
Resum

L’objectiu d’aquest projecte és la realització d’un controlador per a les variables de posició i

força d’una pinça industrial PT-AP 70 de Schunk. Consta de quatre parts: descripció, modelitza-

ció, control i experimentació.

En la part de descripció s’expliquen les característiques i el funcionament de la pinça a par-

tir de la documentació del fabricant i dels coneixements obtinguts mitjançant la creació d’una

biblioteca pròpia, anomenada cgrip, que implementa el protocol de comunicacions Plustronik™.

En la part de modelització s’obté un model que descriu el comportament de la planta. S’obté

un model teòric a partir de les equacions físiques i s’ajusta per mínims quadrats a diferents

respostes temporals de la velocitat i es realitza un calibratge de la força. Es valida mitjançant un

anàlisi freqüencial de la planta real.

A continuació es procedeix al disseny, anàlisi i simulació de diversos controladors de posició

basats en l’estructura PID (P, PD, PDD2 i PD amb prealimentació) amb especificacions d’error

zero, absència d’ultrapassament de posa i mínim temps de resposta. Per a la variable força s’im-

plementa un controlador d’impedància. Els algorismes resultants s’implementen i s’afegeixen a

la biblioteca cgrip.

En l’última part, es realitzen un seguit d’experiments per tal de comprovar les simulacions

dels controladors. Per tal de valorar l’interès d’aquests controladors, es comparen les caracterís-

tiques dels controladors desenvolupats amb els modes de control intern de la pinça.

Es conclou que s’han obtingut uns controladors amb una resposta més ràpida que el control

intern, amb una disminució màxima de 57.2% respecte al control nadiu. La millora en el temps

de resposta s’obté a canvi d’un consum elèctric més elevat. A més, l’error de modelització i

els efectes tèrmics provoquen un error en règim permanent d’entre 1‰ i 6‰ i l’aparició de

ultrapassament de posa per als valors ajustats en el disseny.
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Glossari

.

b : fregament viscós del sistema [N·s/m]

B : paràmetre de viscositat del control d’impedància [N·s/m]

cur : variable de control ⊥ Γ [ - ]

e : variable d’error [m]

f, F : força [N]

f : freqüència [s−1]

f0 : força de fregament del vis-sense-fi [N]

i : intensitat [a]

J : moment d’inèrcia del sistema [N·s2/m]

K : paràmetre d’elasticitat del control d’impedància [N/m]

Ka: constant de la segona derivada en el controlador PIDD2 [N·s2/m]

Kd: constant derivativa en el controlador PID [s/m]

Kf : guany força/cur de la pinça [N]

Ki: constant integral en el controlador PID [m−1]
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Km: constant de proporcionalitat entre cur i Γ [N·m]

Kp: constant proporcional en el controlador PID [m−1]

Kv: guany velocitat/cur de la pinça [m/s]

n,N : característica no-lineal

p: pol del sistema en l’espai de Laplace [ - ]

r1: ràtio reducció [ - ]

r2: ràtio rotatiu-lineal del vis-sense-fi [rad/m]

s: variable de Laplace [ - ]

t: temps [s]

T : període de mostreig [s]

u,U : variable d’entrada del sistema [ - ]

v, V : velocitat [m/s]

W : funció transferència sistema llaç tancat [ - ]

x : posició [m]

z : variable de la transformada Zeta [ - ]

δt : temps de retard [N · m]

Γ : parell [N · m]

θ : gir angular [rad]

τ : constant de temps [s]

ω : velocitat angular, pulsació [rad/s]



Capítol 1

Introducció

Aquesta memòria descriu el projecte de final de carrera de la titulació d’enginyeria industrial

titulat Control de posició i força d’una pinça elèctrica. El projecte s’ha realitzat en el marc de la

Divisió de Robòtica de l’Institut de Control i Organització de Sistemes Industrials1 (IOC) de la

UPC.

La divisió de robòtica comprèn la investigació bàsica i aplicada sobre els diferents aspectes

del robot com a màquina i sobre la seva integració amb altres elements i equipaments per

construir sistemes robotitzats. Les seves principals àrees d’interès son: la tele-operació i sistemes

hàptics, l’aprehensió i manipulació destra, la planificació i execució d’operacions de muntatge,

la cooperació entre robots, i la percepció activa i la integració sensorial.

El projecte utilitza una pinça elèctrica model PT-AP 70 de la gamma de productes d’automa-

tització modular de l’empresa SCHUNK GmbH & Co. KG disponibles al laboratori de robòtica de

l’institut.

En aquesta memòria exposa els objectius, les motivacions, el context i el desenvolupament

d’aquest projecte. En primer lloc, es descriu la pinça presentant-ne els seus elements, carac-

terístiques i funcionament. A partir del coneixement sobre el dispositiu s’exposa el procés de

1Per a més informació sobre l’Institut de Control i Organització de Sistemes Industrials consultar el lloc web

http://www.ioc.upc.edu/
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modelització i l’anàlisi del sistema per a diferents tipus de control. Després s’implementa una

biblioteca de control per a la utilització de la pinça i es realitzen varis experiments per tal de ve-

rificar els resultats dels anàlisis anteriors. Finalment es realitzen els estudis d’impacte ambiental

i econòmic i es presenten les conclusions.

Com a annexes a la memòria s’adjunten el manual d’usuari de la pinça i la biblioteca, els

assajos, simulacions i càlculs realitzats al llarg del projecte.

1.1 L’objectiu

L’objectiu principal d’aquest projecte, tal com el títol indica, és implementar un sistema de

control de les variables de posició i força d’una pinça elèctrica. Per a complir amb aquesta fina-

litat cal obtenir un model per estudiar diverses opcions de control i implementar un algorisme

de control a través d’una biblioteca que permeti utilitzar el dispositiu lliurement amb la resta

d’equips de l’institut. Aquests requeriments constitueixen els sub-objectius del projecte:

• Modelitzar la pinça PT-AP 70 de Schunk.

• Estudiar diverses opcions de control de la posició i la força.

• Implementar un algorisme de control de posició i força.

• Implementar una biblioteca multiplataforma per a la utilització del dispositiu que reculli les

funcions de la pinça pròpies del microprogramari com les obtingudes amb aquest projecte.

• Verificar els resultats teòrics amb resultats experimentals.

• Comparar les prestacions dels algorismes de control nadius amb els obtinguts.

1.2 L’abast del projecte

Es pretén obtenir un controlador de posició que minimitzi el temps d’establiment, mante-

nint l’ultrapassament de posa nul per evitar colisions i amb un error en estat estacionari nul.

Paral·lelament és vol obtenir un controlador d’impedància per tal de complementar els modes

d’operació.
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Prèviament a atacar el problema del control, es crea una biblioteca per tal de poder operar

la pinça, implementant el protocol de comunicacions.

Un cop la pinça es operativa, s’obté un model dinàmic a partir de les equacions que descriuen

el comportament de cadascun dels elements de la pinça i validant-lo per mitjà d’un anàlisi

freqüencial i identificant els paràmetres minimitzant l’error entre la resposta temporal del model

i l’experimental.

A partir del model s’estudia diferents variants del controlador PID amb l’addició d’una com-

ponent proporcional a la segona derivada de l’error i una cadena de prealimentació. Es realitzen

simulacions per als diferents controladors per tal de determinar-ne les característiques de la res-

posta i es realitza una primera comparació.

Finalment, s’implementen els algorismes i s’afegeixen a la biblioteca cgrip. A partir de la

implementació es realitzen proves experimentals per tal de valorar el compliment de les es-

pecificacions de disseny i poder-los comparar amb els controladors nadius del dispositiu per a

valorar-ne en quina mesura aporten novetat a l’operació de la pinça.

1.3 La motivació

L’institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials va adquirir la pinça elèctrica l’any

2007 per tal de disposar d’un dispositiu de prensió (en anglès, grasping) amb la capacitat de

controlar l’obertura de la pinça. Fins aquell moment disposaven de pinces pneumàtiques que

oferien un posicionament obert i tancat. Aquest projecte posa la pinça elèctrica a punt per ser

utilitzada en els projectes de l’institut.

Com es descriu més endavant, la pinça PT-AP 70 disposa de quatre modes d’operació: po-

sicionament en rampa (mode rampa), control de velocitat (mode velocitat), control de corrent

(mode current) i moviment en graó (mode step). El projecte complementa els modes de funcio-

nament agregant-hi un control de posició i un control d’impedància. A més, es fa un calibratge

de la funció del mode current per tal de conèixer la relació amb la força exercida.
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La pinça PT-AP 70 disposa d’una biblioteca de funcions per a plataformes WIN32 encapsulada

en format dll (dinamic link library). Aquest fet, limita el seu ús a terminals que disposin d’aquest

sistema operatiu. Aquesta limitació esdevé crítica en el context del laboratori de robòtica ja que

predomina l’ús del sistema operatiu GNU/Linux. A més, actualment, les plataformes de 32

bits estan sent substituïdes per les noves de 64 bits. Amb tot això, el format precompilat de la

biblioteca no permet que aquesta pugui ser adaptada a diferents entorns de treball. Per això, s’ha

elaborat una biblioteca pròpia multiplataforma per tal de ser compilada depenent de cada ocasió

que permet als investigadors poder accedir al nivell d’abstracció que creguin convenient per a la

seva tasca. En resum s’habilita la pinça per a ser útil en qualsevol infraestructura de treball amb

un gran ventall de modes de funcionament que abasti totes les possibilitats d’operació.

Personalment, l’interès rau en la naturalesa del projecte. Es tracta d’un projecte transversal

que abarca l’anàlisi, el disseny i la implementació a diversos nivells del dispositiu alhora que

combina la teoria amb l’experimentació.



Capítol 2

El context del projecte

Les pinces són un tipus d’elements robòtics de prensió amb un gran ús en els processos industri-

als. La pinça utilitzada en aquest projecte es actuada elèctricament per mitjà d’un servo-motor i

això en permet el seu control. Tot i que el control és pot realitzar tan amb tecnologia analògica

(de temps continu) com amb tecnologia digital, aquesta última és la més utilitzada en l’actualitat

degut a la seva flexibilitat. En aquest capítol es contextualitzarà la tecnologia d’aquest projecte

per tal de centrar l’àmbit d’actuació.

2.1 Els elements robòtics de subjecció

Segons Carles Riba[1], les pinces pertanyen al grup dels elements de subjecció o prensors.

Aquests elements es col·loquen com a terminals i tenen la funcionalitat de subjectar un objecte.

Ho aconsegueixen a partir de diversos principis, tal com indica Gabriel Ferraté[2]:

• Subjecció per pressió: a partir de les forces d’adherència transversals provocades per la

força exercida sobre l’objecte.

• Subjecció per forma: en que mitjançant l’acoblament de formes s’aconsegueix la retenció

de l’objecte sense l’aplicació de pressió.

• Subjecció per atracció: en la que es genera una atracció entre la superfície de l’objecte i

l’element de subjecció.
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Figura 2.1: Prensor unilateral de buit Figura 2.2: Prensor multilateral elèctric

Carles Riba[3] classifica segons la morfologia els prensors en unilaterals, bilaterals (o pinces)

i multilaterals (o mans), que es serveixen dels principis abans esmentats.

• Prensors unilaterals. Subjecten els objectes a partir d’un força d’atracció que pot ser mag-

nètica o provocada pel buit d’una ventosa.

• Prensors bilaterals (o pinces). Subjecten els objectes a partir del tancament dels dits sobre

el mateix, seguint el principi de pressió o forma.

• Prensors multilaterals (o mans). Subjecten els objectes a partir d’abraçar-lo per diversos

punts amb mecanismes amb diferents graus de mobilitat. La subjecció es produeix per una

combinació dels principis de forma i força.

2.1.1 Les pinces

La morfologia de les pinces consisteix, a grans trets, en dos sortints (o dits) amb una certa

mobilitat que poden realitzar un moviment d’obertura o tancament per tal de subjectar l’objecte

mitjançant un o més mecanismes d’accionament. Existeixen dos grans grups de pinces segons el

principi mitjançant el qual aconsegueixen la subjecció: les pinces a pressió i les pinces de forma.

El primer ofereix una gran versatilitat enfront a formes i dimensions dels objectes però requereix

d’una força relativament gran. El segon, en canvi, es molt més especialitzat en quant a la forma

i dimensió de l’objecte però requereix d’una força més petita.

Les pinces a pressió obtenen la subjecció mitjançant les forces de fregament que sorgeixen

del contacte dels dits, un cop aquests s’han tancat sobre l’objecte. La força de tancament ha
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Figura 2.3: Prensor hidràulic bilateral per forma de dits

paral·lels

Figura 2.4: Prensor pneumàtic bilateral de dits pivotants

de ser adequada al pes de l’objecte que s’hagi de transportar i limitada per assegurar que no li

produeixi desperfectes. Per aconseguir la màxima capacitat de subjecció, minimitzant la força

que s’efectua sobre l’objecte, s’utilitzen recobriments superficials de materials amb un elevat

coeficient de subjecció. Pel que fa al moviment dels dits de les pinces a pressió pot ser de tres

tipus (Carles Riba[4]):

• Pinces de dits pivotants, en les que l’obertura i el tancament es produeix amb una trajec-

tòria circular ja que el moviment es produeix pel gir dels dits sobre un eix perpendicular

al pla del moviment. En aquest tipus de pinces s’utilitzen, en l’extrem dels dits, assenta-

ments adaptables per a augmentar al superfície de contacte i, en el cas d’objectes cilíndrics,

assentaments en forma de V o amb la curvatura adequada.

• Pinces de dits lliscants, en que l’obertura i el tancament es produeix pel desplaçament en

paral·lel dels dits. Aquests tipus de pinces resulten adequades per a objectes plans amb

força superfície de contacte.
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• Pinces de dits flexibles, en les que l’obertura i el tancament es produeixen per la defor-

mació dels dits, construïts amb material flexible. Aquest tipus de solució permet eliminar

components mecànics però es limiten a peces de mida reduïda.

Pel que fa referència al mecanisme d’accionament (Gabriel Ferraté[5]), podem diferenciar

tres tipologies: pneumàtiques, hidràuliques i elèctriques. La primera s’utilitza, generalment,

per a dispositius que han de manipular grans càrregues. S’actuen mitjançant cilindres i la seva

força es regula mitjançant servo-limitadors de pressió. La segona, s’utilitzen generalment en

robots de mida mitjana i petita, per la seva velocitat i cost reduït. La força de tancament es

regula per la pressió disponible en els cilindres. La tercera, pot ser basada en electroimants

amb mecanismes anàlegs als cilindres pneumàtics; o en motors elèctrics que permeten regular

fàcilment el recorregut de la pinça mitjançant finals de carrera o programant el seu recorregut

mitjançant la utilització de sensors angulars.

Les pinces per forma s’utilitzen quan s’ha d’evitar efectuar pressió sobre l’objecte per evitar

possibles desperfectes, deformacions, o facilitar la manipulació d’objectes de grans dimensions.

Els elements terminals que actuen per forma solen tenir un disseny específic adequat al tipus i la

forma de l’objecte. Aquest tipus de pinces permeten una major capacitat de càrrega, fiabilitat en

la manipulació i major precisió en el posicionat de peces que no s’aconsegueix amb altres tipus

de pinces, especialment amb objectes de gran mida.

La subjecció de l’objecte per forma s’aconsegueix mitjançant l’addició de sortints o entrants

adaptades a la superfície de l’objecte a manipular, de forma que no tan sols s’obtingui una reten-

ció sòlida, sinó que produeixi un auto-centrat que permeti compensar l’error de posicionament.

2.2 El control digital

El problema del control consisteix en mantenir el comportament real d’un sistema el més

aproximat possible a un comportament fixat prèviament. Amb aquesta finalitat es dissenya un

sistema de control perquè el conjunt d’ambdós sistemes compleixi amb el comportament desitjat.
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El terme digital fa referència al tractament de la informació en temps discret mitjançant va-

riables que emmagatzemen un valor amb una precisió finita i per tant amb un cert error. El

control digital forma part del control en temps discret en que el controlador està implementat

en un dispositiu digital (ordenadors, PLC, o altres) que interacciona amb el procés objecte de

control. Els controladors digitals són molt flexibles ja que poden ser modificats amb facilitat, a

diferència dels controladors analògics. Per altra banda, els controladors digitals queden vincu-

lats de manera inalienable als processos de discretització i digitalització de les dades que poden

afectar al comportament del sistema controlat.

Benjamin Kuo[6] diu que un controlador digital pot expressar-se segons la funció transfe-

rència (D(z)) que relaciona l’entrada del controlador (E(z)) amb la seva sortida (U(z)).

D(z) =
U(z)

E(z)
=

bmzm + bm−1z
m−1 + + b0

anzn + an−1zn−1 + + a0
(2.1)

Per tal que el controlador sigui físicament realitzable, és necessari que el grau del denomi-

nador sigui igual o superior al del numerador (n ≥ m), això és que no aparegui cap senyal de

sortida abans que s’apliqui la senyal d’entrada. La demostració d’aquest requeriment s’obté del

desenvolupament en serie de potències en z−1 del controlador:

D(z) = z−(n−m) ·
(

dm−n + dm−n−1 · z
−1 + · · · + d0 · z

−(n−m)
)

(2.2)

on el coeficient del terme z−k correspon al terme t = kT i, per tant, qualsevol terme amb

potència positiva significa que la sortida s’anticipa a l’entrada ja que −k > 0 ⇔ t < 0.

A continuació, es presentaran els diversos tipus de control segons la quantitat de sensors

disponible i les estructures típiques del posicionament dels controladors en referència a la planta

per acabar presentant les estratègies de controls que es consideraran en el capítol referent al

control del dispositiu.
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2.2.1 Els tipus de control

Segons Gabriel Ferraté [7], es distingeix entre tres tipus de control en un dispositiu robòti-

ca: control en llaç obert, control amb retroalimentació interna i control amb retroalimentació

d’entorn. Aquesta classificació es basa en la disponibilitat de sensors. La primera, en absència

de sensors, la segona, amb sensors que aporten informació de les variables internes. Finalment,

la tercera, amb sensors que aporten informació sobre l’entorn del dispositiu a controlar.

El control en llaç obert es fa mitjançant la injecció d’una senyal de control calculada a partir

d’un model matemàtic del sistema. Com més acurat sigui aquest model més s’ajustarà la resposta

del sistema a la desitjada però existirà sempre un error incert de la resposta. Aquest tipus de

control és molt senzill però extremadament sensible a possibles pertorbacions.

Els controladors amb retroalimentació utilitzen sensors per obtenir una mesura de variables

que tenen relació amb el sistema a controlar. Aquestes variables es comparen amb la senyal de

consigna que descriu el comportament desitjat i se’n obté una senyal d’error que el controlador

té l’objectiu de mantenir a zero. Aquest tipus de control requereix una implementació més

complexa però té una resposta molt fiable amb error zero o, depenent del sistema, un petit error

definit per les seves característiques, a més de ser capaç d’assumir possibles pertorbacions.

Pel que fa a la retroalimentació d’entorn, aquesta comporta sistemes de control més comple-

xos en que algoritmes de supervisió analitzen el context per tal d’aplicar el controlador que més

s’escaigui a la situació.

2.2.2 Les estratègies de control

El terme estratègia de control es fa referència a la combinació d’estructures per tal d’aconse-

guir el control de variables concretes d’un sistema per tal d’obtenir unes prestacions determina-

des. De la nombrosa bibliografia existent podem destacar-ne les següents referents al control de

la posició i al moviment en general, i la força.

Posició

• Controlador PID: les sigles fan referència als termes Proporcional, Integral i Derivatiu cor-
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responents a les components de control que actua sobre l’error e(t). El control proporcional

multiplica e(t) per la constant Kp, el control integral multiplica la integral respecte del

temps de e(t) per una constant Ki i el control derivatiu multiplica la constant Kd per la

derivada respecte del temps de e(t).

U(t) = Kp · e(t) +Ki ·

∫ t

0
e(τ) · dτ +Kd ·

de

dt
(2.3)

La funció del control integral és proporcionar una acció que disminueixi l’àrea per sota e(t),

el que condueix a la reducció de l’error en estat estacionari. El control derivatiu proporciona

una acció anticipativa que redueix l’ultrapassament de posa i les oscil·lacions de la resposta

en el temps.

Per a obtenir el controlador digital PID (Benjamin Kuo[8]) cal definir la integració i la deri-

vació en temps discret. Hi ha diverses maneres d’afrontar la implementació de la integració,

les més comunes són la integració rectangular cap enrere,

Di(z) = Ki ·
Tm

z − 1
(2.4)

la integració rectangular cap endavant

Di(z) = Ki ·
Tm · z

z − 1
(2.5)

i la integració amb la transformació bilineal (equació 2.6).

Di(z) = Ki ·
Tm

2

z + 1

z − 1
(2.6)

Pel que fa a la l’aproximació de la derivada en temps discret, amb una funció transferència

físicament realitzable, el mètode més comú és el que es descriu a l’equació

de(t)

dt
|t=T=

e(kT )− e[(k − 1)T ]

T
(2.7)

que origina la la funció transferència del control derivatiu

Dd(z) = Kd

z − 1

T · z
(2.8)
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A més a més, a aquest tipus de controladors se’ls pot afegir una quarta component pro-

porcional a la segona derivada de l’error, adoptant la nomenclatura PIDD2. A partir de

l’aproximació de la segona derivada

d2e(t)

dt2
|t=kT=

e(kT )− 2e[(k − 1)T ] + e[(k − 2)T ]

T 2
(2.9)

obtenim la funció transferència del control de la segona derivada.

Da(z) = Ka ·
z2 − 2 · z + 1

T 2 · z2
(2.10)

• El control d’impedància: adaptant la definició de Bruno Siciliano[9], consisteix emular en el

punt d’aplicació un determinat efecte dinàmic de manera que el comportament de dispositiu

sigui equivalent a una determinada distribució de força, normalment la corresponent a un

sistema elàstic-viscós com pot ser el format per un ressort i un amortiment en que la força

que exerceix depèn del desplaçament respecte d’un punt d’equilibri. La motivació d’aquest

tipus de control és el fet de controlar l’efecte que fa l’eina quan entra en contacte amb

l’entorn.

Si el model dinàmic respecte de la variable força d’un sistema és f(u). El control d’impe-

dància es pot definir segons l’equació

u(t) =
y

f(u)
(2.11)

on l’acció de control es correspon a l’efecte dinàmic desitjat (y) multiplicat per la inversa

del model dinàmic de la variable força. Si es desitja un efecte visco-elàstic definit per un

coeficient de ressort (K) i un coeficient de viscositat (B), obtenim l’expressió

u(t) =
K

f(u)
· e(t) +

B

f(u)
· ė(t) (2.12)

Tenint en compte que l’error queda definit per e(t) = x(t) − x0 on x0 és el punt d’equilibri

respecte el que apliquem la llei de control.



Capítol 3

El dispositiu PT-AP 70

El dispositiu és una pinça elèctrica de dos dits lliscants en paral·lel de l’empresa SCHUNK GmbH

& Co. KG, model PT-AP 70 amb comunicació RS232 a 38400 bit/s. És un producte d’una

gamma d’unitats modulars que ofereixen una altra precisió i flexibilitat. La pinça és actuada

per un servo-motor elèctric amb un sistema de transmissió que transforma el moviment rotatori

en lineal i proporciona una gran capacitat de força als dits de la pinça. Està concebut amb la

màxima autonomia mitjançant la integració de l’electrònica d’alimentació i de control dins el

dispositiu.

