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Samenvatting

SAMENVATTING
Koffrie, R.;

Ontwerp van een object-georienteerd besturingssysteem voor een
industriele robot.

Afstudeerverslag, vakgroep Meten en Regelen, Faculteit Elektrotechniek,
Technische Universiteit Eindhoven, aug. 1993.
Binnen de vakgroep ER wordt o. m. onderzoek verricht aan besturingssystemen voor
industriele robots. In veel gevallen voIgt een implementatie op het onderzoek, omdat een
(werkende) implementatie als deel van de bewijsvoering kan worden gezien. De
aanwezigheid van een goed gemodelleerd, en bovendien eenvoudig uit te breiden,
besturingssysteem is daarbij van groot belang.
In dit verslag wordt daarom een specificatie model en een implementatie model voor een
industriele robot behandeld. Ret beschreven model maakt de off-line programmering
m.b. v. Structured Robot Language (SRL) statements mogelijk. Binnen de modellen is de
traject-interpolatie volgens het time-sliced principe beschreven. In de implementatiefase
wordt het ontwerp toegespitst op de ASEA robot van het type Irb-6.
Bij de afleiding van de modellen is projectmatig te werk gegaan.

SUMMARY
Koffrie, R.;

An object-oriented design for the control-unit of an industrial robot.

M.Sc. Thesis, Measurement and Control Group ER,
Department of Electrical Engineering,
Eindhoven University of Technology, The Netherlands, August 1993 (Dutch).
Performing research on industrial robot controllers is one of the activities of the
Measurement and Control (ER) section. An implementation often follows research-work,
as this can be seen as a part of the validation process. In order to do this a well
documented, easy understandable and extendable model of the robot's controlling system
should be available.
This report therefore describes the development of a conceptual- and an implementationmodel of a robot controlling system. The presented models allow off-line developed
Structured Robot Language (SRL) programs to be executed. Within these models, a
time-slice based trajectory interpolation is assumed. The implementation part of the design
concerns an industrial robot from ASEA (type Irb-6).
The described models are part of the project documents of the life-cycle model used.
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Inleiding

INLEIDING

In de vakgroep meten & regelen van de Technische Universiteit Eindhoven wordt binnen
de robotgroep onderzoek verricht naar besturingssystemen voor industriele robots. In het
kader van dit onderzoek is er een besturingssysteem voor een industriele lasrobot
ontwikkeld.
De afwezigheid van een geschikt ontwerp-model van het besturingssysteem en de vele
veranderingen die de software en de configuratie van het robot-systeem in de loop van de
tijd hebben doorgaan, hebben ertoe geleid dat het besturingssysteem is uitgegroeid tot een
niet robuust en moeilijk te doorgronden systeem.
Om het geheel enige vorm te geven heeft [Goossens] (september 1990 tot augustus 1991)
de ontwikkelde software gestructureerd en verbeterd. Hierbij is gebruik gemaakt van de
ontwikkel-methodiek van Yourdon.
Hoewel het besturingssysteem er kwalitatief aanzienlijk beter op was geworden, bleek ook
deze software nog steeds moeilijk uit te breiden en te onderhouden.
Er is daarom gezocht naar een methode welke het onderhoud eenvoudiger maakt en
systeemuitbreidingen zonder al te veel complicaties toelaat. [Weelie] (oktober 1992 tot
juni 1992) heeft daartoe een object-georienteerde ontwerpmethode voorgesteld.
In dit verslag wordt een object-georienteerd model voor een robot-besturingssysteem
afgeleid. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de projectfasering volgens het SQSprincipe. Het streven is om het conceptueel model zodanig te maken, dat deze direct
toepasbaar is voor de meeste off-line te programmeren time-sliced robotbesturingssystemen. In de te ontwerpen modellen zullen een aantal SRL
bewegingsinstructies worden opgenomen. Bij het vergaren van informatie omtrent de
werking van het besturingssysteem wordt gebruik gemaakt van het bestaande
besturingssysteem.
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2

DE OBJECT-GEORIENTEERDE ONTWERPMETHODE

2.1

INLEIDING

Bij het ontwikkelen van software werd er in het verleden weinig of geen aandacht besteed
aan de herbruikbaarheid van de ontwikkelde software. Ook werd er weinig of geen
rekening gehouden met aanpassingen in het bestaande systeem, zodat het nogal eens
gebeurde dat, om een relatief kleine verandering door te voeren, bijna alle ontwikkelde
software moest worden aangepast of herschreven.
Dergelijke problemen zijn voor een groot deel inherent aan de gevolgde functionele
aanpak van het ontwerp. Wanneer echter de programmatuur wordt ontwikkeld rondom de
fysische objecten, die voor de programmatuur van belang zijn, dan zal dat de
herbruikbaarheid ten goede komen en zal het eenvoudiger worden om het systeem een
nieuwe of aangepaste functionaliteit te geven. Deze manier van ontwerpen noemt men ook
weI het object georienteerd ontwerpen.

2.2

RET OBJECT GEORIENTEERD ONTWERPEN

Bij het object georienteerd ontwerpen worden de fysische objecten a.h. w. 'aangekleed'
waarbij de implementatie-details telkens voor een volgend abstractie-niveau worden
verborgen, zodat het object tot een werkbaar abstractie-niveau wordt verheven.
Bij het object-georienteerd ontwerpen moet er worden gekeken welke objecten echt
betekenis hebben binnen het systeem. AIleen deze objecten kunnen voor het 'aankeden'
worden gebruikt. Wanneer er verschillende mogelijkheden zijn, dan zal er voor de
oplossing moeten worden gekozen die het minst gevoelig is voor de meest waarschijnlijke
veranderingen.
Ret uiteindelijke ontwerp zal dan uit objecten (of beter : objectklassen) bestaan, waarbij
op de meeste klassen een aantal routines (functies) zijn gedefinieerd. Bij een object
georienteerd ontwerp wordt de probleem-decompositie dus bereikt door een decompositie
in objecten, terwijl bij een traditioneel functioneel ontwerp de probleem-reductie wordt
bereikt door functionele decompositie te gebruiken.
Uiteindelijk leidt een object-georienteerd ontwerp ook tot een functionele decompositie (de
routine van een omvattende klasse roept immers ook de routines van klassen aan, die door
de omvattende klasse worden omvat). Ret verschil is dat bij het object-georienteerde
ontwerp de fysieke structuur in het ontwerp is meegenomen. Een logisch gevolg hiervan
is dat er bij de object-georienteerde aanpak minder verschillende oplossingen voor het
ontwerpprobleem zijn.

De obje<:t-georienteerde Olltwerpmethode

2.3
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DE VOORDELEN VAN DEZE TECHNIEK

De voordelen van het object georienteerd ontwerpen t.o. v. het functioneel ontwerpen zijn
het gevolg van het feit dat de functionaliteit van een systeem in de tijd Lh.a. meer
verandert dan de samenstelling en de interactie van de objecten waarop het systeem is
gebaseerd.
Door de aanwezigheid van een fysieke structuur in een object-georienteerd ontwerp is het
eenvoudiger om uitbreidingen op het bestaande systeem door te voeren. Zo zal de
plaatsing van een uitbreiding in het bestaande model vaak al door de fysieke relaties van
de uitbreiding met het bestaande systeem eenduidig worden bepaald. De consistentie van
het ontwerp zal hierdoor gewaarborgd blijven.
Door de overeenkomsten tussen het ontwerp en de fysieke structuur wordt de softwareontwerper a.h.w. gedwongen om beter naar de fysieke structuur te kijken. Een beter beter
inzicht in de fysieke structuur zal ook bijdragen aan een beter ontwerp.
Naast de genoemde voordelen, die inherent zijn aan het volgen van een objectgeorienteerde aanpak, biedt het gebruik van een object georienteerde programmeertaal,
zoals Eiffel of C++, ook de nodige voordelen. Zo hebben de genoemde talen
ml;chanismen om uitbreidingen efficienter (en dus sneller) te kunnen doorvoeren. Het
overervingsmechanisme is daar een goed voorbeeld van. Hierbij kunnen routines,
attributen en zelfs gehele programma-structuren van de reeds aanwezige klassen worden
overgenomen, zodat bij de uitbreiding aIleen de voor die uitbreiding karakteristieke
aspecten de aandacht hoeven te krijgen.
Een andere eigenschap van de genoemde talen is, dat een routine pas kan worden
aangeroepen wanneer deze in 'scope' is. Een uitbreiding zal dus zodanig in d~ kl~sse
hierarchie moet worden ondergebracht dat de benodigde routines ook daadwerkelijk
toegankelijk zijn. Men zal dus kennis van het model moeten hebben om een dergelGke
uitbreiding te kunnen realiseren. Gemakzucht (= niet de moeite nemen om naar het
model te kijken) wordt dus direct gestraft.
Het enige nadeel van een object-georienteerd ontwerp (voor zover dat als nadeel kan
worden gezien) is, dat door het feit dat er meer conceptueel over het ontwerp moet
worden nagedacht, de ontwerpfase mogelijk langer duurt dan wanneer een functionele
aanpak zou zijn gevolgd.
Om het object-georienteerde ontwerpen eigen te maken heb ik gebruik gemaakt van
[Rumbaugh], [Meyer], [Booch] en [Roosmalen]. De laatste schrijver heeft mij, in de
hoedanigheid van begeleider, de nodige extra kennis omtrent het object-georienteerd
ontwerpen bijgebracht.
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De opdrachl

DE OPDRACHT

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe de opdracht precies luidt en wat de aanleiding van
de opdracht is.
De opdracht bestaat uit het ontwikkelen van een robot-besturingssysteem voor een
lasrobot van het type ASEA Irb-6. Het te ontwikkelen besturingssysteem moet daarbij
eenvoudig uit te breiden, c.q. aan te passen zijn. Dit is nodig omdat de vakgroep het
robot-systeem met name gebruikt om theorieen te verifieren en nieuwe concepten te
testen. Men denke hierbij bijvoorbeeld aan het testen van andere regelaars, het toevoegen
van instructies, die camerabeelden met bewegingen koppelen, enz.. Waardevol gebleken
concepten zuBen permanent aan het besturingssysteem worden toegevoegd.
Het ontwerp (het conceptuele model) dient daarbij zodanig te zijn opgezet, dat deze
tevens voor de PHILIPS OSCAR-6 robot kan worden gebruikt.
De directe aanleiding van de opdracht is het feit dat er (nog) telkens veel fouten in de
software worden geconstateerd. Het 'debuggen' zorgt dan voor oponthoud. Ook kost het,
door de afwezigheid van een eenvoudig en duidelijk model, relatief veel tijd om inzicht in
de opzet van het besturingssysteem te krijgen. Toevoegingen worden dan gerealiseerd
zonder de benodigde kennis van het model, hetgeen leidt tot inconsistentie (men weet niet
welke parameters er bijgehouden moeten worden) en onnodig lange programma's (code
wordt niet hergebruikt, of is zodanig gelmplementeerd dat herbruik nagenoeg niet
mogelijk is).
Ben object georienteerd ontwerp kent een aantal voordelen t.o. v. een functioneel ontwerp.
Deze voordelen zijn in paragraaf 2.3 genoemd. De genoemde voordelen maken het
opnieuw ontwerpen van het robot-besturingssysteem, met gebruik making van een objectgeorienteerde ontwerptechniek, de moeite waard. Vandaar het advies van [Weelie] om het
besturingssysteem opnieuw op te zetten en daarbij gebruik te maken van een objectgeorienteerde ontwerptechniek.
Alvorens aan de opdracht te beginnen, heb ik ervaring opgedaan door een conceptueel
model te ontwikkelen voor de besturing van een eenvoudige manipulator (pick-and-place
unit). De manipulator kon daarbij d.m.v. een bedieningspaneel worden geprogrammeerd.
Elke knop van het bedieningspaneel kwam overeen met de beweging van een
verbindingselement van de manipulatorarm. Het object georienteerde model van de
besturing werd in sterke mate bepaald door de hardware van de manipulator en de directe
relatie tussen het programmeerpaneel en de uit te voeren bewegingen. Deze tussenopdracht was een goede oefening, maar om de genoemde redenen niet geschikt voor
uitbreiding tot een besturingssysteem voor off-line te programmeren robots.
De afleiding van het conceptuele model van de besturing van deze manipulator wordt in
[Koffrie] beschreven.
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Ontwerpfasen SQS

ONTWERPFASEN SQS

Het zal de lezer duidelijk zijn dat een object-georienteerde aanpak alleen niet voldoende
is. Om kwalitatief goede software te kunnen ontwikkelen zal een (complex)
ontwerpproces in een aantal verschillende fasen moeten worden opgedeeld. Deze
verschillende fasen zullen dan in documenten moeten worden ondergebracht.
Met een gefaseerde aanpak wordt bereikt dat het ontwikkeltraject beheersbaar wordt
gehouden. Het indelen van het ontwikkeltraject in fasen is eigenlijk het gevolg van een
projectmatige aanpak. Er bestaan tal van projectmatige aanpakken. £en projectmatige
aanpak is voorgesteld door Hammer en van Hee en heet SQS (Software Quality System)
en wordt beschreven in het artikel 'Fasering en documentatie in software engeneering'
([Hammer]) .
Er is juist voor deze aanpak gekozen omdat [Goossens] hiervan gebruik heeft gemaakt in
zijn afstudeerrapport (en de vakgroep dus bekend is met deze methode) en omdat ik zelf
bij mijn stage gebruik heb gemaakt van deze methode.
Bij SQS wordt het ontwikkeltraject in een achttal fasen ingedeeld. Dit zijn de volgende
fasen :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Analyseren van de omgeving (waarin het uiteindelijke ontwerp zal moeten
functioneren)
Opstellen van de eisen, waaraan het ontwerp moet voldoen
Specificeren van het ontwerp
Maken van een, voor implementatie, geschikt ontwerp; het zogenaamde
implementatie model
Coderen van het implementatie model
Testen van de gegenereerde code
Invoeren van het systeem bij de gebruikers
Onderhouden van het systeem

De genoemde fasen worden hieronder toegelicht (voor de precieze inhoud en voordelen
van deze methode wordt verwezen naar [Hammer]).
In de omgevingsanalyse wordt een beschrijving gegeven van de omgeving van het te
ontwerpen systeem. De hardware, waarop het te ontwerpen systeem wordt
ge'implementeerd, de systemen waarmee direct of indirect kan worden gecommuniceerd,
evenals de gebruiker(s) van het systeem, behoren in dit geval tot de omgeving.
Nadat de omgevingsanalyse is uitgevoerd zullen de eisen, waaraan het systeem moet
voldoen, moeten worden geformuleerd. De eisen dienen zo volledig en consistent
mogelijk te worden vastgelegd.

Ontwerpfasen SQS
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In de specificatiefase worden de grenzen van het te ontwerpen systeem formeel
beschreven. Hiertoe kan een (abstract) model van het te ontwerpen systeem worden
gebruikt. Het beschreven model zal natuurlijk aan de, eerder opgestelde, eisen moeten
voldoen.
Bij het ontwerpen van het systeem wordt een model ontwikkeld, het zogenaamde
implementatie model, dat aan de systeem-specificaties (het specificatie model) voldoet.
Het implementatie model is niet veel meer dan een oplossing van het ontwerpprobleem.
Het is natuurlijk weI de bedoeling dat, tijdens het ontwerpen van dit model, de
ontwerpvrijheden in positieve zin worden gebruikt. In de praktijk zal dat betekenen dat
keuzes zodanig moeten worden gemaakt, dat (delen van) het model op zo veel mogelijk
andere systemen van toepassing is. Dit komt de herbruikbaarheid ten goede.
Om de herbruikbaarheid verder te vergroten, zal het implementatie model in dit document
verder worden opgesplitst in een algemeen model en een model dat speciaal voor het
ASEA robot-besturingssysteem is bedoeld. Het algemene model kan dan b.v. ook voor de
PHILIPS OSCAR robot worden gebruikt. Zowel het algemene model als het
daadwerkelijke implementatie model zal uit formele beschrijvingen bestaan.
Bij het coderen wordt het implementatie model omgezet in uitvoerbare code.
In de testfase wordt het ontworpen systeem getest. Dit testen kan d. m. v. eerder
opgestelde scenario's worden doorgevoerd. De scenario's zijn zodanig dat de werking van
zo veel mogelijk elementen van het systeem wordt nagegaan.
Nadat het systeem zowel door de systeem ontwikkelaar als door de opdrachtgever is
gevalideerd, kan het systeem worden ingevoerd. In deze fase worden de gebruikers,
eventueel door het organiseren van cursussen, bekend gemaakt met het systeem.
Wanneer er zich daarna nieuwe wensen voordoen, dan zal het (bestaande) systeem moeten
worden aangepast. Dit noemt men ook weI onderhoud.

