevallen zal dit leiden tot een gelijksoortige oplossing a1s van de gebruikte methode (2 tot 3 tussenpunten).

8.2.4 Default waarden.
Waar helemaal nog niet over gesproken is zijn de in het wereldmodel vastgelegde
default waarden. Voor de snelheid is gekozen voor de waarde 100. Dit betekent
100 graden per seconde voor de MOVES welke zijn gebaseerd op beweging in het
assenstelsel, 100 rom per seconde voor de overige MOVES (hetgeen in een bepaalde baan te snel kan zijn).

Voor de beweging over de departure en de approach vector van de SMOVE zijn
waarden voor snelheid en versnelling gekozen (resp. 80 en 3(0) die niet getoetst
zijn aan de praktijk. Wanneer, zoals het plan is, er een pen aan de pols wordt gemonteerd zou kunnen blijken dat deze waarden niet voldoen.
Nog uit te voeren metingen aan de robot zullen uitsluitsel moeten geven over
maximaal toegestane versnellingen. Vit het gebruik in de praktijk zal moeten
blijken of de default waarden moeten worden aangepast.

8.2.5 Communicatie.
In het programma dat de communicatie met het VME systeem verzorgt worden de
setpoints eerst geconverteerd naar strings van 32 karakters en vervolgens m.b.v.
een pointer achterelkaar geplaatst. Zoals opgemerkt in 7.3 zou ook gekozen kunnen worden voor een array van strings. Aspekten die bij een keuze een rol spelen
zijn O.a. maximale aantal setpoints dat kan worden opgeslagen en accesstijden.

Een ander aspekt wat nog niet in de programma's is verwerkt (zowel van HP a1s
van VME) is de controle. Ten eerste de controle op de overdracht van data. Doordat de verbindingslijnen kort zijn is de kans op exteme storingen klein. C?ntrole
kan plaats vinden in de vonn van een checksum of van een paritycheck. Het gevolg
van het toevoegen van een controle is dat de totale transfertijd groter wordt.
Heruitzending van data heeft absoluut geen zin omdat dit nooit in dezelfde timeslice van 10ms kan plaats vinden. Het VME-systeem za1 dus een andere vorm van
aktie moeten ondememen indien de ontvangen data verminkt blijkt te zijn.
Een tweede toe te voegen vorm van controle is een algemene vorm van bewaking:
is het VME-systeem weI of niet aanwezig? Een time-out melding moet worden ge-
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genereerd wanneer het VME-systeem niet binnen lOms een nieuwe Service Request heeft geplaatst.

8.3 TOEKOMSTIGE VOORZIENINGEN.

Een MOVE welke nog niet is gerealiseerd maar in gebruik erg handig lean zijn, is
de VIAMOVE. Deze MOVE heeft in zich de mogelijkheid verschillende soorten
bewegingen met een constante snelheid te doorlopen. Naast tussenframes wordt
ook aangegeven welke soort MOVE doorlopen moet worden. Zo kunnen
SMOVE, SYNMOVE en CIRCLEMOVE aan elkaar worden gezet. Op deze
wijze kan bijna elk profiel worden gevolgt.
Een punt wat nog niet aan de orde is geweest is de REPEAT loop. In het huidige
programma zal tengevolge van een REPEATeen aantal malen dezelfde reeks setpoints in de file worden geplaatst. Dit zou zo uit de hand kunnen lopen bij grote
MOVES of een groot aantal herhalingen van de MOVES dat het array met setpoints zeer snel vol gaat zitten. Er zou in de file en de programma's welke de file
gebruiken een mogelijk moeten komen om een REPEAT loop uit te voeren.
Zodra het VME-systeem in gebruik wordt genomen kan het interessant zijn om
een TEACH-IN methode te realiseren. Er is al een programma waarmee de robot
via het VME- systeem kan worden bestuurd m.b.v. het numerieke keyboard
(VMEOUD). Dit programma zou kunnen worden uitgebreid met een commando
welke de robotposities kan inlezen en opslaan. De aldus verkregen dataset kan dan
dienen als inputfile van een SRL-programma.
Na elke rekenslag wordt gecontroleerd of de berekende hoeken, snelheden en versnellingen nog binnen de toegestane waarden liggen. Waar nog geen rekening mee
wordt gehouden is dat er in het werkgebied verboden zones kunnen liggen waar de
robot, inclusief het werkstuk/tool, buiten moet blijven.
Een aspekt waar nog helemaal niet naar is gekeken is het Realtime uitvoeren van
een SRL-programma. De setpoints worden een voor een berekend en opgeslagen
in een file. Een apart programma zorgt voor de uitvoering van de beweging. Realtime uitvoering houdt in dat binnen lOms een nieuw setpoint (robot asstanden)
moet worden berekend en worden overgezonden naar het VME-systeem. Onderzocht zal moeten worden of het mogelijk is om dit te realiseren met de HP-300.
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BIJLAGE1
DE HOOFDELEMENTEN VAN SRL

De lijst met de hoofdelementen van SRL is ontleend aan appendix A van lit. 1.
Niet nader omschreven elementen hebben de zelfde betekenis als in HP-Pascal.
Van sommige elementen heb ik de betekenis/funktie niet kunnen achterhalen.
Voor een preciezere omschrijving van de elementen wordt verwezen naar de syntaxdiagrammen uit lit. 1.

