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0.1. Samenvatting.

Het doelbereik van een manipulator is de verzameling combinaties van positie

en orientatie die door zijn hand kan worden gerealiseerd. In het kader van

het promotieonderzoek naar off-line programmeren van industriele robots, zal

een studie worden gemaakt van methoden om dit doelbereik op direkte wijze te

genereren voor manipulators opgebouwd uit een willekeurig aantal rotatori

sche en/of translatorische, gelimiteerde elementen.

Uitgaande van de in dit rapport gehanteerde modellering van een manipulator

volgens de Denavit - Hartenberg conventie, wordt op eenvoudige wijze door

variatie en recurrente vermenigvuldiging van de A-matrices een algebraische

beschrijving van het doelbereik verkregen. Deze bestaat echter voor manipu

lators met meer dan drie rotatorische elementen uit een groot aantal inge-

wikkelde niet lineaire termen en is dan ongeschikt ~VOot' ...ere,i._ 1
"UtA k ~ H-IfYl ~W;I

Een belangrijke vereenvoudiging kan worden gerealiseerd door aIleen de pro
jectie van het zes dimensionale doelbereik op de drie dimensionale positie

ruimte te beschouwen. Ter generatie van dit werkbereik worden diverse metho

den behandeld, die kunnen worden ingedeeld in drie groepen:

- Methoden gebaseerd op het verband tussen de gediscretiseerde voorstellin

gen van het werkbereik ten opzichte van twee opvolgende coordinatenframes.

- Methoden gebaseerd op de bijzondere betrekking tussen de robotvariabelen

indien een punt op de grens van het werkbereik wordt aangestuurd.

- Methoden gebaseerd op de bijzondere kinematische struktuur van de meeste

industriele manipulators.

De te behandelen methoden ter doelbereikgeneratie ZlJn in het algemeen een

generalisatie van bovenstaande methoden ter werkbereikgeneratie. Een bij

zonder krachtige methode wordt in dit verband ontwikkeld voor die manipula

tors waarvan een deel van de struktuur kinematisch equivalent is met een

ongelimiteerd sferisch scharnier.
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0.2. Opdracht omschri;ving.

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN
Afdeling der Werktuigbouwkunde
Vakgroep WPA

Onderzoek opdracht.
'Afstudeerhoogleraren

Begeleider

Prof.dr.ir. J.E. Roodal
Prof.dr.ir. A.C.H. v.d Wolf
Ir. F.L.M Delbressine

Onderwerp: Werkbereik van industriele robots.

Toelichting:

Het doel van het onderzoek naar off-line programmeren van
industriele robots is het ontwerpen en uitvoeren van een
programmeer pakket zodanig dat de te programmeren robot
zo weinig mogelijk stilstand kent voor programmeer
doeleinden.
Offline kan men banen c.q punten definieeren die buiten het
werkbereik van de gekozen robot liggen. Om te voorkomen dat
dit leidt tot stilstand van de robot als het programma
door de robot wordt uitgevoerd is het nodig dat wordt
gecontroleerd of een bepaalde baan c.q een bepaald punt in
het werkgebied van de robot ligt.

Opdracht:

Zoek methoden om het werkbereik van een robot te bepalen voor
robots die bestaan uit n rotatorische - en/of translatorische
elementen. ( Ter indicati;" 5<= n <= 10).
Implementeer in overleg met de coach twee methoden in modulair
Pascal modules.

,Verslag:

Het memorandum "Aanwijzingen voor het afstuderen" is bij de
secretaresse verkrijgbaar.

Ir. F.L.M Delbressine Prof.dr.ir. J.E. Roodal
Prof.dr.ir. A.C.H. v.d Wolf
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0.4. Li;st van qebruikte symbolen.

- ke coordinatenframe ( Xk, Yk , Zk ):

Rechtsdraaiend carthesisch coordinatenframe waarvan de Z-as en de X-as ge

definieerd zijn als respectievelijk de as van het (k+1)e element en de ge

meenschappelijke normaal tussen de elementassen k en k+1.

Rechtsdraaiend carthesisch coordinatenframe dat ontstaat uit het ke coor

dinatenframe door rotatie/translatie rond/langs de Zk-as over de lokatie

hoek +k+1 respectievelijk lokatieafstand Ek+1"

ak Robotparameter welke de hoek tussen de Zk_1-as en de Zk-as als gevolg

van een rotatie om de Xk-as vastlegt.

Willekeurige robotvariabele.

Ok Robotvariabele welke de hoek tussen de xk_1-as en de xk-as als gevolg

van een rotatie om de Zk_1-as vastlegt.

~k Afstand tussen het snijpunt van lijn 1 met de Zk-as en het eerstvol

gende snijpunt van lijn 1 met de as van een hoger gelegen element.

+k Lokatiehoek. Dit is de hoek tusen de Xk_1-as en de Xk-as als gevolg

van een rotatie om de Zk_1-as, indien het ke element zich in zijn

middenpositie bevindt .

• k Robotvariabele welke de hoek tussen de x~_1-as en de Xk-as als gevolg
o .

van een rotatie om de Zk_1-as vastlegt .

• k max Maximale waarde voor I.kl.

'k Cilinderhoek van een punt uit W~(P) indien het (k+1)e element zich in

zijn middenpositie bevindt.
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Wk Hoek tussen lijn 1 en de Xk-as.

a k Robot.parameter die de normaalafstand tussen de Zk_1-as en de Zk-as

( dU5 tussen de ke en de (kt1)e elementas ) vastlegt.

Homogene transformatie die de geometrische relatie tussen het {k-1)e

en het ke coc)rdinat.enframe beschrijft.

AOo Homogene transformatie die de geometrische relatie tussen het (k-1)e
k

en het ke coordinatenframe beschrijft, indien het ke element zich in

zijn middenpositie bevindt.

CP Circulaire Projectie.

dk Robotvariabele die de normaalafstand tussen de xk_1-as en de Xk-as

vastlegt.

~ De bij de X-as van het ke coordinatenframe behorende eenheidsvector.
~

~ Robotvariabele die de normaalafstand tussen de ~_1-as en de ~-as

vastlegt.

ek max Maximale waarde voor lekl.

E
k

G

Lokatieafstand. Dit is de normaalafstand tussen de Xk_1-as en de Xk

as indien het ke element zich in zijn middenpositie bevindt.

Snijpunt van de assen behorende bij drie rotatorische elementen die

te~amen een sferisch scharnier vormen.
2

Gk{P) Deeldoelbereik van het punt P ten opzichte van het ke coordinaten

frame.

h Afstand tussen het punt P en het punt G.



i

LP

m
x

n

o

P

R

ROT

t

- 7 -

z~ coordinaat van een punt uit W~(P) indien het (k+1)e element zich

in zijn middenpositie bevindt.

Dimensie van de manipulator.

Lineaire Projectie.

X-component van de bij punt M behorende pClsitievector.

Homogene transformatie die de "movement operatie" behorende bij het

ke element beschrijft. Dit houdt in variatie van de door dit element

te sturen translatie of rotatie over zijn gehele bereik.

Aantal vrijheidsgraden van de manipulator.

Index die aangeeft dat de betreffende variabele of operatie is gede

finieerd ten opzichte van een offset coordinatenframe.

Homogene transformatie die de geometrische relatie tussen het (k-1)e

en het ke offset coordinatenframe beschrijft, indien het ke element

zich in zijn middenpositie bevindt.

X-component van de bij punt P behorende positievector.

Punt op de laatste schakel van de manipulator.

zk-coordinaat behorende bij het snijpunt van lijn 1 met de Zk-as.

Rotatorisch element.

De normaalafstand tot de Zk-as.

Homogene transformatie die de rotatie om/over de aangegeven as en
hoek beschrijft.

Aantal opvolgende elementen in een bekende limietpositie.
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Translatorisch element.

Homogene transformatie die de geometrische relatie tussen het ke en

het ne coordinatenframe beschrijft.

Homogene transformatie die de translatie langs/over de aangegeven as

en afstand beschrijft.

VAR ~ Operatie die de variatie van het argument met betrekking tot ~ be

schrijft.

Wk(P) Deelwerkbereik van het punt P ten opzichte van het ke coordinaten
frame.

W (P) Primaire werkbereik van het punt P.p

Ws(P) Secundaire werkbereik van het punt P.
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1. Introductie.

1.0. Inleiding.

Een manipulator ontleent Z1]n bestaansrecht aan het vermogen om op flexibele
wijze bepaalde positie en orientatie combinaties van zijn hand in de ruimte

te realiseren.

uit deze formele doelstelling voIgt direkt het belang om, voor een bepaalde

manipulatorstruktuur, de totale verzameling van deze combinaties te kennen.

De generatie en representatie van dit zogenaamde doelbereik is in het alge

meen niet eenvoudig, als gevolg van het groot aantal vrijheidsgraden en de

ruimtelijke struktuur van de meeste industriele manipulators. De voor dit

doel ontwikkelde algoritmen zijn derhalve vrij complex en vaak slechts

bruikbaar vOClr een beperkte klasse manipulators met relatief eenvoudige
struktuur.

In dit rapport zal een onderzoek worden gedaan naar methoden waarop deze al

goritmen zijn of kunnen worden gebaseerd, uitgaande van manipulators opge

bouwd uit een willekeurig aantal rotatorische en/of translatorische, gelimi
teerde elementen.

Een aantal van deze methoden maakt gebruik van de inverse kinematika oplos

sing van de onderhavige manipulatorstruktuur. Hierbij tracht men de robotva

riabelen te berekenen behorende bij een bepaalde positie en orientatie com-

> binatie van de hand. Is dit niet mogelijk, dan is de combinatie geen element

van het doelbereik en wordt op systematische wijze een nieuwe combinatie ge

genereerd [ 31. Tsai 1983 ]. Daar de inverse kinematika analyse buiten het

kader van de opdracht valt, zullen deze zogenaamde indirekte methoden hier

niet worden behandeld.

Met het doelbereik kan een uitspraak worden gedaan over de aanstuurbaarheid

van individuele positie en orientatie combinaties. In de praktijk wordt ech

ter vaak van een manipulator verlangd dat hij een continue verzameling van

deze combinaties realiseert. Een nClCldzakelijke voorwaarde daartoe is dat aI

le elementen uit een dergelijke trajectorie zich in het doelbereik bevinden.
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Met nadruk wordt er hier op gewezen dat dit geen voldoende voorwaarde is,

zoals blijkt uit figuur 1. Aan dit verschijnsel [ 30. Tsai 1981; 34. Yang

1983 ] zal in dit rapport geen aandacht worden geschonken.

negatieve 82--~-

positieve 8
2

oi\
1

o i 91 i 180
0

-1200 i 82 i 90°

~1A h ~ rrt
fAA "-J t.t 0t ;
'r k r.A r--vt It NM

~~11.
Figuur 1. Het werkbereik van een planair me~hanisme voor positieve respec

tievelijk negatieve waarden van 8
2

, Het punt P op de laatste

schakel kan alleen in een continue baan BB' van het ene werkbe

reik naar het andere worden gestuurd, indien deze de kromme AA'

1
raakt.

1.1. Inleidende begrippen.

fV1ll U, ~ ~"r 1 -+ 1'\
k ~ t-ytvv.;! "" 1..,i K.; .

- Het totale werkbereik W(P) engels: reachable Workspace) van een punt P

op de laatste schakel van de manipulator is de verzameling van alle punten

die P kan innemen indien de robotvariabelen worden gevarieerd in hun res

pectievelijke bereik.
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- Het totale doelbereik G(P) ( engels: Goalspace ) van een punt P op de

laatste schakel van de manipulator is de verzameling van aIle elementen

uit het totale werkbereik, met daaraan toegevoegd de mogelijke orientaties

die de laatste schakel in een punt van dit werkbereik kan aannemen ( zie
figuur 2 ).

y y

xI
I

'---__I
9

• 1/
~k~1 1

- Het. secundaire Q:r::kbel'eik,W (P) (engels: Secondary/Nondextrous Workspace).. . s
van een punt P op de laat.ste schakel van de manipulator is een deelverza-

meling van W(P), zodanig dat in ieder punt van deze deelverzameling de
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laatste schakel qeen willekeurige orientatie kan aannemen ten opzichte van

een vaste referentie.

uit de bovenstaande definities voIgt dat W (P) en W (P) complementaire ver-
p s

zamelingen zijn, die verenigd het totale werkbereik vormen.

De positie van het punt P op de laatste schakel van de manipulator is arbi

trair. In de praktijk wordt vaak gekozen voor het centrum van de ·pols·, het

centrum van de "hand· of de tip van een ·vinger". In dit rapport zal worden

aangenomen dat dit punt samenvalt met de oorsprong van het aan de laatste

schakel bevestigde coordinatenframe. nit is geen wezenlijke beperking daar

een andere keuze van dit punt eenvoudig kan worden gerealiseerd door een ex

tra homogene transformatie matrix te koppelen aan die behorende bij het

laatste element.

- De positie bepalende struktuur is dat gedeelte van de manipulatorstruktuur

dat verantwoordelijk wordt gesteld voor de positionering van het punt P.

- De orientatie bepalende struktuur is dat gedeelte van de manipulatorstruk

tuur dat verantwoordelijk wordt gesteld voor de orientering van de laatste

schakel.

Helaas is het in het algemeen bij de in de praktijk voorkomende manipulators

niet mogelijk bovengenoemde strukturen eenduidig te scheiden. nit wordt ver

oorzaakt door het feit dat beide strukturen elkander in het algemeen niet

> uitsluiten. Zo zal een orientatie bepalend element als gevolg van zijn ein

dige afmetingen ook vaak een bijdrage leveren aan de positionering van het

punt P. Omgekeerd kunnen variaties in de stand van een positie bepalend ele

ment ook orientatievariaties van de laatste schakel tot gevolg hebben.

Uit figuur 2 blijkt dat de stand van een translatorisch element uitsluitend

invloed heeft op de positie van de laatste schakel, terwijl een rotatorisch

element in het algemeen zowel positie als orientatie van de laatste schakel

beinvloedt. Dit kenmerk van rotatorische scharnieren maakt het kinematisch

onderzoek van manipulators met een dergelijk element bijzonder moeilijk.
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1.2. Modellering van een gelimiteerd element uitgaande van de Denavit - Har

tenberg conventie.

Een schematische voorstelling van een manipulator met n in serie geschakelde

vrijheidsgraden is weergegeven in figuur 3. Om de manipulatorconfiguratie te

beschrijven is iedere schakel van een rechtsdraaiend coordinatenframe voor

zien overeenkomstig een schema dat geintroduceerd is door Denavit en Harten

berg ( zie"bijlage 1. ). In geval van een gelimiteerd element heeft het voor

ons toepassingsgebied voordelen deze modellering enigszins uit te breiden

hetgeen in deze paragraaf zal worden toegelicht.

hand

Itt Rotatorisch element :$- Translatorisch element

Figuur 3. Schematische voorstelling van een ruimtelijke manipulator met n

vrijheidsgraden.

Vaor de beschrijving van een gelimiteerd ke element wordt aan het (k-1)e co

ordinatenframe een zekere offset meegegeven. Dit geschiedt op een zodanige

wijze dat, bij een identieke Z-as, de X-as van het aldus gevormde (k-1)e
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offset coordinatenframe ( X, Y, Z )~-1 samenvalt met die van het ke coordi

natenframe indien het gelimiteerde element zich in zijn middenpositie be

vindt ( zie figuur 4 ). Door nu de robotvariabelen te definieren ten opzich

te van het offset coordinatenframe, zijn de af te leiden relaties beter in

terpreteerbaar.

Figuur 4. Ligging van het (k-1)e offset coordinatenframe in geval van een

gelimiteerd ke rotatorisch element.

Om de, in deze nieuwe robotvariabelen gedefinieerde, coordinatentransforma

tie A~ toch haar oorspronkelijke betekenis te laten houden, dient zij voor
evermenigvuldigd te worden met de coordinatentransformatie van het (k-1) co-

ordinatenframe naar het (k-1}e offset coordinatenframe:

[ 3. ]

[ 4. ]

Hierin zijn de zogenaamde lokatiehoek +k en de lokatieafstand Ek gedefini

eerd als:

[ 5. ]



E.. = 1/2 t ( d.. + d.. . )
Jt Jt max K m1n
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[ 6. ]

De aldus in de nieuwe robotvariabelen ~k en ek gedefinieerde transformatie

matrix is nu als voIgt opgebouwd:

AO
- cos lflk + +k ) -sin ~k + 'k ) cos elk sin ~k + +k ) sin elkk -

sin lIlk + +k ) cos lflk + +k ) cos elk -cos lflk + +k ) sin elk
0 sin elk cos elk

0 0 0

ak cos ( ~k + 'k )

a k sin ( lIlk + +k )

~+Eit
1

Waarin afhankelijk van bet elementtype:

[ 7. ]

rotatorisch [ 8. ]

translatorisch lekl _< 1/2 t ( dk max - dk m1'n ) =e . 1ft =0k max ' ~'k
[ 9. ]

De bovenstaande beschouwing kan ook worden toegepast op een ongelimiteerd

element, in welk geval een arbitraire waarde aan de lokatie parameter moet

worden toegekend.

