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Bezoek aan TUFTS University, Rehabilitation Center. 

Gesprek met: Rick Foulds 
Onderwerp: The Rehabilitation Center. 

Het rehabilitatie centrum heeft twee. belangrijke 
onderzoeksgebieden ,robotica en communicatie. Bij de robotica 
groep werken circa 3 mensen en bij de communicatie groep circa 5. 
Het werk in de robotica groep betreft vooral het ontwikkelen en 
toepassen van Calvin, een robot programmeertaal. De communicatie 
afdeling werkt aan meerdere projecten onder andere het bepalen 
van de kijk richting van de ogen door middel van reflecties van 
de oogbol, het genereran van stemgeluid met bahulp van computers 
en het via aen telefoonlijn, met als typisch kanmerk een lage 
baud rate, oversturen van beelden ven het doven tekenschrift. 

Gesprek met: Rick Foulds 
Onderwerp: Sensoren. 

Men was aan het experimenteren met twee nieuwe sensoren, de 
Polhemus en de Oata Glove. Oe Polhemus, deze sensor is instaat de 
positie en orientotie von een object in de ruimte te bepalen. De 
Data Glove, deze sensor meet de stond von de hand met behulp van 
de vervorming van glasfibers waar licht door heen gaat. Zie ook 
de somenvotting von Stanford voor meer informatie over beide 
sensoren. 

Gesprek met: Pieter Jan Thierry. 
Onderwerp: Colvin. 

Calvin is een robottaal speciool ontwikkeld voor het gebruik 
door gehondicapten. Er wordt geprobeerd om de struktuur en de 
taalementen van Calvin zodanig te definieren dot er voor aan 
willekeurige robot een vertoling mogelijk is naor de bijbehorende 
robot commando's. 

Gezien de gebruikers groep. gehandicapten,zijn de volgende 
eisan gereoliseard: een zaer flexibele gebruikers interface, aen 
open en gemokkelijk uitbreidbore structuur, uitgebreide 10 
fociliteiten en een uitgebreide foutafhandel1ng. 

Literatuur:** 

CALVIN: New Perspectives on a Robot language. 

Workplaces for the Handicapped in Flexible Production Automation 
with Robots. 

The Application of Microcomputers and Robotic Manipulators in the 
Vocational Rehabilitation of Individuols with severe 
Disabilities. 

Massachusetts Hospital School Robot-Assisted Switchboard Project. 

** AIle in dit verslog vermeld~ ortikelen, tijdschriften of 
boeken zijn in het bezit van de deelnemers oan deze reis. 
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Bezoek Massachusetts Institute of Technology 
Artificial Intelligence Laboratorium. 

Contactpersonen: Peter Cudhea, prof Lozono-Perez, Rodney BrOOKS. 

Bij het AI lob von MIT werken ongeveer 150 wetenschappers, von 
wie 15 professoren, 100 graduote students en 20 laden 
wetanschoppelijk staf personeel. Ongeveer 50 % von het personeel 
von hat AI lob werkt aon robotico en vision. 

Wot betreft de hardwore fociliteiten beschikt men over ongavaar 
80 Symbolics workstotions, aan oontal Sun workstations, aen 
aantal Vox computers en een Connaction mochine. De 
progrommeertolen die gebruikt worden zijn overwegend Lisp an C. 

Bezoak oon verschillande loborotoria 60men met Peter Cudheo. 

1) Minsky! Solisbury orm en hond mat 3 vingars. 

2) "Mobila Robot" an "Artificiol Insect" loborotorium. 

Men had twee mobiele robots ontwikkeld Allen en Herbert. 
Allen: aersta ganarotia mobiele robot. (co. 2 joor oud). Allen 
wordt bastuurd door aan Symbolics Lisp machine. Wot betreft het 
gedrag van Allen ligt de nadruk op het reageren op zijn directe 
omgeving. De omgeving is ca. 40 cm (15 inch) rand de robot. 

Een model van recenter datum is Herbert. 
Herbert is uitgarust met infra rood sensoren met een bereik von 
co. 1 meter (3 feet), deze lootste waarde is afhankelijk von de 
raflectie coefficient von het reflecterende materiaal. 
Vergeleken met Allen is aon het gedrog von Herbert het volgen 
von muren toegevoegd. De of stand tot de muur die Herbert volgt 
is ongeveer 15 cm. Men wil het gedrag van Herbert nog 
uitbreiden met de mogelijkheid am door een deurgot te rijden. 

Bovenop de mobiele robot wil men verder nag een Kleine robot 
monteren die objecten moet kunnen verplaatsen. De controllers 
van de mobiele robot en de Kleine robot op de mobiele rabat wil 
men integreren zodonig dot het een machine wordt. 

Een onder project dat men wil toepassen op de mobiele robot 
is "long-range" navigatie, bijvoorbeeld door projactie von een 
horizontale laser lichtstreep. 

Bijzonder aan de konstruktie van Herbert is de basis van de 
robot. Bij een verandering van bewegingsrichting van de robot 
roteren de wielen von de robot zodanig dat de orientatie van de 
mobiele robot gelijk blijft. 