3.1 Components

La taula 3.1 mostra els principals components de la pinça i la figura 3.1 la seva disposició.

Les fitxes tècniques dels components consten als annexos.

Un dels components a destacar és el servo-motor elèctric. Tot i que a la documentació del

fabricant es refereix a un motor de cc, la seva fitxa tècnica el descobreix com a un motor de ca.

Es tracta d’un motor síncron trifàsic d’imants permanents (PMSM) sense escombretes. Disposen

d’un sensors basats en l’efecte Hall per tal de poder conèixer la posició de rotor i així modular

correctament les fases d’excitació.

19
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Component Model Fabricant

Servo-motor elèctric MSSI 032H-007D Wittenstein cyber motors

Codificador de posició HEDS 5540-A12 Nanotec GmbH & Co. KG

Fre magnètic 86 61106H00 Kendrion binder magnete GmbH

Taula 3.1: Principals components de la pinça PT-AP 70

1

7

8

6

5
4

3
2

1) Electrònica de control
2) Codificador de posició
3) Servo-motor
4) Reducció
5) Cargol de boles
6) Protecció d’humitat
7) Fre magnètic
8) Base dels dits

Figura 3.1: Representació de la pinça PT-AP 70 amb els components a la vista.
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Un altre element destacable és el cargol de boles utilitzat per a transformar el moviment

rotatori en lineal. Es tracta d’una caixa que envolta un cargol dins de la qual hi ha rodaments

per tal de disminuir la fricció provocada pel gir del cargol. La caixa, al mateix temps, està unida

a una guia que només permet el moviment en una sola direcció de manera que quan el cargol

gira, el dispositiu només pot anar endavant o endarrere.

3.2 Comunicacions

Tot i l’autonomia de la pinça, es necessari un sistema de comunicació per tal d’anar-li in-

troduint la seqüència de comandes desitjada. Així doncs, els mòduls de la gamma Plustronik

disposen d’un enllaç en sèrie de tipus half-duplex i asíncron. S’ofereixen amb tres interfícies

de comunicació Profibus-DP, CAN bus i RS232, tot i que el canvi d’una a altra requereix d’un

procés de configuració del microprogramari intern de la pinça, així com també, d’un canvi de

connexionat del cable de dades del mòdul i per tant és una característica força rígida. Per ca-

da interfície podem disposar de diferents velocitats de transmissió, però l’establiment d’aquest

paràmetre requereix també d’una re-configuració del microprogramari de la pinça. La taula 3.2

ens mostra les diferents velocitats de comunicació per a les diferents interfícies.

El laboratori de robòtica de l’IOC disposa d’una pinça configurada per a la interfície RS232

amb una velocitat de transmissió de 38400 bit/s. Aquesta interfície ofereix menors prestacions

però és compatible amb una gran varietat de plataformes. Experimentalment s’ha comprovat

que el temps necessari per una comanda es de mitjana 8 ms.

3.2.1 Protocol

Les comunicacions entre la computadora hoste i el mòdul Plustronik són de tipus half-duplex,

en la que s’estableix comunicació en ambdues direccions però alternativament, i asíncrona, utilit-

zant marques d’inici i final de transmissió. El flux de dades consisteix en un missatge estructurat

que conté una comanda amb les dades necessàries i un avís de recepció per part del mòdul amb

retorn de dades depenent de la comanda.
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Interfície Velocitat Longitud màx. del cable Temps de resposta

Profibus-DP 1500 Kibit/s 30 m 30 ms

CAN bus 250 Kibit/s 50 m 0.9 ms

500 Kibit/s 30 m 0.6 ms

1000 Kibit/s 9 m 0.5 ms

RS232 9600 bit/s 10 m (24+10·n) ms

19200 bit/s 8 m (12+5·n) ms

38400 bit/s 6 m (6+2.5·n) ms

Taula 3.2: Quadre de prestacions segons interfície. El valor n correspon al nombre de mòduls connectats.

STX ID0 ID1 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 BCC ETX

0x02 TELID CMD Dades BCC 0x03

Taula 3.3: Estructura de la seqüència de dades de comunicació. STX: inici del text, TELID: Identificador, CMD:

comanda, BCC: Caràcter de comprovació del bloc, ETX: fi del text. Els caràcters D0..D7 són opcionals depenent de

la comanda.

L’estructura d’enviament de dades consisteix en una seqüència de bytes de longitud variable

depenent de la comanda seguint l’estructura de la taula 3.3. Una comanda sempre comença amb

el caràcter STX (02h) i acaba amb ETX (03h), si al llarg de la seqüència s’han d’introduir alguna

de les dues marques, aquestes seran substituïdes per una combinació de dos caràcters: DLE

(10h) i el caràcter substituït (80h + el caràcter a substituir). Les coincidències amb el caràcter

DLE es substitueix de la mateixa manera. Aquesta correcció s’utilitza per tota la seqüència i per

tant la longitud màxima d’aquesta pot arribar a ser de 24 bytes.

byte TELID1 TELID2

bit 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0

Enviament 0 0 0 0 0 1 M M M M M 0 L L L L

Retorn 0 0 0 0 1 0 M M M M M 0 L L L L

Taula 3.4: Composició de l’identificador TELID. M: correspon a l’adreça del mòdul; L: correspon al nombre de bytes

que segueixen.
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Comana Enviament Rebuda Descripció

Reset [0x00] [0x00] Neteja d’errors

Home [0x01] [0x01] Posicionament inicial

Halt [0x02] [0x02] Parada immediata

RecalcPIDParam [0x09] [0x09] Recalcula el PID

SetExtended [0x08][PRM][DAT] [0x08][PRM][0x64] Escriu un paràmetre

GetExtended [0x0a][PRM] [0x0a][PRM][DAT] Llegeix un paràmetre

SetMotion [0x0b][MOT][DAT] [0x0b][MOT][DAT] Moviment

SetIStep [0x0d][DAT] [0x0d] Mov. step mode

Taula 3.5: Comandes del microprogramari de Plustronik.

Els dos bytes que segueixen a la marca d’inici són per l’identificador (TELID) que codifica

si el senyal és d’enviament o de retorn, l’adreça del mòdul (M) i el nombre de bytes (L) que

segueixen sense comptar la correcció DLE, tal i com es mostra en la taula 3.4.

A continuació es tramet un byte que codifica la comanda (CMD) seguida en cas necessari de

la resta de paràmetres o dades (taula 3.5). La comanda GetExtended (0ah) o SetExtended (08h)

van seguides de l’índex del paràmetre (PRM) i depenent del tipus del paràmetre el seguiran

més o menys bytes de dades (DAT). De manera similar, al paràmetre SetMotion va seguit del

l’identificador del moviment (MOT) i de les dades (DAT) que aquest requereixi.

Finalment el penúltim byte, just abans de la marca de fi, correspon al caràcter de compro-

vació del bloc (BCC) que assegura una integritat de les dades del 95%. El sistema consisteix

en una suma de comprovació de tota la seqüència de dades sense la correcció DLE segons les

expressions següents:

BCC = (TELID + CMD +Data) (3.1)

BCC = BBC + (BCC >> 8) (3.2)

Pel que fa a les dades, el microprogramari del mòdul utilitza diferents tipus de dades (taula

3.6) emmagatzemades en format big-endian1 i transmeses de la mateixa manera en la seqüència
1El format big-endian és un mètode d’emmagatzematge de dades de manera invertida, col·locant el byte menys
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Tipus Descripció longitud Interval (decimal)

char Byte 8 bit -128 a 127

unsigned char Byte sense signe 8 bit 0 a 255

short Paraula 16 bit -32768 a 32767

unsigned short Paraula sense signe 16 bit 0 a 65535

long Doble paraula 32 bit -2147483848 a 2147483847

unsigned long Doble paraula sense signe 32 bit 0 a 4294967295

float Coma flotant 32 bit 3.4e−0.38 a 3.4e0.38

Taula 3.6: Tipus de dades utilitzades pel sistema operatiu de la pinça

de dades.

3.3 Funcionament

El mòdul de la pinça disposa d’un microprogramari encarregat de diverses tasques per tal de

dotar-lo d’autonomia, són les següents:

• Control en temps real basat en la informació del codificador de posició.

• Observació de la corrent, temperatura i finals de carrera del motor.

• Execució de les comandes de control rebudes del computador hoste.

• Control del fre magnètic.

Les comandes enviades a través del computador permeten establir modes de moviment i con-

sultar o modificar els paràmetres del mòdul. Es pot dividir els paràmetres en cinc grans grups:

els que contenen els valors per defecte del mòdul, els valors que limiten el moviment del mòdul,

els paràmetres que contenen els valors de les variables reals, els paràmetres físics i propis i els

paràmetres de control (es troben detallats al manual de l’usuari, annex A). Cal destacar els

paràmetres Config i Cubestate que contenen informació sobre la configuració i l’estat del mòdul,

respectivament, en forma binària.

significatiu en la primera posició.
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Quan s’inicialitza el mòdul, tots els paràmetres tenen els valors per defecte i el fre magnètic

bloqueja el dispositiu. Aquest es alliberat quan es comença a executar una comanda de movi-

ment. Si durant l’execució de la comanda es supera algun límit establert la pinça, es bloqueja i

entra en estat d’error. No acceptarà noves comandes fins que no es netegi aquest estat mitjançant

la comanda Reset.

3.3.1 Modes de funcionament

El dispositiu disposa de quatre modes de moviment: moviment en rampa, control de veloci-

tat, control de corrent i moviment en graó. Cadascun d’aquest modes te associats diversos parà-

metres que els configuren i els corresponen certs indicadors a l’estat del mòdul. De manera gene-

ral sempre que la pinça estigui en moviment s’activarà l’indicador STATE_MOTION i un cop atu-

rat i bloquejat (activació del fre) es desactiva automàticament i s’activa STATE_BRAKEACTIVE.

Quan succeeixi un error s’activaran dos indicadors STATE_ERROR i el corresponent a l’error que

hagi ocorregut. Un cop re-establert i col·locat el mòdul a la posició d’inici, s’activarà l’indicador

STATE_HOME_OK ens indica que tot és correcte. A continuació es descriu el funcionament i les

característiques de cada mode de moviment.

Mode en rampa

Es tracta d’un mode de moviment en que, a més a més d’especificar la posició objectiu, cal

especificar els valors de velocitat i acceleració desitjats a través dels paràmetres TargetVel i Tar-

getAcc. A causa del desconeixement del funcionament intern del microprogramari de Plustronik,

no es pot fer una descripció detallada del mode.

La comanda inicia el moviment a la posició desitjada a velocitat indicada (d’aquí el nom

de rampa). A la figura 3.2 podem veure els perfils de velocitat per a quatre comandes del

mode rampa, on es veuen clarament els trams d’acceleració i desceleració i el tram central a

velocitat constant. Aquesta forma tan característica fa pensar que el mode estableix un perfil de

velocitats per a cada comanda i l’executa mitjançant un control de velocitat (mode velocitat). Els

indicadors STATE_RAMP_ACC, STATE_RAMP_STEADY i STATE_RAMP_DEC s’activaran quan el

mòdul estigui accelerant, es mogui a velocitat constant o estigui desaccelerant, respectivament.
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Figura 3.2: Evolució de la velocitat per a quatre comandes de rampa. R1: p = 0.068 m, v = 0.08 m/s, a = 0.32

m/ss; R2: p = 0.034 m, v = 0.08 m/s, a = 0.32 m/ss; R3: p = 0.04 m, v = 0.04 m/s, a = 0.32 m/ss; R4: p = 0.04

m, v = 0.04 m/s, a = 0.16 m/ss.

El modul ens indicarà mitjançant STATE_RAMP_END que la comanda ha acabat.

Aquest mode queda limitat pels paràmetres: MinPos, MaxPos, MaxVel, MaxAcc i MaxCur,

que en limiten respectivament la mínima i la màxima posició, la màxima velocitat, la màxima

acceleració i la màxima corrent.

Mode velocitat

En aquest cas es tracta d’un control de velocitat mitjançant un PID i limitat per els paràmetres

MaxVel, MaxAcc i MaxCur. El PID pot ser modificat mitjançant els paràmetres ActC0 -constant

proporcional-, ActDamp -constant derivativa- i ActA0 -constant integral- però caldrà executar la

funció RecalcPIDParam per a fer efectiu els canvis.

En condicions per defecte, per a consignes de velocitat a partir d’un cert valor el dispositiu

es bloqueja a causa d’un error de seguiment. Aquest comportament es degut al paràmetre Max-

DeltaPos que controla l’error de seguiment. Això obliga a no demanar directament la velocitat

desitjada sinó a comandar petits increments d’aquesta per tal d’evitar l’error. Les instruccions

del fabricant són de comandar la velocitat en increments del 20% de la velocitat màxima, tot i

així la mesura és insuficient i els increments han de ser força menors de manera que l’acceleració
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Figura 3.3: Evolució de la velocitat per a comandes de velocitat. [] V1: v = 0.04 m/s; V2: v = 0.08 m/s; V3:

v = 0.02 m/s.

del mòdul és menor a la que pot arribar a oferir. Per tal d’evitar aquesta restricció cal modificar

el paràmetre MaxDeltaPos per tal de permetre un major error de seguiment.

A la figura 3.3 es pot observar l’evolució de la velocitat al llarg del temps. En el tram

d’acceleració es veu que per a V 1 i V 2, la recta de pujada està una mica deformada a causa

de l’estratègia d’increments de velocitat. En canvi per a V 3, la velocitat és demana en una sola

comanda i es pot observar una acceleració superior. El desplaçament temporal de V 2 es degut a

diferències en el temps d’inici per a les diferents probes.

Mode corrent

Aquest mode estableix un graó de parell/força proporcional al valor indicat. Tot i el nom del

mode, la consigna no és d’intensitat. A partir de l’assaig A (annex B), es van obtenir les dades

per al gràfic de la figura 3.4, en el que es mostra el consum d’intensitat per a diferents valors de

l’anomenada variable cur, referent a les consignes d’aquest mode. Aquest mode té associat el

paràmetre MaxCur que limita el valor màxim que pot assolir.
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Figura 3.4: Consum d’intensitat en mode corrent (assaig A)

Mode graó

Aquest mode s’executa a partir de l’especificació d’una posició propera i un temps de ma-

nera que el mòdul proba d’arribar a la posició indicada en el temps determinat, però ambdues

variables han de correspondre a petits increments respecte la posició anterior. Dos indicadors

estan relacionats amb aquest mòdul: STATE_INPROGRESS quan la comanda s’estigui executant

i STATE_FULLBUFFER que indica que s’ha emmagatzemat la comanda i s’executarà quan acabi

la que està en procés.

3.4 La posada en marxa de la pinça

Aquesta secció explica el procés de posada en marxa de la pinça, alhora que posa de manifest

els diversos obstacles que hi ha hagut pel coneixement de la pinça i el seu funcionament.

Inicialment, es disposava de poca informació respecte al funcionament de la pinça, ja que la

majoria de la documentació que l’acompanyava anava dirigida al seu ús a partir de la llibreria

de control de Schunk, excepte un document a mode de fitxa tècnica del mòdul, un manual de

connexió i un referent al sistema d’intercanvi de dades amb el mòdul. Aquest últim ha estat el

document més útil per tal de fer funcionar la pinça.
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Figura 3.5: Esquema del funcionament de la pinça
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Un cop implementat el protocol de comunicacions, mitjançant una primera versió de la

llibreria cgrip, es va poder accedir directament als paràmetres i funcions del moviment de la

pinça sense conèixer el funcionament i les dependències. Dels quatre modes de funcionament

tant sols el mode corrent, mitjançant la funció fcur_mode, funciona completament a partir de la

configuració de paràmetres inicials. El mode velocitat, a través de la funció fvel_mode funcionava

fins a un 20% de la seva funcionalitat i els altres dos no s’aconseguien de posar en funcionament.

Finalment, després d’un procés de deducció a partir de l’experiència obtinguda dels processos

de prova i error es va aconseguir fer funcionar en tots els seus modes.

Altrament, al tractar-se d’un protocol per a diferents tipologies de mòduls es va haver de

discernir entre els paràmetres referents al mòdul i els que no, alhora que avaluar-ne la utilitat i

el sentit ja que sovint la descripció que se’n feia era insuficient.

La configuració inicial de la pinça estava establerta amb una velocitat de comunicació de

9600 bit/s la qual era molt limitant per a l’operació i el control extern de la pinça ja que limitava

les comunicacions a 24 ms. Amb aquesta velocitat s’obtenia una freqüència de cicle de comu-

nicació totalment insuficient per a poder executar un control en bones condicions i per tant

calia augmentar la velocitat. Segons la documentació disponible era possible canviar d’interfície

de comunicacions i de velocitat però no n’explicitava el procés. Mitjançant el servei tècnic de

Schunk Espanya no s’acabava de treure’n l’aigua clara i no va ser fins que es va contactar direc-

tament amb un enginyer de Schunk d’alemanya, arran d’un curs de formació sobre un dels seus

productes, que es van obtenir les instruccions per tal de realitzar la modificació.

A partir d’aquest contacte hem pogut obtenir informació concreta sobre el funcionament i

els components del mòdul, tot i que escassa per tractar-se d’una versió que ha quedat obsoleta a

nivell de microprogramari. De fet, aquesta és la causa principal de l’absència d’informació. Ha

estat un procés llarg que ha dificultat el desenvolupament del projecte.

Finalment, el coneixement de la pinça no és complert per a descriure’n amb detall el seu

funcionament, però és suficient per a fer-la operar en els diferents modes.



Capítol 4

El model

Per tal d’estudiar el comportament i controlar una planta es molt útil disposar d’un model ma-

temàtic que en descrigui el seu comportament. L’activitat de capturar en termes matemàtics el

comportament de sistemes físics s’anomena modelització matemàtica. Al llarg d’aquest capítol

es descriurà el procés d’obtenció del model matemàtic de la pinça PT-AP 70 de Schunk.

Tal com explica K. Ogata[10], un model dinàmic es defineix com la representació matemàtica

del comportament d’un sistema dinàmic -en el que les variables varien per forces físiques-. Un

sistema és un seguit d’elements que interaccionen entre ells, on entre les seves variables hi ha

una relació de causa i efecte. Aquestes relacions poden ser descrites mitjançant les lleis físiques,

tals com les de la conservació de l’energia, les de moviment de Newton o les de Kirchhoff.

En aquest capítol s’identifiquen els elements de la pinça, les lleis que en descriuen el com-

portament, les seves interaccions i les variables d’entrada i sortida. A partir de tota la informació

es dedueix el model matemàtic.

Per tal ratificar el model obtingut mitjançant les equacions del sistema, es realitza un anàlisi

freqüencial de la pinça. Aquest es compara qualitativament amb el model obtingut mitjançant

les equacions físiques i més tard, un cop ajustats els valors del model, es compara quantitativa-

ment amb la resposta freqüencial del model.

31
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S’utilitza el mètode de mínims quadrats a partir de diversos assajos experimentals del siste-

ma, minimitzant l’error entre el model i el comportament real. La lubricació i les característiques

magnètiques del motor varien amb la temperatura, per tant, s’han pres les dades en condicions

de treball.

Per ajustar els paràmetres del model, s’han realitzat tres experiments. Primer s’ha obtingut

la relació entre la variable cur, i la força que s’exerceix als dits de la pinça (assaig G, annex

B). A continuació, s’han obtingut les respostes temporals de la velocitat per a diversos valors de

cur i s’ha obtingut la relació entre l’entrada i la velocitat en estat estacionari (assaig V, annex

B). Finalment, s’ha ajustat el model mitjançant el mètode del mínims quadrats, minimitzant

l’error entre el model i les dades experimentals, per tal d’obtenir els paràmetres restants (assaig

I, annex B).

4.1 Model cinemàtic

La figura 4.1 mostra un esquema de la mecànica de la pinça. El motor engrana amb una

reducció (r1) i aquesta transmet el moviment fins a un cargol de boles que transforma el mo-

viment de rotatori a lineal (r2). Això produeix un desplaçament sobre l’eix ’i’. La variable de

posició de la pinça x, correspon a l’obertura de la mateixa però definida segons l’expressió:

x(t) = 2 · x′(t) (4.1)

Notis l’existència d’un eix de simetria respecte la vertical del punt x′ = −δ. Per motius

constructius el valor de la variable de posició, obertura, de la pinça queda limitat en l’interval

[−0.005, 0.68] m, permetent un recorregut de xmax − xmin = 0, 0685 m.

4.2 Model dinàmic

El dispositiu s’ha de controlar des d’un dels seus quatre modes de funcionament ja que no es

pot accedir directament a l’actuador sense ser altament invasiu. S’ha optat per prendre com a
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Figura 4.1: Esquema de la mecànica interna de la pinça (l’esquema no està a escala)

entrada la variable de la comanda fcur_mode que s’anomenarà cur. Les sortides són les variables

mecàniques del sistema, la força (f), la velocitat (v) i la posició (x).

La variable cur es suposa proporcional a la variable de parell motor (Γ(t)) de la planta.

Γ(t) = Km · cur(t) (4.2)

Tot i que és possible que existeixi una certa dinàmica entre ambdues variables, la nostra capacitat

d’anàlisi queda limitada pel temps de comunicació que no permet mostrejos menors a 8 ms, de

manera que es suposarà que l’acció de la comanda és immediata. Tot seguit el parell passa per

una reducció mecànica

Γ′(t) = r1 · Γ(t) (4.3)



34

i un sistema de cargols de boles per transformar el moviment circular a lineal. Els mecanis-

mes de parell helicoïdal són uns elements amb rendiments baixos que pateix un fort fregament

que esdevé una no-linealitat en el model. Es defineix aquest element mitjançant dues expresions,

una que fa referència a la conversió rotatori-lineal.

f ′(t) = r2 · Γ
′(t) (4.4)

i l’altra que descriu la no-linealitat.

f(t) =



























f ′(t)− f0 f ′ > f0

0 −f0 < f ′ < f0

f ′(t) + f0 f ′ < −f0

(4.5)

Es defineixen els paràmetres cur0 com al valor de la consigna equivalent a f0

cur0 =
f0

r1 · r2 ·Km
(4.6)

i Kf com al guany entre l’entrada i la força de sortida.

Kf = r1 · r2 ·Km (4.7)

Tenint en compte tot l’anterior, la força que exerceix la pinça (f) correspon a l’expressió:

f(t) =



























Kf · (cur(t)− cur0) cur > cur0

0 −cur0 < cur < cur0

Kf · (cur(t) + cur0) cur < −cur0

(4.8)

Finalment, a partir de les equacions mecàniques obtenim la velocitat

F (t) = J ·
dv(t)

dt
+ b · v(t) (4.9)

i la posició queden

v(t) =
dx(t)

dt
(4.10)

on J i b són la inèrcia i el fregament viscós de tot el sistema amb referència externa.
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El model dinàmic s’expressa mitjançant la funció transferència per tractar-se d’un sistema

amb una sola entrada. És una forma senzilla per a expressar-lo i permet obtenir ràpidament la

resposta temporal del sistema. A més a més, al estar expressat en el domini de la freqüència

serveix per estudiar-ne diverses propietats, en especial, per estudiar possibles efectes de la no-

linealitat. Si s’expressa la no-linalitat segons

cur(s) =



























cur′ − cur0 cur′ > cur0

0 −cur0 < cur′ < cur0

cur′ + cur0 cur′ < −cur0

(4.11)

aleshores les funcions transferència queden definides segons les següents:

Gf =
F (s)

cur(s)
= Kf (4.12)

Gv =
V (s)

cur(s)
=

Kf

J · s+ b
(4.13)

Gx =
P (s)

cur(s)
=

1

s
·

Kf

J · s+ b
(4.14)

4.3 L’anàlisi freqüencial

La resposta freqüencial ens aporta informació sobre el comportament del sistema per a qual-

sevol tipus d’entrada. Consisteix en mesurar l’efecte que la planta té sobre una ona sinusoïdal

de qualsevol freqüència. El procediment consisteix en mesurar el guany i la fase de la sortida

en relació a l’entrada i construir un diagrama freqüencial per tal d’analitzar-ne els resultats. En

aquesta secció, s’analitza la resposta freqüencial de la posició respecte de la variable cur.

