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Samenvatting

Dit literatuuronderzoek is onderdeel van de onderzoekopdracht naar een universele

grijper voor de toevoereenheid van het FALe-project. In dit onderzoek is getracht

een overzicht te geven van de ontwikkelingen van passieve compliantie in de monta

ge. Allereerst worden de problemen tijdens automatische montage en de noodzaak

tot compliantie beschreven. Vervolgens worden de begrippen compliantie en compli

antiematrix besproken. Uiteinde]jjk worden van verschillende compliantie-constructies

bet werkingsprincipe, uitvoeringsvorm en karakteristieken bebandeld.
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1

Inleiding

1.1 Problemen bij automatische assemblage

Industriele robots kunnen bij vele processen worden ingezet waarbij de robot het

werk van een mens overneemt. Het blijkt echter dat de automatisering van een voor

heen handmatig montageproces nogal eens problemen met zich mee brengt. Het

assembleren van onderdelen blijkt typisch zo'n proces te zijn. Het samenvoegen van

twee componenten; een proces dat zo simpel lijkt voor een mens, blijkt soms voor

een robot toch niet zo gemakkelijk te zijn. Met name nauwkeurig passende onderde

len vormen een probleem. De assen van de samen te voegen onderdelen val1en nooit

precies samen ten gevolge van positioneerfouten van de robot, draagblokken en

grijpers. Bovendien zorgen maattoleranties en montageafwijkingen van systeemcompo

nenten voor extra fouten (zie figuur 1). Deze geometrische fouten kunnen stagnatie

van de assemblage-actie en ontoelaatbaar hoge contactkrachten tot gevolg hebben.

Ben typische actie waarbij deze fenomenen van belang zijn is het plaatsen van een

pen in een gat met zeer kleine speling.

Men staat dus voor het probleem een automatisch assemblage systeem te ontwerpen

dat in staat is om nauwkeurig passende onderdelen te monteren op een manier die

kan concurreren met manuele montage. Natuurlijk kan geprobeerd worden het

systeem zo stijf te construeren dat de totale nauwkeurigheid beter is dan de spelingen

van de samen te voegen onderdelen. Mocht dit al mogelijk zijn dan is dit een zeer

kostbare aanpak en niet realistisch. De baan van een component tijdens assemblage
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zal dus zodanig gewijzigd moeten worden dat de assemblage actie niet stagneert en er

geen ontoelaatbare contactkrachten optreden. Deze baanwijziging kan gerealiseerd

worden met een vorm van compliantie (letterlijk: soepelheid).
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1.2 Compliantie

De gevraagde baanwijziging kan op twee manieren worden gerealiseerd:

1. Door meting van de krachtswerking die ontstaat bij het contact van de samen te

voegen delen. Deze meetwaarde leidt tot een baanwijziging via een terugkoppe

ling naar de besturing en aandrijving van de robot.

2. De positie van de component wordt onder 'dwang' van de krachtswerking aange-

past

In het eerste geval spreken we van actieve compliantie in het tweede van passieve

compliantie. Ben actieve compliantie bestaat dus uit een mechanisch gedeelte en een

elektronisch feed-back systeem terwijl de passieve uitvoering geheel is opgebouwd uit

mechanische componenten. In deze literatuurstudie zullen de eigenschappe~

uitvoeringsvormen en toepassingsgebieden van de passieve compliantie uitvoerig

worden besproken. Ben groot deel van deze studie is gebaseerd op afstudeerwerk van
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P.W.J. Leenders [1].
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1.3 De Compliantiematrix

Zoals gezegd vindt er bij een passieve compliantie eenpositiewijziging plaats ten

gevolge van de optredende contactkrachten. Als we de compliantie beschouwen als

een mechanisme met zes graden van vrijheid dan kan het verband tussen deze

krachten en de bijbehorende positieverandering worden weergegeven in een 6x6

stijfheidsmatrix of het omgekeerde hiervan de compliantiematrix (figuur 2).

In het speciale geval dat het com

pliantiecentrum (het punt waar de

compliantie krachten kan opnemen)

samenvalt met het referentie-assen

stelsel is de matrix een diagonaalma

trix. Bij bijvoorbeeld de pen-gat

assemblage ligt het compliantiecen

trum in het ondervlak van de pen.

Praktisch blijkt de matrix echter geen diagonaalmatrix te zijn maar 36 stijfheidsfacto

ren te bevatten. Het compliantiecentrum valt namelijk vaak slechts momentaan

samen met het referentie-assenstelsel en de verplaatsingsvector staat niet altijd in de

richting van de krachtvektor. De vraag is dus in eerste instantie: wat moet de inhoud

van de compliantiematrix zijn om een specifieke assemblage-actie succesvol te laten

verlopen ? Een vooraf bepaalde matrix zou dan eventueel later gebruikt kunnen

worden om een werkelijke compliantie-unit te ontwerpen met de gevonden eigen

schappen. Afhankelijk van de actie die uitgevoerd moet worden en de geometrie van

de componenten die in contact zijn met eikaar, moet de compliantiematrix verschil

lend van samenstelling zijn. Mason [2] was de eerste die voorwaarden formuleerde

waaraan de compliantiematrix moet voldoen. Hij beschrijft een methode waarmee

een matrix berekend kan worden die voor een gegeven contact-situatie altijd begrens

de contactkrachten garandeert. Peshkin [3] werkte deze theorie verder uit en ontwik

kelde een methode waarmee een matrix berekend kan worden voor de gehele duur

van de assemblage-actie. Deze matrix is naast consistent met de assemblage-taak

(begrensde contactkrachten) ook fout-corrigerend.
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De moeilijkheid blijft om een berekende matrix om te zetten in een passief complian

tie-concept. De ornzetting naar een actieve compliantie is natuurlijk veel makkelijker.