3) "Coorse Vision Mochine." 

Met behulp van 4 spiegels en 2 camero's wordt de positie von 
ean lichtbron in de ruimte door tweevoudige triongulotie 
bepaald. De 4 spiegels kunnen onafhankelijk van el~aar am een 
as gedraoid worden. Dit kan worden toegepast am de positie van 
bijvoorbeeld de mobiele robot in de ruimte te bepalen. 
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4) "Utah/ MIT dexterous hand." 

Men heeft' een hand met 4 vingers ontwikkeld. De vingers worden 
bestuurd door draden, die oan het uiteinde, zijn voorzien van 
stukken draod gemaakt van "Memory shaped" legeringen. Door de 
le&erin&en te verwarmen of te koelen 1s een bepaa~de stand van 
de vinger te realiseren. Men heeft een videotape die loot zien 
wot deze hand zool kan. Deze hand kan bijvoorbeald een zacht 
gekookt ei laten rollen in de hand zonder het te breken. 

5) Vision. 

Met behulp von twes loser lichtstrepen tost men aan omgeving 
of. Doordot de losars op verschillende plootsen zijn opgehongen 
kan de vorm van objecten worden bepaold. De vision apparatuur 
heeft geen kennis van de objecten die het aftast in de vorm von 
bijvoorbeeld een CAD model. 

6) De Connection Machine. 

Men is 1n het bezit van een Connection Machine. De Connection 
Machine is een multiprocessor machine. De uitvoering von MIT 
heeft 16 ;~ 1024 processoren. Men programmeert deze machine met 
StarLisp. Voor meer informatie over de Connection Machine zie 
het boek "The Connection Machine" van W.O. Hillis, MIT Press en 
Scientific American ,june 198?, pagino 86. Voor meer informatie 
over parallelle programmeertalen zie "What a parallel 
programming language has to let you say.", A. Bawde~ en P.E. 
Agre, MIT AI Memo No. ?96. 

Gesprek met professor W.P. Seering. 

Professor Seering werkt aan de volgende projekten: 

- Flexibele assemblage cel, tezamen met Black and Decker. 
- Force Control (Steve Eppinger). 

De volgende artikelen zijn meegenomen over dit onderwerp: 

Eppinger S .• 
Seering W.P. 

Eppinger S., 
Seering W.P. 

Understanding Bandwidth 
Robot Force Control. 

Limitations 

On Dynamic Models of Robot Force Control. 

in 

Singer N.C. 
Seering W.P. 

Controlling Vibration in Remote Manipulators. 
ASME Design Automation Conference, 
Boston 198? 

- Scheduling. 

Onderzoek wordt gedaan naar "scheduling" regels, precedence 
relations en taak "windows". Men begint met de vanzelfspre
kende keuzes te maken en daarna de oplossingsruimte te 
doorzoe~8n noor de ondere mOB81ij~heden. 

- Flexibela robots, 
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Gesprek met N.C. Singer, dhr. Singer studeert bij prof Seering. 

Zie ook de publicatie: 

Singer N.C., 
Seerin2 W.P. 

Controlling Vibration in Remote Manipulators. 

Er is onderzoek gedoon oon de Spoce Shuttle Arm. In het 
bijzonder heeft men onderzoek gedaan naar de afhankelijkheid 
von de eigenfrequenties von de positie von de eindeffector en 
de configuratie von de robot. Met een "feed-forward", "open
loop" regeling heeft men de trillingen met een factor 25 
gereduceerd. De volgande stop is een "closed-Ioop" regeling te 
ontwerpen en te beproeven. 

Gesprek met K .. Pasch, dhr. Posch studeert bij prof Seering. 

Dhr Pasch werkt aan job shop planning, in het bijzonder welke 
representotie wijze er gekozen moet worden. Bijvoorbeeld men 
heeft 10 opdrochten met elk 10 taken. Een oontal taken von een 
opdrocht moeten in een bepaalde volgorde worden ofaewerkt. Hat 
probleem wordt nu ols een mear dimensionool probleam beschouwd, 
woorbij elke beperking ean grens von de meer dimensionole 
ruimte vormt. De belangrijkste aanname die men vervolgens doet 
is dot verschillende goede oplossingen dicht bij elkoor 11ggen, 
zodat gemakkelijk de ruimte door voor de hond liggende keuzes 
kan worden beperkt. De resterende ruimte wordt daarna doorzocht 
op goede oplossingen. 

Gesprek met professor Lozano-Perez. 

Professor Lozono-Perez werkt momenteel oon twee onderzoaks
gebieden: 

1) Planning van botsingsvrije, meegevende bewegingen. 

Een meegevende beweging is een beweging die onder invloed van 
optredende krachten of momenten door een terugkoppeling, 
wordt veranderd. 

