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1 Inleiding 

Dit stuk geeft een recept voor het opstellen van een mathematisch model waarin de af
wijking tussen de uitgegeven en de werkelijke positie van het werktuig van een werktuig
machine wordt gerelateerd aan de lokatieafwijkingen tusssen de samenstellende lichamen 
van de werktuigmachine. Er wordt van uit gegaan dat de lezer bekend is met homogene 
coördinatentransformaties, zie eventueel [1]. 

De werktuigmachines waarop dit model van toepassing is zijn opgebouwd uit één of 
twee enkelvoudige ketens, bestaande uit een aaneenschakeling van translatarische en/ of rota
tarische elementen met één vrijheidsgraad. Werktuig en werkstuk vormen de uiteinden van 
respectievelijk keten a en keten b. Hierbij wordt in elke verbinding tussen twee opeenvolgende 
elementen een rechtsdraaiend orthogonaal coördinatenframe aangebracht. Ook in het verbin
dingselement tussen de twee ketens (het 0-element ), het werktuigframe en het werkstukframe 
wordt een coördinatenframe aangebracht. Als er n lichamen in de a en m lichamen in de b 
keten zitten, wordt het werktuigframe aangegeven met an+l en het werkstukframe met bm+I. 
zie figuur 1. 

2 Opstellen model 

2.1 Positionering frames 

In het model worden de afwijkingen van de werktuigpositie gekoppeld aan lokatieafwijkingen 
tussen coördinatenframes verbonden aan opeenvolgende elementen van de werktuigmachine. 
De lokatie van een dergelijk frame kan in principe willekeurig worden gekozen, maar is van 
groot belang voor de effectiviteit van het uiteindelijke model. 

De lokatieafwijking tussen twee opeenvolgende coördinatenframes beschrijft het verschil 
tussen de werkelijke en de ideale structuur van de machine. De belangrijkste factor die 
invloed heeft op de lokatieafwijking tussen twee frames is de afwijking tussen het geleid 
en het geleidend element als functie van de vrijheidsgraad. Om deze afwijkingen te kunnen 
identificeren moeten de frames zodanig geplaatst worden dat er zich tussen twee opeenvolgende 
frames ten hoogste één element bevindt. 

Om aan bovenstaande eisen te kunnen voldoen worden de frames in het contactpunt 
tussen het geleid en het geleidend lichaam geplaatst. Een dergelijk frame wordt verbonden 
gedacht aan het geleidend lichaam. In elke verbinding dient een rechtsdraaiend orthogonaal 
coördinatenframe te worden geplaatst. 

2.2 Typering frames 

Afhankelijk van de soort verbinding is het frame verplaatsend dan wel stilstaand. Een ver
plaatsend frame is een frame behorend bij een translatarisch element waarbij het frame 
met het geleide machinedeel transleert. Een stilstaand frame is een frame behorend bij een 
translatarisch element waarbij het frame stilstaat ten opzichte van de geleider, zie figuur 2. 
Rotatorische elementen worden als stilstaand gemodelleerd, het 0-frame wordt, om model
technische redenen, als verplaatsend gemodelleerd. 
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Figuur 1: Plaatsing frames in werktuigmachine bestaande uit n + m elementen. 

translatie 

///// 
Verplaatsend frame Stilstaand frame 

Figuur 2: Translatorisch element met verplaatsend en stilstaand frame. 
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3 Uitwerking model 

3.1 Bepaling B en V transformaties 

B1e = Coördinatentransformatie die de door element k verzorgde transformatiefrotatie 
beschrijft. 

1e Vi = Coördinatentransformatie die de geometrische relatie tussen de frames k en l be
schrijft wanneer de betreffende elementen zich respectievelijk in hun eind- en beginstand 
bevinden. 

Deze gegevens kunnen rechtstreeks van de te modelleren machine worden afgeleid. 

