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Samenvatting.

Een model voor het dynamisch gedrag van een industrie-robot is

opgesteld onder de aanname dat:

de links van de robot als star beschouwd kunnen worden t

- elke joint slechts beweging met een graad van vrijheid toelaat t

de aandrijvingen gemodelleerd kunnen worden door een klein aantal

ideale elementen t zoals massa'st veren t dempers en niet-lineaire

elementen zoals speling en coulomb wrijving.

Om het starre manipulator deel te modelleren is een algorithme t

gebaseerd op de Newton-Euler vergelijkingen t op een digitale computer

geImplementeerdj de aandrijvingen zijn gemodelleerd door de

differentiaal-vergelijkingen die uit de beschrijving als massa's en

veren volgen.

De differentiaalvergelijkingen van het gehele model zijn opgelost door

numerieke integratie.

Met dit model is getracht de dynamica van een ASEA IRb6 robot te

beschrijven.

Door vergelijking van aan de robot gemeten signalen met gesimuleerde

signalen worden conclusies getrokken over de geldigheid van dit model t

en dus over de geldigheid van de bovenvernoemde aannamen ten aanzien

van de ASEA robot.
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An industrial robot modelled as a rigid manipulator with elastic

actuators.

Summary.

A model that describes the dynamic behaviour of an industrial robot

with multiple degrees of freedom has been derived under the assuming

that:

- the links may be regarded as rigid,

- each joint has only one degree of freedom,

the actuators may be described by lumped masses connected by springs,

dampers and non-lineair elements such as clearance and friction.

In order to model the rigid manipulator part, an algorithm based on the

Newton-Euler equations was implemented on a digital computer; the

actuators were modelled by the differential equations that follow from

the lumped element description.

The set of differential equations was solved by numerical integration.

This model has been used to simulate the behaviour of an ASEA IRb6 robot

in order to investigate how accurately this robot can be described with

the assumptions mentioned above.

Through comparison of measured signals with simulated signals

conclusions were drawn about the validity of this model for the ASEA

robot.
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1. a Inleiding.

De laatste jaren zijn robots een steeds belangrijkere rol gaan spelen in

geautomatiseerde produktieprocessen. Door hun programmeerbaarheid is het

mogelijk snel en eenvoudig om te stellen naar een andere taak. Vandaar

dat de automatisering met behulp van robots ook weI flexibele automati

sering genoemd wordt, om de tegenstelling met machines die voor de

vervaardiging van slechts een onderdeel of produkt gebouwd zijn tot

uitdrukking te brengen.

Op dit moment worden robots ingedeeld in 3 generaties.

De meeste robots die nu in de industrie toegepast worden, zijn van de

legeneratie. De arm wordt bestuurd zonder dat er een terugkoppeling is

van de positie van de robot t.o.v. het werkstuk of de daarop uitgeoefen

de kracht.

De 2
e

generatie is weI uitgerust met sensoren die de robot "gezichts-

vermogen" en "tastzin" geven.

De 3e generatie zal in staat zijn ervaringen uit het verleden te

verwerken in de besturing b.v. d.m.v. patroonherkenning.

Aan de Technische Rogeschool Eindhoven wordt onderzoek gedaan aan robots

in een samenwerkingsverband tussen de vakgroep Produktietechnologie en

Bedrijfsmechanisatie (WPB) van de afdeling Werktuigbouwkunde en de

vakgroep Meten en Regelen (ER) van de afdeling Elektrotechniek;

het project Flexibele Automatisering met behulp van Industri~le Robots

(FAIR) •

Ret FAIR onderzoek bij de vakgroep ER spitst zich momenteel toe op de

ontwikkeling en toepassing van sensoren, speciaal ten behoeve van het

elektrisch booglassen, en op de ontwikkeling van regel-algorithmen ten

behoeve van de besturing van robots.

Ten behoeve van de ontwikkeling van deze regel-algorithmen is het nood

zakelijk om over goede modellen van de systeemdynamica te beschikken.

Ret in dit verslag beschreven onderzoek maakt deel uit van dit laatste

onderzoeksgebied.