De ontwerpen die in de volgende hoofdstukken worden besproken zijn dan ook Diet

tot stand gekomen met behulp van een vooraf bepaalde compliantie-matrix maar met

behulp van de gewenste kinematische eigenschappen van de compliantie.
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Remote Center Compliance
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2.1 Basisconcept RCC

De Remote Center Compliance is het resultaat van een uitgebreide studie door het

'Charles Stark Draper Laboratory' van het MIT in Boston naar problemen die zicb

voordoen bij bet automatiseren van assemblage. De RCC is een ontwerp dat bet

vermogen bezit om flexibel (compliant) te reageren op zijdelingse fouten en hoek

fouten (zie figuur 3) van de te assemble-

ren componenten. Een essentieel kenmerk

van de RCC is het onafhankelijk opnemen

van zijdelingse fouten en boekfouten; bet

opnemen van de ene fout-soort mag de

andere fout-soort namelijk Diet vergroten

(zie figuur 4). Zijdelings gericbte kracbten

veroorzaken enkel een zijdelingse bewe

ging terwijl een boekverdraaing altijd bet

gevolg is van een moment. Voor het plaa-

tsen van een pen in een gat hebben Nevins en Whitney [4J van het eerder genoemde

laboratorium voorwaarden opgesteld omtrent maximale positioneerfout en optreden

de contaetkrachten. Gesteld wordt dat wlang aan deze voorwaarden wordt voldaan

en zolang de zijdelingse fout binnen de pen-gat speling blijft, met gebruik van de

RCC (onder quasi-statische omstandigheden !) bet samenvoegen succesvol zal
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verlopen. In hoeverre dit ook werkelijk zo blijkt te zijn zullen we later bekijken.

8
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Figuur 5 toont een het principe van de RCC in een 2D-uitvoering. Het principe komt

neer op het serieel koppelen van twee stangenvierzijden. De ene vierzijde heeft twee

schuin geplaatste stangen. Het kruispunt van deze twee stangen, het Remote Center

is de momentane pool van het mechanisme waar om de vierzijde kan roteren indien

er een moment wordt uitgeoefend. De momentane pool van het andere mechanisme

ligt vanwege de twee paralIelle stangen in oneindig. Deze stangenvierzijde kan dus

slechts zijdelings bewegen. We onderscheiden dus twee werkzame mechanismen; een

translatie-gedeelte en een rotatiedeel die respectievelijk de zijdelingse fouten en

hoekfouten onafhankelijk opnemen. Er kunnen alleen via de momentane pool

krachten

}
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figuur 6

worden doorgeleid; momenten lam

nen dus alleen door het roterende

deel worden opgenomen. In figuur 6

is een constructie weergeven waarin

beide delen ruimte besparend zijn

geintegreerd. De gecombineerde

lengte van het gereedschap en de te

assembleren component moet zoda

nig zijn dat het Remote Center

ongeveer in het ondervlak van de

component ligt. Vit proeven is ech

ter gebleken dat het RC niet exact in het ondervlak hoeft te liggen; een axiale

afwijking van 10 tot 15 % van de RC-afstand verminderd de werking van de RCC

niet significant. Figuur 7 toont een van de eerste RCC-prototypes gebouwd in het

Draper-lab. In deze 3-dimensionale uit

voering komen de zjjdelingse en rotatie

verplaatsingen tot stand door elastische

deformatie van drie stangen per functio

neel gedeelte waarbij de stangen op 1200

van elkaar rondom de hartlijn zijn ge

plaatst. Figuur 8 toont een voorbeeld van

een RCC die gebeel geintegreerd is in

een grijper-systeem. Aangezien de wer

king van de RCC niet altijd wordt ge

bruikt of gewenst is, is er een blokkerings

mecbanisme ingebouwd. De RCC beeft

weI enkele beperkingen waarmee men bij

eventuele toepassing rekening moet bou

den:

1. De RC-positie wordt bepaald door de geometrie van de RCC en kan dus tijdens

werkzaambeden niet veranderd worden.

2. Bij niet verticale assemblage-acties is compensatie in de positie noodzakelijk ten
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gevolge van de zwaartekracht.

3. Aangezien de spanningen in de RCC binnen het elastische gebied moeten blijven,

zijn er grenzen aan de grootte de zijdelingse fout en de hoekfout die kan worden

gecompenseerd.

4. De assemblage-criteria op basis waarvan de RCC is ontworpen gelden alleen

onder quasi-statische oIDStandigheden met een constante wrijvingscoefficient. Bij

'high-speed'-assemblage zal dit RCC-concept niet voldoen.

5. De contactkrachten die optreden tengevolge van de stijfheid van de RCC kunnen

gevoelige componenten eventueel beschadigen.

Binnen deze grenzen blijkt de

RCC een tamelijk goedkoop

stuk gereedschap, dat weinig

onderhoud nodig heeft, de

flexibiliteit van de uitlijning bij

nauwkeurige assemblagehande

lingen vergroot en een grotere

produktiviteit mogelijk maakt.

De grootte van fouten die

gecompenseerd kan worden

ligt tussen de 1 tot 2 mm en 1

tot 2 graden. Dit is voldoende

om constructeurs in staat te

stellen minder strenge eisen te

stellen aan uitlijning van trans- figuur 8

portsystemen, uniformiteit van draagblokken en onderdeeltoleranties.

2.2 RCC en elastomere technologie

In figuur 9 is het eerder besproken RCC-principe weergegeven. De schakels TS en

RS zijn uitgevoerd als sprieten van verenstaal. Een nadeeI van deze uitvoering is dat

de stijfheid ongewenst toeneemt bij een toenemende axiale toelaatbare belasting.

Beter zou een veelvormige stijfheidskarakteristiek oftewel beheerste anisotropie zijn.

Dit kan bereikt worden door toepassing van meervoudig gelamelleerde elastomere
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RCC

figuur 9
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Elastomeren bezitten de karakteristiek van een

zeer elastische stof en worden dan ook in veel

toepassingen als veren gebruikt. Ze zijn in

principe niet samendrukbaar maar stulpen bij

.compressie zijdelings uit. In tegenstelling tot de

veerconstante onder afschuiving blijkt de com

pressie-veerconstante sterk afhankelijk van een vormfactor. Deze vormfactor is gede

finieerd als de verhouding tussen het drukbelaste oppervlak en het uitstulpende

oppervlak.