3.2 T Transformaties 

De coördinatentransformaties le-lTie (= coördinatentransformatie die de lokatie van frame k 

in frame k - 1 beschrijft), zijn afhankelijk van de soort verbinding: 

• Verplaatsend -+ Verplaatsend : le-l T1e = le-l V1e B1e 

• Verplaatsend -+ Stilstaand : le-l T1e =le-l V1e 

• Stilstaand -+ Verplaatsend : le-l T1e = B1e-1 le-l V1e B1e 

• Stilstaand -+ Stilstaand : le-l T1e = B1e-1 le-l V1e 

Uitgaande van 0 en gaande naar an+l en bm+l kan op deze manier voor elke verbinding in de 
keten de bijbehorende transformatie worden bepaald. 

3.3 Berekening werktuigposities 

Uitgaande van het in de ketting voorafgaande frame kan de positie van het werktuig in het 
huidige frame worden berekend. Begonnen wordt met de postitie van het werktuig in het 
werktuigframe (an+l m ), welke bekend is, hierna worden anm, ... ,bmm en bm+l m berekend. 
Hierbij geldt: 

met: 

le-lQie = Kolomrepresentatie van de bij frame k horende oorsprong in frame k- 1. 

le-lRie = Matrixrepresentatie van de bij frame k horende orthogonale vectorbasis in frame 
k- 1. 

Hierbij kunnen le-lQ/e en le-lRie uit le-l T1e worden afgeleid en wel als volgt: 

T 

[ 

1e-1R1e le-lQie l le-l Ie= 

0 0 0 1 

Merk hierbij op dat de b ketting hier achterstevoren wordt doorlopen, de bijbehorende Q en 
R dienen dus uit de inverse van de bij punt 3.2 berekende transformatie afgeleid te worden. 
Bijvoorbeeld:b.m = b4 Q~»3 +b4 Rb3 b3 m, bijpunt3.2wordtb3 n 4 berekend,hierisb.n3 = b3 n 4 -

1 

nodig. 
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3.4 Berekening R matrices 

Voor de werktuigpostitieafwijkingsberekening zijn de matrix representaties nodig in frame 
bm+I van de orthonormale vectorbasissen van alle andere frames (dus b.,.t 1 Rb.,., ... ,bmtl Rbp 

bmtl Ra1 , ... ,bmtl Rantl ). Deze kunnen worden berekend uit de bij 3.3 berekende R matrices, 
als volgt: 

• bmtl Rb ... is in 3.3 berekend uit b.,.t1 n ... 
• bmtl Rbm-1 = bmtl Rb.,.bmRbm-1 

• bmtl Rbm-2 = bmtl Rbm-1 bm-1 Rbm-2 

• etc ... 

De ketting van R matrices wordt achterwaarts (van b naar a) doorlopen. 

3.5 Berekening werktuigpostitieafwijking 

De werktuigpositieafwijking, dit is de aangegeven positie minus de werkelijke positie, is van 
de volgende vorm (zie ook [b.47] in [2]): 

m+l 

bmtl dm = - L (bmtl Rb.(.~b1 X b1 m + ~1 )) 
k=l 
n 

+ L (bmtl Ra.C~a. x a. m + ~.)) 
k=l 

+bmtl Ran andm 

Met zR11 als in 3.4 en zm als in 3.3 en 

ik = Kolomvector welke de oriëntatieafwijking bevat in de lokatie van frame k t.o.v. frame 
k- 1. 

~k = Kolomvector welke de positieafwijking bevat in de lokatie van framekin frame k -1. 

Opmerkingen: 

1. In het algemeen zal er bij een werktuigmachine geen werktuigafwijking optreden, in dit 
geval is andm nul en valt de laatste term weg. Eventueel kunnen wisselfouten e.d. in 
deze term worden meegenomen. 

2. Als het werkstukcoördinatenframe geen afwijking heeft t.o.v. frame bm valt de laatste 
term van de bovenste som weg (ib ... tl en ~bmtl zijn dan beide nul). 

3. Aangezien voor zekere vectoren i en m geldt: 

mz 
0 

-m -Z 

Mm·i 
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kan bovenstaande relatie ook in de volgende vorm worden geschreven: 

m+l 

bm+l dm = - I: [ [bm+l Rb,. Mb,.] [bm+l Rb,.] ] Eb,. 
k=l 
n 

+I: [ [bm+lRa,.Mai:] [b.,.+ 1 Rai:] ] Ea,. 
k=l 

+bm+l Ra,. a,. dm 
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4 Model voor MAHO MH 7008 

Uitgaande van het hiervoor beschreven 'recept' is een foutenmodel ontworpen voor de MAHO 
MH 700S, een vijfassige werktuigmachine. Zie figuur 3 op pagina 12. In het ontworpen 
foutenmodel van de MAHO zijn de volgende randvoorwaarden gebruikt: 

• Het 0-frame wordt als verplaatsend gemodelleerd. 

