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Robotic Systems 11-15 juli 1983
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Summer course IBM Europe Institute Robo.tic Systems.
11-15 juli 1983 te Grassau (Beieren, BRD) Sporthotel Achental.

Robotic Systems is een van de vier in 1983 gegeven cursussen, ieder van een
week die resp. tot onderwerp hadden:

- Local Area Networks
- Digital Image Procesing
- Robotic Systems

Numerical simulations in Physical Research

Het is de tweede maal dat IBM deze cursussen in Europa organiseert. Vorig
jaar geschiedde dit in Courchevel, Frankrijk.

De bedoeling is om onderzoekers van amerikaanse en europese universiteiten
en van IBM met elkaar in kontakt te brengen, geavanceerde onderzoekresulta
ten te presenteren en daardoor een beter wederzijds begrip tU5sen industrie
en universiteit te bevorderen. Deelname geschiedt op uitnodiging, verzorgd
door de landelijke IBM organisaties. De voordrachten werden vooral verzorgd
door amerikaanse onderzoekers, de meeste van diverse universiteiten, enkele
van IBM en verder door enkele europese onderzoekers.
De 60 deelnemers kwamen uit 15 europese landen, inclusief Turkije en Israel,
de grootste qroep uit Duitsland (16 personen), gevolgd door Frankrijk (11
personen). Uit Nederland kwamen 4 deelnemers, dr. Groen en dr. Zimmerman van
Techn. Natuurkunde TH Delft, P. Hartel van de vakgroep Informatica, Univer
siteit van Amsterdam, en schrijver dezes van TH Eindhoven.

Er werden 28 voordrachten gehouden door 26 sprekers. Hiervan waren 14 onder
zoekers van amerikaanse universiteiten, 4 van het IBM Watson Research
Center, Yorktown Heights, NY, USA, 2 onderzoekers van andere amerikaanse
instellingen, verder uit Europa 4 Fransen, waarvan 3 van universiteiten en
een van Dassault, tenslotte een Brit en een Belg (prof. Oosterlinck, K.U.
Leuven) .

Cursusleider was Phillip Summers van Watson Research Center die Larry
Lieberman verving (verhinderd wegens a.s. vaderschap).

De lezingen ~aren verdeeld over drie hoofdonderwerpen

1. Robottechniek
2. Vision (Beeldverwerking)
3. Geometric Modelling, Computer Aided Design.

Het verband tussen deze drie deelanderwerpen en het algemene thema -Robotic
Systems" was niet altijd even duidelijk. WeI bleek de grote nadruk op
"Systems", gezien als een groter geheel, waarbij -begrijpelijk voor 1BM- aan
de besturing van het hele praces van antwerp tot en met fabrikage wordt ge
dacht.

De voordrachten werden in haog tempo gehouden, van sommige werden ter plaat
se samenvattingen of overdrukken over verwante onderwerpen uitgereikt, ver
der materiaal zal nag worden toegestuurd. Tijd voor discussies na de voor
drachten was zeer beperkt wegens het volle programma.
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Het verblijf in het hotel in Grassau was voortreffelijk verzorqd. Gedurende
de pauzes en de maaltijden was er gelegenheid voor het leggen van kontakten.

De voordrachten gaven een goede indruk van het werk, dat vooral in de USA
wordt verricht. Men ontkwam niet aan de indruk dat er een kloof gaapt tussen
kennis en ontwikkeling van vooral software in de USA enerzijds en Europa
anderzijds. Gezien de in de USA kennelijk in ruime mate beschikbare hulpmid
delen aan computers en de meer mathematische qerichte opleidingen aan ver
schillende universiteiten is het de vraag of het Europa zal lukken die kloof
zelfs maar even groot te houden. Het is ondoenlijk van aIle voordrachten een
samenvatting te geven. In de bijlagen worden enkele onderwerpen, die voor
aansluiting van eigen onderzoek van belang kunnen zijn, wat nader belicht.

Al met al betekende het deelnemen aan deze cursus een inspirerende ervaring.

Eindhoven, 29 juli 1983

H.P. Stal.
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I Robottechniek

1.1 Design of high performance Manipulator

Warren P. Seering, Ass. Prof. Mech. Eng. MIT, Cambridge, Mass.

Enkele kernachtige uitspraken:

Huidige robotkennis is ca. 5 jaar oud, huidige robots in 3 jaar an
tiek.

PUMA kost $ 8 per uur. Mens steeds goedkoper, behalve bij taken die
aIleen door robot kunnen worden vervuld.

Introduktie van ~~n robot zinloos: hele fabrieken en geautomatiseerde
systemen nodig.

Puntlassen: in autofabriek evenveel handpuntlassers als robots om ge
miste lassen bij te werken.

Seering heeft met zijn groep bij MIT cartesische (TTT) robot ontworpen, 3
translaties, een handrotatie verder 2 gr.v.vr. in een produkthouder onder
robotarm. Voordeel van deze constructie: Zware voorwerpen belasten niet de
arm, maar staan op tafel.
Modellen worden in 8 uur uit polystyreenschuim gebouwd.
Voor geleiding: rollen op stalen strippen (omlopende kogelgeleidingen beper
ken snelheid tot ca 1,5 m/sec).
Doel was: Snelste robot ter wereld: zie Ken A. Pasch en Warren P. Seering:
On the drive systems for high performance machines and manipulators.
Uit benodigde versnelling worden vereiste aandrijfkoppels bepaald, verschil
lende motoren vergeleken (Fig. 1).
Duurdere motoren zouden niet beter zijn!
Keuze viel op luchtmotor (roterend) met electromotor voor remmen, schroef
spil met moer.

Volgende stap wordt: luchtmotor omkeren als rem. Omschakelen klep kost nu
nag 20 msee. Wellicht vooraf schakelen via regelsysteem.
Is veruit snelste aandrijving: a 1,5 9max
Prijs motor $ 150. Lawaai hoog!
Voor responsie zie: Active Damping in a three-axis robotic Manipulator Peter
H. Heckl en Warren P. Seering.
Beide genoemde publicaties in mijn bezit.