Aon dit projekt werken 3 promovendi. 
De onderdelen van dit projekt zijn: 

0) Moken en onderzoeken von ond/or bomen von meegavende 
bewegingen (J. Kenny). 

b) 

c) 

Onderzoek noor 3 groden von vrijheid meegevenda bewe
gingen (S. Buckley). S. Buckley is op dit onderwerp 
gepromoveerd en werkt ondertussen voor IBM Yorktown 
Heights. 

Plannen van meegevende 
geometrische benadering. 
worden meegenomen. 

bewegingen. Dit 
Ook vorioties in 

is vooral een 
de omgeving 

Het hele projekt is 
meegevende bewegingen. 

een onderzoek noor de fundomenten von 
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2) Prektisch onderzoek. 

Citaat:"Pleese no new idees." 

e) Pick end PIece bewegingen in een reletief gecompliceerde 
omaeving. 

Als test opstelling is gekozen voor een combinetie 
ven een gestructureerde en een ongestructureerde 
omgeving. De ongestructureerde omgeving besteet uit Ben 
bek weerin polyhedrische objecten op willekeurige wijze 
zijn gedeponeerd. De gestructureerde omgeving besteet uit 
een tefel met deerop obstekels. Het doel is om een object 
uit de bek te helen en op een bepoelde pleots in een 
bepeolde orientatie op de tafel te positioneren en 
orienteren, zonder botsingen met de tofel en de 
obstokels. Het systeem wordt eIleen verteld welk object 
het uit de bak moet holen en de locotie waar het object 
moet worden gepleatst in de gestructureerde omgeving. 

b) Handy. 

Hend eye coordination. Het doel is het plennen ven het 
oppekken von een voorwerp en de pad planning voor de hand 
von een robot. De uitgevoerde paden worden met behulp ven 
en 3D loser meet opstelling teruggekoppeld zodet 
korrekties uitgevoerd kunnen worden. 
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Bezoek I.B.M. T.J.Wotson laboratorium. 

Dnderwerp; Aobotica onderzoek. 

Hans von der Drift en Nico Boneschonser verzorgden een inleiding 
von het onderzoek dot onder leiding von Russ Toylor wordt gedoon. 

Lezing door S.Stonfield. 
Dnderwerp: Visuolly guided hoptic object recognition. 

Mevr. Stonfield verzorgde in het koder von een sollicitotie een 
lezing voor de groep von Russ Toylor. Zij hield een lezing over 
de tospossing van een combinotie von zicht - en tost sensoren en 
de beschrijving von objecten in verbond mat de herkanning door 
tostsensoren. Het zicht systeem bastond uit een passief systeem 
dot 3D stereo rond onolyse en 20 gebiedsonolyse kon uitvoeren. 
Tevens wos er een CAD systeem dot de herkenning von een voorwerp 
vereenvoudigde. Het tast systeem kon object korakteristieken 
zoals ronden, contouren, oppervlokte delen en onderdelen 
herkennen. De tastsensor is een 10*16 matrix sensor. Het 
theoretische uitgangspunt von het onderzoek is "Fodors theory of 
human perception.... De kern von het onderzoek wos de 
representotie von objecten en het doormee somenhongende redeneren 
over objecten. 

Loborotorium bezoek: dhr. Durfee. 
Dnderwerp: Gecoordineerde somenwerking von twee robots. 

Dhr. Durfee werkt aan de besturing von twee cortesisch~ robots, 
die in elkoors werkgebied opereren, door een controller. Het doel 
,von de implementatisvon de besturing von twes robots op een 
controller, is het voorkomen von botsingen en het gecoordineerd 
somenwerken von de twee robots mogelijk te moken. 

Gesprek met: Steve BUCkley. 
Dnderwerpen; "Plonning ond Teaching Compliont Motion Strotegies 

en "Sensory Planning", 

Steve is gepromoveerd bij prof. Lozono-Perez op "Plonning ond 
Teaching Compliant Motion Strategies.... Doel von de bewegings 
planning von meegevende bewegingsn is glijden op de verkeerde 
ploatsen en "stick" op de goede plootsen. 

Bij I.B.M. is er echter weinig behoefte aon meegevende 
bewegingen. Als oondochtsgebied is doorom "Sensory Plonning" voor 
"Multi-Loyer Surfoce Mount" technieken gekozen. De 
aandachtsgebieden binnen dit onderzoeks gebied zijn, welke sub
assemblies moeten er gefobriceerd worden en het nouwkeuriger 
moken von de bewegingen von de robot. Steve begeleidt tevens de 
twee Delftse studenten Nico Boneschonser en Hons von der Drift. 
Deze studenten doen onderzoek noor de stabiliteit von sub
assemblies. 
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Gesprek met: W.C. Dietrich. 
Onderwerp: AML/X 

Dhr. Dietrich vertelde ons iets over AML/X. AML/ X is een 
programmeertael die gebruikt wordt om robots elsook flexibele 
fabricage cellen mee te programmeren. Ohr. Dietrich beheert 
AML/X. Hij vertelde det een AML/X "Object Drien~ed Feetures" 
zullen worden toegevoegd zoels "classes" en "inheritonce". Verder 
zou er een outometische "Garboge Collection" worden toegevoegd. 