1.3. Formele alqebraische beschrijving van het doelbereik.

Met als uitgangspunt de modellering van een manipulator volgens de Denavit 

Hartenberg conventie, zal in deze paragraaf een algebraische uitdrukking

vaor het doelbereik worden afgeleid.

Voortbouwend op de definitie van het totale doelbereik G(P) van een punt P

op de Iaatste schakel van de manipulator, definieren we het deeldoelbereik

Gk(P) als het doelbereik van P ten opzichte van het ke coordinatenframe.
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Het deeldoelbereik Gk- 1(P) kan nu worden verkregen door het deeldoelbereik

Gk(P) te roteren of transleren rond/langs de Zk-1 -as overeenkomstig de aard

van het ke element. Een dergelijke "sweepoperatie" zal worden aangeduid met

Sk' zodat er nu kan worden geschreven:

[ 10. ]

Om te komen tot een algebraische beschrijving van het doelbereik dient de

sweepoperatie Sk te worden uitgedrukt in de in bijlage 1. en paragraaf 1.2.

behandelde parameters van het ke element:

Hiertoe wordt Sk [ Gk(P) ] gesplitst in twee deeloperaties.

e- Homogene transformatie van de verzameling Gk(P), van het k coordinaten-

frame naar het (k-1)e coordinatenframe:

[ 11. ]

o e f . . 0Hierin is AOk de bij het k element behorende homogene trans ormatle Ak
voor IP k = 0 en ek = O.

- Variatie van de aldus getransformeerde verzameling over het gehele bereik

van het ke element.

[ 12. ]

Hierin is Mk een zogenaamde "movement operatie" ( zie figuur 5 ) welke af

hankelijk van het elementtype kan worden geschreven als:

- rotatorisch Mk = VAR IP k [ ROT [ Zk-1' IjIk ] ]

- translatorisch Mk = VAR ek [ TRANS [ Zk-1' ek ] ]

[ 13. ]

[ 14. ]

Daar we het punt P in de oorsprong van het laatste coordinatenframe hebben

gekozen, kan het totale doelbereik van een manipulator met n vrijheidsgraden

als voIgt worden geformuleerd:
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n
GOCP) = If Sk [ 15. ]

k=1
n

= 11' "k * AOC1 [ 16. ]
k=1 k

n
= VAR IP k; ek [ If AO ] [ 17. ]

k=1 k

= VAR IPk; n [ 18. ]ek [ TO ]

In deze laatste betrekking beschrijft T~ de orientatie en positie van het

punt P op de laatste schakel van de manipulator voor een bepaalde combinatie

van robotvariabelen.

-- - --ff)---

Figuur 5. Toepassing van de movement operatie behorende bij het eerste

scharnier van een planair mechanisme, op een aantal reeds naar

het referentie coordinatenframe getransformeerde punten uit het

deelwerkbereik van het tweede scharnier.
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Zij wordt voorgesteld als een [4*4] homogene transformatiematrix, opgebouwd

uit een orientatie ondermatrix R en een positievector P:

[ 19. ]

107

[3*1]

1

positie

vector

6

o

54

[3*3]

oo

orH~ntatie

matrix

32

=

1

nx Ox ax Px

ny 0y ay Py

nz °z a z Pz
000 1

n

WV1 ~twt ,'(

~
tv;~ ~ 1 WNM
1M ~~ ~ f'ln-1'

Hoewel we in betrekking [ 18. ] over een algebraische be chrijving van het

doelbereik beschikken, is haar praktische bruikbaarheid gering. De oorzaak

hiervan schuilt in het feit dat voor manipulators met rotatorische elementen

de verschillende componenten van T~ een ingewikkelde niet lineaire functie

zijn van de robotvariabelen. Een indikatie van dit probleem geeft tabel 1,

waarin het aantal niet samen te voegen goniometrische termen is gegeven

waaruit deze componenten zijn opgebouwd, indien relatie [ 18. ] voor een al-

gemene manipulator wordt uitgewerkt. ~~~ ~

kh ttk·k.:, h
8 9

n . n . o . a 1 2 5 13 34 89 233 610 1597 4181x' y' z' z

n 0 3 8 21 55 144 377 987 2584z

o . o . a . ayiPZ
1 3 8 21 55 144 377 987 2584 6765x' y' x'

Px i Py 4 12 33 88 232 609 1596 4180 10945

Tabel 1. lantal niet samen te voegen goniometrische termen waaruit, bij een

algemene uitwerking, de diverse componenten van Tg zijn opgebouwd

als functie van het aantal vrijheidsgraden n.

115 gevolg hiervan z1Jn zuiver algebraische technieken voor de representatie

en interpretatie van het doelbereik op dit moment aIleen bruikbaar voor ma

nipulators met maximaal twee tot drie rotatorische elementen, tenzij conces

sies worden gedaan aan de toegestane onderlinge configuratie.
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In de volgende hoofdstukken zal daarom worden ingegaan op verschillende meer

numerieke technieken, die kunnen worden toegepast op een bredere klasse van

manipulatorstrukturen. Daar het merendeel van deze technieken enkel geschikt

is om het werkbereik te genereren, zal een splitsing worden gemaakt in me

thoden ter werkbereikgeneratie en methoden ter doelbereikgeneratie ( be

handeling respectieveIijk in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 ).

2. Methoden ter numerieke generatie van het werkbereik.

2.0. Inleidinq.

uit de definities in paragraaf 1.1. voIgt dat het werkbereik kan worden op

gevat ais een projectie, langs de ·orientatie assen", van het doelbereik op

de ·positie ruimte". De in paragraaf 1.3. gegeven definities en tussenresul

taten kunnen dan ook worden toegepast op het werkbereik ais zijnde een op

zichzelf staande verzameling. Op overeenkomstige wijze voIgt echter dat ook

voor het werkbereik een algebraische formulering een geringe bruikbaarheid

bezit voor manipulators met meer dan drie rotatorische elementen [ 8. Freu

denstein 1984 ]. Een indikatie van dit probleem geeft wederom tabel 1.,

waarin de termen p , p en p de coordinaten van een punt in het werkbereikx y z
representeren.

De om deze reden in dit hoofdstuk te behandelen methoden om op een meer nu

merieke wijze het werkbereik te genereren en representeren, kunnen worden

ingedeeid in twee groepen.

- Methclden gebaseerd op de recurrente transformatie van een beperkt aantal

kenmerkende punten of geometrisch eenvoudig te beschrijven puntenverzame

Iingen uit ieder deelwerkbereik, door de in paragraaf 1.3. omschreven

sweepoperaties.

_ Methoden gebaseerd op de bijzondere betrekking tussen de robotvariabelen

indien een punt op de grens van het werkbereik wordt aangestuurd.

Voortvloeiend uit deze fundamenteel verschillende aanpak van het probleem,

volgen de onderstaande voor elke groep methoden kenmerkende eigenschappen.
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- Ondanks de te introduceren reduktietechnieken is het aantal bij de eerste

groep methoden te transformeren punten of puntenverzamelingen in het al
gemeen groot.

- De door methoden uit de eerste groep getransformeerde punten of punten

verzamelingen liggen in het werkbereik en niet noodzakelijk op de grens

ervan. Hierdoor kan deze grens slechts bij benadering worden bepaald, en

is onder andere de aanwezigheid van eventuele gaten in het~erei~

moeilijk te konst.ateren. ~ M ~ (rf /ItA L1 ~ 'fA.., J1t-1 ~ W I]

it-t-t kN t-i w.. I •

uit de wijze waarop het werkbereik wordt gegenereerd voIgt direkt de gro

tere robuustheid van methoden uit de eerste groep ten aanzien van de te

onderzoeken manipulat.orconfiguratie. Het aantal vrijheidsgraden van de

manipulator is~ voor beide groepen in principe onbeperkt.

1

- Door methoden uit de tweede groep worden in het algemeen meerdere opper- 1
vlakken gegenereerd, waarvan er slechts eenbeperkt aantal de grens van

het werkbereik vormen. tv IV1 ~0r ~. h-- (itvM.. ~~ k;
vl/~)

Tenslott.e kunnen de kinematische strukturen van de huidige ( 1986 ) indus
triele manipulators worden ingedeeld in een zeer beperkt aantal nauwkeurig

te omschrijven klassen [ 24. Perreira 1983 ]. Vandaar dat ter aanvulling van

de in dit hoofdstuk te behandelen algemene methoden, in bijlage 7. een bi

bliotheek met specifieke methoden is uitgewerkt. waarmee op een snelle en

nauwkeurige wijze het werkbereik van elk van deze manipulators kan worden

gegenereerd en gerepresenteerd.

2.1. Werkbereikgeneratie gebaseerd op de recurrente transformatie van ken

merkende punten.

Veel methoden waarmee op numerieke W1)Ze een indruk kan worden verkregen van

het werkbereik zijn gebaseerd op de recurrente transformatie van een beperkt

aantal kenmerkende punten uit ieder deelwerkbereik door de in paragraaf 1.3.

omschreven sweepoperaties.
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Het grootste probleem bij deze methoden is dat dit aantal punten gedurende

de berekening sterk kan oplopen. Om dit te illustreren beschouwen we als

voorbeeld een manipulator opgebouwd uit n rotatorische elementen. Toepassing

van de sweepoperatie S op het punt P resulteert in een cirkelboog die kan
n

worden gerepresenteerd door een verzameling van Mdiscrete punten. Elk punt

uit deze verzameling wordt nu door de sweepoperatie behorende bij het onder

liggende scharnier getransformeerd tot een nieuwe cirkelboog (zie figuur 5.)

die wederom kan worden gerepresenteerd door Mdiscrete punten. Op deze wijze

zal tens lotte een verzameling van ~ discrete punten worden verkregen, die

allen deel uit maken van het totale werkbereik.

Daar dit aantal punten in het algemeen reeds bij een gering aantal vrij

heidsgraden ontoelaatbaar groot wordt, is onderzoek gedaan naar de mogelijk

heden om tot een effectievere beschrijving van een deelwerkbereik te komen.

uit de opbouw van de sweepoperatie Sk+1 ( zie paragraaf 1.3. ) voIgt dat het

deelwerkbereik Wk(P) afhankelijk van de aard van het (k+1)e element kan wor-

den opgevat fla. eeA vena_linfJ cirJcelboqen Oil de Zt-as of een ve,;-zaaelfi.q i
i1ijutukkenpatallel aaJl de ~"as, met een 1enqte respectievelijk boOI-'~

..Hjk aan de slag van het (k+1)e element. Hierdoor kunnen deze struktuur

elementen volledig worden vastgelegd door de coordinaten van hun projectie

op een vlak loodrecht op de bewegingsrichting van het (k+1)e scharnier en

een coordinaat in deze bewegingsrichting. Door nu de sweepoperaties in

plaats van op individuele punten toe te passen op dergelijke struktuurele
menten, kan in principe met minder geheugenruimte en rekentijd, een nauw

keurigere en beter te interpreteren representatie van het werkbereik worden

verkregen. De hierboven geintroduceerde werkbereikbeschrijving en transfor

matie van struktuurelementen is uitgewerkt in bijlage 2. en bijlage 3..

Een verdere besparing kan worden verkregen door de verwijdering van alle

struktuurelementen die in hun onmiddellijke omgeving worden omsloten door

andere struktuurelementen, daar deze geen additionele informatie over het

deelwerkbereik bevatten.

t tl~~~~k It1 ~ hvtqvtf'-4U~ ~S
1l fi l4A tv.., W LV Nit t'1I tv hrt.1,' +t ~

VrM.L~ kJ A/Ivi lYv., ltV Lv l ,- ( VvI tA /Jvvvf
V""" tU cf1y III V1 INvvv" tA~ "" ~ "

,1M. VKb riA Ytlviut~ ,
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Tenslotte moet er in dit verband nog worden gewezen op de mogelijkheid om op

rechtstreekse wijze een in principe identieke puntenverzameling te genere

ren, door de positievector van T~ te berekenen voor aIle mogelijke combina

ties van de voor dit doel gediscretiseerde robotvariabelen [ 18. Lee 1983 ].

Hiermee wordt de bij de bovenstaande methoden noodzakelijke manipulatie

tussen twee grote geheugens vermeden ten koste van een grotere hoeveelheid

rekentijd.

2.2. Werkbereikgeneratie gebaseerd op uiterste stand eigenschappen.

De in deze paragraaf te behandelen methoden om het werkbereik te genereren,

welke gebruik maken van de bijzondere betrekkingen tussen de robotvariabelen

indien een punt op de grens van het werkbereik wordt aangestuurd, kunnen
worden ingedeeld in twee kategorieen die gescheiden zullen worden behandeld.

2.2.1. Kategorie 1. De recurrente methoden.

aij deze methoden worden, uitgaande van een geometrisch criterium, op recur

rente wijze de robotvariabelen behorende bij een individueel punt op de

grens van het werkbereik berekend. Het resultaat van het onderzoek dat ge

daan is naar dit criterium kan, voor deze toepassing, worden samengevat in

onderstaande stelling die in bijlage 4. zal worden bewezen.

Stelling 1.a.

Indien het punt P op de laatste schakel zich op het oppervlak bevindt dat

zijn werkbereik begrenst, voldoet de manipulator aan de volgende kenmerken:

- het punt P en alle assen behorende bij rotatorische elementen~.'wordelJ,\~- 1
sneden door elm Hin, tenzij het betreffende element zich in zijn limiet-

positie bevindt.

- elk translatorisch element bevindt zich in z~Jn limietPositie~enZijde
as van het betreffende element loodrecht staat op de bovengenoemde lijn.

Formeel kunnen de algoritmen die uitgaande van deze stelling punten op de

grens van het werkbereik berekenen, worden ingedeeld in twee groepen.
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Groep 1. De achterwaartse alqoritmen.

Door de as van het laatste rotatorische element wordt een lijn geconstrueerd

welke de oorsprong P van het laatste coordinatenframe snijdt onder een hoek

w met de Xn - as. Terugwerkend vanaf het laatste element wordt nu naar een

oplossing voor de robotvariabelen gezocht zodanig dat met betrekking tot de

ze lijn aan stelling 1.a. is voldaan [ 15. Kumar 1981 ]. Een dergelijke op

lossing behoort nu onder nader te formuleren voorwaarden bij een punt op de

grens van het werkbereik, en door deze procedure vervolgens te herhalen voor

verschillende hoeken w kan een indruk worden verkregen van deze grens. aij

het achterwaartse oplossingsproces wordt aan de bij een rotatorisch element

behorende variabele steeds een zodanige waarde toegekend, dat de as van het

onderliggende rotatorische element aan stelling 1.a. voldoet. Hierdoor kan

de variabele behorende bij het eerste rotatorische scharnier niet worden be

rekend, en resulteert het algoritme met betrekking tot de grens van het bij

dit element behorende deelwerkbereik in een verzameling cirkelbogen.

Groep 2. De voorwaartse alqoritmen.

In een door de gebruiker te definieren vlak door de eerste as wordt een lijn

geconstrueerd welke deze as onder een hoek w in een punt Q snijdt. startend

bij het eerste element zoekt men nu naar een oplossing voor de robotvariabe

len en de hoek w, zodanig dat met betrekking tot deze lijn aan stelling 1.a.

is voldaan [ 2. Derby 1984; 28. Sugimoto 1981 ]. Een dergelijke oplossing

behoort nu onder nader te formuleren voorwaarden bij een punt op de grens

van het werkbereik. Door deze procedure vervolgens te herhalen voor een ver

zameling punten Q op de eerste as, kan een indruk worden verkregen van de

doorsnede van het werkbereik met het genoemde vlak. Uiteraard kan ook bij

deze algoritmen het deelwerkbereik behorende bij het eerste rotatorische

element worden gerepresenteerd als een verzameling cirkelbogen door de va

riabele behorende bij dit scharnier niet te berekenen.

Aan beide typen algoritmen kan met betrekking tot het werkbereik in principe

identieke informatie worden ontleend. Daarnaast vertonen zij de volgende

overeenkomstige eigenschappen:
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- Met een algemeen algoritme kunnen willekeurige manipulatorstrukturen wor

den doorgerekend met een in principe onbegrensd aantal vrijheidsgraden.

- Vaor een manipulator met n vrijheidsgraden behoren in het algemeen slechts

twee op de 2n- 1 respectievelijk 2n gevonden oplossingen daadwerkelijk bij

een cirkelboog of punt op de grens van het werkbereik.

- Het probleem is vaak slecht geconditioneerd. Hiermee wordt bedoeld dat een

kleine variatie in de loopvariabele ween grote variatie in de positie van

de hand kan veroorzaken. Dit effect geeft met name problemen bij de zoge

naamde speciale manipulator configuraties ( ak = 0, lak l = 00 V 900 V 1800

( zie bijlage 5.3. », die bij de huidige industriele manipulators maar al

te gebruikelijk zijn.