De vakgroep ER beschikt over een ASEA IRb6 robot waarvoor een nieuwe

besturing ontwikkeld wordt en waarmee theorien in de praktijk getoetst..
kunnen worden.
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1.1 Doel van het afstudeerwerk.

In dit verslag wordt de afleiding van een model voor de dynamica van de

ASEA IRb6 robot beschreven. In fig. 1.1.1 is een tekening te zien van

deze robot. Een wat meer schematisch plaatje is te zien in fig 1.1.2.

Een robot-arm bestaat uit een aantal lichamen (links) die met elkaar

verbonden zijn door scharnieren (joints). Deze joints kunnen van het

translerend of roterend type zijn. De ASEA robot heeft aIleen rotatie

joints. Elke link wordt aangedreven, via een overbrenging, door een

permanent-magneet gelijkstroom-motor.

De dynamica van een robot is complex, door onderlinge beInvloeding van

de verschillende vrijheidsgraden en het niet-lineaire karakter.

Door deze complexiteit is het vrijwel onmogelijk om een expliciete

beschrijving te geven. De hulp van een digitale computer is ingeroepen

om de onderlinge beInvloeding uit te rekenen.

Bij het opstellen van het model is van het volgende uitgegaan:

1 De links zijn volledig stijf.

2 De joints zijn in de richtingen loodrecht op de draairichting ook

volledig stijf.

3 De aandrijvingen zijn elastisch

Van Oijen [lit. 1] heeft aangetoond dat het eerste voor de ASEA robot

een verantwoorde aanname is.

Uit metingen is gebleken dat de 2e aanname niet voor aIle vrijheids

graden opgaat, en dat hierdoor model-aanpassingen noodzakelijk zijn.

Van de Kruk [lit. 2] heeft een model voor de dynamica van de aandrijving

van de 1e vrijheidsgraad opgesteld. Dit model is in iets vereenvoudigde

versie overgenomen. Voor de aandrijvingen van de 2e en 3e vrijheidsgraad

is een nieuw model opgesteld.
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fig. 1. 1.1;

I:1dustr'l:e-robot naazo het

on:twerp van de firma ASE:4.

Link 1

Joint 1

Joint 2

--

Link 3

Joint 3

Link 2 \
q3

Fig. 1.1.2:

Schematische voorstelling

van een robot.
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1.2 Aanpak van het modellerings-probleem.

Het probleem is opgedeeld in 2 deelproblemen; een deel dat de dynamica

van een starre robot zonder aandrijvingen berekent, en een deel dat de

dynamica van de aandrijvingen beschrijft.

Een in de literatuur veel gebruikt begrip is "gegeneraliseerde co~rdina

ten" (in de engelse literatuur: generalised co~rdinates). Elke gegenera

liseerde co~rdinaat correspondeert met een vrijheidsgraad. De vector van

gegeneraliseerde co~rdinaten beschrijft de stand van de robot dus een

duidig en volledig. Bij rotatie-joints is de corresponderende co~rdinaat

de hoekverdraailng van de joint rond zijn rotatie-as. Het gebruikelijke

symbool voor de gegeneraliseerde co~rdinaten vector is s.

Een niet elastische robot-arm met n vrijheidsgraden kan worden beschre

ven als een keten van n starre lichamen. Hiervoor is een stelsel diffe-

rentiaal-vergelijkingen op te stellen in de vorm van:

S is de 2e afgeleide van de gegeneraliseerde coordinaten vector
T

[QI,Q2,··,Qn] •

P is de n dimensionale vector van de aandrijfmomenten op de joints.

H is een n*n matrix waarvan de elementen aIleen afhangen van s.
U is een n dimensionale vector die aIleen afhangt van S en i.
Ais dus S en i en K bekend zijn, kan door dit stelsel vergelijkingen op

tI .. -1
te lossen S berekend worden volgens s= H (K+Q).

H-1is de inverse matrix van H. De matrix H is altijd regulier en heeft

dus een inverse, wat hier niet bewezen zal worden.

De vectoren S, K en Q hebben de dimensie n, in tegenstelling tot later

gebruikte 3-dimensionale vectoren.