Omg~ing8anaJyse
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OMGEVINGSANALYSE

De omgevingsanalyse is de eerste fase in het SQS-ontwikkeltraject. Het doel van deze
fase is om de voor het besturingssysteem relevante gegevens te distilleren uit de
beschikbare gegevens. De gevonden gegevens dienen dan kort en bondig te worden
vastgelegd. Bij het specificeren en implementeren van het besturingssysteem kan dan
gebruik worden gemaakt van deze gegevens. Bij dit systeem zullen vooraI de gegevens
van de ASEA robot, de besturingshardware en de besturingssoftware een rol spelen.
Allereerst iets over de besturingssoftware.
In het begin van de tachtiger jaren is er begonnen met de ontwikkeling van een eigen
robot-besturingssysteem. Reden om een eigen besturingssysteem te ontwikkelen, was dat
robotfabrikanten hun besturingssystemen aIleen in gesloten vorm (d. w.z. zonder source
code) leveren. Eigen modificaties zijn dan niet mogelijk, hetgeen essentieel is voor het
gebruik binnen de vakgroep.
Het besturingssysteem is daarna stukje bij beetje gemaakt. Veel verschillende
afstudeerders en stagiaires hebben hier hun bijdrage aan geleverd. Aan het eind van de
tachtiger jaren was het besturingssysteem uitgegroeid tot een moeilijk te begrijpen en
foutgevoelig geheel. Er was behoefte aan een nieuw ontwerp van het besturingssysteem,
waarin de opgedane kennis zou worden verwerkt. In september 1990 is [Goossens]
begonnen met een (nieuw) ontwerp voor het besturingssysteem.
Hoewel het besturingssysteem er kwalitatief aanzienlijk beter op was geworden, bleek ook
deze software nog steeds moeilijk uit te breiden en te onderhouden. Ben van de oorzaken
is dat gemeenschappelijke data niet goed wordt beheerd, hetgeen inconsistentie tot gevolg
heeft. De dan noodzakelijke noodsprongen zijn verre van fraai en komen de efficientie en
de leesbaarheid van de code niet ten goede.
Daar komt bij dat door het veelvuldig gebruik van globale variabelen de herbruikbaarheid
van routines beperkt is. De code is daardoor ook moeilijker te begrijpen
(neveneffecten !).
Natuurlijk heeft het bestaande Robot Besturings Systeem (RBS) (Yourdon model en
software) weI enige waarde. Het bevat immers impliciete informatie omtrent de timing en
onderlinge verbanden. Verder zijn er een aantal hulpfuncties aanwezig, die naar aIle
waarschijnlijkheid direct in de nieuwe software te gebruiken zijn.
De gegevens, die bij de omgevingsanalyse zijn gevonden, zijn gebundeld in appendix A
(de omgevingsanaIyse).
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Eisen

EISEN

Het vastleggen van de eisen komt overeen met de tweede fase in het SQS van [Hammer].
De eisen worden gebundeld om datgene, wat tussen de opdrachtgever en de uitvoerder is
afgesproken, vast te leggen. Hierdoor wordt validatie achteraf mogelijk.
In hoofstuk 3 is al verteld dat er een robot-besturingssysteem voor de ASEA Irb-6 robot
moet worden ontwikkeld. Ret besturingssysteem moet daarbij voldoende snel, robuust en
eenvoudig te onderhouden zijn. Dit laatste impliceerd dat uitbreidingen een aanpassingen
relatief eenvoudig moeten kunnen worden doorgevoerd. Het ontwerp zelf moet ook voor
de PHILIPS OSCAR-6 robot geschikt zijn en dient object georienteerd te zijn opgezet.
Ret besturingssysteem moet verder in staat zijn
programma uit te voeren. De, in het huidige
bewegingsinstructies zuHen daarbij deel uit kunnen
het implementeren van het besturingssysteem mag
(standaard) C++ programmeer-omgeving.

om, een off-line ingevoerd, robotbesturingssysteem gebruikte, SRLmaken van het robot-programma. Bij
er gebruik worden gemaakt van een

Naast het besturen van de robot moet het robot-besturingssysteem ook in staat zijn om
eventuele robot-gereedschappen en periferie te besturen.
Om nieuwe concepten effectief te kunnen testen, moet het robot-besturingssysteem ook
beschikken over de mogelijkheid om (proces)gegevens, tijdens de uitvoering van het
programma, op te slaan in een bestand. Welke gegevens er precies moeten worden
opgeslagen wordt door de gebruiker van het systeem bepaald.
Tenslotte zal er een keuze mogelijkheid moeten bestaan om de, door het
besturingssysteem gegenereerde, setpoints naar een bestand te sturen. Dit is met name bij
het testen van een nieuw robot-programma van belang. Op basis van de foutmeldingen
van het besturingssysteem kan dan het robot-programma worden aangepast. Bovendien is
het dan ook mogelijk om, m.b.v. een simulator, het gedrag van de robot te onderzoeken.
De genoemde eisen kunnen in drie verschillende categorieen worden ondergebracht,
namelijk de functionele eisen (wat moet het systeem kunnen), de prestatie eisen (hoe
moet het systeem functioneren) en de ontwikkel eisen (hoe moet het systeem worden
ontwikkeld). In appendix B worden de eisen, gecategoriseerd naar de zojuist genoemde
typen, puntsgewijs geformuleerd.
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7

Represenlatielechniek

REPRESENTATIETECHNIEK

Met name in de specificatie- en ontwerpfase wordt er gebruik gemaakt van modellen.
Modellen kunnen worden gevormd door formele specificaties, stukken (pseudo)
programmacode, of beschrijvingen in tekst. Daarnaast worden deze modellen meestal
ondersteund door grafische representatie-technieken. Deze grafische representaties dienen
om snel een overzicht van de structuur van het model te geven en om bepaalde
constructies inzichtelijker te maken.
In dit document wordt er met name gebruik gemaakt van de door [Roosmalen]
voorgestelde representatietechniek, welke het mogelijk maakt om een klasse-structuur
grafisch weer te geven.
Deze representatietechniek is algemeen toepasbaar, maar de gebruikte terminologie is
gebaseerd op de programmeertaal Eiffel. In figuur I zijn daarom de gebruikte symbolen
met de bijbehorende C+ + termen weergegeven. Omdat 'function overloading' in Eiffel
niet mogelijk is, moet het hiervoor geYntroduceerde symbool als een uitbreiding op de
voorgestelde representatietechniek worden gezien. Ret zelfde geldt voor de attributen, die
constanten voorstellen.
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Figuur 1 De, bij de representatietechniek gebruikte, symbolen.
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Om aan te geven dat een bepaalde routine een implementatie van een eerder gedefinieerde
virtuele (of deferred) routine voorstelt, wordt er gebruik gemaakt van het symbool '<'.
Dit symbool wordt achter de naam van de (implementerende) routine gezet. Wanneer deze
routine dan ook nog eens een andere naam krijgt, dan wordt de nieuwe naam voor het
'< '-teken, en de oude naam achter het '< '-teken gezet.
Bij het object georienteerd ontwerpen komt de naamgeving van de, binnen het model
gebruikte, typen (i.e. klassen, routines) vaak overeen met de fysische objecten van het
systeem waar het ontwerp betrekking op heeft. Om verwarring te voorkomen zal in dit
rapport een naam, die betrekking heeft op het model, vetgedrukt worden weergegeven.
Dit geldt dus voor kla_sse-, klasselid- en routine-namen. Daar komt bij dat klassenamen
altijd met een hoofdletter zuHen beginnen en dat routinenamen altijd op een haakjespaar
zuHen eindigen.
Voor wat betreft de naamgeving van de verschillende onderdelen van het robot-systeem,
wordt zo veel mogelijk de in [ISO_vocabul] voorgestelde terminologie aangehouden.

Pagina 19

De SRL-programmeertaal

8

DE SRL-PROGRAMMEERTAAL

8.1

INLEIDING

Om een beweging te kunnen specificeren beschikt elk robot-systeem over een
programmeer-inrichting. Deze inrichting kan on-line of off-line werken. Bij een on-line
programmeermethode valt te denken aan een teach-inrichting, waarbij de robot m.b.v.
joysticks wordt bewogen en waarbij de 'vuurknop' wordt gebruikt om coordinaten op te
slaan. Tussen deze coordinaten kan dan een bewegingsvorm worden gekozen. Ook kan er
worden gedacht aan een follow-inrichting, waarbij de robotarm (of een andere arm) wordt
gebruikt om de beweging voor te doen. Bij een off-line programmeermethode moet er
worden gedacht aan een robot-programmeertaal. Binnen zo'n taal zijn dan een aantal
instructies gedefinieerd, waarmee bewegingen van de robot kunnen worden
gespecificeerd. Deze instructies kunnen zonder actief gebruik te maken van het robotsysteem (= off-line) worden ingevoerd.
Het specificeren van bewegingen m.b.v. een robot-programmeertaal lijkt de meest
flexibele manier van specificeren, omdat het alleen op deze manier mogelijk is om de
programma-afloop te laten afhangen van andere gegevens. Bovendien is het mogelijk om
binnen de robot-programmeertaal de verschillende on-line programmeermethoden als
programma-instructies op te nemen.
Ben mogelijke robot-programmeertaal is SRL. SRL staat voor 'Structured Robot
Language'. Deze Pascal-achtige programmeertaal is in het begin van de tachtiger jaren in
Duitsland (Universiteit van Karlsruhe) ontwikkeld en is bedoeld voor industriele robots
(zie [Blume]).

8.2

DE SRL-INSTRUCTIES

Bij de ontwikkeling van het besturingssysteem is er gekozen om gebruik te maken van
(een deel van) de SRL-instructieset. De reden hiervoor is dat de SRL krachtige instructies
kent om bewegingen uit te voeren en vooral omdat deze taal veel overeenkomsten met
Pascal en C vertoont, zodat er van de ontwikkeling van een speciale SRL-compiler of
interpreter kan worden afgezien.
Binnen het huidige robotsysteem is er voor gekozen om alleen de belangrijkste SRL
bewegingsinstructies te implementeren. De instructies zijn in de vorm van C-functies
gelmplementeerd, waardoor de syntax van de gelmplementeerde bewegingen iets anders is
dan de officiele SRL-syntax.
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De officiele SRL-bewegingsinstructies zuHen in de rest van dit hoofdstuk worden
besproken. Voor de huidige implementatie van deze instructies in C-code wordt verwezen
naar de omgevingsanalyse (appendix A). De begrippen, die deel uit maken van de syntax
van de SRL-bewegingen, zuHen telkens tussen haakjes worden weergegeven.
De DRIVE-beweging maakt het mogelijk om een as van de robot aan te sturen.
Opgegeven wordt welke as (axisnumber) er moet worden aangestuurd en naar welke
positie (position) die as moet gaan.
Met SYNMOVE is het mogelijk om de robot een beweging naar een gewenste positie en
orientatie (targetframe) uit te laten voeren. De beweging wordt dan in robotcoordinaten
uitgevoerd, waarbij het snelheidsverloop van de assen m.b.v. parameters (parameters) kan
worden ingesteld. De opgegeven parameters zijn maxima en gelden voor de snelst
bewegende as. De andere assen worden zodanig aangestuurd dat deze gelijktijdig met de
snelst bewegende as klaar zijn.
De PTPMOVE is een beweging, waarbij de robot ook naar een opgegeven positie en
orientatie (targetframe) wordt bewogen. De beweging wordt uitgevoerd door het zo snel
mogelijk bewegen van de assen van de robot naar de, met de opgegeven positie en
orientatie overeenkomende, as-standen.
Ret verschil tussen het doorlopen traject bij een SYNMOVE en een PTPMOVE wordt in
figuur 2 duidelijk gemaakt.
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PTPMOVE

gewrlcht 1 blJ opgegeven posltle.
gewrlcht 2 nog nlet

gewricht 1

SYNMOVE

gewricht 1

Figuur 2 Het verschil tussen de SYNMOVE en de PTPMOVE.

Met SMOVE kan een rechtlijnige beweging in het cartesische coordinaten-stelsel worden
doorlopen. De eindpositie en orientatie (targetframe) moet worden gespecificeerd. M.b.v.
de parameters (parameters) kan het snelheidsverloop worden ingegeven.
Met LANEMOVE is het mogelijk om de robot naar een opgegeven eindpositie en
orientatie te laten bewegen, waarbij de eveneens opgegeven tussenposities door het Tool
Centre Point (TCP) van de robot worden aangedaan. De trajecten tussen de opgegeven
tussenpunten worden door splines bepaald. De tussenpunten kunnen als parameter in de
vorm van VIAFRAMES worden opgegeven. Met de parameters kan eveneens het
snelheidsverloop worden aangegeven.
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De CIRCLEMOVE maakt het mogelijk om het TCP in cartesische coordinaten een cirkel
te laten doorlopen. Bij de oorspronkelijke SRL versie moet het middelpunt van de cirkel
en de te doorlopen hoek worden opgegeven. De in het huidige besturingssysteem
gelmplementeerde versie van deze beweging werkt iets anders. Daar wordt namelijk een
tussenpunt en een eindpunt opgegeven. Uitgaande van het beginpunt kan er een cirkelboog
worden berekend. Wanneer het eindpunt samenvaIt met het beginpunt, dan moet er een
extra tussenpunt worden gespecificeerd. Bij deze (gelmplementeerde) versie zijn de
precieze coordinaten eenvoudig door 'teaching' te verkrijgen.
Bij alle genoemde bewegingen kan tevens worden opgegeven op welke robot (robot) de
instructie betrekking heeft. Dit is natuurlijk aIleen van toepassing aIs het
besturingssysteem meerdere robots bestuurt.
Hieronder voIgt de syntax van de zojuist beschreven SRL-instructies :
DRIVE axisnumber OF robot TO position
SYNMOVE robot TO targetframe WITH parameters
PTPMOVE robot TO targetframe
SMOVE robot TO targetframe WITH parameters
LANEMOVE robot TO targetframe WITH parameters
CIRCLEMOVE robot CP = bow center DEG = bow WITH parameters
Bij de meeste van de hiervoor beschreven bewegingsvormen kunnen parameters worden
meegegeven. Voor een belangrijk deel hebben deze parameters betrekking op het
bewegingsverloop. Zo kan de maximum snelheid (V), de maximum versnelling (ACC) of
de tijdsduur (DURATION) worden opgegeven. Bij sommige bewegingen, zoaIs de
LANEMOVE zijn extra tussenpunten nodig. Deze kunnen dan in de vorm van
VIAFRAMES als parameter worden toegevoegd.
Verder bestaan er ook nog een aantal parameters, die niet gelmplementeerd zijn in het
huidige besturingssysteem. In dit verband zijn de parameters CONSTORIENT,
WOBBLE, APRO, DEP, NULLING en FORCE (IN XAXIS, YAXIS, ZAXIS) te
noemen. Voor een precieze betekenis van deze parameters wordt verwezen naar [Blume],
hoofdstuk 4.
Tenslotte kan bij de parameters ook een afrondings-factor (SMOOTHFAC) worden
meegeven. Deze parameter za1 in de volgende paragraaf worden behandeld.
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8.3
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DE VIA-MOVE

Bij de SYNMOVE, de SMOVE, de CIRCLEMOVE en de LANEMOVE kan een
afrondingsfactor (SMOOTRFAC) worden meegegeven. Deze parameter maakt van de
genoemde bewegingen zogenaamde via-moves. Ben via-move is een beweging die niet
helemaal tot het opgegeven eindpunt gaat, maar die iets voor het eindpunt ophoud te
bestaan. De afstand tussen het punt waar de beweging is geeindigd en het opgegeven
stoppunt, komt overeen met de smooth-factor. In feite kan de smooth-factor dus worden
gezien als een bol met als middelpunt het opgegeven stoppunt. Wanneer deze bol wordt
binnengegaan, dan zal de beweging worden beeindigd. De robot-arm heeft bij dit eindpunt
nog snelheid.
Van de volgende beweging wordt het eerste stuk, overeenkomend met de smooth-factor,
weggelaten. Tussen het punt waar de laatste beweging is beeindigd en waar de nieuwe
beweging zal beginnen, wordt een spline gelegd. Deze spline zal dan met een constante
snelheid worden doorlopen. De snelheid op de spline wordt gelijk gekozen aan de
snelheid op het eindpunt van de eerste beweging. Deze snelheid is dan tevens de
beginsnelheid voor de tweede beweging.
Ret principe van de via-move is figuur 3 grafisch uitgewekt.

LANEMOVE

CIRCLEMOVE

SMOVE

radius komt overeen met de smooth-factor van CIRCLEMOVE

stoppunt

radius komt overeen met de smooth·factor van SMOVE

Figuur 3 Het principe van de via-move.
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Voor het berekenen van een spline tussen de ene via-move en de andere via-move zijn
een aantal gegevens nodig. Zo zullen behalve het eindpunt van de laatste beweging en het
beginpunt van de volgende beweging ook de richtingsvectoren in deze punten aanwezig
moeten zijn. Pas dan kan de via-spline worden bepaald. Om de spline daadwerkelijk te
kunnen doorlopen zal ook de snelheid in het eindpunt van de vorige beweging bekend
moeten zijn. Zoals in figuur 3 te zien is, wordt voor de berekening van elke nieuwe
beweging uitgegaan van het, bij de vorige beweging opgegeven, stoppunt.
De spline kan pas worden bepaald wanneer de tweede beweging tenminste tot het
beginpunt van deze beweging is berekend. Om de berekening van de spline te kunnen
maken zullen er dus gegevens van de eerste beweging moeten worden bewaard. Deze
gegevens zijn :
1)
2)
3)
4)

het eindpunt van de voorgaande beweging.
de eindsnelheid van de voorgaande beweging.
de bewegingsrichting van de voorgaande beweging.
het, bij de voorgaande beweging opgegeven, stoppunt.

Deze gegevens zullen bij het ontwerpen een rol spelen.
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9

DE SPECIFICATIES

9.1

INLEIDING

In de derde fase in het SQS-ontwikkeltraject worden de specificaties vastgelegd. Dit
gebeurt door de eisen (voor zover mogelijk) te vertalen naar een formele beschrijving van
het te realiseren systeem.
De specificaties van het robot-besturingssysteem worden gerealiseerd d.m.v. een formele
beschrijving van zowel de programmeer-omgeving, als het gebruik van de robot-systeem
instructies. Deze beschrijvingen bestaan voor een belangrijk deel uit C++ (pseudo) code
en worden daarbij door de, in hoofdstuk 7 beschreven, diagrammen ondersteund.
In de beschrijving van de programmeer-omgeving wordt o.a. aangegeven wat de precieze
plaats van het robot-programma binnen het besturingssysteem is. Daar er bij het
besturingssysteem van de ASEA-robot gebruik zal worden gemaakt van een (standaard)
C++ ontwikkel-omgeving, zal dit deel van de specificatie uitsluitend kunnen worden
gebruikt om meer inzicht in het te ontwerpen systeem te krijgen.
In het tweede deel van de specificaties worden de instructies van het robot-systeem in een
klasse-structuur ondergebracht. Hierbij zal o.a. de relatie tussen de bewegingsinstructies
en het robot-gereedschap worden gespecificeerd.
De twee genoemde delen van de specificaties zullen in de volgende paragrafen worden
behandeld.