Zij hebben oak een programmeerbare, zelfierende toevoerinrichting gebouwd
voor onderdelen Polaroid camera.
Uit trillende doseerbunker vallen produkten op trilplaat, zodanig beplakt
met "kunstgras" (geeft in ~~n richting veel grotere wrijving dan in tegenge
stelde) dat produkten willen rondiopen. Breedte van uitloopgoot met motortje
instelbaar.
Nieuw produkt door laten lopen: heeft beperkt aantal stabiele standen. Van
de meest voorkomende stand de eigenschappen in geheugen vastieggen in de
vorm van onderbrekingstijdsduur van lichtstraal. Deze doorlaten, aIle andere
terugblazen op rondioopbaan.
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I.2 Aandrijving

In enkele voordrachten door IBM mensen werd terloops op de hydraulische li
neaire aandrijving van de IBM 7050 Cartesische robot gewezen. Over een stang
met golfvormig profiel, steek ca 50 mm, volgens inlichtingen op de tentoon
stelling in Chicago parabolische golfvorm, loopt een wagentje. Dit heeft 4,
loodrecht op de stang gerichte hydraulische cilindertjes op onderling af-

stand ~ steek. Rollen onderaan de zuigers rusten op het golfprofiel. Bovenop

iedere zuiger is een schuif, die openingen naar naburige cilinders kan ope
nen of sluiten, naargelang de stand van de zuiger. Met een enkel toe- en
afvoerkanaal in het cilinderblok kan beweging, snelheid en looprichting wor
den gecommandeetd (Fig. 2).
Zie voor werking ook: R.H. Taylor: An intergrated Robot System Architecture
(jan. 83) pag. 6 en 27 (in mijn bezit)
J. Alvarez en H. Panissidi: "Analysis of a Linear Self-Commutating Actuator
for Robotic Systems".
Robotics Research and Advanced Applications, ASHE Book nr. H. 00236, New
York 1982.

I.3 Kinematic and Force Analysis of articulated hands

Kenneth Salisbury, PhD-werk Stanford (Mech. Eng. + Artificial Intelligence).

Behandelt historie kunsthanden, (a.a. Gotz von Berlichingen) .

Verschillende wijzen van grijpen vlg. Schlesinger:
cilinder, bol, tussen vingertoppen, draagbeugel (bijv. v. kaffer) papier
(kaartje) .
Bestudeert mechanismen in isotopische punten waardoar krachtwerking zonder
kinematische annauwkeurigheid geschiedt.

Hand ontwikkeld samen met JPL (Jet Propulsion Lab.).
Per beweging 2 motoren, een voar heen, een voor terug.
2 bewegingen lukt met 3 motoren, een houdt trekkabels voar beweging onder
spanning. De kracht in de kabel gemeten door rekstrookje op beugel van span
rol.
Motoren: gelijkstroom torque motoren, worden warm als greep te lang duurt.
Hand met 3 vingers, 12 scharnieren, ruimtelijke bewegingsmogelijkheden.
Ais voorbeeld toegepast bij montage van Sprinkler brandblus5ers.

I.4 A comparison of prosthetic and robotic systems

Prof. John Wood, University of Utah, Salt Lake City.

Behandelt het antwerp van armprothesen waarbij de besturing plaatsvindt door
electrische signalen die op de huid kunnen worden afgenamen bij cantractie
van een spier. Aandrijving door electramotaren, 450 m.A.h. nikkel-cadmium
batterijen 12V.
De prothese kan voorzien worden van een haak of een "cosmetische" hand met
beweegbare vingers.
Tijdens een demonstratie wordt getoond hoe iemand via huidelectroden de hand



5

kan besturen. De patient moet leren welke spierbekrachtiqingen bij een ge
wenste beweging horen, dit is n.l. verschillend van die bij een natuurlijke
hand.
Een indrukwekkend stukje constructie- en besturingstechniek.

Lit: Development of the Utah Artifical Arm, Stephen C. Jacobsen e.a. (in
mijn bezit).

1.5 Sensors for Robot Control

Dr. Antal Bejczy, California Institute for Technology en JPL (Jet Propulsion
Lab) .

Inwendige toestandsgrootheden: positie, snelheid en versnelling van scha
kels, krachten en/of koppels.

Uitwendige toestandsgrootheden: geometrische verhouding tot uit te voeren
taak, voorwerpen en omgeving.

Vaor de inwendige toestandsgrootheden: optische encoders voor positie, in
crementeel of absoluut.
Inductosyn-principe.
Koppelmeting op aandrijfas van schake1 (brugschakeling van rekstrookjes)
vaor terugkoppelinq naar aandrijving.

Voor de uitwendige toestandsgrootheden: Drukgevoelige vingers, aanwezigheid,
kracht/koppel.
LiQht: ongevoelig voor bijv. straling. Met fibre optics lichtgevoelige
proximity sensor, slechts enkele pixels informatie.
Toepassing: op operator-bediende 16m lange arm met 4-vingerige grijper van
space shuttle: oppikken van satellieten uit ruimte.
Tactiel: loodrecht kruisende draden, gescheiden door dielectricum of drukge
voelige kunststof.
Ook: afzonderlijke, drukgevoelige electroden.
Geeft info over vorm en plaats van voorwerp.

1Oplossend vermogen: 2 celafstand.

Combinatie druk-licht: Reflecterende elastomeer, hierop glasfiber. Bij ver
vorming elastomeer wordt licht verstrooid, minder opgevangen (Fig. 3). In
een oppervlak worden een aantal van deze cellen ingebouwd.
Div. tactiele sensoren, o.a. VLSI van Carnegie-Mellon, drukgevoelige kunst
stoflaag op afzonderlijke metalen electroden, daaronder silicon substraat
met computing elements ingebed (Fig. 4).
ander principe: Stiften op film aangebracht geven corona ontlading op PVF2
film, die is aangebracht op electrode (Fig. 5).
Vrij betaalbare in handel verkrijgbare druksensor: van LORD, enkele 1000 $.
Verder: Box-Sandwich tactiele sensor.

Slipsensoren: Veronderstelt beweging, glijden. Naald Ioodrecht op in aIle
richtingen beweegbare sensorvlak gelagerd in ruimtelijke lagering. Beweegt
draaibaar bolletje, waarop gevoelige elementen (Fig. 6).
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Kracht-- en druksensoren: Veren, piezo-elementen, rekstrookjes.
Sensoren voor 3 krachten, 3 momenten: o.a. van Brussel (Leuven), Draper Lab,
Stanford. Uitgefreesd blok aluminium, op uitgespaarde bruggen de rekstrook
jes voor de te bepalen krachten en momenten.
Toegepast in hand van lange arm Space-shuttle. Door de inwendige ruimte van
de sensor loopt de schroefspil, die via moer met schuifbus de 4 vingers van
de hand beweegt. Uitvoeren van een taak bleek het best te gaan door uitslui
tend de informatie uit de krachtsensoren te gebruiken, zonder hulp van TV
camera. Dan moet men op teveel dingen letten!

Een publicatie over deze sensoren wordt toegezonden.

1.6 Control and Compliance

door Daniel Whitney, Charles Stark Draper Lab, Cambridge Mass.