In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe dit stelsel vergelijkingen met

behulp van een digitale computer opgesteld wordt.

In hoofdstuk 4 worden modellen voor de eerste 3 aandrijvingen

beschreven. De aandrijfmodellen bepalen uit de ingangsspanningen

~=[V1'V2'.·'Vn]T op de aandrijfmotoren, en uit de hoeken S en de

hoeksnelheden i, de aandrijfmomenten K·
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De koppeling tussen de diverse deel-modellen ziet er in een blokschema

uit als in fig. 1.2.1.

Ingangs- Aandrijf-

spanningen koppels Integratie

noekversnellingen

qDv . -= -- - -
" Aandrij- " Starre

,
J

"-

f
"-

/ / / / /

vings- Robot
q

r--7 model- '-'

~ model-

len

S. ~ S. ~
/ /

/
'\.

Hoeksnelheden

/

"' Hoeken

Fig. 1.2.1: Het totale model in blokschema.

Door integratie worden i en s weer uit S verkregen.

In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe het totale model op een digitale

computer geimplementeerd wordt, en welke nummerieke integra tie-methode

voor de oplossing van de differentiaalvergelijkingen gekozen is.
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2.0 Het starre robot model

Voor de afleiding van een stelsel differentiaal-vergelijkingen, dat de

beweging (kinematica) van een keten van starre lichamen beschrijft die

verbonden zijn door joints met slechts een graad van vrijheid, zijn in

de literatuur een aantal methoden te vinden. Deze zijn meestal gebaseerd

op de Newton-Euler vergelijkingen of op de Lagrange vergelijkingen.

Er wordt verondersteld dat in elke joint, tussen twee opeenvolgende

links een aandrijving aanwezig is.

De Lagrange vergelijking ziet er als volgt uit:

d aL
p =

dt ai

L = Ekin- E
pot

aL

De elementen van P zijn aandrijfkrachten of aandrijfmomenten naargelang

de elementen van ~ translatie- of rotatie-co~rdinatenzijn.

E
ki

en E zijn resp. de kinetische en de potentiele energie.
n pot

De vergelijking van Newton is voor translatie de bekende formule:

d
F = m.v

dt

Waarbij I een kracht is, m de massa en v de lineaire snelheid.

Voor rotatie is de vergelijking:

T = J.w + w x J.w

waarbij ! een moment is, J het massa-traagheidsmoment en w de

hoeksnelheid.

Er is gekozen voor de Newton-Euler benadering omdat de hieruit volgende

algorithmen volgens diverse literatuurbronnen nummeriek sneller zijn.

Ret gebruikte algorithme is een aangepaste versie van hetgeen te vinden

is in Vukobratovic [lit. 3].

In de hier volgende afleiding zal de volgende nota tie gehanteerd worden:

(zie fig. 2.0.1)



Link i-l

Joint i-l

10

Joint i

er, = e1, 1- ~ -~-

Link i

Joint i+l

Link i+l

Fig. 2.0.1: Notatie van de diverse vectoren voor de beschrijving

van een starre robot.

er.= de rotatie-richting van joint i
- 1.

el.= de rotatie-richting van joint i+l
- 1.

rr = de positie van joint i t.o.v. het massa-middelpunt van link i
- i

rl = de positie van joint i+1 t.o.v. het massa-middelpunt van link i
- i

v.= de snelheid van het massa-middelpunt van link i
~

W.= de hoeksnelheid van link i
-1.

m = de massa van link i
i

J.= de traagheids-tensor van link ij
1.
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Omdat deze vectoren en de traagheids-tensoren van ori~ntatie veranderen

met de standsveranderingen van de robot-links, wordt voor elke link een

met de link meebewegend referentie-assenstelsel ingevoerd.

Vectoren en matrices t.o.v. dit referentie-stelsel zullen worden onder-

scheiden met een • Zo is J. de traagheids-momenten tensor van link i
~

t.o.v. het met link i meebewegende referentie-stelsel. J.is de tensor
~

t.o.v. het inerti~le stelsel. Omdat het referentie-stelsel met de link

meebeweegt en dus t.o.v. de link een vaste ori~ntatie heeft, zijn

er., eli' rrien rl. tijd-onafhankelijke vectoren, en is J. een tijd-
-~ - - -~ ~

onafhankelijke tensor.