9.2

DE PROGRAMMEER-OMGEVING

Hierarchisch gezien komt de programmeer-omgeving overeen met het hoogste niveau van
het robot-systeem. Binnen de programmeer-omgeving wordt de gebruiker in staat gesteld
om een, aan het robot-systeem op te dragen, taak te specificeren. De te specificeren taak,
welke in een robot-programma (of task-program) wordt vastgelegd, kan op dit niveau ook
ten uitvoering worden gebracht.
De programmeer-inrichting bestaat dus tenminste uit een executeer-mogelijkheid. Om het
robot-programma te kunnen maken (en te kunnen veranderen), zal de programmeeromgeving tevens moeten beschikken over een editor. Wanneer de executie van het robotprogramma op interpreter basis plaats vindt, dan zal er telkens voor de executie van een
statement moeten worden gecontroleerd of de syntax van het statement correct is. Deze
controle kan ook als een op zichzelf staande eenheid worden beschouwd.
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Vindt de uitvoering van het robot-programma plaats door het executeren van een speciale
executeerbare versie van het robot-programma, dan zal er een compiler aanwezig moeten
zijn. Deze compiler zorgt dan voor de controle en vertaling van de, door de gebruiker
ingevoerde, instructies.
Tenslotte zal, om de genoemde onderdelen van de programmeer-omgeving te kunnen
activeren, het besturingssysteem moeten beschikken over een commando-interpreter.
Bij het executeren, het editen, of het compileren (of controleren) van een robotprogramma zal het bewuste robot-programma bekend moeten worden gemaakt. Dit
gebeurt Lh.a. door de (file)naam van het programma als parameter mee te geven en zal
daarom op analoge wijze worden gespecificeerd.
Om het editen, compileren of executeren van een robot-programma iiberhaupt mogelijk te
maken, zuBen op het robot-programma een aantal operaties moeten worden gedefinieerd.
Om een werkbare abstractie te behouden worden de operaties gedefinieerd op programmastatement niveau.
De zojuist genoemde onderdelen zijn in een klasse structuur ondergebracht. Deze klasse
structuur is weergegeven in de figuren 4 en 5. De bijbehorende formele specificaties zijn
in appendix C ondergebracht.
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Figuur 4 De programmeer-omgeving.
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Figuur 5 Het robot-programma.
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9.3

De specificalies

DE ROBOT-SYSTEEM INSTRUCTIES

De specificaties zijn bedoeld om op een formele manier de systeem grenzen van het te
ontwerpen systeem te beschrijven. Ret beschrijven van de systeem grenzen kan uitstekend
plaats vinden op basis van een object-georienteerde programmeertaal. De specificaties
zullen dan met name bestaan uit de beschrijvingen van de publieke (interface) routines en
attributen van de, voor de specificaties geintroduceerde, klassen.
Door het besturingssysteem object-georienteerd te specificeren wordt het mogelijk om ook
het robot-programma volledig object-georienteerd op te zetten.
Om de bewegingsinstructies van de robot onder te brengen wordt de klasse Robot
geintroduceerd. Deze klasse heeft de eerder behandelde bewegingsinstructies
(do_axismoveO, do_ptp_moveO, do_smoveO, do_lanemoveO en do_circ1emoveO) als
publieke routines.
Daarnaast heeft de klasse Robot ook nog de publieke routine attachO. Met deze routine
is het mogelijk om de klasse Robot duidelijk te maken welk stuk gereedschap aan de
mechanische interface van de robot is bevestigd. Omdat van elk stuk gereedschap (Tool)
de afmetingen bekend zijn, wordt de robot in staat gesteld om met traject-specificaties te
werken die betrekking hebben op het Tool Centre Point (TCP).
De klasse Tool heeft, om de dimensies aan de robot te kunnen doorgeven, het publieke
attribuut dimensions. De dimensies van het gereedschap zijn hierin in de vorm van een
DR-matrix opgeslagen. Elk stuk robot-gereedschap za1 van de klasse Tool moeten
overerven.
In de eisen wordt gesproken over de keuze mogelijkheid tussen het sturen van de setpoints
naar de robot (regelaars, motoren) en het sturen van de setpoints naar een bestand. Deze
mogelijkheden worden als verschillende modi van het programma beschouwd. In feite
wordt er geeist dat het robot-besturingssysteem op verschillende manieren moet kunnen
werken.
Toegepast op de geintroduceerde klasse-structuur, wordt er feitelijk geeist dat de klasse
Robot op verschillende manieren moet kunnen worden gebruikt. Bij het objectgeorienteerd programmeren kan verschillend gebruik van een klasse worden bereikt door
verschillende instanties van die klasse aan te maken. Ret verschil zit 'm dan in de aanroep
van de constructor. In dit geval zou er dus een 'debug-robot' en een 'uitvoer-robot'
kunnen worden aangemaakt.
Ret grote voordeel van deze methode is, dat er binnen de programmatuur niet behoeft te
worden getest in welke mode het systeem zich bevindt.
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Tenslotte wordt er geeist dat het mogelijk moet zijn om on-line gegevens op te slaan. Of
er gegevens, en zo ja, welke gegevens er moeten worden opgeslagen, wordt door de
gebruiker van het robot-besturingssysteem bepaald. Merk op dat met 'gebruiker' hier niet
diegene wordt bedoeld die het robot-programma maakt, maar diegene die nieuwe
concepten binnen het besturingssysteem test ! In feite is de geeiste mogelijkheid dus een
soort 'debug-tool'.
De beste manier om dit te rea1iseren is het locaal (dus in de klasse waarbinnen de te
bewaren gegevens te vinden zijn) introduceren van een 'stream', waar de gegevens naar
toe kunnen worden gestuurd. Deze mogelijkheid zal verder niet in het specificatie-model
worden behandeld.
De genoemde klassen en de onderlinge relaties zijn weergegeven in figuur 6. De
bijbehorende formele specificaties zijn eveneens te vinden in appendix C.

Figuur 6 Het verband tussen, en de parameterisering van, de verschillende robot-instructies.
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10

HET ONTWERPEN

10.1

INLEIDING

Op basis van de specificaties, de eisen en de omgevingsanalyse kan een voor
imp1ementatie geschikt model worden ontworpen. Werkzaamheden hieromtrent behoren
tot de vierde fase van het SQS. Deze fase wordt ook weI de ontwerpfase genoemd.
Maar eerst iets over de invoering van het te ontwerpen besturingssysteem van de ASEArobot. Zoals in de omgevingsanalyse is vermeld, is er op dit moment een werkend
besturingssysteem aanwezig. Dit besturingssysteem is verdeeld over de PC en het VMEsysteem. Tussen de PC en het VME-systeem is een relatief eenvoudige interface
gedefinieerd (zie hiervoor de omgevingsanalyse en/of appendix C van [Goossens]). Dit
maakt het mogelijk om het nieuwe besturingssysteem gefaseerd in te voeren.
Ret ligt voor de hand om eerst de software van de PC te vernieuwen en pas later de
software van het VME-systeem, omdat er (op dit moment) alleen voor de PC een objectgeorienteerde compiler (C++) beschikbaar is.
Ret gefaseerd invoeren van het nieuwe besturingssysteem heeft als voordeel dat het testen
eenvoudiger is, en dat er sneller een resultaat zal zijn. Het nadeel van deze werkwijze is
dat er mogelijk wat extra werk zal moeten worden verricht om het nieuwe
besturingssysteem te laten aansluiten op het oude besturingssysteem.
Omdat het implementatie model, dat voor een gefaseerde invoering is bedoeld, zal
afwijken van het implementatie model dat een geheel robot-besturingssysteem beschrijft,
zullen er in deze fase (het ontwerpen) een tweetal modellen worden behandeld : een
algemeen model en een model dat speciaal is bedoeld voor de gefaseerde invoering van
het ASEA robot-systeem. Het algemene model zal daarbij tevens bruikbaar zijn voor de
PHILIPS OSCAR-6 robot.
In paragraaf 10.2 zal het algemene model worden behandeld. In paragraaf 10.3 zal het
implementatie model worden behandeld.
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HET ALGEMENE MODEL
DE SRL-INSTRUCTIES

In de specificatiefase is een klasse Robot geintroduceerd. Deze klasse bevat de
bewegingsinstructies van de robot in de vorm van publieke routines. am hergebruik te
bevorderen en veranderingen eenvoudiger te maken, wordt de klasse Robot opnieuw
gedefinieerd. Hierbij vervallen de bewegingsinstructies en wordt de publieke routine
horneO toegevoegd.
De routine homeO is bedoeld om de verschillende onderdelen van het robot-systeem te
initialiseren. Dit initialiseren mag niet automatisch bij het opstarten van het systeem
gebeuren, omdat dit mogelijk gepaard gaat met een beweging van de robot, hetgeen
ongewenst en mogelijk ook gevaarlijk is. Bewegingsinstructies mogen veelal pas worden
uitgevoerd als de robot geinitialiseerd is. Vandaar dat de klasse Robot een verbogen
attribuut home_done heeft. De bewegingsinstructies kunnen dan nagaan of de initialisatie
daadwerkelijk is uitgevoerd.
Elke robot heeft een robotarm (Robot_arm) en een werkgebied (Operation_space). Deze
objecten zijn dan ook als verborgen attributen binnen de klasse Robot opgenomen.
De bewegingsinstructies, die van de gebruikte robot-programmeertaal afhangen , worden
dan in de klasse SRL_Robot ondergebracht. Deze klasse overerft van de klasse Robot
(de SRL_Robot is immers een Robot).
Ook de klasse Tool werd reeds in de specificatiefase gedefinieerd. am het robotbesturingssysteem robuuster te maken wordt aan deze klasse een (verborgen) attribuut
attached toegevoegd. M.b.v. dit attribuut kan elk stuk robot-gereedschap dan zelf nagaan
of deze aan de robot is bevestigd of niet. Hiermee kan bijvoorbeeld worden voorkomen
dat een operatie op een stuk robot-gereedschap wordt uitgevoerd, zonder dat dit stuk
gereedschap aan de robotarm is bevestigd.
Het attribuut attached is verborgen (hidden), omdat het anders mogelijk is om dit
attribuut binnen het robot-programma te veranderen. am de klasse Robot_ann weI
toegang tot dit attribuut te geven, is deze als een zogenaamde 'vriend'-klasse van de
klasse Tool gedefinieerd.
Overigens dient de attachO-routine niet alleen maar om de afmetingen van het robotgereedschap door te geven. Deze routine kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt om een
beweging naar een gereedschapmagazijn uit te voeren en het gewenste stuk gereedschap
aan te koppelen.
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De klassen Robot en Tool kunnen worden gegeneraliseerd tot een robotsysteem-object
(Robotsystem_obj) en zullen dus beiden van deze klasse overerven. Ook de periferie zal
van de klasse Robotsystem_obj overerven. In deze klasse kunnen dan de attributen en
routines op worden genomen, die bij alle objecten uit het robot-systeem aanwezig zijn. In
dit model is het apparaat waarnaar eventuele foutmeldingen worden verstuurd, het
zogenaamde error-log-device (ErrorJog_device), in de klasse Robotsystem_obj
opgenomen. Er zijn natuurlijk ook andere mogelijkheden.
De beschreven klasse-structuur is weergegeven in figuur 7 en figuur 8.
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Figuur 7 Het robotsysteem-object.
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De klasse SRL_Robot heeft de verschillende SRL-bewegingsinstructies als publieke
routines. Elke bewegingsinstructie heeft een eigen bewegingsgenerator. Deze generator
kan het, bij de beweging horende, traject uitrekenen (calc_moveO) en kan de beweging
uitvoeren (do_moveO). Het uitvoeren van de beweging bestaat dan uit het interpoleren
van het berekende traject. Verder kan de status van de bewegingsgenerator d.m.v. een
bericht worden opgevraagd. Dit gebeurt met de routine get_messageO. Na het uitrekenen
van het traject kan de status b.v. inhouden dat de, door de gebruiker gespecificeerde,
eindpositie niet binnen het werkgebied van de robot ligt (en dat dus een grenswaarde als
eindpositie wordt aangenomen). Na het interpoleren (uitvoeren) van het traject kan met de
routine get_messageO de status van de robotarm worden opgevraagd. De robotarm kan
b. v. aangeven dat er bij het opgegeven traject een snelheidsoverschrijding van een
gewricht plaats vindt, zodat de gespecificeerde beweging alsnog kan worden aangepast.
Tenslotte heeft de klasse SRL_Robot ook nog een verborgen attribuut smooth_factor.
Dit attribuut bevat telkens de smoothfactor, die bij een vorige beweging is opgegeven.
Hierdoor wordt het mogelijk om te bepalen waar de uit te voeren via-beweging moet
eindigen. De smooth factor wordt als referentie aan de generieke klasse
Move_generator meegegeven. Hetzelfde geldt voor de instanties van de klassen
Robot_arm en Operation_space.
Er wordt gebruik gemaakt van referenties om de genoemde objecten 'in scope' van de
bewegingsgeneratoren te brengen. Het onderbrengen van deze objecten in de klasse
Move_generator zou leiden tot een minder flexibel robot-besturingssysteem (het zou dan
niet meer mogelijk zijn om twee verschillende robots binnen een robot-besturingssysteem
te hebben). In figuur 8 is de beschreven klasse-structuur weergegeven.
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Figuur 8 De SRL-robot.

Omdat er bij de verschillende bewegingsgeneratoren vaak gebruik wordt gemaakt van
dezelfde gegevens en (hulp)routines, worden deze in een generieke klasse, de klasse
Move_generator, ondergebracht. Alle bewegingsgeneratoren overerven dus van deze
klasse. De routines, die betrekking hebben op een beweging, worden in de klasse van de
desbetreffende beweging ondergebracht. Ret berekenen van een cirkelboog hoort b. v. in
de klasse Circlemove thuis. Ret berekenen van een snelheidstraject op basis van de
opgegeven parameters hoort in de klasse Move_generator thuis.
De klasse Move_generator heeft, in het beschreven model, de beschikking over de
default waarden (Defaults), de smooth-factor (smooth_factor), het werkgebied van de
robot (Operation_space), de statusmelding (Message) en natuurlijk de robotarm
(Robot_ann). Zoals het systeem nu is gemodelleerd, heeft elke bewegingsgenerator zijn
eigen default waarden.
De default waarden worden gebruikt wanneer de gebruiker onvoldoende parameters
specificeert om het snelheidsprofiel van de beweging te kunnen bepalen. Ret werkgebied
wordt gebruikt om het te doorlopen traject te verifieren. In dit model is de klasse
Operation_space eenvoudig opgezet. Deze heeft een publieke routine (get_speed 0) , die
bij een opgegeven positie de maximum snelheid aangeeft. Wanneer de robot in de buurt
van een limiet komt, dan zal de daarbij behorende maximum snelheid afnemen. De klasse
Robot_ann wordt in het volgende hoofdstuk verder toegelicht.
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De klasse Move_generator is uitgewerkt in figuur 9.
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Figuur 9 De bewegingsgenerator.
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DE FYSIEKE STRUCTUUR VAN DE ROBOTARM

10.2.2

:Ben van de meest in het oog springende eigenschappen van een object georienteerd model
is dat de structuur van zo'n model vaak sterk overeenkomt komt met de fysieke structuur
waarop het model gebaseerd is. De fysieke structuur bestaat in dit geval uit de hardware
van het robot-systeem.
De hardware van het robot-systeem bestaat met name uit de robotarm en de daarbij
horende positieopnemers, motoren, versterkers en besturingshardware.
Voor een belangrijk deel zal het ontwerpen bestaan uit het 'aankleden' van de
componenten uit de fysieke structuur. Ret is dan de bedoeling dat deze componenten tot
een handelbare abstractie worden verheven. Zo'n abstractie is in dit geval pas waardevol
als de verschillende robot-instructies op een eenvoudige manier m.b. v. de 'aangeklede'
structuur kunnen worden gespecificeerd.
Ret idee is nu om een klasse rondom de robotarm (Robot ann) te ontwikkelen, waarmee
het mogelijk is om een eenvoudige beweging uit te voeren. Deze beweging zal dan in
robot-coordinaten worden uitgevoerd. Ret eindpunt zal daarbij moeten kunnen worden
opgegeven. De conversies van cartesische- naar robot-coordinaten en vice versa zal bij de
genoemde klasse behoren, omdat deze afuankelijk is van de configuratie van de robotarm.
Omdat er bij verschillende bewegingen (zoals de AXISDRIVE en de SYNMOVE)
interpolaties in het robot-coordinaten stelsel worden uitgevoerd, is het nodig dat deze
coordinaten conversies ook buiten de klasse Robot_ann kunnen worden uitgevoerd. De
conversie zal dus als een publieke routine beschikbaar moeten zijn.
De klasse Robot_ann zal ook de mogelijkheid moeten bieden om de positie van de robot
uit te kunnen lezen. Dit is met name van belang wanneer een, aan de robotarm
bevestigde, camera wordt gebruikt. Om de gegevens van de camera te kunnen
interpreteren zal de werkelijke positie van die camera bekend moeten zijn (bedenk hierbij
dat er een merkbaar verschil kan zitten tussen het laatst opgegeven setpoint en de
werkelijke positie van de robot).
Relatieve positieopnemers hebben een initialisatie nodig. Alvorens een robot, uitgerust
met dergelijke opnemers, een gespecificeerde beweging kan uitvoeren, zal deze robot
eerst naar een bepaalde (uitgangs-) positie moeten worden bewogen. Er kan dan b.v. door
het gebruik van schakelaars worden nagegaan of deze positie is bereikt. De initialisatie
van de soft- en/of hardware, die de absolute positie m.b.v. de relatieve positie-opnemers
bijhoudt, kan dan plaats vinden. Om dit alles mogelijk te maken moet de klasse worden
uitgerust met een homeO-routine.

°,

De klasse Robot_ann bevat daarnaast nog een aantal routines, die betrekking hebben op
de bewegingen van de robot. In dit verband kunnen de routines get_last_move
get_speed
set_stop_pointO en get_stopJlointO worden genoemd. Deze gegevens
worden binnen de verschillende bewegingsgeneratoren gebruikt.

°,
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Er zijn twee redenen om deze gegevens binnen de klasse Robot_ann te houden. De
eerste reden is dat consistentie op deze manier gegarandeerd is; het is immers niet
mogelijk om de robot te laten bewegen, zonder dat de bewegingsparameters worden
bijgewerkt. Het bijwerken van de gegevens vindt immers binnen de klasse Robot_ann
plaats.
De tweede reden om de genoemde parameters binnen de klasse Robot_ann te houden is
dat dit erg efficient werkt. Elke parameter behoeft ten hoogste eenmaal te worden
geconverteerd. Stel dat de ene beweging de robotarm naar een opgegeven cartesische
positie laat bewegen. Wanneer dan een volgende beweging de laatst opgegeven positie in
robot-coordinaten op vraagt (getJast_move(&robot_coordinaat»), dan behoeft de laatst
opgegeven positie niet meer te worden geconverteerd naar robot-coordinaten, omdat dit al
bij het uitvoeren van de bijbehorende beweging is gebeurd. Zou dezelfde parameter buiten
de klasse Robot_arm zijn bewaard, dan zou de zelfde conversie tweemaal zijn
uitgevoerd.
Om de bewegingsparameters en de metadata van de bewegingsparameters te kunnen
bijhouden, beschikt de Robot_ann over een instantie van de klasse Move_data. De
metadata geeft aan welke parameters direct beschikbaar zijn en welke parameters nog
moeten worden uitgerekend.
Het robot-besturingssysteem zal de interpolatie volgens het time-sliced principe uit moeten
voeren. Om dit mogelijk te maken is de klasse Robot_ann met een timer (Timer)
uitgerust. De timer wordt daarbij als voIgt gebruikt :
Berst worden de noodzakelijke berekeningen uitgevoerd. Net voordat het
uitgerekende setpoint aan de regelaars wordt gegeven wordt er gewacht tot dat de
gewenste periodetijd is bereikt. Wanneer dit het geval is, wordt de timer gereset
en wordt het setpoint aan de regelaar gegeven. Daarna worden de voor het
volgende setpoint noodzakelijke berekeningen uitgevoerd, enzovoorts.
De fysieke robotarm bestaat uit een serie verbindingselementen. Elk verbindingselement
(Link) heeft daarbij zijn eigen afmetingen, zwaartepunt, gewicht, enz. en kan een
beweging 1.0. v. een vorig verbindingselement maken. Zo kan het eerste
verbindingselement van de robotarm een beweging t.O.v. de (stationaire) voet van de
robot maken. Het tweede verbindingselement kan een beweging 1.0. v. het eerste
verbindingselement maken, enzovoorts.
De bewegingen tussen de verschillende verbindigselementen worden door gewrichten
mogelijk gemaakt. Elk gewricht (Joint) heeft een aandrijving (Actuator) een configuratiesensor (Conf_sensor) en veelal een eigen regelaar (Joint_controller).
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am de relatie tussen de standen van de verschillende gewrichten (in robot coordinaten) en
de positie van het mechanische interface (in cartesische coordinaten) te kunnen bepalen,
zijn van elk verbindingselement een aantal gegevens nodig. Deze gegevens kunnen d.m.v.
een zogenaamde DR-matrix (zie [KylstraD worden weergegeven. Ook kunnen de
afmetingen van het gereedschap in een dergelijke matrix worden weergegeven.
De klasse-structuur van het conceptuele model is zodanig van opzet dat deze zo veel
mogelijk overeen komt met de hiervoor beschreven structuur. De klasse Robot arm
omvat daarom het object met de naam articulated_structure. Dit object bestaat uit een
lijst van instanties van de klasse Link. De lijst is zodanig geconstrueerd, dat elk
verbindingselement de beschikking heeft over de gegevens van de volgende
verbindingselementen. Daarbij zijn de publieke gegevens van de verschillende links
binnen de klasse Robot_arm ook direct toegankelijk. De opbouw van de klasse
Robot_arm is in figuur 10 weergegeven.
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Figuur 10 De robotarm.
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Ret voordeel van deze methode is dat gegevens, die betrekking hebben op de gehele
robotarm en afhankelijk zijn van de manier waarop deze is samengesteld, simpelweg bij
het eerste verbindingselement kunnen worden verkregen. Dit is mogelijk door de routines
van de verbindingselementen te nesten. Zo heeft elke instantie van de klasse Link een
die de DR-matrix van de rest van de arm retourneert. De
routine get_matrix
get_matrixO-routine van de eerste Link retourneert dus de matrix die overeen komt met
de coordinaten transformatie van robot-coordinaten naar cartesische coordinaten.