1. Systeem specificatie:
ROBOT:
Logische device nummers van robots,
EFFECTOR:
effectors toekennen aan control unit en bijbehorende drivers.
OPERATION:
dec1aratie van operaties die de effector kan uitvoeren.
SENSOR:
specificatie van type en plaats van sensor

ADDRESS,
REGISTER,
de gespecificeerde bits
DIGITAL and
kunnen worden gelezen of
ANALOG PORT: geschreven naar een variabele.
INTERRUPT:
toewijzing interrupt aan kanaal of adres.
SEMAPHOR:
namen t.b.v. Task synchronisatie.
SYSFLAG:
namen t.b.v. Program synchronisatie.
TIME OUT:
instellen van time_out van bep. sectie.
DATABASE:
specificatie van wereldmodel, framefile.
ERROR_NOTICE: toewijzingwaar foutmeldingen komen.
FACILITY:
display, sensor, robot, joint, effector, adres, kanaal of frame.
2. Programma en modules:
PROGRAM:
- Totale programma: (system specification) - program headingprogram block.
- Programblock: (inc1ude,with_module) BEGIN_PROGRAM
- statements END_PROGRAM;

MODULE:
INCLUDE:

Een afzonderlijk te compileren programma.
Invoegen van een module als textfile.
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Wfrn_MODULE,
Wfrn_SYSTEM_SPECIFICATION:
SECllON:

Invoegen van gecompileerde
module of systeemspecificaties
Ben SECllON is een procedure of
funktie welke beschermd tan worden
door een timeout of welke parallel kan
werken

PROCEDURE
FUNCllON
3. Declaraties:
CONST
TYPE
LOCAL TYPE:

type declaratie binnen module; niet toegankelijk buiten
module.
GLOBAL TYPE: type declaraties binnen module; weI toegankelijk buiten
module.

VAR
4. Standaard types:
INTEGER
REAL
BOOLEAN
CHAR
5. Geometrische types:
VECfOR:
positie in X, Y,Z coordinaten stelsel
ROTATION:
rotatie
ORIENTATION: orientatie van stelsel t.o.v. vast stelsel
FRAME:
positie + orientatie
6. Geometrische constanten:
VECfORc,
ROTC,
ORIC,
FRAMEC:
coostanten van in 5 vermelde typen.
7. Gestruktureerde types:
ARRAY
RECORD
FILE
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8. Statements:
BEGIN,END
assignment
WTI1I:
SYSNOPAR:
PARALLEL:

gestruktureerd type terugbrengen naar enke1voudig type
onbekend
onbekend

9. Move statements:
DRIVE:
beweging van 1 robot-as
PTPMOVE:
point to point beweging
SYNMOVE:
ptpmove, gesynchroniseerd
SMOVE:
rechte lijn
lANEMOVE:
v10eiende beweging met meerdere tussenpunten.
VlAMOVE:
aaneenschakeling van moves. De baan tussen de punten is ptp-,
syn- , s- of circlemove.
CIRCLEMOVE: cirke1 beweging
MOVE:
beweging vo1gens een bepaalde functie.
DIRMOVE:
beweeg in bepaalde richting
MOVECONT:
hervatmove
STOP:
stop beweging
calibreer
CALm:
FIRSTPOS:
ga naar startpositie
10. Move constructie:
MOVEDEF:
definieer een move
MOVEDO:
voer movedef uit
11. Effector statements:
OPEN:
open gripper
CLOSE:
sluit gripper
GRIPWIDTH:
breedte van opening van gripper
OPERATE:
voer operatie uit (operatie gedefinieerd in systeem specificatie)
GRIP:
pak object op
LET:
1aat object los
MOUNT:
sluit effector op robot aan
UNMOUNT:
verwijder effector van robot
12. Program flow:
IF
IF SIG:
FOR
WHILE

kanaal input conditie
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REPEAT
CASE
EXIT
RETURN
13. Multitasking:
START:
EVERY:
AFfER:
SUSPEND:
HOLD:
CANCEL:
CONTINUE:

start sectie
herhaalde sectie start
start nadat voldaan aan bep. conditie
uitstellen van actie
wacht met uitvoer
annuleer actie
ga verder met uitvoering actie