Het verschil tussen de beide typen algoritmen ligt vooral in de volgende

twee eigenschappen:

- aij de voorwaartse algoritmen is het noodzakelijk w te itereren naar een

oplossing waarvoor de oorsprong P van het laatste coordinatenframe op de

lijn ligt.

aij de voorwaartse algoritmen kan op eenvoudige wijze uit de richting van

de lijn worden bepaald voor welke punten op de grens van het werkbereik de

robotvariabelen met betrekking tot deze lijn aan stelling 1.a. voldoen.

Hierdoor is de generatie van deze grens bij algoritmen van dit type een

voudiger te sturen.

Het achterwaarts algoritme is voor een willekeurige manipulatorstructuur

uitgewerkt in bijlage 5. De basis van dit algoritme wordt gevormd door een

routine waarmee de oplossing voor de robotvariabelen wordt gezocht, zodanig

dat de manipulator aan stelling 1.a. voldoet. Verder moet worden gecontro

leerd of een aldus gegenereerde oplossing ook daadwerkelijk bij een punt op

de grens van het werkbereik behoort. Tenslotte moet in het algoritme extra

aandacht worden geschonken aan de genoemde speciale manipulator configura

ties.
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2.2.2. Kategorie 2. De niet recurrente methoden.

Bij deze methoden wordt allereerst een stelsel vergelijkingen opgesteld

waaraan de robotvariabelen of de coordinaten behorende bij een punt op de

grens van het werkbereik moeten voldoen. Dit stelsel moet vervolgens meestal

op numerieke wijze worden opgelost. Afhankelijk van de wijze waarop het

stelsel wordt verkregen onderscheiden we wederom twee typen methoden.

Groep 1. Methoden gebaseerd op de elgenschappen van de Jacobiaan.

De in bijlage 4. bij het bewijs van stelling 1.a. afgeleide betrekking b.40.

geeft aanleiding tot formulering van de volgende alternatieve stelling.

Stelling 1. b.

Indien het punt P op de laatste schakel van een i dimensionale manipulator

zich op het oppervlak bevindt dat zijn werkbereik begrenst, is elke combina

tie van partiele afgeleiden van de bijbehorende positievector naar i ver

schillende robotvariabelen lineair afhankelijk.

Toepassing van deze stelling op een manipulator met n vrijheidsgraden leidt

tot een stelsel van e~-k vergelijkingen welke voor wn- i ( 2k * en ) )
J. k=O k

verschillende combinaties randvoorwaarden, gevormd door k elementen in hun

limietpositie, moeten worden opgelost. De hiermee verkregen mogelijk op de

grens van het werkbereik liggende oppervlakken, moeten vervolgens worden
, n-i+1 naangevuld met het werkbereJ.k van het punt Ponder ( 2 * C '+1 ) ver-

n-J.

schillende combinaties randvoorwaarden behorende bij ( n-i+1 ) elementen in

hun limietpositie.

Gezien dit in het algemeen grote aantal vergelijkingen en randvoorwaarden

dient deze algebraische beschrijving van het werkbereik reeds bij eenvoudige

manipulators al numeriek te worden geanalyseerd. In bijlage 6. is het reken

schema van deze methode weergegeven en toegepast ter generatie van het bij

de Cincinnati Milacron T3 Robot behorende we~bereik. ~ . V
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Croep 2. Methoden qebaseerd op de aard van de bi; het inverse kinematika

probleem behorende oplossinqen.

Bij de oplossing van het inverse kinematika probleem verkrijgt men in het

algemeen een stelsel vergelijkingen, waarin de te berekenen robotvariabelen

zijn gekoppeld aan een gegeven positie en eventueel orientatie van de hand.

Vaak kan dit stelsel worden gereduceerd tot een polynoom in een robotva

riabele welke voor een niet redundante manipulator met meer dan een rotato

risch element van een even graad is [5. Duffy 1972; 25. Roth 1975 pag. 49].

Uit het gegeven dat in dit geval het polynoom voor een positie buiten het

werkbereik enkel complex geconjungeerde oplossingen heeft, voIgt de onder

staande stelling.

Stelling 1.c.

Indien het punt P op de laatste schakel van een niet redundante manipulator

met meer dan een rotatorisch element zich op het oppervlak bevindt dat zijn

werkbereik begrenst, resulteert de inverse kinematika analyse in tenminste

twee gelijke reele Oplo5singen voor elke robotvariabele tenzij deze zijn

limietwaarde aanneemt.

Een van de methoden waarmee uitgaande van deze stelling de grens van het

werkbereik kan worden gegenereerd is de methode der polynoomdiskriminanten

[ 11. Kohli 1985 ]. Hierbij wordt allereerst voor elke robotvariabele beho

rende bij een gelimiteerd element het genoemde polynoom afgeleid, waarvan de

coefficienten een functie zijn van de positie en eventueel orientatie van de

hand. Bij elk van deze polynomen behoren nu twee mogelijk op de grens van

het werkbereik liggende kurven, waarvan de vergelijking kan worden verkregen

door voor de betreffende robotvariabele een van zijn limietwaarden in te

vullen. De vergelijking van de kurve welke onder andere het overige deel van

deze grens beslaat, kan overeenkomstig stelling 1.c. worden verkregen door

de diskriminant van een van deze polynomen gelijk aan nul te stellen.

In bijlage 6. is het rekenschema van deze methode weergegeven en toegepast

ter generatie van het bij een manipulator van het Stanford type behorende

we](bereik. ~ J
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Aan beide groepen methoden kan met betrekking tot het werkbereik in principe

identieke informatie worden ontleend. Daarnaast vertonen zij de volgende

overeenkomstige eigenschappen:

- bij een gClede numerieke uitwerking wordt een verzameling oppervlakken ge

genereerd waarvan de bij het werkbereik behorende grens gegarandeerd een

deelverzameling is.

- de opbouw van de bij beide typen methClden nClodzakelijke algebraische be

trekkingen is afhankelijk van de aard en de volgorde van de elementen

waaruit de manipulator is opgebouwd. Aldus dienen vuor de analyse van een

willekeurige manipulator met n vrijheidsgraden 2n verschillende groepen

betrekkingen te worden afgeleid, die in het algemeen reeds bij een gering

aantal vrijheidsgraden uit een zeer groot aantal termen bestaan.

Het verschil tussen beide groepen ligt vooral in de volgende eigenschappen:

- Het aantal beschrijvende vergelijkingen is voor de eerste groep methoden

in het algemeen groter.

- het toepassingsgebied van de tweede groep methoden is beperkt tot niet re

dundante manipulators. Om de berekening van de diskriminant uit de coeffi

cienten van het polynoom bij de methode der polynoomdiskriminanten moge

lijk te maken, dient bovendien de orde van dit pCllynoom niet huger te zijn

dan vier. Dit is onder andere het geval bij een manipulator met een zuiver

orientatie bepalende struktuur.

de afleiding van de noodzakelijke algebraische betrekkingen is bij de

tweede groep methoden in het algemeen moeilijker.
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3. Methoden ter numerieke qeneratie van het doelbereik.

3.0. Inleidinq.

In paragraaf 1.1. is het doelbereik gedefinieerd als de verzameling van aIle

elementen uit het werkbereik met daaraan toegevoegd de mogelijke orientaties

die de hand in een punt van dit werkbereik kan aannemen. Hieruit volgt dat

het doelbereik van een algemene manipulator in principe zes dimensies heeft,

waardoor representatie ervan beperkt is tot afhankelijk van het toepassings

gebied karakteristieke deelverzamelingen. Enige mogelijkheden zijn:

- representatie van het bij een bepaalde orientatie van de hand behorende

werkbereik.

- representatie van de in een bepaald punt van het werkbereik mogelijke

orientaties van de hand.

- representatie van het primaire werkbereik [6. Gupta 1982; 14. Kumar 1980].

De diverse methoden ter numerieke generatie van het bij een manipulator be

horende doelbereik of een deelverzameling ervan, kunnen worden ingedeeld in

drie groepen.

- Methoden gebaseerd op de berekening van Tg voor aIle combinaties van de

voor dit doel gediscretiseerde robotvariabelen. Het resultaat is een ver

zameling elementen van het doelbereik die bij een voldoende fijne discre

tisering als representatief mogen worden beschouwd. Methoden uit deze

groep kunnen op willekeurige manipulators worden toegepast, doch hebben

onder meer als nadeel dat onafhankelijk van de gewenste representatie het

gehele doelbereik moet worden gegenereerd.

_ De methode der polynoomdiscriminanten welke is gebaseerd op de aard van de
bij de inverse kinematika analyse behorende oplossingen. Het resultaat is

een verzameling hypervlakken in de zes dimensionale ruimte waarvan de

grens een deelverzameling is en die in het algemeen op numerieke wijze
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moeten worden geanalyseerd. Het toepassingsgebied van deze methode is be

perkt tot niet redundante manipulators met een zodanig struktuur dat de

graad van het polynoom, waarin positie en orientatie van de hand wordt ge

koppeld aan een van de robotvariabelen, niet groter is dan vier teneinde
bepaling van haar discriminant met de huidige algebra mogelijk te maken.

Is aan de bovenstaande voorwaarden voldaan, dan kan de grens van een wil

lekeurige deelverzameling of projectie van het doelbereik op vrij eenvou

dige wijze worden gegenereerd.

Methoden gebaseerd op de mogelijke identifikatie van het kinematisch equi

valent van een ongelimiteerd sferisch scharnier binnen de totale struktuur

van de manipulator. Daar ter plaatse van een dergelijk scharnier met be

trekking tot de orientatie van de aangrenzende schakels geen koppelings

voorwaarden worden gesteld, kan voor deze beperkte klasse manipulators het

doelbereik of een van zijn deelverzamelingen of projecties op eenvoudige

wijze worden gegenereerd.

De methoden uit de eerste en tweede groep kunnen worden opgevat als genera

lisatie van overeenkomstige reeds in hoofdstuk twee behandelde methoden ter

werkbereik generatie. Vandaar dat, mede in verband met hun relevantie bij de

huidige industriele manipulators, hier uitsluitend aandacht zal worden ge

schonken aan methoden uit de derde groep.

3.1. Doelbereitgeneratie gebaseerd op de mogeliite identifikatie van een

ongelimiteerd sferisch scharnier.

Allereerst moet worden nagegaan onder welke omstandigheden deze methoden

bruikbaar zijn, met andere woorden wanneer een verzameling opvolgende ele

menten kinematisch equivalent is met een ongelimiteerd sferisch scharnier.

In dit verband kan de volgende stelling worden geformuleerd welke in bijlage

8. zal worden bewezen.

Stelling 2.

Elke combinatie van drie ongelimiteerde rotatorische elementen waarvan de

bijbehorende assen elkaar onder aile omstandigheden in een punt snijden met
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een onderlinge hoek van 900
, is kinematisch equivalent met een ongelimiteerd

sferisch scharnier.

Ook indien het middelste van de drie elementen slechts een beperkte slag van

minimaal 1800 kan uitvoeren, blijft de strekking van deze stelling geldig.

Afhankelijk van de ligging van het sferische scharnier binnen de totale ki

nematische struktuur van de manipulator onderscheiden we drie gevallen waar

van het in de praktijk gebruikelijke hieronder zal worden behandeld ( voor

de overige gevallen wordt verwezen naar bijlage 9. ).

Geval 1. De laatste drie elementen van de manipulator vormen een ongelimi

teerd sferisch scharnier.

In dit geval hebben we te maken met een manipulator waarvan de stand van het

sferische scharnier volledig wordt bepaald door de gewenste orientatie van

de hand. Hieruit voIgt dat de diverse deelverzamelingen of projecties van

het doelbereik op onderstaande wijze kunnen worden gegenereerd.

- Het werkbereik behorende bij een bepaalde orientatie van de hand kan wor

den gegenereerd door elk element uit het werkbereik W(G) van het snijpunt

G tussen de laatste drie assen te transleren in de richting van deze ori

entatie over de afstand h tussen het punt P op de laatste schakel van de

manipulator en het punt G.

- De in een bepaald punt van het werkbereik mogelijke orientaties van de

hand kunnen worden geanalyseerd middels het in figuur 6. weergegeven ruim

telijke mechanisme, dat ontstaat indien het punt P op de laatste schakel

van de manipulator als middelpunt van een met de vaste wereld verbonden

ongelimiteerd sferisch scharnier wordt beschouwd.

Hieruit volgt dat een bepaalde orientatie aIleen dan in een bepaald punt

van het werkbereik kan worden aangestuurd indien de positievector van dit

punt, met daaraan toegevoegd een vector ter lengte h tegengesteld aan deze

orientatie, element is van W(G).
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Fiquur 6. Ruimtelijk mechanisme dat ontstaat indien de hand via een sfe

risch scharnier wClrdt verbonden met de vaste wereld.

Uit de bovenstaande beschouwing volgt dat het primaire werkbereik wordt

begrensd door het inwendig oppervlak dat door een bol met straal h wordt

gegenereerd indien zijn middelpunt zich over de grens van W(G} beweegt,

terwijl het. totale werkbereik het buitenopperlak vormt ( zie figuur 7. ).

Pr---- Bo1 met straal h.

~ Grens van W (G).

~--..,----,f--- Grens van W (P).
p

Grens van W (P).

Figuur 7. Generatie van de bij het primaire en tota1e werkbereik behorende

grens, door een bol met straal h welke zich over de grens van

W(G) beweegt.
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4. Conclusies en aanbevelingen.

In het kader van het onderzoek naar off-line programmeren van industriele

robots, is in dit rapport een studie verricht van methoden om op direkte

wijze het doelbereik en werkbereik van manipulators te genereren.

In onderstaande tabel is een beoordeling gegeven van de diverse in dit rap

port uitgewerkte methoden ter werkbereikgeneratie naar (1) de kwaliteit van

de verkregen resultaten, (II) de universele toepasbaarheid, (III) de hoe

veelheid door de gebruiker te verrichten manipulatorafhankelijk analytisch

werk en (IV) de benodigde rekenfaciliteiten.

Achtergrond methode I II III IV

Recurrente transformatie struktuurelementen 4 10 9 4

. Achtexwaarba" oplossinqsp¥oces 6 , !f ·'6 :#'

Eigenschappen Jacobiaan 7 9 3 7

Aard oplossing inverse kinematika probleem 8 6 4 8

Bijzondere manipulatorstruktuur 10 2 10 10

Tabel 2. Beoordeling diverse methoden ter werkbereikgeneratie naar de in de

bovenstaande tekst genoemde criteria ( 1 tot 10 schaal ).

Uit deze tabel voIgt dat als ondersteuning bij het off-line programmeren van

industriele robots, ~tb04eft gebaseerd op het aehterwaarts oplosa~98~oee

4e voorkeur genieten. Beperken wij ons echter tot de groep van de tegenwoor

dig toegepaste industriele manipulators, dan kan met een gering aantal spe

cifieke methoden een optimale werkbereikgeneratie worden gerealiseerd. Deze

bibliotheek met methoden kan middels de methode der polynoomdiscriminanten

of afhankelijke Jacobiaan eenvoudig met specifieke methoden voor ingewikkel

dere manipulatorstrukturen worden uitgebreid. De keuze van de bij een be

paalde manipulator behorende specifieke methode kan voorts middels eenvoudi

ge criteria automatisch gebeuren.

Voor de genoemde toepassing lijkt doelbereikgeneratie op dit moment enkel

mogelijk voor die manipulators waarvan een deel van de struktuur kinematisch

equivalent is met een ongelimiteerd sferisch scharnier.
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Biilage 1. Modellering van een manipulator uitgaande van de Denavit -

Hartenberg conventie.

In deze bijlage zal de in dit rapport gehanteerde modellering van een mani

pulator en de daaruit voortvloeiende mathematische beschrijving kort worden

toegelicht.

Een schematische voorstelling van een manipulator met n in serie geschakelde

vrijheidsgraden is weergegeven in figuur b.l. Om de manipulatorconfiguratie

te beschrijven is iedere schakel k van een rechtsdraaiend coordinatenframe

voorzien, door de as van het (k+1)e element te definieren als Zk-as en de

normaal tussen de elementassen k en k+1 als ~-as [ 22. Paul 1980 pag. 52 ].

hand

" I
/

I

I1J- Rotatorisch element ~ Translatorisch element

Figuur b.l. Schematische'voorstelling van een ruimtelijke manipulator met n

vrijheidsgraden.
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De overgang van het op deze wijze aan de (k-1)e schakel bevestigde coordina

tenframe naar dat op de ke schakel wordt bewerksteIIigd door:

1. een

2. een

3. een

4. een

rotatie Ok om de Zk_1-as;

translatie dk Iangs de Zk_1-as;

translatie ak Iangs de getransformeerde xk_1-as;

rotatie ak om de getransformeerde Xk_1-as.