°,

De inverse matrix komt overeen met de omgekeerde transformatie. Deze matrix is aileen
te bepaIen wanneer het aantal vrijheidsgraden gelijk is aan 6, er van uitgaande dat een
cartesisch coordinaat wordt uitgedrukt in een positie en een orientatie. In aile andere
gevallen zal een heuristiek gebruikt moeten worden om tot een oplossing te komen.
De klasse Joint_controller is opgezet volgens het Single Input Single Output (SISO)
principe. D. W.z. dat er een gewenst signaal (het setpoint), een output signaal (voor de
motor) en een terugkoppel signaal (van de configuratie sensor) aanwezig is. Voor veel
regelaars is deze informatie echter niet voldoende. Zo kan een regelaar ook gei'nteresseerd
zijn in de stand van de gehele robotarm en mogelijk ook in de snelheden van de
verschillende gewrichten. Wellicht zijn de verschillende regelaars ook gei'nteresseerd in
elkaars toestand.
Om dit aIles mogelijk te maken is de klasse Joint_controller uitgerust met een dataveld
dat gemeenschappelijk is voor alle regelaars (shared attribute). Rierin kan dan bij
voorbeeld elke regelaar zijn feedback waarde (de werkelijke positie van het gewricht) en
de afgeleide van de feedback waarde (de snelheid waarmee het gewricht beweegt) zetten.
Elke regelaar kent dan vanzelf de precieze positie en snelheid van elk gewricht en dus van
de gehele robotarm.
De klasse Conf_sensor omvat een of meer configuratie-sensoren. Deze klasse is niet
alleen bedoeld om de positie van het gewricht te kunnen opvragen, maar ook om de
daarvan afgeleide informatie te kunnen leveren. Rierbij kan b.v. gedacht worden aan de
snelheid. Ret is ook mogelijk dat een gewricht is uitgerust met meerdere configuratie
sensoren. Ret is dan de bedoeling dat de informatie van deze sensoren binnen de klasse
ConCsensor wordt gebundeld. In het conceptuele model is de klasse ConCsensor alleen
met de interface-routine getjointJ>osO uitgerust.
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De klasse-structuur van de verbindingselementen, met de bijbehorende gewrichten, is
terug te vinden de figuur 11.
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Figuur 11 Het verbindingselement en het gewricht.
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HET IMPLEMENTATIE MODEL VOOR DE ASEA-ROBOT

In deze paragraaf wordt ingegaan op de verschillen tussen het implementatie model van de
ASEA-robot en het eerder behandelde algemene model. Het implementatie model van de
ASEA-robot wordt speciaal ontwikkeld om de gefaseerde invoering van het nieuwe
besturingssysteem mogelijk te maken.
Bij de gefaseerde invoering zal in eerste instantie gebruik worden gemaakt van de
bestaande besturingssoftware van het VME-systeem. Om dit mogelijk te maken wordt de
klasse VME_rack gelntroduceerd. De klasse VME_rack (of beter : een instantie daarvan)
zal deel uit maken van de klasse Robot arm.
Zoals in de omgevingsanalyse is uitgelegd, zal het VME-systeem de cyclustijd van de
besturingssoftware bepalen. Deze is op dit moment 32 ms. De timer (Timer) uit de klasse
Robot arm komt daardoor te vervallen.
De klasse VME_rack heeft de routines initializeO, put_setpointO, en get_resolversO als
publieke routines. Hiermee is het respectievelijk mogelijk om het VME-systeem te
initialiseren ('home-en'), setpoints naar het VME-systeem te sturen (in de zogenaamde
buffer-mode) en de resolvers uit te lezen. In figuur 12 is dit te zien.
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Figuur 12 De implementatie van de robotarm.
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Het zal duidelijk zijn dat de regelaars, actuators, resolvers, enz. nu ergens binnen het
VME-systeem zullen moeten zitten. Om niet te veel van het algemene model af te wijken,
zullen de gewricht afhankelijke gegevens, die binnen de PC-software zullen worden
gebruikt, in een vereenvoudigde versie van de articulated_structure worden
ondergebracht. Deze vereenvoudigde versie kent geen get_matrixO-routine meer. De
(sterk vereenvoudigde) conversie-matrix van de gehele arm is direct binnen de routine
convertO opgenomen.
Elk gewricht (Joint) heeft bij het implementatie model nog slechts
heeft een klasse Conf_sensor. De laatste klasse maakt het mogelijk
conversie van resolver-waarden naar gewricht-hoeken en vice versa
het VME-systeem wordt immers met resolverwaarden gewerkt). Zie
voor de gegevens omtrent de conversies.

limieten (Limits) en
om voor elke as een
uit te voeren (binnen
de omgevingsanalyse

De klasse-structuur van een verbindingselement in het implementatie model is gegeven in
figuur 13.
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Figuur 13 De implementatie van de verbindingselementen en gewrichten.
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am, binnen het VME-systeem, on-line gegevens op te kunnen slaan, zullen deze gegevens
naar de PC moeten worden verstuurd. Omdat het gehele geheugen van het VME-systeem
via de bit3-kaart is uit te lezen, kan per geval een aparte 'bewaar-routine' binnen de PC
software worden gedefinieerd.
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CODEREN EN TESTEN

Bij het coderen zal het implementatie model moeten worden omgezet naar een
executeerbaar stuk code. Feitelijk zal het er op neer komen dat het implementatie model
nog iets verder wordt verfijnd. Wellicht dat ook enkele (kleine) aanpassingen op het
implementatie model uit het coderen voortvloeien.
Het lijkt verstandig om, in eerste instantie, alleen de software van de PC te
implementeren. Bij het ontwerp van het implementatie model is daar ook van uit gegaan.
Daarna kan dan de software van het VME-systeem onder handen worden genomen.
Eigenlijk wordt het nieuwe besturingssysteem dan gefaseerd ingevoerd, waarbij het
besturingssysteem dat op het VME-rack draait in de eerste fase aanwezig blijft. Dit zal
dan vooral het testen vereenvoudigen.
Daar komt nog bij dat er voor de PC C++ compilers aanwezig zijn, zodat de ontworpen
structuur zonder omzetting kan worden ingevoerd.
In een later stadium kan de ook de software van het VME-systeem aan het model worden
aangepast. Voor de implementatie van dit deel kan dan weer naar het algemene model
worden gekeken. De enigszins 'kunstmatige' klasse VME_rack kan dan waarschijnlijk
komen te vervallen.
Voor het implementeren van de software lijkt mij de Turbo C++ versie 2.0 het meest
geschikt. Deze versie kent alle, door AT&T en ANSI gespecificeerde, mogelijkheden. Er
zijn ook nieuwere versies van turbo C++. Met deze versies is meer mogelijk (zoals het
maken van applicaties onder MS-WINDOWS), maar dat is voor het besturingssysteem
niet nodig. Het maakt het geheel alleen maar onnodig complex. De documentatie is goed
en vooral snel te lezen. Het compileren gaat vele malen sneller dan bij de compilers van
Microsoft. Zowel de schijfjes als de boeken van Turbo C++ versie 2.0 kunnen bij het
rekencentrum worden geleend.
Om de software modulair te houden stel ik voor dat er voor elke belangrijke klasse een
aparte module wordt gebruikt. Deze modules kunnen dan door de linker tot een werkend
geheel worden gemaakt. Ben module bestaat uit een sourcefile (. CPP) en een headerfile
(.H). In de headerfile staat de declaratie van de klasse. In de sourcefile worden de
routines gelmplementeerd. De klassen waar binnen het CPP programma naar wordt
verwezen zullen dan als headerfiles in het desbetreffende CPP programma moeten worden
opgenomen.
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Binnen het robot-programma zelf wordt een instantie van de klasse SRL_Robot, een of
meer instanties van gereedschapsklassen en nul of meer instanties van periferie-klassen
aangemaakt. Hiervoor zal dus o.a. de headerfile van de klasse SRL_Robot in het robotprogramma moeten worden opgenomen. Bij het creeren van een instantie van de klasse
SRL_Robot za1 dan tevens een instantie van de klasse Tool, of een daarvan afgeleide
klasse, aan de constructor routine van de SRL_Robot moeten worden meegegeven.
Daarnaast worden bij de klasse SRL_Robot de gegevens aan de constructor meegegeven,
die betrekking hebben op de bestemming van de gegenereerde setpoints (robot, file, enz.).
I. v. m. het testen van de software lij kt het verstandig om eerst de klasse Robot arm en de
klasse Tool volledig te ontwerpen. Daama kan de klasse SRL_Robot worden ontworpen.
Hierbij kan dan in eerste instantie b.v. alleen de PTPMOVE als interface-routine worden
opgenomen. De generieke klasse Move_gen kan dan in eerste instantie ook eenvoudig
worden gehouden.

Wanneer de eenvoudige bewegingsinstructies werken, dan kan er telkens een nieuwe
instructie worden toegevoegd.
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EVALUATIE

In dit document is een nieuw ontwerp voor het robot-besturingssysteem van de ASEArobot gemaakt. Het ontwerp bestaat daarbij uit een object-georienteerd model van de
besturingssoftware. In dit hoofdstuk zal worden nagegaan wat de kwaliteit van dit nieuwe
ontwerp is.
De belangrijkste kwaliteitseis, die op dit moment kan worden nagegaan, is de
onderhoudsvriendelijkheid van het ontwerp. Bij het evalueren van het ontwerp zal worden
volstaan met het nagaan van een drietal kenmerken van een onderhoudsvriendelijk
ontwerp.
Voor een onderhoudsvriendelijk ontwerp geldt dat :
1)
2)
3)

het model eenvoudig te begrijpen is;
er een duidelijke relatie tussen het model en de implementatie bestaat;
het ontwerp eenvoudig aan te passen en uit te breiden is.

ad. 1 Ben kenmerk van een object-georienteerd ontwerp is, dat er een grote
overeenkomst bestaat tussen de wijze waarop de software is gestructureerd en de
opbouw van het systeem (hardware) waarop de software betrekking heeft. Dit zal
in het algemeen, en dus ook bij het gegeven model, tot een beter begrip leiden.
Daarnaast moet een eenvoudig model voldoende abstractie bieden. AHeen dan kan
de totale werking van het systeem effectief worden uitgedragen. Ret behandelde
model kent op het hierarchisch hoogste niveau slechts een klein aantal klassen.
Binnen elke klasse worden telkens maar een klein aantal member-objecten
gebruikt. Het model biedt in dit opzicht voldoende abstractie.
Verder zal er naar moeten worden gestreefd om de klassen een beperkt aantal
publieke routines en attributen te laten hebben. In dat opzieht voldoet het afgeleide
model redelijk. AHeen de klasse Robot_ann heeft relatief veel publieke routines.
Dat deze klasse zo veel publieke routines heeft is het resultaat van de gebruikte
SRL-statements. De complexiteit van de gelmplementeerde SRLbewegingsinstructies is namelijk nogal verschillend. Zo zijn er bewegingen,
waarbij het traject in robot-coordinaten, en bewegingen waarbij het traject in
cartesische coordinaten, wordt gelnterpoleerd. Dit betekend dat er zowel binnen
als buiten de klasse Robot ann met robot-coordinaten moet kunnen worden
gewerkt. Om dit mogelijk te maken, moet de klasse Robot_ann met extra
publieke routines worden uitgerust.
ad. 2 Voor wat betreft de relatie tussen het model en de implementatie, kan worden
medegedeeld dat het behandelde model 'dieht' bij de implementatie staat. Dit blijkt
al uit de wijze waarop het systeem is gespecificeerd. De specificaties bestaan voor
het grootste deel uit C++ pseudo-code. De daadwerkelijke code zal naar
verwachting sterk met het gemaakte model, en met name de klasse-structuur
waarop het model is gebaseerd, overeen komen.

Evaluatie
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ad. 3 Om iets over de aanpasbaarheid en de uitbreidbaarheid van het ontwerp te kunnen
zeggen, zullen hieronder een aantal (waarschijnlijke) uitbreidingen en aanpassingen
worden behandeld.
Ben nieuwe bewegingsinstructie kan worden toegevoegd door deze als een
publieke routine in de klasse Robot op te nemen. De overeenkomstige
bewegingsgenerator zal dan overerven van de klasse Move_generator. Ret is
helaas weI zo dat de instanties van de klassen Robot_ann en Operation_space als
referenties aan de bewegingsgeneratoren moeten worden meegegeven. Opname van
deze objecten als 'shared-attributes' binnen de klasse MoveJenerator is niet
verstandig, omdat dit dan zal leiden tot een minder goed uit te breiden model. Ret
weglaten van de verschillende bewegingsgeneratoren is ook geen goede oplossing,
omdat dit zal leiden tot een erg 'opgeblazen' klasse Robot_arm. Ret model biedt
in dat geval dan niet de gewenste abstractie. Bovendien is het, bij het gebruik van
verschillende bewegingsgeneratoren beter mogelijk om de routines van het
bestaande besturingssysteem binnen het nieuwe systeem op te nemen. Zouden al
deze routines bij elkaar worden gezet, dan wordt het programma erg
onoverzichtelij k.
Voor andere instructies, zoals instructies die betrekking hebben op de periferie, zal
een nieuwe klasse moeten worden gedefinieerd, die overeenkomt met het object
waarop de instructie betrekking heeft. Deze klasse overerft dan van de klasse
Robotsystem obj.
Er kan met verschillende gereedschappen worden gewerkt. Elk stuk gereedschap
heeft zijn eigen klasse. Deze klasse zal overerven van de klasse Tool. Om met het
gereedschap te kunnen werken zal deze eerst aan de robot moeten worden
bevestigd. Dit is met de routine attachO mogelijk. Robot-gereedschap kan worden
toegevoegd door voor het desbetreffende stuk gereedschap een nieuwe klasse te
introduceren. Deze nieuwe klasse zal van de klasse Tool moeten overerven.
Ben andere regelaar kan worden ge"installeerd door een andere instantie van de
klasse Joint_controller aan te maken.
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CONCLUSIES

Het object-georienteerd ontwerpen vereist een benaderingswijze van het ontwerpprobleem
die nogal verschillend is van de (traditionele) functioneel-georienteerde benaderingswijze.
De overstap van een functioneel-georienteerde benaderingswijze naar een objectgeorienteerde benaderingswijze is dan ook niet vergelijkbaar met het aanleren van een
andere programmeertaal. Het doorlezen van een handleiding van een object-georienteerde
programmeertaal zal i.h.a. niet volstaan om deze ontwerptechniek eigen te maken !
Uit de evaluatie is gebleken dat de in paragraaf 2.3 genoemde voordelen van het objectgeorienteerd ontwerpen ook daadwerkelijk in de ontwikkelde modellen naar voren komen.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat de object-georienteerde ontwerpmethode ook met
succes kan worden toegepast bij het ontwerpen van besturingen van robot-systemen.
Het nieuwe ontwerp van het robot-besturingssysteem is beter te begrijpen dan het
bestaande ontwerp, omdat het nieuwe ontwerp weI de gewenste abstractie biedt. Het in dit
rapport behandelde model van het besturingssysteem is daarnaast ook eenvoudiger uit te
breiden dan het model van het huidige besturingssysteem.
De eerder genoemde voordelen van het ontworpen model zullen niet allemaal met een
functioneel-georienteerde ontwerptechniek kunnen worden bereikt, omdat het gewenste
hergebruik van code, de gewenste gegevens afscherming en de gewenste abstractie niet op
een eenvoudig te implementeren manier in het functionele model kunnen worden
opgenomen. De te gebruikten object-georienteerde programmeertaal (C++) biedt
daarentegen weI de mogelijkheid om het ontworpen model op een eenvoudige manier te
implementeren.
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AANBEVELINGEN

In dit hoofdstuk zullen een aantal aanbevelingen t.a. v. het robot-besturingssysteem van de
ASEA Irb-6 robot worden gedaan.
Uit het voorgaande is gebleken dat de ontwikkeling van het robot-besturingssysteem tot de
implementatiefase van het SQS is gevorderd. De eerste aanbeveling is dan ook het verder
doorlopen van de resterende projectfasen van het SQS. De eerstvolgende fase is dan dus
het coderen van het implementatie model.
Daarna kan het VME-systeem object-georienteerd worden geimplementeerd. Hierbij zal
het algemene model moeten worden gebruikt. Eventueel kan ook de follow-mode (Leemode) object-georienteerd worden opgezet. Hierbij zal het, in dit verslag behandelde,
model moeten worden uitgebreid. Het zelfde geldt voor de joystick-mode. Deze kan ook
object-georienteerd worden opgezet.
De huidige joystick-mode levert resoverwaarden af. Dit lijkt mij echter niet de meest
handige vorm. De joystick-mode is namelijk bedoeld om de posities, die binnen het robotprogramma als parameters aan de verschillende bewegingen worden meegegeven, te
vergaren. Het lijkt mij daarom verstandig om de joystick-mode zodanig aan te passen dat
deze cartesiche coordinaten afgeeft i.p. v. resolverwaarden.
Tenslotte kan het besturingssysteem worden uitgebreid met een instructie, die het
mogelijk maakt om een bestand met setpoints uit te voeren. Deze instructie zou dan b.v.
'FILEMOVE' kunnen worden genoemd. De FILEMOVE kan dan binnen het robotprogramma worden gebruikt, waarbij de filenaam als parameter kan worden meegegeven.
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Appendix A

ROBOTBESTURINGSSYSTEEM
OMGEVINGSANALYSE

Dit rapport maakt dee1 uit van het afstudeerwerk :
Koffrie, R.

Ontwerp van een object-georienteerd besturingssysteem voor een industriele robot.
Afstudeerrapport T. U. E., faculteit Electrotechniek, vakgroep ER, augustus 1993.
Datum: 11 augustus 1993.
De faculteit electrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor
de inhoud van stage- en afstudeerverslagen.
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INLEIDING

In dit document wordt getracht om alle, voor de ontwikkeling van het besturings-systeem,
benodigde gegevens te vermelden. Deze gegevens zijn dan in het verdere ontwikkeltraject
snel toegankelijk.
In dit geval kunnen de technische gegevens, de gegevens omtrent de infrastructuur en
opzet van de besturings-software van de ASEA-robot als relevante gegevens worden
beschouwd. Omdat er sinds augustus '91 geen veranderingen in de technische gegevens
van de robotarm hebben plaats gevonden, kan dit deel voor een belangrijk deel worden
overgenomen uit [Goossens].
In de opzet van de besturings-software is (ondermeer door de werkzaamheden van
[Goossens]) daarentegen weI veel veranderd. Ret beschikken over deze gegevens is
vooral voor de modelvorming van belang.
In de rest van dit document zullen de genoemde relevante onderwerpen worden
behandeld.
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2

ARCHITECTUUR VAN DE ASEA-ROBOT

2.1

DE BEWEGINGEN VAN DE ROBOTARM

De ASEA Irb-6 is een industriele robot met vijf vrijheids-graden. Deze vrijheidsgraden
worden d.m.v. vijf gewrichten verkregen. Elke gewricht wordt door een permanentmagneet gelijkstroommotor aangedreven. De eerste drie gewrichten (assen) positioneren
het TCP in het werkgebied van de robot. De vierde en vijfde as geven het TCP twee
graden van vrijheid in de orientatie. Alle assen zijn van het rotatie type. Een tekening van
de robot is te zien in figuur 1. In deze figuur worden de verschillende onderdelen en
bewegingen benoemd.