14. Monitor statement:
ALWAYS WHEN : monitor conditie voor bep. actie
15. Synchronisatie:
SIGNAL
WAIT:
wacht loop op semafoor of flag
IN1WAIT:
wacht loop op een interrupt
SEMINIT:
semaphoor geset door een integer expressie
16. Data management:
AFFIX:
toevoegen aan frame lijst
UNFIX:
verwijderen uit frame lijst
ATIRIBUfE:
toekennen van eigenschappen van objecten
17. Input/Output:
INPUT,
OUfPUT:
I/O naar/van bepaalde faciliteit
BUFFER
OPEN DATA,
CLOSE_DATA: open/close faciliteit voor data
18. Arithmetiek:
basis operaties:
+ -1* MOD DIY etc.
geometrische operaties: idem voor vectoren.
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BULAGE2
DE SYNTAX VAN HP·SRLMOVES.
Deze bijlage bevat een overzicht van de tot nu toe gerealiseerde moves. De type,
constante en variabele declaraties kunnen in SRL programma's worden gebruikt.
Na de statements voIgt een lijst met verklaring van de gebruikte namen.

Type:
VECTOR = RECORD X,Y,Z:
REAL END;
FRAME
= RECORD TRANSL,ROT: VECTOR END;
{variabelen van het type FRAME geven de positie (.TRANSL) en de orientatie
(.ROT) weer van een X'Y'Z'-stelsel t.o.v. het vaste XYZ-stelsel. }
ORIENTATION
= RECORD ORIlX,ORI2Y,ORI3Z: REAL END;
FRAMELIST
= ARRAY[1..20] OF FRAME;
THETA I
- ARRAY[1..8] OF REAL;

Constant:
PI

= 3.14159;

Variable:
v,a,d:
REAL;
{snelheid, versnelling, tijdsduur}
app,dep: VECTOR;
{APProach, DEParture vector}
c or:
BOOLEAN; {Constant_ORientation}

Statements:
PTPMOVE(VAR dpl:FRAME);
SYNMOVE(VAR dpl:FRAME; v,a,d:REAL;c_or:BOOLEAN);
SMOVE(VAR dpl:FRAME; v,a,d:REAL; app,dep:VECTOR; c_or:BOOLEAN);
CIRCLEMOVE (VAR dpl:FRAME; p12,p13:FRAME; v,a,d:REAL;
c_or:BOOLEAN);
LANEMOVE(VAR dpl:FRAME;smoothfac:REAL; v,a,d:REAL;
c_or:BOOLEAN;frms:FRAMEUST);
DR1VE.fiXIS_BY(no:INTEGER;VAR hk:REAL; v,d:REAL; c_or:BOOLEAN);
DRlVE_AXIS_TO(no:INTEGER;VAR hk:REAL; v,d:REAL; c_or:BOOLEAN);
FIRSTPOS_WITH_V(v:REAL);

Verklaring van de in de MOVES gebruikte afk:ortingen:
dpl: eind-positie en -orientatie van TCP.
v:
snelheid in graden per seconde (SYNMOVE, PfPMOVE,DRlVE_AXIS) of
in millimeter per seconde (overige). v = 0 dan default snelheid of bepaalt door
aend.
a:
versnelling in graden per seconde kwadraat, resp. millimeter per seconde kwadraat. a = 0 dan default acceleratie of bepaalt door v en d.
d:
tijdsduur van MOVE in seconden. d =0 dan bepaalt door v en a.
c_or: constant orientation van TCP.
TRUE: behoudt orientatie onafhankelijk van gegeven in dpl.
FALSE: orientatie alleen bepaalt door dpl.
app: approach vector; dpl wordt benaderd vanaf dpl.TRANSL + app.
dep: departure vector; beweging eerst naar TCP-pos.TRANSL + dep
(TCP-pos:huidige positie).
p12: tussenpunt van cirkelboog. Cirkel van TCP-pos via p12 naar dpl.
p13: extra tussenpunt, nodig wanneer dpl =TCP-pos (volledige cirkel).
smoothfac: straal van bol om tussenpunt. Binnen bol is afwijking van rechte lijn
toegestaan.
frms: lijst met tussenpunten.
no: numrner van te bewegen as.
hk: af te leggen weg cq nieuwe stand in graden.
Alle posities zijn in millimeters.
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FEB D C

IRb-6
met to01-'1--_-.l.1
zonderto01 :

A
B
C

I

317 mm
723
~,53

0
E
F

803
513
380 .

a
b

1 328
1 418
1 045
615
720
1 045

C·
d

e
f
0

Working range of industrial robot (IRb-6)

Arm motion: rotation
Arm motion: radial
Arm reotion: vertical
Wrist motion: bend
Wrist motion: turn

Speeds:
Arm motion: rotation
Arm motion: radial
Arm motion: vertical
Wrist motion: bend
Wrist motion: turn

95

°ls

0.75 mls
1. 1 ~/s
115 ols
195 Is
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BULAGE4
SIMULATIE VAN EEN SYNMOVE
••••c..... ,

R)(:l5

I

•••••••••••••••••••••••• • ••••• 0.