Vormfactor = A./~ A. = op druk belaste oppervlak

~ = uitstulpend oppervlak

De compressiemodulus van een elastomeer wordt bepaald door de vormfactor en de

glijdingsmodulus (zie figuur 10). De compressieveerconstante kan nu als voIgt worden

berekend:

Ac = op druk belaste oppervlak

Ec = compressiemodulus

tc = dikte elastomere laag

n = aantal elastomere lagen

Compression Load Compression Load

l'lo...
>C

Cii
A.-...

c W
~-.. ..
~.;
a"g
u:!E

10 100

Shape Factor (S. F.I Shear Directions

figuur 10 figuur 11

De compressieveerconstante is dus direkt afhankelijk van de compressiemodulus

welke weer zeer gevoelig is voor de vormfactor. Door goed gebruik van deze

vormfactor kan dus de compressieveerconstante veranderd worden. Als we in het

midden van de oorspronkelijke sandwich een dun metalen plaatje aanbrengen krijgen



Passieve Compliantie 12

we de gelamelleerde sandwich van figuur 11. De dikte van ieder elastomeer deel is de

helft van de oorspronkelijke dikte wat resulteert in verdubbeling van de totale

compressiestijfheid. De schuifstijfheid behoudt echter de originele waarde. De

toename van de compressiestijfheid wordt groter naarmate meer lamellen aange

bracht worden. Tevens neemt de toelaatbare drukbelasting toe vanwege de toename

van de vormfactor. Bij de sandwich met zes elastomere lagen neemt de toelaatbare

drukbelasting, in vergelijking met de sandwich met een laag, met een factor vijftien

toe.

Toepassingen in RCC

Indien de schakels uit figuur 9 nu worden vervangen door meervoudig gelaagde

elastomere sandwiches ontstaat een RCC die een hoge axiale belasting kan verdragen

met behoud van de zijdelingse compliantie. Dit principe is bedacht door J. Rebman

[5] en voor het eerst toegepast in een commercieel verkrijgbare variant door Lord

Industrial Products [6]. Er werden twee verschillende principiele varianten aangebo

den: de ene met een duidelijk gescheiden rotatie- en translatiedeel (figuur 12) en in

een latere variant werden beide delen geintegreerd (figuur 13). In 1989 heeft

Assurance Technologies Inc. [7] de produktie van Lord overgenomen en heeft een

verbeterde versie van de laatste Lord-RCC ontwikkeld (figuur 14). De verdere

technische gegevens van deze complianten zijn weergegeven in bijlage I.

~ <obo' 1n"'da",

elastomeric
shear pad

'oolin, in",<fao.
Folded-Up Implementation

center of
compliance

figuur 12
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figuur 15

bedacht met een hoge

axiaal toelaatbare belas-

2.3 RCC in lagervorm

Om ervaring op te doen in het oplossen van problemen bij gerobotiseerde assemblage

werd door Martensson en Jogansson [8] een studie verricht naar het volgende

praktijkgeval: De assemblage vail een transmissie-as van een versnellingsbak uit een

personenauto (figuur 15).

Het probleem van de

nauwkeurig getolereerde

montage werd opgelost

met het RCC-principe. Er

werd een constructie

ting. De unit bestaat uit

een lateraal lager dan

compenseert voor zijdelingse fouten en een sferisch lager (met het krommingsmiddel

punt in het RC) dat kan roteren om het RC en compenseert voor hoekfouten (figuur

16). Het voordeel van deze constructie is dat de veerconstante, zowel voor de

'----------(-.=.

'00......

figuur 16 figuur 17
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zijdelingse als voor de roterende beweging gewijzigd kan worden zonder dat de

belastbaarheid afneemt. In bet geval van zeer boge axiale belasting kan de construetie

ook uitgevoerd worden met glijlagers (figuur 17). Ret krachtenverloop tijdens bet

monteren van een lager met een diameter van 40 mm in een buis (zijdelingse fout: 1

mm, boekfout: 5 rad) met (lijn 2) en zonder (lijn 1) gebruik van deze unit zijn in een

grafiek weergeven. In figuur 18a is dit gedaan voor een losse passing en in figuur 18b

voor een klempassing.

I V
!/I

/~I

I \
I~I

a: lossa passing

'"

figuur18
b: k1empassing

'"

2.4 Onderzoek aan RCC

2.4.1. Karakteristieken van de RCC

Met het doel meer inzicht te krijgen in de

invloed die verschillende ontwerpparame

ters op bet functioneren van de RCC

bebben, is door Stoyanov en Ivanov [9]

een onderzoek uitgevoerd naar de karak

teristieken van de RCC. Als eerste werd

er een geometriscbe analyse uitgevoerd

van het rotatie-deel van de RCC; exacte

relaties tussen rotatiehoeken en verplaat

singen binnen de RCC werden vastgelegd.

Hieruit kon het volgende worden gecon

cludeerd:

A

figuur 19
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1. De maximale hoekverdraaing Q (zie figuur 19) is enkel een functie van de ont

werpparameter d. Een afname van d leidt tot een procentueel ongeveer even

grote toename van de hoek Q. Aan de andere kant is d echter afhankelijk van de

volgende parameters:

- de initiele hoek van de schakels 4>; bij een constante L neemt d toe indien 4>

toeneemt.

- ontwerpkarakteristieken zoals interface-afspraken, ruimte-beperkingen etc.

2. Het vermogen van de RCC om klemming te voorkomen door middel van de

omhoog trekkende beweging Yc is enkel afhankelijk van de hoogte R van de

schakels. Een afname van R resulteert in een toename van het preventief vermo

gen.