/

r---7f~r---------'-"+"

Tilt (bend),,!:,

C

Turn. v

' - - - - _ Wrist
- - - - - - _ Upper arm
'-----

-+-------

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

Lower arm

Body

Pedestal

(brOIl: [ASEA_deserl. biz. 13)

Figuur 1 De Irb-6 robot van ASEA.

De gewrichthoeken (telkens gedefinieerd t.o.v. een vorig verbindingselement) van bovenen onderarm (a- en 8-as) zijn zodanig afhankelijk van elkaar, dat bij een verandering van
de gewrichthoek van de onderarm (8-as), de orientatie van de bovenarm (t.o. v. het
basisassenstelse1) niet verandert. Ook geldt dat de orientatie van de pols (T-as en v-as)
onafhankelijk is van veranderingen in de hoekpositie van de onder- en de bovenarm. Dus
wanneer de positie van de bovenarm verandert, dan heeft dit geen invloed op de orientatie
van de pols.
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De v-as (draaiing van de pols) is weI afuankelijk van de r-as (op en neer beweging van de
pols), maar niet afuankelijk van de andere assen. De r-as en de v-as worden d.m.v.
motoren, die in de body zijn ondergebracht, aangestuurd. Een stangen-stelsel, bestaande
uit een tweetal stangen voor elke motor, zorgt er voor dat de orientatie van het TCP
onafuankelijk is van de stand van de onder- en de bovenarm (zie figuur 2). De door de
verbindingselementen lopende stangen worden in de gewrichten d. m. v. verbindingsschijven met elkaar verbonden.

Turn gear unit

Linkage rods

turn motion
e discs

(brOIl: [ASEA_descr), biz. 19)

Figuur 2 De arm-eonstructie van de ASEA robot.

De draai-beweging in de pols wordt verkregen door een haakse tandwieloverbrenging die
door een, met de motor van de r-as in verbinding staande, verbindings-schijf in beweging
wordt gezet. De constructie is echter zodanig dat, wanneer een op- of neergaande
beweging (v-as) wordt uitgevoerd, het met de mechanische interface verbonden
kegeltandwiel van de vijfde as 1.0. v. de stilstaande verbindingsschijf van de v-as wordt
verplaatst (zie figuur 3). Rierdoor ontstaat een (ongewenste) draai-beweging van de pols.
Ret neveneffect van een tilt-beweging (r-as) is dus een draai-beweging (v-as).
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(broo: [ASEA_desul. biz. 20)

Figuur 3 De construetie van de pols.

Om de positie van de robotarm te kunnen bepalen, zijn de motoren van de ASEA-robot
allen voorzien van resolvers. Omdat binnen het werkgebied van een gewricht de nulpositie van de motoras in de regel meerdere malen wordt doorlopen, is het nodig dat elk
gewricht van de robot is uitgerust met een tweede configuratie-opnemer. Deze moet dan
in staat zijn om een stand (de nulstand, of home-positie) van het gewricht uniek te
identificeren.
De tWeede configuratie-sensor (per as) moet in staat zijn om de positie van het gewricht
op tenminste een asomwenteling nauwkeurig te bepalen. Om deze reden is de ASEA-robot
uitgerust met reed-opnemers.
Ter beveiliging van het de robotarm zijn, naast de configuratie sensoren, eindschakelaars
aangebracht, waarmee het op een laag niveau in de besturing mogelijk is om op het
overschrijden van het werkgebied te testen.
In de volgende paragraaf worden de, voor de ontwikkeling van het besturings-systeem
relevante, technische gegevens van de robotarm weergegeven.
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TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE ROBOTARM

ALGEMEEN
Motoren
Vermogen
Nominale stroom
Maximale stroom
Nominale spanning
Nominale snelheid
Maximale toerental
Opmerking

168 W
8A
56 A
35 V

3000 omw/min
8000 omw/min
t.g. v. systeembeperkingen geldt een maximaal
toerental van 6000 omw/min.

Home positie opnemers
Type

reed-schakelaar

Beveiligings schakelaars
Type

micro-switch

Resolverkaart
Type

D/A-convertor
Type

24-bits tel-mechanisme, waarvan de 12 minst
significante bits de positie van de motoras
weergeven. De resolutie is dus
360°/(4096-1) = 0,0879°. De daaropvolgende
8 bits geven het aantal omwentelingen weer,
waarbij het meest significante bit het teken-bit
voorstelt. De 4 meest significante bits hebben
geen betekenis.
12-bits, waarvan het meest significante bit het
teken-bit is. Het getal 206 (CE hex) komt
ongeveer overeen met 1,0 volt uitgangsspanning. De convertor is lineair.
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DE VERSCHILLENDE ASSEN
As 1 (fP-as)
Werkgebied
Maximum snelheid
Overbrenging
Overbrengingsverh.
As 2 (8-as)
Werkgebied
Maximum snelheid
Overbrenging
Overbrengingsverh.
As 3 (a-as)
Werkgebied
Maximum snelheid
Overbrenging
Overbrengingsverh.
As 4 (r-as)
Werkgebied
Maximum snelheid
Overbrenging
Overbrengingsverh.
As 5 (v-as)
Werkgebied
Maximum snelheid
Overbrenging
Overbrengingsverh.
Overbr. kegeltandw. :

1)

2)

3)

+ 170°, -170°

95°/s
harmonic drive
1: 158

+40°, -40°
0,75 m/s

kogelomloopspil
1: 130 tIm 1: 176

+ 25°, -40°

(1)

(2)

1,1 m/s
kogelomloopspil
niet constant, maar (nog) niet bepaald

+ 90°, -90°

(1)

(2)

115 °/s
harmonic drive
1: 158

+ 180°, -180°
195 o/s

harmonic drive
1: 158
33: 19 (3)

De overbrengingsverhouding is niet constant. Dit heeft te maken met de
constructie van de robot. Informatie hierover is te vinden in [Nievergeld] en
[Wijck].
Het werkgebied van de verschillende assen is telkens gedefinieerd t. o. v. de
voorgaande verbindingselement. Het relatieve werkgebied ligt daarmee vast. Het
absolute werkgebied is echter bij een aantal assen atbankelijk van de stand van een
vorig verbindingselement.
De overbrengingsverhouding van de kegeltandwielen is met name van belang om
de invloed van de r-as op de v-as te kunnen berekenen. Ben hoek-verdraaiing van
de r-as heeft een draaiing van 33/19 x r als neveneffect.
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3

INFRASTRUCTUUR VAN DE ASEA-ROBOT

3.1

RET VME-SYSTEEM

Ais positie-opnemers worden bij de robotarm resolvers gebruikt. Omdat een resolver in
de regel alleen de aspositie (en niet het aantal asomwentelingen gedurende de initialisatie)
van de motor weet weer te geven, wordt er bij het beschreven robot-systeem gebruik
gemaakt van tellers. De tellers zijn ondergebracht op zogenaamde resolverkaarten.
De resolverkaarten zetten de signalen afkomstig van de resolvers om in een 24-bits
woord. De vier meest significante bits van dit woord hebben geen betekenis. De volgende
acht bits geven het aantal gehele omwentelingen van de motoras aan. Deze acht bits
vormen de eigenlijke teller. De 12 minst significante bits geven de motoraspositie binnen
ren omwenteling aan. Deze positie is direct uit het resolver-signaal af te leiden en behoeft
derhalve geen initialisatie.
De tellers op de resolverkaarten moeten weI correct worden gei'nitialiseerd om bruikbare
gegevens te kunnen leveren.
Ret initialiseren geschiedt door de motoren net zo lang aan te sturen tot dat de gewenste
schakelaars contact maken. Op dat moment wordt het telmechanisme (de acht meest
significante bits) gereset.
De signalen van de configuratie sensoren (resolvers + schakelaars) worden door de
resolverkaarten verwerkt. Ret VME-rack heeft d.m. v. een P2-verbinding toegang tot deze
gegevens.
De versterkers van de motoren van de robot worden door een Digitaal- Analoog convertor
aangestuurd, die in de vorm van een DAC-kaart deel uit maakt van het VME-systeem.
Om (een deel van) de besturings-software te kunnen draaien, is het VME-rack uitgerust
met een 3-tal processor-kaarten. Deze kaarten hebben elk een eigen processor. Dit maakt
het mogelijk om een 3-tal programma's parallel aan elkaar te laten lopeno Twee van de
drie processor-kaarten zijn zogenaamde rekenkaarten (type aanduiding : 68-25). Deze
kaarten zijn met een extra coprocessor en een snelle(re) processor uitgerust, hetgeen ze
uitermate geschikt maakt om de regel-algoritmen uit te voeren.
De derde processor-kaart is de zogenaamde master-kaart (type aanduiding : 68-14). Deze
kaart is uitgerust met een P2-interface en beschikt niet over zo veel reken-capaciteit als de
reken-kaarten. Dit is de reden waarom deze kaart binnen het besturingssysteem zorgt voor
de synchronisatie van de rekenkaarten, het controleren van de setpoints en de distributie
van de setpoints en de resolverwaarden over de rekenkaarten.
Tenslotte is er in het VME-rack ook nog een BIT-3 kaart aanwezig. Met behulp van deze
kaart is het mogelijk om gegevens vanuit de PC naar het VME-systeem over te zetten en
vice versa. Deze communicatie-mogelijkheid wordt gerealiseerd door een stuk van het
geheugengebied van de PC op een geheugengebied van het VME-rack af te beelden
(d.m.v. het zogenaamde Dual Ported Ram).
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Ben overzicht van de structuur van het VME-systeem is gegeven in figuur 4.
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Figuur 4 De configuratie van het VME-systeem.

3.2

DE PC

Zoals gezegd communiceren de PC en het VME-systeem met elkaar door gebruik te
maken van een gemeenschappelijk stukje geheugen. In dit stukje geheugen is een circulair
buffer gelmplementeerd, waarin de PC nieuwe setpoints kan zetten. Het VME-systeem
zorgt er dan voor dat de setpoints (volgens het FIFO-principe) uit het buffer worden
gehaald. Deze methode wordt ook weI met 'buffermode' aangeduid.
Wanneer het buffer vol is, dan zal het genereren van setpoints (tijdelijk) worden
onderdrukt. Wanneer het VME-rack dan weer een setpoint heeft opgehaald, dan wordt de
PC weer geactiveerd. Op deze manier zorgt het VME-rack voor de timing van het gehele
systeem.
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Wanneer de PC de setpoints niet snel genoeg genereert, dan zal op een gegeven moment
het buffer leeg zijn. Vanaf dat moment beschouwd het VME-systeem het laatst ontvangen
setpoint als een nieuw setpoint. Wanneer de beweeg-snelheid van de robot ongelijk is aan
nul, dan zal dit een ongewenste toestand zijn. De robot zal zich dan immers schoksgewijs
gaan bewegen. Deze toestand doet zich echter in de praktijk, bij de juiste afmetingen van
het buffer, niet voor. De PC is veelal veel sneller met het berekenen van een nieuw
setpoint klaar dan de cydustijd van het VME-systeem.
De enige situatie waarbij dat niet zo is, is wanneer een nieuwe via-beweging wordt
aangevangen. De eindsnelheid van de voorgaande beweging was immers ongelijk aan nul.
Ret volgende setpoint moet dus binnen een bepaalde tijd (overeenkomstig de
buffergrootte) worden gegenereerd. Daar komt bij dat (bijna) elke beweging vooraf wordt
gegaan door het berekenen van een traject en het bepalen van het snelheidsverloop. Deze
berekeningen vormen dus de bottle-neck.
De afmetingen van het buffer zijn, gedurende de executie van een robot-programma aan
te passen. Volgens [Kreuwels] voldoet een buffergrootte van drie elementen reeds bij
SRL-applicaties. Bij het volgen van een camera of een joystick is echter een buffergrootte
van een wenselijk, dit om (grote) een actieve terugkoppeling naar de PC mogelijk te
maken (grote looptijden zijn dan ongewenst).
Uit het voorgaande blijkt al dat de PC belast is het berekenen van de setpoints. Deze
setpoints zijn in robotcoordinaten. De PC zorgt dus voor een eventuele conversie van
cartesische coordinaten naar robot-coordinaten (en vice versa in het geval dat de resolvers
moeten worden uitgelezen). Verder zorgt de pc ook voor de berekening van het traject en
het snelheidsverloop van het TCP of de verschillende beweegbare delen van de robotarm.
Dit alles gebeurt op basis van de SRL-instructie in het robot-programma.
De resolverwaarden kunnen ook door de PC (m.b.v. de BIT-3 kaart) worden opgevraagd.
Rierna voIgt de globale geheugenindeling van het VME-systeem. Rierbij worden de
adressen van de aanwezige hardware aangegeven.
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3.3

DE GEHEUGEN INDELING VAN HET VME-SYSTEEM

Bij de geheugen indeling van het VME-systeem is met name de plaatsing van de hardware
componenten binnen het adresgebied van het VME-rack van belang. Verder is het
belangrijk te weten waar de gebruikte MICROTEC cross-compiler de verschillende
gegevens plaatst. Deze gegevens zullen in de twee hierna weergegeven figuren (figuur 5
en 6) worden vastgelegd.
In figuur 5 is de plaatsing van de hardware in het adresgebied van het VME-rack
weergegeven.
MEMORY MAPVME-RACK
OxOOOOOO

0x100000

0x200000

0x300000

Ox400000

Ox500000

OxE80000

il
il
il
il
il
il

masler1<aart

BlT3-kaatt

D/A-convertor

rekenkaart 1

rekenkaart 2

P2-bua data buffer

Figuur 5 De adressering van de hardware binnen het VME-systeem.

pagina 15

Omgevingsanalyse

In figuur 6 is de geheugen-indeling van de processorkaarten (zowel de 68-14 kaart, als de
68-25 kaart) weergegeven.
MEMORYMAPPROCESSORKAART
OxOOOOOO

PLUM
Oxl00000

vartabelen,
0x200000

waarvan he! adres expllclet door de programmeur Is V8$lgelegd

begin van programrnacode en programmadala (word! door de linker bepaald)

D

Ox300000

D
Ox400000

(68-14) -> 0x800000

heap groelt In rlchUng van hogere lIdraasen

stack groelt in richting van lagere adnsssen

D

vrij

(68-25) -> OxFFFFFF

Figuur 6 De geheugenindeling bij gebruik making van de MICROTEC compiler.
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Omgevingsana1yse

DE BESTURINGSSOFTWARE

In het hierna volgende paragrafen zal in het kort worden aangegeven hoe een robotprogramma er uit ziet en welke bewerkingen er achtereenvolgens, gedurende de executie
van een robot-programma, worden uitgevoerd. Daarna zal er in worden gegaan op de
precieze implementatie van de besturingssoftware, waarbij met name de problemen met de
besturingssoftware zullen worden behandeld. Om binnen de bestaande software efficient te
kunnen zoeken zal er kort worden omschreven in welke modules (files) bepaalde
informatie is terug te vinden. Tenslotte zal de werking van de follow-mode (Lee-mode) en
de teach-mode (joystick-mode) worden toegelicht en zal het formaat van de, in deze
modes gebruikte, bestanden worden omschreven.

4.1

RET ROBOTPROGRAMMA

Binnen het huidige besturings-systeem kunnen acties van het robot-systeem o.a. worden
gespecificeerd d.m.v. een robot-programma. Ret robot-programma bevat daartoe robotinstructies. Deze instructies hebben met name betrekking op de bewegingen van de
robotarm. De instructies zijn geimplementeerd als C-functies en zijn afgeleid van de SRLinstructies. Ret robotprogramma is dan ook niets anders dan een C-programma,
waarbinnen een aantal functies zijn gedefinieerd, die acties van het robot-systeem
voorstellen.
De parameters van een geimplementeerde SRL-instructie worden als functie-parameter
meegegeven. Dat betekent dat de parameters altijd allemaal aanwezig moeten zijn en dat
de volgorde waarin de parameters worden meegegeven vast is, dit i. t. t. de originele SRLsyntax, waarbij niet alle parameters aanwezig hoeven te zijn en de volgorde onbelangrijk
IS.

Om de via-moves te realiseren is, voor elke C-versie van een SRL-bewegings-instructie
(waarbij een via-parameter mogelijk is), een tweetal extra instructies geintroduceerd.
Deze functies hebben de namen vialJunctie en viaJunctie. Rierbij wordt de vialJunctie
gebruikt om het eerste traject van een via-move af te leggen.
De belangrijkste eigenschap van het eerste traject is, dat er bij dit traject vanuit wordt
gegaan dat de begin-snelheid gelijk is aan nul (dus dat de laatste beweging geen via-move
was) en dat de eindsnelheid bepaald wordt door de meegegeven smooth-factor en de
meegegeven tijd-, versnellings- en snelheids-parameters.
Bij de viaJunctie wordt er daarentegen vanuit gegaan dat het vertrekpunt een via-punt is.
Er wordt dan een spline tussen het eindpunt van de vorige beweging en het beginpunt
(overeenkomstig met het, bij de vorige beweging opgegeven, stoppunt en de, eveneens bij
de vorige beweging opgegeven smooth-factor) van de uit te voeren beweging bepaald.