• Er is geen werktuigafwijking, a.1dm valt dus weg. 

• Het werkstukcoordinatenframe geeft geen afwijking, Jjb,6 valt dus weg. 

4.1 Typering frames 

• Frame al is stilstaand. 

• Frame 0 is verplaatsend. 

• Frame bl is verplaatsend. 

• Frame b2 is verplaatsend. 

• Frame b3 is stilstaand. 

• Frame b4 is stilstaand. 

Hieruit volgt dat: 
oTa.t o Va.t ( v-s) 
oTbl oVbt Bbl (v-v) 
bt T&2 bt Vb2 Bb2 ( v-v) 
&2Tb3 &2Vb3 (v-s) 
b3Tb-4 Bb3 b3 V". (s-s) 

Hierbij komen nog twee eindframes: 

• Werktuigframe (stilstaand), dus a.tTwerktwg Bat al Vwerktwg· 

• Werkstukframe b5 (stilstaand), dus MT&s = B". b-4 Vbs· 

Hierbij is ". Vbs =I dus MT&s = B".. 

4.2 Uitwerking 

4.2.1 Transformaties 

• Voor de transformatie van frame 0 naar frame al geldt: 

oTat = oVat 

= [ ~ ~ ~ ;:~ l 
0 0 1 Zal 

0 0 0 1 
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• Voor de transformatie van frame 0 naar frame b1 geldt: 

oT&t = o V&t B&t 

[ ~ ~ ~ ::: l [ ~ ~ ~ Q~l l 
0 0 1 Z&l 0 0 1 0 
0001 0001 

[ 
~0
1 0

1 
0 X&l l 
0 Ybl + Qbl 

0 1 Z&l 

0 0 1 

• Voor de transformatie van frame b1 naar frame b2 geldt: 

bt T&2 = &1 V&2 B&2 

[ ~ ~ ~ ::: l [ ~ ~ ~ q~2] 
0 0 1 Zb2 0 0 1 0 
0001 0001 

[ ~ 
0 0 X&2 + Qb2] 
1 0 Y&2 

0 1 Z&2 

0 0 1 

• Voor de transformatie van frame b2 naar frame b3 geldt: 

&2T&3 = &2 V&3 

[ ~~~y:l 0 0 1 Zb3 

0 0 0 1 

• Voor de transformatie van frame b3 naar b4 geldt: 

b3Tb4 = Bb3 b3vb4 

[ ~ 
0 0 

~]·[~ 
0 0 

f] cos Qb3 -sin Qb3 1 0 
sin Qb3 cos Qb3 0 1 

0 0 0 0 

[ ~ 
0 0 

yf l cos Qb3 -Sin Qb3 

sin Qb3 cos Qb3 

0 0 

• Voor de transformatie van frame b4 naar frame b5 geldt: 

b4T&5 = Bb4 

[ 

cos0qb4 ~ sin0qb4 ~~ l 
-sin Qb4 0 cos Qb4 

0 0 0 
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• Voor de transformatie van frame al naar het werktuigframe geldt: 

alT werktuig = 

4.2.2 Werktuigposities 

Met behulp van de voorafgaande gegevens kunnen de posities van het werktuig in de diverse 

frames worden berekend, hierbij is 1 de werktuigpositie in het werktuigframe. 

• Uit alTwerktuig volgt dat: 

1. aiRwerktuig = I 

2. alQwerktuig = [0; 0; -810 + qal]T 

Dus alm = alQwerktuig + aiRwerktuig 1 = [0; 0; -810 + qal]T + 1. 