Al tractar-se d’un sistema discret, l’anàlisi queda limitat per la freqüència de Nyquist (TN ),

TN =
Tm

2
(4.15)

ja que per a freqüències més altes, el diagrama es torna a repetir a causa del fenomen d’aliasing1.

Les figures 4.2 i 4.3 ens mostren respectivament el diagrama de guany i fase (Benjamin

Kuo[11]) obtinguts per l’interval de freqüència f = [0.1, 20]s−1 i un període de mostreig Tm =

1Fenomen de pèrdua d’informació en el mostreig de senyals a causa d’una freqüència de mostreig inadequada.
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Figura 4.2: Diagrama de guany de la resposta freqüencial

Figura 4.3: Diagrama de fase de la resposta freqüencial

0.02 s. En la corba de guany es poden diferenciar clarament tres trams amb pendents diferen-

ciats. El tram corresponent a l’interval ω = [100.4, 101.4] rad/s té un pendent de m = −21, 51

dB/dec, en el tram següent ω = [101.4, 102] rad/s aquesta passa a ser de m = −42.38 dB/dec

aquesta estructura (increment de −20 dB/dec) correspon a la presència d’un pol en ω = 101.4

rad/s. Pel que fa l’últim tram ω = [100.1, 100.4] rad/s amb un pendent al voltant de m = −4

dB/dec es degut a l’existència d’una linealitat de tipus zona-morta. Tot i que es podria confon-

dre amb els efectes d’un altre pol s’observa un aixafament de les parts extremes de l’ona (figura

4.4) per a les freqüències d’aquest interval. Això és a causa que entrades amb valors propers a

zero queden anul·lades per la força de fregament. Sense l’efecte de la no-linealitat es mantindria
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Figura 4.4: Ona sinusoïdal de sortida de l’anàlisi freqüencial per af = 0.3 s−1.

la pendent m ⋍ −20 dB/dec, el qual indicaria la presència d’un integrador, a més a més, del pol

abans esmentat.

Pel que fa a la fase, a partir de les deduccions del diagrama de guany, hauria de seguir dues

asímptotes a φω→0 = −90̊ i φω→∞ = −180̊ però la corba obtinguda difereix substancialment

de l’esperada. Si bé, s’ajusta a l’asímptota φ = −90̊ per a les freqüències baixes de l’interval

d’estudi, el qual és coherent amb la presència d’un integrador, la fase decreix més ràpidament

de la corba teòrica entre aquestes dues asímptotes de manera que no verificaria la presència del

pol.

Una possible explicació, sense tenir en compte les deduccions fetes a partir de la corba de

guany, seria l’existència d’un segon pol al voltant de ω = 100.4 rad/s de manera que l’asímptota

per a altes freqüències correspondria a φ = −270̊, però aquesta no seria coherent amb la corba

de guany que hauria de tenir pendents més pronunciades, o bé, si tenim en compte el tram

pràcticament horitzontal, la corba de fase hauria d’estar desplaçada +90̊. Una possible explicació

per a l’augment del desfasament per a les freqüències més altres de l’interval estudiat és l’efecte

del retard de les comunicacions. Per a aquestes freqüències, el seu efecte és més important que

per a les anteriors augmentant l’error en càlcul del desfasament.

Es pot concloure que l’estructura que es dedueix a partir de l’anàlisi freqüencial és la d’un
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integrador i un pol. Aquesta conclusió és totalment coherent amb el model obtingut a partir de

les equacions físiques que descriuen el sistema.

4.4 La modelització de la força

L’objectiu d’aquest experiment és el de determinar els paràmetres de la relació entre la força

(f) i la consigna (cur): Kf i f0. Per a fer-ho es va realitzar un primer intent (assaig F, annex B)

en que s’intentava de calibrar la força mitjançant la compressió d’una molla però no va resultar

degut a la superposició dels efectes de fregament del dispositiu, a la no constància del coeficient

de hook de la molla per irregularitats de forma i als efectes de l’escalfament. Per això és va

decidir de fer una segona estratègia (assaig G, annex B) en el que mitjançant una cel·la de

càrrega (annex B) s’obtenia la força corresponent a la variable cur.

Figura 4.5: Muntatge del sensor de força per als experiments de modelització

El sensor de força utilitzat (annex B.0.2) mesura les microdeformacions que es produeixen

sota esforç mitjançant galgues extensiomètriques que retornen una senyal proporcional de ten-

sió. Fent ús del sensor, s’han obtingut les dades mitjançant dos processos a compressió: en

un hem anat augmentant cur en increments de inc = 0.1; i en un l’altre, s’han iniciat les co-

mandes de cur, en increments de inc = 0.1, des de la mateixa posició inicial arran del sensor

(pos = 0.059 m), amb un joc de dècimes de mil·límetre. Els resultats obtinguts en ambdós
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casos difereixen. La figura 4.6 mostra les dues sèries de dades obtingudes: el traçat carbassa

correspon a la primera estratègia i el blau a la segona. La diferenciació entre ambdós resultats

Figura 4.6: Correspondència entre cur i la força per a cur = [−3, 0]

té relació amb la força de fregament de la pinça, degut al baix rendiment del cargol de boles.

Així doncs, el mecanisme ofereix una forta resistència a l’avanç i per increments petits de cur

sense descarregar la pinça, el cargol de boles absorbeix una gran part de la força. S’observa per

ambdós casos l’existència d’una zona morta que anul·la l’efecte de cur per a valors petits.

La figura 4.7 mostra el detall de d’ambdós casos en l’interval cur = [−0.6,−0.5] en la que les

línies destacades són les mitjanes de diverses corbes obtingudes i les línies discontinues són les

corbes més allunyades de la mitjana. Aquesta gràfica posa de manifest, una gran variabilitat en

el valor que marca el final de la zona morta.

f = Kf · cur + f0 (4.16)

Per tal de definir el model la pinça es prendran els valors de Fsup ja que es pot suposar que

sempre hi haurà un mínim joc en l’aprehensió, en el cas contrari caldrà tenir present aquest

comportament. Dels valors de Fsup, es calcula la recta de regressió en l’interval cur = [−3,−0.5]

s’obtenen els coeficients del model de la força (equació 4.16) corresponents a la constat de

proporcionalitat entre cur i la força (equació 4.17), i la segona a la força de fregament (equació
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Figura 4.7: Detall de l’interval cur = [−0.6,−0.5] de la gràfica de la figura 4.6

4.18) que es correspon a un valor de zona morta.

Kf = 69.58 N (4.17)

f0 = 30.42 N (4.18)

A partir del valor de f0 s’obté el valor de la zona morta per a la variable d’entrada (equació

4.19).

|cur0| = |
f0
Kf

| = 0.44 (4.19)

4.5 La modelització de la velocitat

El procés de modelització de la velocitat consisteix en trobar els valors dels paràmetres

mecànics del model: la inèrcia (J) i la viscositat (b). S’analitza la relació entre la variable

cur i la velocitat a partir de les dades de diversos experiments en que es mostreja la velocitat en

la resposta temporal del sistema per a diversos valors de la variable d’entrada.

En una primera part, l’anàlisi es centra en l’estat estacionari de la resposta per tal de deter-

minar el guany del sistema; En la segona part, es treballa sobre la resposta transitòria perseguint

la constant dinàmica.
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4.5.1 La velocitat en règim permanent

La relació entre la velocitat i la variable cur en estat estacionari (t = ∞) correspon al model

per a s = 0 (equació 4.21).

Gv =
V (s)

cur(s)− cur0
=

Kf

J · s+ b
(4.20)

V(s=0) =
Kf · (Cur − cur0)

b′
=

Kf

b
· Cur −

Kf

b
· cur0 = Kv · Cur + v0 (4.21)

Experimentalment s’obté la relació entre la velocitat final (V(s=0)) i cur, en condicions de treball.

Figura 4.8: Relació entre la velocitat final i la variable cur

Els coeficients de la recta son els següents:

Kv = 0.0157 m/s (4.22)

v0 = −0.0104 m/s (4.23)

A partir del valor de Kv obtenim el de b:

b =
Kf

Kv

= 4431.85 kg/s (4.24)

De manera similar a com ho hem fet a la modelització dinàmica, podem obtenir el valor de cur0

a partir de v0:

cur0 =
v0
Kv

= 0.66 (4.25)
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El valor de cur0 obtingut en aquest experiment difereix sensiblement de l’obtingut en l’anterior.

Aquest fet, s’haurà de tenir en compte de cara a la implementació del controlador admetent una

cert marge per a aquest paràmetre.

4.5.2 La dinàmica de la velocitat

A partir del model matemàtic en s,

V (s)

(cur + cur0)
=

Kf

b

(J · s+ b)
=

Kv ·
b
J

s+ b
J

=
Kv · p

s+ p
(4.26)

Si definim Vd = Kv · (cur + cur0) i obtenim la resposta temporal per una entrada en graó

mitjançant l’anti-transformada de Laplace,

V (t) = Vd · (1− e−p·(t−t0)) (4.27)

Per tal d’obtenir el valor del pol (p), s’obtindran la resposta temporal per a diversos valors de

la variable d’entrada cur. Es treballarà en l’interval de valors [2, 6] de la variable d’entrada

en increments de 0.5. Per a valors inferiors la precisió disminueix molt ja que el fons d’escala

i el valor final són d’ordre similar. Per a valors superiors disminueix la quantitat de dades

significatives ja que s’assoleix una gran acceleració. Per tal d’obtenir el major detall possible, es

mostreja únicament el valor de la velocitat deixant de banda altres variables.

Les dades de les respostes temporals obtingudes s’ajusten mitjançant l’algoritme d’optimitza-

ció de Maple 14 per minimitzar l’expressió de mínims quadrats entre els resultats experimentals

i el valor de l’equació de la resposta en el mateix temps. Per tal de reduir les variables a optimit-

zar, es prenen els valors de Kv i cur0 obtinguts en la part anterior. Els resultats es presenten en

la taula 4.1.

errMaple =
1

2
·
∑

(vi − f(ti))
2) (4.28)

err =

∑

(vi − f(ti))
2

V 2
d · n

(4.29)

Mitjanánt la mitjana ponderada segons l’error de l’algorisme de minimització (errMaple) es rea-



43

id p error error Maple

RT I02 25.72 0.00040200 0.00000214

RT I02,5 24.63 0.00019056 0.00000239

RT I03 27.63 0.00035683 0.00000918

RT I03,5 23.63 0.00012889 0.00000449

RT I04 23.91 0.00015090 0.00000860

RT I04,5 23.5 0.00006272 0.00000480

RT I05 23.18 0.00013330 0.00001435

RT I05,5 24.44 0.00010198 0.00001209

RT I06 26.75 0.00023179 0.00003018

Taula 4.1: Ajust per mínims quadrats del pol del sistema. Les columnes d’error i error Maple calculades segons les

equacions 4.29 i 4.28.

litza un ponderació segons l’expresió

p̂ =
∑ pi · err

−1
i

∑

err−1
j

(4.30)

i s’obté el valor del pol del sistema.

p̂ = 24.73 s−1 (4.31)

A partir d’aquest s’obte el valor del paràmetre de la inèrcia.

J =
b

p
= 179.21 kg (4.32)

Finalment, es calculen els errors de totes les regressions amb el model ajustat als paràmetres

obtinguts i s’obté l’error del model (errtot).

errtot =

∑

errj
n

(4.33)

errtot = 0.000335 (4.34)

La figura 4.9 mostra els errors respecte al model obtingut i els errors per al model individual

per a cada una de les sèries de dades utilitzades per a l’ajust del model. Destaca l’error de la
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sèrie per cur = 3 que cal classificar com a anomalia per la seva gran diferenciació respecte de la

resta. Un segon punt a destacar que l’error individual és inferior al l’error del model obtingut,

el qual és una conseqüència lògica del procés. Finalment, s’interpreta l’augment de l’error en

els extrems a dos factors: pel que fa als valors baixos, l’augment és degut a la disminució de

la precisió; i en els valors alts és degut a que per valors alts de cur el dispositiu pateix puntes

d’escalfament. Amb tot, l’error està comprès entre el 2‰i el 5‰.

Figura 4.9: Errors per a les diferents respostes temporals respecte del model obtingut

4.6 La resposta freqüencial teòrica del model

Un cop obtingut el model s’obté la seva resposta freqüencial per tal de comparar-la amb

l’obtinguda experimentalment a l’inici del capítol. Els gràfics 4.10 i 4.11 corresponen al guany

i a la fase del diagrama de Bode de la transformada bilineal del model discret, segons l’equació

5.142. Els càlculs de la resposta freqüèncial s’ha fet mitjançant el programa de càlcul simbòlic

Maple.

El pol per el model matemàtic està situat en ω = 24.73 rad/s, per a freqüències inferiors el

guany disminueix a raó de −20 dB/dec i per a freqüències superiors a −40 dB/dec. En quant a

la fase, aquesta es manté en 90̊ per a freqüències inferiors a ω = 2 rad/s en que la fase comença

2L’obtenció del model discret s’exposa en el següent capítol
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a disminuir progressivament.

En comparació amb el diagrama de Bode experimental de les figures 4.2 i 4.3, hi ha sem-

blances i diferències. Pel que fa al guany cal destacar la proximitat dels pols (pexp = 25, 1) i el

valor del guany de la planta que queda determinat per el tall de la corba de guany per ω = 0

rad/s i que és tradueix en desplaçament en l’eix de les abscisses de la corba de guany. Si es com-

paren els valors per a G = −30 dB es ratificarà aquest fet. Pel traçat experimental és dona per a

ω = 0.45 rad/s si es fa servei de la regressió lineal per al tram de −20 dB/dec per tal d’extrapolar

la corba de guany sense tenir en compte la no-linealitat, valor molt similar al del gràfic. Aquesta

és la principal diferència entre ambdós gràfics ja que no s’ha tingut en compte per l’elaboració

del diagrama de Bode. Pel que fa a la fase són molt semblants qualitativament però els valors

experimentals mostren un desfasament major a causa dels retards de comunicació i a l’error de

càlcul, prou important com s’ha fet notar amb anterioritat.
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Figura 4.10: Diagrama de guany del model discret

Figura 4.11: Diagrama de fase del model discret



Capítol 5

El control de posició i força

Es vol controlar la força i la posició de la pinça mitjançant un controlador digital. Per a fer-ho,

tenint en compte les característiques del dispositiu, es fa un calibratge de la comanda de força

pròpia del dispositiu i un control de posició en anell tancat. Això és així per que tot i poder

adquirir la corrent del motor, proporcional al parell, la constant de temps entre al consigna

fcur_mode i la corrent és menor que el període de mostreig. Pel que fa a la posició es disposa

d’un codificador de posició intern que permet tancar el llaç de posició.

5.1 Anàlisi

La planta que es vol controlar és un sistema amb una entrada i diverses sortides. Com

que no es comanda directament l’actuador, sinó que es fa a través del microprogramari de

Plustronik, el sistema a incorpora elements referents a les comunicacions. L’esquema de blocs

(figura 5.1) mostra el sistema a controlar, format pels elements electro-mecànics i elements de

les comunicacions. L’acció actua indirectament sobre el dispositiu a través d’aquests elements.

S’envia la senyal de control mitjançant la comanda del mode current de la pinça. La senyal

pateix un cert retard en arribar a l’acuador. Entre comanda i comanda, el valor es mantingut

pel dispositiu com si es tractés d’un mantenidor d’ordre zero (Moz). Quan el senyal arriba a
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l’actuador aquest produeix parell i rotació que es transmet a través del sistema mecànic i resulten

les variables de força, velocitat i posició amb una certa pèrdua de capacitat degut a l’existència

d’una zona morta a causa del fregament. A més, l’actuador pateix de saturació a partir d’un

valor màxim.

Saturació Zona morta GpComunicació

1

b
1

p
·s+1

1
s

f(t)

x(t)

v(t)

Kf

u(k)
Moz δt1

Figura 5.1: Esquema de blocs de la planta

5.1.1 Descripció del sistema

S’analitza separadament les funcions de transferència de la posició i la força tot i que ,

ambdues variables tenen elements i característiques comunies. Al ser l’anàlisi de la posició més

complex que el de la força, sovint l’estudi d’aquesta última quedarà inclòs en l’anterior.

Comunicacions

r∗(k) rm(t) rm(t− t1)
δt1Moz

Figura 5.2: Esquema de blocs del mantenidor d’ordre zero

Els elements corresponents al sistema de comunicació són els blocs del retard (δt1) i del

mantenidor d’ordre zero (Moz). El comportament d’aquests elements queda definit per les seves

corresponents equacions. El retard es pot expressar segons l’expressió:

δt1 = L[δ(t− t1)] = e−t1·s (5.1)

Pel que fa al mantenidor d’ordre zero:
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rm(t) = r∗(kT ) (5.2)

kT ≤ t ≤ (k + 1)T (5.3)

de manera que la seva funció transferència es pot definir com:

Moh(s) =
L[rm(t)]

L[r∗(t)]
(5.4)

Si r∗ és un impuls d’alçada unitària, aleshores rm serà una pulsació d’amplitud unitària i

longitud T (igual a l’interval de mostreig), aleshores:

Moz(s) =
L[U(t)− U(t− T )]

L[δ(t)]
=

1
s
− e−sT

s

1
(5.5)

Moz(s) =
1− e−sT

s
(5.6)

Saturació i zona morta

Aquests dos elements corresponen a característiques no-lineals. Per a analitzar-ne l’efecte

s’utilitzarà el mètode de la funció descriptiva (Arthur Mutambara[12]), que es basa en que la

característica queda representada per l’harmònic fonamental de la transformada de Fourier de

la resposta a una entrada sinusoïdal.

Una saturació és una característica no-lineal estàtica on la sortida es directament proporci-

onal a l’entrada si és inferior a σ i que es manté constant per a valors més grans. Aquesta es

deguda a la limitació interna de l’excitació del dispositiu per raons de protecció que fa que no

es pugui superar un cert valor màxim.

La funció descriptiva per a la saturació (M. Vidyasagar[13]) es correspon amb l’equació:
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σ

n(a)

a

m

n1(a) =











m |a| < |σ|

2·m
π

· (sin−1(σ
a
) + σ

a
·
√

1 + σ2

a2
) |a| ≥ |σ|

(5.7)

Per a la pinça, σ = curmax = 12.6a i m = 1. L’efecte de la saturació sobre la planta de

manera qualitativa és la limitació de la pendent de resposta, per tant un temps d’establiment

més llarg.

Una zona morta és una característica no-lineal estàtica on la sortida queda anul·lada per a

valors inferiors a δ i és directament proporcional a l’entrada si és superior. Aquesta és deguda al

fregament que actua de forma similar a una càrrega prèvia evitant el moviment fins que no se

supera el seu valor.

La funció descriptiva per a la zona morta (M. Vidyasagar[13]) es correspon amb l’equació:

δ

n(a)

a

m

n2(a) =











0 |a| < |δ|

m− 2·m
π

· (sin−1( δ
a
) + δ

a
·
√

1 + δ2

a2
) |a| ≥ |δ|

(5.8)

Els valors per a la pinça, δ = cur0 = 0.44 i m = 1. L’efecte sobre la planta de manera

qualitativa és la disminució del valor de la consigna.

A més, els elements no-lineals poden afectar l’estabilitat del sistema i, en alguns casos, poden

fer aparèixer solucions periòdiques, conegudes com a cicles límit. Per a estudiar-ne l’efecte s’ha

de considerar una petita modificació del criteri d’estabilitat de Nyquist. L’equació 5.9 defineix

el punt crític d’estabilitat del sistema amb característiques no-lineals de manera que −1
|N | és el

lloc dels punts crítics. De manera homòloga al criteri de Nyquist si lel lloc geomètric dels punts

crítics queda a l’esquerra la corba del sistema lineal o no és encerclat per aquest, el sistema

global és estable, per contra, si hi queda envoltat, el sistema és inestable. L’existència d’un cicle

límit, solució marginalment estable, és donarà per als valors del punt d’encreuament d’ambdues

corbes.
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Figura 5.3: Guany de n(a)

|G(ω)| =
−1

|N(ω)|
(5.9)

L’estudi concret dels efectes sobre l’estabilitat del sistema es realitzarà en el marc de cada

cas. Tot i així, es representa el lloc dels punts crítics del sistema no-lineal. Es defineix una sola

funció descriptiva (M. Vidyasagar[13]) per a l’acció combinada d’ambdues característiques:

aδσ

n(a)

m

n(a) =



























0 |a| < |δ|

m− 2·m
π

· (sin−1( δ
a
) + δ

a
·
√

1 + δ2

a2
) |δ| < |a| < |σ|

2
π
sin−1(σ

a
)− 2

π
sin−1( δ

a
) + σ

aπ

√

1 + σ2

a2
− δ

aπ

√

1 + δ2

a2
|a| ≥ |σ|

(5.10)

Al ser una característica senar, la seva funció descriptiva no té part imaginaria i, per tant la

seva fase serà nul·la. La figura 5.3 mostra el guany de la funció descriptiva de la no-linealitat

amb un valor màxim de |N(ω)|max = 0.952. Notis que el lloc dels punts crítics queda doncs

sobre l’eix real i dins l’interval (∞, −1.05].
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Sistema electro-mecànic

Es pren, per a fer l’estudi més general possible, la funció transferència de la posició respecte

la consigna cur(t). La funció de transferència del sistema electro-mecànic és la següent:

Gx =
X(s)

cur(s)
=

Kf

b

s · (1
p
s+ 1)

(5.11)

La planta té un pol de part real negativa (p = −24.73) i a causa de l’integrador (1
s
) és

marginalment estable. Pel que fa a la funció de transferència de la variable força respecte de

l’entrada, com que és una relació de proporcionalitat, és estable.

5.1.2 Discretització

Com que es vol implementar un controlador digital s’estudiarà el sistema en temps discret i

per tant s’ha de trobar una expressió discreta de la planta de temps continu. El procés de dis-

cretització consisteix en passar elements de temps continu a temps discret amb un determinant

temps de mostreig i pot afectar a l’estabilitat dels sistemes. El mínim període de mostreig que

es pot aconseguir és el temps que necessita una comanda per executar-se des de l’ordinador

(tc = 8 ms). Però com es vol fer un control amb retroacció, es requerix enviar dues comandes

(una per consultar el sensor i l’altra per enviar la consigna) de manera que el període mínim és

de T = 2 · tc. Tenint en compte tot això i que en cada cicle de control és necessari una mica més

de temps per a altres operacions, es pren un període de mostreig superior, T = 20 ms.