Omgevingsanalyse
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De zojuist genoemde afwijking van de orginele SRL-specificatie is niet de enige
afwijking. Zo is de DRIVE-beweging bij het aanwezige besturings-systeem uitgebreid met
een relatieve versie. Hierbij worden de opgegeven hoeken bij de huidige robot-arm positie
opgeteld. Het zo verkregen robot-coordinaat is dan het nieuwe setpoint. Bovendien
kunnen er bij de gei'mplementeerde versie van de DRIVE-beweging ook een maximum
snelheid, een versnelling, een tijdsduur en een smooth-factor worden opgegeven.
Hierna zullen de aanwezige robot-instructies, met de bijbehorende parameterlijst, worden
genoemd. Deze robot-instructies zijn in een klein lettertype weergegeven. De originele
SRL-instructies zijn in hoofdletters weergegeven.
DRIVE-beweging (relatiet)
drive_axis_by(int axisnumber, float delta_angle, float speed, float acceI, float duration)
vial_drive_axis_by(int axisnumber, float delta_angle, float speed, float acceI, float duration, float smoolhfac)
via_drive_axis_by(int axisnumber, float delta_angle, float speed, float acceI, float duration, float smoolhfac)

DRIVE-beweging (absoluut)
drive_axis_to(int axisnumber, float angle, float speed, float acceI, float duration)
vial_drive_axis_to(int axisnumber, float angle, float speed, float accel, float duration, float smoothfac)
via_drive_axis_to(int axisnumber, float angle, float speed, float acceI, float duration, float smoothfac)

CIRCLEMOVE
circlemove(vector dest, float dest_or[OR_AANT), veclor tussen, vector tussen_accent, float speed, float acceI, float duration)
vial_circie_move(vector dest, float dest_or[OR_AANT), vector tussen, vector tussen_accent, float speed, float accel, float duration, float smoolhfac)
via_circle_move(vector dest, float dest_or[OR_AANTJ, vector tussen, vector tussen_accent, float speed, float accel, float duration, float smoolhfac)

LANEMOVE
lane_move(vector dest, float dest_or[OR_AANT), veclor tussen(20), float tussen_or[OR_AANT), float speed, float accel)
vial_lane_move(veclor dest, float dest_or[OR_AANTJ, vector tussen(20), float tussen_or[OR_AANT), float speed, float acceI, float smoolhfac)
via_lane_move(veclor dest, float dest_or[OR_AANTJ, vector tussen(20), float tussen_or[OR_AANT), float speed, float acceI, float smoolhfac)

PTPMOVE
ptpmove(vector dest, float dest_or[OR_AANT»

SMOVE
smove(vector dest, float dest_or[OR_AANT), float speed, float acceI, float duration)
vial_smove(vector dest, float dest_or[OR_AANT), float speed, float accel, float duration, float smoolhfac)
via_smove(vector dest, float dest_or[OR_AANT), float speed, float accel, float duration, float smoothfac)

SYNMOVE
synmove(vector dest, float dest_or[OR_AANT), float speed, float accel, float duration)
vial_synmove(vector dest, float dest_or[OR_AANT), float speed, float acceI, float duration, float smoolhfac)
via_synmove(vector dest, float dest_or[OR_AANT), float speed, float acceI, float duration, float smoolhfac)

Bij een aantal van de genoemde bewegingen worden zowel de snelheid, de acceleratie als
de tijdsduur van de beweging als parameter meegegeven. Wanneer dan zowel de snelheid
als de versnelling aanwezig zijn (lees: ongelijk aan 0 zijn), dan zal het profiel op basis
van deze gegevens worden berekend, ongeacht of ook de tijdsduur gegeven is. Zijn er
precies twee van de drie parameters accel, speed en duration aanwezig, dan is er precies
voldoende informatie om het snelheidsprofiel te bepalen. Vreemd genoeg zijn bij de
LANEMOVE alleen acceleratie en de snelheid (en dus niet de tijdsduur) op te geven.
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DE UIT TE VOEREN BEWERKINGEN

Bij het uitvoeren van een bewegings-instructie zal eerst een snelheidsprofiel worden
berekend (niet bij PTPMOVE). Daarna wordt het te doorlopen (cartesische) traject
berekend (niet bij de PTPMOVE, de SYNMOVE of de AXISMOVE). Bet traject wordt
daarna geinterpoleerd, waarbij de afstand tussen de achtereenvolgende punten door de
actuele waarde van het snelheidsprofiel worden bepaald. Deze punten worden dan
omgezet naar punten in het robotcoordinaten stelsel (setpoints), die dan weer worden
overgezonden naar het VME-systeem. Daar worden de gegevens van elk setpoint over de
regelaars van de verschillende gewrichten verdeeld.
Communicatie tussen de PC en het VME-rack geschiedt zoals eerder verteld m.b.v. de
BIT3-kaart. Bet zal duidelijk zijn dat de activiteiten van de PC synchroon moeten lopen
met de activiteiten van het VME-rack. Zo is het niet mogelijk dat de PC gedurende een
lange tijd met een hoger tempo punten (setpoints) genereert, dan dat er door het VMErack kunnen worden verwerkt. Anderzijds moet de PC snel genoeg zijn om tijdens een
beweging telkens een volgend punten beschikbaar te hebben wanneer het VME-rack deze
nodig heeft.
De cyclustijd van het VME-rack is altijd 32 ms. De PC heeft in bijna alle gevallen een
veel kortere cyclustijd. AIleen de tijd tussen het laatste setpoint van een beweging en het
eerste setpoint van een volgende beweging kan, door de berekening van een
snelheidsprofiel en het te doorlopen traject, weI eens wat langer zijn. Omdat de
afwezigheid van een volgend setpoint bij een niet stilstaande robotarm ongewenst is, vindt
de overdracht van setpoints middels een FIFO-buffer plaats.
De PC voegt telkens nieuwe setpoints aan het buffer toe tot dat deze vol is. Wanneer de
PC dan een poging doet om een volgend setpoint toe te voegen, dan wordt deze tijdelijk
in de wacht-toestand gezet tot dat het VME-rack weer een setpoint uit het buffer haalt. Op
deze manier wordt de synchronisatie tussen de PC en het VME-rack verkregen. Wanneer
de PC dan met de berekening van een nieuwe beweging begint, dan zal de hoeveelheid
setpoints in het buffer voor korte tijd teruglopen. Bet VME-rack blijft, bij de juiste keuze
van de buffergrootte, echter telkens over een volgend setpoint beschikken. 'Volgens
[Kreuwels] moet de minimale buffergrootte ongeveer drie setpoints kunnen bevatten om
een continu bedrijf te garanderen. De buffergrootte is tijdens het bedrijf aan te passen.
Bet buffer zelf is circulair uitgevoerd.
Behalve m.b.v. het communicatiebuffer, wordt er ook direct informatie uitgewisseld
tussen de PC en het VME-systeem. Met name het statuswoord en de werkelijke
hoekposities van de robotarm zijn daarbij van belang. Om het uitlezen van deze gegevens
door de PC mogelijk te maken, zijn er communicatie-routines ontwikkeld.

Omgevingsanalyse

4.3
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ONVOLKOMENREDEN IN DE BESTURINGSSOFTWARE

Ret grootste probleem met de bestaande besturingssoftware is, dat deze niet volgens een
daarvoor geschikt model is ontwikkeld. Er is door [Goossens] weI een model van het
besturingssysteem gemaakt, maar dat beschrijft alleen de datastromen binnen het systeem,
de volgorde waarin bewerkingen worden uitgevoerd en de timing-aspecten van de
besturing.
Natuurlijk heeft zo'n model zijn nut: het geeft immers inzicht in de problematiek van het
besturingssysteem. Ret model biedt echter niet de, voor de ontwikkeling van software,
gewenste probleemreductie. Ret echte ontwerpprobleem is daarna waarschijnlijk tijdens
het programmeren 'opgelost'. Dit heeft tot een weinig gestructureerd systeem geleid. De
samenhang tussen de verschillende programma-onderdelen is daarom ook niet altijd even
duidelijk. Ret veelvuldig gebruik van globale variabelen en de afwezigheid van
documentatie dragen hier nog verder aan bij.
Een ander probleem vormen de via-moves. Om een via-move te kunnen realiseren moeten
er parameters van de ene beweging naar de andere beweging worden overgedragen. Zo
zijn de, bij de voorgaande beweging opgegeven, smoothfactor en eindpositie van belang.
De eindpositie geeft aan waar de beweging zou zijn gestopt indien er geen sprake zou zijn
geweest van een via-move. De eindpositie wordt door de globale variabele end-pos
voorgesteld. Voor de positie waar de robot op het moment is wordt de globale variabele
tcp-pos gebruikt. De smoothfactor is gelijk aan het absolute verschil van de genoemde
variabelen.
Bij de AXISMOVE wordt er echter van een iets andere soort via-move gebruik gemaakt.
De snelheid op het via-traject is hierbij niet constant. Bij de eerste via-AXISMOVE wordt
het genereren van punten gestaakt wanneer de absolute afstand minder is dan de
opgegeven smoothfactor. In de globale variabele 'rtime' wordt dan de resterende
bewegingstijd gezet. Bij het uitvoeren van de volgende AXISMOVE wordt dan deze
resttijd gebruikt om de nieuwe beweging te beginnen en de voorgaande beweging af te
maken. Ret resultaat is dus een gecombineerde beweging. Om aansluiting op de andere
via-moves te hebben, wordt er bij die andere bewegingen ook een resttijd bijgehouden.
Relaas gebeurt dat niet bij de LANEMOVE, zodat een via-LANEMOVE gevolgd door
een via-AXISDRIVE niet het gewenste resultaat oplevert.
De LANEMOVE is bovendien de enige beweging, waarbij het niet mogelijk is om een
tijdsduur te specificeren. Een ander zwak punt van de LANEMOVE is dat er alleen
tussen het eerste en tweede en tussen het voorlaatste en laatste opgegeven punt kan
worden versneld of vertraagd. Wanneer deze punten dicht bij elkaar liggen dan kan het
zijn dat een relatief lage snelheid al niet kan worden gehaald.
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Om de afgeleide van de versnelling continu te houden wordt er bij het interpoleren van
het sneIheidsprofiel gebruik gemaakt van een 'gekanteide' cosinus-functie (zie
[KreuweIsD. Rierbij wordt echter geen rekenig gehouden met een eventue1e smoothfactor, zodat de afgeleide van de versnelling bij de overgang naar een via-traject niet
altijd continu is.
De conversie van gewrichthoeken naar resolverwaarden is voor as 2 en as 3 niet correct.
Deze worden nameIijk constant verondersteId, terwiji dat beslist niet het geval is (zie
paragraaf 2.2).
Tensiotte is de controle op snelheidsoverschrijdingen van de gewrichten strikt genomen
niet correct. Om de af te Ieggen gewrichtshoeken te bepalen worden de gewrichtshoeken,
die overeenkomen met de startpositie van de beweging, af getrokken van de
gewrichtshoeken, die overeenkomen met de opgegeven eindpositie van de beweging. Uit
het resuitaat, gecombineerd met de berekende of opgegeven beweegtijd, wordt dan
geconc1udeerd of er sprake is van een snelheidsoverschreiding. Wanneer dat niet het geval
is, dan betekent dat niet dat er inderdaad geen snelheidsoverschrijding za1 plaats vinden.
Ret is echter weI aItijd zo dat de bewegingen, die de limiet overschrijden, dat in
werkeIijkheid ook zullen doen. In zo verre heeft de controle dus zin.

Omgevingsanalyse
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DE GEBRUIKTE MODULES

Om efficient gebruik te maken van de aanwezige programmatuur en om te voorkomen dat
er delen opnieuw worden ontworpen, terwijl deze delen al aanwezig zijn, is het belangrijk
om een overzicht te hebben van waar wat staat. Hieronder wordt daarom vermeld welke
gegevens aanwezig zijn en waar deze gegevens staan.
De SRL-bewegings-instructies zijn elk in een aparte module uitgewerkt. Zo is er een
module voor de Straight-MOVE (SMV.C), de CIRCLEMOVE (CIRCLEMV.C), de
PTPMOVE (PTPMV.C), de SYNMOVE (SYNMV.C), de AXISMOVE (AXISDRIV.C)
en de LANEMOVE (LANEMV.C). In elke module staan telkens aile mogelijke, in
paragraaf 4.1 reeds genoemde, versies van de SRL-beweging. Omdat elk type beweging
een ander traject berekent, is deze traject-berekening bij de bijbehorende beweging
ondergebracht.
Om het traject van een via-move en een LANEMOVE te bepalen, wordt er gebruik
gemaakt van splines. De rekenroutines, die hierbij worden gebruikt staan in de module
SPLINES.C.
Bij veel bewegingen wordt, zoals uit paragraaf 4.2 blijkt, een snelheidsprofiel berekend.
De routines, die bij de berekening van het snelheidsprofiel worden gebruikt staan in de
module PROFILE. C.
Om het berekende traject op de met het snelheidsprofiel overeenkomende wijze te
doorlopen, zal de stapgrootte moeten berekend (het systeem werkt immers m.b.v. het
time-sliced principe). De routines die dit doen zijn opgenomen in de module POSITIO.C
Wanneer het een cartesisch traject betreft, dan wordt er tevens voor gezorgd dat de
coordinaten transformatie van cartesische coordinaten naar robot coordinaten wordt
uitgevoerd.
De routines, die voor de coordinaten transformaties zorgen, zijn opgenomen in de module
TRNSFRM 1.C.
De setpoints zullen uiteindelijk naar het VME-systeem moeten worden overgezonden. Er
zal dan gebruik moeten worden gemaakt van de routines die voor de communicatie tussen
de PC en het VME-systeem zorgen. Deze routines zijn opgenomen in de module
RBS COMM.C.
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DE FOLLOW- EN DE TEACH-MODE

Bij de follow-mode wordt een beweging gespecificeerd door deze m. b. v. de robotarm
voor te doen. De robotarm dient daartoe handmatig te worden bewogen, waarbij de
doorlopen robot-toestanden met een bepaalde bemonstertijd worden vastgelegd. Een robottoestand bestaat in dit geval uit de resolverstanden van de robot en komt dus direct
overeen met een setpoint. Om een op de fabrieksvloer bruikbare versie te verkrijgen za1
aan de waarde van een setpoint nog een toestand van het gereedschap moeten worden
toegevoegd. Pas dan zal de robot-toestand compleet zijn.
Bij het opstarten van de follow-mode moet het bestand, waarin de setpoints worden
geschreven, worden ingevoerd. Wanneer dan de < Enter> -toets wordt ingedrukt, dan
worden de eerste setpoints naar het bestand geschreven. Het verkregen bestand met
setpoints kan dan, door de file direct naar het VME-systeem te sturen, worden
uitgevoerd.
Het op deze manier gebruiken van de gegevens is niet echt praktisch, omdat een
robotprogramma vaak cyclisch is. Verder is een m.b.v. de follow-mode verkregen
programma in de meeste gevallen niet toereikend voor het uitvoeren van een robottaak.
Het lijkt daarom verstandig om het 'afspelen' van de verkregen setpoints voor rekening te
laten zijn van een robot-instructie. Deze instructie zou dan FILEMOVE kunnen worden
genoemd. Het robot-programma is dan eenvoudig cyclisch te maken door de FILEMOVE
met een PTPMOVE (voor het bewegen naar de beginpositie van d~ FILEMOVE) op te
nemen in een programma-Ius.
Bij de teach-mode kan de robot m.b.v. twee joysticks naar een bepaalde positie worden
gedirigeerd. Hierbij wordt de ene joystick gebruikt voor het bewegen van het TCP in het
horizontale vlak en de andere joystick voor het in verticale richting bewegen van de
robot. De 'vuurknop' wordt dan gebruikt om de bereikte positie vast te leggen.
De vastgelegde gegevens kunnen dan direct naar het VME-systeem worden gestuurd. De
robot zal de gespecificeerde bewegingen dan uitvoeren.
Zowel de follow- als de teach-mode zij als aparte programma's uitgevoerd. In de, door
deze modi gegenereerde, bestanden worden de resolverstanden van de vijf verschillende
assen in ASCII gerepresenteerd. Elke resolverstand wordt daarbij gevolgd door een
< CR > < LF > - combinatie. Wanneer alle resolverstanden zijn weggeschreven dan
wordt (in het volgende tijdsinterval) weer met het wegschrijven van de eerste
resolverstand begonnen. De resolverwaarde van de eerste as (as 1) wordt telkens als
eerste weggeschreven. De resolverwaarden worden als een gebroken getal weergegeven,
dat overeenkomt met het aantal omwentelingen van de motoras.
De setpoints uit de genoemde bestanden worden bij ontvangst door het VME-systeem
gecontroleerd. Wanneer een positie wordt overschreden, dan zal de limietwaarde worden
aangenomen. Wanneer de stapgootte (lees : snelheid) te groot is, dan wordt de aansturing
van de motor tijdelijk onderdrukt.

Appendix B

ROBOTBESTURINGSSYSTEEM
EISEN

Dit rapport maakt deel uit van het afstudeerwerk :
Koffrie, R.

Ontwerp van een object-georienteerd besturingssysteem voor een industriele robot.
Afstudeerrapport T. U.E., faculteit Electrotechniek, vakgroep ER, augustus 1993.
Datum: 11 augustus 1993.
De faculteit electrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor
de inhoud van stage- en afstudeerverslagen.
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Eisen

INLEIDING

In dit document zullen de eisen, waaraan het besturingssysteem moet Yoldoen, worden
behandeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de functionele eisen en de prestatie
eisen.
Naast deze eisen worden er ook eisen m.b.t. het ontwikkeltraject geformuleerd. Deze
eisen worden de ontwikkel eisen genoemd.
In de hierna Yolgende hoofdstukken worden de zojuist genoemde categorieen eisen
geformuleerd.
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Eisen

DE FUNCTIONELE EISEN

De functionele eisen, waaraan het besturingssysteem moet voldoen, worden in de punten
1 tim 8 geformuleerd.
1.

De acties, die door het robot-systeem kunnen worden uitgevoerd, moeten off-line
kunnen worden geprogrammeerd. Rierbij moeten de bewegingsinstructies
gebaseerd zijn op de SRL bewegingsinstructies (zie [Blume]). Voor de
implementatie van de off-line programmeer mogelijkheid mag gebruik worden
gemaakt van een standaard C of C++ omgeving (Le. een editor, een compiler, een
linker, enz.). De, in het bestaande besturingssysteem geimplementeerde,
bewegingsinstructies zullen in het te ontwerpen besturingssysteem moeten worden
opgenomen.

2.

Ret besturingssysteem moet zodanig worden opgezet dat het relatief eenvoudig is
om nieuwe bewegingsinstructies toe te voegen..

3.

De besturingssoftware moet in staat zijn om met verschillende, door de gebruiker
te specificeren, gereedschappen (tools) te werken.

4.

Ret moet, op een relatief eenvoudige wijze, mogelijk zijn om andere regelaars
voor de motoren van de robot te installeren.

5.

Ret besturingssysteem moet de mogelijkheid bieden om on-line gegevens op te
slaan. Welke gegevens er op worden geslagen, moet door de gebruiker van het
systeem kunnen worden gespecificeerd. Op deze manier wordt de mogelijkheid
gecreeerd om proces parameters op te slaan, zodat deze achteraf kunnen worden
geanalyseerd.

6.

Ret besturingssysteem moet de mogelijkheid bieden om de, bij het robot-systeem
horende, periferie te besturen.

7.

Ret besturingssysteem moet volgens het time-sliced principe werken.

8.

Ret robotsysteem moet de berekende setpoints naar de robot, naar een file, of naar
zowel de robot als een file kunnen sturen.
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Eisen

DE PRESTATIE EISEN

De prestatie eisen, waaraan het besturingssysteem moet voldoen, worden in de punten 1
tim 4 genoemd.
1.

Het besturingssysteem moet robuust zijn, hetgeen betekent dat wanneer zich een
abnormale situatie voordoet, het robot-systeem zo mogelijk zelf in een oplossing
voorziet. Ret detecteren van een botsing is hiervan een voorbeeld. Ret
robotsysteem kan hierop reageren door de robotmotoren niet meer van spanning te
voorzien.

2.

Ret besturingssysteem dient er voor te waken dat de gespecificeerde bewegingen
geen schade aan de robot, of aan diens omgeving, toebrengen. De gegevens
omtrent de omgeving (die hiervoor nodig zijn) moeten eenvoudig aan de
werkelijke situatie zijn aan te passen.

3.