Het Draperlab is zeer aktief op het gebeid van assemblage met behulp van de
robot. De RCC (Remote Center Compliance) is door hen (en Whitney) ontwik
keld. Daarmee is de montage van pen in gat met niet geheel samenvallende
hartlijnen mogelijk zonder teruggekoppeld systeem.
Voor het krachtenspel tijdens deze montage zie: Quasi-Static Assembly of
Compliantly Supported Rigid Parts door D.E. Whitney (in mijn bezit).

Ook hoekafwijkingen tot ca 20 kunnen worden gecompenseerd.
De pool van het compliante (= soepele, meegevende) mechanisme moet ongeveer
op de hoogte van de afronding van de pen boven de onderkant liggen.
Naast deze z.g. passieve compliant werkt Draper Lab ook aan actieve com
plianten met terugkoppeling van de gemeten inzetkracht naar een correctieme
chanisme. Zie: Force Feedback Control of Manipulator Time Motions door D.E.
Whitney (in mijn bezit). Hierin worden servomechanismen met krachtterugkop
peling behandeld. Dit wordt vervolgens gecombineerd met een plaatsbepaling.
Deze laatste z.g. Instrumented RCC vergemakkelijkt het programmeren en biedt
de mogelijkheid tot contourvolgen. Dit is een geintegreerde uitvoering van
een actieve en passieve compliant. Bij het contourvolgen moet het Center of
Compliance (de pool) op het contactpunt van de taster liggen.

Bij de instrumented RCC worden uitwijkingen van de opnemers vertaald in de
plaats waar een lichtstraal een positiegevoelige lichtcel treft (d.m.v.
spiegeltjes).
Zoln gecombineerde RCC is vrij kostbaar, er bestaan enkele prototypen, prijs
ca $ 15.000,-.

Enkele uitspraken van Whitney:
- Zorgvuldige analyse van robotprobleem geeft vaak "non-human" oplossing.
- Wat gemakkelijk is voor mensen is dat niet voor robots en omgekeerd.
- ·Vision" sensoren kunnen afwijking (bij montage) zover verkleinen dat tac-

tiele sensoren verder kunnen worden gebruikt.
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1.7 Mobile Robots

Door Georges Giralt, LAAS, (Laboratoire d'Automatique et d'Analyse des
Systemes), Toulouse, Frankrijk.

Allerwegen is belangstelling voor bewegende, rijdende of lopende robots.
Shakey (van SRI) is een van de eerste, een wagentje met TV-camera erop. Ook
4- en 6-voetige loopmachines gebouwd.

Toepassingen: zowel in fabriek als in vijandige milieus (bijv. in de ruim
tel. Thans goede sensoren beschikbaar.
Wagentjes met allerlei aantallen en opstelling van de wielen. PUMA bijv. 3

wielen onder 1200
, i.p.v. banden rollen om tangentieel om het wiel liggende

assen.

Bij LAAS ontwikkeld HILARE-robot, 3 wielen, ~en gestuurd voorwiel. 400 kg.
1.1x1.1xO.7m. Vm = 1 m/sec.
Uitgerust met: - TV-camera, (100x100, solid state)

- 14 ultrasone sensoren 36 kHz (tot 2m afstand)
- infrarood referentie
- wegmeting d.m.v. optlsche hoekeneoders op de wielen.

Ran zich aIleen 0P vlakke bodem bewegen, doch zelf zijn weg vinden tussen
(veelhoekige) obstakels in twee dimensies, ook als die obstakels bij het
begin van de opdracht niet bekend zijn. De robot ontwerpt m.b.v. zijn sen
sorinformatie een "plattegrond" van de werkruimte.
Na het vinden van een doorgang tussen de obstakels gaat hij vandaar een vol
gend stuk verkennen.

Daarna kan iedere opdracht in die ruimte worden uitgevoerd. Voor de platte
grond wordt de ruimte ingedeeld in ·cellen" door verbindingslijnen te trek
ken tU5sen hoekpunten van waargenomen obstakels. Hij beweegt dan steeds naar
een volgende eel. Loopt hij vast in een doolhofconfiguratie dan gaat hij
terug en zoekt andere weg.

Zo'n wagentje heeft niet de bezwaren van de besturing d.m.v. draad in de
vloer.
Idee~n voor toepassingen: vuilophalen, industrieel schoonmaken van ruimtes,
distributie van materialen, magazijnen, bouwplaatsen.

1.8 Fine Motion Planning

door Jean Claude Latombe, IMAG-Iab van National Polytechnic Institute,
Grenoble.

Aansluiting bij vorig onderwerp: A moet weg kiezen tussen obstakels B, C, D
enz. Rrimp A tot een punt, laat obstakels gelijkmatig uitdijen tot zij el
kaar raken, kies dan weg door raakpunten (Fig. 7).

zie oak: An Aproach to Automatic Robot Programming Based on Inductive
Learning, door Bruno Lefay en Jean Claude Latombe (in mijn bezit)
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Problemen bij montage:

Robot niet nauwkeurig genoeg
Voorwerpen niet volledig identiek
Toevoerinrichtingen geven afwijkingen in aangeboden positie.

Leerproces:

1. Training: het systeem besluit op grond van informatie uit de sensoren
welke beweging(en} moet(en) worden uitgevoerd.

2. Inductiefase: deze beslissinqen worden tot een programma (fine aotion
program) omgevormd.

Overschatten van de onnauwkeurigheid geeft inefficient bewegingspatroon,
onderschatten een onbetrouwbaar, juist schatten is moeilijk.

nit wordt toegelicht aan het inzetten van pen in gat. Na uitvoeren van iede
re deelhandeling wordt nieuwe eindsituatie geanalyseerd.

Bijv.: als eind van vorige handeling was: indien assen evenzijdig, contact
kracht > 2N ~ is er contact op afschuining. Richting hiervan bekend
door sensoren.
Nieuwe opdracht: verplaats horizontaal tot contact aan overzijde.
Is die bereikt, dan is afwijking bekend, beweeg terug over halve af
wijking.
Latombe geeft een wijze aan om uit deze deelhandelingen een flowchart
en daaruit een robotprogramma samen te stellen.
zie vaar meer detail bovengenoemde publikatie.

1.9 Robot programming Languages and Software Systems Architecture

door Russell Taylor, IBM Research, Yorktown Heights, NY.

De funkties die in een taal moeten kunnen worden beschreven zijn:

Motion (beweging)
Sensing (waarnemen met sensoren)
Adaptability (aanpassing aan omstandigheden)
Data Processing (verwerken van gegevens)
System Monitoring (bewaken van het systeem)

Als onderdelen van robottoepassingen noemt hij:

(controleren r inspecteren)
van fouten)

( Aansluitingsmogelijkheid tot gereedschap
) + toevoerinrichting, operator en gege-
( vensbestand.