Vervolgens zijn er enkele RCC's gebouwd en om de verschillende constructies te

testen en hun karakteristieken te onderzoeken werd een speciale opstelling gebruikt

(figuur 20). Binnen een bepaald gebied kunnen op een willekeurig punt een koppel

F
RCC device

F

figuur 20

en een zijdelingse kracht worden uitgeoefend waardoor een werkelijke belasting kan

worden gesimuleerd. Zoals we eerder zagen zuBen het rotatie-deel en het translatie

deel theoretisch geheel onafhankelijk van elkaar werken. Uit de proefnemingen bleek
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dat dit onjuist is. Als een zuiver zijdelings gerichte kracht wordt aangebracht op het

uiteinde van de proefstaaf, reageren niet alleen de translatie-schakels maar gedeelte

lijk ook de rotatieschakels. Omgekeerd reageren de translatie-schakels gedeeltelijk bij

het aanbrengen van een moment. Dit effect bleek op te kunnen lopen tot 50 % van

de nuttige reactie van de RCC ! Het is duidelijk dat van de twee effecten de parasi

taire actie van de rotatie-elementen bij het aanbrengen van een zijdelingse kracht het

gevaarlijkste is; de kans op klemming wordt aanzienlijk vergroot. Er wordt dus ook

aanbevolen om dit effect ten koste van een toename het parasitaire effect van de

translatie-schakels te verminderen. Door het toepassen van rotatieschakels met een

grotere stijfheid en translatie-elementen met een hogere elasticiteit bleek het

parasitaire effect gehalveerd te kunnen worden.

2.4.2. Simulatie m.b.v. solid modeling van een RCC-assemblage actie

Door de zeer beperkte universaliteit van de RCC moeten de eigenschappen van een

RCC worden geoptimaliseerd voor een specifieke assemblage-actie. Een simulatie

programma dat kan voorspellen hoe een assemblage-actie zal verlopen met gebruik

van een RCC met bepaalde eigenschappen zou een erg makkelijk hulp-gereedschap

zijn bij deze optimalisatie. Geleyn [10] heeft voor de klassieke pen-gat situatie gepro

beerd zo'n programma te ontwikkelen. Omdat de meeste beschouwingen van de pen

gat situatie slechts 2D (zoals bijvoorbeeld door Whitney c.s.) zijn en contactvormen in

werkelijkheid in 3D veel complexer zijn heeft Geleyn geprobeerd een 3D simulatie te

ontwikkelen met behulp van solid-modeling technieken.

Om de baan van een pen te kunnen simuleren moeten de contactkrachten en

momenten worden berekend. Uitgaande van de 2D krachten analyse van Whitney [4]

heeft Geleyn een uitbreiding naar 3 dimensies gemaakt. Met behulp van de solid

modeller PADL-2 en a1goritmen (in FORTRAN-77) op basis van de krachten-analyse

kunnen de contactpunt-coordinaten, de hoek en de aanwezigheid van een tweede

contact punt in de 3-dimensionale ruimte worden berekend. Zoals uit de flow-chart

van figuur 21 blijkt, bestaat het programma uit 3 hoofd 'loops' die elk een fase nit het

insteek-proces representeren; glijden, eenpuntscontact en (eventueel) tweepuntscon

tact. Het programma simuleert voor elke fase het insteken en geeft een grafische

weergave van de pen als solid model terwijl deze verder in het gat wordt geplaatst.
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Bovendien wordt ook het verloop van de insteekkracht en de contactkrachten getoond

en waarschuwt het programma indien er blokkering of klemming optreedt.

Er wordt gesteld datmet de gevolge strategie het ook mogelijk is om simulatie

programma's te ontwikkelen voor complexere assemblage-acties.