De cyclustijd van de software moet zodanig klein zijn, dat ook de rekenintensieve
bewegingen met een acceptabele snelheid kunnen worden uitgevoerd.

4.

Ret besturingssysteem moet eenvoudig te onderhouden zijn.
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Eisen

DE ONTWIKKEL EISEN

De ontwikkel eisen, waaraan het besturingssysteem moet voldoen, worden in de punten 1
tIm 4 genoemd.
1.

Het ontwerp van het besturingssysteem moet volgens het Software Quality System
(SQS) principe worden uitgevoerd Dit principe is beschreven in [Hammer].

2.

De ontwerpmethodiek dient object-georienteerd te zijn.

3.

Voor de grafische ondersteuning van de te ontwerpen modellen moet gebruik
worden gemaakt van de OOOPS (Onno's Object Oriented Pictures System)
representatie-techniek. Deze methode is beschreven in [Roosmalen].

4.

Het besturingssysteem
moet uiteindelijk in de object-georienteerde
programmeertaal C++ worden gelmplementeerd. De programmeertaal Eiffel geniet
weliswaar de voorkeur, maar op het moment is er binnen de TUE geen geschikte
Eiffel-compiler voor de (IBM comp.) PC beschikbaar.

AppendixC

ROBOTBESTURINGSSYSTEEM
SPECIFICATIES

Dit rapport maakt deel uit van het afstudeerwerk :
Koffrie, R.

Ontwerp van een object-georienteerd besturingssysteem voor een industriele robot.
Afstudeerrapport T.U.E., faculteit Electrotechniek, vakgroep ER, augustus 1993.
Datum: 20 augustus 1993.
De faculteit electrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor
de inhoud van stage- en afstudeerverslagen.
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Specificatica

INLEIDING

De specificaties zijn bedoeld om de informele eisen te formaliseren. De specificaties
worden verkregen door van het te ontwerpen systeem de systeem-grenzen formeel te
beschrijven.
In dit document zal een formele specificatie van de programmeer-omgeving van het robotbesturingssysteem worden gegeven. Daarnaast zal op een formele manier worden
beschreven hoe de verschillende bewegingsinstructies binnen het robot-programma kunnen
worden aangeroepen en hoe het robot-gereedschap daarbij een rol speelt.
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Spedficaties

DE GEBRUIKTE NOTATIES

De af te leiden specificatie modellen worden op een formele manier beschreven. Deze
beschrijving bestaat voor het grootste deel uit C+ +-(pseudo)code en voor een kleiner deel
uit annotaties. De annotaties worden gebruikt op die plaatsen, waar deze expressiever zijn
dan C+ +-code. Ook wanneer een beschrijving in C+ +-code impliceert dat er een
(ongewenste) ontwerpkeuze moet worden gemaakt, zal een beschrijving middels een
annotatie de voorkeur genieten.
Wanneer een klasse-lid cursief wordt weergegeven, dan wordt verondersteld dat de
precieze implementatie van dat klasse-lid niet verder zal bijdragen aan het inzicht in het
gepresenteerde model. Van een dergelijk klasse-lid wordt de implementatie dan ook niet
verder beschreven.
Om de specificaties beknopt te houden, wordt er bij de beschrijving van de modellen
gebruik gemaakt van vooraf gedefinieerde types en verzamelingen. De vooraf
gedefinieerde types zijn in tabel 1 weergegeven.
bool

f

{FALSE, TRUE}

destination

f

{ROBOT, FILE, BOTH}

matrix

-

Denavit-Hartenberg matrix

Tabel 1 De bij de specificaties gebruikte types.

De vooraf gedefinieerde verzamelingen zijn in tabel 2 weergegeven.
ROBOT - PARAM

=

{destination, filename}

AXISDRIVE- PARAM

=

{axisnumber, angle, RELATIVE/ABSOLUTE, max_anglespeed,
angle_accel, duration, smooth_factor}

PTPMOVE- PARAM

=

{stopyose}

SYNMOVE PARAM

=

{stopyose, max_anglespeed, max_angleaccel, duration,
smooth factor}

SMOVE- PARAM

=

{stopyose, max_speed, max_accel, duration, smooth_factor}

LANEMOVE PARAM

=

{stop_pose, interpose_list, max_speed, max_accel, duration,
smooth_factor}

CIRCLEMOVE PARAM

=

{stopyose, max speed, max_accel, duration, smooth_factor}

-

-

-

Tabel 2 De bij de specificaties gebruikte verzamelingen.
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Specificatics

DE PROGRAMMEER-OMGEVING

3

= == level

1.1

===

class Iterator

{
II This class is a generic class, which was introduced in the PAO-coarce (see [PAO])
with the command-interpreter example. This illustrates one of the advantages of
object-oriented programming: code reusability.
public:
IteratorO;
virtual - IteratorO;
protected :
void iterateO;
virtual void startO = 0;
virtual boolean overO = 0;
virtual void actionO = 0;
virtual void nextO = 0;

}
Iterator: :iterateO

{
startO;
do

{
actionO;
nextO;
}
while (overO

}

== FALSE);

Specificaties
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=== level

1.2

== =

class Command_interpreter : public Iterator

{
public:
Com mand_interpreterO;
void interpreteO;
- CommandJnterpreterO;
protected :
Command command;
void startO;
boolean overO;
void actionO;
void nextO;
// retrieves command from input device.
Command get_commandO;
Cmdyarameter getyarameterO; // retrieves parameter from input device.
boolean is_validO;
/! checks whether the issued command really
exists.
void display_errorO;
// generates an error message, indicating that
an unknown command has been issued.

}
Com mand_interpreter: :interpreteO

{
iterateO;

}
Command_interpreter:: startO

{
command = get_commandO;
}

Command interpreter: :overO

{
return(FALSE);

}

// never stop iterating !

Specificaties
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CommandJnterpreter: :actionO
{
Cmd....parameter parameter;
if (is valid(command»
{
parameter = getyarameterO;
command.execute(parameter);
}
else

display_errorO;
}
CommandJnterpreter: :nextO
{
command = get_commandO;
}
=== level 2.1

class Command
{
public:
CommandO;
virtual void execute(Cmd""parameter cmd""parameter)
virtual - CommendO;
}

= 0;

Specificaties
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= = = level 2.2

class Edit : public Command

{
public:
EditO;
void execute(Cmdyarameter cmdyarameter);
-EditO;
private:
User_action get_actionO;
void display(Statement statement);
}
Edit: :execute(Cmdyarameter cmdyarameter)

{
II variabele declarations.
II check whether the cmdyarameter is a Taskyrogram. If not so, exit the editor.
taskyrogram = (Taskyrogram) cmdyarameter;
user_action = get_actionO;
while (user_action! = EXIT)
{
switch(user_action)
{
case CURSOR MOVE : ..
taskyrogram.set_statem_nr(nr);
break;
case DELETE STATEM: ..
taskyrogram. rem_statementO;
break;
case NEW STATEM ...
taskyrogram. ins_statement(new_statem);
break;
}
for (line = 1; line < MAX_LINE; line ++)
{
instruction = taskyrogram.get_statementO;
display(instruction) ;
}
user action = get_actionO;
}
}
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= = = level 2.3

class Compile/Check : public Command
{
public:
Compile/Check() ;
void execute(Cmdyarameter cmdyarameter);
- Compile/Check();
private:
boolean check_statement(Statement statement);
void display_errorO;
}

Compile/Check: :execute(Cmdyarameter cmdyarameter)
{
// variabele declarations.
/! check whether the cmdyarameter is a Taskyrogram. If not so, exit the compiler.
taskyrogram = (Taskyrogram) cmdyarameter;
no_errors = TRUE;
while «statement = taskyrogram.get_statement) ! = PROGRAM_END)
{
if (check_statement(statement) = = OK)
translate( statement);
else
{
no_errors = FALSE;

display_error();
}
}
taskyrogram.executable = no_errors;
}

Specificaties
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===

level 2.4

class Run : public Command
{
public:
Run();
void execute(Cmdyarameter cmdyarameter);
-Run();
}
Run: :execute(Cmdyarameter cmdyarameter)
{
II variabele declarations.
II check whether the cmdyarameter is a Taskyrogram. If not so, exit the compiler.
taskyrogram = (Taskyrogram) cmdyarameter;
if (taskyrogram.executable = = FALSE) exitO;
while ((statement = taskyrogram.get_statement) ! = PROGRAM_END)
{
statement.processO;
}
}
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===

level 3. 1

class Cmdyarameter

{
II All classes that are command parameters enherit from this class. The only purpose
of this class (for now) is to be an ancestor of all these classes, allowing the
command interpreter to be less dependent on the various commands and there
parameters.
}

===

level 3.2

class Taskyrogram : public Cmdyarameter

{
public:
Taskyrogram();
void set_statem_nr(int statement_nr);
Statement get_instr();
void ins_statement(Statement statement);
void rem_statement();
- Taskyrogram();
boolean executable;
private:
statements = (SEQ i: 0 ~ i < NR_STATEMENTS: Statement(i))

}

===
class Statement

{
public:
Statement();
virtual void process() = 0;
,
- Statement();

}

level 4. I
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===

level 4.2

class Robotsystem_statement: public Statement

{
public:
Robotsystem_statementO;
void processO;
- Robotsystem_statemento;
private:
}
Robotsystem_statement: :processO

{
// process the robotsystem statement
}
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Sp«ificaties

DE ROBOTARM
= = = level 5.2

class Tool
{
public:
TooIO;
const matrix dimensions;
virtual - TooIO;
};
= = = level 5.3

class Robot
{
public:
Robot(ROBOT PARAM);
void attach(Tool tool);
void do_axismove(AXISMOVE_PARAM);
void doytpmove(PTPMOVE_PARAM);
void do_synmove(SYNMOVE_PARAM);
void do_smove(SMOVE_PARAM);
void doJanemove(LANEMOVE_PARAM);
void do_circlemove(CIRCLEMOVE_PARAM);
virtual - RobotO;
};

Appendix D

ROBOTBESTURINGSSYSTEEM
RET ONTWERP

Dit rapport maakt deel uit van het afstudeerwerk :
Koffrie, R.

Ontwerp van een object-georii!nteerd besturingssysteem voor een industriele robot.
Afstudeerrapport T. U.E., faculteit Electrotechniek, vakgroep ER, augustus 1993.
Datum: 23 augustus 1993.
De faculteit electrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven aanvaardt geen verantwoordelijkheid voar
de inhoud van stage- en afstudeerverslagen.

Het ootwerp
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Het ontwerp

INLEIDING

In de ontwerpfase wordt een formeel model afgeleid dat aan de gestelde specificaties
voldoet. Om dit model ook bij andere robotsystemen te kunnen toepassen, wordt dit
model opgesplitst in een algemeen model en een model dat geschikt is voor de gefaseerde
invoering van het ASEA robot-besturingssysteem.
In hoofdstuk 3 wordt daarom een algemeen model afgeleid. In hoofdstuk 4 worden de
veranderingen van het implementatiemodel m.b.t. het algemene model aangegeven.
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Het ontwerp

DE GEBRUIKTE NOTATIES

Het af te leiden implementatiemodel wordt op een formele manier beschreven. Deze
beschrijving bestaat voor het grootste deel uit c++ -(pseudo)code en voor een kleiner deel
uit annotaties. De annotaties worden gebruikt op die plaatsen, waar deze expressiever zijn
dan C++ -code. Ook wanneer een beschrijving in C++ -code impliceert dat er een
(ongewenste) ontwerpkeuze moet worden gemaakt, zal een beschrijving middels een
annotatie de voorkeur genieten.
Wanneer een klasse-lid cursief wordt weergegeven, dan wordt verondersteld dat de
precieze implementatie van dat klasse-lid niet verder zal bijdragen aan het inzicht in het
gepresenteerde model. Van een dergelijk klasse-lid wordt de implementatie dan ook niet
verder beschreven.

HelOlltwerp
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Om het implementatie model compact te houden, wordt er bij de beschrijving van het
model gebruik gemaakt van vooraf gedefinieerde types en verzamelingen. De vooraf
gedefinieerde types zijn in tabel 1 weergegeven.
sign

f

{POS, NEG}

vector sign

=

(x, y,

bool

f

{FALSE, TRUE}

pose

=

(x, y,

Z,

a, B,

vector

==

(x, y,

Z

I

message

-

pow(char)

matrix

-

Denavit-Hartenberg matrix

act value

-

een type dat wordt gebruikt om de aansturing van de aandrijving te
specificeren. In de meeste gevallen kan dit type als een integer
worden ge"implementeerd.

trajectory

=

een betekenisvolle representatie voor een traject dat door het Tep,
of door een as van de robotarm, moet kunnen worden doorlopen.

time

-

een implementatie afhankelijk type dat de tijd weergeeft.

jointyos

=

een implementatie atbankelijk type dat de positie van een gewricht
weergeeft.

resolver yos

-

een implementatie afhankelijk type dat de waarde van een resolver
voorsteld.

joint_speed

-

een implementatie atbankelijk type dat de snelheid van een gewricht
weergeeft.

joint settings

-

~

i: 0 ::5 i < NR_JOINTS: jointyos(i»

res_settings

-

~

i: 0 ::5 i < NR_JOINTS: resolveryos(i»

joint speeds

=

~

i: 0 ::5 i < NR JOINTS: joint_speed(i»

destination

f

{ROBOT, FILE, BOTH}

axisnr

==

(x

-

I

Z

I

x, y,

T

Z

I

f sign)

x, y,

Z,

a, B,

T

f R)

x,y,zfR)

x f N and 0 ::5 x < NR JOINTS)

Tabel I De bij het ontwerp gebruikte types.
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De vooraf gedefinieerde verzamelingen zijn in tabel 2 weergegeven.
ROBOT- PARAM

=

{destination, tile name}

AXISDRIVE PARAM

=

{axisnumber, angle, RELATIVE/ABSOLUTE, max_anglespeed,
angle_accel, duration, smoothJactor}

PTPMOVE PARAM

=

{stopyose}

SYNMOVE PARAM

=

{stop yose, max_anglespeed, max_angleaccel, duration,
smoothJactor}

SMOVE PARAM

=

{stop yose, max speed, max accel, duration, smooth factor}

LANEMOVE PARAM

=

{stopyose, interpose_list, max_speed, max_accel, duration,
smooth_factor}

CIRCLEMOVE PARAM

=

{stop_pose, max_speed, max_accel, duration, smoothJactor}

-

Tabel 2 De bij het ontwerp gebruikte verzamelingen.
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3

HET ALGEMENE MODEL

3.1

DE SRL-ROBOT

===

level 5. 1

class Robotsystem_obj

{
public;
Robotsystem_objO;
- Robotsystem_objO;
protected :
static Error_log_device errorJog_device;
};

===

level 5.2

class Tool

{
friend Robot_arm;
public:
Tool(matrix dimensions);
const matrix dimensions;
-TooIO;
protected:
bool attached;
};
Tool: :Tool(matrix dimens):dimensions(dimens)

{
attached
}

=

FALSE;

He! ontwerp
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= = = level 5.3

class Robot

{
public:
RobotO;
virtual void attach(Tool tool) = 0;
virtual void homeO = 0;
- RobotO;
protected :
bool home_done;
Robot_arm robot_arm;
Operation_space operation_space;

};
Robot: :RobotO

{
home_done

=

FALSE;

}
= = = level 5.4

class SRL_Robot : public Robot

{
public:
SRL_RobotO;
void attach(Tool tool);
void homeO;
void do- axismove(AXISMOYE- PARAM);
void do-ptpmove(PTPMOYE_PARAM);
void do_synmove(SYNMOYE_PARAM);
void do_smove(SMOYE_PARAM);
void do_lanemove(LANEMOYE_PARAM);
void do_circlemove(CIRCLEMOYE_PARAM);
- SRL RobotO;
protected:
float smooth_factor;

};
SRL- Robot: :SRL- RobotO

{

smooth_factor = 0;
}
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SRL Robot: :attach (Tool tool)
{
// move to the tool that is to be connected to the robotarm
// attach the tool
robot_arm.attach(tool);
}
SRL_Robot: :homeO
{
robot_arm.homeO;
}
SRL_Robot::do_axismove(AXISMOVE_PARAM)
{
Axisdrive axisdrive;
if (home done)
{
axisdrive.calc_move(AXISMOVE_PARAM);
error_log_device. display_message(axisdrive. get_messageO);
axisdrive.do moveO;
}
else
errorJog_device.display_message(" no home done !");

}
SRL_Robot: :doytpmove(PTPMOVE_PARAM)
{
PTPmove ptpmove;
if (home done)
{
ptpmove.calc_move(PTPMOVE_PARAM);
errorJog_device. display_message(ptpmove.get_message());
ptpmove. do_moveO;
}
else
errorJog_device.display_message(" no home done !");

}

Het OIltwerp

Het ootwerp

SRL_Robot::do_synmove(SYNMOVE_PARAM)
{
Synmove synmove;
if (home done)
{
synmove. calc_ move(S YNMOVE_PARAM);
error_log_device. display_message(synmove.get_message(»;
synmove.do_move();
}
else
error_Iog_device.display_message("no home done! ");
}

SRL_Robot: :do_smove(SMOVE_PARAM)
{
Smove smove;
if (home_done)
{
smove. calc_move(SMOVE_PARAM);
error_log_device. display_ message(smove. get_message(»;
smove. do_ move();
}
else
errorJog_device.display_message("no home done !");
}

SRL_Robot: :do_lanemove(LANEMOVE_PARAM)
{
Lanemove lanemove;
if (home done)
{
lanemove.calc- move(LANEMOVE- PARAM);
error_log_device. display_ message(lanemove. get_message(»;
lanemove. do_move();
}
else
error_log_device. display_message("no home done! ");
}
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SRL- Robot::do- circlemove(CIRCLEMOVE- PARAM)
{
Circlemove circlemove;
if (home_done)

{
circlemove.calc_move(CIRCLEMOVE_PARAM);
errorJog_device.display_message(circlemove.get_messageO);
circlemove. do_moveO;

}
else
error_log_device.display_message(" no home done !");
}

Het ontwerp
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===

level 6.1

class Error_log_device

{
public:
Error_log_deviceO;
void display_message(message mess);
- Error_log_deviceO;

};

===

level 6.2

class Move_generator

{
public:
Move_generator(Robot_arm *r_arm , Operation_space *0_space, float *s_factor);
virtual void do_ moveO = 0;
message get_messageO;
- Move_generatorO;
protected:
Robot_arm *robot_arm;
Operation_space *operation_space;
message mess;
float *smooth_factor;
Defaults defaults;

};
Move_generator: :
Move_generator(Robot_arm *r_arm, Operation_space *0_space, float *s_factor)

{
robot_arm = r_arm;
operation_space = 0_space;
smooth_factor = s_factor;
mess = "";

}
Move_generator: :get_messageO

{
return(mess);

}

Het antwerp

Pagina 15

===

level 6.3

class Axisdrive : Move_generator

{
public:
AxisdriveO;
void do_moveO;
void calc- move(AXISDRIVE- PARAM);
- AxisdriveO;
};

===

level 6.4

class PTPmove

{
public:
PTPmoveO;
void do_moveO;
void calc_move(PTPMOVE_PARAM);
-PTPmoveO;

};

===

level 6.5

class Synmove

{
public:
SynmoveO;
void do moveO;
void calc_move(SYNMOVE_PARAM);
-SynmoveO;