GespreK met: Belo Musitz. 
Onderwerpen: Montoge van "Surfoce 

behulp van robots en 
heupoperaties. 

Mount Technology" chips met 
toepassing von robots bij 

Bela Musitz werkt eon twee onderzoeks gebieden namelijk 
1) Het positioneren en monteren van "Surfoce Mount Technology" 

chips. Men heeft voor deze toepossing een "fine-positioner" 
ontwikkeld, het betreft lokole "fine-positioning". Men 
gebruikt geen zicht systemen omdot de signaolverwerking te 
lang duurt. Daarentegen worden weI kracht/moment sensoren 
gebruikt. 

2) Het gabruik van robots om het gat in het heupbeen, de femur, 
te frezen. Dit onderzoek gebeurt samen met de universiteit 
ven California. Onderzocht wordt de mogelijkheid om met een 
robot, een ASEA IRB 6, Ben nauwkeurig got te moken in de 
femur zodanig dat er geen botcement nodig is om de kunstheup 
perfect te leten passen in het bot. Men gebruikt een ~AT scan 
systeem om tijdens de operotie de positie en orientetie van 
het bot te bepalen. 

Literatuur: 

Nackman L. e.a. AML/X: A Programming Language for Design and 
Manufacturing. 

Buckley S.J. 

Korein J.U., 
Maier G.E., 
Taylor R.H., 
Durfee L.F. 

Planning and Teaching Compliant Motion 
Strategies, MIT AI-TR-936. 

A Configurable System for Automotion end Control. 
IEEE Reprint of Proceedings von Robotics ond 
Automation, 1986. 
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Bezoek North American Philips Briar Cliff Manor. 

Gesprek met dhr. F. Siemons. 

North Americon Philips is een dochter onderneming von Philips. 
Philips hesft 58 % von de oondelen North Americon Philips. De 
oraanisatorische structuur van N.A. Philips Bria~ Cliff Menor 
efdeling Information Science ziet er 015 voIgt uit: 

De ofdeling Information Science bestaot uit 4 onder ofdelingen 
te weten Artificial Intelligence, Robotics end Flexible 
Automation, Cops (plonnings systemen), VLSI CAD. De onder 
ofdeling Robotics ond Flexible Automotion bevot de groepen 
Robotics, Systems Architecture and Systems Implementotion, 
Sensing ond Representotion en Foctory Automotion. Dhr Biemons is 
lid van de lootste groep. 

Gesprek met dhr. D.M. Lyons. 

Zie ook "RS: A Model of computation for High-Level Robot 
Programming." 

Doe1 van het onderzoek is het ontwikke1en van een robot 
progrommeertool voor ossembloge token. Het onderzoek is gesp1itst 
in een oontol projecten: 

1) De representotie von ossembloge token. 
2) De decompositie von token in primitieve sensor octies, 

motor acties en interacties tussen beide voorgaonde 
activiteiten. 

3) De representotie von meegevende en nouwkeuriga bawegingan. 
4) De plonning von actias in verband met de beschikboorhaid 

van grondstoffan an apporatuur. 
5) De bawoking von aen took voor aventuale foutcorrectie. 

Een robot octie kon weer onderverdeeld worden gedocht in: 

1) Het doel. 
2) De besturingsstrotegie. 

De relotie tussen waorneming an uitvoering von de took. 
3) Een invariant deel. 

Doelen von N.A.Philips zijn: 

1) Het benutten van 
robottolen. 

het inherante porollellisme in 

2) Hat construeren van een model geschikt voor multiprocessor 
machines, dataflow machines c.q. custom chips. 

3) In staot zijn om model aigenschappen en programma's te 
specificeren, analyseren en te verifieeren. 

4) Een uniform concept te bezitten waormea olle niveou's en 
aspacten van taok-plonning en toak-axacutie kunnen worden 
beschreven. 

Op dit moment is aen daal 
multi processor systeem. 

von hat model gaimplemanteerd op aen 
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Gesprek met: A. Feotherstone. 

Dhr. Feotherstone is ofkomstig von de universiteit von 
Edinburgh, Engalond. In Edinburgh heeft hij gewerkt oon de 
simulotie von robot kinematica en dynamica. Op dit moment werkt 
hij oon toakplanning. Hij gebruikt A.I. tachnieken, op Ben 
abstract symbolisch niveau. Binnen de groep wo~dt aan het 
volgende onderwerp gewerkt: 
- Tookplanning en executie. 

Binnen dit onderwerp zijn een oontol deel projecten geformu
leerd: 
a) AS progrommeersysteem (lie ook D. Lyons). 
b) Podplonningssystemen. 
c) Aeflex bewegingen en lokole podplonning. 

d) 
e) 

Met reflex bewegingen wordt bedoeld: reogeren op veron
derende omstondigheden, zools een object dot plotseling de 
werkomgeving binnenkomt. Dit betekent aen intagrotia von 
"offline" progrommeren en "online" planning wont er moet 
"online" een omleiding berekend worden terwijl er toch 
voldoan moet worden oon wot "offline" geprogrommeerd is. 
Het ontkoppelen von de dynomico von de robotormen. 
De dynamica van de omgeving. 
Met de dynomica van de omgeving wordt bijvoorbeeld bedoeld 
het vongen von vliegende voorwerpen of een spelletje 
tofeltennis spelen. Het voorgoonde deelproject en dit 
deelproject hangen somen. 