Positie, snelheid en versnelling van de robotassen.

MAXIMA

as 1

positie (graden)
135.00
196.53
snelheid (grisec)
versnelling(gr/secsec) 620.43

f3 : R E: 5 B • DR r

as2

as3

0.55
0.75
2.40

0.00
0.00
0.05

XYZ

..
..
..

x (...... )
Rlia

..
. "T .. '

werkgebied

Iil4

317

R&a

baan van bet TCP in X, Y en R (= SQRT(X*X + y*y) ),Z vlak.
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BIJLAGE5
SIMULATIE VAN DIVERSE MOVES
. . . .1 ......

"'KIS

"'KIS 2

I

"KIS •

..."
.... "

"

Positie, snelheid en versnelling van de robotassen.

MAXIMA
positie (graden)
snelheid (gr/sec)
versnelling(gr/secsec)

as1

as2

as3

15.33
20.10
1820.66

13.50
43.56
1329.04

20.42
32.54
1909.31

xyz

IIIItCS. aRT

.:II,ItCS. aRT
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baan van het TCP in X, Y en Z. R = SQRT(X2 + y 2).
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BULAGE6

SIMULATIE VAN SCHRIJVEN VAN 'ROBOT'
f'lKlS

.1, ••• '.'"

J

••••••••r

.........,

f\X:ZS 2

Positie, snelheid en versnelling van de robotassen.

as1

MAXIMA

125.75
positie (graden)
snelheid (gr/sec)
196.50
versnelling(gr/secsec) 514.06

XYZ

.J,1l0IS.DRT

1411 • • • • • •

as2

as3

2450
38.28
119.62

10.61
14.31
44.71

.J,1l0IS.DnT

werkgebieG

~:
li14

' •••••

x
2

2

baan van het TCP in X, Y en Z. R = SQRT(X + y ).

.f\X:ZS

a
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BUI.AGE7
DE HP-PROGRAMMA'S
Deze bijlage bevat een overzicht van aIle gerealiseerde programma's. Aangegeven
is welke files door de programma's worden gebruikt en welke procedureslfunkties
in die files staan.

1. Het EWMC-systeem.
1.1 OUfEWMC: programma leest file met setpoints, converteert naar delta asstanden, stuurt deze naar de EWMC's op 80rns basis, genereert tevens de interrupts.

filenaam
OUTEWMC

programma naam
SRL GPIO COMM

-

-

includes
SRLHULP
SRLEWBUF

SRLCOMMU

inhoud
get_status
init buff r
- read buf
empty_buff
store val
init stuur
wacht
sendyoint
interrupt_out

1.2 PROG_EWMC. Header van HP-SRL programma's, importeert de SRL bibliotheek, slaat setpoints Ope
filenaam
programma naam
PROG_EWMC SRL BODY

importeert
SRL EWMC

inhoua
SRL LIBRARY
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1.3 SRL_UBRARY. Bevat aIle benodigde procedures en funkties om een SRL
programma uit te kunnen voeren en op te slaan.
programma naam
SRL UBRARY
include
SRLWRLD8
SRLHELP

SRLBUFI

SRLTRANSF

SRLMOVES

inhoud
< declaraties >
checkjr
wrte_msg
pause
init buff w
- fill buff
save_buff
trans ro fr
trans fr ro
arccos
arcsin
diff vec
dir vec
length
inproduct
add-vec
mid vec
dis_vec
angle
outproduct
rotate
synmove
ptpmove
smove
circlemove
lanemove
firstpos_with_v
drive_axis_by
drive- axis- to

include
SRLCIRK

SRLSTEP
SRLMVHULP

Inhoud
middelpunt
cirkel
fr_step
ax_step
init move
adjust_time
testlineair
timespec
calc val
newJ>lace
calc_step
new cirkl
round of
find sn
delta_angle
movement
move_straight
move circle
move lane
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1.4 EWMCSIM. Leest file met setpoints, converteert naar delta as-standen, voert
as-standen, delta as-standen en xyz coordinaten uit naar scherm en/of printer.

filenaam

programma naam

procedures
init_bufer
empty_buff
store_val
read buff
transJo_fr
pause
print_head

EWMCSIM

2. Het VME-systeem.
2.1 VMEOUT: programma leest file met setpoints, conver teert naar resolverstanden, stuurt deze naar het VME sy steem op 10ms basis, via IEEE-488. Er zijn 2 versies: VMEOUT1; overdracht op DMA-TRANSFER basis en VMEOUT2;
overdracht door schrijven van string.