• Uit oTal volgt dat: 

1. oRal = I 

2. 0~1 = [xali Yali Zal]T 

• Uit oT&l-l volgt dat: 

1. b1Ro = I 
2. b1Qo = [-X&li -Y&l- qb1Ï -Z&l]T 

Dus &lm = b1Qo + b1Ro om= [xal- Xbli Ya1- Yb1- qbli Zal- Zb1- 810 + qal]T + 1· 

• Uit &1T&2-l volgt dat: 

1. &2R&l = I 

2. b2Q&l = [-X&2- qb2Ï -Yb2Ï -Z&2]T 

Dus &2m = &2Q&l + b2Rb1 &lm = 
[x al - Xb1 - Xb2 - qb2 j Yal - Yb1 - Yb2 - qb1 j Zal - Zb1 - Zb2 - 810 + qal]T + 1. 

• Uit &2Tb3 -l volgt dat: 

1. &aR&2 = I 

2. b3Q&2 = [0; -yb3j -Zb3]T 
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• Uit b3To4 - 1 volgt dat: 

1. MRba [ ~ co~qba sin°qb3] 
0 - sm qba cos qb3 

2. b4Qoa = (0; -YM cos qb3; YM sin qb3]T 

( 
~-~+4 ) 

Dus b4!!l = b4Qoa + MRb3 b3ffi = cos qb3( dy - YM - qb1 + t11 ) + sin qb3( dz + qal + tz) 
cos qba(dz + qol + t.r:)- sinqba(dy- qbl + t11 - YM) 

waarbij : 
dx Xat - Xb1 - Xb2 
dy = Yat - Yb1 - Yb2 - Yb3 
dz = Zat - Zbl - Zb2 - Zb3 810 

[ 

cosqM 
1. bsRM = . 0 

smqM 

~ - si;qM l 
0 cosqM 

2. bs.QM = [o; o; o]T 

( 

c4(dx- qb2 + t.:e)- s4(ca(dz + qol + tz) sa(dy- qbl + t11 - YM)) ) 
ca(dy YM- qbl + t11 ) + sa(dz + qal + tz) 

c4(ca(dz + qol + tz)- sa(dy- %1 + t11 - YM)) + s4(dx- %2 +i;,:) 

waarbij dx, dy en dz gedefinieerd als boven, en: 
sa = sin qba 
S4 = sinqM 
ca = cosqb3 
C4 cosqM 
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4.2.3 R matrices 

Om relatie [b.47] uit te kunnen rekenen zijn de R matrices van frame b5 naar elk ander frame 
nodig: 

[~ 
0 -;·] bsRb4 1 

84 0 C4 

bsRb3 bsRb4 b4Rb3 

[~ 8384 -ca'•] 
C3 83 

84 -83C4 C3C4 

4.2.4 Uiteindelijke werktuigpositieafwijking 

De werktuigpositieafwijking in het werkstukframe (b5dm) is van de volgende vorm (zie [b.47]): 

4 

bsdm = - '2)bsRb~c(Q.Ic X bkm + fb~c)) 
k=l 

1 

+ '2)bsRak(~lc X a/cm+ fa~c)) 
k=l 

De somtermen zijn, uitgaande van 1 = Q: 

• Keten a, k = 1, dan 

[ ~ 8384 -c3s, ]( [ 0 almz n ~1 + .. ,) C3 83 -almz 0 
84 -83C4 C3C4 0 0 

[ -.1m,s3s4 almzC4 0 C4 8384 -c•'•] 
-almzC3 0 0 0 C3 83 bl 

almz83C4 -almz84 0 84 -83C4 C3C4 

• Keten b, k = 1, dan 

[~ 
8384 -c3s4

] ( [ 0 
blmz 

-.,m l ) C3 83 -blmz 0 bl~z
11 

~bl + fb1 

84 -83C4 C3C4 blmy -blmz 

[ 

-blmz8384 - b1lliyC384 blmzC4 + blm:z:C384 

= -blmzC3 + b1m11 83 -blmz83 

blmz83C4 + b1m11 C3C4 blmz84- blm:z:C3C4 

-blm11 c4 + blmz8384 C4 

blm:z:C3 0 
-'b1my84 - bl.!!!z83C4 84 

• Keten b, k = 2 of k = 3, dan geldt hetzelfde als voor k = 1 (hierboven) maar dan met 
betrekking tot respectievelijk b2m en b3!!!· 
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• Keten b, k = 4, dan 
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