Gesprek met A.A. Schroeder. 

Dhr. Schroeder werkt op hat gebied von de simulotie von fobrie
ken. Hij gebruikt de volgende simulatie programma's SLAM, MAP/1. 
Beide progrommo's zijn in stoat "discrete event simulotion" en 
"Continous Event Simulotion" uit te voeren. Het lootst genoemde 
pakket is in het bijzonder geschikt voor fobricoge cellen omdot 
het primitieven heeft voor de beschrijving von routes, 
transportmiddelen, afstandsmatrices en ploeg gegevens. Het 
simulatie programma wordt geschreven in Fortran. Het is mogelijk 
om de simulotie te visuoliseren met aen extro pokket. Heloos is 
het gebruik von dot visuolisotie pakket nogal omslachtig . 

. Verder maakt dhr. Schroeder gebruik van "knowledge based" 
technieken om aen meto modal von aen simulotiemodel te creeren 
zodanig dat er naar een optimale parametercombinatie kan worden 
gezocht zonder aIle porometer combinoties te hoeven simuleren. De 
techniek die gebruikt wordt heat "Genetic Algorithms" en is 
ontwikkeld door Schaffer, van der Belt University. G. Verkoejen 
von het eFT heeft ook informatie hierover. 

Gesprek met van der Stadt. 

Dhr. von der Stodt werkt aon de toepossing von vision voor 
kwaliteits controle van Kleine draad spoelen. 
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Gesprek met dhr Siemans. 

Dhr. Siemans heeft ons iets verteld over zijn eigen project. 
Zie ook de publicaties: 

Biemans F. 

Siemans F. 

An Update: Reference Model of Produqtion Control 
Systems, May 1987. 

Reference Model of Production Control Systems. 
October 1986. 

Het doel von zijn project is het moken von deodlook vrije 
algemene orchitecturen voor werkcellen. Gebruikte gereedschoppen 
zijn het "Reference Model of Production Systems", formele 
specificatie technieken en kwoliteitscriterio. Er zijn Ben aantal 
aisen die aan de specificatie talen gesteld moeten worden 
namelijk: 

- de orchitectonische karakteristieken van CAM systemen moeten 
aanwezig zijn. 

- de specificatie moet implementatie onafhankelijk zijn. 
- de produktie van bewijzen moet mogelijk zijn. 

Als simulatie gereedschap van de ontwerpen wordt CEDDS gebruikt. 
Geimplementeerd, tot nu toe, is een workstation controller. Aan 
de cell controller wordt gewerkt. 

Literatuur: 

Siemens F. 

Siemans F. 

Siemans F. 
Blonk P. 

.Biemans F. 

Lyons D.M. 

An Update: Reference Model of Production Control 
Systems, May 1987. 

Reference Model of Production Control Systems. 
October 1986. 

On the Formal Specification and Verificotion of ClM 
Architectures using LOTOS. 
Computers in Industry 7, 1986. 

The Design of a 
Mayor Standard 
Manufacturing. 

Distributed Tronsport System as a 
Interface in Computer Integrated 

Computers in Industry 7, 1986. 

A Model of 
Programming. 

Computation for High-level 
Internal working paper. 
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BezoeK Mc Donnell Douglos Reseorch Loborotorium. 

Bezoek oon; Borry Fox. 
Onderwerpen: Reseorch loborotories ond Artificiol Intelligence. 

Borry werkt op de AI of del ins , deze ofdeling zorgt voor de 
fundamentele ondersteuning van produkten die ontw~kkeld worden 
voor productie outomotisering. De angst voor bedrijfsspionoge 
zorgde ervoor dot we heloos weinig te zien kregen. We zijn echter 
weI instoot gesteld om met Borry Fox uitgebreid over zijn en ons 
werk te spreken. Borry demonstreerde Ben progrommo von hemzelf 
dot instoot wos om produktseries te "schedulen" over 
verschillende mochines. Het wos mogelijk om interoctief bepoolde 
criterio te (de)octiveren zools "scheduling" noor kortste 
d60rlooptijd von een produkt of noor een optimole bezatting von 
aen mochine. VerdeI' wos het mogelijk om het progrommo aen pIon te 
laten moken. 

Litarotuur: 

Fox, B. A Representotion for Seriol Robotic Tosks. 

( ) Doeumentotie von 
produkten. 

verschillende Me Donnell Douglos 
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Bezoek Carnegie Mellon Robotics Institute & Computer Science. 

Gesprek met: Steven Smith. 
Onderwerpen: AI/Scheduling en simulatie. 