~,

~~~~ ~~~~~;;:se >- •
rl,..ta:":ic~,,::-:,a:;O:te~o::-::o:'::s!::!t1o::-::n~a:::n'::"o'l':jo:::rc::-::e~l::'lnl~or:::m~a""!Ic~n""l,

No

I Move peg i accordingly I

Ves

, 0

I Calculate eOS~10n and force Information I

Move peg accordingly

figuur 21
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3

Dynamic RCC

De Dynamic RCC Hand is een constructie bedacht door Asada en Kakumoto van de

Kyoto University, Japan [11]. Het principe van de eerder besproken RCC is geba

seerd op een quasi-statische analyse van de pen-gat assemblage-actie. Als de snelheid

van de pen toeneemt (high-speed assemblage), is quasi-statische aanname niet langer

geldig. Er wordt nu een dynamisch proces beschouwt waarbij de traagheidskrachten

dominant zijn over statische veerkrachten. Het gedrag van de pen wordt nu bepaald

door de massa's van de pen en het ondersteunend mechanisme in plaats van de

compliantie en het compliantie-centrum van de RCC.

Voor het dynamisch insteekproces geldt (evenals voor het quasi-statisch proces) dat

de pen bij het glijden over de zoekranden vertieaal moet blijven om klemming van de

pen te voorkomen. De condities voor de pen-dynamica om aan deze eis te voldoen

worden onderzocht. Daartoe beschouwen we eerst een star lichaam waar een kracht

op wordt uitgeoefend in een willekeurige riehting. Het resultaat van deze kracht zal

aIleen dan een zijdelingse verplaatsing zijn indien de werklijn van de kracht door het

zwaartepunt van het lichaam loopt; een hoekversnelling vindt plaats als de werklijn

niet door het zwaartepunt loopt. Deze zwaartepunt eigenschap loopt parallel aan die

van het compliantiecentrum. Het zwaartepunt (in plaats van het compliantiecentrum)

wordt dus onderzocht om de dynamische voorwaarde te vinden om de pen in een

verticale positie te houden tijdens het glijden over de zoekranden. In tegenstelling tot

de vrije beweging van een enkel star lichaam, wordt de beweging van de pen beperkt
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(1)

(2)

y

L.

door het ondersteunend mechanisme. Er

blijkt een punt te bestaan op de pen waar

van de eigenschappen equivalent zijn aan

het zwaartepunt van een vrljbewegend

star lichaam; het gegeneraliseerde zwaar

tepunt (GZ). Er kan dus gesteld worden

dat de pen verticaal zal blijven indien het

GZ wordt geplaatst op de werklijn van de

reactie-kracht. Naast deze eis moeten

bewegingsvergelijkingen worden afgeleid.

De massa-eigenschappen van het onder- figuur 22

steunend mechanisme en van de pen kunnen worden gekarakteriseerd door de

effectieve massa in een bepaald punt en in een bepaalde richting; de virtuele massa.

Zoals in figuur 22 is weergeven worden Mx en My beschouwd als de virtuele massa's

in het gegeneraliseerde zwaartepunt. De bewegingsvergelijkingen betrokken op het

GZ:

M~ = fcosB

My'Y = fsinB

waarbij f de grootte van de reactiekracht is. Als ¢ worst gedefinieerd als de versnel

lingshoek dan voIgt uit vergelijking (1):

¢ = tan-1[ntanB]

waarbij n het quotient van de virtuele massa's is:

n = MxlMy (3)

Laat V de scalaire snelheid van de pen zijn net voor de botsing van de pen op de

zoekrand. Dan zijn de snelheidscomponenten in J1. en 6 richtingen gegeven door V", =

Vsin¢ en V6 =-Vcos¢. Voor de snelheden direkt na de botsing geldt dan:

V",' = V", =-Vcos¢ (4)

V6' = kVsin¢ (5)

waarbij k is gedefinieerd als het quotient van de absolute waarden van de snelheden;

k=IV6' I/ IV61·

Voor succesvol insteken van de pen eisen we dat de pen niet 'stuitert' op het

oppervlak van de zoekrand. Als de pen langs de zoekrand naar beneden stuitert
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neemt de kans op klemming in het gat aanzienlijk toe. De voorwaarden voor het niet

stuiteren blijken nit figuur 23; de hoek T van de snelheidsvector mag niet groter zijn

dan de hoek a van de zoekrand.

T ~ a (6)

Als we hierin vergelijkingen (2),(3) en (4) invullen

vinden we de volgende bruikbare voorwaarde

voor het niet stuiteren van de pen:

k S (l-n.tana.tan.B)/(n.tan.B.(n.tan.B+tana»

In figuur 24 is deze voorwaarde in een grafiek

weergegeven; stuiteren zal niet optreden voor

waarden beneden de afzonderlijke curves. Er

kunnen nu enkele constructie-richtlijnen worden

geformuleerd voor het ondersteunend mechanis-

figuur 23

werklijn van de reactie-kracht

sproken RCC van Whitney [4] maar is

in zoverre essentieel anders dat de
1.0

bouncing

0.1

0L.l---.L.L.l...l.-__---L-==:±==-'--=::t::~:t::::l,_L.J
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me:

1. Het gegeneraliseerde zwaartepunt moet op de

liggen (de voorwaarde voor het verticaal blijven).

2. De virtuele massa in de horizontale richting moet veeI kleiner zijn dan die in de

verticale richting; MJMy moet klein zijn (de voorwaarde voor niet stuiteren).

In figuur 25 is een mechanisme weer

gegeven dat aan de hand van boven

staande richtlijnen is gebouwd. De

constructie van dit mechanisme is gelijk

aan de constructie van de eerder be-

"'" 6 I\-t-++--\

.....
c
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figuur 24

massesratio of virtual

schakels tussen body 1 en body 2 en

het frame niet elastisch maar star zijn.

De bevestigingspunten van de schakels zijn vrije draaipunten met geen elasticiteit

(zoals weI het geval bij de klassieke RCC). De positie van het GZ wordt vastgelegd

met de vergelijking:

Lc = m2/(m1 + m2) Lg

Lg is het zwaartepunt van body 1. Door een geschikte massaverhouding van body 1 en
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2 kan worden voldaan aan de eerste constructie richtlijn. Om te voldoen aan de

tweede richtlijn moeten de virtuele massa's worden geevalueerd. Bij goede benadering

blijkt te gelden:

Mx = m1 + m2

My = m1 + m2 + IDo + M robot

waarbij ~t de equivalente massa van de robot in verticale richting is.