Hierdoor kan deze coordinatentransformatie Ak worden voorgesteld als het on

derstaande produkt van elementaire homogene transformatie matrices:

Ak kan nu als voIgt in de [4*4] matrix-vorm van Denavit-Hartenberg worden

uitgedrukt:

Ak = cos Ok -sin Ok cos ak sin Ok sin ak ak cos Ok [ b.2. ]

sin Ok cos Ok cos ak -cos Ok sin ak ak sin 9k
0 sin ak cos ak dk
0 0 0 1

De robotvariabelen Ok en dk zlJn een functie van het elementtype. Als we te

maken hebben met een rotatorisch element is dk constant en 9k variabel. In

geval van een translatorisch element daarentegen is dk variabel en Ok con
stant.
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Projecties van een deelwerkbereik.

Bijlage 2.

In deze bijlage zal de in paragraaf 2.1. geintroduceerde beschrijving van

een deelwerkbereik Wk(P), op basis van een projectie van haar punten op een

vlak loodrecht op de bewegingsrichting van het (k+1)e element, worden toege

licht.

Bijiage 2.1. pe circulaire projectie.

Een krachtig hulpmiddel bij het onderzoek van een deelwerkbereik Wk(P) beho

rende bij een manipulator met een (k+1)e rotatorisch element is de circu

laire projectie. Hieronder verstaan we de projectie op een vlak door de Zk 
as van aIle punten uit Wk(P), ontstaan door rotatie van haar punten om deze

as ( zie figuur b.2 ), Voor een manipulator met een ongelimiteerd (k+1)e ro

tatorisch element is deze projectie gelijk aan de doorsnede van Wk(P) met

een willekeurig vlak door de Zk-as.

CP

-

CP

o
~----------~circel ( R, " H )k

Figuur b.2. De circulaire projectie van een cirkelboog.

In dit rapport zal de circulaire projectie van het deelwerkbereik Wk(P),

steeds zijn gedefinieerd ten opzichte van het ke offset coordinatenframe. De

mathematische formulering van deze projectie kan worden gevonden door het

deelwerkbereik in cilindrische vorm te schrijven.
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Wk{P) = Xk = Rk cos { +k+1 + uk
Yk Rk sin ( +k+1 + uk

Zk E1t+1 + ~
1 1

Waarin:

Rk = x2 + y2 ) 1/2
k k

Bijlage 2.

[ b. 3. ]

[ b.4. ]

Hierin kunnen we Rk, Hk en uk interpreteren als de cilindercoordinaten van

een punt uit dit deelwerkbereik, ten opzichte van het ke offset coordinaten

frame. Hieruit voIgt dat de circulaire projectie CP [ Wk(P) ] kan worden ge

schreven als:

[ b.5. ]

Aan ieder punt uit het rechter deel van deze circulaire projectie ( dat wil

zeggen met positieve Rk ) voegen we nu een zogenaamde offset-variabele 'k

toe, welke de bij dit punt behorende uk representeert indien het (k+1)e ele

ment zich in zijn middenpositie bevindt. Het deelwerkbereik van de manipula

tor, ten opzichte van het ke offset coordinatenframe, kan nu worden voorge

steld als een verzameling cirkelbogen waarvan de elementen als voIgt zijn

gedefinieerd:

drkel ( R, " H }o _ XO 0 [ 'k + lPk+1)
0 ]k - k = VAR lPk+1 Rk cos ][ b.G.

yO Rk sin 'k + lPk+1)k
ZO "kk
1 1

Hierin representeren X~, y~ en Z~ de coordinaten van een punt uit het ke

deelwerkbereik ten opzichte van het ke offset coordinatenframe.
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Bijlaqe 2.2. De lineaire projectie.

Bijlage 2.

Een krachtig hulpmiddel bij het onderzoek van een deelwerkbereik Wk(P) beho

rende bij een manipulator met een (k+1)e translatorisch element, is de line

aire projectie langs de Zk-as van aIle punten uit Wk(P) op een vlak lood

recht op deze as ( zie figuur b.3 ). Voor een manipulator met een ongelimi

teerd (k+1)e translatorisch element is deze projectie gelijk aan de doorsne

de van Wk(P) met een willekeurig vlak loodrecht op de Zk-as.

Ook nu definieren we deze projectie ten opzichte van het ke offset coordina

tenframe, en kan haar mathematische formulering worden gevonden door het

bijbehorende werkbereik eveneens te beschrijven ten opzichte van dit coordi

natenframe:

W~(P) = ROT- 1 [ Zk' +k+1 ] ~ TRANS- 1 [ Zk' Ek+1
] ~ Wk(P)

XO ° Xk cos +k+1 + Yk sin +k+1 °= =k
yO - Xk sin +k+1 + Yk cos +k+1k
ZO Zk - ~+1k
1 1

ZO
k

[ b.7. :I

[ b.a. ]

Figuur b.3. De lineaire projectie van een lijnstuk.
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Voor de lineaire projectie LP [ Wk(P) ] van Wk(P) voIgt nu:

LP [ Wk(P) ] = I ~~ ,0
k

Bijlage 2.

[ b.9. ]

Aan ieder punt uit deze lineaire projectie vClegen we nu een zogenaamde off

set variabele ~ toe, welke de bij dit punt behorende z~ representeert in

dien het (k+1)e element zich in zijn middenpositie bevindt. Het deelwerkbe

reik van de manipulator ten opzichte van het ke offset coordinatenframe, kan

nu worden voorgesteld als een verzameling lijnstukken waarvan de elementen

als voIgt zijn gedefinieerd:

lijn ( xc, yO, H )° - Xo ° VAR ek+1 [ XO ° ] [ b.10. ]=k - k k
yO yO
k k

ZO Hk + ek+1k
1 1
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Bijlaqe 3. Uitwerkinq van sweepoperaties voor de transformatie van

struktuurelementen.

Bijlaqe 3.1. Inleidinq.

In deze bijiage zullen de in paragraaf 2.1. geintroduceerde sweepoperaties

worden uitgewerkt, die toegepast op een kenmerkend struktuurelement uit een

deelwerkbereik resulteren in verzameling kenmerkende struktuurelementen uit

het onderliggende deelwerkbereik.

Daar het karakter van deze struktuurelementen voor het deelwerkbereik beho

rende bij een rotatorisch element verschillen van dat behorende bij een

translatorisch element, dient in het algoritme aandacht te worden geschonken

aan het type element waarvan en waarnaar de operatie plaatsvindt. Aldus

worden de volgende gevallen onderscheiden:

1. sweepoperatie behorende bij een rotatorisch element toegepast op het

deelwerkbereik van een rotatorisch element ( de SRR operatie );

2. sweepoperatie behorende bij een rotatorisch element toegepast op het

deelwerkbereik van een translatorisch element ( de SRT operatie );

3. sweepoperatie behorende bij een translatorisch element toegepast op het

deelwerkbereik van een rotatorisch element ( de STR operatie );

4. sweepoperatie behorende bij een translatorisch element toegepast op het

deelwerkbereik van een translatorisch element ( de STT operatie );

De uitwerking van deze operaties en de interpretatie van de daarmee verkre

gen resultaten zijn beschreven in de bijlagen 3.1 tot en met 3.4.

Bij deze uitwerking zal de behoefte blijken te bestaan aan een homogene

transformatie die de geometrische relatie beschrijft tussen het (k-1)e en

het ke offset coordinatenframe, indien het ke element zich in zijn middelste

stand bevindt. Uit figuur b.4 voIgt dat er voor deze transformatie Ok kan

worden geschreven:
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= cos +k+1
cos tlk sin +k+1

sin tlk sin +k+1
o

-sin +k+1

cos tlk cos +k+1

sin tlk cos +k+1
o

o ak
-Ek+1 sin tlk
Ek+1 cos tlk

1

[ b.12. ]

Xk - 1

Figuur b.4. De ligging van het ke offset coordinatenframe indien het ke

element zich in zijn middelste stand bevindt.

Biilage 3.1. De SRR operatie.

In deze bijlage zal de sweepoperatie Sk behorende bij een rotatorisch ele

ment worden toegepast op het deelwerkbereik Wk(P) van een rotatorisch
(k+1) e element.

In bijlage 2.1. is afgeleid dat dit werkbereik kan worden opgevat als een

verzameling cirkelbogen die we hebben gedefinieerd ten opzichte van het ke
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offset coordinatenframe. De transformatie van een element uit deze verzame

ling naar het (k-1)e offset coordinatenframe kan als voIgt worden geschre-

ven:

0 0
Rk- 1 "\-1

0
Ok '* cirkel ( R, "', H )0

Xk- 1 = cos = k
0

Rk- 1 sin "'k-1Yk-1
0

~-1Zk-1

1 1

met: Rk- 1 ( ( 0 )2 + 0 )2 ) 1/2= Xk- 1 Yk- 1
0

"'k-1 atan2 (
Yk- 1= ------

0
Xk- 1

[ b.13. ]

[ b.14. ]

[b.15. ]

Hk- 1 = Rk sin "'k + lllk+1 + +k+1 sin a.k + ( Hk + Ek+1
) cos a.k

[ b. 16. ]
0

= R cos ( "'k + lllk+1 + +k+1 ) + ak [ b.17. ]en: Xk- 1 k

0
Rk sin ( "'k + lllk+1 + +k+1 ) cos a.k - ( Hk + Ek+1 ) sin a.kYk- 1 =

[ b.18. ]

Passen we nu in overeenstemming met de opbouw van Sk ( zie paragraaf 1.3. ),

de movement operatie ~ toe op de getransformeerde cirkelboog, dan ontstaat

het oppervlak van een al dan niet ontaard torusgedeelte. Voor de beschrij

vende vergelijkingen van dit oppervlak, aangeduid als torus ( R, "', H )~-1'

volgt nu:

torus ( R, "', H )~-1 = Mk [ Ok '* cirkel ( R, "', H )~ ]

= VAR lllk [
0 0] = VAR lllk [ Rk- 1 ( "'k-1Xk- 1 cos + lllk
0 sin ( '"k-1Yk- 1 Rk- 1 + lllk
0

\-1Zk-1
1 1

Met als circulaire projectie:

[ b.19. ]

[ b.20. ]
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o
± Rk - 1 I

f\-1

Bijlage 3.

[ b.21. ]

De verschijningsvormen van deze torus, in afhankelijkheid van de diverse pa

rameters, zijn weergegeven in tabel b.l ..

Parameter

beperking

~ = 0

~ = 0

Vorm torus

cirkel

gedeelte bol

schijf

Rechter deel

circulaire projectie

= 0;

= 90
0

rechts circulaire

torus



Parameter

beperking

Vorm torus

- 49 -

Rechter deel

circulaire projectie

Bijlage 3.

~ + ~+1 = 0 afgeplatte torus

symmetrische off

set torus

1. Rk < a k

2. ~ = ~

3. Rk > ak

algemene torus

Tabel b.1. Geometrische interpretatie van de torus ontstaan door rotatie

van cirkel ( R, " H )~ rond het ke element.

Bijlage 3.2. De STR operatie.

In deze bijlage zal de sweepoperatie Sk behorende bij een translatorisch

element worden toegepast op het deelwerkbereik Wk(P) van een rotatorisch
(k+1)e element.

Het eerste deel van deze bewerking, de transformatie van een cirkelboog uit

dit werkbereik naar het (k-1)e offset cClordinatenframe, is behandeld in bij

lage 3.1. en wordt, rekening houdend met de aard van het ke element, het

beste beschreven door de relaties [ b.16. ] - [ b.18. ].



Parameter

beperking

R = 0k
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Vorm cilinder

lijn

circulaire cilinder

vlak loodrecht op
o

de Yk-1 - as

eliptische cilinder

Lineaire projectie

~ I

-

o
o

X, 1j{-

Bijlage 3.

Tabel b.2. Geometrische interpretatie van de cilinder ontstaan door trans-
o elatie van cirkel { R, ~, H )k langs het k element.

Passen we nu de movement operatie Mk toe op de aldus getransformeerde cir

kelboog, dan ontstaat het oppervlak van een al dan niet ontaard eliptisch
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cilindergedeeite. Voor de beschrijvende vergelijkingen van dit oppervlak,

° ° °aangeduid met cilinder X, Y I H )k-1' voIgt nu:

R \1/ H)o], 1, k [ b.22. ]

= VAR ~ [ [ b. 23. ]

Met als Iineaire projectie:

LP [ cilinder ( Xo, yO, H)ko_1 ] = ~o 1°
--~-1

Yk- 1

[ b.24. ]

De verschijningsvormen van deze cilinder, in afhankelijkheid van de diverse

parameters, zijn weergegeven in tabel b.2 ..

Bijlage 3.3. De SRT operatie.

In deze bijlage zal de sweepoperatie Sk behorende bij een rotatorisch ele

ment worden toegepast op het deelwerkbereik Wk(P) van een translatorisch
(k+1) e element.

In bijlage 2.2. is afgeleid dat dit werkbereik kan worden opgevat als een

verzameling lijnstukken, die we hebben gedefinieerd ten opzichte van het ke

offset coordinatenframe. De transformatie van een element uit deze verzame

ling naar het (k-1)e offset coordinatenframe kan als voIgt worden geschre-

yen:

° ° Rk- 1 cos 'l'k-1 ° Ok * lijn ( xO, yO, H )0Xk- 1 = = k
° Rk- 1 sin 'l'k-1Yk- 1
° ~-1Zk-1
1 1

met: Rk- 1 ( ( ° )2 + ( ° )2 ) 1/2= Xk- 1 Yk- 1

[ b.25. ]

[ b.26. ]



'l'k-1 = atan2 (
°Yk- 1------

°Xk- 1
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[ b.27. ]

Hk- 1
XO sin +k+1 sin ° +k+1 sin (lk= (lk + Yk cosk

+ ( Hk + ek+1 + Ek+1
) cos (lk

° = XO
+k+1 ° ,en: Xk- 1 k cos - Yk s~n +k+1 + ak

° = XO sin °Yk- 1 k +k+1 cos (lk + Yk cos +k+1 cos (lk +

- ( Hk + ek+1 + Ek+1 sin (lk

[ b.28. ]

[ b.29. ]

[ b. 30. ]

Passen we nu de movement operatie Mk toe op het aldus getransformeerde Iijn

stuk, dan ontstaat het oppervlak van een al dan niet ontaard eenschalig hy

perboloide gedeelte. Voor de beschrijvende vergelijkingen van dit oppervlak,

d 'd ()aange u~ met hyperbol ( R, 'l', H )k-1' voIgt nu:

hyperbol ( R, 'l', H )~-1 = Mk [ Ok * lijn ( Xc, yO, H )~ ]

= VAR IPk [ ° 0 [Xk- 1 ] = VAR IPk Rk- 1 cos 'l'k-1 + IPk
0

Rk- 1 sinYk- 1 'l'k-1 + IPk
0

Hk- 1Zk-1
1 1

Met als circulaire projectie:

[ b.31. ]

o ] [ b.32. ]

CP [ hyperbol ( R, 'l', H )~-1 °] = I± Rk - 1 I
~-1

[ b.33. ]

De verschijningsvormen van deze hyperboloide, in afhankelijkheid van de di
verse parameters, zijn weergegeven in tabel b.3 ..
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Parameter

beperking

x.0 = 0--k-1

°a = 0k

Vorm hyperboloide

kegel

circulaire cilinder

schijf

hyperboloide

Rechter deel

circulaire projectie

(

Tabel b.3. Geometrische interpretatie van de hyperboloide ontstaan door ro

tatie van lijn ( Xc, yO, H )~ rond het ke element.



Bijlage 3.4. De 5TT operatie.
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In deze bijlage zal de sweepoperatie 5k behorende bij een translatorisch

element worden toegepast op het deelwerkbereik Wk(P} van translatorisch
e(k+1) element.

Het eerste deel van deze bewerking, de transformatie van een lijnstuk uit

dit werkbereik naar het (k-1}e offset coordinatenframe is behandeld in bij

lage 3.3. en wordt, rekening houdend met de aard van het ke element, het

beste beschreven door de relaties [ b.28. ] - [ b.30. ].

Passen we nu de movement operatie ~ toe op het aldus getransformeerde lijn

stuk, dan ontstaat een gedeelte van een al dan niet ontaard vlak. Voor de

beschrijvende vergelijkingen van dit oppervlak, aangeduid met vlak
o 0 0

( X , Y , H }k-1' voIgt nu:

0 0 VAR ek [ 0 ]= Xk- 1 = Xk- 1
0 0

Yk- 1 Yk- 1
0

Hk- 1 + ekZk-1
1 1

Met als lineaire projectie:

[ b.34. ]

[ b.35. ]

o
}k-1 ] = 1-1 1

0

Yk- 1

[ b.36. ]

De verschijnigsvormen van dit vIak, in afhankelijkheid van de diverse para

meters, zijn weergegeven in tabel b.4 ..