L’estudi del sistema en temps discret el farem sobre la Transformada Z (Benjamin Kuo[14])

del sistema

Gx =
X(s)

U(s)
=

Kf

b
· e−st1 · (1− e−sT )

s2 · (1
p
s+ 1)

(5.12)

Es prendrà un retard t1 igual a un retard d’un període per tal de simplificar-ne els càlculs. La

Transformada Z del sistema per a un període T és la següent:



53

Z{Gx} =
Kv

z

(

T

(z − 1)
−

1− e−pT

p(z − e−pT )

)

(5.13)

Gz =
7.9 · 10−5(z + 0.8345)

z(z − 1)(z − 0.5804)
(5.14)

Com que la planta en temps continu era inestable, en temps discret també ho serà.

5.1.3 Linealització

La presència de no-linealitats pot complicar o impossibilitar l’ús de les tècniques algebraiques

per al disseny de controladors. Cal doncs, eliminar els efectes de la saturació i la zona morta per

tal controlar de manera efectiva la planta.

T
N1 N2G

N
Gc Gp

Figura 5.4: Diagrama de control amb segregació de moduls lineals i no-lineals

Pel que fa a la saturació (N1), la planta es comportarà linealment per a valors inferiors als

de saturació i per tant, en aquest rang no afectarà l’anàlisi. Fora el rang, la planta no tindrà

capacitat per a executar l’acció de control i això afectarà a la velocitat de resposta.

Pel que fa a la zona morta (N2), el seu efecte dona lloc a un error permanent per falta

de precisió de l’actuador, que queda anul·lat per a valors dins el rang de la no-linealitat. Els

seus efectes poden ser compensats mitjançant un controlador no lineal que neutralitzi els seus

efectes. La figura ?? mostra dos controladors en serie precedint la planta, el primer (Gc) està

dedicat al control de la part lineal de la planta i el segon (G
N

) a compensar la part no-lineal de

la planta. Aquest es dissenya segons la funció inversa de la zona morta, aquesta funció és coneix

com efecte relé (figura 5.5).

Cal tenir en compte que si l’ajust no és prou precís i el valor de cur0 és menor al real, potser

que no s’acabi d’anul·lar l’efecte de la zona morta, però és preferible a el cas contrari, en el que

el valor de cur0 sigui major al real, ja que aleshores es provocaria un nou tipus de no-linealitat

d’efecte relé amb conseqüències més notables que els provocats per les no-linealitats pròpies del
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n(a)

a

mb

u(t) =



























u′(t) + cur0 u′ > 0

0 u′ = 0

u′(t)− cur0 u′ < 0

(5.15)

Figura 5.5: Característica inversa de la zona morta

sistema.

5.1.4 Control de posició

Per tal de controlar la posició de la pinça s’analitzaran diferents estratègies de control i es

compararan les seves respostes temporals a una entrada en graó. En base al controlador PID,

s’estudiaran diversos tipus de controlador: P, PD, PDD2 i FPD. No s’ha considerat d’estudiar

controladors amb un component integral degut a que la planta ja presenta un integrador i

n’estalvia la incorporació al controlador.

Es desitja que la planta assoleixi la consigna de posició amb error zero, sense ultrapassament

de posa i en el mínim temps possible. La primera condició és assegurada per la pròpia planta

que per disposar d’un integrador (Ricard Villà[19]), el que comporta error zero per una entrada

en graó. La segona és crítica perquè el control no sigui perjudicial pel dispositiu, ja que el

ultrapassament de posa podria ocasionar col·lisions amb els límits físics de la pinça. Finalment,

la tercera assegurarà una ràpida resposta i adaptabilitat als canvis, alhora que servirà per valorar

i comparar les diferents estratègies.

T

T

N1 N2G
N

δt1

δDt2

MozGc Gp

r(k) u(k)

x(k)

x(t)e(k)

Figura 5.6: Esquema de blocs del control de posició

L’esquema de blocs de la figura 5.6 representa el sistema controlat amb retroacció de la

posició i els retards de comunicació d’enviament de la comanda de control (δt1) i de consulta
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de posició (δt2). El retard total és inferior a un període de mostreig i per tant l’equació 5.14

continua sent vàlida, amb l’assumpció del retard d’un període.

Així doncs la figura 5.7 mostra el diagrama de blocs utilitzat per a l’anàlisi dels diferents con-

troladors amb les assumpcions del valor del retard i de linealització exposades amb anterioritat.

T

T

1
z

MozGc Gp

r(k) u(k)

p(k)

x(t)e(k)

Figura 5.7: Esquema de blocs de control linealitzat

Controlador P

El controlador P consisteix en introduir a la planta una senyal de control (u(t)) proporcional

a la senyal d’error de posició (e(t)). Es defineix el controlador segons l’equació:

u(k) = Kp · e(k) (5.16)

la seva funció transferència correspon a:

G
P
= Kp (5.17)

i la del sistema amb retroacció a:

W
P
= Kp

7.9 · 10−5z + 6.593 · 10−5

z2 + (7.9 · 10−5Kp − 1.58)z + 6.593 · 10−5 + 0.5804
(5.18)

L’objectiu en quan a l’ajust del controlador és el d’establir una Kp tant gran com sigui possible

per tal de fer la resposta el màxim de ràpida però evitant l’ultrapassament de posa. Fent ús del

diagrama del lloc de les arrels (Benjamin Kuo[15]) cercarem la Kp per al punt de bifurcació dels

pols dominants. Aquest punt marca l’aparició de les arrels complexes conjugades del polinomi

característic del sistema i com a conseqüència, la presència d’un sobre pic en la resposta temporal

a causa de les d’oscil·lacions produïdes per aquests pols. Anomenarem la Kp d’aquest punt Kbif
p .

Del diagrama del lloc de les arrels de la figura 5.8 trobem el valor de Kbif
p = 271.22, a partir del



56

Figura 5.8: lloc de les arrels de W
P

Figura 5.9: Diagrama de Nyquist de W
P

qual el sistema presenta sobre pic. Per a aquest valor, les arrels del sistema son: K = 0.021,

z1 = −0.8345, p1 = −0.0275, p2 = 0.7854, p3 = 0.8225.

Pel que fa a l’estabilitat del sistema (Benjamin Kuo[17]), mitjançant el criteri de Jury (Ben-

jamin Kuo[18]) obtenim que serà estable per a Kp ∈ [0, 2177.9). El valor de Kp elegit és molt

menor que el límit d’estabilitat. Es pot comprovar també l’estabilitat per al cas concret, veient

que tots els pols i zeros queden dins la circumferència unitària.

Resta comprovar l’efecte de les no-linealitats sobre el sistema servint-se del diagrama de

Nyquist (figura 5.9). Com que el lloc dels punts crítics està contingut en l’interval (−∞, −1.05] i

queda tot a l’esquerra del traçat del sistema lineal, les no-linealitats no desestabilitzen el sistema

controlat per a aquest cas concret.

Controlador PD

El controlador PD consisteix en afegir un terme proporcional a la derivada de l’error a l’acció

del controlador anterior. Es pren la derivada per a temps discret com:

de(t)

dt
|t=T=

e(kT )− e[(k − 1)T ]

T
(5.19)
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s’afegeix al controlador (5.17) i es té:

U(k) = Kp · e(k) +
Kd

T
· (e(k) − e(k − 1)) (5.20)

La seva funció transferència en z:

G
PD

= Kp +Kd
z − 1

T · z
(5.21)

es defineix Kd = Kp · Td i obtenim la següent expressió:

G
PD

= Kp
(T + Td)z − Td

T · z
(5.22)

Finalment la funció de transferència per al sistema amb retroacció és la següent:

W
PD

=
G

PD
Gz

1 +G
PD

Gz

W
PD

=
Kp[(7.9 · 10

−5 + 3.6 · 10−3Td)z
2 + (6.6 · 10−5 − 5.9 · 10−3Td)z − 3.3 · 10−3Td]

a4z4 + a3z3 + a2z2 + a1z + a0
(5.23)

a4 = 1

a3 = −1.58

a2 = 3.6KpTd + 7.9 · 10−5Kp + 0.58

a1 = 6.6 · 10−5Kp − 5.6 · 10−4KpTd

a0 = −3 · 10−3KpTd

L’objectiu en quan a l’ajust del controlador és establir una Kp tant gran com sigui possible per

tal de fer la resposta el màxim de ràpida i perquè així disminueixi el temps de resposta. Per altra

banda hem d’elegir una Td capaç d’atenuar l’efecte de Kp i evitar el fenomen de ultrapassament

de posa. Fent ús del diagrama del lloc de les arrels cercarem la Td que ens doni una Kp més alta

pel punt de bifurcació dels pols dominants. Aquest punt marca l’aparició de les arrels complexes

conjugades del polinomi característic del sistema, anomenarem la Kp d’aquest punt Kbif
p . Així

doncs, es tracta de maximitzar el valor de Kp pel qual és bifurca el diagrama del lloc de les arrels

per a diferents valors de Td.
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Figura 5.10: Valor de Kbif
p sense ultrapassament de posa

en funció de Td Figura 5.11: lloc de les arrels per Kd = 0.0304

El valor de Td que maximitza la funció es troba al voltant de Td = 0.0304 i la seva imatge

Kbif
p = 529.6. A la figura 5.11 podem veure el diagrama del lloc de les arrels per a aquest valor.

Els pols i zeros de la funció transferència del sistema amb retroacció per a aquest valor són:

K = 0.09966, z1 = −0.8345, z2 = 0.5802, p1 = −0.2231, p2 = 0.5559, p3 = 0.6094, p4 = 0.6383 i

es distribueixen en el pla z tal i com es pot observar a la figura 5.11.

Pel que fa a l’estabilitat, mitjançant el criteri de Jury s’obetenen les condicions d’estabilitat

per al sistema general, però no ha estat possible de simplificar-les per obtenir una expressió

clara de l’estabilitat. Pel cas concret que s’ha determinat, l’estabilitat queda determinada per

l’interval Kp ∈ [0, 2462.7) i per tant el sistema és estable. Finalment mitjançant el diagrama de

Nyquist del sistema (figura 5.12) es comprova que no hi ha encreuaments amb el lloc geomètric

dels punts crítics obtingut a partir de l’equació característica de la no-linealitat (l’interval (−∞,

−1.05]) i per tant, les no-linealitats no afecten a l’estabilitat dºel sistema controlat.
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Figura 5.12: Diagrama de Nyquist de W
PD

Controlador PDD2

El controlador PDD2 consisteix en afegir un terme proporcional a la segona derivada de

l’error a l’acció del controlador anterior. Si prenem expressió la segona derivada en temps

discret com a
d2e(t)

dt2
|t=kT=

e(kT )− 2e[(k − 1)T ] + e[(k − 2)T ]

T 2
(5.24)

i s’afegeix al controlador (5.17), es té:

U(k) = Kp · e(k) +Kd ·
(e(k)− e(k − 1))

T
+Ka ·

e(kT )− 2e[(k − 1)T ] + e[(k − 2)T ]

T 2
(5.25)

La seva funció transferència en z:

G
PDD2

= Kp +Kd ·
z − 1

T · z
+Ka ·

z2 − 2 · z + 1

T s · z2
(5.26)

es defineixen Kd = Kp · Td i Ka = Kp · Ta i s’obté la següent expressió:

G
PDD2

= Kp ·

(

1 + Td ·
z − 1

T · z
+ Ta ·

z2 − 2 · z + 1

T 2 · z2

)

(5.27)

Finalment la funció de transferència per al sistema amb retroacció és la següent:

W
PDD2

=
G

PDD2
Gz

1 +G
PDD2

Gz
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W
PDD2

=
b3 · z

3 + b2 · z
2 + b1 · z + b0

z5 − a4 · z4 + a3 · z3 + a2 · z2 + a1 · z + a0
(5.28)

b3 = 7.9 · 10−5 ·Kp + 359.11 · 10−5 ·Kp · Td;

b2 = 6.6 · 10−5 ·Kp · Td + 16323.6 · 10−5 ·Kp · Ta − 59.4 · 10−5 ·Kp · Td;

b1 = −299.7 · 10−5 ·Kp · Td − 2702 · 10−5 ·Kp · Ta;

b0 = −13624.5 · 10−5 ·Kp · Ta;

a4 = −1.58;

a3 =; 7.9 · 10−5 ·Kp + 359.11 · 10−5 ·Kp · Td + 58038.7 · 10−5

a2 =; 6.6 · 10−5 ·Kp · Td + 1632.3 · 10−5 ·Kp · Ta − 59.4 · 10−5 ·Kp · Td

a1 = −299.7 · 10−5 ·Kp · Td − 2702 · 10−5 ·Kp · Ta;

a0 = −13621.5 · 10−5 ·Kp · Ta;

L’objectiu en quan a l’ajust del controlador és, com en els casos anteriors, maximitzar Kp

en funció de les altres constants del controlador, Td i Ta. Havent fet un mostreig de diferents

combinacions de valors, es pot dir que de el lloc de les arrels presenta cinc estructures diferents,

corresponents a les figures 5.13a, 5.13b, 5.13c, 5.13d i 5.13e. A grans trets, interessa que els

pols dominants del sistema estiguin situats sobre l’eix real per tal d’evitar oscil·lacions. Respecte

a aquesta premissa es pot dir que l’estructura A és la menys interessant ja que els dos pols do-

minants queden anul·lats per l’efecte dels zeros conjugats a mesura que s’augmenta el guany i

prenen la dominància els pols complexes conjugats; les estructures B i C són de poc interès per

tractar-se dinàmiques similars al controlador PD però que no en superen la capacitat. Finalment

les estructures D i E presenten un i dos pols reals dominants respectivament, que tendeixen a

apropar posicions amb els corresponents zeros que en disminuiran l’efecte cedint la dominància

a un parell de pols conjugats. Aquestes dues estructures, permeten l’establiment de Kp eleva-

des que superen a les del controlador PD però que són difícils de limitar perquè s’ha de tenir

en compte el balanç de dominància entre els diferents pols. Un cop estudiades les diferents

estructures, es prenen els valors de Td = 0.004 i Ta = 0.0002 corresponents a una estructura
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(a) Estructura A (b) Estructura B

(c) Estructura C (d) Estructura D

(e) Estructura E

Figura 5.13: Diferents estructures per el lloc de ls arrels de WPDD2 .
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Figura 5.14: Diagrama de Nyquist per a WPDD2

E que permet valors fins a Kp = 700 sense presentar oscil·lacions en la resposta temporal. Les

oscil·lacions comencen a aparèixer com un rissat en la trajectòria.

Es comprova l’estabilitat mitjançant el criteri de Jury, malgrat no obtenir unes expressi-

ons que donin una idea clara de les condicions d’estabilitat per al sistema general. Particu-

laritzant aquestes condicions per els valors trobats, s’obté que els sistema serà estable per a

Kp ∈ [0, 2379.7).

Finalment, resta comprovar l’efecte de les no-linealitats sobre el sistema. Per a fer-ho ens

servirem del diagrama de Nyquist del sistema (figura 5.14). Com que el lloc dels punts crítics

està contingut en l’interval (−∞, −1.05] i queda tot a l’esquerra del traçat del sistema lineal, les

no-linealitats no desestabilitzen el sistema controlat.

Controlador PD amb pre-alimentació (FPD)

Aquest controlador, que en endavant s’anomenara FPD, consisteix en afegir una cadena de

pre-alimentació al controlador PD abans estudiat. La pre-alimentació afegeix a la senyal de

control un terme precalculat del parell requerit per la senyal de referència. A partir del model
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de la planta, s’obté l’expressió

uf =
J

Kf

·
d2r

dt2
+

b

Kf

·
dr

dt
(5.29)

que calcula el valor de la component de prealimentació del controlador. La figura 5.15 mos-

tra el diagrama de blocs del sistema controlat on el bloc Gf correspon al càlcul del parell a

prealimentar.

T

T

1
z

Moz

Gf

Gc Gp

r(k) u(k)

uf

uc

x(k)

x(t)e(k)

Figura 5.15: Esquema de blocs del control linealitzat amb acció de pre-alimentació

5.1.5 Control de força

Es duran a terme dos tipus de controladors sense retroacció. Un consistirà en el disseny

d’un ajust del valor de la consigna a partir del calibratge fet abans del controlador de força

intern de la pinça, i el segon en la implementació d’un control d’impedància en el que el valor

de la consigna està vinculat al de la posició seguint una llei determinada per tal de simular un

determinat comportament.

Calibratge de la variable cur

Gc N1 N2G
N

δt1 Moz Kf

r(k) u(k) f(t)T

Figura 5.16: diagrama de blocs del control de força

El controlador Gc en aquest cas queda substituït per una constant de proporcionalitat que

duu a terme el calibratge entre la força i la variable cur segons la següent equació:

u′(t) =
r(t)

Kf

(5.30)

A posteriori, el el controlador no-lineal GN neutralitza els efectes de la no-linealitat.
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Control d’impedància

Aquest tipus de control persegueix reproduir en els dits de la pinça el comportament dinà-

mic d’un sistema de molla i esmorteïment en el que la força exercida depèn del desplaçament

respecte a un punt d’equilibri i a la velocitat a que es produeix el desplaçament.

Per a fer-ho cal neutralitzar la dinàmica pròpia del sistema de manera que el controlador

implementi el comportament desitjat. Com que la nostra variable d’entrada és el parell això es

redueix a una constant de proporcionalitat.

Pel que fa al controlador, per al nostre cas, el control d’impedància és equivalent a un con-

trolador PD, tot i que amb una estructura lleugerament diferent per tal de segregar les variables

i que els paràmetres del controlador s’assimilin als del sistema mecànic abans esmentat.

La figura 5.17 ens mostra els blocs del control en el que podem veure el càlcul de la velocitat

a partir de les dades de la posició en temps discret, segons l’equació 5.19 -utilitzada en el

controlador PD-. La llei de control,

r(k) x(k)
GzK

B

Kf−1

z−1
T ·z

Figura 5.17: Diagrama de blocs del sistema amb control d’impedància

U(t) =
K

Kf

· e(t) +
B

Kf

·
de

dt
(5.31)

e(t) = x(t)− x0 (5.32)

persegueix reproduir un sistema mecànic de segon ordre format per una molla (K) i un es-

morteïment (B). Per a aquest tipus de comportament el controlador d’impedància és equivalent

a un controlador PD, tot i que la finalitat del control és molt diferent. La funció de transferència
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d’aquest controlador és

Gimp =
K

Kf

·+
B

Kf

·
z − 1

T · z
(5.33)

A partir de la qual s’obté la funció transferència en llaç tancat:

Wimp =
(0.11 · 10−5K + 5.16 · 10−5B) · z2 − (0.09 · 10−5K − 0.85 · 10−5B) · z − 4.3 · 10−5

z4 − 1.58 · z3 + a2 · z2 + a1 · z + a0
(5.34)

a0 = −4.3 · 10−5

a1 = 0.09 · 10−5K − 0.85 · 10−5B

a2 = 0.11 · 10−5K + 5.16 · 10−5B + 0.85

Per tal de fer-ne un estudi més concret, prenem els valors de K = 5000 N/m i de B = 1200

N·s/m. S’han triat aquests valors per produir una forces d’ordre similar a la que es poden

efectuar amb la ma. En quant a l’efecte de les no-linealitats, veiem que en el diagrama de

Nyquist (figura 5.18) no s’arriba a creuar el lloc geomètric de punts crítics de la característica

no-lineal continguda en l’interval [−∞,−1.05].

A partir del criteri de Jury s’obtenen les condicions per a els paràmetres del controlador del

sistema estable. Tot i així, aquestes són força complexes i l’única conclusió clara que se’n pot

obtenir és B ∈ [0, 23218.6). Si particularitzem les condicions al cas elegit, s’obté la condició

K ∈ [0, 1.72 · 105).

5.2 Simulació

L’objectiu de la simulació és comprovar quantitativament i qualitativament els resultats dels

anàlisi dels diferents controladors. Per a fer-les s’ha utilitzat el complement Simulink de Matlab.

En l’annex B es descriu detalladament el model de Simulink emprat per a les simulacions. La
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Figura 5.18: Diagrama de Nyquist per al sistema Wimp amb K = 5000 N/m i B = 1200 N·s/m

planta i els retards de comunicació són elements de temps continu mitjançant els quals obtin-

drem resultats més ajustats a la realitat.

S’han realitzat tres grups de simulacions per tal de comprovar la resposta pels diferents

controladors obtinguts. En el primer, s’obtindrà la resposta temporal del sistema en absència de

saturació i per diferents valors de retard per tal d’analitzar els efectes del retard i el temps de

resposta del sistema. S’establirà una senyal de consigna en forma de graó r = 0.005 m per a

que no hi hagi saturació de l’actuador, i amb retards de comunicacions de tc = 0 ms, tc = 8 ms

i tc = T s. En la segona, es simularà el cas pitjor per tal d’analitzar la resposta en situació límit

per a un retard del sistema de tc = T s. Consistirà en provocar l’error màxim mitjançant un graó

de r = 0.06 m partint de la posició inicial x = 0.0 m. En la tercera, es simularà una pertorbació

de 100 N per al sistema amb el control d’impedància per comprovar la relació entre la força i la

posició.

5.2.1 L’efecte del retard

Es pretén comprovar les implicacions de l’assumpció feta sobre el retard en l’anàlisi. La figura

5.19 mostra les corbes corresponents als tres retards simulats per als controladors P, PD, PDD2
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i FPD en absència de saturació.

Com es pot observar, el retard suposa un esmorteïment més tardà i més brusc, alhora que

més proper al sobrepassament de posa. S’observa l’aparició d’aquest en els controladors PD i

FPD, les diferències respecte de l’anàlisi són causa de la dinàmica en temps continu del model

de la planta de la simulació.

En general, un retard superior suposa un cas més desfavorable i els valors que s’obtinguin

seran més restrictius. De manera que si compleixen les especificacions, també ho faran en casos

més favorables.

Pel que fa al controlador d’impedància, es pot considerar equivalent a un controlador PD,

tot i que els valors d’ajust equivalents són menors i provoquen una resposta molt més lenta de

manera que no s’aprecia cap diferència important.

5.2.2 La dinàmica i el temps d’establiment

La figura 5.20 mostra les respostes temporals de la posició i la senyal de control per al

sistema controlat P, PD, PDD2 i FPD amb absència de saturació de l’actuador. Disminuint prou

el valor de la referència de control s’evita que l’actuador es saturi. Tot i així, no s’ha evitat

totalment la saturació en el cas del controlador FTP per que requeria disminuir en excés el valor

de referència.

Per tal d’analitzar quantitativament els sistemes, es compraran els valors de temps d’establi-

ment (te) i el sobrepassament de posa (Sp). Es prendrà el temps en que la resposta es mantingui

en un marge del ±2% del valor final, com a temps d’establiment i el valor del sobrepassament

de posa com a l’equació:

Sp =
xmax − r

r
(5.35)

Comparant les dinàmiques dels quatre controladors es pot dir que el controlador PD (te =

0.22 s) suposa un gran millora respecte del controlador P (te = 0.52 s), una disminució de 57.4%

respecte aquest últim. Tot i això el PD es veu afectat pels retards i presenta sobrepassament de

posa de Sp = 2%. En canvi, la resposta amb el controlador PDD no en presenta i millora el
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(d) Controlador FPD

Figura 5.19: Detalls de la resposta a un graó per a diferents controladors amb retards de 0 ms (traçat continu), 8 ms

(traçat puntejat) i 22 ms (traçat discontinu).
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Figura 5.20: Resposta a un graó amb absència de saturació per als diferents controladors. Controlador P (vermell),

PD (blau), PDD (verd) i FPD (cian).

temps d’establiment (te = 0.19 s), un 15% inferior respecte al PD. Finalment, tot i aportar una

dinàmica més ràpida en els primers instants, el controlador FPD pateix un rebot en la senyal de

control que degrada moltíssim la seva dinàmica, resultant te = 0.33 s. Això succeeix pel graó

d’entrada, la segona derivada del qual presenta un canvi de valor molt brusc. Així doncs, el

controlador que aporta una resposta qualitativament més bona és el controlador PDD.

