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Streszczenie:
Praca przedstawiona analize porownawcza systemu sterowania wykorzystujacego komputer PC oraz protokol
EtherCAT z wykorzystaniem otwartych bibiliotek. Celem pracy jest zbadanie poziomu jitteru w aplikacji
hard realtime wykorzystujacej system czasu rzeczywistego Xenomai oraz aplikacji pracujacej w przestrzeniu
uzytkownika. Celem badan jest wybranie najlepszego rozwiazania dla zadania pozycjonowania 6-cio osiowego
manipulatora wykorzystywanego w automatyzacji procesow sortowania i pakowania.
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1.

Wprowadzenie

Rosnacy rozwój przedsiebiorstw przemysłowych jest zwiazany z ich dynamiczna automatyzacja i robotyzacja. Szczególnie opłacalne dla przedsiebiorców jest zastepowanie człowieka wszedzie tam gdzie wykonywana przez niego praca jest powtarzalna, a wiec w szczególności w produkcji wielkoseryjnej czy też w
zadaniach typu pick and place takich jak np. pakowanie. Aktualny rozwoj w dziedzinie szeroko pojmowanej sensoryki oraz widzenia maszynowego pozwala robotowi na detekcje obiektów, podejmowania
decyzji i radzenia sobie z zadaniami mniej standardowymi takimi jak np. sortowanie. Nadzwyczaj zasadne
w takich aplikacjach jest zastosowanie manipulotorów 6-cio osiowych których konstrukcja ułatwia tego
typu operacje.
Osiagniecie jak najwyższej powtarzalnosci pozycjonowania determinuje zastosowanie pomiedzy układem
napedowym a jednostka obliczeniowa generatora trajektorii systemu komunikacji o możliwie jak najniższych
opóźnieniach. Ponadto dane powinny docierać w określonych punktach czasu.
Istniejace otwarte biblioteki Ethercat Master takie jak SOEM (Simple Open EtherCAT Master) oraz IgH
Master (Etherlab) pozwalaja pracować zarówno w przestrzeni użytkownika jak i na poziomie jadra systemu
wspierajac frameworki czasu rzeczywsitego takie jak Xenomai czy RTAI. Określenie najefektywniejszej
architektury systemu i prawidłowa konfiguracja tych bibliotek wymaga znajomosci wpływu parametrów
na efektywność czasowa pracy systemu sterowania ruchem i zwiazane z tym odchylenia czasu. W pracy
przedstawiono analize porównawcza jitteru wystepujacego w systemie komunikacji dla różnych konfiguracji. Porównano wydajnosci wspomnianych bibliotek w zadanich o wysokim reżimie czasowym. ?
2.

Protokoły komunikacyjne użyte w systemie ruchu

W współczasnych systemach sterowania robotów przemysłowych wykorzystywane sa szeregowe magistrale komunikacyjne. Wykorzystuja one w warstwie fizycznej i łacza danych takie standardy jak RS-485,
CAN, Ethernet. W wyższych warstwach stosowane sa dedykowane protokoły opracowane przez producentów lub standardowe protokoły takie jak CANopen, Ethercat, Sercos itp.
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W modułach napedowych przeznaczonych do wykorzystania w napedach robotów produkowanych przez
takie firmy jak Elmo, miControl itp., najcześciej wykorzystywane sa protokoły bazujace na specyfikacjach
opracowanych przez CAN in Automation group (CiA). Specyfikacje te powstały na potrzeby ułatwienia
wykorzystania protokolu CAN w automatyce, a w szczególności w systemach napedowych i były baza
do opracowania protokołu CANopen. W zwiazku z ogromna popularnościa standardu Ethernet, w ramach działań pozwalajacych na ułatwienie zastosowań go w systemach sterowania, opracowano wersje
protokołów bazujace na CANopen, takie jak EtherCAT i Powerlink.
Istotna cecha protokołu CANopen i jego pochodnych powodujaca czeste wykorzystanie w systemach napedowych sa dedykowane specyfikacje dla tych systemów, takie jak CiA 301, CiA 402.
Zapewnienie płynnego ruchu ramienia robota i minimalnych błedów trajektorii wymaga generowania i
przesyłania informacji o nowych pozycjach w ściśle określonych chwilach czasu.
W systemie sterowania istnieje wiele czynników zakłócajacych wpływajacych na dokładność generowania
czasu. Powoduja one zjawisko zwane jitter, które jest krótkookresowym odchyleniem od oczekiwanych
wartości czasu.
3.