filenaam

programma naam

VMEOUT

SRL IEEE COMM

-

includes

inhoud

CONV2

conv_sp
conv buff
dumm

-

2.2 PROG_VME. Header van HP-SRL programma's, importeert de SRL bibliotheek, slaat setpoints Ope

filenaam
PROG VME

programma naam

importeert
SRL VME

inhoud
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2.3 SRL_UBRARY. Bevat aIle benodigde procedures en funkties om een SRL
programma uit te kunnen voeren en op te slaan.

filenaam
SRL VME

programma naam
SRL LmRARY

includes (inhoud:zie 1.3)
SRLWRLDI
SRUIELP
SRLCIRK
SRLSTEP
SRLBUFI
SRLMVHULP
SRLTRANSF
SRLMOVES

2.4 VMESIM. Leest file met setpoints, converteert naar resolverstanden, voert asstanden, resolverstanden en xyz posities uit naar scherm en/of printer.

filenaam
VMESIM

programma naam
SRL VME SIMM

-

-

procedures
init_buff_r
empty_buff
store val
read buff
trans ro fr
pause
print_head

2.5 VMEOUD. Direkte besturing van robot via VME-systeem. Gebruikt numerieke keyboard als input.

filenaam

programma naam

procedures

VMEOUD

SRL IEEE COMM

cony_sp (integer naar string)
sub (verlaag snelheid)
stp (snelheid =0)
ad (verhoog snelheid)
lees_inv (lees keyboard)

-

-

17

3.0verige.
3.1 SRLGRAPH. Leest file met setpoints en voert deze grafisch uit op beeldscherm. Keuze uit as 1, as 2, as 3, Y-X en Z-R, XYZ (3 dimensionaal).

filenaam
SRLGRAPH

programma naam
SRL GRAPH

procedures:
pause
draw lines
draw lines 2
- draw lines 3
- get_max
tran ro fr
init file
initax
init_dsp
take max
take axval
take_xyz
take 3d
get_scale
get_file
draw axis
draw_back_1
draw back 2
- -

: wacht op indrukken spatiebalk
: trekt lijnen van oude naar nieuwe punt
: idem voor Y-X en Z-R
: idem voor X-Y-Z (3d)
: vindt max positie,snelheiden versnelling voor elke as.
: robot naar XYZ coordinaten transformatie
: initialisatie maxima
: initialisatie as-tekening
: initialisatie overige tekeningen
: haalt setpoint uit file, vindt max.
: leest setpoint, tekent nieuwe waarden
: idem voor Y-X en Z-R
: idem voor X-Y-Z
: berekent schaalfaktoren voor as-tekening
: vraagt filenaam, opent file
: tekent as positie,snelheid en versnelling
: tekent achtergrond voor as tekening
: idem voor andere tekeningen
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BULAGE8

Deze bijlage bevat het programma dat moet worden gebruikt om een SRL-programma te kunnen compileren en vervolgens te kunnen runnen. De termen tussen
de dollar tekens zijn compiler opties die nodig zijn voor een korrekte compilatie.
Voor de duidelijkheid is het tekst gedeelte waarin de move-procedures staan weggelaten.
$SYSPROGS
{allows machine dependent language extentions}
$UCSD$
{allows UCSD Pascal language extentions}
$SWITCH_STRPOS OFF} {reverses positions ofparamaters in STRPOS}
$REF 55$
{sets compilers ref-file to 55}
$SEARCH 'SRL_EWMC.CODE'$ {programname of the SRL-module}
PROGRAM SRL_BODY;

{
this program forms the header for SRL programs. It takes care of importing the library and all declarations. It shows the places to put your own types, variables and
procedures. After filling in your own program you can run this program to obtain a
file which contains the robot- setpoints.
TInS PROGRAM IS MENIED FOR EWMC ONLY (sampletime 80 mesc.)
Version 2.0 dd 15-6-88

***** **** *** **** ****** ATfEN110N ************* ******* ****
DO NOT CHANGE the program parts written in capital letters !!
First make a copy of this program to the name you want.

***********************************************************

}
IMPORT SRL liBRARY;
{IMPORT ALL DEClARATIONS, PROCEDURES AND FUNCTIONS}
{FILL IN YOUR CONSTANT DEClARATIONS}
{FILL IN YOUR TYPE DEClARATIONS}
{FILL IN YOUR VARIABLE DEClARATIONS}
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{FilL IN YOUR PROCEDURES/FUNCTIONS}