Calibration (maten van programma
lijkheid)

Manipulation (hanteren)
Verification/Inspection
Error recovery (herstel
Tool + feeder interface
Operator interface
Database interface

in dekking brengen met die van werke-
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Als voorbeeld behandelt bij de montage van een deflectiemagneetring
(yokering) met binnenvertanding op een mal met 4 vinnen met behulp van
kracht- en gezichtsensoren.

Verder: Montage van printerketting met 7050/7060 IBM robot. 42 typeblokjes
hebben evenzoveel toevoerinrichtingen en worden volgens letterprograama in
de ketting gezet. Eerst kalibreert de grijper zichzelf t.o.v. het ketting
frame. Het laatste blokje moet nauwkeurig passen, ruimte wordt eerst met
krachtsensor bepaald.

Motion Architecture:

Language interpreter (bijv. beweeg arm naar G.)
Planner (bereken 6G)
Task (bereken t = t + sample time)
Joint driver (aandrijving van betr. schakels)

Transformatie tussen "aardsysteem" XYZ en aan produkt of robotarm bevestigd

systeem xyz via transformatie F = [R, p]

waarin: F = frame of aardsysteem, R = rotatie, p = translatie.

Guarded motion (beveiligde beweging) onderbreekt de beweging als een sensor
een onregelmatigheid constateert. nit kan ook gebruikt worden om in enkele
aftastbewegingen een doelwit te vinden.

Enige thans bestaande Robotprogrammeertalen:
Robotfunktie georienteerd: MH-1i ML/EmilYi Siglai MCLi WAVEi VAL (van

Unimation); LM, AL etc.

Systeemgeorienteerd LISP; SAIL; BASIC; PASCALi RAILi AML (van IBM).

Lit: AML: a Manufacturing Language. R.H. Taylor, P.O. Summers, J.D. Meyer,
Rohot Programming Tomas Lozano-P~rez

Seide pUblicaties in mijn bezit.

1.10 Offline Robot Programming

Door Etienne Dombre, LAMM (Laboratoire d'Automatique et de Microelectronique
de Montpellier), Montpellier.

zie ook paper: Offline Robot Programming door Etienne Dombre.

Zij maken een model van de robot m.b.v. de CATIA simulatie van Dassault (zie
hiervoor ook Philippe Forestier: Geometric Modelling with Solids and
Surfaces 111.7).

De robot kan als solid model (massief) of als draad- of lijnmodel worden
voorgesteld. Oak de "werkruimte" kan worden gemodelleerd. Statische effecten
tengevolge van de gewichten van robotcomponenten en uitwendige krachten op
de hand kunnen worden berekend.
Uitgewerkte voorbeelden: twee robots aan een transportband, monteren toetsen
van een toetsenbord. Volgorde van deeltaken.
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Verder: Robothand draaien terwijl een gegeven punt aan de hand op gelijke
hoogte blijft. In videotape wordt programmeren getoond: het is geen echte
"real time" animatie. Steeds wordt een volgend punt berekend (duur 5-8 sec)
en dan op het scherm getekend. Vgl. het systeem van Mc Auto!

Ook Curve tracking mogelijk.
Tussen maken programma en uitvoering door robot zou nag een soort post-pro
cessor nodig zijn, o.a. voor het calibreren. Hier werken zij aan.

1.11 Automatic Synthesis of Robot

Door Tomas Lozano-P~rez, MIT Cambridge Mass.

Hij onderscheidt de volgende programmeermethoden:
1. Guiding: is eenvoudig, vergt geen berekeningen of strategie~n m.b.v.

sensoren.
2. Manipulator level programming (robotgericht programmeren): Vergt vaar

digheid, grotere behoefte aan computerruimte. Is flexibel, kan off
line.

3. Task level programming (taakgericht programmeren): Vergt veel meer
berekeningen. Is eenvoudig, veilig en betrouwbaar en kan off-line ge
beuren.

Gang van zaken bij Task level programming:
Maak plan voor botsingvrije beweging
Maak plan voor compliant beweging
Maak plan voor "fine motion strategies" (na eerste contact met voor

werp)
Kies grijperconfiguratie
Kies sensing strategy
Kies layout van opstelling en toevoer onderdelen.

Vooral belangrijk: Botsingsvrije beweging.
Methoden o.a.:

Generate and Test (Pieper, Meyer en Agin) Geschikt bij gering aantal
voorwerpen
Explicit Free Space (Udupa, Widdoes, Lozano-Perez, Wesley, Brooks,
Schwartz en Sharir)
Freeways (Brooks, O'Dunclaing, Yap) (Fig. 8)
Critical Curves (Schwartz en Sharir).

De laatste 3 methodes gaan uit van het bepalen van een vrije doorgang.
"Configuration" is het stel parameters dat nodig is am de positie van ieder
punt in een systeem van lichamen te bepalen.

Er worden een aantal voorbeelden getoond:

1. Bewegend voorwerp, kan aIleen transleren, construeer baan van een punt
van dat voorwerp als dat rakend om een ander voorwerp heen wordt ge
schoven. Blijft het gekozen punt steeds daarbuiten, dan geen botsings
gevaar (Fig. 9).
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2. "Classification": is een voorwerp geheel in, of geheel bulten obstakel
of is het onzeker. (zie oak voordracht Requicha over Solid Modelling).
Hierbij voorbeeld uitgewerkt van voorwerp (soort winkelhaak) die met
combinatie van translaties en rotaties tussen twee obstakels door moet
worden verplaatst. Kostte 70 min. rekentijd!!

3. Bepaal "spine" tussen twee objecten (Voronoi diagram), lijn op gelijke
afstand van die objecten (zie Fig. 8).

4. Construeer equidistanten om de voorwerpen tot die elkaar raken.
(zie ook: Fine Motion Planning, Jean Claude Latombe)
Opm: tijdens bewegen volgens spine kan de orientatie gewijzigd worden
(rotatie toestaan).

Gri;pen: Let erop dat de gekozen weg van het voorwerp ook nog mogelijk is in
de grijper. Zorg voor voldoende overlapping van vingers en te grij
pen oppervlak.

Lit.: Tomas Lozano-P~rez: Automatic Planning of Manipulator Transfer
Movements. (in mijn bezit).
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II Beeldverwerking (Vision)

11.1 Industrial Machine Vision, Mark A. Lavin, IBM Yorktown Heights, NY.

Huidige belemmeringen:

Prijs te hoog: (mag niet meer dan $ 10.000 kosten).
Snelheid te laag (wens: ca 1 sec. per bewerking).
Nog te afhankelijk van bediening.
Betrouwbaarheid te gering.

Praktische voordelen:

Vermindering operationele kosten.
Betrouwbaarder dan mensbij langdurige inspectietaken.
Gelntegreerde automatisering op grote schaal mogelijk.