Vervolgens werd een prototype gebouwd en getest; de Dynamic RCC Hand. De

experimenten bevestigden de bruikbaarheid van de constructie-richtlijnen en toepas

baarheid van de constructie bij 'high-speed'-assemblage.

Frame m
O

figuur 25
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4

MTGS-Compliant

MTGS staat voor Modular Tactile sensitive Gripper System [12] en omvat een

geavanceerd grijpersysteem, gebaseerd op bet idee van grijper- respectievelijk

gereedschapwisseling. De MTGS bestaat uit een compliantie en een wisselsysteem

(figuur 26). In tegenstelling tot de RCC bestaat de compliantie van de MTGS uit drie

subsystemen (figuur 26), namelijk:

1. een translatie-deel dat zicb verplaatst onder invloed van zijdelings uitgeoefende

krachten (bovenste gedeelte).

2. een rotatie-deel dat beweegt onder invloed van uitgeoefende momenten (midden

gedeelte).

3. een deel dat beweegt onder invloed van een axiale kracbt (onderste gedeelte)

De compliantie bezit dus over zes assen compliante verbindingen; over vijf assen zijn

deze uitgevoerd door elastomere elementen, over de zesde as door een veerbelast

translatielager. Door de mate van veerindrukking wordt de axiale montagekracbt

bepaald en met behulp van een gekoppelde potentiometer wordt tegelijk een

sensorsignaal verkregen. Het translatie-deel is opgebouwd uit twee schijven, verbon

den door drie elastomere elementen. De elementen zijn met een lichte belling ten

opzichte van de langsas ingebouwd met een kleine axiale belasting. Tussen deze twee

scbijven is een glijlagerscbijf geplaatst. De veerbelasting van de elastomeren zorgt

ervoor dat de twee schijven nagenoeg parallel blijven ten opzichte van elkaar onder

zijdelingse belasting. De elementen die de onderste scbijf met het translatie-deel
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figuur 26

verbinden zijn onder een hoek geplaatst met de langsas. De element-assen snijden

elkaar in het compliantie-centrum dichtbij de vingertoppen van de grijper. De MTGS

gebruikt elastomere elementen met een compressie-afschuifverhouding van ongeveer

1:5; veel minder dan bij de eerder besproken elastomere sandwiches. Dit veroorzaakt

een minder goede scheiding van de krachten en momenten als deze worden uitgeoe

fend op de verschillende delen van de compliant. In het geval van het translatie-deel

wordt dit voldoende gecompenseerd door de glijlagerschijf en de voorbelasting van de

elementen. De uitvoering van het rotatie-deel heeft als voordeel dat in het gebied van

lage axiale belasting het compliantie-centrum instelbaar is. Ret centrum beweegt

langs de lengte-as, weg van de compliant. Allen als de axiale kracht 3,8 N of meer

bedraagt en het deel dat zich verplaatst onder invloed van deze axiale kracht een

grenspositie bereikt heeft, neemt het compliantiecentrum een vaste positie in.



Passieve Compliantie 25

5

peD-Compliant

ram

base

baJl joint

""....__ platform

J--~~-- peg

doullk-acting
spring

cylinder _.-:~-\:rl"::"1

PCD staat voor Passive Compliant Device en het concept is bedacht door McCallion

[13]. Het principe van de RC en ontkoppeling van translatie en rotatie is niet direkt

terug te vinden in de construetie van de PCD. De constructie kan in essentie worden

opgevat als een veer met zes

graden van vrijheid. De construc

tie van figuur 27 is hiervan een

eerste voorbeeld en is opgebollwd

uit een basisplaat, een brugplaat
piston V I

en zes veerbelaste plllnjers. Deze

plunjers zijn in een driehoekige

struetllur geplaatst. Volgens de

constructeurs zal een pen, die aan

de brugplaat bevestigd is, bij een

assemblage-actie transleren in de

richting van iedere centrerende figuur 27

kracht en roteren in de richting van ieder uitrichtend moment en zal zich daarom

alltomatisch uitrichten ten opzichte van het gat. Uit proeven met een Unimate 2000B

IR (die onder normale omstandigheden een herhalingsnauwkeurigheid van 1.2 rom

heeft) bleken met gebruik van de PCD pennen in gaten gezet te kunnen worden



Passieve Compliantie 26

indien de diametertolerantie ~ 0,01 nun bedroeg. Een latere PCD construetie is

weergegeven in figuur 28. De PCD is opgebouwd uit een brugplaat en een basisplaat

die verbonden zijn door drie stijve schakels. Alle schakels zijn gelijk van lengte en

onderling parallel indien de PCD in de neutrale, onbelaste positie staat. De brugplaat

en de basisplaat zijn samengestelde platen, opgebouwd uit stijve schijven met daar

tussen geplaatste elastische membranen. Ieder membraan dient als een compliante

verbinding met vier graden van vrijheid tussen een schakel en de samengestelde plaat

Hierdoor is de onderste plaat in staat translaties en rotaties om iedere willekeurige as

uit te voeren. Deze compliante eigenschappen heeft de PCD echter alleen in de

oorsprong van een in de brugplaat gelegen coordinatensysteem. In figuur 29 is een

constructie weergegeven waarbij de PCD is ingebouwd in een grijper.

p. C.O.

gripper

+,.<q..----;;r- Locking

stepping motor: =r--'//.,,~
cylinders ---..,..s;:]=--"';t-,
detenr plate ~-"":-r-''''

~~

composite plates .gnpper
actuator

_ platform

rigid links--A-----l

elastic
membrane

( high rotational

stiffnesses)

elastic

membrane

( low rotational
5 tiffnesses)

figuur 28 figuur 29
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IRCC
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concludeerden is dit een

essentieel vereiste voor

IR's die een reeks van

gereedschappen, compo

nenten en belastingen te

verwerken krijgen. Ret

compliantie-bereik wordt

tot stand gebracht door

stijve elastomere bollen

te plaatsen tussen de

kritische polsonderdelen. figuur 30

De bollen zijn hoI en de veerstijfbeid kan met behulp van drukvloeistof worden