Parameter

beperking
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Vorm vlak

lijn parallel aan
o

de Zk-1 - as

vlak loodrecht op
o

de Xk-1 - as

Lineaire projectie

Bijlage 3.

Tabel b.4. Geometrische interpretatie van het vlak ontstaan door translatie

1,· ( 0 0 0 h ke 1van ~Jn X, Y , H }k langs et e ement.

Bijlaqe 3:5. Voorbeeld.

De in bijlage 3. afgeleide betrekkingen z~Jn geimplementeerd in een Fortran

77 programma ter successieve generatie van de bij een manipulator behorende

deelwerkbereiken.

Gezien de illustratieve betekenis van dit programma is gekozen voor een be

perking tot rotatorische elementen en is geen tussentijdse puntenreduktie

toegepast. De onder andere door dit programma gegenereerde circulaire en li

neaire projectie van de diverse deelwerkbereiken zijn voor de Cincinnati 

Milacron T3 Robot weergegeven aan het einde van deze paragraaf.

De Cincinnati Milacron T3 Robot is een manipulator van het RRR type ( zie
bijlage 7. ) opgebouwd uit zes rotatorische elementen, Uit figuur b.5 blijkt
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dat de laatste twee elementen uit deze struktuur uitsluitend orientatie be

palende eigenschappen hebben zodat toepassing van de hierbij behorende

sweepoperaties het deelwerkbereik onveranderd laat ( zie figuur b.6 ).

ELBOW
EXTENSION

k Ek +k tPk ak akmax

[in] ( 0] [ 0] [in] ( 0]

1 0 0 120 0 90

2 0 45 45 40 0

3 0 -60 60 40 0

4 0 0 120 8 -90

5 0 90 120 0 90

6 0 0 180 0 0

Figuur b.5. De Cincinnati Milacron T3 Robot.

Aldus genereert pas het vierde element een cirkelboog zie figuur b.7 )

welke overeenkomstig tabel b.1 door het onderliggende element wordt getrans

formeerd in een schijfgedeelte. Deze schijf wordt door het programma gedis

cretiseerd in zeven gedeeltelijk samenvallende cirkelbogen (zie figuur b.B)

waarna toepassing van de sweepoperatie behorende bij het volgende element op

een dergelijke cirkelboog wederom in een schijfgedeelte resulteert ( zie fi

guur b.9 ). Tenslotte wordt elk van de negen samenstellende cirkelbogen van

dit lichaam overeenkomstig tabel b.1 door het eerste element getransformeerd

in een circulair torusgedeelte dat wordt gerepresenteerd door zeven cirkel

bogen ( zie figuur b.10 ).

Aldus werd een representatie van het werkbereik verkregen, gebaseerd op 441

cirkelbogen met een booghoek gelijk aan de slag van het eerste element.

Hiertoe moesten 521 struktuurelementen worden gegenereerd, hetgeen tesamen

met de in de onderstaande figuren weergegeven grafische representatie in 16

seconden C.P.U. door een PRIME P750 computer werd gerealiseerd.
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1 UN IT = 2 INCH.

y

Bijlage 3.

x

, UNIT = 2 INCH.

DEELWERKBERE!K C!NCINNATI-MILLACRON T3 ROBOT. DEELWERKBEREIK CINCINNATI-MILLACRON T~ ROBOT.

Figuur b.G. Circulaire en lineaire projectie van W6(P), WS(P) en W4(P) be

horende bij de Cincinnati Milacron T3 Robot.

z y

R X

1 UNIT = 2 INCH I UNIT = 2 INC~

DEELWERKBEREIK CINCINNATI-MILLACRON 13 ROBOT. DEELWERKBEREIK CINCINNATI-,llLLACRON T3 ROBOT.

Figuur b.1. Circulaire en lineaire projectie van W3(P) behorende bij de

Cincinnati Milacron T3 Robot.
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1 UN IT = 2 INCH.

y

Bijlage 3.

x

I UNIT = 2 INCH.

DEELWERKBEREIK CINCINNATI-MILLACRON T3 ROBOT. DEELWERKBEREIK CINCINNATI-MILLACRON T3 ROBOT.

yz

Figuur b.8. Gediscretiseerde voorstelling van de circulaire en lineaire

projectie van W2(P) behorende bij de Cincinnati Milacron T3

Robot.

I lIM_' lW!lMIIpIII , . • II 1 . ,

R x

I UNIT = 2 INCH. I UNIT = 2 INCH.

DEELWERKBEREIK CINCINNATI-MILLACRON T3 ROBOT. DEELWERKBEREIK CINCINNATI-MILLACRON T3 ROBOT.

Figuur b.9. Gediscretiseerde voorstelling van de circulaire en lineaire

projectie van W1(P) behorende bij de Cincinnati Milacron T3

Robot.
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y

. I t I . i .j .•• i I x

I UN IT = 2 INCH.

WERKBEREIK CINCINNATI-MILLACRON T3 ROBOT.

I UNIT = 2 INCH.

WERKBEREIK CINCINNATI-MILLACRON T3 ROBOT.

z

Figuur b.l0. Gediscretiseerde voorstelling van de circulaire en lineaire

projectie van Wo(P) behorende bij de Cincinnati Milacron T3

Robot.

. -...,..--~-.-.·~~~·7--·-.'-·-·c
q

\
/

!------_L--

..

.<

I UNIT "" 2 INCH.

WERKBEREIK CINCINNATI-MILLACRON T3 ROBOT

I UNIT ~~ 2 P.JC'1.

WERKBEREIK CINCINNATI-MILLACRON 13 ROBOT.

Figuur b.ll. De middels de in bijlage 7.5. behandelde specifieke methode

gegenereerde circulaire en lineaire projectie van het bij de

Cincinnati Milacron T3 Robot behorende Werkbereik.
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Het bewijs van stelling 1.a.

Bijlage 4.

De in paragraaf 2.2. geponeerde stelling kan plausibel worden gemaakt door

de ( uiterste ) stand te analyseren die een gewichtsloze manipulator met

wrijvingsloze elementen aanneemt, onder invloed van een kracht aangrijpend

in het punt P. In deze bijlage zal echter een formeler bewijs worden afge

leid, waartoe allereerst een noodzakelijke voorwaarde voor het optreden van

een uiterste stand wordt afgeleid.

Zij gegeven dat een punt P op de laatste schakel van de manipulator zich op

een lijn I bevindt die de eerste rotatorische as snijdt. Met betrekking tot

het referentie coordinatenframe kan de plaatsvector Pvan het punt Pals

voIgt worden geschreven:

P=M+ ~ ~l [ b.37. ]

Hierin is el de eenheidsvector in de richting van lijn I, en Mde plaatsvec

tor van een punt op deze lijn.

Het punt P'bevindt zich nu op de grens van het werkbereik indien ~ = ~ ( ~k'

~ ) een maximale of minimale waarde aanneemt. Een noodzakelijke voorwaarde
daartoe is dat de partiele afgeleide van A naar de robotvariabele ~k beho

rende bij een willekeurig element, gelijk is aan nul. Uitwerking van deze

eis geeft:

~2 = p - m )2 + ( Py - m )2 + ( Pz - m )2
x x y z

OA 1 oPx op oPz
= - ( ( p - m --- + p - my

__ 'I. + (p - m
o~ ~

x x
o~k

Y o7,k
z z

a~kK

[ b.38. ]

[ b.39. ]

[ b.40. ]

( b.41. ]

In het vervolg van het bewijs zal onderscheid worden gemaakt in het gedrag

van de beide typen elementen.



Ad 1. Rotatorische elementen.

- 61 - Bijlage 4.

Wordt uitsluitend de robotvariabele behorende bij een ke rotatorisch element

gevarieerd, dan bestaat het werkbereik uit een cirkelboog in een vlak lood

recht op de zk_1-as. Voor de plaatsvector Pvan een punt uit dit werkbereik

geldt zie figuur b.11. ):

P=N+ r cos y
..
e + r sin y
~-1

[ b.42. ]

Hierin is Nde plaatsvector behorende bij het middelpunt van deze cirkelboog

en r de bijbehorende straal.

,-----

')

Figuur b.11. Het werkbereik van de manipulator, indien aIleen de robotva

riabele van het ke rotatorische element wordt gevarieerd.

Voor de in vergelijking [ b.41. ] gedefinieerde vector 'fk volgt nu:

r { .., sin y
..
e
~-1

+ cos y [ b.43. ]



=

- 62 - Bijlage 4.

[ b.44. ]

In combinatie met vergelijking [ b.40. ] voIgt. hieruit dat het punt. P zich

alleen op de grens van het werkbereik kan bevinden indien:

[ b.4S. ]

Hieraan is voldaan in de volgende twee gevallen:

= 0 het ke element bevindt zich in zijn uiterste

st.and ( zie figuur b.12. ),

..
* ( p - it ) .. .. .. it ) ..

liggen ine • e l = 0 de vectoren e ( P - en e lzk-1 zk-1
,

een vlak, en de zk_1-as wordt dus gesneden

door lijn 1.

Waarmee st.elling 1.a. voor wat. bet.reft rotat.orische elementen is bewezen.

lp 65i
-lfIk max 0 IPk max k

Figuur b.12. y en A als funct.ie van lfIk in geval van een gelimiteerd kC ro

tatorisch element.



Ad 2. Translatorische elementen.
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Wordt nu uitsluitend de robotvariabele behorende bij een ke translatorisch

element gevarieerd, dan bestaat het werkbereik uit een lijn parallel aan de

Zk_1-as. Voor de plaatsvector P van een punt uit dit werkbereik geldt:

[ b. 46. ]

Hierin is Nde plaatsvector van een punt op de lijn. Voor de in vergelijking

[ b.41. ] gedefinieerde vector Tk volgt nu:

..
T k -

..
e )

YO

...
• e +

YO

o~ ...
-- e •zoek k-1

... ...
e ). e

Zo Zo
[ b. 47. ]

[ b.4S. ]

In combinatie met vergelijking [ b.40. ] voIgt hieruit dat het punt P zich

aIleen op de grens van het werkbereik kan bevinden indien:

[ b.49. ]

Hieraan is voldaan in de volgende twee gevallen:

= 0

... ...
e • e l = 0

zk-1

het ke element bevindt zich in een uiterste stand,

de as van het ke element staat loodrecht op lijn 1.

Waarmee stelling 1.a. nu oak met betrekking tot translatorische elementen is

bewezen.
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Uitwerking van het achterwaarts algoritme.

Bijlage 5.

Ret in paragraaf 2.2. besproken achterwaarts algoritme zal worden uitgewerkt

voor een willekeurige manipulatorstruktuur. De basis van een dergelijk algo

ritme wordt gevormd door een routine waarmee de oplossing voor de robotva

riabelen wordt gezocht, zodanig dat de manipulator aan stelling 1.a. vol

doet. Verder moet een methode worden ontwikkeld waarmee kan worden gecontro

leerd of een aldus gegenereerde oplossing ook daadwerkelijk bij een punt op

de grens van het werkbereik behoort. aij de diverse betrekkingen zal ten

slotte aandacht moeten worden geschonken aan de zogenaamde speciale manipu

lator configuraties ( ak = 0 of Inkl = 00 V 900 V 1800
).

Bijlage 5.1. Oplossing voor de Rk- t - 1 n~-k1 (T. V R. » Rk configuratie.
J= -t J J

In deze bijlage zal de oplossing voor de robotvariabele behorende bij een

rotatorisch scharnier worden bepaald, zodanig dat het door t translatorische

en/of rotatorische elementen in een bekende limietpositie hiervan gescheiden

onderliggende rotatorische element aan stelling 1.a. voldoet. Het zal blij

ken dat de hiervoor afgeleide betrekkingen als basis kunnen worden opgevat

voor het Opl05singsproces ingeval van een willekeurige manipulatorstructuur.

Zij gegeven dat een lijn 1 de as van het ke rotatorische element snijdt op

een afstand qk-1 van de oorsprong van het (k-1)e coordinatenframe ( zie f1

guur b.13 ). De plaatsvector Pk-1 van een punt P op deze lijn met betrekking

tot dit coordinatenframe kan nu als voIgt worden geformuleerd:

~ ~ ~

Pk - 1 = q e + ~ e
k-1 zk-1 lk-1

[ b.SO. ]

Hierin is ;1 k-1 een eenheidsvector in de richting van 1 met betrekking tot

het (k-1)e coordinatenframe. Voor de plaats~ector Pk-t-2 van P ten opzichte

van het eerstvolgende, langs de as van een zich niet in zijn limietpositie

bevindend rotatorisch element gesitueerde, onderliggende coordinatenframe

kan worden geschreven:

..
Pk-t-2

k-1
= Ak - t - 1 * ( n

j=k-t
A.

J
[ b.51. ]
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[ b.52. ]

Lijn 1 snijdt de bij dit rotatorische element behorende as, indien er een

waarde ~k-t-2 van ~ bestaat waarvoor zowel de X als de Y component van deze

plaat~vector gelijk is aan nul. Indien lijn I vast ligt ten opzichte van het

(k-1)e coordinatenframe heeft de (k-t-1)e robotvariabele Bk- t - 1 geen invloed

op deze conditie, en kan voor het gemak gelijk worden gesteld aan nul. Aldus

voIgt door de diverse termen in [ b.52. ] uit te schrijven in hun componen

ten het volgende stelsel vergelijkingen:

p = 0 = 0 0 ak- t - 1 *
~-t-2

P 0 0 cos a k- t - 1 - sin a k- t - 1 0
Yk-t-2

pz qk-t-2 0 sin a k- t - 1 cos a k- t - 1 d
k-t-2 k-t-1

1 1 0 0 0 1

* n 0 a Px * ~ 1 [ b.53. ]x x x k-t-2 xk-1
n 0 a Py ~k-t-2 lyy y y k-1
n 0 a Pz ~ I + qk-1z z z k-t-2 zk-1
0 0 0 1

Z
k-t-2

..
Pk-t-2

Yk-t-2

i\_1

Figuur b.13. Constructie van lijn 1 door de (k-t-1)e en de ke elementas.
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de componenten Ix k' ly k en lz k van de een
van het ke coordinatenframe bekend zijn, dan

k-1 als volgt in de op te lassen variabele van

Nemen we vervolgens aan dat
. .. .

heldsvector e
l

ten opzlchte

kunnen I k 1/ 1 k 1 en Ix - Y - Z

het ke element worden uitgedrukt:

1 = cos Ok l~ - cos CLk sin Ok 1 + sin CLk sin Ok 1
~-1 Yk zk

1 = sin Ok 1 + cos CLk cos Ok 1 sin CLk cos Ok I
Yk-1 ~ Yk zk

1 = sin CLk 1 + cos CLk 1
zk-1 Yk zk

[ b.S4. ]

[ b.SS. ]

[ b.S6. ]

Invullen van [ b.54. ]/ [ b.SS. ] en [ b.56. ] in de eerste twee vergelij

vergelijkingen van [ b.S3. ] geeft de volgende relatie:

[b.S7. ]

Waarin:
z z

I = 1 ( 1T L. n. ) + ( cos CL 1 - sin CLk 1 ) ( TI' L. o. )[ b.S8. ]
k ~ j=x Jk J k Yk zk j=x Jk J

z z
J = 1 ( 1T L. o. ) - ( cos CL 1 - sin CLk 1 ) ( 1T L. n. )[ b.S9. ]

k ~ j=x Jk J k Yk zk j=x Jk J

z
Kk = ( sin CLk 1 + cos CLk 1 ) ( 1T L. a. [ b.60. ]

Yk zk j=x Jk J

En:

L = - cos CLk- t - 1 ( a y qk-1 + P ) + sin CLk- t - 1 a qk-1 + Pz ) [ b.61. ]
~ Y z

[ b.62. ]

[ b.63. ]

Uitwerking van vergelijking [ b.S7. ] geeft tenslotte ais oplossing:
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- I
k

K
k

+ + J ( 12 + J2 - K2 )1/2
- k k k

cos Bk = ---------------------------------
( 1 2 + J2 )

k k

- J K - + I ( 12 + J2 _ K2 )1/2
sin B - k k - k k k

k - -----------(-~2-~-;2-)-----------

k k

Bijlage 5.

[ b.64. ]

[ b.65. ]

Een aanta1 situaties waarbij deze relaties niet in een op1ossing resu1teren

worden behandeld in bij1age 5.3 ..

Bii1age 5.2. Het achterwaarts op1ossingsproces voor wi11ekeurige

manipulators.

Met als basis de in bij1age 5.1. geconstrueerde op1ossing voor de

Rk- t - 1( U~:~_t ( T j V Rj » Rk configuratie, za1 in deze bij1age het achter

waarts op1ossingsproces worden behandeld uitgaande van wi11ekeurige manipu

latorstrukturen.

Ad 1. De nR manipulator met ongelimiteerde elementen 15. Kumar 1981 1.