Toepassingsmogelijkheden:

1. Aanwezigheid, tellen (bijv. aantal voorwerpen van gegeven vorm,
kristallen, medische toepassingen als cellen, chromosomen).

2. Meten. (bijv. electrodenafstand bougie, afmetingen ertsbrokken op
band.)

3. Inspectie (bijv. drukwerk op regelmatigheid, P.C. boards, dit is be
langrijkste toepassing, turbineschoepen, gietstukken en 3D-voorwerpen,
laatste duurt lang, moeilijk te programmeren).

4. Plaats en orientatie waarnemen (bijv. voorwerpen op band, afnemen,
overzetten. Bin picking, waarbij gedeeltelijke overdekking van voor
werpen en schaduwen).

5. Herkennen van onderdelen.

Beperkingen van huidige systemen:

Onvoldoende ontwikkelde technologie voor o.a.:
zoeken begrenzingen en randen, 3D-verwerking, herkenning en vergelij
king met gegeven vorm. Diepte-informatie met ·structured light".

Beperkte en omslachtige programmeerbaarheid:
IBM gebruikt AML voor binaire beelden, en Vision Programming Language
AVL O.
Ook: SRI Vision Module (voordr. Robert Bolles), zie 11.3.

Gebrekkige toepassingen:
Ontwikkel specifieke hardware voor visionsystemen.
Geen lange rekentijd op dure computer voor goedkoop onderdeel!
Cyclocomputer: pipelinesysteem met toename van informatie per station.
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11.2 Understanding Light Prof. Berthold Horn, M.I.T. Cambridge, Mass.

"Perception is controlled Hallucination".

1. Binaire beeldverwerking: een bit per beeldcel.
Methoden: - tellen van beeldpunten (oppervlak, omtrek, Euler-getal)

- iteratieve verandering (laten krimpen of zwellen van
beeld)

- berekening zwaartepunt, traagheidsmoment enz.
Snelle verwerking mogelijk.

2. Gray-level beeiden, 2D-patronen van heiderheid, o.a. afhankeIijk van
materiaal, invallend licht. Bij systeem van Horn wordt voorwerp na
elkaar onder twee verschiIIende richtingen belicht, reflectie van ie
der deel van oppervlak wordt telkens gemeten, daaruit kan stand van
dat opperviaktedeel t.o.v. de Iichtbronnen worden bepaaid. Dit wordt
vastgelegd in een "needle diagram·. Grootte en richting van vector
pijItjes geven afbeeiding van richting van appervlak. Dit kan oak (ge
Iijktijdig) met lichtbronnen van verschillende kleur geschieden.
Waar naalddiagram duideIijk richting vertoont wordt waarde 1 aangeno
men, verder O. Zo ontstaat een gedigitaliseerd binair beeld.
Toepassing: bin picking van torussen ("doughnuts"), werkt aIleen bij
gelijk reflecterend opperviak.

11.3 Structured Light Techniques for Acquisition of 3D-Information

door: Robert Bolles, SRI International

Toepassing "lichtvlak" (laserstraal 2 mm ~ via oscillerende spiegel of ci
lindrische lens). Doorsnijding lichtvlak met voorwerp, meestal ruimtelijke
kromme,. Discontinulteiten in kromtestraal, concave of convexe kromming zijn
afhankelijk van vorm voorwerp.
Met twee lichtvlakken kan stand van belichte vlak t.O.V. lichtbron bepaald
worden uit afstand en onderlinge hoek geprojekteerde lichtlijnen.
Meerdere lichtvlakken (bijv. door opeenvolgende kleine verplaatsingen) geven
indruk van vorm van gehele voorwerp.
Identificatie van de lijn bijv. door modulatie tot "stippellijn" met ver
schillende afstanden van stippen of d.m.v. kleur. Te herkennen zijn:

- Volumes
- Surfaces (oppervlakken)
- Edges (randen)

SRI werkt aan herkennen van voorwerpen in een willekeurige hoop ("bin
picking" probleem) door vergelijking van waarneming met gegevens uit de CAD
beschrijving van dat voorwerp.

Uit de discontinuiteiten in de doorsnijdingslijnen van de opeenvolgende
lichtvlakken worden "edges" (randen) geconstrueerd (Fig. 11).
Soms is voorwerp gedeeltelijk afgedekt: op grond van vergelijking met het
CAD model wordt een lijn (bijv. begrenzing van een cilinder) verder probe
renderwijs ge~xtrapoleerd. Men tracht zoveel mogelijk "features" (kenmerken)
als: cirkelvormige randen, evenwijdige en loodrechte vlakken te herkennen en
te vergelijken door iedere doorsnijdingslijn in rechten en cirkels te analy
sereno
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Er wordt een nieuw beeld gemaakt met daarop aIleen de discontinuiteiten.

De processingtime m.b.t. VAX 11780 bedraagt enkele minuten!

1I.4 Early Visual Processing

door prof. Robert Haralick, Virginia Polytechn. Inst.

Patroonherkenning door bepalen van overgangen licht-donker en omgekeerd in
waargenomen beeld. Daar overgang vaak geleidelijk is wordt de O-doorgang van
de tweede afgeleide bepaald, tevens de richting bepalen waarin de intensi
teitsovergang maximaal is. Aldus gevonden overgangspunten vervangen door een
polynoom m.b.v. kleinste kwadraten.
Verder worden de "ridges", d.i. toppen met grootste helderheid en de ·val
leys" d.i. dalen met grootste "duisternis" op overeenkomstige wijze bepaald.
Zo kan een afbeelding met soepele overgangen (bijv. portret) in een lijnen
tekening worden omgezet.

II.5 Hardware for Machine Vision,

door Dr. Michael J.B.D. Duff, University College, Londen (U.K.)

Heeft een vergelijking gemaakt van 17, in dec. 1981 beschikbare systemen,
gekeken naar

- kosten
- gemak van gebruik
- prestaties

betreft kosten is het een research systeem of in de handel verkrijgbaar.
Bij de eerste zijn verborgen kosten van staf en studenten
en van mislukkingen niet meegenomen.

betreft gemak en gebruik: - Zijn eigenschappen wezenlijk of aIleen leuk en
duur.

- Welke inputmiddelen als: foto's, dia's, T.V.,
magnetische tape.

- Welke beeldafmetingen, bits/pixel en pixels/-
beeld.

- Welke taal wordt gebruikt.
- Mogelijkheid van interactief gebruik.
- Programmeerbaarheid.

betreft prestatie: niet te verwarren met aIleen snelheid.
Pixop = picture operation per sec.