Otwarte biblioteki protokołu Ethercat

Komunikacja w standardzie EtherCAT odbywa sie w modelu master-slave. W przypadku systemów sterowania robotów urzadzeniami typu slave sa specjalizowane kontrolery ruchu. Realizuja one swoje funkcje
z dość dokładnie określonymi wymaganiami czasowymi i pozwalaja na tworzenie systemów sterowania pracujacych w czasie rzeczywistym. Funkcje mastera realizowane sa najcześciej przez komputery
przemysłowe, na których pracuje specjalizowane oprogramowanie i najcześciej system operacyjny czasu
rzeczywistego. W celu zapewnienia poprawnej realizacji zadanych trajektorii ruchu robota na mastera
nakładane sa także dosyć duże ograniczenia czasowe.
Maja one szczególnie duże znaczenie, kiedy robot wchodzi w interakcje z otoczeniem i wypracowywuje
nowe pozycje, predkosci lub siły w czasie rzeczywistym.
Dobierajac oprogramowanie dla mastera należy wybrać jedna z dostepnych implementacji protokołu EtherCAT. Czesto wybór konkretnego rozwiazania jest determinowany elastycznościa oprogramowania i możliwościa
jego integracji z różnymi systemami. Cześć komercyjnych rozwiazań posiada implementacje jedynie na
system Windows (TWinCAT) [7531529] albo dedykowane urzadzenia (Hilscher cifX PC card), rozwiazania
płatne cechuja sie również kodem zamknietym uniemożliwiajac ingerencje oraz ograniczajac możliwości
badawcze.
Rozwiazania dystrybuowane jako oprogramowanie open-source, takie jak SOEM czy EtherLab, sa pozbawione powyższych wad, dajac możliwość pracy oraz badań na różnych platformach sprzetowych, systemach
operacyjnych, zarówno w przestrzeni użytkownika jak i na poziomie jadra systemu.
4.

Architektura systemu testowego

Eksperyment zostal przeprowadzony zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 1. Oprogramowanie

Fig. 1: a) Measuring system, b) Hardware configuration, c) Jitter phenomenon

sterujace praca napedow oraz cyfrowych wejsc/ wyjsc napisane zostalo w jezyku C++ w postaci modulu OROCOS (Orocos Toolchain 2.6). Orocos Toolchain to bibilioteka dedykowana do tworzenia systemow sterujacych robotow w czasie rzeczywistym w postaci wspolpracujacych ze soba komponentow
oprogramowania []. Modul sterujacy praca napedow komunikuje sie z innymi modulami oprogramania
robota takimi jak generatory trajektorii etc. Oprogramowanie determinuje przesylanie danych sterujacych
do urzadzen typu slave w zadanych odstepach czasowych.
5.

Wyniki

Na rysunku 2 przedstawiono wyniki analizy porównawczej jitteru. Dla zadanego okresu 1ms wygenerowano sygnał prostokatny którego przebieg wpisano na wyjście modułu zdalnych wejść/wyjść.

Fig. 2: Result of jitter analysis
Tab. 1: Statistic of the jitter
Master
Etherlab in kernel space
Etherlab in user space

Max
37
248

Jitter [µs]
Min
σ
Mean
-25 10,8 -1,6
80
22 102,5

Z analizy powyższych wykresów wyraźnie widać, że w przebiegu generowanym w przestrzeni użytkownika,
wartość średnia jitteru jest przesunieta w okolice 100µs podczas gdy w pracy na poziomie jadra systemu
odczytana wartość oscyluje wokół zera. Oznacza to, że każdy cykl generowanego przebiegu jest opóźniony
o wartość ok. 10% wzgledem okresu próbkowania.
Ponadto odchylenie standardowe w przypadku zadań realizowanych na poziomie jadra systemu maleje o
ponad połowe wartości zmierzonej w przestrzeni użytkownika.
Na rysunku 3 pokazano wyniki zmierzonego jitteru dla różnych konfiguracji z systemem czasu rzeczywistego Xenomai. Rysunek 3 a) i B) przedstawia testy przeprowadzone z oprogramowaniem EtherLab, natomiast rysunek 3 c) i d) z oprogramowaniem SOEM. Oba systemy badano zadajac sygnały z czestotliwościa
1kHz. Badano wpływ obciażenia systemu innymi zadaniami, które różnicowano ich okresem próbkowania.
Z przedstawionych wykresów można wysnuć wniosek, że przy dużym obciażeniu systemu zadaniami realizowanymi w czasie rzeczywistym, oba systemy zachowuja sie podobnie a wartość jittera siega 100µs.
Natomiast gdy okres realizacji pobocznych zadań zwiekszony został do 50ms, odchylenie standardowe
jitteru znaczaco spada w przypadku z technologia EtherLab. W przypdaku SOEM wyraźnej zmiany nie
zaobserwowano

Fig. 3: OROCOS scheduler imact on jitter: a,b) SOEM c,d) EtherLab
6.

Wnioski

Przeprowadzone w ramach realizacji projektu badania potwierdziły możliwość efektywnego zastosowania
otwartych implementacji mastera protokołu komunikacyjnego EtherCAT w systemie sterowania manipulatora. Na bazie doświadczeń zwiazanych z próbami wykorzystania biblioteki SOEM i EtherLab stwierdzono,
że w celu zapewnienia niskich odchyleń czasów
Przy czasie komunikacji SOEM
7.

Oświadczenie
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