ingesteld. Essentieel is dat een niet-lineaire kracht-verplaatsingskromme wordt

verkregen met een reeks van bruikbare stijfbeden. In zekere zin beoogt het ontwerp

de spierbeheersing van de menselijk onderarm na te bootsen, wanneer deze taken

De Instrumented RCC is een polsconstructie ontwikkeld door M. Cutkosky en P.

Wright [14] van de Carnegie Mellon University, USA De constructie onderscheidt

zich van de voorgaande passieve complianten doordat bij deze het compliantiecen

trum kan worden inge

steld. Zoals we eerder
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moet verrichten waarbij een combinatie van nauwkeurigheid en kracht wordt vereist.

Om tot een volledig operationele, automatische instelbare IRCC-constructie te komen

werden de onderdelen van de uiteindelijke constructie afzonderlijk ontwikkeld. We

zullen nu enkel het compliante deel bespreken.

Ben PCD kan in principe zo gewijzigd worden dat een compliantiecentrum wordt

verkregen. Als de schakels iets hellend naar binnen worden geplaatst onder een hoek

e (stippellijn), kan voor de compliantiecentrumafstand 12 afgeleid worden (figuur 30):

a.sineCks·cose -Zt·b.k,)

I" = a.b.kh.sine -2.!e.cos2e

y'

Zi'

I I

KEVLAR CABLE -TYP.
NOAXIAL. EXTENSION

FIXED RATE SPRING
I,

(lee = rotatieveerstijfheid; ~ = translatieveerstijfheid)

Uit deze betrekking is direct te zien dat voor

e = 0; 12 = O. De positie van het compliantiecen

truro 12=f(~,lee,e) kan versteld worden door

een van de drie variabelen ~, lee, e te verstel

len.

Vanuit een ontwerpstandpunt is het veel ge

makkelijker om ~ of lee dynamisch te varieren

dan de hoek e. De lengte 12 is dan een functie

van de verhouding ~/lee. Bij het maken van

een keuze tussen het vergroten van ~ of het

verkleinen van lee, om de compliantiecentrum

projectie te verkleinen wordt de voorkeur gege

yen aan de vergroting van ~, aangezien de

buigstijfheid van de compliantiepols dan wordt

vergroot. Hierdoor is de pols beter bestand It I.

tegen de grotere momenten die langere pennen figuur 31

of grijpers opleggen. Op deze overwegingen gebaseerd werd een verstelbare IRCC

ontworpen die volgens de constructeurs eenvoudig, sterk en ideaal aangepast is voor

het hanteren van precisie-onderdelen of montage met een grote JR. Figuur 31 toont

een vereenvoudigde schematische voorstelling van de constructie. De zijdelingse
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en axiale veren zijn elastomere bollen die weerstand bieden tegen samendrukking,

maar weinig weerstand bieden tegen zij- 140

delingse verplaatsing. Het essentiele punt !
w

is dat de inwendige druk van de bollen ! 120

~

kan worden gevarieerd met behulp van ~

een gesehikte vloeistof om de effectieve

veerstijfbeid te veranderen. Om de buig

stijfbeid van de eonstruetie te verbeteren

zonder axiale eompliantie op te offeren

bij eompressie, zijn 'Kevlar'-kabels ge

bruikt als een trekbegrenzing. Figuur 31

toont hoe de constructie reageert op een

zijdelingse kraeht op het peneinde. Het

eerste prototype van het bollensysteem is

opgebouwd uit rubber bollen (d=45 nun)

waarvan de stijfbeid is opgevoerd door

deze uitwendig met 'Kevlar'-draad te

omwikkelen. Figuur 32 toont enkele kraehts-verplaatsings-krommen van de versterkte

bollen. Een belangrijk resultaat is dat de stijfbeid gelijkmatig toeneemt, zodat voor

kleine belasting de eonstruetie zeer gevoelig is. Voor zware belastingen neemt de

gevoeligheid af en het stijvere systeem impliceert dan dat er geen overmatige

afwijkingen optreden. De eonstructie bezit vijf en 'een halve' graad van vrijheid, maar

aangezien axiale verlenging als met erg bruikbaar wordt besehouwd is dit volgens de

eonstructeurs geen nadeel. De eonstruetie is verder nog uitgerust met LVDT-transdu

eers. De informatie die hiermee verkregen wordt kan bijvoorbeeld worden gebruikt

om middels de besturing positieverstelling van de robotarm te bewerkstelligen.
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Conclusies

Het automatiseren van assemblage-acties blijkt nog al wat problemen met zich mee te

kunnen brengen; de gewenste nauwe toleranties botsen met de beperkte nauwkeu

righeid van het montageproces. Terwijl er bovendien steeds hogere eisen worden

gesteld aan de combinatie van nauwkeurig positioneren en bewegingssnelheid wat

stijver en dus zwaarder construeren als oplossing uitsluit. Van de gebieden waarin de

industriele robot wordt ingezet is de montage dan ook nog steeds het kleinste

toepassingsgebied. Hoewel door een steeds toenemende positioneemauwkeurigheid

van de robot meer assemblage-acties succesvol kunnen worden geautomatiseerd blijft

het probleem complex in het geval van rowe component-toleranties in combinatie met

kleine montage-spelingen. Reeds in de jaren '70 werd begonnen met het ontwikkelen

van een instrument dat een oplossing zou kunnen vormen voor dit probleem. Ben

oplossing werd gevonden in het toepassen van compliantie. In eerste instantie werd

de oplossing gezocht in een passieve uitvoeringsvorm. AI snel bleek, om redenen die

we later zullen bespreken, het passieve concept niet te voldoen en werd het zwaarte

punt van het onderzoek verlegd naar de actieve compliantie. Ook dit bleek verre van

ideale oplossing te vormen. Er wordt nu geprobeerd om de positieve eigenschappen

van beide concepten te combineren in een constructie.

Waarom bleek de compliantie met de ideale oplossing te zijn ? Het belangrijkste

nadeel van de passieve compliantie is zijn gebrek aan universele inzetbaarheid. Voor

een goede werking van de passieve compliantie moet deze worden geoptimaliseerd
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voor een specifieke assemblage-actie. Hoewel er enkele constructies bedacht zijn met

een meer universele inzetbaarheid, bleken deze toch ook beperkt bruikbaar te zijn.