Megaflop = 106 32-bit floating point bewerkingen per
sec.
Verwerkingssnelheid voor 512x512 pixel beeld, met 256
grijswaarden, bij T.V.-snelheid van 25 beelden/sec
vergt 6 miljoen pixops. Serieel werkende computer is
niet in staat tot real time verwerking. Derhalve paral
lel werken met high speed bus. Uiteindelijk ideaal:
iedere pixel geintegreerd met zijn eigen logica.



11.6 Industrial Machine Vision Application

door prof. Andre Oosterlinck, K.U. Leuven.

van belang zijn:
- verlichting
- camera/sensor
- hanteren van onderdelen
- algorithmen voor processing
- beeldcomputer
- interface met fabrieksuitrusting.

Tegenwoordige stand van zaken:
- analyse van silhouetten

eenvoudigc voorwerpen en scenes
beheerste verlichting
voorwerpen zander overlapping of aanraking
20-analyse
matig oplossend vermogen en snelheid
duur.

Toepassing vaoral bij inspectie:
- is het voorwerp intact en compleet
- zijn er afwijkingen in maat en/of vorm

aantal, maat en plaats van gaten
- meten van kritische afmetingen.

Voordeel:
- 100\ meting gedurende bewerkingsproces
- Minder hulpmallen e.d. nodig.

Gang van zaken:
Voorwerp isoleren - beeld opnemen - kenmerken verwerken.

Keuze van Sensoren:
- Moving mirror scanner: draaiende (veelvlakkige) of oscillerende

spiegel. Beeldafstanden niet evenredig met
draaiingshoek spiegel.

- Opnamebuis T.V., eerst oneven lijnen, vervolgens even ertussen.
(25 bId/sec 625 lijnen Europa)
(30 bld/sec 525 lijnen USA)

- Image dissector tube: Beeld wordt door spot gevormd, deze werpt
lichtstraal door buis, die op foto-multipliers wordt opgevangen.

- Oual moving mirror image plane scanner.
Twee onderling loodrechte bewegende spiegels laten lichtstraal het
te onderzoeken vlak bestrijken.

- CCO-camera: line array tot 2500 pixels
vlak array tot 480x380 pixels.
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CCO heeft voorkeur van Oosterlinck, hoewel duurder dan Vidicon T.V. camera,
echter ook ca. 50x gevoeliger.

Ander probleem: "Lag", wat is er over van het vorige beeld.
Oit is bij Vicicon 20%, bij CCO slechts 1\. Van belang bij snelle beelden.



16

"Blooming": lichtvlek in midden van beeld dijt uit. Treedt op bij Vidicon,
niet bij CCD.

Verlichtinqssystemen:
- doorvallend licht
- opvallend licht (diffuus)
- opvallend gericht licht
- fIitsIicht
- lichtvlak

Enige Vormkenmerken:
- 1igging zwaartepunt

overgangspunten kromming contour
aantal gaten en hun oppervlak
lengte contour
opperviak van silhouet
omgeschreven cirke1 om zwaartepunt
kleinste rechthoek om voorwerp.

Als voorbeeld behandelt Oosterlinck de controle van reed relais (tongschake
laars)

Controlepunten: Iengte aansIuitdraden
lengte glas
lengte totaal
lengte insmelting
plaats contactlip in insmeiting
vorm van contactlippen.

Er zijn 40 mogelijke fouten. statistiek van waargenomen fouten. Prijs 25 A
30.000 $ (zie betr. prijs voordracht Duff!)

Kenmerkend pIaatje: over totale Iengte van het relais wordt som van aIle
lokale grijswaarden bepaaId, onder twee onder ling loodrechte richtingen.
Opgezet voor 1,5 sec cyclustijd, Ioopt nu in 0,5 sec.
Produkten van band afnemen, onder camera leggen, draaien.

In aanbouw: Leuven Image Processor 2 (LIP-2)
Aantal bouwstenen klaar.
Input: enige camera's, max. 24 Mbytes/sec.
Analytische processor, kan histogrammen maken.
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III Geometric Modelling; CAD/CAM

III.1 Geometric Modelling

Door Michael A. Wesley, IBM Research Center, Yorktown Heights, NY.

De voordracht zal nog in druk worden toegezonden.
Nodig is een Design Data Base die in aIle stappen bruikbaar is. Men gaat uit
van een aantal grondvormen als: volumina, oppervlakken, krommen, punten enz.

Toegepaste werkwijzen:
- Boolean (voor doorsnijdingen)
- Sweep (vormen ontstaan door verplaatsing van grondvorm)
- Plastische vervorming van een grondvorm.

Graphics betreft aIleen het tekenen m.b.v. de computer.
Solid vs non-solid.
Non-solid heeft meestal betrekking op de computer-teken-systemen (bijv.
CADAM). Men werkt met wireframes (draadvormen). Er is geen verschil tU5sen
materiaal en omringende ruimte.
Bij solid systemen is er een expliciet onderscheid tussen materiaal en ruim
teo Geeft mogelijkheid tot berekenen van volume en betere visualisering.

Verschillende manieren om database op te zetten:
- programma's schrijven, die database vormen
- interaktive graphics (light pen, cursor)
- gebruik wireframe algorithms (brug vanuit bestaande 2D-systemen)
- benadering van Baumgart met Euler-operatoren
- benadering vlg. Braid (UK) met gedefinieerde grondvormen: cilinder,

bol, kegel, blok.

IBM doet interactive graphics en de Braid-methode.
Voorwerp wordt samengesteld uit de grondvormen (primitives) door Boole-ope
raties: doorsnijden, aanplakken, aftrekken.
Opbouw complexe samenstelling:
Grondvorm - dee I van onderdeel - onderdeel - samenstelling.

Grondvorm wordt uit programma opgeroepen, geef de hoofdafmetingen aan.

Van dubbel symmetrische voorwerpen slechts 1/4 ontwerpen.
Kegel defini~ren door rotatie van beschrijvende lijn.
Voor sleuf in voorwerp: definieer "profielfrees", geef as en verplaatsing
frees.
Doorsneden: definieer doorsnijdingsvlak.
Verschillende orthogonale aanzichten komen uit perspectivische tekening.
Bij tekenen samenstelling kunnen onzichtbare lijnen verdwijnen.
Controle op fouten: nemen onderdelen niet elkaars plaats in?
Perspectivische tekening kan houten model voor produktontwerp vervangen.
De omgekeerde vraaq is om uit de aanzichten het voorwerp te bepalen.
Zie hiervoor: Automatic Generation of Solid Models from Wire Frames and Pro
jections door M.A. Wesley (III.8).
Aansluiting op Computer Aided Manufacturing (CAM):

- NC onderdelenfabrikage duur draaien en frezen.
- Vervormingsprocessen als persen en buigen.



18

- Rate processen (etsen, opgroeien enz. bijv. voor integrated cir
cuits).