Steve Smith werkt bij het Computer Science department aon 
scheduling en simulotie von ~obricage systemen. De t~jdschoal van 
de scheduling activiteiten is moximaal enige weken. Onderzoek 
wordt er verder noch gedaon noor het vinden von een goad 
simulatie raamwerk en hat redeneren over automatische analyse van 
simulotie resultoten. Een ~obriek von IBM ~ungeert 016 testcose 
om de werkboorhaid von de ideen oon te tonen. 

Gesprek met: Chorles Thorpe. 
Onderwerpen: Robotics loborotorium/ Autonomous Mobile Robots. 

Chorles leidde ons rond door hun loborotorium. Het onderzoek 
spits zich . toe op de Novlob, een Chevy Van die omgebouwd is tot 
"Autonomous Vehicle". De Novlab is uitgerust met sonor, stereo 
vision, loser vision en meerdere computers. Het doel von het 
project is de Novlob in open terrein zel~stondig te loten rond 
rijden. Er werd noder ingegaon op de hardware en so~twore modules 
van de Novlob. Er wordt gewocht op een nieuwe multi processor 
computer, de Worp, die het mogelijk moet maken de snelheid op te 
voeren tot boven de 1 m/s die nu hoalbaor is met de Novlob. 

loborotorium bezoek met; Shree K. Noyor 
Onderwerp: verschillende robotica projecten. 

Verschillende robotprojekten werden door dhr. Noyor 
gedemonstreerd. Zijn eigen projekt betro~ het automatisch 
controleren von de soldeerverbindingen von zogenoamde sur~ace 
mounted chips. Het controleren gebeurde door een comero en een 
halve cirkel met punt licht bronnen. Door de lichtbronnen een 
voor een in te schakelen en de zo verkregen beeldjes te 
combineren krijgt men een goed beeld von de kwoliteit von de 
desbetreffende soldeerverbinding. 

Het volgende projekt betrof het kolibreren von een robot met 
behulp von een geluidsbron en 3 microfoons. Dp de robotorm is een 
geluidsbron gemonteerd, door nu de robot in verschillende 
configuraties te positioneren is het mogelijk met behulp von de 
gemeten geluidssterkte de positie van de robot te bepolen en met 
de bekende arm coordinaten is don de robot te calibreren. Een 
groot probleem met de opstelling was de variatie von de 
geluidssnelheid in de tastruimta. 

Het derde projekt was het kalibreren van robot parameters die, 
gegeven Ben bepaolda took, a~honkalijk zijn von de robot, die men 
gebruikt. Zools bijvoorbeald bij een meegevende beweging de 
compliantie von de robot. 

Het vierde projekt betrof een computerprogrommo dot, gegeven 
aen bepoold produkt met een willekeurige orientotie, de 
barricades (hekken) uitrekende, die nodig zijn om dat produkt in 
de gewenste orientotie te brengen. 

Hat vijfde projekt wos aen adoptive controlled robot. die men 
oon hat bouwen wos. De robot hod direct drive ormen en de 
besturing von de robot posta de regelporometers oon oon de 
momentone configurotie von de robot. 
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Het zesde projekt was "Stereo Vision for Boll Bearings." 
Het doel von dit projekt was het kontroleren von kogellogers met 
behulp von stereo vision. 

Gesprek met: Dhiraj Pathak. 
Dnderwerpen: Produktie controllers, petri netten, simulotie. 

Met behulp von Petri-netten worden produktie systemen 
beschreven zodanig dat de PlC programma's uiteindelijk uit dit 
model zijn of te leiden. Het was niet mogelijk met hun methodiek 
een systeem te simuleren. 

Gesprek met: Doi Feng. 
Dnderwerp: Mobiele robots. 

Op de Computer Science 
robots. In het bijzonder 
besturing van deze robots. 

Gesprek met: Paul Englert. 

of de ling wordt 
wordt gewerkt aan 

gewerkt aan mobiele 
pad planning en de 

Onderwerpen; Automated Craftsman, CMl, 3 vingerige hand. 

Het Machinist Expert project heeft een andere noam gekregen en 
heet nu het Automated Craftsman project. Het project wordt 
momenteel gesponsord door het leger en doarom kregen we niet veel 
informatie over dit project. 

Oe ontwikkeling van CMl, een robotprogrammeer taal, is 
beeindigd. 

Het laatste projekt, dat we gezien hebben, is een 3 ~ingerige 

hand of een mikro manipulator. Het projekt is analoog aan de 3 
vingerige grijper die bij MIT is ontwikkeld. De aandrijving 
gebeurt met gelijkstroom servomotoren. De in elke vinger 
ingebouwde krachtsensoren zijn uitgevoerd met behulp van 
rekstrookjes die 2 buigende momenten en een drukkracht meten. 

Gesprek met,: Steven A. Shafer. 
Onderwerpen: Navlab en Vision. 