Dit zogeheten body-fixed coordinatenstelsel kan in principe willekeurig

gekozen worden. Hier is gekozen voor een rechts draaiend orthonormaal

stelsel met de oorsprong in het masa-middelpunt van de link. In afwij

king met Vukobratovic is gekozen voor een ori~ntatie volgens de Denavit

Hartenberg conventie (o.a. te vinden in [lit. 5 en 6] ).

De reden voor deze keuze is de volgende: om de transformatie uit te

voeren van het i
e

referentie-stelsel naar het inertiaal-stelsel is er

een orthonormale transformatie-matrix A. zodanig dat:
~

~ ~ T
xi=A~x. en J.=A.JiA.•

- .J..-~ ~ ~ ~

Als de Denavit-Hartenberg conventie gebruikt wordt, dan is het aantal

benodigde vermenigvuldigingen om Ai uit te rekenen als A
i

-
l

bekend is,

altijd slechts het minimaal noodzakelijke aantal.

Een korte beschrijving van de conventie is gegeven in appendix A.

Uit oogpunt van overzichtelijkheid zijn aIle berekeningen gedaan t.o.v.

het inertieel-stelsel. De body-fixed stelsels dienen slechts als hulp

middel om de link-gekoppelde vectoren en matrices eenvoudig te kunnen

beschrijven.

Omdat de ASEA robot aIleen rotatie-joints heeft worden aIleen dit type

joints in beschouwing genomen.
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2.1 Kinematica

Voor de hoeksnelheid w. en de lineaire snelheid v. van het massa-
-1 -1

middelpunt gelden de volgende recurrente betrekkingen (zie fig. 2.1.1):

Joint i+1

~ri_1? __
L--
~ ...,.,.

u01nt 1-1

rl, 1
- 1-

Joint i

I
I,,
~
er.
-1

rr.
-1

m,
1

rl.
-1

~
~

/
/

/

Fig. 2.1.1: Samenhang van de plaats- en rotatievectoren van link i

en link i-I.

.
~i= ~i-1+ qi~r i

~i= ~i-1+ ~i_1x £li-1- ~ix £ri

axb staat voor het uitwendig produkt van a en b.

(2.1.1)

(2.1.2)

Voor de hoekversnellingen en lineaire versnellingen zijn betrekkingen te

bepalen door (2.1.1) en (2.1.2) te differentieren.

Doordat de richtingen van de vectoren met een hoeksnelheid w veranderen

levert dit een term w x op.

E.= w.= E. l+q.er.+ q.w. 1xer.-1 -1 -1- 1- 1 1-1- - 1

a.= v.= a. l+E. 1x rl i 1- €.x rr.+-1 -1 -1- -1- - - -1 - 1

w. 1x ( w. 1x rl. 1) - w.x ( _wi
x _rr

1
·)-1- -1- - 1- -1

(2.1.3)

(2.1.4)
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Om als resultaat de vergelijking H~~+Q te krijgen, moeten de bijdragen

van elke link ook meteen in deze vorm gegoten worden.

Dit kan door te schrijven:

i ..
(2.1.5)E.= r .s. + 1·-1 1

i n

(2.1.6)a.= n .s. + 6.
-1 -1

Door (2.1.5) in (2.1.3) te substitueren voIgt voor de 3xn matrix r
i

:

ri(*,j) = ri-\*,j) j 1 ... i-1

ri(*,j) = er. j = i (2.1.7)- J

r
i

(*, j) = 0 j = i+1 ... n

Waarbij A(*,j) staat voor de je kolom van A, en is op te vatten als een

vector met dimensie 3.

Voor de 3-dimensionale vector 1igeldt:

l1>i= 11>. 1+ q. w. 1x eri.J:. .J:.1- 1 -1- -
(2.1.8)

iDoor (2.1.6) in (2.1.4) te substitueren voIgt voor de 3xn matrix n :

x rr
- i

j = 1 ••• i-1

ni(*,j) ri(*,j) x rr. j = i- J

ni(*,j) = 0 j i+1 ... n

(2.1.9)
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Voor de 3-dimens1onale vector 6. geldt:
-J.