A1lereerst wordt door de oorsprong P van het ne coordinatenframe een lijn 1

geconstrueerd onder een hoek w met de X -as ( zie figuur b.14 ). De eis dat
n n

deze 1ijn de ne scharnieras moet snijden voor wi11ekeurige waarden van de ne

scharniervariabele kan als vo1gt worden geformu1eerd:

..
*

.. ..
e1 e ) • e = 0x zn-1n n

Zodat:

.. .. ..
sin

..
e 1 = cos w e + sin a sin w e - cos a w e

n x n n Yn
n n z

n n n

[ b.66. ]

[ b.67. ]

de lijn 1,
ehet (n-1)

Beschouwen we de rechthoekige driehoek gevormd door de Z 1-as, de X -as enn- n
dan kunnen de afstand ~-1 van dit snijpunt tot de oorspong van

coordinatenframe en de afstand ~ 1 tussen het snijpunt en punt Pn-
als vo1gt in w worden uitgedrukt:

n
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Zn-1

lijn 1

qn-1

...
d

e1
n

Figuur b.14. Constructie van lijn 1 door de oorsprong P van het ne coordi

natenframe.

q = an tan wn + dnn-1

IJn- 1 =
cos W

n

[ b.68. ]

[ b.69. ]

Hiermee hebben we de beschikking over de gegevens om, met behulp van de in

bijlage 5.1. afgeleide betrekkingen, de bij een bepaalde waarde van w beho
n

rende oplossing voor de ne scharniervariabele te berekenen. Daar Tn- 1
1 eenn-

eenheidsmatrix is vereenvoudigen de parameters van vergelijking [ b.57. ]

tot.:

I = 1 qn-1 sin a. 1+ a cos a. ( cos a. 1 - sin a. 1n x n- n-1 n-1 n Yn n zn n

J = 1 a cos a. - q sin a. ( cos a. 1 - sin a. 1n x n-1 n·-1 n-1 n-1 n Yn n zn n

K = - a sin a. ( sin a. 1 + cos a. 1n n-1 n-1 n Yn n zn

[ b. 70. ]

[ b.71. ]

[ b.72. ]
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..
Met de aldus voor 8n gevonden oplossing kunnen de compclDenten van e l ten op-

zichte van het (n-1)e coordinatenframe uit de relaties [ b.54. - b.56. ]

worden berekend. Hiermee kan het stelsel [ b.53. ] verder worden opgelost,
hetgeen voor de overige twee onbekenden uit dit stelsel in de volgende uit

drukkingen resulteert:

an-1
~n-2 = -

1xn-1

I-I n- 2 I
yn-1

qn-2 = ---------- + d
sin n-1

(1 n-1

[ b.73.]

[ b.74.]

We hebben nu de beschikking over de gegevens waarmee op de hierboven ge

schetste wijze een oplossing kan worden gevonden voor 8 l' Aldus kan opn-
successieve wijze een oplossing voor aIle robotvariabelen met uitzondering

van de eerste worden gezocht, zodanig dat iedere as door lijn 1 wordt gesne

den. Overeenkomstig stelling 1.a. is nu een mogelijke positievector van een

punt op de grens van het eerste deelwerkbereik gegeven door:

n-1.... ..
P1 = q1 e + (r ~k) e lz1 k=1 1

[ b.75.]

Daar in het algemeen voor iedere variabele twee oplossingen worden gevonden,

is het aantal bij een bepaalde waarde van w gegenereerde positievectoren
. . . n-1 n

maxlmaal gell]k aan 2 .

Ad 2. De nR manipulator met gelimiteerde elementen.

Hierbij wordt op de hierboven beschreven wijze een oplossing gezocht voor de

robotvariabelen zodanig dat de manipulator met betrekking tot lijn 1 aan

stelling 1.a. voldoet. Ieder element wordt daarbij als ongelimiteerd be

schouwd waarna wordt gecontroleerd of de voor de betreffende variabele ge

vonden oplossing in zijn bereik ligt. Uitgaande van een dergelijke oplossing
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en de oplossingen waarbij de betreffende robotvariabele een van zijn limiet

waarden krijgt toegekend, kan nu op overeenkomstige wijze een oplossing voor

de variabele behorende bij het onderliggende element worden gezocht.

Ad 3. De willekeurige manipulator.

Allereerst wordt op dezelfde manier als bij de nR manipulator een lijn 1 ge

definieerd door de oorsprong Q van het door het hoogste rotatorische element

k getransformeerde coordinatenframe. Vervolgens wordt met behulp van de in

bijlage 5.1. afgeleide betrekkingen een oplossing voor de bij dit element

behorende robotvariabele gezocht, zodanig dat het eventueel door translato

rische elementen hiervan gescheiden onderliggende rotatorische element aan

stelling 1.a. voldoet.

De voor deze oplossing benodigde componenten van T~=~_1 worden berekend uit

gaande van een situatie dat alle samenstellende translatorische elementen

zich in hun limietpositie bevinden. Dit resulteert bij t dergelijke elemen

ten in 2t combinaties waarbij de oplossing voor de robotvariabele moet wor

den bepaald.

Door recurrente toepassing van deze procedure kan wederom een oplossing voor

een aantal robotvariabelen worden gegenereerd, zodanig dat al de rotatori

sche elementen en de daartussen liggende translatorische elementen aan

stelling 1.a. voldoen.

Overeenkomstig deze stelling behoort iedere oplossing mogelijk bij een mani

pulatorstand waarbij de oorsprong Q op de grens van zijn deelwerkbereik

ligt, ten opzichte van het door het eerste rotatorische element getransfor

meerde coordinatenframe. Zoals reeds beschreven resulteert toepassing van de

bij dit element behorende sweepoperatie in een cirkelboog. Een element op

deze cirkelboog dient nu voor/na te worden vermenigvuldigd met de homogene

transformatie behorende bij de zich voor/na het eerste respectievelijk

laatste rotatorische element bevindende translatorische elementen in hun

limietpositie.
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Tenslotte dient naast de gebruikelijke variatie van w te worden nagegaan ofn
er waarden van wn bestaan waarvoor de as van een bepaa1d trans1atorisch ele-

ment 100drecht staat op lijn 1. In dat geva1 is het uiteinde1ijke resu1taat

geen punt op de grens van het werkbereik, maar een 1ijnstuk parallel aan de

bijbehorende elementas en ter lengte van zijn slag.

Bij1age 5.3. Numerieke instabiliteit.

Een van de be1angrijkste prob1emen bij de toepassing van het in de vooraf

gaande bij1agen uitgewerkte op1ossingsproces is zijn vaak slechte conditie.

Hiermee wordt bedoeld dat een k1eine variatie in de loopvariable wn een gro

te variatie in de berekende positie van de hand kan veroorzaken. Daarnaast

zijn er situaties waarin het op1ossingsproces vast loopt, en zijn vaak

slechts in een beperkt gebied waarden van W aan te wijzen waarbij een op-. n
lossing voor de robotvariabelen gerealiseerd kan worden.

De genoemde effecten spelen vooral een rol bij manipu1atorstrukturen waarbij

de assen van twee opvolgende rotatorische e1ementen parallel zijn ( lakl =

00 V 1800 ), elkaar loodrecht kruisen ( I akl = 900 ) of e1kaar snijden

( ak = 0 ). Gezien het zeer vee1vu1dig optreden van deze zogenaamde speciale

manipulatorconfiguraties bij de huidige industrie1e robots, zullen de pro

blemen hier kort worden toegelicht.

We beschouwen hiertoe een manipulator waarvan de 1aatste schake1 wordt voor

afgegaan door twee onge1imiteerde rotatorische elementen [ 15. Kumar 1981 ].

In figuur b.15 is de eenscha1ige circu1aire hyperbo10ide weergegeven die in

dat geval door de Z 2-as wordt gegenereerd door rotatie van het laatsten-
element bij een gefixeerde laatste schake1.

De verzameling 1ijnen 1 waarvoor de manipulator moge1ijk aan stelling 1.a.

voldoet vormt een waaier door het punt P in het vlak opgespannen door dit

punt en de Z 1-as. Elk van de in het a1gemeen twee snijpunten van een 1ijnn-
uit deze verzame1ing met de genoemde hyperboloide geeft een bij de betref-

fende 1ijn behorende op10ssing voor On.

Deze geometrische interpretatie geeft aan1eiding tot de beschouwing van de

vo1gende bijzondere geva11en.
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-y 1(9 = 0)n-- n
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-y (9 = 0)n-l n

x 1(9=0)n-- n
Figuur b.15. De verzame1ing 1ijnen 1 en de hyperbo10ide ontstaan door rota-

tie van de Z 2-as rond het 1aatste rotatorische element.n-

Ad 1. I a 1 I = 0° V 1800
•n-

In dit geval is de hyperboloide gedegenereerd tot een cilinder en zijn de

bij een wi1lekeurige lijn 1 behorende op10ssingen voor I 8 I gelijk aan 0°n
en 180°. Is tevens a 1 gelijk aan nul dan vormt deze cilinder een lijn enn-
voldoet de manipulator voor willekeurige waarden van 8 aan stelling 1.a ..

n

Ad 2. I a 11 = 90°.n-

In dit geval wordt door rotatie van de Z 2-as om de Z 1-as een schijf ge-n- n-
genereerd met een inwendige straal gelijk aan a 1 in een vlak loodrecht opn-
de Z 1-as ( zie figuur b.16 ).n-

Indien het punt P niet in dit vlak ligt vindt het algoritme op korrekte wij

ze bij elk snijpunt van een lijn 1 met de schijf twee oplossingen voor 8n ,

Ligt P we1 in het v1ak 100pt het a1goritme vast, hetgeen kan worden voorko

men door het programma overeenkomstig de volgende regels aan te passen.
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Zn-1

Figuur b.16. Een schijf loodrecht op de Zn-1- as als de gedegenereerde hy-

Perboloide voor I a I = 900
.n-1

- Indien a > a 1 en I IIIn I :j 00 V 1800 ligt het punt P op de schijfn n-
de oplossing voor a bij al de genoemde waarden van III gelijk aan

o n n 2 2
!( 180 - arccos ( a n- 11 an )). Aan qn-2 dient de waarde ( an - an- 1
te worden toegevoegd.

en is

- Indien I III n I = 00 V 1800 snijdt lijn I voor willekeurige waarden van On

de Z 2-as, en kan derhalve de oplossing voor deze variabele niet wordenn-
bepaald. In dit geval wordt het punt P naar de oorsprong van het ( n-1 )e

c06rdinatenframe verplaatst en het oplossingsproces met een nieuwe IIIn- 1
herstart.

- Indien a < a 1 kan lijn I de schijf aIleen snijden indien I III I gelijkn n- n
is aan 00 V 180°. Daar ook in dit geval de oplossing voor On niet kan

worden verkregen, wordt het punt P op de besproken wijze verplaatst.

In dit algemene geval dient bijzondere aandacht te worden besteed aan de

onderstaande speciale situaties.
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- Naarmate I a n- 1 I de waarde 900 nadert neemt het bereik van wn waarvoor

er reele oplossingen bestaan sterk af, en wordt de conditie van het pro

bleem steeds slechter. Er moeten dan maatregelen worden genomen ten aan

zien van de stapgrootte van deze variabele bij het rekenproces.

Indien ( a2 1 + (d * sin a 1)2) 1/2 = a2 ligt het punt P op den- n n- n
hyperboloide, en is een van de oplossingen voor 8 gelijk aan ( 1800


n

arccos (a 1/ a», ongeacht de waarde van W .n- n n

- Indien an 1 = 0 ( de Z 1-as en de Z 2-as snijden elkaar ) degenereert- n- n-
de hyperboloide tot een kegel met halve tophoek gelijk aan a l' Voor eln-
ke lijn 1 behoren de snijpunten met de hyperboloide bij dezelfde oplos-

sing -900 en 900 voor 8 .
n

is echter wn = - arctan (d / a ) gaat de bijbehorende lijn 1 door de
n n

top van de kegel, en voldoet de manipulatClr voor willekeurige waarden van

8 aan stelling 1.a. Het oplossingsproces wClrdt dan met q 2= 0 vervolgd.n n-

Bijlage 5.4. Klassifikatie van de oplossingen.

Bij de uitwerking van het achterwaarts oplossingsproces is gebleken dat in

het algemeen meerdere standen van de manipulator met betrekking tot de voor

een bepaalde waarde van W gedefinieerde lijn 1 aan stelling 1.a. voldoen.
n

In deze bijlage zullen deze standen, en de daarbij behorende mClgelijk op de

grens van het werkbereik liggende puntenverzamelingen, worden geklassifi

ceerd naar de aard van de voor een bepaalde robotvariabele gevonden oplos-
"sing.

Met betrekking tot de oplossing voor de variabele behorende bij een transla

torisch element onderscheiden we drie kategorieen:

- de variabele heeft een waarde gelijk aan de bovenste limiet.

- de variabele heeft een waarde tussen de bovenste en onderste limiet.

- de variabele heeft een waarde gelijk aan de onderste limiet.
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Voor een rotatorisch element kan bovendien de middelste kategorie nog worden

opgesplitst in waarden behorende bij een opgevouwen en waarden behorende bij

een uitgevouwen configuratie van het scharnier ( zie figuur b.17 ). Een zich

niet in zijn limietpositie bevindend ke rotatorisch element wordt daarbij

als opgevouwen gekarakteriseerd indien ~k-1 en ~k-2 een tegengesteld teken

hebben.

\
~K-1

Opgevouwen configuratie Uitgevouwen configuratie

Figuur b.17. De opgevouwen en uitgevouwen configuratie van het rotatorische

element k, behorende bij twee C1plossingen voor Bk waarbij

lijn 1 de ke en de (k-1)e elementas snijdt.

Elk van de voor een waarde van w gegenereerde manipulatorstanden kan worden
n

geidentificeerd naar de klasse waartoe de vClor een bepaalde robotvariabele

gevonden oplossing behoort. Door variatie van w vormen de bij een bepaalde
n

stand behorende oplossingen een oppervlak. Aldus worden afhankelijk van het

type manipulator maximaal de volgende aantallen al dan niet ontaarde

eventueel samenvallende oppervlakken gegenereerd:

n-1
- 2 oppervlakken voor de ongelimiteerde nR manipulator.
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oppervlakken voor de gelimiteerde nR manipulator.

Bijlage 5.

- 4 r - 1 * 3t oppervlakken voor een willekeurige manipulator met r rotatori

sche en t translatorische elementen.

De grens van het werkbereik is opgebouwd uit een combinatie van de aldus ge

genereerde oppervlakken. Voor het gedeelte van een oppervlak dat samenvalt

met de uitwendige grens van het totale werkbereik geldt dat het niet door

andere oppervlakken wordt omsloten. De vraag of het werkbereik een inwendige

grens heeft en zo ja door welke oppervlakken deze wordt gevormd, dient in

het algemeen middels een inverse kinematika analyse te worden beantwoord.

Ter illustratie van het bovenstaande Zl)n tens lotte in tabel b.5. en figuur

b.19 de verschillende door het achterwaarts algoritme gegenereerde opper

vlakken gespecificeerd, voor de in figuur b.18 weergegeven reeds in bijlage

3.5. behandelde Cincinnati Milacron T3 Robot.

ELBOW
EXTENS~N

k

1

2

3

4

5

6

o
o
o
o
o
o

o
45

-60

o
90

o

120

45

60

120

120

180

o
40

40

8

o
o

90

o
o

-90

90

o

Figuur b.18. De Cincinnati Milacron T3 robot.
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oppervlak

nummer

element

234

oppervlak

nummer

element

234

oppervlak

nummer

element

234

t

*
t

1 .

t

t

t

1.

t

2.
t

2.
t

3.
t

3.
t

4.

5.

4.
t

1.

I I I

I I U

I U I

I U U

U I I

U I U

U U I

U U U

I I L

I U L

U I L

U U L

I I L+

I U L
t

U r L+

U U L
t

I L I

I L U

U L I

U L U

I L+ I

I L
t

U

t

1.

5.

5.

6.

6.

2.

2.

3.

3.

t

*
t

7.
t

t

t

8.

9.

9.

10.

24.

U L+ I 10.

U L
t

U 11.

ILL 11.

U L L 12.

I L L+ 12.

U L L
t

13.

I L+ L_ 13.

U LtL_ 14.

I L+ L+ 14.

U L+L+ 15.
L I I 15.

L I U 16.

LUI 16.

L U U 17.

L+ I I 18.

L+ I U 19.

L+ U I 20.

L+ U U 21.

L I L 22.

L U L 23.

L I L+ 23.
a 2cos8 2 + a 3cos(8 2+8 3) +

L U L+
L

t
I L

L+ U L

L+ I Lt

L+ U L+
L L I

L L U

L_ L
t

I

L_ L+ U

L
t

L_ I

L+ L_ U

Lt L+ I

L+ L+ U
L L L

L L L+

L_ Lt L_

L L+ L+

L+ L_ L

L+ L L+

L+ Lt L_

L+ L+ L+
a

4
cos(8

2
+8

3
+8 4) = 0

I: Ingevouwen configuratie

U: Uitgevouwen configuratie

L+: BClvenste limietwaarde

L : Onderste limietwaarde
+k + lIl k max

+k - lIlk max

t. Het bereik van de diverse robotvariabelen is zodanig dat de gespeci

ficeerde stand niet door deze robot kan worden gerealiseerd.