PROCEDURE SRL_PROGR;
BEGIN
{FilL IN YOUR OWN SRL PROGRAM}
END;{SRL_PROGR}

{
MAIN PROGRAM:
}
BEGIN
INIT MOVE;
{INITIALISE BUFFER FOR WRITING AND ROBOT-POSmON}
SRL_PROGR; {<:AU TIlE USERS SRL-PROGRAM}
IF ERRNO = 0 TIffiN
SAVE_BUFF; {STORE RESULT ON DISK IF NO ERROR OCCURED}
END.
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BULAGE9
COORDINATEN TRANSFORMATIE
Wanneer we in elk draaipunt van een robot een rechthoekig coordinaten stelsel
denken, kunnen we een positie van het ene stelsel uitdrukken in die van het voorgaande door middel van rotaties en een translatie. Hiertoe nemen we als Z-as de
rotatie as, als Y-as de link en als X-as de richting waarbij het geheel een rechtsdraaiend stelsel wordt.
VergeIijken we de figuur met figuur 8 van hoofdstuk 6 dan zien we een iets andere
definitie van de positieve richting van hoeken. De in deze bijlage gevolgde definitie is conform de afspraak dat rechtsdraaiende hoeken positief zijn.

I,

--- x
Het TCP Iigt op : (0,14,0) in het 4-accent stelsel.

y

- ---

83
Ret 4-accent steisel voIgt uit het 3-accent steisel door een rotatie van (d-c)
radialen om de Z'" -as en een translatie van 13 in de Y'"-ricbting:

X"'
) (COS(d-C)
y'" = SIN(d-c)

( z'"

- SIN(d-c)
COS(d-c)

0

0

o~ 0)
0 14

i-

I4SIN
(d-C) J
I4ooS(d-c)

1 0

. 0

Positie van bet TCP in 3-accent steisel is dus:
( -I4SIN(d-c) , 13 + I4COS(d-c), 0)
Ret 3-accent steisel voIgt uit het 2-accent stelsel door een rotatie van
(c + PI/2-b = t) radialen om de Z"-as en een translatie van 12 in de Y"-ricbting:

X')
y"

l

(COS(t)
= SIN(t)

- SIN(t)
ooS(t)

0

z"

=(

o

0)
0)
o (X"')
y'" + ( 12
1

0

z'"

-COS(t)*4*SIN(d-C) - h*SIN(t) - SIN(t)*I4*COS(d-c)
)
12-SIN(t)*4*SIN(d-c) + h*~OS(t) + COS(t)*4*COS(d-c)

-I4*SIN(d +pi/2-b) - h*SIN(c-b +pi/2)
)
= 12 + 4*COS(d+pi/2-b) + ~*COS(C-b+Pi/2)
(

Ret 2-accent steisel voIgt uit bet accent steisel door rotatie van -pi/2 om x'-as, rotatie van (pi + b) radialen om y'-as en een translatie van h in z'-ricbting. Tensiotte
moet bet accent stelsel a radialen worden geroteerd om de Z-as. Ret resultaat is
de positie van bet TCP in bet basis XYZ-stelsel:

(x') (COS(pi+b)
y'
z'

=

0
-SIN(pi + b)

= (COS{b)'X"
SIN(b)*x"

0
1

SIN(Pi+b))( 1
o
0

0

COS(pi + b)

0

SIN(b)'Y"
0
+

COS(b) *y" + h

)

0

0
1

D(;D +(n
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COS(b)*[-4* SIN(d + pi/2-b)-h*SIN(c-b + pi/2)]
-SIN(b)*[12 + 14*COS(d +pi/2-b) + h*COS(c-b +pi/2)]

o
It + SIN(b)*[-14*SIN(d + pi/2-b )-13 *SIN(c-b + pi/2)]
-COS(b)*[12 + 14*COS(d + pi/2-b) + h* COS(c-b + pi/2)]

=

(12*SIN(b) +

h*C~S(C)

+ 4*COS(d) )

It + h*COS(b) -13*SIN(c) -14*SIN(d)

X)
Y

(Z

(COs(a)
= SIN(a)
0

-SIN(a)
COS(a)

o

0rx,) (cos(a)*x)
o 0 = SIN(a)*x'
1 z'
z'

In initiele toestand zijn alle robot hoeken 0 radialen; de positie van het TCP is dan:

(13 + 4 , 0 , It + h)
Vergelijken we de uitkomst met het resultaat van paragraaf 6.1. In 6.1 is het teken
van de hoek c / h3 andersom, gevolg: de SIN(h3) van vg16.6 verandert van teken.
In paragraaf 6.1 is ook hoek hl anders gedefinieerd dan hoek a. Gevolg: X =
x'*SIN(hl) i.p.v. x'*COS(a), idem voor Y.
We zien dus dat beide methoden hetzelfde resultaat opleveren. Het voordeel van
de hier gevolgde methode is dat het ook toepasbaar is voor robots met nog meer
links. Bovendien is de methode eenvoudig te implementeren op de computer.
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APPENDIX