6 = 6 + rh x rl - til x rr
-1 -1-1 Li-1 - 1-1 Li - i (2.1.10)

(w. x rr.)
-1 - 1

Omdat w x ( ~ x E ) = (~'E) ~ - (~,~) E , waarbij (~,l) het inwendig

produkt is van a en b , is (2.1.10) equivalent aan:

- (w.,rr.) wi + (w.,w.) rl.
-1 - 1 - -1 -1 - 1

(2.1.11)
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2.2 Dynamica

In het voorgaande zijn uitdrukkingen voor de versnellingen E. en a.
-1 -1

bepaald. Met deze versnellingen kunnen we de krachten en momenten

bepalen die op de links werken.

Op link i werken de volgende krachten en momenten (zie fig. 2.2.1).

F1, , M1.
- 1 - 1

joint i+l
J, , m.

1 1

Fr. , Mr.
- 1 - 1

Fig. 2.2.1: Krachten en momenten op link i.

In joint i oefent link i-1 een kracht Fr
i

uit en een moment Mr., en in
- - 1

joint i+1 oefent link i+1 een kracht Iii en een moment ~li uit op link i

De zwaartekracht wordt voorlopig even buiten beschouwing gelaten.

De wetten van Newton zijn voor dit 3 dimensionale geval:

(2.2.1)

M.= J~Ei+ W.X J.W i-1 .L- -1 1-
(2.2.2)

~ is de som van de krachten op link i, M. is de som van de momenten
-.L -1

t.o.v. het massa-middelpunt.

F.= Fr.+ Fli = m.a.
-1 - 1 - 1-1

(2.2.3)

(2.2.4)
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(2.2.3) en (2.2.4) kan men ook sehrijven als:

Fr,= m.a,- Fl.- ~ ~-~ - ~

Mr.= M.- Ml.- rr x m a - (rl,-rr.) x Fl
- ~ -~ - ~ - i i-i - ~ - ~ - i

Uit de aktie=-reaktie wet volgt:

(2.2.5)

(2.2.6)

Fl = - Fr
- i i+l

en Ml = - Mr
- i - i+l

Dus (2.2.5) en (2.2.6) zijn te sehrijven als:

Fr,= m,a.+ Fr, 1- ~ ~-~ - ~+
(2.2.7)

(2.2.8)

en Mr in joint n, en de-n
in het Tool Center Point.

Hiermee zijn reeurrente betrekkingen afgeleid voor Ir
i

en ~ri waaruit

Mr. als volgt opgelost kan worden:- ~

Op link n werken de kraehten en momenten Fr
- n

uitwendige kraehten en momenten F en M
-tep -tep

Fr = m a - F
- n n-n -tep

Mr = M - rr x m a - (rl -rr ) x F -M
n -n - n ~ - n - n -tep -tep

Als er gekeken wordt naar de robot zonder last in het T.C.P. dan zijn

F en M gelijk aan O. Dus:
-tep -tep

Fr = m a (2.2.9)
- n n-n

Mr = M - rr x m a (2.2.10)
-n -n -n n-n

Uit (2.2.7) , (2.2.8) , (2.2.9) en (2.2.l0) volgt voor Ir
n
_

1
en ~rn_l:

Fr = m a + m a
- n-l n-l-n-l n-n



17

Als er zo door geredeneerd wordt tot joint k dan geldt:

met

Hr =-k

n n
L M. + L R~ x

i=k -~ i=k-~

i-1
\' (rl - rr )

p~k - P - P

m.a.
~-~

- rr
- i

(2.2.11)

R~ stelt de p1aats van het massa-middelpunt van link i t.o.v. joint k
-~

voor.

~rk is dus het moment dat link k-1 uitoefent op link k in joint k.

Het aandrijfkoppel dat de k
e

aandrijfing moet leveren is de komponent
T

van ~rk in de richting ~rk; dus P(k) = (~rk' ~rk) =~rk ~rk

Neemt men uit de vergelijking HS = P + U de k
e

rij dan geldt:

H(k,*).S - U(k) = P(k)

n
Dus: H(k,*).S - U(k) = erT (L !~ x m.a.