};

===

level 6.6

class Smove

{
public:
SmoveO;
void do moveO;
void calc- move(SMOVE- PARAM);
-SmoveO;

};
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===

level 6.7

class Lanemove
{
public:
LanemoveO;
void do_moveO;
void calc- move(LANEMOVE- PARAM);
- LanemoveO;
};

===

level 6.8

class Circlemove
{
public:
CirclemoveO;
void do_moveO;
void calc_move(CIRCLEMOVE_PARAM);
- CirclemoveO;
};
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DE ROBOTARM
= = = level 7. I

class Robot arm

{
public:
Robot_arm();
const time sample_time;
const int nrjoints;
const float max_tcp_speed;
const float max_tcp_accel;
Limits get_limits(int axisnr);
message get_message();
void home();
void attach(Tool *tool);
void move_to(pose nextyos);
void move_to(joint_settings nextyos);
void getJast_move(pose *last_move);
void getJast_move(joint_settings *last_move);
void get_speed(vector *speed);
void get_speed(joint_speeds *speed);
void set_stopyont(pose point);
void set_stopyoint(joint_settings point);
joint_settings convert(pose point);
pose convert(joint_settings point);
void getyosition(pose *point);
void getyosition(joint_settings *point);
- Robot_arm();
protected:
Link *art_struct;
Timer timer;
Move_data move_data;
Tool *current_tool;
message mess;

};
Robot_arm:: Robot_arm()

{
Link

**double_linkyointer;

current- tool = &NO- TOOL
// Dummy tool !
doubleJinkyointer = &art_struct;
for(int i=O; i < NR JOINTS; i + +)

{
*double_linkyointer = new Link;
doubleJinkyointer = (*double_linkyointer)- > nextJink;

}
}

HelonlWerp

Limits Robot_arm: :getJimits(int axisnr)
{
Link *linkyointer;
linkyointer = art_struct;
for(int i =0; i < axisnr; i + +)
{
linkyointer = linkyointer- > next_link;
}
return(linkyointer- > joint.1imits);

}
message Robot_arm: :get_messageO
{
return(mess);

}
void Robot arm::homeO
{
Link *linkyointer;
linkyointer = art_struct;
// let arm move to home position
for (int i=O; i < NR JOINTS; i + +)
{
linkyointer- > joint. initializeO;
linkyointer = linkyointer- > nextJink;
}
}
void Robot_arm: :attach(Tool *tool)
{
// move to tool
current tool- > attached = FALSE; // deattach previous tool
current_tool = tool;
current_tool- > attached = TRUE; // attach new tool
}

Pagina 18

Pagina 19

void Robot_arm::move_to(pose nextyos)
{
Link
*linkyointer;
joint_settings ny;
ny = eonvert(nextyos);
timer.delay_until(SAMPLE_TIME);
linkyointer = art_struet;
for(int i=O; i < NR_JOINTS; i++)
{
linkyointer- > joint. setjointyos(ny[i]);
linkyointer = linkyointer- > nextJink;
}
move_data. forelastjoint_m = move_data. lastjoint_move;
move_data. forelastjoint_m_av = move_data. lastjoint_move_av;
move_data. forelast_tep_m = move_data. last_tep_move;
move_data.forelast_tep_m_av = move_data.last_tep_move_av;
move_data. lastjoint_move = ny;
move_data.lastjoint_move_av = TRUE;
move_data.last_tep_move = nextyos;
move_data.last_tep_move_av = TRUE;
move_data.joint_speed_av = FALSE;
move_data.tep_speed_av = FALSE;
}
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void Robot_arm::move_toGoint_settings nextyos)
{
Link *linkyointer;
timer. delay_until (S AMPLE_TIME);
linkyointer = art_struct;
for(int i=O; i < NR JOINTS; i++)
{
linkyointer- > joint. setjointyos(nextyos[i]);
linkyointer = linkyointer- > nextJink;
}
move_data. forelastjoint_ m = move_data. lastjoint_move;
move_data.forelastjoint_m_av = move_data.Iastjoint_move_av;
move_data. forelast_tcp_m = move_data. last_tcp_ move;
move_data. forelast_tcp_ m_av = move_data. last_tcp_ move_av;
move_data.Iastjoint_move = nextyos;
move_data.Iastjoint_move_av = TRUE;
move_data.last_tcp_move_av = FALSE;
move_data.joint_speed_av = FALSE;
move_data.tcp_speed_av = FALSE;
}
void Robot_arm: :getJast_move(pose *last_move)
{
if (move_data.Iast_tcp_move_av = = FALSE)
{
move_data.last_tcp_move_av = TRUE;
*last_move = move_data.Iast_tcp_move = convert(move_data.Iastjoint_move);
}
else
*last_move = move_data.Iast_tcp_move;
}
void Robot_arm: :getJast_moveGoint_settings *last_move)
{
if (move_data.Iastjoint_move_av = = FALSE)
{
move_data.Iastjoint_move_av = TRUE;
*last_move = move_data.Iastjoint_move = convert(move_data.Iast_tcp_move);
}
else
*last_move = move_data. lastjoint_move;
}
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void Robot_arm::get_speed(vector *speed)
{
pose
1m;
if (move_data.tcp_speed_av = = TRUE)
{
*speed = move_data.tcp_speed;
}
else
{
getJast_move(&lm);
if (move_data.forelast_tcp_m_av = = FALSE)
{
move_data. forelast_tcp_m = convert(move_data. forelastjoint_ m);
move_data.forelast_tcp_m_av = TRUE;
}
move_data.tcp_speed = 'abs'(lm - move_data.forelast_tcp_m)/TSAMP;
move_data.tcp_speed_av = TRUE;
*speed = move_data.tcp_speed;
}

}
void Robot_arm: :get_speed (j oint_speeds *speed)
{
joint_settings
1m;
if (move_data.joint_speed_av = = TRUE)
{
*speed = move_data.joint_speed;
}
else
{
get_last_move(&lm);
if (move_data.forelastjoint_m_av = = FALSE)
{
move_data. forelastjoint_m = convert(move_data. forelast_tcp_ m);
move_data. forelastjoint_ m_av = TRUE;
}
move_data.joint_speed = 'abs'(lm - move_data.forelastjoint_m)/TSAMP;
move_data.joint_speed_av = TRUE;
*speed = move_data.joint_speed;
}

}
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void Robot_arm: :set_stopyont(pose point)

{
move_data.tcp_stopyoint = point;
move_data.tcp_stopyoint_av = TRUE;
move_data.joint_stopyoint_av = FALSE;

}
void Robot_arm:: set_stopyointG oint_settings point)

{
move_data.joint_stopyoint = point;
move_data.joint_stopyoint_av = TRUE;
move_data.tcp_stopyoint_av = FALSE;

}
joint_settings Robot_arm: :convert(pose point)
{
return«art_struct- > get_matrix() * current_tool.dimensions)-I * point);
II use a heuristic algorithm to determine a solution when the conversion matrix from
robot-coordinates to cartesian-coordinates is not a 6x6 matrix, or when this matrix is
singular. The data in move_data may be useful to find a solution.
}
pose Robot_arm: :convertGoint_settings point)

{
return(art_struct- > get_matrix() * current_tool.dimensions * point);
}

void Robot_arm: :getyosition(pose *point)

{
joint_settings js;
getyosition(&js);
*point = convertGs);
}
void Robot_arm: :getyositionGoint_settings *point)

{
Link *linkyointer;
linkyointer = art_struct;
for (int i=O; i < NR_JOINTS; i++)
{
point[i] = linkyointer- > joint.conf_sensor.getjointyos();
linkyointer = linkyointer- > next_link;
}
}
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= = = level 7.2

class Operation_space
{
public:
Operation_spaceO;
float get_speed(pose currentyos);
- Operation_spaceO;
};
= = = level 7.3
class Defaults
{
public:
DefaultsO;
const float tcp_speed;
const float tcp_accel;
// and all other default values ...
- DefaultsO;
};

Defaults::DefaultsO: tcp_speed(/* value */), tcp_accel(/* value */)
{

}

Het antwerp
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= = = level 8. I

class Link
{
public:
LinkO;
matrix get_matrixO;
Joint joint;
Link *next_Iink;
- LinkO;
protected:
const matrix link_dimensions;

};
matrix Link::get_matrixO;
{
if (this- > next_link = = NULL)
return(1ink_dimensions);
else
return (1ink_dimensions * this- > nextJink.get_matrix);

}
= = = level 8.2

class Timer
{
public:
TimerO;
void reselO;
void delay_time(time delay);
-TimerO;

};
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= = = level 8.3
class Move data
{
II invariant: (forelast_tcp_move_av or forelastjoint_m_av) = TRUE
(last_tcp_move_av or lastjoint_move_av) = TRUE
(tcp_stopyoint_av or joint_stopyoint_av) = TRUE
public:
Move dataO;
pose
forelast_tcp_m;
bool
forelast_tcp_m_av;
joint_settings forelastjoint_m;
bool
forelastjoint_lTI_av;
pose
last_tcp_move;
bool
last_tcp_move_av;
joint_settings lastjoint_move;
bool
lastjoint_move_av;
vector
tcp_speed;
bool
tcp_speed_av;
joint_speeds joint_speed;
bool
joint_speed_av;
pose
tcp_stopyoint;
bool
tcp_stopyoint_av;
joint_settings joint_stopyoint;
bool
joint_stopyoint_av;
- Move dataO;
};
Move_data: :Move_dataO
{
forelast_tcp_m = last_tcp_move = tcp_stopyoint = CARTESIAN_ROME_POS;
forelastjoint_m = lastjoint_move = joint_stopyoint = JOINT_ROME_POS;
tcp_speed = NULL_VECTOR;
joint_speeds = (0, 0, .. , 0);
forelast_tcp_m_av = last_tcp_move_av = tcp_stopyoint_av = forelastjoint_m_av
lastjoint_move_av = joint_stopyoint_av = TRUE;
}

=
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===

level 9.1

class Joint
{
public:
JointO;
Limits limits;
ConCsensor conf_sensor;
void initializeO;
void setjointyos(jointyos jp);
-JointO;
private:
Actuator actuator;
Joint_controller joint_controller;

};
void Joint: :initializeO
{
conCsensor.initializeO;
}
void Joint: :setjointyos(jointyos jp)
{
joint_controller. set_target_value(jp);
joint_controller. setjeedb_value(conCsensor, getjointyosO);
actuator. set_value(joint_controller.get_outp_valueO);
}
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===

level 10.1

class Actuator

{
public:
ActuatorO;
void set- value(act- value av);
- ActuatorO;
};

===

level 10.2

class Joint controller

{
public:
Joint_controllerO;
void set_target_value(jointyos jp);
void setJeedb_value(jointyos jp);
act_value get_outp_valueO;
- Joint_controllerO;
protected :
opaque shared_data; II used for data exchange between the various controllers.

};

===

level 10.3

class Limits
{
public:
LimitsO;
jointyos get_maxyosO;
jointyos get_minyosO;
- LimitsO;
};
= =

class Conf sensor
{
public :
Conf_sensorO;

initializeO;
jointyos get-.JointyosO;
- ContsensorO;
};

= level 10.4
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RET IMPLEMENTATIE MODEL

De verschillen met het algemene model :
= = = level 5.3

class Robot
{
public:
Robot(ROBOT_PARAM);
virtual void attach(Tool tool) = 0;
virtual void homeO = 0;
- RobotO;
protected :
bool home_done;
Robot_arm robot_arm;
Operation_space operation_space;
};
Robot::Robot(ROBOT- PARAM):robot- arm(ROBOT- PARAM)
{
home_done = FALSE;

}
= = = level 5.4
class SRL_Robot : public Robot
{
public:
SRL_Robot(ROBOT_PARAM);
void attach(Tool tool);
void homeO;
void do- axismove(AXISMOVE- PARAM);
void doytpmove(PTPMOVE_PARAM);
void do_synmove(SYNMOVE_PARAM);
void do_smove(SMOVE_PARAM);
void do_lanemove(LANEMOVE_PARAM);
void do_circlemove(CIRCLEMOVE_PARAM);
- SRL_RobotO;
protected :
float smooth factor;

};
SRL_Robot::SRL_Robot(ROBOT_PARAM):Robot(ROBOT_PARAM)
// also call constructor base class with the correct parameters
{
smooth_factor = 0;
}

Hel ootwerp
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= = = level 6.2
class Move_generator
{
public:
Move_generator(Robot_arm *r_arm, Operation_space *o_space, float *s_factor);
virtual void do_moveO = 0;
message get_messageO;
- Move_generatorO;
protected:
Robot_arm *robot_arm;
Operation_space *operation_space;
message mess;
float *smooth_factor;
Defaults defaults;
II Introduce the class Speedyrofile (see level 7.4)
II Introduce the class Spline (see level 7.5)
II Introduce all routines here that will be used within the various move-generators.
};
= = = level 6.7
class Lanemove
{
public:
LanemoveO;
void do_moveO;
void calc- move(LANEMOVE- PARAM);
- LanemoveO;
protected:
tangent(/* parameters */);

};

II see
corresponding
from the current
system.

routine
control-
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= = = level 6.8
class Circlemove
{
public:
CirclemoveO;
void do_moveO;
void ca!c_move(CIRCLEMOVE_PARAM);
- CirclemoveO;
protected :
angle(l* parameters */);

calc_centre(l* parameters */);
circle_bow(l* parameters */);
};

// see corresponding
from the current
system.
// "
// "

routine
control-
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===

level 7.1

class Robot arm
{
public:
Robot_arm(ROBOT_PARAM);
const time sample_time;
const int nrjoints;
const float max_tcp_speed;
const float max_tcp_accel;
Limits get_Iimits(int axisnr);
message get_messageO;
void homeO;
void attach(Tool *tool);
void move_to(pose nextyos);
void move_to(joint_settings nextyos);
void get_Iast_move(pose *last_move);
void get_Iast_move(joint_settings *last_move);
void get_speed(vector *speed);
void get_speed(joint_speeds *speed);
void set_stop yon t(pose poin t);
void set_stopyoint(joint_settings point);
joint_settings convert(pose point);
pose convert(joint_settings point);
void getyosition(pose *point);
void getyosition(joint_settings *point);
- Robot_armO;
protected:
Link *art_struct;
Timer timer;
Move_data move_data;
Tool *current_tool;
message mess;
// destination dest;
This attribute will show the destination (ROBOT,
FILE, BOTH) of the setpoints.
};
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Robot_arm: :Robot_arm (ROBOT_PARAM)
{
Link
**double_linkyointer;
II dest = destination (part of the ROBOT_PARAM)
II if (dest = = FILE

II dest = = BOTH) {strm = fopen(filename);}

II Dummy tool !
current- tool = &NO- TOOL
double_linkyointer = &art_struct;
for(int i=O; i < NRjOINTS; i++)
{
*doubleJinkyointer = new Link;
double_linkyointer = (*double_linkyointer)- > next_link;
}

}

void Robot_arm: :move_to(pose nextyos)
{
Link
*linkyointer;
joint_settings ny;

ny = convert(nextyos);
linkyointer = art_struct;
for(int i=O; i < NR_JOINTS; i+ +)
{
rs[i] = linkyointer- > joint.conf_sensor.convert(ny[i»;
linkyointer = linkyointer- > next_link;
}
if (dest = = ROBOT II dest = = BOTH) {VMEJack.put_setpoint(rs);}
if (dest = = FILE II dest = = BOTH) {fprintf(strm, rs);}
move_data. forelastjoint_m = move_data.lastjoint_move;
move_data. forelastjoint_m_av = move_data.lastjoint_move_av;
move_data. forelast_tcp_m = move_data. last_tcp_move;
move_data. for~last_ tcp_m_av = move_data. last_tcp_move_av;
move_data.lastjoint_move = ny;
move_data.lastjoint_move_av = TRUE;
move_data.last_tcp_move = nextyos;
move_data.last_tcp_move_av = TRUE;
move_data.joint_speed_av = FALSE;
move_data.tcp_speed_av = FALSE;
}
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void Robot_arm:: move_toGoint_settings nextyos)
{
rs;
resolver_settings
*linkyointer;
Link
linkyointer = art_struct;
for(int i =0; i < NR_JOINTS; i + +)
{
rs[i] = linkyointer- > joint.conCsensor.convert(nextyos[i]);
linkyointer = linkyointer- > nextJink;
}
if (dest
if (dest

==
==

ROBOT II dest = = BOTH) {VMEJack.put_setpoint(rs);}
FILE II dest = = BOTH) {fprintf(strm, rs);}

move_data. forelastjoint_m = move_data.lastjoint_move;
move_data. forelastjoint_m_av = move_data.lastjoint_move_av;
move_data. forelast_tcp_m = move_data. last_tcp_move;
move- data.forelast- tcp-m-av = move- data.last- tcp- move- av;
move_data.lastjoint_move = nextyos;
move_data.lastjoint_move_av = TRUE;
move_data.last_tcp_move_av = FALSE;
move_data.joint_speed_av = FALSE;
move_data.tcp_speed_av = FALSE;
}

void Robot_arm::homeO
{
VMEJack. initializeO;
}
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joint_settings Robot_arm: :convert(pose point)
{
II use the algorithm of the current robot-control-system here.
}
pose Robot_arm: :convertGoint_settings point)
{
II use the algorithm of the current robot-control-system here.
}
void Robot_arm: :getyositionGoint_settings *point)
{
*Iinkyointer;
Link
rs;
resolver_settings
rs = VMEJack.getJesolvers;
linkyointer = art_struct;
for (int i=O; i < NR JOINTS; i + +)
{
point[i] = linkyointer- > joinLconf_sensor.convert(rs[i]);
linkyointer = linkyointer- > nextJink;
}
}
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= = = level 7.4
class Speedyrofile
{
public:
SpeedyrofileO;
void detennineyrofile(l* move parameters */); II see
corresponding
from the current
system.
distance calculate_step(/* time */);
II "
- SpeedyrofileO;
protected:
void delta_angleO;
II "
void accelO;
II "
float adjust_timeO;
II "
};
== =

level 7.5

class Spline
{
public:
SplineO;
void make_spline(l* spline parameters */);
pose calculateyos(/* distance */);
- SplineO;
protected:
II dedicated routines !
void coefficientO;
float abs_dpO;
vector splineO;
vector new_splineO;
void spline_interpolationO;
void ac_spline_interpolation();
};

= = = level 8. 1

class Link
{
public:
LinkO;
Joint joint;
Link *nextJink;
-LinkO;
};

II "
II "

II "
II "
II "
II "
II "
II "

routine
control-
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===

level 8.2

class VME rack

{
public:
VME_rackO;
void inilializeO;
void pUI_selpoinl(resolver_settings rs);
resolver_settings gel_resolversO;
-VME rackO;

};

===

level 9. I

class Joint

{
public:
JointO;
~innits

linnits;
ConCsensor conCsensor;
-JointO;

};

===
class

level 10.3

~innits

{
public:
LinnitsO;
jointyos gel_maxyos(jointyos jp);
jointyos gel_minyos(jointyos jp);
- ~innitsO;

};

= = = level 10.4
class Conf sensor
{
public:
ConCsensorO;
sensoryos converl(jointyos jp);
jointyos. convert(sensoryos sp);
- ConCsensorO;
};