5.2.3 L’efecte de la saturació

La figura 5.21 mostra les corbes corresponents a la posició i a las senyal de control per

als controladors en el cas amb retard tc = T s. En el segon gràfic, es veu en discontínua els

valors de la senyal de control sense saturar i en continua la senyal saturada. L’efecte de la

saturació es veu en el pendent de les corbes de posició que és el mateix per als controladors PD,

PDD2 i FPD, fent que les tres dinàmiques siguin pràcticament iguals. Els temps d’establiment

augmenten considerablement: tc(P ) = 0.55 s (∆ = 32.7%), tc(PD) = 0.425 s (∆ = 93%),

tc(PDD2) = 0.431 s (∆ = 130.5%) i tc(FPD) = 0.425 s (∆ = 28.8%).

Finalment, cal notar que l’efecte de la saturació serà present en la majoria d’operacions de

la pinça ja que ha calgut disminuir molt l’increment de posició per tal d’obtenir respostes sense
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Figura 5.21: Detall de la resposta a un graó en el pitjor cas per als diferents controladors. Controlador P (vermell),

PD (blau), PDD (verd) i FPD (cian).

saturació de l’actuador i a més, no per a totes ja que tant el controlador PDD2 com el FPD,

presenten uns pics molt elevats per als primer valors. Això, podria ser suavitzat mitjançant una

trajectòria prou suau, tot i que existiria un error de seguiment.

5.2.4 Impedància

La figura 5.22 mostra les respostes del controlador d’impedància per a una pertorbació ex-

terna per a dues configuracions del controlador: la primera com un ressort i la segona com un

ressort amb esmorteïment. Es d’esperar que la corba per a la configuració de ressort sigui un

recta però aquesta presenta un corriment entre el tram ascendent i el tram descendent. Aquest

és causat pels retards de comunicació però està originat en el procés computacional d’emmagat-

zematge de dades durant la simulació, en que la correspondència entre els valors de posició i

força queda desplaçada una posició. En l’altra configuració, tot i donar-se el mateix fenomen,

aquest passa desapercebut per la dinàmica del controlador. L’efecte de l’esmorteïment origina

una component constant degut a que la velocitat s’estabilitza al cap de poc temps d’originar-se

l’acció.
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Figura 5.22: Correspondència entre la posició i la força per a dos configuracions del control d’impedància: en blau,

K = 5000 N/m; B = 0 N·s/m i en vermell K = 5000 N/m; B = 1200 N·s/m

5.3 Els algoritmes de control

Un cop analitzats els diferents controladors s’especificaran els algoritmes d’implementació

d’un controlador PIDD2 amb pre-alimentació reconfigurable que permetrà l’execució dels con-

troladors de posició, el control de força en anell obert i el controlador d’impedància.

Com que els controladors de posició són diferents configuracions d’una estructura més gene-

ral, s’implementarà aquesta per tal de disposar d’una estructura flexible que permetrà d’anar-la

configurant segons els requeriments. L’algorisme que segueix detalla la seva implementació.

variables:

real x; posició real

real r, r1; referència actual i en l’instant anterior

real err, err1; error actual i en l’instant anterior

real ierr; integració de l’error

real derr, derr1; derivada de l’error actual i en l’instant anterior

real dderr; segona derivada de l’error

real dr, dr1; derivada de la referència actual i en l’instant anterior
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real ddr; segona derivada de la referència

real T; període de mostreig

real tf,ti; temps inicial i final del cicle

real Kp,Ki,Kd,Ka; paràmetres del controlador PIDD^{2}

real J, b; paràmetres del model: inèrcia i coeficient viscós

real P,I,D,D2,F; components del controlador PIDD^{2} amb pre-alimentació

real u; senyal de control

real u0, umax; límit de la zona morta i valor de saturació

bool final; marca de final d’execució

bool ff; marca de pre-alimentació

algorisme:

set_parameters(&Kp,&Ki,&Kd,&Ka,&ff);

run_get_reference(&r,&final);

while (!final) fer

ti=time();

x=get_actpos();

err= r-x;

ierr+=T*(err+err1)/2;

derr=(err-err1)/T;

dderr=(derr-derr1)/T;

dr= (r-r1)/T;

ddr= (dr-dr1)/T;

err1=err;

derr1=derr;

r1=r;

dr1=dr;

P= Kp*err;

I= Ki*ierr;

D= Kd*derr;

D2= Ka*dderr;

if (ff) then

F= J*ddr+b*dr;

else if (!ff) then

F=0;

end_if;

u = P + I + D + D2 + F;

if (u>0.0) then

u=u+u0;

else if (u=0.0) then

u=0.0;

else if (u<0.0) then
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u=u-u0;

end_if;

if (u>umax) then

u=umax;

else if (u<-umax) then

u=-umax;

end_if;

send_control(u);

tf=time();

if ((tf-ti)<T) then

sleep (T-(tf-ti))

end_if;

end_while

algorisme paral·lel:

while (!final) fer

r=get_reference();

if (r<0) then

final=true;

end_if

end_while;

La seqüència consisteix en configurar els paràmetres de controlador, iniciar l’execució en

paral·lel d’un fil d’obtenció de la referència, i iniciar el cicle de control. La referència pot ser

variada durant l’execució del cicle que finalitza mitjançant la introducció d’una referència ne-

gativa. Dins el cicle de control es segueix la següent seqüència: obtenció de la posició, càlcul

de variables, emmagatzematge de variables, càlcul de components del controlador, compensa-

ció de la zona morta, saturació virtual i enviament de la senyal de control. Després l’algoritme

descansa fins que s’acompleixi el temps de cicle.

Les components derivatives s’han implementat d’acord amb la derivada discreta presentada

en l’equació 2.7, al capítol de control, i s’ha utilitzat la integració trapezoïdal, segons equació

2.6 per a la component integral tot i que cap controlador estudiat en fa ús.

Pel que fa al control de força, la seva implementació del calibratge es fa segons el pseudocodi

que segueix.

variables:

real f; consigna de força

real Kf; constant de força
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real u; senyal de control

real u0,umax; límit de la zona morta i valor de saturació

algorisme:

get_force(&f);

u=f/Kf;

if (u>0.0) then

u=u+u0;

else if (u=0.0) then

u=0.0;

else if (u<0.0) then

u=u-u0;

end_if;

if (u>umax) then

u=umax;

else if (u<-umax) then

u=-umax;

end_if;

send_control(u);

Finalment, la implementació del cicle de control d’impedància consisteix en l’obtenció de la

posició, el càlcul de variables, emmagatzematge de variables, compensació de la zona morta,

saturació i enviament del cicle de control. Abans d’iniciar el cicle s’estableixen els paràmetres

del controlador i al final de cada cicle s’atura l’execució fins a completar el període. El cicle

finalitza mitjançant una condició externa.

variables:

real x; posició real

real x0; punt d’equilibri del sistema visco-elàstic

real err, err1; error actual i en l’instant anterior

real derr; derivada de l’error actual

real k,b; paràmetres del controlador

real K,B; components del controlador

real T; període de mostreig
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real tf,ti; temps inicial i final del cicle

real u; senyal de control

real u0, umax; límit de la zona morta i valor de saturació

bool final; marca de final d’execució

algorisme:

set_parameters(&x0,&k,&b);

while (!final) fer

ti=time();

x=get_actpos()

err = x0-x;

derr= (err-err1)/T;

err1 = err;

K= k*err;

B= b*derr;

u= (K + B)/Kf;

if (u>0.0) then

u=u+u0;

else if (u=0.0) then

u=0.0;

else if (u<0.0) then

u=u-u0;

end_if;

if (u>umax) then

u=umax;

else if (u<-umax) then

u=-umax;

end_if;

send_control(u);

tf=time();

if ((tf-ti)<T) then

sleep (T-(tf-ti))

end_if;

end_while
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Capítol 6

La biblioteca cgrip

La biblioteca cgrip és un conjunt de classes que implementen el protocol de comunicacions i

algoritmes de control de la pinça. La classe principal, anomenada de la mateixa manera, conté

en la seva part pública les funcions o mètodes a disposició de l’usuari, entre les que es troben

els algoritmes de control propis del microprogramari de la pinça com els algoritmes dissenyats

en aquest projecte (Annex A.2). La part privada encapsula la resta de classes, mètodes i atributs

necessaris per a implementar el processos de comunicació, llaços de control i configuració de

paràmetres.

El llenguatge que s’ha emprat per a la implementació de la biblioteca ha estat el C++, un

llenguatge de programació orientat a objectes basat en el llenguatge C. Els objectes són un tipus

abstracte de dades que encapsulen les seves pròpies variables (atributs) i funcions (mètodes)

definides per la seva classe. La capacitat d’encapsulació de les classes ha estat un dels principals

característiques explotades d’aquest llenguatge.

Per tal de ser compilada en qualsevol sistema operatiu, la biblioteca està escrita d’acord

amb aquest principi i utilitza llibreries externes que compleixin amb els estàndards POSIX1 i/o

segueixin els mateixos principis de compatibilitat.

1Els estàndards POSIX són un seguit de normes, especificades a l’IEEE 1003 que busquen generalitzar les interfícies

dels sistemes operatius perquè una mateixa aplicació pugui ser executada en diferents plataformes[20]
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El conjunt d’elements de la classe respon a cinc funcionalitats principals que recauen en els

següents grups:

• Variables Plustronik™

• Protocol de comunicacions

• Port de comunicacions

• Execució en paral·lel

• Moviment/control de la pinça

• Enregistrament de dades

6.1 Variables Plustronik™

Aquest grup consta dels atributs que contenen els valors de les variables internes de la pinça i

dels processos per tal de modificar-ne el valor i mantenir sincronitzada la còpia de l’objecte amb

el valor del dispositiu. Cal diferenciar aquí entre els paràmetres que varien per acció externa i

els que varien per accions internes del dispositiu.

En els que varien per acció externa, això s’aconsegueix amb la consulta de totes les va-

riables durant el procés d’inicialització de la classe, de manera que simplement s’han d’anar

actualitzant aquells valors que es modifiquin al llarg de la vida de l’objecte. Mitjançant el mè-

tode d’establiment de valor cgrip::set_variable(tipus* var) és manté la coherència entre

ambdues variables.

6.2 Protocol de comunicacions

Per cada una de les funcions descrites en el protocol de comunicacions de Plustronik™ (secció

3.2.1) existeix a la biblioteca una funció amb el mateix nom. Cada funció estableix els quatre

paràmetres que la defineixen: la comanda, el paràmetre, la longitud de la seqüència i el tipus de

dades. Un cop definides els atributs de la funció s’executa el mètode int cgrip::transcgrip()

que construirà la seqüència de dades, l’enviarà i en comprovarà l’avís de rebuda. Aquestes tres

processos són executat per diferents sub-mètodes descrits a continuació:
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• int cgrip::buildframe(): construeix la seqüència de caràcters hexadecimals a enviar al

mòdul a partir dels atributs especificats. Crea un objecte de classe ptframe d’acord amb la

longitud especificada i omple els diferents bytes segons el protocol i en funció de la resta

d’atributs. L’últim caràcter a ser omplert és el corresponent al paràmetre de control BCC

que suma el valor de la resta de paràmetres integrants de la seqüència. Finalment s’executa

la correcció DLE per tal de no utilitzar valors que coincideixin amb les marques del protocol.

• int cgrip::comunicacio(): envia la seqüència de la comana i en rep l’avís de rebuda

en un objecte de classe ptframe diferent al d’enviament comprovant que el primer i últim

caràcters que es reben corresponen a l’inici i final de seqüència. Desfà la correcció DLE i

comprova el caràcter de control BCC. En cas que la comprovació falli, repeteix el procés fins

a tres vegades.

• int cgrip::acknowledge(): processa la seqüència de caràcters rebuda i comprova que

sigui coherent amb l’enviada. En l’avís de rebuda hi consten els bytes d’informació corres-

ponents a la comanda i el paràmetre corresponents a la cadena enviada. Si la comanda

tenia com a objectiu la consulta d’algun paràmetre, l’avís de rebuda en conté la informació

que és interpretada segons el tipus de dades corresponent.

6.3 Port de comunicacions

El port de comunicacions s’ha creat a partir de la classe boost::asio::serial_port de les

llibreries boost al qual se li ha afegit un temps d’expiració mitjançant un temporitzador per tal

de resoldre possibles fallades de comunicació. El port de comunicació sèrie s’ha creat amb una

velocitat de tramesa d’acord amb la velocitat del dispositiu, sense paritat, amb una mida de

caràcters de 8 bit, sense control de flux i un bit d’aturada. El temps d’expiració s’aconsegueix

executant un temporitzador que cancel·la el procés de lectura del port després del temps indicat.
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6.4 Execució en paral·lel

L’execució en paral·lel ens permet de realitzar diversos processos que no requereixin un ordre

seqüencial al mateix temps, de manera que en els moments d’espera d’uns processos puguin ser

aprofitats per els altres per a continuar avançant. Un dels principals problemes en l’execució en

paral·lel és la concurrència en l’accés a recursos compartits. Cal determinar quins són aquests

recursos i utilitzar un sistema de semàfors per tal d’evitar les col·lisions. Els recursos compartits

poden ser tots els atributs de la classe, tot i així, cal diferenciar entre aquells que realment

esdevindran recursos compartits.

Els atributs amb els valors del paràmetres interns de la pinça són recursos compartits, espe-

cialment els vinculats a les variables que canvien internament perquè tindran més us. També

ho són el port de comunicacions, estès a tot el procés de comunicació, i el fitxer de dades on

s’enregistra els processos.

S’han definit una sèrie de semàfors per tal d’ordenar l’accés als recursos compartits. En

concret, n’hi ha un per l’accés a les comunicacions (com_mtx), un per cada una de les variables

amb valor canviant des del mòdul (pos_mtx, vel_mtx, cur_mtx, stt_mtx), un per la resta de

paràmetres (prm_mtx) i un pel fitxer de dades (ftx_mtx). A més a més, considerant que quan la

pinça està en moviment és un procés en paral·lel, s’hi destinarà un semàfor per tal de no enviar

comandes de moviment fins que no hagi acabat l’anterior (mot_mtx).

Referent als paràmetres interns del microprogramari que varien durant l’execució, s’ha creat

un fil d’execució, void ayn(float* Tm), per tal d’anar consultant periòdicament el valor d’a-

questes variables. Com que el temps de mostreig és crític en els processos de control, les varia-

bles consultades poden ser determinades per a cada procés de manera que es pugui optimitzar el

cicle mitjançant el mètode set_session_opt(bool b0, bool b1, bool b2, bool b3, bool b4).
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6.5 Funcions de moviment/control de la pinça

Hi ha varies funcions a la biblioteca pel moviment i control de la pinça. Es poden sepa-

rar en dos tipus, les que requereixen d’informació de la pinça i les que no. Aquestes últimes

consisteixen simplement en l’enviament de la comanda o comandes necessàries per a la seva

funcionalitat. Per altra banda, les que requereixen d’informació del sistema executen diversos

fils en paral·lel per tal de fer l’adquisició de dades alhora que envien les comandes correspo-

nents ja sigui per comprovar l’estat del dispositiu o per tenir retroacció d’alguna de les variables,

alhora que controlen el cicle d’execució.

6.6 Enregistrament de dades

El mètode void cgrip::yed(float* Tm) emmagatzema les dades de les variables desitjades

al llarg del temps, en cicles del període indicat. Mitjançant el mètode cgrip::set_session_opt(*)

s’estableixen les variables que es volen emmagatzemar. A cada cicle s’emmagatzemen el temps i

els valors de les variables especificades en diverses taules que actuen a mode de pulmó, quan ar-

riben a la seva capacitat màxima s’executa un buidatge de la informació en un fitxer de text. Les

variables amb opció a ser enregistrades són les mateixes que poden ser mostrejades mitjançant

el fil void ayn(float* Tm) de manera que ambdós processos siguin coherents.
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Capítol 7

La validació del control

7.1 Experimentació

Un cop implementada la llibreria de control, s’experimentarà amb la pinça real per tal de

comprovar i validar els resultats de disseny i comparar l’execució dels diferents controladors. A

continuació es presentaran els resultats experimentals dels diferents controladors a una consigna

en graó i se’n compararà el temps de resposta i l’efecte del retard en la resposta temporal. Per al

control d’impedància es sotmetrà al dispositiu a una pertorbació per a analitzar-ne la resposta

experimental.

El controlador P

Les figures 7.1a i 7.1b mostren la variació al llarg del temps de la posició de la pinça i la

senyal de control del controlador P per a una entrada en graó de r = 0.06 m. Els paràmetres

de l’experiment són homòlegs a la simulació estudiada en el capítol anterior. Els resultats de la

simulació corresponen a les corbes en línia contínua.

En la gràfica de la posició, s’observa un lleuger desviament de la corba de la posició, en que

la desacceleració és una mica més lenta que en la simulació disminuint el temps d’establiment.

El valor interpolat de les dades correspon a te = 0.73 s, un 32.7% superior al de la simulació.
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(a) Posició (P) (b) Senyal de control (P)

(c) Posició (PD) (d) Senyal de control (PD)

(e) Posició (PDD2) (f) Senyal de control (PDD2)

(g) Posició (FPD) (h) Senyal de control (FPD)

Figura 7.1: Resposta experimental per a diferents controladors amb presència de saturació.
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A més, el valor final de la posició presenta un error permanent de err = 0.61% degut a la no

compensació total de la zona morta.

Respecte a la gràfica de la senyal de control podem observar la senyal experimental con-

traposada amb la simulada sense l’efecte de la saturació. S’observa un petit desfasament entre

ambdues senyals a causa de diferències en el cicle de control implementat i el de la simulació.

El controlador PD

Les figures 7.1c i 7.1d mostren la variació al llarg del temps de la posició de la pinça i la

senyal de control del controlador PD en les mateixes condicions que el cas anterior.

La corba experimental presenta un ultrapassament de posa de Sp = 1.73% i temps d’establi-

ment de te = 0.41 s, un 3.5% inferior al de la simulació. Aquesta disminució és conseqüència de

l’ultrapassament de posa Sp = 1.73% que en cas que fos més elevat augmentaria considerable-

ment el valor d’establiment. A causa de la deficiència de la compensació de zona morta apareix

un error permanent de err = 0.22%.

En el gràfic de la senyal de control s’observa que la saturació evita els efectes del pic que es

produeix en els primers instants de temps a causa de la component derivativa. També es pot

veure el canvi de signe de la consigna de control a causa de l’ultrapassament de posa.

El controlador PDD2

Les figures 7.1e i 7.1f corresponen a les respostes d’una entrada en graó de r = 0.06 m de la

posició i la senyal de control de manera homòloga a les simulacions realitzades amb anterioritat

pel controlador PDD2.

Com en els altres casos, s’aprecia una diferenciació entre la simulació i les dades experi-

mentals. En aquest cas l’efecte es més sever ja que es produeix un ultrapasssament de posa de

Sp = 2.55% que allarga el temps d’establiment fins a te = 0.47 s, corresponent a un increment

de ∆ = 9%. La zona morta fa aparèixer un error permanent err = 0.15%.

En la senyal de control, la saturació elimina els possibles efectes del pic inicial que a més, en
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aquest cas presenta un rebot efecte de la desacceleració un cop el sistema s’ha saturat.

El controlador FPD

Les figures 7.1g i 7.1h mostra per al controlador FPD l’evolució de la posició i la senyal de

control per a una entrada en graó r = 0.06 m de la mateixa manera que en les simulacions del

capítol anterior.

La resposta presenta un ultrapassament de posa Sp = 1.46% i un temps d’establiment de

te = 0.42 s que suposa una reducció del 1.2% respecte de la simulació. Presenta també un error

permanent err = 0.22%.

Pel que fa a la senyal de control com en els casos anteriors la saturació elimina els valors més

elevats del controlador que a més, tenen una dinàmica més característica. En aquest cas, i degut

a les característiques de la senyal de referència, l’efecte de la pre-alimentació consisteix en dos

valors per als instants inicials que a causa de la saturació no haurien d’afectar a la resposta del

sistema que hauria de ser igual al controlador PD.

El controlador d’impedància

La figura 7.2 mostra el gràfic amb les dades experimentals de les experiències amb el con-

trolador d’impedància per a dos casos: un equivalent a un ressort (K = 5000 N/m) i l’altre

equivalent un sistema ressort amb esmorteïment (K = 5000 N/m i B = 1200 N · s/m. En traçat

continu es mostra la trajectòria per aquests dos casos obtingudes en les simulacions. Els experi-

ments consistien en provocar una pertorbació constant des del punt d’equilibri i en eliminar-la

per tal de que el sistema es recuperi. En les simulacions això s’aconseguia mitjançant un graó de

d = −150 N, mentre que en l’experiment es forçava a tancar els dits de la pinça mitjançant amb

les mans. Aquest mode, no reprodueix exactament la pertorbació de la simulació i en conse-

qüència hi ha diferencies en el l’amplitud, la duració i en els flancs de pujada. Això fa que resulti

impossible comparar amb exactitud ambdós trajectòries. Tot i així, la trajectòria de retorn, en

que la força de pertorbació és d = 0 N, és la mateixa i a conseqüència s’observa una superposició

de les trajectòries. De totes maneres es constata que qualitativament els comportaments són
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Figura 7.2: Dades experimentals del controlador d’impedància per al cas ressort i ressort amb esmorteïment. El

traçat continu correspon a les simulacions.

similars i les pendents corresponents a la component de ressort (K) són pràcticament iguals.

7.2 Comparació dels modes de funcionament

Arribat en aquest punt, es realitza un comparativa entre els diferents controladors incorpo-

rant el control original de la pinça. El controlador de posició en el microprogramari Plustronik™

és el corresponent al mode en rampa. La figura 7.3 mostra les dades experimentals de la resposta

del controlador de Plustronik™ per al cas estudiat amb els controladors del projecte. Presenta un

temps d’establiment te = 1.1 s amb ultrapassament de posa nul, Sp = 0%, i un error en règim

permanent de err∞ = 0%. El control intern de la pinça presenta un temps d’establiment molt

superior, ∆ = 50% respecte del controlador més lent. Però no presenta ni ultrapassament de

posa ni error en règim permanent.

A partir de les dades obtingudes experimentalment s’ha realitzat una comparativa entre les

diferents funcions d’operació de la pinça posant especial atenció a les de control de la posició.

La taula 7.1 mostra els diferents modes d’operació i les seves característiques. Dels controladors
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Figura 7.3: Corba de posició per a una consigna de r = 0.06 m per al mode en rampa

funció implementador var obj. te Característiques

framp_mode ptk x 1.1 s mode rampa

fstep_mode ptk x no avaluat increments de posició

setistep ptk x no avaluat increments de posició

p_ctrl pfc x 0.73 s control P

pd_ctrl pfc x 0.41 s control PD

pdd_ctrl pfc x 0.47 s control PDD2

fpd_ctrl pfc x 0.42 s control FPD

fvel_mode ptk v − control PID

fcur_mode ptk f − no calibrada

frc_ctrl pfc f − calibrada

Taula 7.1: Taula resum de les funcions d’operació de la pinça
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de posició s’observa que els basats en el PID donen respostes més ràpides comparant-lo amb el

mode rampa i els modes step. D’entre els quals destaquen els controladors PD, PDD2 i FPD, tot i

que aquest últim te un comportament igual al controlador PD si hi ha saturació de l’actuador i no

té una bona resposta en absència d’aquesta. El millors resultats s’obtenen amb el controlador PD,

que tot i que a nivell de disseny quedava superat pel controlador PDD2 l’efecte de la saturació

i l’error en el model li han fet disminuir molt la qualitat de la resposta.