Steven Shafer gaot in op de structuur van de Navlab software 
besturing. De structuur is anoloog aon de niveau's van denken, 

,gevonden door A.Muhon (AU Groningen), voor bestuurders van 
auto's, namelijk strategisch, tactisch en besturing. In de Novlab 
is dat als voIgt uitgevoerd. Aan het hoofd staat de Captain. De 
Captoin communiceert met de MapNovigator en de lookOut, de 
MopNovigator op zijn beurt communiceert weer met de Pilot en de 
lookOut. De Pilot is verder nog in staat om te communiceren met 
de Perception, Vision and AongeOoto unit. De Pilot bestoat zelf 
ook weer uit en vijftal units, de Driving Monitor, voor objecten 
die groot genoeg zijn om in een keer gezien te worden, de 
RoadFinder, de Obstacle Detector, de local Path Planner en niet 
te verge ten de Helm, de eigenlijke besturing. 
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Literatuur: 

Hebert M., 
Hoffman R. 

Krogh B., 
Feng D. 
Shofer S.A., 
Stentz A., 
Thorpe C.E. 

Webb J.A. 

Reol-time grophics simulotion of robotic 
manipulotion using solid models. 
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An Architecture for sensor fusion 
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outonomous 
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in 0 mobile 

Homem de Mello L.S. And/Dr Groph Representotion of Assembly 
Sanderson A.C. Grophs. Technicol Report CMU-RI-TR-86-8, 
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Krogh B.H. 
Sonderson A.C. 

Hayes C. 

Yang R.Q., 
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Sonderson A.C. 
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Yang R. Q . I 

Siegel M.W. 

Fox M.S., 
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Modelling ond Control of Assembly Tosks ond 
Systems. Technical Report CMU-RI-TR-86-1, 
July 1985. 

Using Goal Interactions to Guide Plonning: The 
Program Model. Technical Report C~U-RI-TR-8?-1D, 
April 198? 

Automatic Robot Initiolzotion Using 0 Plonor 
Torget Sconned by on Dpticol Reflection Sensor. 
Technical Report CMU-RI-TR-8?-9, April 198? 

A Variational Principle for Quasistatic 
Mechonics. 
Technical Report CMU-RI-TR-86-16, December 1986. 

Protype Software for Automotic Generotion of Dn
line Control Programs for Discrete Monufocturing 
Processes. 
Technical Report CMU-RI-TR-8?-3, February 198? 

Dptimal Design of Robotic Monipulator 
Trajectories: A Nonlineair Programming Approach. 
Technicol Report CMU-RI-TR-8?-12, April 198? 

A Sorting System Using Very Low Resolution 
Dpticol Sensor Array in Robot Fingertips. 
Technical Report CMU-RI-TR-66-10, May 1966. 

Experiences with SRL: An Analysis of 0 Frome
based Knowledge Representation. Technicol Report 
CMU-RI TR-85-10, July 1985. 

The Use of Multiple Problem Decompositions in 
Time Constrained Planning Tosks.Technical Report 
CMU-RI-TR 85-11, July 19656. 

1? 



Bezoek Notionol Bureou of Stondords. 

Gesproken is met de heren: Norcross, Wovering en Chipp. 
Onderwerpen: Off-line programmeren van robots, AMRF. 

Gedemonstreerd werd het offline programmeren von een werkstuk 
dot ofiebroomd moest worden. Met behulp van een grafisch 
beeldscherm werd op een model von het of te bramen werkstuk 
oongegeven wot ofgebroomd moest worden. Het progrommo genereert 
doorno outomotisch de programma regels en de besturing van het 
hele proces. De hierorchische structuur von de controllers is 
ondoorzichtig en men heeft moeten ofwijken von hun eigen 
Reference Model. 

Verder werd het Ample soft- en hordwore pokket gedemonstreerd. 
Ample kon een workstotion configureren, een workcell simuleren 
0.0. transport -,robot simulotie freessimulotie enz. De 
freessimulotie werkt met een solid modeller. Verder kon de tot ole 
workcell ermee gesimuleerd worden. 

Literatuur: 

Boudreaux J. The AMPLE Project. 
U.S.Department of Commerce. 
National Bureau of Standards, March 1987. 
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Bezoek Stanford University. Center for Design Research. 

Dnderwerpen: Mobiele robots, robots voor gehondicopten, doto 
glove, polhemus sensor, potential fields, part 
rolling, force control, redundonte monipulotoren, 
reol-time obstacle ovoidonce. 

Loborotorium bezoek met Mochiel von der Laos. 
Dnderwerp: Mobiele robots voor gehondicopten. 

Het Center for Design Reseorch is een onderdeel von de ofdeling 
Mechonicol Engineering. Het Center of Design Reseorch is tevens 
een onderdeel von Stonford Institute for Monufocturing ond 
Automotion (SIMA). De onderzoeks projecten worden overwegend 
gesteund door de industrie. Het nu volgende project doorentegen 
wordt gesponsord door de Veterons Administrotion. 