Tabel b.5. Identifikatie van de diverse in figuur b.19 weergegeven kurven

naar de bijbehorende stand van de elementen.
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~ 1 unit = 10 inch.

Figuur b.19. De middels de in deze bijlage behandelde methode verkregen

kurven, in de circulaire projectie van het bij de Cincinnati

Milacron T3 Robot behorende werkbereik.
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Biilage 6. Toelichting bi; de niet recurrente methoden ter werkbereik-

generatie.

In deze bijlage zal voor elk van de in hoofdstuk 2 behandelde niet recur

rente methoden ter werkbereikgeneratie, een mogelijke versie van het bijbe

horende rekenschema worden behandeld aan de hand van een eenvoudige robot

struktuur.

Bijlage 6.1. Een methode gebaseerd op de eigenschappen van de Jacobiaan.

Deze methode zal als voorbeeld worden toegepast op de reeds in bijlage 3.5.

behandelde Cincinnati Milacron T3 Robot, welke tesamen met zijn mogelijke

modellering is weergegeven in de onderstaande figuur.

ELBOW
EXTENSION

k

1

2

3

4

5

6

o
o
o
o
o
o

o
45

-60

o
90

o

120

45

60

120

120

180

o
40

40

8

o
o

90

o
o

-90

90

o

Figuur b.20. De Cincinnati Milacron T3 Robot.

Stap 1.

Berekening partiele afgeleiden van de bij het punt P op de laatste schakel

van de manipulator behorende positievector, naar de verschillende relevante

robotvariabelen.

figuur b.20 blijkt dat bij de behandelde manipulator de robotvariabelen

8 8 en 8 de positie van het punt P in de ruimte bepalen en dus voor
2' 3 4
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het werkbereik van belang Zl]n. In geval het bijbehorende element zich niet

in zijn limietpositie bevindt, zijn de partiele afgeleiden van Pnaar deze

variabelen gelijk aan:

oP
=

3a~
- sin 81

cos 81

a 2cos 82 + a 3cos ( 82+8 3) + a 4cos

a 2cos 82 + a 3cos ( 82+8 3) + a 4cos

o

82+8 3+8 4)

8
2
+8

3
+8

4
)

[ b.76 ]

oP = - cos 81 a 2sin 82 + a 3sin 82+8 3) + a 4sin 82+8 3+8 4) [ b.77 ]
38; - sin 81 a 2sin 82 + a 3sin 82+8 3) + a 4sin 82+8 3+84)

a 2cos 82 + a 3cos 82+8 3) + a 4cos 82+8 3+8 4)

oP = - cos 81 a 3sin 82+9 3) + a 4sin 92+8 3+8 4) [ b.78 ]
3a~ - sin 91 a3sin 82+8 3) + a 4sin 82+9 3+8 4)

a3cos 82+8 3) + a 4cos 82+8 3+8 4)

oP = a 4 cos 91 sin 92+8 3+8 4) [ b.79 ]
39~ a 4 sin 81 sin 82+8 3+8 4)

a 4 cos 82+8 3+8 4)

Bevindt een element zich in ZlJn limietpositie, dan is de partiele afgeleide

van F naar de' betreffende robotvariabele gelijk aan nul ( zie figuur b.12 ).

Stap 2.

Afleiding van de voorwaarden waaronder bij een i dimensionale manipulator,

voor elke combinatie van i relevante robotvariabelen de bijbehorende in

stap 1. bepaalde partiele afgeleiden van P lineair afhankelijk zijn.

Voor de Cincinnati Milacron T3 Robot resulteert dit in het volgende stelsel:

det oP of 3P
39~ 3S; au; = 0 [ b.80 ]

v
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( I IP
k

I = Ip A k = 1, 2, 3 )
k max
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[ b.81 ]

det = 0 [ b.82 ]

det

v

[ b.83 ]

[ b.84 ]

sin 9 = 0
4

det I
oP oP oP

0
3~; a~; 3~~

=

=> 0=0

Stap 3.

v

[ b.85 ]

[ b.86 ]

[ b.87 ]

Oplossen van elke relevante robotvariabele uit het in de voorafgaande stap

verkregen stelsel, voor ( 1T~:~ ( 2k * c~ ) ) verschillende combinaties rand

voorwaarden gevormd door k elementen in hun limietpositie.

Stap 4.

. . n-i+1 nBepallng van het werkberelk onder ( 2 * C . 1 ) verschillende combina-n-J.+
ties randvoorwaarden behorende bij (n-i+1 elementen in hun limietpositie.
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Ret resultaat van stap 3. en stap 4. is voar de Cincinnati Milacron T3 Robot

weergegeven in de onderstaande tabel, en toegevoegd aan de in figuur b.21

getekende lineaire en circulaire projectie van !let bij deze manipulator be

horende werkbereik.

a 2cos 92 +a
3
cos ( 8

2
+ 93) +a 4cos ( 82+ 83+ 84) = 0

V 00 0°

Kurve I

O.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

7.

18.

8.

19.

V

V

L

L+
V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

v
V

V

V

V

V

V

V

Oplossing voor de relevante robotvariabelen

V

V

V

V

L

L+
4'3 - ql 3 max
4'3 + ql3 max
- 10.89°

L

L+
L

L+
V

V

V

V

L

L

L+

L+

V: Variabele waarde L : Onderste limietwaarde L+: Bovenste limietwaarde

Tabel b.6. De oplossing voor de robotvariabelen behorende bij de diverse in

figuur b.21 weergegeven kurven.
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,
i
\

1 unit = 10 inch.

Figuur b.21. De middels de hier behandelde oplossingsmethode gegenereerde

kurven, in de lineaire en circulaire projectie van het bij de

Cincinnati Milacron T3 Robot behorende werkbereik.

Bijlage 6.2. De methode der polynoomdiscriminanten.

Deze methode zal worden toegelicht aan de hand van de positie bepalende

struktuur behorende bij een manipulator van het stanford type, welke tesamen

met zijn mogelijke modellering is weergegeven in figuur b.22.

Stap 1.

Afleiding van een polynoom waarin voor elke gelimiteerde robotvariabele zijn

waarde kan worden opgelost uit de coordinaten van het punt P op de laatste

schakel.

De te onderzoeken manipulatorarm is van het RRT type waarbij in dit geval de
robotvariabelen 81, 82 en d3 allen behoren bij gelimiteerde elementen. De

afleiding van het derhalve voor elk van deze variabelen benodigde polynoom

maakt deel uit van het inverse kinematika probleem, hetgeen buiten het kader
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van deze opdracht valt. Vandaar dat hier zal worden volstaan met de behande

ling van de wijze waarop de gevraagde polynomen in dit individuele geval

kunnen worden verkregen.

x

k

1

2

3

Ek ek max +k tPk max ak eLk

[mm] [mm] [ 0] [ 0] [mm] [ 0]

520 0 0 135 0 -90

152 0 70 40 0 90

650 420 +3 0 0 eL 3

Figuur b.22. De positie bepalende struktuur behorende bij een manipulator

van het Stanford type.

We beschouwen hiertoe allereerst het algemene stelsel waarin de coordinaten

( Px' Py' Pz ) van het punt P op de laatste schakel worden gekoppeld aan de

relevante robotvariabelen.

Px = A * A * A * 0 [ b.8S ]123
Py 0

Pz 0

1 1
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Uitschrijven van de derde vergelijking uit dit stelsel geeft:

Het stelsel [ b.88 ] wordt nu omgewerkt tot:

Bijlage 6.

[ b.89 ]

o
o
o
1

[ b.90 ]

Uitschrijven van de derde vergelijking uit dit stelsel geeft:

[ b.91 ]

Kwadrateren gevolgd door optellen van aIle vergelijkingen uit dit stelsel

resulteert in:

Px2 + p 2 + (p _ £ )2 =
y z 1

[ b.92 ]

Invullen van deze vergelijking in de gekwadrateerde vergelijking [ b.89 ]
geeft:

( 2 + p 2 + (p _ E )2 _ £2
Px y z 1 2 cos2 82 = (p - £ }2z 1

[ b.93 ]

Met vergelijkingen [ b.91 ], [ b.92 ] en [ b.93 ] hebben we nu de beschik

king over de gevraagde polynomen.

Stap 2.

Afleiding van een uitdrukking waarin de discriminant ~ van een in de vooraf

gaande stap afgeleid polynoom wordt gekoppeld aan de coordinaten van het

punt P op de laatste schakel. Door deze discriminant vervolgens gelijk aan

nul te stellen, verkrijgt men een polynoom in de in het algemeen drie coor

dinaten p , p , en p van het werkbereik, die mogelijk een gedeelte van dex y z
daarbij behorende grens beschrijft.
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Gelijk aan nul stellen van de bij de polynomen [ b.91 ], [ b.92 ] en

[ b.93 ] behorende discriminanten geeft respectievelijk:

1. 61
2

+ P
2 E 2 0 [ b.94 ]

= Px =Y 2

2. 62
2

+ 2 + (p - E )2 _ E2
0 [ b.95 ]

= Px Py =z 1 2

1. 6 = P 2 2
E2

0 [ b.96 ]+ P =3 x y 2

In figuur b.23 zijn de door deze betrekkingen beschreven oppervlakken weer

gegeven in de lineaire en circulaire projectie van het bij de Stanford
Manipulator behorende werkbereik.

.a

1 unit = 100 mm.

Figuur b.23. De middels de methode der polynoomdiscriminanten gegenereerde

kurven, in de lineaire en circulaire projectie van het bij de

in figuur b.22 weergegeven Stanford Manipulator behorende

werkbereik.
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Door in elk van de in stap 1 verkregen polynomen de limietwaaarde van de be

treffende robotvariabele in te vullen, kan de analytische betrekking van on

der andere het resterende deel van de grens van het werkbereik worden ver

kregen.

Voor de behandelde manipulator leidt deze stap tot de volgende vergelijkin

gen, elk voorstellende de bijbehorende in figuur b.23 geschetste kurve.

3. - p sin +1 - ~ ) + p cosx 1 max y [ b.9? ]

4. [ b.98 ]

5. 2cos + - In } - Pz- E1 }2 [b.99]2 "'2 max -

6. 2+ 2+ ( E }2 _ E2
Px Py Pz- 1 2 = ( p - E }2 [ b.100 ]z 1

7. [b.101 ]

8. 2 + 2 + ( E) 2 = ( E ) 2 + E2
Px Py Pz- 1 3 + e3 max 2 [ b.102 ]
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Biilage 7. Specifieke methoden ter qeneratie van het werkbereik.

Bijlage 7.0. Inleiding.

In deze bijlage zal worden getracht een basis te formuleren voor de opzet

van een bibliotheek met methoden, waarmee het werkbereik van vrijwel aIle

tegenwoordig gefabriceerde industriele manipulators kan worden gegenereerd.

Het bestaansrecht van deze specifieke methoden ligt in het gegeven dat de

kinematische struktuur van elk van de bovengenoemde manipulators kan worden

ingedeeld in een beperkt aantal nauwkeurig te definieren klassen. Daarnaast

vertonen zij de onderstaande gemeenschappelijke kenmerken hetgeen direkte

generatie van het werkbereik middels relatief eenvoudige technieken mogelijk

maakt.

- Het belangrijkste gedeelte van de positie bepalende struktuur wordt ge

vormd door de zogenaamde arm, die de eerste drie vrijheidsgraden beslaat.

- Het belangrijkste gedeelte van de orientatie bepalende struktuur wordt ge

vormd door de zogenaamde pols, die de overige maximaal drie vrijheidsgra

den beslaat.

De kinematische parameter ~k is ge11jk aan 00
, ± 900 of ± 180

0 terwijl Ek,

• k d d 0 t . I' .k Onak en k vaa e waar e respec 1eve 1J aannemen.

Elk van de genoemde klassen kan wClrden geidentificeerd naar het aantal en de

aard van de bij de arm behorende elementen. Per klasse vinden we verschil

lende kinematische configuraties die in het algemeen uitsluitend van elkaar

verschillen in het type pols dat wordt toegepast.

Daar er ongeveer vijfentwintig van dergelijke kinematische configuraties bij

de huidige industriele manipulators kunnen worden onderscheiden is, mede in

verband met de in het algemeen grote lengte van de resulterende betrekkin
gen, hier gekozen voor een beperking tot de gebruikelijke typen manipulator

armen. De hiervoor afgeleide specifieke methoden ter werkbereikgeneratie

zijn in de volgende paragrafen uitgewerkt.
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Het bij deze klasse manipulators behorende armtype is tezamen met zijn moge

lijke modellering weergegeven in de onderstaande figuur.

k Ek ek +k !Pk max ak (1kmax

1 E1 e 1 +1 00 0 900

max
2 E2 e2 +'+ 900

) 00 0 90°max 2
3 E3 e 3 +3 00 0 (13max

Figuur b.24. De TTT manipulatorarm.

Indien aan deze arm geen pols wordt toegevoegd ontstaat een manipulator met

het in figuur b.25 weergegeven parallellepipedum als werkbereik, waarvan elk

punt P wordt vastgelegd door de onderstaande betrekking:

...
sin [ b. 103 ]P = Px = E3 + e3 cos +1 cos +' + E2 + e2 +12

Py = E3 + e3 sin +1 cos +' - E2 + e2 cos +12
Pz = E3 + e3 sin +' + E1 + e 12
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Figuur b.25. Ret werkbereik van de TTT manipulatorarm.

Bij dit armtype z~Jn +1 en +2 vaak gelijk aan nul, in welk geval de bijbeho

rende manipulator carthesisch wordt genoemd.

Bijlage 7.2. De RTT configuratie.

Van deze klasse manipulators komt in de praktijk maar een armtype voor, die

tezamen met een mogelijke modellering is weergegeven in onderstaande figuur.
Zo Z1

,

k Ek ek +k akmax

1 0 0 +1 'P 1
0 0°max

2 E2 e2 00 00 a2 900

max

3 E3 e +3 00 0 a 33 max

Figuur b.26 De RTT manipulatorarm.
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Indien aan deze arm geen pols wordt toegevoegd ontstaat een manipulator met

de in figuur b.27 weergegeven cilinder als werkbereik, waarvan elk punt P

wordt vastgelegd door de onderstaande betrekking:

..
sin [ b.104 ]P = px = a 2 cos +1 + lP 1) + ( £3 + e3 +1 + lP 1)

Py = a 2 sin +1 + lP 1) - ( £3 + e
3

cos +1 + lP 1 )

Pz = £2 + e2

x
«j
e

N
ClI

N

Rmin R Rmax

Figuur b.27. Het werkbereik van de RTT manipulatorarm.

Bijlage 7.3. De RRT configuratie.

R min R max

Van deze klasse manipulators komt in de praktijk maar een armtype voor, die

tezamen met een mogelijke modellering is weergegeven in figuur b.28.

Indien aan deze arm geen pols wordt toegevoegd ontstaat een manipulator met

een torusgedeelte als werkbereik, waarvan in figuur b.29 de circulaire en

lineaire projectie zijn weergegeven. Voor de circulaire projectie kan de

volgende betrekking worden afgeleid:

CP [ W( P) ] [ b. 105 ]

Z = [ b.107 ]
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~o WRIST

R

Bijlage 7.
82

k

2

3

Ek ek max +k IPk max ak (1k

E1 0 +1 ll>1 0 -900
max

E2 0 +2 IP2 a 2 900

max

E3 e3 +3 00 0 (13max

Figuur b.28. De RRT manipulatorarm.

De grens van deze circulaire projectie kan op eenvoudige wijze worden gege

nereerd door voor elke combinatie waarbij een van de in de bovenstaande be

trekkingen voorkomende variabelen ll>2 of e3 zijn Iimietwaarde aanneemt, de

andere over zijn bereik te varieren. Middels de uit de berekende resultaten

af te leiden minimale en maximale waarde van R, kunnen de voor het tekenen

van de lineaire projectie benodigde hoeken "1 1 en "1 2 als voIgt worden bere

kend.

o
"12 = 90 - ll>1 max - arccos ( E2 / Rmax

[ b.108 ]

[ b.109 ]

De in deze paragraaf afgeleide betrekkingen Z1]n geimplementeerd in een For

tran 77 programma ter generatie van het bij dit armtype behorende werkbe

reik. De hiermee in 1.5 seconde C.P.U. door een PRIME P750 computer gegene

reerde circulaire en lineaire projectie van het bij de Stanford Manipulator-
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x(
(

Rmax

R
RmaxR .ml.n-

arm ( zie figuur b.30 ) behorende werkbereik, zijn in figuur b.31 weergege

ven. Hierin representeert de gestippelde lijn het rechts circulaire torusge

deelte dat het werkbereik begrenst, indien de om konstruktieve redenen aan

wezige afstand E2 gelijk is aan nul.

zO
o

Figuur b.29. Het werkbereik van de RRT manipulatorarm.
z3 zs.zs

z4

x

k Ek e 'k lllk ak 11kk max max

[mm] [mm] [ 0] [ 0] [mm] [ 0]

1 520 0 0 135 0 -90

2 152 0 70 40 0 90

3 650 420 +3 0 0 113

Figuur b.30. De Stanford Manipulator.
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£2 = O.