Per altra banda, els controladors externs, implementats en aquest projecte, pateixen d’error

en estat estacionari a causa de la zona morta que degrada el comportament per a valors petits de

la senyal de control, el qual provoca que per a errors inferiors a un cert límit no hi hagi resposta

real de l’actuador. Això no passa en el modes de funcionament intern en que l’error és nul.

Finalment, pel que fa al ultrapassament de posa els guanys obtinguts en el disseny del con-

trolador, propers a límit, són excessius per evitar-ne l’aparició a causa de les diferències entre el

model i la planta real.
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Capítol 8

L’anàlisi d’impacte ambiental

L’objecte d’aquesta avaluació es centrarà en la descripció del consum energètic i els residus

vinculats a l’ús del dispositiu, alhora que és descriuran les implicacions que hi ha en l’ús dels

nous algorismes de control.

Es tracta d’un dispositiu electro-mecànic i com a tal consumeix dos tipus de recursos: energia

elèctrica i lubricant. Pel que fa a l’energia elèctrica consumida vinculada al dispositiu es distin-

girà entre els consum constant de l’electrònica i i el consum variable del motor. També s’ha de

tenir en compte que es tracta d’un dispositiu no autònom que requereix d’un ordenador hoste

per a funcionar.

La taula 8.1 mostra els consums de base d’ambdós dispositius i n’estima unes hores de fun-

cionament anual per tal d’obtenir-ne el consum. Com que no se’n fa un ús gaire intensiu es

prendrà una utilització d’una hora setmanal. El consum resultant esdevé negligible si la pinça

opera junt amb altres dispositius com en el cas d’un braç robòtic.

Pel que fa al consum de lubricant, el fabricant aconsella engreixar el dispositiu cada 3 mesos

o 100 km[21] tot i que no n’especifica la quantitat. Per les dimensions de la pinça podem estimar

un volum de 5 ml, això fa un total de 20 ml anuals. El fabricant recomana dos tipus de lubricants

KP2-K o CLP32-100. El lubricant queda retingut a l’interior de la pinça i no comporta cap risc
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Dispositiu Voltatge Intensitat Potència ús anual consum anual

PT-AP 70 (elèctronica) 24 V cc 0.5 a 12 W

PT-AP 70 (motor) 24 V cc 2.21. 52.8 W

Ordinador 240 V ca 0.33 a 130 W2

Total 194.8 W 52 h 10.1 kWh

Taula 8.1: Consum energètic derivat de l’ús de la pinça

degut a la poca quantitat que se’n utilitza.

(a) Trajectòries (b) Consum de corrent

Figura 8.1: Comparació del consum de corren de dos controladors diferents de la pinça.

Per tal de comparar l’efecte del control dissenyat i implementat en el projecte, es compararà

el consum de corrent per al mode en rampa i el controlador PDD2. La figura 8.1b mostra el con-

sum al llarg del temps per a les trajectòries de la figura 8.1a. S’han obtingut els consums a partir

de les dades del gràfic 3.4. L’àrea per sota les corbes es proporcional a l’energia consumida.

S’observa que l’àrea del controlador PDD2 és superior a la del mode en rampa. Si comparem

quantitativament ambdues àrees, calculades mitjançant el mètode trapezoïdal, s’obté que l’àrea

del controlador PDD2 suposa un 287% respecte de l’àrea del mode en rampa. El controlador

implementat suposa un increment notable en el consum elèctric (∆ = 187%).



Capítol 9

L’anàlisi econòmic i el pressupost

En aquest capítol s’analitzaran els costos del projecte i es presentarà el pressupost que valora

econòmicament la tasca realitzada. A continuació s’exposaran els costos associats al projecte

desglossats en diverses grapacions i se’n definirà un coeficient d’us, tal que refereixi l’ús respecte

el temps d’amortització del material. Per a aquest fi, cal tenir en compte que el projecte te una

durada de 17 setmanes a jornada completa.

El dispositiu

Tot i que el cost de l’adquisició del dispositiu i els elements per fer-lo funcionar no són

atribuïbles al projecte, tot i que se’n detalla el preu a títol informatiu per tal de deixar constància

del cost dels components involucrats. Se’ls associarà un coeficient d’ús igual a zero, ja que no

és significatiu l’ús que se n’ha fet al llarg del projecte. Per altra banda, són atribuïbles el preu

del material necessari per a la re-configuració del microprogramari que es va dur a terme per tal

d’augmentar la velocitat de comunicació. La taula 9.1 en mostra els desglossat.

Eines específiques

Aquest grup de conceptes recull tots aquells elements utilitzats al llarg del projecte amb

una funció específica. La taula 9.2 mostra el detall de conceptes. El maquinari utilitzat són els

diferents dispositius utilitzats en l’experimentació. L’ús d’aquests dispositius ha estat puntual i
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Concepte preu unitats coeficient d’ús cost

PT-AP 70 4000.00 C 1 ≃ 0 0.00 C

Font d’alimentació 200.00 C 1 ≃ 0 0.00 C

Cable i terminals RS232 20.00 C 1 ≃ 0 0.00 C

Cable 36000108 60.00 C 1 1 60.00 C

Subtotal 60.00 C

Taula 9.1: Conceptes de la planta

el possible coeficient d’ús atribuïble s’ha considerat negligible.

Pel que fa al programari, el preu dels diferents conceptes correspon al cost de la llicencia dels

programes per a un any. Tot i que la universitat disposa d’un determinat nombre de llicències

flotants amb unes condicions de contracte particulars, s’ha pres el preu per a llicències indivi-

duals de tipus acadèmic. En el cas particular del programa Matlab, la llicència ve determinada

pels diferents components requerits, de manera que s’ha considerat el preu de la llicència per

als paquets bàsics de Matlab i Simulink ja que no s’han utilitzat altres paquets. En el cas del pro-

grama Visual Studio el preu es correspon a la renovació de la llicència. s’han inclòs el conceptes

de programari lliure per visualitzar la importància que aquest tipus de programari ha tingut en

el projecte.

Eines generals

La taula 9.3 mostra un desglossat dels conceptes de material relacionat amb l’entorn de

treball. S’ha considerat que l’amortització del material informàtic és de quatre anys. De la

mateixa manera que en el desglossat d’eines específiques s’inclouen els conceptes corresponents

al programari lliure utilitzat per visualitzar-ne la importància en aquest projecte.

El personal destinat

Respecte als costos referents al personal dedicat s’han distribuït les tasques realitzades a tres

categories de personal: enginyer sènior, enginyer júnior i enginyer tècnic. La taula 9.4 mostra
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Concepte preu unitats coeficient d’ús cost

Maquinari 0.00 C

Multímetre 300.00 C 1 ≃ 0 0.00 C

Sensor de força 200.00 C 1 ≃ 0 0.00 C

Amplificador de senyals 300.00 C 1 ≃ 0 0.00 C

Programari 1003.50 C

Maple 14 1245.00 C 1 0.3 373.50 C

Matlab R2010b 1000.00 C 1 0.3 300.00 C

Visual studio 6.0 1100.00 C 1 0.3 330.00 C

cMake 2.8 0.00 C 1 0.3 0.00 C

compilador GNU 0.00 C 1 0.3 0.00 C

Subtotal 1003.50 C

Taula 9.2: Conceptes d’instrumentació

la relació de tasques amb les hores dedicades per categoria. Els costos associats a aquest grup

de conceptes es veuen reflectits a la taula 9.5.

El pressupost agregat

Per acabar, la taula 9.6 recull els subtotals dels grups anteriors i presenta el pressupost de

cost del projecte.
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Concepte preu unitats coeficient d’ús cost

Maquinari 72.38 C

Dell Optinlex GX620 600.00 C 1 0.077 46.20 C

Monitor Philips 170s2 160.00 C 1 0.077 12.32 C

Perifèrics 180.00 C 1 0.077 13.86 C

Programari 0.00 C

KDE (interfície gràfica) 0.00 C 1 0.3 0.00 C

Devian (sistema operatiu) 0.00 C 1 0.3 0.00 C

Motor Latex 0.00 C 1 0.3 0.00 C

Openoffice 3.2.1 0.00 C 1 0.3 0.00 C

Altres 150.00 C

Impressions 100.00 C 1 1 100.00 C

Diversos oficina 50.00 C 1 1 50.00 C

Subtotal 222.38 C

Taula 9.3: Conceptes d’entorn de treball
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Tasques dedicació Eng. tècnic Eng. júnior Eng. sènior

Posada en marxa 200 h 120 h 80 h 0 h

Documentació i familiarització 40 h 0 h 40 h 0 h

Implementació protocol RS232 120 h 120 h 0 h 0 h

Estudi del funcionament 40 h 0 h 40 h 0 h

Modelització 180 h 80 h 100 h 0 h

Estudi teòric 20 h 0 h 20 h 0 h

Anàlisi freqüencial 40 h 20 h 20 h 0 h

Anàlisi dinàmic (força) 80 h 40 h 40 h 0 h

Anàlisi dinàmic (posició) 40 h 20 h 20 h 0 h

Control 160 h 40 h 120 h h

Anàlisi del control 40 h 0 h 40 h 0 h

Simulació del control 40 h 0 h 40 h 0 h

Implementació del control 80 h 40 h 40 h 0 h

Experimentació 40 h 20 h 20 h 0 h

Documentació del projecte 80 h 0 h 80 h 0 h

Supervisió 16 h 0 h 0 h 16 h

Total 676 h 260 h 400 h 16 h

Taula 9.4: Dedicació a les tasques segons categoria professional

Concepte preu minuta cost

Enginyer tècnic 35.00 C/h 260 h 9100.00 C

Enginyer júnior 45.00 C/h 400 h 18000.00 C

Enginyer sènior 60.00 C/h 16 h 960.00 C

Subtotal 28060 C

Taula 9.5: Conceptes de personal



98

Concepte preu unitats coeficient d’ús cost

Maquinari 122.38 C

Cable 36000108 60.00 C 1 1 60.00 C

Dell Optinlex GX620 600.00 C 1 0.077 46.20 C

Monitor Philips 170s2 160.00 C 1 0.077 12.32 C

Perifèrics 180.00 C 1 0.077 13.86 C

Programari 1003.50 C

Maple 14 1245.00 C 1 0.3 373.5 C

Matlab R2010b 1000.00 C 1 0.3 300.00 C

Visual studio 6.0 1100.00 C 1 0.3 330.00 C

Personal 28060.00 C

Enginyer tècnic 18 C/h 260 h 1 9100.00 C

Enginyer júnior 24 C/h 400 h 1 18000.00 C

Enginyer sènior 60 C/h 16 h 1 960.00 C

Altres 150.00 C

Impressions 100.00 C 1 1 100.00 C

Diversos oficina 50.00 C 1 1 50.00 C

Subtotal 29335.88 C

Impostos (18%I.V.A.) 5280.46 C

Total 34616.34 C

Taula 9.6: Pressupost total del projecte



Capítol 10

Conclusions

Al llarg del projecte s’ha realitzat un treball que ha recorregut integralment el dispositiu, des

de la seva mecànica, a l’optimització del posicionament passant per l’elaboració d’un model,

l’estudi del mateix i el seu control i la implementació d’un protocol de comunicacions i funcions

de control. Un cop realitzat aquest treball, es pot concloure les següents:

S’ha obtingut un model dinàmic de la pinça, en que s’ha identificat els paràmetres lineals,

així com les característiques no-lineals, tot segregant-les per tal de fer una descripció clara del

sistema. A més, s’han identificat elements externs deguts a la inclusió dels processos de trans-

missió de dades. Finalment, s’ha fet un calibratge entre la variable d’entrada cur i la força,

evidenciant l’efecte del cargol de boles sobre el rendiment de la pinça, així com, la diferenciació

entre el fregament estàtic i el dinàmic. Amb tot, no s’ha obtingut una descripció detallada del

funcionament intern del dispositiu i dels seus elements.

S’han creat diversos algorismes de control de la posició basats en el PID, s’han estudiat a

nivell teòric i s’han determinat els valors dels paràmetres que ofereixen un millor comportament

per a cada un. L’estudi s’ha fet sobre la planta linealitzada un cop s’ha determinat un controlador

no-lineal per tal de compensar l’efecte de la zona morta. Respecte al control de força, s’han creat

dos algorismes: un control obert a partir del calibratge de la força i un control d’impedància amb

coeficients elàstics i viscosos.
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S’ha creat una llibreria que implementa el protocol de comunicacions del fabricant, les fun-

cions del microprogramari i els algoritmes de control obtinguts en el projecte. Ha estat imple-

mentada utilitzant llibreries i expressions compatibles amb diversos sistemes operatius per tal

d’assegurar-ne l’ús multi-plataforma.

Finalment, s’ha realitzat una validació experimental de les algoritmes de control que ha

posat de manifest el fort efecte que té l’efecte tèrmic sobre el seu comportament del dispositiu.

Com a conseqüència, els guany dels controladors ha de ser ajustat a la baixa per tal d’evitar

efectes no desitjats com l’ultrapassament de posa. Un altre efecte de la dependència tèrmica

de les característiques de la pinça és la dificultat en la compensació de la zona morta que varia

lleugerament, provocant falta de precisió tan en el control de posició (error permanent entre el

0.1% i el 0.6%) com en el de força.

Amb tot, s’ha aconseguit completar els modes de funcionament de la pinça incorporant un

control de posició que redueix un 57.2% el temps d’establiment respecte al mode en rampa del

programari Plustronik™, i incorporant un control d’impedància que permetrà el control de la

interacció del dispositiu amb altres elements de cara a tasques de prensió d’objectes.

La disminució del temps de resposta comporta un augment de l’energia consumida de 187%

ja que l’actuador treballa a saturació i el consum de corrent és exponencial.

Aquest projecte ha posat de manifest futures vies de treball com l’estudi i la modelització

de l’efecte tèrmic; la implementació d’interfícies de comunicació de tipus CAN per tal de poder

reduir el cicle de control. Determinar la naturalesa dels algorismes interns de la pinça seria de

gran utilitat per aprofitar al màxim el seu potencial.



Capítol 11
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Apèndix A

El manual de l’usuari

Aquest manual recull la informació i els processos necessaris per a la instal·lació i l’operació de

la pinça, així com algunes indicacions sobre el seu manteniment.

A.1 La pinça PT-AP 70

Es tracta d’una pinça elèctrica de dos dits lliscants en paral·lel de l’empresa SCHUNK GmbH

& Co. KG, model PT-AP 70 amb comunicació RS232 a 38400 bit/s. La pinça forma part d’una

gamma d’unitats modulars que ofereixen una altra precisió i flexibilitat. La pinça és actuada

per un servo-motor elèctric amb un sistema de transmissió que transforma el moviment rotatori

en lineal per mitja d’un cargol de boles i proporciona una gran capacitat de força als dits de

la pinça. Està concebut amb la màxima autonomia mitjançant la integració de l’electrònica

d’alimentació i de control dins el dispositiu. Les seves característiques tècniques i dimensions

queden recollides a les fulles de característiques C.1 i C.2. La figura A.1 mostra els components

principals a l’interior de la pinça.
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1

7

8

6

5
4

3
2

1) Electrònica de control
2) Codificador de posició
3) Servo-motor
4) Reducció
5) Cargol de boles
6) Protecció d’humitat
7) Fre magnètic
8) Base dels dits

Figura A.1: Representació de la pinça PT-AP 70 amb els components a la vista.

A.1.1 El microprogramari

El microprogramari consisteix en un seguit d’instruccions programades a l’electrònica inter-

na del dispositiu que implementen funcions de comunicació, control, supervisió i protecció, es

disposa de la versió 3.5.19. Mitjançant el protocol de comunicacions podem accedir a un seguit

de paràmetres i funcions del dispositiu. La taula A.2 mostra les funcions bàsiques del del micro-

programari. La funció SetMotion permet comandar els diferents modes de funcionament segons

la taula A.3 i les funcions SetExtended i GetExtended permeten l’accés als paràmetres del disposi-

tiu. Les taules A.4, A.5, A.6, A.7 i A.8 mostren els paràmetres del microprogramari agrupats per

funcionalitat.

A.1.2 Instal·lació

Per tal de poder utilitzar la pinça són necessaris, a més a més de la pròpia pinça, una font

d’alimentació de 24V cc, un ordinador hoste que disposi d’una interfície RS232, un versió de la

biblioteca cgrip compilada per a la plataforma corresponent i els cables de connexió de l’alimen-

tació i de les comunicacions.

Per que els sistema sigui operatiu caldrà fer les connexions a la font d’alimentació i a d’inter-
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Figura A.2: Connexió del terminal DB-9 per l’hoste

Figura A.3: Diagrama de connexió de la interfície de comunicacions de la pinça

fície de comunicacions. Sota la tapa protectora (element 6 de la figura A.1 si troba la interfície

de connexió de la pinça, representada per la figura A.4. Aquesta interfície si connecta tant els

cables d’alimentació com els cables de comunicacions. La figura A.3 mostra la interfície de con-

nexió de la pinça i les connexions pertinents. Per altra banda, la figura A.2 mostra el terminal de

connexió per a l’ordinador hoste. El cable de comunicacions per les característiques del protocol

de comunicacions no pot tenir una llargada superior als 6 m.

A.1.3 Configuració de la velocitat

Per tal de canviar la velocitat de transmissió de la interfície de comunicació cal disposar d’un

cable especial per a configurar la pinça i el programa PowerConfig. El procediment1 per a fer

modificacions en els paràmetres per defecte del mòdul comença per obrir el programa Power-

Config i realitzar una copia de la configuració actual de mòdul. Després un cop desconnectat,

1Les instruccions del procediment han estat facilitades per Frank Friedrichs de Schunk
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Figura A.4: Interfície de comunicacions de la pinça

es desmunta la carcassa per tal d’accedir al connector de configuració. Es connecta el cable de

configuració i es manté el contacte amb una mà mentre duri el procés. Es torna a obrir a obrir

el programa de configuració i es selecciona en el menú maquinari, la versió 351X. Es carrega

l’arxiu de configuració que s’havia guardat prèviament, s’hi modifiquen els paràmetres desitjats

i s’inicien el procés de gravació que pot durar uns segons. Un cop el procés ha finalitzat amb

èxit, cal tornar a desconnectar el mòdul i no conectar-lo fins 10 segons més tard com a mínim.

Es torna a muntar la carcassa del mòdul i es comproven els canvis amb PowerConfig o qualsevol

altre programa.

A.1.4 Operació

Respecte a l’operació del mòdul, el manual de Plustronik® [?] diu que un cop es posa en mar-

xa el mòdul està llest per operar i el dispositiu pot executar comandes de moviment. Tot i així, es

recomanable de fer un posicionament a la posició d’inici. Al tractar-se d’un sistema mecatrònic

amb parts mecàniques greixades, la màxima acceleració i velocitat no seran disponibles fins que

el sistema hagi arribat a la temperatura d’operació. Es recomanable que la primera comanda de

moviment després de la posada en marxa sigui un posicionametn a la posició d’inici. D’aquesta

manera el sistema pot fixar el sistema de coordenades del qual depenen les posicions de màxim

i mínim. Això, significa que un cop posicionat el mòdul a l’inici, només acceptarà valors d’ins els

intervals. Finalment, tingeu en compte que:

• Executeu comandes de moviment després d’un posicionament a l’inici exitós.
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• Si no es possible situar el modul a la posició d’inici, cal moure el mòdul només a velocitats

lentes per tal que sigueu capaços d’aturar-lo en cas de necessitat.

• Sempre posicioneu el modul a la posició d’inici abans d’apagar-lo.

• El paràmetre CubeState mostra una senyal després d’un posicionament a inici exitós.

Les comandes enviades al mòdul son comprovades pel microprogramari. Això vol dir:

• limitació automàtica de la posició, velocitat, acceleració i corrent objectius. Aquestes són

limitades per els limits pre-ajustables. Els valors de les limitacions poden ser modificats

mentre el mòdul estigui connectat.

A.1.5 Manteniment

Per tal de disposar d’una bona operació durant un llarg temps és necessària una adequada

lubrificació depenent de l’entorn de treball i de les demandes específiques de la unitat. En

general, s’ha d’afegir lubricant com a mínim després de 100 km o 3 mesos. Especialment,

les carregues en el sistemes de guiatge escurçaran l’interval de lubrificació. Es recomanable

comprovar les guies i el seu estat de lubrificació regularment. La figura A.5 mostra els punt

de lubrificació de la pinça. S’ha de tenir especial compte si la guia es troba en les següents

condicions:

• tempratures extremes

• condensació d’aigua o contacte amb l’aigua

• vibracions

• entorn de buit o de sala blanca

• contacte amb vapor, àcids o hidrocarburs

• altes dinàmiques

• recorreguts molt petits.

La taula A.1, mostra els lubricants recomanats per Plustronik.