Mochiel geeft een demonstratie von een mobiele robot met doorop 
gemonteerd een Kleine robot, een Pumo 260. De robot wordt 
bestuurd door stem commando's of hoofdbewegingen von de operotor. 
De commondo's worden door een computer verwerkt in robot 
commondo's die don vio een rodioverbinding noor de mobiele robot 
worden gestuurd. De mobiele robot is uitgevoerd met komero's 
zodot de operotor kon zien hoe de omgeving, woorin de robot 
functioneert, eruit ziet. De operotor krijgt op een beeldscherm 
een koort te zien von de omgeving von de robot. Tot nu toe 
novigeert de robot olleen nog moor met zijn os encoders. Het is 
de bedoeling dot er een laserscanner gemonteerd wordt op de robot 
die voste bokens in de ruimte zoekt en met behulp von de~ bokens 
en een koort bepoalt woor hij zich bevindt. Het doel von dit 
project is een robot te ontwikkelen voor gehondicopten die token 
voor hen verricht zools het holen von een boek. Dit verkloort oak 
de kombinotie von een mobiele robot met doorop gemonteerd een 
Kleine Pumo. 

Bezoek oon de Veterons Administrotion. 

Bij de Veterons Administrotion wordt onder ondere onderzoek 
gedoon noor het gebruik von robots in de woon- of werkomgeving. 
Zo hod men een proefopstelling met een Kleine robot die door 
middel von stemcommondo's eenvoudige huishoudelijke token kon 
uitvoeren, zools het openen von een ijskostje en er een beker 
water uithalen. De bedoeling is de gehandicapte minder 
ofhonkelijk von ondere mensen te moken. De kleine robot 
opstelling wordt binnenkort uitgeprobeerd in een echte 
werksituotie van een gehandicapte. 

Demonstrotie von de Doto Glove door J Kromer. 

De Doto Glove is Ben 
vingers von de hond stoon. 
worden 015 besturing van 
bijvoorbeeld in een voor 
bevinden. 

hondschoen die meet in welke stond de 
Daze Doto Glove zou gebruikt kunnen 

een kunsthand. Oe kunsth~nd zou zich 
de mens vijondige omgeving kunnen 

Verder werd nog de Polhemus sensor besproken. Met deze sensor 
is het mogelijk de positie en orientotie te bepolen in de ruimte. 
Het bereik von deze sensor is 4 feet (co. 1.35 m). 
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Gesprek en loborotorium bezoek met: Oussomo Khatib. 
Onderwerpen; robotico en force control. 

Dhr. Khotib heeft ons, met behulp von een videobond, een 
overzicht gegeven von een oont01 projecten. 

1) Potentiaal veld methode. 

Met behulp von een artificieal potentiaalveld is men in stoat 
real-time obstacle avoidance te realiseren. Men kent 
oontrekkende krochten toa aon de gewenste positie en men kent 
ofstotende krochten toa oon te ontwijken objecten. Het is met 
deze methode zelfs mogelijk bewegenda voorwerpen tijdens een 
robotbeweging te ontwijken. De woarneming van de te ontwijken 
objecten gebeurt met behulp von zicht opporotuur. 

2) Part rolling. 

Met een 3 vingerige gripper liet men zien dat het mogelijk is 
een blokje te loten rollen in de vingers. Door glijden von 
het blokje in de vingers volt het blokje uiteindelijk toch 
uit de vingers. Men hoopt dit te kunnen oplossen met behulp 
van krochtsensoren in de vingers. 

3) Force Control. 

Als er een Kracht in Ben bepoalde richting wordt uitgeoefand 
beweegt de robot in die richting. Het operationele dynamische 
model wot hiervoor gebruikt is ofhonkelijk von de momentone 
configurotie van de robot. 

Een probleem met Force Control is de stabilisatie van het 
eerete kontokt van een object met de robot. 

4) Redundant Manipulator Control. 

Men is een redundante manipulator aan het bouwen. Eigenlijk 
bestaat deze uit twee manipulatoren, een voor grove 
positionering en een voor fijne positionering en orientering. 
Een van de deelprojecten is het verwijderen von niet-lineoir 
gedrag in de armschakels. De niet-lineairiteiten wil men 
verwijderen in verband met de nauwkeurige bewegingen die men 
wil reoliseren. 

5) Sensor Fusion. 

Het kombineren van tactie1e sensoren met bijvoorbeeld 
zwaortepunt sensoren. 

Na afloop van een door ons gegeven seminar is er verder gesproken 
over mijn eigen werk en een onoloog projekt dot op Stonford wordt 
uitgevoerd. Zie de publikatie "Cod/Com Integration Through 
Concurrent Process and Product Design." M.R.Cutkosky en J.M. 
Tenenbaum. 
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CAD/CAM Integrotion Through Concurrent Process 
ond Product Design. 

Computer Configurotion for 0 Robotic 
Manipulotion Aid. Resno 9th conference 1986. 

Fiberoptic inverse_square proximity sensor. 
Submitted to Opticol Engineering, may 1987. 

Breoking awoy from VAL, or how to use your Puma 
without using VAL. 

Real-time Obstacle Avoidance for Manipulators 
and Mobile Robots. 
Int. Journol of Robotics Reseorch Vol 5, No.1. 

A Unified Approoch for Motion ond Force Control 
of Robot Monipulotors: The Operotionol Spoce 
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