£2 = 152 mm.

R

1 UNIT = 20 mm.

CIRCULAIRE PROJECTIE WERKBEREIK STANFORD MAN!PULATOR ARM. L!NEAIRE PROJECTIE WERKBERE!K STANFORD MANIPULATOR ARI

Figuur b.31. De middels de hierboven behandelde specifieke methode gegene

reerde circulaire en lineaire projectie van het bij de Stan

ford Manipulatorarm behorende werkbereik.

Bijlaqe 7.4. De TRR Confiquratie.

Van deze klasse manipulators komt in de praktijk maar een armtype voor, die

te\amen met een mogelijke modellering is weergegeven in figuur b.32. ~

-z

Indien aan deze arm geen pols wordt toegevoegd ontstaat een manipulator met

het in figuur b.33 weergegeven cilindergedeelte als werkbereik, waarvan elk

punt P wordt vastgelegd door de onderstaande betrekking:

..
P = Px = a2cos +2 + tp2) + a 3cos ( +2 + tp2 + +3 + tp3 ) [ b.110 ]

Py = a2sin +2 + 1Il2) + a3sin ( +2 + tp2 + +3 + tp3 )

Pz = £1 + e1 + £2 + £3
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k Ek ek max +k IPk ak a kmax
E1 e1 0 0 0 0°max

2 E2 0 +2 IP2 a 2
0°

max
3 E3 0 +3 IP3 a

3 a)max

Figuur b.32. De TRR manipulatorarm.

Zo

2e 1 max

v Xo
Figuur b.33. Het werkbereik van de TRR manipulatorarm.
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Overeenkomstig stelling 1.a. bevindt het punt P zich op de cilindermantel,

indien er een lijn door dit punt bestaat die elke as behorende bij een zich

niet in zijn limietpositie bevindend rotatorisch element snijdt. Hieruit
volgt het onderstaande stroomschema waarmee op direkte wijze de bij de line

aire projectie van het werkbereik behorende grens kan worden gegenereerd.

Eis : I +k I i 180
0

II\. max i 180
0

Blok 1. Initialisatie.

START

~

IS +3 1 O
o

? -------------~~~----~-------- 1:=-1

I := 1 j
~-------------------------------~-------------

p := +3 + 1 * ~3 max
~

IS I P I i 180
0

? ---------~~~----~-------- p:= 180
0

t<------------------------------~------------j
NEE

--------------~------------1

l := I P I l := I P - +3 1 + ~3 max

~ ~

u :=~3max- +3 1 u := 2 ( ~3 - l )
max

~ ~

~ := 2 ( lP 3 u ) ~ := l - 2 ~3 maxmax
~ ~

o := atan2 (a
3
sinu I (a2+a 3cosu» Q := atan2 (a3sin~ I (a2-a3cos~»

_______________________________~------------l
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Blok 2 Cirkelbooqqeneratie ...
M1 := a 2 cos +2 + I '* 1P 2 max

1
sin +2 + I '* lJl 2 max

..
M

2
:=

"2 I c~. .- I '* 11I 2 max )2

1
S1.n .- I '* 1P 2 max )

2

0 := I~ I P := "1 + a 3 cos p

sin p

CALL CIRREL ( M1; P; - I '* "(

l

CALL CIRREL 0 ..
- I '* 2p.

1P2 max,
l

CALL CIRREL M2; P; - I '* u

l

CALL CIRREL 0 p. I '* 2 Q,
l

CALL CIRREL ( "2; p; I '* ~ )

l

CALL CIRREL ( 0 ; P; I '* 2 )11I2 max

j
STOP

Subroutine CIRREL ( H; P; t )

Deze subroutine roteert een punt vanuit Z1.Jn qeqeven beqinpositie P om M

in positieve richtinq over de opqeqeven hoek t. Hierbij wordt de afqeleq

de baan aan een plotfile toeqevoeqd en is de nieuwe positie van het punt
beschikbaar.
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Figuur b.34. Stroomschema ter generatie van de 1ineaire projectie van het

werkbereik behorende bij een PRR manipulatorarm.

Bij1age 7.5. De RRR Configuratie.

Van deze k1asse manipulators komt in de praktijk maar een armtype voor, die

tezamen met een moge1ijke mode11ering in figuur b.35 is weergegeven.

Indien aan deze arm geen pols wordt toegevoegd ontstaat een manipulator met

een torusgedeelte a1s werkbereik waarvan in figuur b.36 de circulaire en 1i

neaire projectie zijn weergegeven. Voor de circulaire projectie kan de vol

gende betrekking worden afgeleid:

CP [ W( P) ] [ b.111 ]

[ b.113 ]
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k Ek ek +k tPk ak (1kmax max

E1 0 +1 Ip 1 0 90°max

2 E
2 0 +2 IP2 a2 0°max

3 0 0 +3 tj)3 a
3 (13max

Figuur b.35. De RRR manipulatorarm.

Bijlage 7.

p

R .mIn Rmax

R

Rmax-l----

Figuur b.36. Het werkbereik van de RRR manipulatorarm.
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Op basis van stelling 1.a. kan ter generatie van de bij deze circulaire pro

jectie behorende grens, het in de vorige paragraaf afgeleide stroomschema

worden gehanteerd. Uit de vergelijkingen [ b.112 ] en [ b.113 ] blijkt dat

als gevolg van de vaak om konstruktieve redenen ongelijk aannul zijnde

waarde E2 deze begrenzing niet bestaat uit een verzameling cirkelbogen, zo

dat de in dit stroomschema voorkomende cirkelbooggeneratie ( blok 2 ) als

voIgt dient te worden aangepast.

CALL CURVE ( +2+ 1 * ~2 max
I

CALL CURVE ( +2+ 1 * ~2 max
I

CALL CURVE +2- 1 * ~2 max

p - 1 * 1

p - 1 * 1

o

-21 * ~2

o

Blok 2.

j -1 * 1 )

-1 * u )

o
I

CALL CURVE ( +2- 1 * ~2 max
I

CALL CURVE ( +2- 1 ( ~2 max- 2p)j +3- 1 ( 1 + U )j 0 1 * ~

I

CALL CURVE ( +2- 1 ( ~2 max- 2p)j +3- 1 ( l+U-~ )j 21 * ~2 max 0

1
STOP

Subroutine CURVE ( l2' t 3, t 2 max' T3 max)

Deze subroutine berekent de coordinaten ( R, Z ) van een punt op de cir

culaire projectie van het werkbereik, voor een op te geven aantal waarden

( +2+ ~2 ) en ( +3+ ~3 ) liggend in het bereik [ t 2, t 2 + t 2 max] respec

tievelijk [ T3, t 3 + t 3 max]' Elk lijnstuk dat twee opvolgende punten

verbindt, wordt vervolgens aan een plotfile toegevoegd.

Figuur b.37. Stroomschema ter generatie van de circulaire projectie van het

bij een RRR manipulatorarm behorende werkbereik.
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Middels de uit de berekende resultaten af te leiden minimale en maximale

waarde van R, kunnen de voor het tekenen van de lineaire projectie benodigde

hoeken "1 1 en "1 2 als voIgt worden bepaald.

o
"1 1 = - 90 - ~1 + arccos ( E2 I R .max mln

o
"12 = - 90 - ~1 + arccos ( E2 I Rmax max

[ b.114 ]

[ b.115 ]

De in dit verslag reeds op meerdere plaatsen ter sprake gekomen Cincinnati

Milacron T3 Robot, heeft een arm van het besproken type waarvan bovendien de

laatste twee assen parallel zijn met de eerste as van de pols. Daar de bij

dit element behorende schakellengte a4 bepalend is voor het bij de pols be

horende deelwerkbereik, kan door uitbreiding van de afgeleide relaties en

het daarop gebaseerde stroomschema met een extra variabele ( +4 + ~4 ), het

werkbereik van deze en soortgelijke robots worden gegenereerd.

Middels een op deze W1Jze opgebouwd Fortran 77 programma werd de in figuur

b.11 weergegeven circulaire en lineaire projectie van het bij deze manipula

tor behorende werkbereik in 1.1 seconde C.P.U. door een PRIME P750 computer

gegenereerd.
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Bijlage 8. Het bewijs van stelling 2.

Bijlage 8.

In deze bijlage wordt een bewijs geformuleerd van de stelling dat elke com

binatie van drie ongelimiteerde rotatorische elementen kinematisch equiva

lent is met het ongelimiteerde sferische scharnier, mits de bijbehorende

assen elkaar altijd in een punt met een onderlinge hoek van 900 snijden. De

voldoende voorwaarde voor een dergelijke equivalentie kan worden gesplitst

in twee gedeelten:

- het werkbereik van elk punt op de met het laatste element verbonden scha

kel vormt een bol met als middelpunt het snijpunt tussen de drie assen.

- elk punt op de met het laatste element verbonden schakeI kan ongelimiteerd

roteren om een willekeurige lijn door het snijpunt tussen de drie assen.

Oat de te onderzoeken combinatie aan de eerste eis voldoet kan op vrij tri

viale wijze worden bewezen, hetgeen hier niet zal worden uitgewerkt. Ter

analyse van de tweede eis beschouwen we het ruimtelijke mechanisme dat ont

staat indien we de as van het eerste element k koppelen aan het laatste ele

ment m, via een ongelimiteerd rotatorisch element i waarvan de bijbehorende

as door het genoemde snijpunt gaat en evenals de eerste as met de vaste we

reId is verbonden ( zie figuur b.38 ). Het gedrag van dit zogenaamde sferi

sche mechanisme wordt volledig bepaald door de hoeken tussen opvolgende as

sen, zodat afhankelijk van de orientatie van het toegevoegde element de

volgede gevallen kunnen worden onderscheiden.

/1

m
Figuur b.38. Sferisch mechanisme ontstaan uit vier rotatorische elementen

waarvan de bijbehorende assen elkaar in een punt snijden.
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1. .i 900 0ex " exd .i 90c

2. ex .i 900

" exd 2 90°c

3. 2 900 0ex " exd .i 90c

4. 2 900

"
0ex exd 2 90c

De eis tot ongelimiteerde rotatie van dit element kan voor elk geval worden

onderzocht met het sferisch analogon van de stelling van Grashof [ 4. Dudit

za, 1969 ]. Volgens deze stelling kan afhankelijk van het aantal stompe hoe

ken in het mechanisme het element met de kleinste hoek ex tot een naburig

element, of het kleinste supplement ( 1800
- ex ) van deze hoek, ongelimi

teerd roteren indien:

- bij een even aantal stompe hoeken, de som van de kleinste en de grootste

hoek tussen opvolgende assen kleiner of gelijk is aan de som van de

overige twee hoeken tussen opvolgende assen ( geval 1. en geval 4. ).

- bij een oneven aantal stompe hoeken, de kleinste hoek tussen opvolgende

assen vermeerderd met 900 kleiner of gelijk is aan de helft van de som van

aIle overige hoeken tussen opvolgende assen (geval 2 en geval 3).

Daar twee hoeken van het beschouwde mechanisme gelijk zijn aan 900 voIgt uit

deze analyse dat het toegevoegde element in elke orientatie ongelimiteerd

kan roteren, zodat de genoemde combinatie van drie rotatorische elementen

ook aan de tweede eis voldoet.

Tenslotte maken bij een planair vier stangen mechanisme de elementen tegen

over die welke volledig roteren slechts een beperkte slag van ten hoogste

180°. Dit geldt eveneens voor het behandelde sferische mechanisme, zodat de

slag van element 1 slechts 1800 behoeft te zijn om ongelimiteerde rotatie

van element i, ongeacht haar orientatie, te kunnen garanderen.
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Bijlaqe 9. Vervolq doelbereikqeneratie gebaseerd op de moqelijke identifi

katie van een onqelimiteerd sferisch scharnier.

In deze bijlage zal de in hoofdstuk 3.1. geintroduceerde methode ter doelbe

reikgeneratie gebaseerd op de mogelijke identifikatie van een ongelimiteerd

sferisch scharnier, verder worden uitgewerkt voor de in de praktijk minder
vaak voorkomende manipulatortypen.

Geval 2. De eerste drie elementen van de manipulator vormen een onqelimi

teerd sferisch scharnier.

Teneinde het doelbereik behorende bij dit type manipulator te onderzoeken,

beschouwen we het ruimtelijke mechanisme dat ontstaat indien het punt P op

de laatste schakel van de manipulator als middelpunt van een met de vaste

wereld verbonden ongelimiteerd sferisch scharnier wordt beschouwd ( zie fi

guur b.39 ). Uit het principe van kinematische inversie voIgt nu dat in dit
mechanisme de mogelijke orientaties van de laatste schakel ten opzichte van

schakel GP, gekoppeld zijn aan de mogelijke orientaties die schakel GP kan

aannemen in het eveneens in figuur b.39 weergegeven ruimtelijke mechanisme

waarin de verbinding met de vaste wereld is verplaatst naar de laatste scha

kel- .
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Figuur b.39. De mogelijke ruimtelijke mechanismen die uit de in dit deel
behandelde manipulators onstaan, indien het punt P middels een

ongelimiteerd sferisch scharnier en een schakel wordt verbon-

den met het punt G.
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uit deze beschouwing voIgt dat de diverse deelverzamelingen of projecties

van het bij dit type manipulator behorende doelbereik, kunnen worden gegene

reerd door op de volgende wijze gebruik te maken van de zogenaamde omgekeer

de manipulator. Deze manipulator ontstaat uit de zich in een bepaalde stand

bevindende te onderzoeken manipulator, door zijn laatste schakel te be

schouwen als zijnde star verbonden met de vaste wereld en schakel GP als

zijnde de nieuwe laatste schakel.

- Het werkbereik behorende bij een bepaalde orientatie van de hand is gelijk

aan het bij het punt G van de omgekeerde manipulator behorende werkbereik

'N(G), wiens met de vaste wereld verbonden coordinatenframe met de genoemde

orientatie is bevestigd ter plaatse van het punt G van de oorspronkelijke

manipulator.

- De in een bepaald punt van het werkbereik mogelijke orientaties van de

hand met betrekking tot schakel GP, zijn gelijk aan de mogelijke orienta
ties van de hand GP van de bij het betreffende punt behorende omgekeerde

manipulator.

- Een punt behoort tot het primaire werkbereik van de manipulator, indien

een bol met straal GP en middelpunt P in het werkbereik W(G) ligt van de

bij het betreffende punt behorende omgekeerde manipulator.

Geval 1. Drie tussenligqende elementen van de manipulator vormen een onqeli

miteerd sferisch scharnier.

Teneinde het doelbereik behorende bij dit type manipulator te onderzoeken,

beschouwen we het ruimtelijke mechanisme dat ontstaat indien het punt P op

de laatste schakel van de manipulator als middelpunt van een met de vaste

wereld verbonden ongelimiteerd sferisch scharnier wordt beschouwd. Snijden

we dit mechanisme ter plaatse van het punt G door, dan ontstaan twee manipu

lators M1 en M2 welke zijn opgebouwd uit respectievelijk de elementen voor

en de elementen na het op deze wijze verwijderde sferische scharnier ( zie

figuur b.40 ). Daar ter plaatse van een sferisch scharnier voor wat betreft

de orientatie van de aangrenzende schakels geen koppelingsvoorwaarden worden



- 106 - Bijlage 9.

gesteld, kunnen de volgende op het doelbereik betrekking hebbende opmerkin

gen worden gemaakt.

M1

Figuur b.40. De Manipulators M1 en M2.

M2

~

\
\
\
\

- Een bepaald punt behoort tot het werkbereik indien in dit punt het werkbe

reik van manipulator M2 tenminste een gemeenschappelijk element heeft met

dat van manipulator M1.

- Een bepaalde orientatie kan in een punt worden aangestuurd indien het

werkbereik van de bij dat punt behorende manipulator M2 tenminste een ge

meenschappelijk element heeft met dat van manipulator M1, gegeven de con

ditie dat de eerste schakel van manipulator M2 ten opzichte van de vaste

wereld een orientatie heeft welke tegengesteld is aan de gevraagde orien

tatie.

Een bepaald punt behoort tot het primaire werkbereik indien het om een

willekeurige hoek rond het in punt P bevindende sferische scharnier gero

teerde deelwerkbereik van manipulator M2 ten opzichte van dit scharnier,

altijd tenminste een element gemeenschappelijk heeft met het werkbereik

van manipulator M1.
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