El consum de lubricant depèn de la longitud del desplaçament. En el cas de llargs despla-

çaments, els intervals de lubrificació s’escurcen, requereixen una quantitat més elevada per tal
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Lubricant codi DIN núm. DIN Observacions

greix lubricant KP2-K 51502/21825

oli lubricant CLP32-100 51517 part 3 ISO VG 32-100

Taula A.1: Lubricants recomanats pel fabricant

Figura A.5: Punts de lubrificació de la pinça
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Comana Enviament Rebuda Descripció

Reset [0x00] [0x00] Neteja d’errors

Home [0x01] [0x01] Posicionament inicial

Halt [0x02] [0x02] Parada immediata

RecalcPIDParam [0x09] [0x09] Recalcula el PID

SetExtended [0x08][PRM][DAT] [0x08][PRM][0x64] Escriu un paràmetre

GetExtended [0x0a][PRM] [0x0a][PRM][DAT] Llegeix un paràmetre

SetMotion [0x0b][MOT][DAT] [0x0b][MOT][DAT] Moviment

SetIStep [0x0d][DAT] [0x0d] Mov. step mode

Taula A.2: Comandes del microprogramari de Plustronik.

d’assegurar la pel·lícula d’oli es mantingui al llarg de tota la superfície de lliscament. Si els sis-

temes de guia lineals s’exposen a refrigeració, s’ha de fer servir un lubricant adequat a aquestes

circumstàncies, resistents a l’emulsió. Per sistemes lineals actuats amb altes càrregues i altes

velocitats, es recomanable un oli de lubrificació amb una viscositat dinàmica de 68 cst. El oli

de lliscament recomanat resistent a l’emulsió és: Mobil Vectra Oil No. 2S (dynamic viscosity of

approx. 68 cst).
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Paràmetre MOT tipus Paràmetres

FRAMP_MODE 0x04 float posició (m)

FSTEP_MODE 0x06 float, UInt16 posició (m), temps (ms)

fVEL_MODE 0x07 float velocitat (m/s)

fCUR_MODE 0x08 float current (A)

IRAMP_MODE 0x09 Int32, UInt16 posició (tics de codificador)

ISTEP_MODE 0x0b Int32 posició (tics de codificador), temps (ms)

IVEL_MODE 0x0c Int32 velocitat (tics de codificador/s)

ICUR_MODE 0x0d Int16 current(digits)

FRAMP_ACK 0x0e float posició (m)

FSTEP_ACK 0x10 float, UInt16 posició (m), temps (ms)

FVEL_ACK 0x11 float velocitat (m/s)

FCUR_ACK 0x12 float current (A)

IRAMP_ACK 0x13 Int32 posició (tics de codificador)

ISTEP_ACK 0x15 Int32, UInt16 posició (tics de codificador), temps (ms)

IVEL_ACK 0x16 Int32 velocitat (tics de codificador/s)t

ICUR_ACK 0x17 Int16 current(digits)

Taula A.3: Modes de moviment de la funció SetMotion. Els modes _MODE retornen un caràcter [0x0b][MOT][0x64],

els modes _ACK retornen [0x0b][MOT][pos][state][dio]
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Paràmetre PRM tipus L/E Descripció

DefHomeOffset 0x00 float L Offset a la posició d’inici

DefHomeVel 0x0f float L Velocitat posicionament inicial

DefhomeAcc 0x10 float L Acceleració posicionament inicial

DefGearRatio 0x01 float L Reducció

DefLinRatio 0x02 float L Raó rotatori/lineal

DefTorqueRatio 0x07 float L Raó de corrent/parell

DefCurRatio 0x08 float L Raó de transmissió per mesures de corrent

DefPulsesPerTurn 0x1c UInt32 L Nombre de tics de l’encoder per revolució

IncRatio 0x3b float L Raó de tics d’encoder per metre

DefBrakeTimeOut 0x1f UInt16 L Retard d’activació del fre

DefCubeSerial 0x1a UInt32 L Número de sèrie del mòdul

DefConfig 0x1b UInt32 L Configuració per defecte

DefCubeVersion 0x1d UInt16 L Versió del microprogramari

DefServiceInterval 0x1e UInt16 L Interval de servei

DefAddress 0x20 UInt8 L Adreça del mòdul

DefPrimBaud 0x22 UInt8 L Velocitat de comunicació primària

DefScndBaud 0x23 UInt8 L Velocitat de comunicació secundària

DefBurnCount 0x87 UInt8 L Nombre de càrregues de la memòria flash

Taula A.4: Paràmetres físics i propis del mòdul. L/E fa referència als permisos de lectura i escriptura
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Paràmetre PRM tipus L/E Descripció

DefC0 0x51 Int16 L Valor de guany C0 del llaç de control

DefDamp 0x52 Int16 L Valor de guany Damp del llaç de control

DefA0 0x53 Int16 L Valor de guany A0 del llaç de control

DefMinPos 0x03 float L Posició mínima

DefMaxPos 0x04 float L Posició màxima

DefMaxDeltaPos 0x05 float L Error màxim del filtre del servo

DefMaxDeltaVel 0x06 float L Error màxim del control de velocitat

DefMinVel 0x09 float L Velocitat mínima

DefMaxVel 0x0a float L Velocitat màxima

DefminAcc 0x0b float L Acceleració mínima

DefMaxAcc 0x0c float L Acceleració màxima

DefMinCur 0x0d float L Corrent mínim

DefMaxCur 0x0e float L Corrent màxima

Taula A.5: Paràmetres per defecte. L/E fa referència als permisos de lectura i escriptura.
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Paràmetre PRM tipus L/E Descripció

actPos 0x3c float L Posició (m)

ActPos_ 0x3d float L Posició anterior (m)

IPolPos 0x3e float L Posició interpolada (m)

DeltaPos 0x3f float L Error de seguiment

ActVel 0x41 float L Velocitat (m/s)

IPolVel 0x42 float L Velocitat interpolada

ActC0 0x54 Int16 L/E Guany C0 del llaç de control

ActDamp 0x85 Int16 L/E Guany Damp del llaç de control

ActA0 0x86 Int16 L/E Guany A0 del llaç de control

RawCur 0x35 Int16 L/E Corrent comanda en dígits (−500..+ 500)

MoveMode 0x3a UInt8 L Mode de moviment

PosCount 0x24 Int32 L Valor del comptador absolut

RefPosCount 0x25 Int32 L Valor del comptador absolut a la posició d’inici

StepInc 0x2b UInt32 L Posició objectius en step mode en tics d’encoder

HomeoffsetInc 0x2c Int32 L Posició d’inici en tics d’encoder

HomeToZeroInc 0x36 Int32 L Distància zero/posicó inici en tics d’encoder

DioSetup 0x26 UInt32 L/E Paraula de la configuració I/0 digital

CubeState 0x27 UInt32 L Paraula de l’estat del mòdul

Config 0x39 UInt32 L/E Paraula de la configuració del mòdul

Setup 0x88 UInt32 L Paraula de la configuració

Taula A.6: Paràmetres d’informació. L/E fa referència als permisos de lectura i escriptura
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Paràmetre PRM tipus L/E Descripció

TargetPosInc 0x28 UInt32 L/E Posició objectiu en tics d’encoder

TargetVelInc 0x29 UInt32 L/E Velocitat objectiu en tics/s d’encodrer

TargetAccInc 0x2a UInt32 L/E Acceleració objectiu en tics/s2 d’encoder

Cur 0x4d float L/E Corrent

TargetPos 0x4e float E Posició objectiu (m)

TargetVel 0x4f float E Velocitat objectiu (m/s)

TargetAcc 0x50 float E Acceleració objectius (m/s2)

Taula A.7: Paràmetres de control. L/E fa referència als permisos de lectura i escriptura

Paràmetre PRM tipus L/E Descripció

MaxDeltaPos 0x40 float L/E Màxim error de seguiment

MinPos 0x45 float L/E Posició mínima

MaxPos 0x46 float L/E Posició màxima

MaxVel 0x48 float L/E Velocitat màxima

MaxAcc 0x4a float L/E Acceleració màxima

MaxCur 0x4c float L/E Corrent màxima

Homeoffset 0x89 float L/E posició d’inici

Taula A.8: Paràmetres de límits. L/E fa referència als permisos de lectura i escriptura
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Indicador Valor Descripció

STATE_ERROR 0x00000001 Ha succeït un error

STATE_HOME_OK 0x00000002 Procediment de posicionament correcte

STATE_HALTED 0x00000004 S’ha produït una parada d’emergència

STATE_POWERFAULT 0x00000008 Error en l’amplificador del servo

STATE_TOW_ERROR 0x00000010 Error de seguiment en el control

STATE_COMM_ERROR 0x00000020 Error en la transmissió de dades

STATE_SWR 0x00000040 Sensor de posició d’inici actiu

STATE_SW1 0x00000080 Sensor de límit 1 actiu

STATE_SW2 0x00000100 Sensor de límit 2 actiu

STATE_BRAKEACTIVE 0x00000200 Fre magnètic activat

STATE_CURLIMIT 0x00000400 Saturació de l’actuador

STATE_MOTION 0x00000800 El motor està actiu

STATE_RAMP_ACC 0x00001000 Fase d’acceleració en mode rampa

STATE_RAMP_STEADY 0x00002000 Velocitat constant en mode rampa

STATE_RAMP_DEC 0x00004000 Fase de desacceleració en mode rampa

STATE_RAMP_EMD 0x00008000 Mode rampa finalitzat

STATE_INPROGRESS 0x00010000 Mode SetMotion actiu

STATE_FULLBUFFER 0x00020000 Emmagatzemada commanda de SetMotion

STATE_POW_VOLT_ERR 0x00040000 Caiguda de voltatge

STATE_POW_FET_TEMP 0x00080000 Sobre escalfament de l’electrònica

STATE_POW_WDG_TEMP 0x00100000 Sobre escalfament del motor

STATE_POW_SHORTCUR 0x00200000 Ha succeït un curt-circuit

STATE_POW_HALLERR 0x00400000 Error en la lectura dels sensors d’efecte hall

STATE_POW_INTEGRAL_ERR 0x00800000 Sobre-càrrega del dispositiu

STATE_CPU_OVERLOAD 0x01000000 Error de comunicació entre la CPU i el controlador

STATE_BEYOND_HARD 0x02000000 El dispositiu ha arribat a un límit dur

STATE_BEYOND_SOFT 0x04000000 El dispositiu ha arribat a un límit tou

STATE_POW_SETUP_ERR 0x08000000 Discrepància entre el controlador i el mòdul

Taula A.9: Indicadors de CubeState
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Indicador Valor Descripció

CONFIG_MOD_BRAKE_PRESENT 0x00000008 1 = El fre està present

CONFIG_MOD_BRAKE_AT_POWERON 0x00000010 0 = El fre s’allibera en engegar-se

CONFIG_MOD_SWR_WITH_ENCODERZERO 0x00000020 1 = encoder index used in homing

CONFIG_MOD_SWR_AT_FALLIN_EDGE 0x00000040 1 = home at fallin-edge limit switch

CONFIG_MOD_CHANGE_SWR_TO_LIMIT 0x00000080 1 = Home switch is limit switch

CONFIG_MOD_SWR_ENABLED 0x00000100 1 = L’interruptor d’inici està activat

CONFIG_MOD_SWR_LOW_ACTIVE 0x00000200 1 = Home switch is low active

CONFIG_MOD_SWR_USE_EXTERNAL 0x00000400 1 = s’utilitza home switch extern

CONFIG_MOD_SW1_ENABLED 0x00000800 1 = Limit switch 1 està activat

CONFIG_MOD_SW1_LOW_ACTIVE 0x00001000 1 = Límit switch 1 is low active

CONFIG_MOD_SW1_USE_EXTERNAL 0x00002000 1 = s’utilitza limit switch 1 extern

CONFIG_MOD_SW2_ENABLED 0x00004000 1 = Limit switch 2 està activat

CONFIG_MOD_SW2_LOW_ACTIVE 0x00008000 1 = Limit switch 2 is low active

CONFIG_MOD_SW2_USE_EXTERNAL 0x00010000 1 = s’utilitza limit switch 2 extern

CONFIG_MOD_LINEAR 0x00020000 1 = el modul és de tipus linear

CONFIG_MOD_ALLOW_FULL_CUR 0x00080000 0 = La corrent limitada a la nominal

CONFIG_MOD_M3_COMPATIBLE 0x00100000 1 = compatibilitat M3 (CAN)

CONFIG_MOD_LINEAR_SCREEW 0x00200000 1 = mòdul linear per cargol

CONFIG_MOD_DISABLE_ON_HALT 0x00800000 1 = desconnexió del motor en cas error

CONFIG_MOD_WATCHDOG_ENABLE 0x01000000 1 = watchdog està activat (CAN)

CONFIG_MOD_ZERO_MOVE_AFTER_HOK 0x02000000 1 = després de homing es mou a zero

CONFIG_MOD_DISABLE_ACK 0x04000000 1 = avisos de rebuda desactivats (CAN)

CONFIG_MOD_SYNC_MOTION 0x08000000 1 = sincronització moviment (CAN)

Taula A.10: Indicadors de Config
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Indicador Valor Descripció

SETUPID_MOD_ENCODER_FEEDBACK 0x00000001 sense ús

SETUPID_MOD_RESOLVER_FEEDBACK 0x00000002 sense ús

SETUPID_MOD_ABSOLUTE_FEEDBACK 0x00000004 sense ús

SETUPID_MOD_4IN_4OUT 0x00000008 1 = DB-15 configurat per 4 senyals I/O

SETUPID_MOD_3IN_ENCODER_IN 0x00000010 1 = DB-15 configurat entrada codificador

SETUPID_MOD_3IN_ENCODER_OUT 0x00000020 1 = DB-15 configurat sortida codificador

SETUPID_MOD_RS232 0x00000040 1 = Comunicació RS232 activa

SETUPID_MOD_CAN 0x00000200 1 = Comunicació CAN activa

SETUPID_MOD_PROFIBUS 0x00000400 1 = Comunicació PROFIBUS activa

SETUPID_MOD_USE_M3ID 0x00000800 1 = Identificadors CAN MoRSE3 actius

SETUPID_MOD_USE_M4ID 0x00001000 1 = Identificadors CAN MoRSE4 actius

SETUPID_MOD_USE_CANOPEN 0x00002000 1 = Interfície CANopen activa

SETUPID_MOD_USE_SW2_AS_ENABLE 0x00008000 1 = input limit switch 2 used as enable

SETUPID_MOD_USE_SW2_AS_BRAKE 0x00010000 1 = input límit switch 2 release brake

SETUPID_MOD_ERROR_TO_OUT0 0x00020000 1 = errors senyalats a la sortida 0.

Taula A.11: Indicadors de Setup.
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A.2 La biblioteca cgrip

La biblioteca cgrip conté el codi necessari per a operar la pinça PT-AP 70. Es tracta d’un

conjunt de classes que implementen el protocol de comunicacions i algoritmes de control de

Plustronik™. A més conté, els algorismes de control dissenyats en aquest projecte. A continuació

es troba la guia de mètodes públics a disposició de l’usuari.

Funcions públiques

• cgrip ()

constructor de la classe Eng: class constructor

• ∼cgrip ()

Destructor de la classe Eng: class destructor.

• void ramp (float ∗x, float ∗v, float ∗a, float ∗Tm, short ∗c0, short ∗damp, short ∗a0)

Funció de control en rampa Eng: ramp control function.

• void pid_ctrl (float ∗x, float ∗Tm, float ∗Kp, float ∗Ki, float ∗Kd, float ∗Ka, bool ∗ff)

Funció de control per PID Eng: PID control function.

• void p_ctrl (float ∗x)

Funció del controlador P Eng: P controller function.

• void pd_ctrl (float ∗x)

Funció del controlador PD Eng: PD controller function.

• void pdd_ctrl (float ∗x)

Funció del controlador PDD Eng: PDD controller function.

• void fpd_ctrl (float ∗x)
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Funció del controlador PD amb prealimentació Eng: PD controller with feedforward function.

• void for_ctrl (float ∗f, float ∗Tm)

Funció de força calibrar en llaç obert Eng: Calibrate force function in open lace control.

• void cur_ctrl (float ∗c, float ∗Tm)

Funció de força (sense calibrar) en llaç obert Eng: Force function (without calibrate) in open lace

control.

• void imp_ctrl (float ∗x, float ∗k, float ∗b, float ∗Tm)

Funció del control d’impedància Eng: Impedance cotrol function.

• int set_control_opt (float ∗Tm)

Funció d’establiment de període de mostreig Eng: Sampling period setting function.

• int end ()

Funció de sincronització de finalització de fils en paral·lel Eng: Syncro-ending of parallel threads.

• void test_ctrl ()

Re-inicia l’estat de la pinça Eng: Reset gripper state.

• int home ()

Mou la pinça a la posició inicial Eng: Move gripper into home position.

• int halt ()

Parada d’emergència Eng: Emergency stop.

• int recalcpidparam ()

Recalcula els paràmetres del PID intern Eng: Recalculates internal PID parameters.
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• int framp_mode (float ∗p, float ∗v, float ∗a)

Funció de moviment en rampa Eng: Ramp motion function.

• int fstep_mode (float ∗p, unsigned short ∗t)

Funció de moviment en graó Eng: Step motion fucntion.

• int fvel_mode (float ∗v, float ∗a)

Funció de control de velocitat (PID) Eng: Velocity control (PID) function.

• int fcur_mode (float ∗g)

funció de control per força (sense calibrar) Eng: Current motion fucntion (without calibration)

• int iramp_mode (int ∗p, float ∗v, float ∗a)

Funció de moviment en rampa Eng: Ramp motion function.

• int istep_mode (int ∗p, unsigned short ∗t)

Funció de moviment en graó Eng: Step motion fucntion.

• int ivel_mode (int ∗v, float ∗a)

Funció de control de velocitat (PID) Eng: Velocity control (PID) function.

• int icur_mode (short ∗g)

funció de control per força (sense calibrar) Eng: Current motion fucntion (without calibration)

• int framp_ack (float ∗p, float ∗v, float ∗a, float ∗q, char ∗stt, char ∗dio)

Funció de moviment en rampa Eng: Ramp motion function.

• int fstep_ack (float ∗p, unsigned short ∗t, float ∗q, char ∗stt, char ∗dio)

Funció de moviment en graó Eng: Step motion fucntion.
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• int fvel_ack (float ∗v, float ∗a, float ∗q, char ∗stt, char ∗dio)

Funció de control de velocitat (PID) Eng: Velocity control (PID) function.

• int fcur_ack (float ∗g, float ∗q, char ∗stt, char ∗dio)

funció de control per força (sense calibrar) Eng: Current motion fucntion (without calibration)

• int iramp_ack (int ∗p, float ∗v, float ∗a, int ∗q, char ∗stt, char ∗dio)

Funció de moviment en rampa Eng: Ramp motion function.

• int istep_ack (int ∗p, unsigned short ∗t, int ∗q, char ∗stt, char ∗dio)

Funció de moviment en graó Eng: Step motion fucntion.

• int ivel_ack (int ∗v, float ∗a, int ∗q, char ∗stt, char ∗dio)

Funció de control de velocitat (PID) Eng: Velocity control (PID) function.

• int icur_ack (short ∗g, short ∗q, char ∗stt, char ∗dio)

funció de control per força (sense calibrar) Eng: Current motion fucntion (without calibration)

• int set_config (unsigned int ∗val)

Establiment del paràmetre Config Eng: Config parameter setting.

• int set_cur (float ∗val)

Establiment del paràmetre Cur Eng: Cur parameter setting.

• int set_diosetup (unsigned int ∗val)

Establiment del paràmetre diosetup Eng: diosetup parameter setting.

• int set_rawcur (short ∗val)



124

Establiment del paràmetre rawcurr Eng: rawcur parameter setting.

• int set_targetposinc (unsigned int ∗val)

Establiment del paràmetre targetposinc Eng: targetposinc parameter setting.

• int set_targetvelinc (unsigned int ∗val)

Establiment del paràmetre targetvelinc Eng: targetvelinc parameter setting.

• int set_targetaccinc (unsigned int ∗val)

Establiment del paràmetre targetaccinc Eng: targetaccinc parameter setting.

• int set_maxdeltapos (float ∗val)

Establiment del paràmetre maxdeltapos Eng: maxdeltapos parameter setting.

• int set_minpos (float ∗val)

Establiment del paràmetre minpos Eng: minpos parameter setting.

• int set_maxpos (float ∗val)

Establiment del paràmetre maxpos Eng: maxpos parameter setting.

• int set_maxvel (float ∗val)

Establiment del paràmetre maxvel Eng: maxvel parameter setting.

• int set_maxacc (float ∗val)

Establiment del paràmetre maxacc Eng: maxacc parameter setting.

• int set_maxcur (float ∗val)

Establiment del paràmetre maxcur Eng: maxcur parameter setting.

• int set_targetpos (float ∗val)
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Establiment del paràmetre targetpos Eng: targetpos parameter setting.

• int set_targetvel (float ∗val)

Establiment del paràmetre targetvel Eng: targetvel parameter setting.

• int set_targetacc (float ∗val)

Establiment del paràmetre targetacc Eng: targetacc parameter setting.

• int set_actc0 (short ∗val)

Establiment del paràmetre actc0 Eng: actc0 parameter setting.

• int set_actdamp (short ∗val)

Establiment del paràmetre actdamp Eng: actdamp parameter setting.

• int set_acta0 (short ∗val)

Establiment del paràmetre acta0 Eng: acta0 parameter setting.

• int set_homeoffset (float ∗val)

Establiment del paràmetre homeoffset Eng: homeoffset parameter setting.

• int get_config (unsigned int ∗val)

Consulta del paràmetre config Eng: Gets config parameter.

• int get_cubestate (unsigned int ∗val)

Consulta del paràmetre cubestate Eng: Gets cubestate parameter.

• int get_actpos (float ∗val)

Consulta del paràmetre actpos Eng: Gets actpos parameter.

• int get_actvel (float ∗val)
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Consulta del paràmetre actvel Eng: Gets actvel parameter.

• int get_cur (float ∗val)

Consulta del paràmetre cur Eng: Gets cur parameter.

• int get_diosetup (unsigned int ∗val)

Consulta del paràmetre diosetup Eng: Gets diosetup parameter.

• int get_rawcur (short ∗val)

Consulta del paràmetre rawcur Eng: Gets rawcur parameter.

• int get_actpos_ (float ∗val)

Consulta del paràmetre actpos_ Eng: Gets actpos_ parameter.

• int get_ipolpos (float ∗val)

Consulta del paràmetre ipolpos Eng: Gets ipolpos parameter.

• int get_deltapos (float ∗val)

Consulta del paràmetre deltapos Eng: Gets deltapos parameter.

• int get_ipolvel (float ∗val)

Consulta del paràmetre ipolvel Eng: Gets ipolvel parameter.

• int get_movemode (unsigned char ∗val)

Consulta del paràmetre movemode Eng: Gets movemode parameter.

• int get_targetposinc (unsigned int ∗val)

Consulta del paràmetre targetposinc Eng: Gets targetposinc parameter.

• int get_targetvelinc (unsigned int ∗val)
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Consulta del paràmetre targetvelinc Eng: Gets targetvelinc parameter.

• int get_targetaccinc (unsigned int ∗val)

Consulta del paràmetre targetaccinc Eng: Gets targetaccinc parameter.

• int get_stepinc (unsigned int ∗val)

Consulta del paràmetre stepinc Eng: Gets stepinc parameter.

• int get_maxdeltapos (float ∗val)

Consulta del paràmetre maxdeltapos Eng: Gets maxdeltapos parameter.

• int get_minpos (float ∗val)

Consulta del paràmetre minpos Eng: Gets minpos parameter.

• int get_maxpos (float ∗val)

Consulta del paràmetre maxpos Eng: Gets maxpos parameter.

• int get_maxvel (float ∗val)

Consulta del paràmetre maxvel Eng: Gets maxvel parameter.

• int get_maxacc (float ∗val)

Consulta del paràmetre maxacc Eng: Gets maxacc parameter.

• int get_maxcur (float ∗val)

Consulta del paràmetre maxcur Eng: Gets maxcur parameter.

• int get_targetpos (float ∗val)

Consulta del paràmetre targetpos Eng: Gets targetpos parameter.

• int get_targetvel (float ∗val)
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Consulta del paràmetre targetvel Eng: Gets targetvel parameter.

• int get_targetacc (float ∗val)

Consulta del paràmetre targetacc Eng: Gets targetacc parameter.

• int get_actc0 (short ∗val)

Consulta del paràmetre actc0 Eng: Gets actc0 parameter.

• int get_actdamp (short ∗val)

Consulta del paràmetre actdamp Eng: Gets actdamp parameter.

• int get_acta0 (short ∗val)

Consulta del paràmetre acta0 Eng: Gets acta0 parameter.

• int get_poscount (int ∗val)

Consulta del paràmetre poscount Eng: Gets poscount parameter.

• int get_refposcount (int ∗val)

Consulta del paràmetre refposcount Eng: Gets refposcount parameter.

• int get_homeoffsetinc (int ∗val)

Consulta del paràmetre homeoffsetinc Eng: Gets homeoffsetinc parameter.

• int get_hometozeroinc (int ∗val)

Consulta del paràmetre hometozeroinc Eng: Gets hometozeroinc parameter.

• int get_incratio (float ∗val)

Consulta del paràmetre incratio Eng: Gets incratio parameter.

• int get_setup (unsigned int ∗val)
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Consulta del paràmetre setup Eng: Gets setup parameter.