DE HP·300

De Hewlett Packard microcomputer is gebaseerd op een 68000 processor. Aanwezig zijn een harddisk, 3.5 inch diskdrive en een printer. Verder zijn er een
GPIO·, een HPffi- en een seriele bus aanwezig. De GPIOinterface is een parallelle bus welke wordt gebruikt in het EWMC-systeem. De HPffi interface is een
IEEE interface. Hierop zijn de drives en de printer aangesloten. Ook het VMEsysteem heeft via deze bus verbinding met de HP.
Het operatingsystem van de HP, welke volledig afwijkt van het overbekende
MSDOS, is gebaseerd op het UCSD·Pascal systeem. Reden om nader in te gaan
op het gebruik van de HP.
Gebruikte termen:
- Volume. Ben I/O device zoals printer, keyboard, console, disk. De harddisk is verdeeld in meerdere volumes.
- Unit. Ben verwijzing naar de unit table. In de unit table staat welk unit nummer
overeenkomt met welk volume en welke driver procedures daarbij horen.
- Bibliotheek. Ben verzameling object modules, bijeen gebracht onder een naam.
Tijdens het compileren en het laden van een programma moet die bibliotheek aan
de LIBRARY zijn toegewezen waarin aile te linken en importeren modules staan.
Na power-on laadt de HP als eerste SYSTEM_P, de Pascal operating system kernel. Vervolgens wordt INI11.lB geladen en uitgevoerd, de bibliotheek met programma's zoals drivers voor interfaces en devices. Met TABLE wordt vervolgens
de unit table geinitialiseerd. Daarna voIgt STARTUP, het programma welke de
Main Command line bevat. Indien aanwezig wordt tenslotte het AUf0START.EXE programma uit gevoerd.
Het autostart programma wordt door de gebruiker geschreven en bevat commando's om de HP in te stellen naar de wensen van de gebruiker. Bijvoorbeeld door
het permanent laden van compiler, filer en editor, door het instellen van default
volume en library.
Wanneer de HP is opgestart zien we op de bovenste regel de 'COMMAND
liNE'. Met de daar vermelde commando's kunnen we een programma starten, de
editor, filer of librarian aan roepen, de configuratie wijzigen, etc.
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De COMMAND LINE:

Compiler Editor Filer Initialize Librarian Run eXecute Version
Assembler Debugger Memvol Newsysvol Permanent Stream User What
Het vraagteken toggled de commando regel. Het intoetsen van de boofdletter
voert bet commando uit.
Ben korte uitleg van de verschillende commando's:
- Compiler. De Pascal compiler beeft als input een of meer text files en genereert
een output file van relocatable MC-68000 object code, klaar om te worden gelinkt
en te worden uitgevoerd.
- Editor. Met de editor kuooen text files gecreerd, veranderd en opgeslagen worden.
- Filer. Met bebulp van de filer kunnen de files worden gemanipuleerd (copieren,
deleten, verplaatsen,..). Elke eenheid op de lIP beeft een volume naam (de barddisk meerdere) en een unit nummer. Copieren lean binnen een volume of van de
een naar de andere volume. We onder scbeiden text files (.TEXT), code files
(.CODE) en ASCn files (.DATA).
- Initialize. Plaats aIle devices on line.
- Librarian. Met de librarian kuooen we van bibliotheken modules verwijderen en
toevoegen. Verder kuooen we meer gedetailleerde informatie krijgen van modules met Object Code.
- Run. Dit commando start bet laatst gecompileerde programma.
- eXecute. Dit commando start een programma. Na intypen van de naam wordt de
code-file opgebaald en gelinkt met de aangeroepen bibliotheek modules.
- Version. Dit commando laat datum en tijd wijzigen, verder geeft bet een overzicbt van gebeugen gebruik en de namen van SYSTEM en DEFAULT volumes.- Assembler. Met de assembler kunnen we routines in assembly geschreven vertalen naar object code.
- Debugger. De debugger verscbaft ODS de mogelijkheid om door een programma
te stappen, gebeugen lokaties te onderzoeken, breakpoints te zetten, etc.
- Memvol. Hiermee kan een volume in bet gebeugen worden gecreeerd.
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- Newsysvol. Hiermee kan de toewijzing van System Volume worden gewijzigd.
De System Volume is het volume welke de diverse systeem-programma's gebruiken om tussenresultaten op te slaan.
- Permanent. Met het permanent commando kunnen programma's permanent in
het geheugen worden geladen. Dit verkort de access-tijd aanmerkelijk.
- Stream. Beschouw een textfile als keyboard commando's.
- User. Start dat programma dat al eerder heeft gedraaid.
- What. Dit commando geeft een overzicht, en de mogelijkheid bierin wijzigingen
aan te brengen van de lokatie van editor, filer, assembler, ed. Verder kunnen de
bibliotheek en de default volume worden gewijzigd.
De bibliotheek moet alle modules bevatten welke gelinkt moeten worden met het
programma. De default volume is de volume welke genomen wordt indien er geen
volume wordt gespecificeerd.
De Filer, Editor en Librarian hebben elk weer hun eigen commando regels.