- Assemblage/robotics.
- Inspektie.

111.2 Mathematics of CAD Primitives. using ratiQnal Parameterization! Qf
Standard Surfaces

Door PrQf. Jack Schwartz, New YQrk University, CQmputer Science Department.

De rationale krommen en Qppervlakken als: bQI, cilinder, hyperbolo1de en
torus worden in hun mathematische vergelijking beschreven.

De kwadratische uitdrukkingen worden in de hQmQgene VQrm gebracht met symme
trische matrices.
DQor rotatie worden deze matrices in diagQnale VQrm gebracht.
Hieruit kunnen de doorsnijdingen worden bepaald. Verschillende gevallen van
de configuratie van de matrices worden behandeld. De eigenwaarden A kunnen
daarbij reeel Qf complex zijn.
Zie OQk: Precise Implementation Qf CAD Primitives using ratiQnal

Parametrizations of Standard Surfaces door S. Beken, J.I. Schwartz
en M. Sharir (in mijn bezit).

Verdere lit: Sutherland e.a.: Computer definition of hidden Lines (titel is
niet exact).

111.3 Geometric Modellers and their Use in different Design DQmains

DOQr Prof. Charles Eastman, Carnegie-MellQn University, Pittsburgh PA, USA.

Eastman houdt zich vOQral bezig met toepassing van Geometric Modelling in de
architectuur.

In zijn voordracht geeft hij nag eens een overzicht van de gebruikte metho
den:

Grondvormen ("primitives")
Boolean operations, optellen en aftrekken van vormen
Euler operatoren
"Sweep", d.i. een lijn of oppervlak volgens een gegeven regel ver
plaatsen, waardoor een oppervlak of volume ontstaat bijv: rotatie van
halve doorsnede om as, geeft omwentelingslichaam; "extrusie", ver
plaatsing van oppervlak langs een lijn, geeft plaat- of blokvormige
voorwerpen (Fig. 12).

111.4 Using 3D-models as the Target for Image Analysis and as a Basis for
Vision Planning

Door Rodney A. Brooks, voorheen M.I.T., Cambridge Mass, USA.

Deze voordracht behandelt een combinatie van modelling en patroonherkennen.
Voor het laatste memoreert hij nog eens de methoden van Bolles, (SRll, Horn,
(MIT) en Haraleck (Virginia). zie hiervoor de betreffende samenvattingen
onder II.
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Als toepassing behandelt hij herkenning van bijv. vliegtuigen op luchtfota's
Als grondvormen voor het opbouwen van voorwerpen noemt hij naast de veel
vlakken (polyhedra) oak de "algemene kegels".
Deze laatste ontstaan door een punt van een vlakke figuur van willekeurige
vorm over een willekeurig gekozen ruimtelijke kromme, een ·spine", te laten
bewegen, waarbij de vlakke figuur nog volgens een gegeven voorschrift van
vorm kan veranderen. (Fig 13)
Verder noemt hij de "Algebra Box· als beschrijving van voorwerpen (zie
Fig. 14) en de "Geometry Box", die berust op symbolische transformaties.

A Family of Key Algorithms for Solid Modeling

Door Aristides Requicha, University of Rochester, NY, USA.

Een voorwerp kan voor zijn beschrijvng ontleed worden gedacht in een aantal
kleinere elementen, bijv. kubussen, staafjes of plakken (zie Fig. 15). Door
een wiskundige formulering kan worden beschreven of zo'n vormelementje al
dan niet tot het voorwerp behoort of juist op de grens ligt.

" )

opgebouwd via punten en lijnen tot oppervlakken
membership classification

" "

De theorie wordt
(resp. point

line
curve and surface

Voorbeeld point membership classification: (zie Fig. 16)
P ligt in oppervlak A, P ligt in oppervlak B, dan is S door Boole-relatie
gekarakteriseerd. Een probleem doet zlch voor als P juist op de begrenzing
van A en B ligt. B kan dan op A liggen of ertegenaan. (zie Fig. 17).

Een techniek om een vlakke vorm te beschrijven is: Teken een rechthoek om de
figuur, deel die in 4 gelijke delen, de delen waarin zich niets bevindt wor
den niet verder beschouwd, de overige worden weer in 4 delen verdeeld enz.
Men kan zover verfijnen als gewenst. (zie Fig. 18).

Voor de bepaling van de grenzen geldt de vraag:
Ligt een (rechthoekig) elementair vlakje binnen een groter vlak? Vergroot en
verklein het grotere vlak met de halve maat van het kleinere vlakje. Ligt
het midden van het kleinere binnen de vergrote en verkleinde grenzen dan
wordt het tot het grotere vlak gerekend, ligt het buiten het vergrote dan
valt het erbuiten, ligt het binnen de verkleinde dan is nader onderzoek
i.v.m. de vorm van het grate vlak nodig. (zie Fig. 19).
Op overeenkomstige wijze wordt Line Membership Classification behandeld.
(zie Fig. 20) voor beschrijven van voorwerp met doorsnijdende lijn. Hierop
berust "Ray Tracing", het tekenen van voorwerpen op een scherm waarbij lij
nen vanuit een "oogpunt" via het voorwerp naar het scherm worden getrokken.
Requicha toont voorbeelden van ware schilderijen die op deze wijze tot stand
zijn gebracht.

Het nadeel van al deze methodes is de grote hoeveelheid rekenwerk.
De procedures vergen zeer veel tijd. Doel van het verdere onderzoek: de a1
gorithmen verbeteren en ontwikkeling van specifieke hardware.
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111.6 Interactive Computer Graphics for Geometric Modeling and CAD/CAM

Door prof. Michael Wozny, Rensselaer Polytechnic Institute, USA.

Een indrukwekkende dia-show van de mogelijkheden van het tekenen met de com
puter. Zij gebruiken het Applicon systeem, tekenen eerst de geometrie in een
lijntekening ("vector raster") en vullen dan de vlakken in kleur in. Hier
voor heeft men een "palet" met een 30-tal gradaties tussen zwart en de
lichtste tint van een kleur. Bij een lichaam gevormd ult facetten, kan voor
ieder facet een tint worden gekozen. M.b.v. een "shading" techniek worden de
overgangen van de facetten en hun tinten vloeiend gemaakt.
Dit geeft zeer realistische afbeeldingen van niet-bestaande voorwerpen. Te
gebuiken in reclame, gebruiksaanwijzingen (bijv. met exploded views), film
en TV.
De superellips wordt oak gebruikt als grondvorm voor een familie van vormen.

111.7 Geometric Modeling with Solids and Surfaces

Door Philippe Forestier, Dassault Systemes, Frankrijk.