• int get_defhomeoffset (float ∗val)

Consulta del paràmetre defhomeoffset Eng: Gets defhomeoffset parameter.

• int get_defgearratio (float ∗val)

Consulta del paràmetre defgearratio Eng: Gets defgearratio parameter.

• int get_deflinratio (float ∗val)

Consulta del paràmetre deflinratio Eng: Gets deflinratio parameter.

• int get_defminpos (float ∗val)

Consulta del paràmetre defminpos Eng: Gets defminpos parameter.

• int get_defmaxpos (float ∗val)

Consulta del paràmetre defmaxpos Eng: Gets defmaxpos parameter.

• int get_defmaxdeltapos (float ∗val)

Consulta del paràmetre defmaxdeltapos Eng: Gets defmaxdeltapos parameter.

• int get_defmaxdeltavel (float ∗val)

Consulta del paràmetre defmaxdeltavel Eng: Gets defmaxdeltavel parameter.

• int get_deftorqueratio (float ∗val)

Consulta del paràmetre deftorqueratio Eng: Gets deftorqueratio parameter.

• int get_defcurratio (float ∗val)

Consulta del paràmetre defcurratio Eng: Gets defcurratio parameter.

• int get_defminvel (float ∗val)
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Consulta del paràmetre defminvel Eng: Gets defminvel parameter.

• int get_defmaxvel (float ∗val)

Consulta del paràmetre defmaxvel Eng: Gets defmaxvel parameter.

• int get_defminacc (float ∗val)

Consulta del paràmetre defminacc Eng: Gets defminacc parameter.

• int get_defmaxacc (float ∗val)

Consulta del paràmetre defmaxacc Eng: Gets defmaxacc parameter.

• int get_defmincur (float ∗val)

Consulta del paràmetre defmincur Eng: Gets defmincur parameter.

• int get_defmaxcur (float ∗val)

Consulta del paràmetre defmaxcur Eng: Gets defmaxcur parameter.

• int get_defhomevel (float ∗val)

Consulta del paràmetre defhomevel Eng: Gets defhomevel parameter.

• int get_defhomeacc (float ∗val)

Consulta del paràmetre defhomeacc Eng: Gets defhomeacc parameter.

• int get_defcubeserial (unsigned int ∗val)

Consulta del paràmetre defcubeserial Eng: Gets defcubeserial parameter.

• int get_defconfig (unsigned int ∗val)

Consulta del paràmetre defconfig Eng: Gets defconfig parameter.

• int get_defpulsesperturn (unsigned int ∗val)
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Consulta del paràmetre defpulsesperturn Eng: Gets defpulsesperturn parameter.

• int get_defcubeversion (unsigned short ∗val)

Consulta del paràmetre defcubeversion Eng: Gets defcubeversion parameter.

• int get_defserviceinterval (unsigned short ∗val)

Consulta del paràmetre defserviceinterval Eng: Gets defserviceinterval parameter.

• int get_defbraketimeout (unsigned short ∗val)

Consulta del paràmetre defbraketimeout Eng: Gets defbraketimeout parameter.

• int get_defaddress (unsigned char ∗val)

Consulta del paràmetre defaddress Eng: Gets defaddress parameter.

• int get_defprimbaud (unsigned char ∗val)

Consulta del paràmetre defprimbaud Eng: Gets defprimbaud parameter.

• int get_defscndbaud (unsigned char ∗val)

Consulta del paràmetre defscndbaud Eng: Gets defscndbaud parameter.

• int get_defc0 (short ∗val)

Consulta del paràmetre defc0 Eng: Gets defc0 parameter.

• int get_defdamp (short ∗val)

Consulta del paràmetre defdamp Eng: Gets defdamp parameter.

• int get_defa0 (short ∗val)

Consulta del paràmetre defa0 Eng: Gets defa0 parameter.

• int get_defburncount (unsigned char ∗val)
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Consulta del paràmetre defburncount Eng: Gets defburncount parameter.

• int get_homeoffset (float ∗val)

Consulta del paràmetre homeoffset Eng: Gets homeoffset parameter.

• int print_cubestate (unsigned int ∗d)

• int set_session_opt (bool b_0, bool b_1, bool b_2, bool b_3, bool b_4)

Estableix les condicions de la sessió Eng: Sets session conditions.

• int set_debug (bool ∗val)

• int set_pt_pid_param (short ∗c0, short ∗damp, short ∗a0)

Estableix els parametres del PID intern Eng: Sets internal PID parameters.



Apèndix B

Els càlculs i els assajos

Al llarg del projecte s’han realitzat nombrosos assajos per tal d’estudiar, determinar o comprovar

el comportament de la pinça. La taula ?? mostra una relació dels assajos realitzats, la finalitat i

altres característiques per tal de deixar-ne constància.

Assaig Objectiu variables Bloc Resultats

ExpA Consum de corrent cur, i Funcionament expG.ods

ExpC fvel_mode (PID) v Funcionament parametresPID.ods

ExpD fvel_mode (PID) v, t Funcionament parametresPID.ods

ExpE Experimentació control x, t, cur Experimentació prestacions.ods

ExpF Calibratge força x, cur Model expF.ods

ExpG Calibratge força f, cur, T Model expG.ods

ExpI Model v, t Model expI*.ods (vairs)

ExpN fvel_mode v, t Funcionament expN.ods

ExpRF Anàlisi freqüencial x, cur Model RF20ms.ods

ExpS Calibratge força f, cur Model expSdetall-força.ods

ExpV fvel_mode v, t, T Model vel.ods

Taula B.1: Relació d’assajos realitzats al llarg del projecte
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Figura B.1: Muntatge de l’assig de mesura de la corrent consumida

• Consum de corrent (Exp A): Es pretenia saber si la variable cur tenia relació amb la

intensitat consumida. Es va mesurar la intensitat mitjançant un multímetre en sèrie a

circuit de contínua de la font d’alimentació. La figura ?? mostra el muntatge de l’assaig.

• Funcionament PID inicial (ExpC): Es pretenia investigar el funcionament del mode fvel_mode

i les seves possibilitats. Es van realitzar un seguit d’experiències per a diferents valors dels

paràmetres del PID (C0, Damp i A0) per tal de comprendre el mòdul. Aquesta sèrie van

ser una primera prospecció i només es van pendre dades de la velocitat.

• Funcionament PID (ExpD): Es pretenia investigar el funcionament del mode fvel_mode i

les seves possibilitats. Es van realitzar un seguit d’experiències per a diferents valors dels

paràmetres del PID (C0, Damp i A0) per tal de comprendre el mòdul. S’analitzaven les

dades de velocitat en funció del temps.

• Experimentació controladors (ExpE): Es pretenia obtenir dades experimentals sobre la

resposta dels diferents modes de control tant del microprogramari Plustronik com dels

algorismes del projecte. Es realitzen diversos experiments prenent les variables de temps,
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posició i senyal de control. S’analitzen i es calculen els valors de temps d’establiment,

ultrapassament de posa i error permanent.

• Calibratge de la força mitjançant una molla (ExpF): Es pretenia calibrar la força exerci-

da per per fcur_mode mitjançant la mesura de la compressió d’una molla. La sèrie d’assajos

no van dur a bon port a causa del fregament intern del dispositiu i a les característiques

de la molla (un extrem obert i l’altre tancat). A més a més, l’escalfament del dispositiu

introduïa en complicava encara més l’anàlisi.

• Calibratge de la força mitjançant una cel·la de càrrega (ExpG): Es pretenia calibrar

la força exercida per fcur_mode mitjançant la mesura de la força a partir de la compres-

sió d’una cel·la de càrrega. Es va obtenir, com a resultat dos calibratges depenen de les

condicions de treball, i indicis de l’efecte de la temperatura sobre el sistema.

• Obtenció del model (ExpI): Es pretenia determinar l’error del model respecte un seguit

de respostes temporals del sistema partint de la variable cur. Es calculava l’ajust dels

paràmetres mitjançant un arxiu del programa Mapler i s’obtenia un error normalitzat per

a diversos models (1 pol, 2 pols, 3 pols).

• Ajust algorisme fvel_mode (ExpN): Es pretenia visualitzar la forma de l’algorisme que in-

troduïa els increments de velocitat necessaris per tal de poder utilitzar la funció fvel_mode

a màxima velocitat.

• Anàlisi ferqüencial (ExpRF): Es pretenia obtenir el diagrama de Bode experimental per

a la pinça. Es van obtenir les dades de diversos assajos consistents en introduir ones

sinusoïdal de diferents freqüències i analitzar el guany i la fase de la ona que s’obté a la

sortida. A més, es va experimentar amb diversos valors de temps de mostreig.

• Detall de calibratge de la força (ExpS): Es pretenia calibrar amb detall l’interval de

valors de final de la zona morta per tal d’obtenir un valor concret del punt de canvi. Es va

comprovar que hi havia molta variabilitat i el punt va quedar concretat en un interval.

• Recta de velocitat (ExpV): Es pretenia determinar la relació entre la velocitat final a partir

de fcur_mode. Es van obtenir diverses rectes per diferents temperatures (tot i que no es
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Figura B.2: La font d’alimentació de la pinça sense carcassa

coneixia el valor).

La instrumentació

B.0.1 La font d’alimentació

Es tracta d’una font de 24 V cc alimentada a 240 V ca. Consisteix en un transformador 230/24

i un inversor.

B.0.2 La cel·la de càrrega

La cel·la de càrrega és un dispositiu que mesura la força a que està sotmesa gràcies a galgues

extensiomètriques, que a causa de les microdeformacions que pateixen, varien la seva conducti-

vitat elèctrica. La figura ?? mostra la cel·la de càrrega muntada en el dispositiu per mesurar-ne

la força. És un producte de l’empresa italiana AEP (codi: CTS36200KC25) amb un màxim de

càrrega de 200 kg. Les figures C.4 i C.5 mostren els fulls de característiques.
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Figura B.3: Situació de la cel·la de càrrega en els assajos per calibrar la força

B.0.3 El Multímetre

El multímetre és un aparell electrònic que te la capacitat de mesurar diverses magnituds

elèctriques. S’ha treballat amb un aparell de la casa Fluke (EE.UU) model 179. Els fulls de

característiques corresponen a les figures C.6 i C.7.

El programari

El programa testcgrip El programa testcgrip implementa totes les funcions del microprogra-

mari de Plustronik a través del port de comunicacions via RS232 per tal de poder executar-les

individualment i de forma manual. El diagrama de la figura B.4 mostra el flux d’execució del

programa.

Els blocs menú general (Menú G), menú moviment (Menú M) i menú de paràmetres (Me-

nú P) mostren en pantalla les opcions que l’usuari disposa en el bloc de decisió que segueix.

Mitjançant els blocs de decisió s’arriba als diferents processos que ara passem a detallar:
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• Procés A: S’executa una funció bàsica del microprogramari de Plustronik

• Procés B: Es consulta depenent del explicitat els paràmetres Cubestate o Config i s’interpre-

ta el seu valor, mostrant la informació en pantalla.

• Procés C: S’accedeix a un altre menú que dona pas al test de comunicacions, el de temps

de comanda i el de mostra tots els paràmetres del dispositiu (no s’especifiquen més per no

ser considerats de la funcionalitat principal del programa)

• Procés D: Executa un mode de moviment. El procés demana si les dades s’entraran en

reals o per increments i si es desitja retorn d’estat amb la resposta del sistema.

• Procés E: s’inicia el procés de consulta de paràmetres que permet d’establir-ne el valor,

consultar-ne el valor i consultar el significat del paràmetre.

El programa controlsession El programa controlsession permet d’executar els diferetns con-

troladors disponibles mitjançant un menú en consola. El diagrama de la figura B.5 mostra el

flux d’execució del programa.

Al iniciar el programa, aquest inicialitza l’objecte cgrip i entre altres coses sincronitza els

valors dels paràmetres de la pinça amb els de l’objecte. Tot seguit, presenta el menú d’opcions.

Si l’usuari pren una funció de control es mostrarà per la consola els paràmetres necessaris per

a la seva execució. Un cop introduïts, demanarà una confirmació per a iniciar el control, si és

negativa tornarà al menú principal; si és afirmativa s’iniciarà el cicle de control indefinidament

fins que s’introdueixi l’ordre d’aturada. Mentre el programa està corrent es pot anar variant la

consigna de control. Un cop finalitzat el programa torna a l’inici. L’ordre d’aturada està definida

com a una posició inferior a la posició mínima i per a una força o velocitat nul·la. A més, de

les funcions de control el programa disposa d’una ordre de posicionament a inici, que envia

una comanda de reset i posiciona la pinça a la posició inicial per tal de netejar qualsevol tipus

d’error.
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La biblioteca Boost La biblioteca Boost és una coneguda biblioteca que disposa d’un gran

nombre de paquets, amb variades aplicacions. En aquest projecte s’han emprat les biblioteques

Mutex -implementa una classe semàfor-, thread -per a l’execució de fils en paral·lel- i aiso -per

funcions d’entrada i sortida de baix nivell multiplataforma-.

L’eina Simulink El Simulinkr és una eina de Matlabr que permet modelar, simular i analitzar

sistemes mitjançant una interficie gràfica que permet construir-los mitjançant interconnexions

de blocs.

Aquest eina s’ha utilitzat per a fer les simulacions dels diferents controladors estudiats en el

projecte. Per ha fer-ho, s’ha utilitzat els següents blocs:

• constant: dona el valor d’una constant donada.

• gain: actua com a un factor multiplicatiu de variables o matrius.

• delay transport: aplica el retard especificat a la senyal d’entrada.

• Zero-order hold: manté el valor al llarg d’un període.

• integreer delay: retarda una senyal N períodes.

• integrator: integració en temps continu de la senyal d’entrada.

• tranfer fnc: funció tranferència, implementa una funció transferència especificant-ne el

numerador i el denominador.

• sum: suma els valors d’entrada.

• switch: deixa passar l’imput 1 o 2 depenent del criteri especificat.

• multi-port switch: deixa passar el valor de la senyal d’entrada especificat per valor truncat

de la primera entrada.

• inport: proporciona una entrada al sub-sistema.

• outport: proporciona una sortida al sub-sistema.
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• sub-sistem: agrupa un model en un únic bloc.

• clock: dona el temps de simulació actual.

• dead zone: dona zero pels valors d’entrada dins la zona morta i als de fora els resta una

constant.

• saturation: limita el mòdul de la senyal d’entrada.

• step: genera un graó.

• sin: genera una ona sinusoïdal.

• to workspace: escriu la senyal d’entrada en una estructura a l’espai de treball de Matlab.

Amb aquests blocs s’ha modelitzat el sistema. La figura B.6 en mostra l’arxiu model_PD.mdl,

i les figures B.12, B.8,B.7,B.9 i B.10 els diferents sub-sistemes. No s’afegeixen els sub-sistemes

de referencia, pertorbacio i to workspace per no ser d’interès.

Un cop implementat el model, s’han realitzat diverses simulacions d’acord amb el fitxer

simulacio.m, prèviament inicialitzades les variables (init_model.m). Les simulacions s’ha dut a

terme en pas variable (variable-step) i mitjançant el metode ode45 (Dormant-Prince) en l’interval

de t ∈ [0, 5] amb 1000 passos (ministeps).

init_model.m

open model_PD

%períodes

Tz=0.022; %ms

%període de control

Tc=0.008; %ms

%retràs de comunicació

Tw=Tz/2;

%temps de mostreig

%de simulació de simulink

%model de cinemàtic

p=24.73;

Kv=0.0157;

v0=-0.0103;

%model dinàmic

Kf=69.58;

f0=30.42;
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r1=2;

r2=0.000318;

%parametres del model

Km=Kf/(r1*r2);

i0=f0/Kf;

b=Kf/Kv;

J=b/p;

tau=1/p;

%controladors

ct = 4

%tipus de control

%(1:força obert,

%2:impedància,

%3: FF+PD,

%4: PIDD^2)

%PIDD^2

Kp=529.6; %proporcional

Td=0.0304;

Ta=0.0;

Kd=Kp*Td;%derivatiu

Ka=Kp*Ta; %acceleratiu

Ki=0; %integrador

%Anticipatiu

%Impedància

K=1000.0;

%coeficient d’impedància

B= 100.0;

%coeficient impedància

%Font de referència

s=0.0;

%amplitud consigna sinus

w=10;

%freqüència consigna sinus

U=0.06;

%consigna graó

Uv=0.0;

%referència velocitat

%Font de pertorvació

drt = 0.0;

%ramp start time

drk = 0.0;

%ramp slope

dri = 0.0;

%ramp initial output

dut = 0.0;

%step time

dud = 0.0;

%step duration

dui = 0.0;

%step initial value

duf = 0.0;

%step final value

simulacio.m
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open simulacio

init_model;

figure(1);%Figura de retards tc=0,

%tc=0.08 i tc=Tm per als controladors

%P, PD, PDD i FFPD

% Els valors optimitzats mitjançant

% maple són els següents:

% PD: Kp=529.6 i Td=0.0304

% P: Kp=271.27

%retard controlador P

Kp=271.27

Td=0.0;

Ki=0.0;

Ta=0.0;

Kd=Kp*Td

Ka=Kp*Ta

U=0.06;

% s=0.01;

% w=5;

Tc=0.008;

sim(’model_PD’);

post8p=pos;

curt8p=cur;

uint8p=uin;

plot(t,pos,’--r’)

hold;

Tc=0.0;

sim(’model_PD’);

post0p=pos;

curt0p=cur;

uint0p=uin;

plot(t,pos,’r’)

Tc=Tz;

sim(’model_PD’);

postTp=pos;

curtTp=cur;

uintTp=uin;

plot(t,pos,’.r’)

%retard controlador PD

Kp=529.3 %proporcional

Td=0.0304;

Ki=0;

Ta=0;

Kd=Kp*Td

Ka=Kp*Ta

Tc=0.008;

sim(’model_PD’);

post8pd=pos;

curt8pd=cur;

uint8pd=uin;

plot(t,pos,’--b’)

Tc=0.0;

sim(’model_PD’);

post0pd=pos;

curt0pd=cur;

uint0pd=uin;

plot(t,pos,’b’)

Tc=Tz;

sim(’model_PD’);
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postTpd=pos;

curtTpd=cur;

uintTpd=uin;

plot(t,pos,’.b’)

%retard controlador PDD

Kp=600 %proporcional

Td=0.04;

Ki=0;

Ta=0.0002;

Kd=Kp*Td

Ka=Kp*Ta

Tc=0.008;

sim(’model_PD’);

post8pdd=pos;

curt8pdd=cur;

uint8pdd=uin;

plot(t,pos,’--g’)

Tc=0.0;

sim(’model_PD’);

post0pdd=pos;

curt0pdd=cur;

uint0pdd=uin;

plot(t,pos,’g’)

Tc=Tz;

sim(’model_PD’);

postTpdd=pos;

curtTpdd=cur;

uintTpdd=uin;

plot(t,pos,’.g’)

%retard controlador FF-PD

ct=3;

Kp=529.6;%proporcional

Td=0.0304;

Ki=0;

Ta=0;

Kd=Kp*Td

Ka=Kp*Ta

Tc=0.008;

sim(’model_PD’);

post8f=pos;

curt8f=cur;

uint8f=uin;

plot(t,pos,’--c’)

Tc=0.0;

sim(’model_PD’);

post0f=pos;

curt0f=cur;

uint0f=uin;

plot(t,pos,’c’)

Tc=Tz;

sim(’model_PD’);

postTf=pos;

curtTf=cur;

uintTf=uin;

plot(t,pos,’.c’)

plot(t,ref,’m’)

figure(10)

plot(t,post8p,’--b’);
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hold;

plot(t,post0p);

plot(t,postTp,’.b’);

plot(t,ref,’m’);

figure(11)

plot(t,post8pd,’--b’);

hold;

plot(t,post0pd);

plot(t,postTpd,’.b’);

plot(t,ref,’m’);

figure(12)

plot(t,post8pdd,’--b’);

hold;

plot(t,post0pdd);

plot(t,postTpdd,’.b’);

plot(t,ref,’m’);

figure(13)

plot(t,post8f,’--b’);

hold;

plot(t,post0f);

plot(t,postTf,’.b’);

plot(t,ref,’m’);

figure(14)

plot(t,post0p,’r’);

hold;

plot(t,post0pd,’b’);

plot(t,post0pdd,’g’);

plot(t,post0f,’c’);

plot(t,ref,’m’);

figure(15)

plot(t,post8p,’--r’);

hold;

plot(t,post8pd,’--b’);

plot(t,post8pdd,’--g’);

plot(t,post8f,’--c’);

plot(t,ref,’m’);

figure(16);

plot(t,postTp,’.r’);

hold;

plot(t,postTpd,’.b’);

plot(t,postTpdd,’.g’);

plot(t,postTf,’.c’);

plot(t,ref,’m’);

figure(5);

plot(t,uintTp,’--r’);

hold;

plot(t,uintTpd,’--b’);

plot(t,uintTpdd,’--g’);

plot(t,uintTf,’--c’);

plot(t,curtTp,’r’);

plot(t,curtTpd,’b’);

plot(t,curtTpdd,’g’);

plot(t,curtTf,’c’);
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%control d’impedància

ct=2.0;

%posicionament

figure(4);

U=0.06;

K=5000;

B=1200.0;

sim(’model_PD’);

post0i=pos;

curt0i=cur;

plot(t,pos,’c’);

hold;

Tc=0.008;

sim(’model_PD’);

post8i=pos;

curt8i=cur;

plot(t,pos,’--b’);

Tc=Tz;

sim(’model_PD’);

postTi=pos;

curtTi=cur;

plot(t,pos,’.m’);

plot(t,ref,’g’);

%pertorvacions

U=0.0;

drt = 0.0;

%ramp start time

drk = 0.0;

%ramp slope

dri = 0.0;

%ramp initial output

dut = 0;

%step time

dud = 2;

%step duration

dui = 0.0;

%step initial value

duf = -150.0;

%step final value

Tc=0.008;

sim(’model_PD’);

post8b10=pos;

fort8b10=frc;

errt8b10=err;

figure(2);

plot(t,frc,’r’);

hold;

figure(3);

plot(t,pos,’--r’);

hold;

figure(6);

plot(pos,frc,’r’);

hold;

B=0.0;

sim(’model_PD’);
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post8b0=pos;

fort8b0=frc;

errt8b0=err;

figure(2);

plot(t,frc,’b’);

plot(t,dur,’g’);

figure(3);

plot(t,pos,’--b’);

figure(6);

plot(pos,frc,’b’);

El programa Maple Maple és un programa de càlcul simbòlic que s’ha fet servir per als càlculs

del projecte
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Figura B.4: Diagrama de flux del programa testcgrip
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Figura B.5: Diagrama de flux del programa controlsession
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Figura B.6: Visió general del model de simulink
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Figura B.7: Model de simulink del controlador de força en llaç obert

Figura B.8: Model de simulink del controlador d’impedància

Figura B.9: Model de simulink del controlador PD amb prealimentació
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Figura B.10: Model de simulink del controlador PDD2

Figura B.11: Model de simulink del controlador no-lineal (linealitzador)

Figura B.12: Model de simulink de la planta
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Fulls de característiques
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Figura C.1: Dades tècniques de PT-AP 70
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Figura C.2: Dimensions de PT-AP 70
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Figura C.3: Característiques tècniques del motor
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Figura C.4: Full de característiques de la cel·la de càrrega
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Figura C.5: Full de característiques de la cel·la de càrrega
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Figura C.6: Full de característiques del multímetre
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Figura C.7: Full de característiques del multímetre
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