Toch blijkt de passieve compli~tie (met name het RCC-concept) nog steeds een

goedkoop, betrouwbaar en snel stuk gereedschap te zijn voor een beperkt toepassings

gebied. De passieve compliant is vooral bestemd voor:

- grote produktie-aantallen

- weinig variatie in de te hanteren componenten

- werkzaamheden met een sterk repeterend karakter

- relatief eenvoudige manipulator
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Bijlage I : Technische Gegevens RCC's

i..
I

Section A-A

'110. '0-24
",r.c ·29 7HD
.:. :;oces
eocn s,oe
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~2.25-.i

,(A,
"C q.L.l ~K

K X'~c '=Ie L

_0.874 :).12 1.625
• \ . I ; dlo.B.C.

:~+
"'-1: :.096 :..-..o.875~3E OSlomer

I ..... ---J 'T!:e!CI
- '" :ompOnenT

5 Gripper
surfoce

I.OI~I)~?~~matics

Chart 1(See Figure I)

8tl"n81181

, Axl.I. .
Load L I 0 KL' Rc ·Kl AT

Part Cap. Wt. (8ee Not8 1) Ole. Lat. Cocking Axial Torllon
No. Lbl. Lbl. In. In. Lbl.fln. In.-Lbl.fRed. Lbl.fln. In.-Lbl;fRad. Mat. Type

J-17114·2 350 1.0 4.0 4.44 72 3500 9200 120 Comp.· S-_._._---- '---_... ------ - ...._--_.._-....•- r--..' ..-. ---_._- ---------- -
._-~.. _-_ ..- ----_._..•....

J·17338-4 350 2.0 4.0 4.44 72 3500 9200 120 Alum. A

J.16975-2 350 2.5 4.8 5.25 72 5300 12000 270 Alum. A

J·17338-3 1000 2.0 4.0 4.44 170 8000 19000 300 Alum. A

J·16975-3 1000 2.5 5.1 5.25 170 12000 26000 450 Alum. A

J·16975·1 1000 6.2 5.1 5.25 170 12000 26000 450 Steel A

J·16975·5 2000 6.2 4.4 5.25 350 22000 36000 950 Steel A

J·16975-6 3000 6.2 3.8 525 540 32500 41000 1550 Steel A

-FIber relnforoed OOmpoSllll.
NOTE 1 - See dimension "L" on Figure 1. this Is dimension from surface to which fhe gripper Is allachsd to the compliant center.
MlallHgnment llcoommodatlon cllpabtilly - Lllts'sl ..25 In.. Coc~lnq . 2', Tor!'ionAl . 15° {All Partsl·
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NO. 10-24 UNC·26 THO.
ONE HOLE

1.760
DIA.B.C.

TWO
CLEARANI
HOLES FOI
NO.8 SCRI

1.626
DIA.B.C.

BOTTO\1 VIEW

NO. 10-24 UNC-2B
THO. THROUGH
lW) HOLESINTERFACE

rROBOT INTERFACE,

l
·874
OIA.

._-----

L: ::Jl;4
.876
OIA.

2.4' ~ GRIPPER

SECTION A·A

[ .12

r---

OIA.
L TYP.

~OMPLlANLJ;KART
CENTER . KL

Rc Rc .
KL

A

ELASTOMER
METAL
COMPONENT

Figure 1

TWO CLEARANCE
HOLES FOR NO. 10
SCREWS

TOP VIEW

Chart I

Stiffness
Axial
Load L D KL Rc KA

Part Cap. Weight (See Note 1) Dia. Lat. Cocking Axial
No. Lbs. Lbs. In. In. Lbs./ln. In-Lbs./Rad. Lbs./ln. Mat.

J-17489-3 350 .32 3.4 2.4 63· 2100 10,000 Aluminun

OTE 1 - See dimension "L" on Figure 1. This is dimension from surtace to which the gripper is attached to the
mphanl center. Misalignment accommodation capability - Lateral - .125 in., Cocking - 1.20.
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Assurance Technologies, Inc.
503D Highway 70 East

Gamer, North Carolina 27529
Tel.919.772.0115 Fax.919.772.8259

PRICE LIST

COMPENSATOR

UNIT P~ICES

100 SERIES· ·200 SERIES
DESCRIPTION

COMPENSATOR
With 3 Shear Pads
With 6 Shear Pads

$530.00
$755.00

$550.00
$775.00

Drawing notes:
1. Dimensions in inches unless otherwise specified.
2. Material of plates: High tensile strength aluminum 7075-T651.
3. Finish: Soft gold anodize.
4. M3-0.sx6mm PHS used to hold shear pads.
5. MS-O.8x18mm FHS used to hold overload pins.

2X C'sink 00.46
02.47 B.C.

3X 8-32 tap. thru
02.375 B.C.

M3Aat
Head Screw

t
02.0

.-1.. 03.54

A-A

0.25-'\ \.-
2X C'hore 00.95
02.47 B.C.
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~ompensator Restricted Misalignment
Series Size In Wei2ht Ib Standard (Modffied)

D d H h 0a11 w111l Rln&/l'Iuc Lateral Cockln~ Torsion

100 ~.15 2.8 2.1 1.8 0.4 0.5 .085" 1.10 5°

200 ~.90 3.6 2.2 1.8 0.6 0.8 .085"(.12") 1.1°(1.7°) 4°(5.5°)

Table 2.1 Specifications by series

37

1+--- 0 0RIng --~

2X Ring ~~i~d~0PIaI;8~~~~~1 ~Tr:--r
h H
~~ H.:\r
Plugs Plugs

-L .l
3X Owtbad plns

Figure 2.4 Dimension specifications

Load Capacity Stiffness

Model Number CofC Tension Lateral Compression Cocking Lateral Cocking Torsion
in Ib Ib Ib in-Ib Ibfm in-Ib/rad in-lb/rad

9115-113-A 1.9 18 6 280 60 150 4000 110

9115-112-A 2.1 10 2 110 40 41 1100 30

9115-113-C 2.2 36 12 570 130 300 9600 265

9115-113-B 2.4 18 6 290 70 150 5600 155

9115-112-C 24 20 4 230 85 82 2700 72

9115-112-B 2.7 10 2 120 45 41 1600 42

9115-213-A 2.9 22 6 300 75 150 7000 200

9115-213-C 3.1 44 12 610 155 300 15400 435

9115-212-A 3.2 14 2 140 60 41 2000 55

9115-213-B 3.2 22 6 310 80 150 8400 235

9115-212-C 3.4 28 4 300 125 82 4400 120

9115-212-B 3.6 14 2 160 65 41 2400 65

9115-111-A 4.0 10 2 280 40 65 2400 50

9115-111-C 4.4 20 4 570 85 130 5700 118

9115-111-B 4.8 10 2 290 45 65 3300 68

9115-211-A 5.5 12 2 300 60 65 4200 85

9115-211-C 5.8 24 4 610 125 130 9100 185

9115-211-B 6.1 12 2 310 65 65 4900 100

Table 2.2 Specifications for Compensator, sorted by C of C (-A&-B have three shear pads, -e has six shear pads)

Properties HCL-ll HCL-12 HCL·13 HCL-Ol HCL-21

Elastomer Neoprene Neoprene Nitrile Neoprene Nitrile

Operating Temp.• °C -29 to 82 -29 to 82 -29 to 82 -29 to 82 -29 to 82

Oil Resistance Good Good Excellent Good Excellent

Ozone Resistance Good Good Good Good Good

Lateral Stiffness Ib{1n 17 12 38 10 42

Axial Stiffness. Ibfm 4700 1700 5600 1600 ooסס1

A, inches 134 134 134 1.11 1.59

B. inches 0.9 0.9 0.9 0.9 1.09

C, inches 0.22 0.22 0.22 0.13 0.25
D, inches 0.50 0.50 0.50 0.40 0.67
E, icnhes . 0.12 0.12 0.12 0.09 0.12
F. inches 0.45 0.45 0.45 0.35 0.45

M3 tap. 3mmdeep~F
( except RCL-Ol E

is M26)

Sprue, shear pad ID

(2) End cap. ~ D ~mhere (Le. HCL-12)

for::::{ T
metal and B

elastomer 1A

~5
Figure 2.5 Shear pad dimensions

Table 2.3 Shear pad specifications (see Figure 2.5). HCL-Ol and -21 are not
used in the current Compensator, but are available for custom designs.
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