Toepassing.
Indien we naar een programma kijken zien we een aantal bijzonderheden:
tekst tussen dollar tekens: compiler directives.
tekst tussen aculades: commentaar.
Na de compiler derectives voIgt de naam van het programma of module met
gewenste inputs/outputs:

PROGRAM naam (input,output, keyboard);
Vervolgens zien we een import gedeelte. AIle in het programma vereiste modules
worden bier vermeld. De modules kunnen zelfgemaakte zijn of reeds aanwezige
modules welke aangeroepen worden door bepaalde procedures (bijv. IOCOMASM door BINAND; de binary and funktie).

IMPORT sysglobals, iocomasm, FIND_PL;
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Hierna voIgt eventueel een export gedeelte. Hierin komen alle constanten, types,
variabelen en procedure-/funktie aanroepen te staan welke extern bekend worden
gemaakt. Aileen geexporteerde zaken kuooen door andere programma's worden
gebruikt. Het export gedeelte wordt afgesloten door de term IMPIEMENT.
EXPORT
CONST PI = 3.14;
VAR
app = ARRAY[l..4] of BOOIEAN;
procedure COUNT( VAR start: REAL; number: INTEGER;
VAR error:BOOIEAN);
IMPIEMENT;
Nu volgen alle resterende interne declaraties, alle funkties en procedures en in het
geval dat we een programma hebben het hoofdprogramma. Ben mogelijkheid die
we kunnen gebruiken is het importeren van text files met behulp van de compiler
directive'include':

TYPE list = ARRAY[1..1000] ofINfEGER;
VAR first: LIST;
$ INCLUDE 'MODULE_loTEXT' $ (module met de procedures)
begin
HOOFDPROGRAMMA
end.
Nog even wat meer over de compiler directives.
Veel gebruikte zijn:
$ sysprog$ :Maakt machine afhankelijke pascal extenties mogelijk.
$ UCSD on$ : staat UCSD pascal extenties toe.
$ switch_strpos off $ : De string funktie STRPOS kent twee verschillende.versies.
Dit commando bepaalt welke versie wordt gebruikt.

$ref55 $ :Staat 55 externe referenties toe in de compilers ref-file.
$SEARCH 'PlAATS.CODE'$ : Filenaam van de te importeren module
FIND PL.
$INCLUDE 'MODULE_1.TEXT' $ : Filenaam van een textfile welke op deze
plaats moet worden ingevoegd.
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Alvorens het programma te kuooen compileren en runnen moet eerst met 'What'
de juiste bibliotheek worden ingesteld.
Met de Librarian zijn hiertoe IOCOMASM, SYSGLOBALS en PLAATS.CODE
samengevoegd in een file.

Ben funktie of procedure kan ook worden geschreven in Assembly. De Assembler
stelt weer eigen eisen aan de opmaak van de text file.
Het format is:

kolom 1..5 label
kolom 8..25 instruktie
kolom 26 .. commentaar
• in kolom 1 geeft aan verdere regel is commentaar.

Eerst krijgen we naam van de module op kolom 8:
mname CONVERT
Vervolgens zien we de interface tekst, het 'export gedeelte':
src module CONVERSIE
srcEXPORT;
VAR pos: integer;
src procedure CONV(
VAR bl,b2,b3,b4 : char);
src
srcEND;
De procedure is nu normaal aan te roepen in een Pascal programma. De volgende
stap is het reserveren van een globale ruimte, 4 voor integers, 1 per karakter:

com CONVERSIE,-8
De def tabel definieert de entry points van de module:
def CONVERSIE CONY
def CONVERSIE CONVERSIE
rorgO
De rorg staat voor relocatable origin. Hierna voIgt de procedure body:
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trap #1
dc.wO
equ24
equ20
equ16
equ12
equ8
equ4
equO

pos_addr
bl addr
b2 addr
b3_addr
b4 addr
ret_addr
dyn-link

*I allocates stack, liNK
*1 define constant
*ladres van de integer
*1 adres van bl

*I return adres
*1 stack adres

< programma tekst>
unlkA6
CONVERSIE_CONV
end

rts

Met de Assembler wordt hiervan de code file gegenereerd.
Ben assembly programma kan soms handig zijn om bepaalde procedures te versnellen of om uitvoer te genereren die in pascal onmogelijk te realiseren is. In
mijn programma heb i.k het als voIgt toegepast: Ben integer wordt intern hexadecimaal opgeslagen. Er zijn hiervoor 4 geheugenplaatsen nodig. Mijn programma
leest deze geheugenplaatsen en voert ze uit als 'karakters'(voor de HP is een karakter intern een getal tussen 00 en FF hex). Op deze wijze kunnen de setpoints
als strings worden behandeld, hetgeen van belang is voor de communicatie over de
IEEE-bus.