Dassault (vliegtuigenfabriek) maakt uitgebreid gebruik van CAD/CAM systemen.
500 personen werken met 120 grafische terminals. CADAM wordt gebruikt voor
2-dimensionale problemen, het zelfontwikkelde CATIA voor 3-dimensionale.
Gebruikte computers IBM 4341 voor de kleinere, IBM 3081 voor de grootste
problemen. Voor 3-dimensionale problemen is 4 x zoveel reken- en geheugenca
paciteit nodig als voor tweedimensionale.
IBM heeft een licentie van CATIA.
Een tussenvorm, met 2,5 dimensie, is een 2-D systeem waarin hoogtematen wor
den bijgeschreven.
Krommen kunnen worden vastgelegd als snijlijn tussen een vlak en een opper
vlak, als snijlijn van twee oppervlakken, als contour van een lichaam enz.
Cirkcls, ellipsen e.d. worden door hun canonische vorm vastgelegd.
Oak kan een kromme door een aantal punten worden bepaald. Hiervoor zijn twee
mogelijkheden:

de "spline", opgebouwd uit Se graadspolynomen tussen twee opeenvolgen
de punten, met continue overgangen van raking, kromming e.d. in die
punten.
polynomische boog. Gebruikmakend van een benaderingsmethode als klein
ste kwadraten (Newton, Chebychef) wordt de gezochte kromme in een po
lynoom van ten hoogste de 1Se graad beschreven. Deze kromme gaat dus
niet exact door de gegeven punten.
Deze laatste methode levert een sneller antwerp.

Met CATIA wordt de snijkromme van twee oppervlakken in 0,5 sec. berekend.

Een vereenvoudiging en verkorting van rekentijd wordt verkregen met het be
schrijven van volumina door veelvlakken (polyheders). Dit geeft gemak bij
het verwijderen van verborgen lijnen, Boole-operaties als samenvoegen, af
trekken, doorsnijden enz. en allerlei berekeningen op het gebied van sterkte
en luchtweerstand (Fig. 21).
Overgangen tussen dubbel gekromde oppervlakken (z.g. "fillets", bijv. aan
sluiting vleugel aan romp) worden als opeenvolgende cirkels met varierende
straal uitgevoerd (Fig. 22).
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Met het programma kunnen ook ruimtelijke kinematische analyses worden uitge
voerd (bijv. beweging landingsgestel Fig. 23). Ook simulatie van robotbewe
gingen is mogelijk. Zie: Offline Robot Programming door Etienne Dombre
(1.10) .

Met behulp van APT is er een koppelmogelijkheid CAD/CAM voor 3- tot 5-as
sige machines en draaibanken.

111.8 AutQmatic GeneratiQn Qf Solid MQdels from Wire Frames and Projections

Door Michael A Wesley, IBM Research, Yorktown Heights, NY, USA.

Deze tweede lezing van M.A. Wesley behandelt het Qmqekeerde probleem van het
tekenen van aanzichten van een bekend voorwerp. De vraag luidt hier: bepaal
bet voorwerp bij een gegeven stel aanzichten of projecties. Daarbij blijken
de projecten het VQQrwerp SQms verre van eenduidig te definieren.

uit de prQjecties worden de mogelijke hoekpunten van het ·skelet· bepaald.
Daarmee is echter nQg niet gezegd dat die aIle bestaan en verbanden magen
worden door snijdingslijnen van begrenzingsvlakken (zie Fig. 24).

Enige voorbeelden van multi-interpretabele combinaties van projecties, (zie
Fig. 25).

VQor het uitwerken van deze prQblemen mQeten interactieve Qplossingen wQrden
gevonden.
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Optililized lead. Each Letter on the Chart Represents II CODUIlt!rcially
Available Motor.
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Linear Hydraulic Motor.

Fig. 2.
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Fig. 3. Tactiele sensor met lichtreflectie

Drukgevoelige kunststof

metalen electroden

silicon substraat

computing elements

Fig. 4. Tactiele sensor met drukgevoelige kunststof

Corona ontlading

PVF 2 film

electrode

Fig. 5. Tactiele sensor met corona ontlading
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/~ • slipsensor, kan in aile richtingen bewegen

Fig. 6. Alzijdige tactiele sensor



Fig. 7. Baan tussen obstakels
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I
(M.P. van punten met gelijke

afstand tot obstakels)

P

Fig. 8. Voronoi diagram.

obstakel B

'1
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ruimte waarin A zich kan bevinden als

punt P van A aan B raakt
translerend voorwerp A

Fig. 9. Benodigde ruimte voor translerend lichaam.
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Fig. 11. Doorsnijdingen van voorwerp door
evenwijdige "lichtvlakken"



a. rotatie

b. translatie ("extrusie")

Fig. 12. Ontstaan van voorwerp uit doorsnede of uit een
begrenzingsvlak ("sweep")

spine

veranderende doorsnede

Fig. 13. Ontstaan van voorwerp door (veranderende) doorsnede
over spine

b
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a > 2
b > 1
a x b < 4

o 2 a

Fig. 14. Algebraische beschrijving van
oppervlak
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Fig. 15. Beschrijving van voorwerp door: a. kubussen
b. zuilen
c. plakken
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A p

P in A
. } P in S

P ~n B
S = A.B (An B)

Fig. 16. Definitie van overlappend gebied
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B B
OP p

Fig. 17. Grensgevallen van Fig. 16.

recl1thoek am vorm

4 en 3"" worden niet verder
beschouwd, enz. (zijn "leeg")

3"3'"

Fig. 18. Beschrijving van een oppervlak door rechthoekjes.
(Point Membership Classification)
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Fig. 19. Grensgevallen Point Membership Classification

x in S

x buiten S

x

buiten S

P : snijpunten
n x met S

Pz en P
6

mogen
vervallen.

a.

A

B

buiten A in A bui en A

buiten B in B lPuiten B

buiten S in S ~uiten S

S = A + B

(andere notatie:
S = AV B)

b. Opbouw voorwerp met Line Membership
Classification.

Fig. ZO. Beschrijving van voorwerp d.m.v. doorsnijdende
lijnen (Line Membership Classification)
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Fig. 21.
Samenstellen, doorsnijden en aftrekken van
massieve lichamen volgens Boole.

Fig. 22.

Overgang ("fillet") van ruimtelijk gekromde
oppervlakken



Fig. 23.

Voorbeelden van ruimtelijke kinematische analyse.
a. Landingsgestel
b. Wielophanging van auto



Fig. 24. Projecties met mogelijk voorwerp. Er zijn meerdere mogelijkheden.
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Fig. 25. Projecties, die meer-
dere voorwerpen beschrij-
ven.

a. 7 mogelijkheden

b. 107 mogelijkheden

c. 38065 mogelijkheden