- k i=k ~ ~-~

n

+ L ~i )
i=k

(2.2.12)

(2.1.5) , (2.1.6) en (2.2.2) invullen in (2.2.12) levert:

n
H(k,*).S - U(k) = erT (L !k x

- k i=k i

in n ...
mi(~ S + !i) + L J.(r~S + 1 i )

i=k ~

n

+ L W x J~ ~i )
i=k -i .....

(2.2.13)

Als men (2.2.13) splitst in een deel dat evenredig is met S en een deel

dat er niet van afhangt, dan krijgt men de volgende uitdrukkingen.

T
n

Rk x i + J.r
i

)H(k,*) = er L ( mi~-k i=k -i ~

T
n

R~-U(k) = er L ( x m.e. + J·1· + W.X Ji~i)-k i=k -~ ~-~ J.: ~ -~

(2.2.14)

(2.2.15)
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Omdat dit sommen over i zijn kan de bijdrage van elke link i

afzonderlijk berekend worden.

Deze bijdragen worden als voIgt benoemd:

n
(B~ + C~)H(k,*) = L

i=k 1. 1.

n
(vlk + vZ

k
)-U(k) L

i=k

(Z.Z.16)

(Z.Z.17)

k T k i k T
J r i

B
i

= erk R. x m.n Ci = !:.rk- -1. 1. i

k T k
m

t
6.

k T (vi = !:.rk !-i x , vZ = !:.rk J ..1.+ w•x J .w.)
-1. 1. 1. -1. 1.-1.

Opm: Strikt genomen is de notatie R
k

x n
i

niet helemaal netjes omdat n
i

-i
een 3x n matrix is. Er wordt mee bedoeld:

.. ,

Wiskundig juist zou zijn de notatie:

[

0

R3

-RZ

-R3 RZJ° -Rl

Rl °
Een invloed is tot nu toe verwaarloost, namelijk de zwaartekracht. Deze

is echter nog gemakkelijk in rekening te brengen door bij aIle ~i de

vector [O,O,g]T op te tellen, met g de valversnelling.

Dit is gemakkelijk te realiseren door te stellen:
T

~A= [0,0,9.81] , immers 6.= 6. 1+ ••• (Z.1.10)
-v -1. -1.-
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2.3 Star model van de ASEA-robot.

De ASEA-robot wijkt op enkele punten af van de in de vorige paragrafen

veronderstelde configuratie.

Als men de configuratie van fig. 1.1.1 vergelijkt met die van

fig. 1.1.2 , dan ziet men dat de ASEA-robot geen enkelvoudige open keten

van links is. Er wordt een extra gesloten keten gevormd door het

balansgewicht en de stootstang die de bovenarm aan zijn aandrijving

koppelt (zie fig. 2.3.1). Zij hebben een te grate massa en traagheids

moment am deze extra keten te kunnen verwaarlozen.

Een ander verschil is dat in de vorige paragraaf verondersteld is dat de

aandrijvingen tussen twee opeenvolgende links zitten. Bij de ASEA-robot

klopt dit niet voor de aandrijving van de bovenarm, deze zit niet tussen

de bovenarm en onderarm, maar tussen de bovenarm en het lijf.

Voorlopig wordt am rekentechnische redenen de aanname dat de

aandrijvingen tussen opeenvolgende links zitten vastgehouden. In

hoofdstuk 4 wordt een kleine aanpassing gegeven, waardoor de berekende

resultaten oak toepasbaar zijn voor de configuratie van de ASEA robot.

De extra keten, gevormd door het balansgewicht en de stootstang, is in

het starre robot-model verdisconteerd door gebruik te maken van het feit

dat de stootstang altijd parallel aan de onderarm staat, en dat het

stangetje waaraan het balansgewicht hangt, altijd parallel aan de

bovenarm staat.

Daardoor zijn de hoeksnelheden, hoekversnellingen en de transformatie

matices van de stootstang en de onderarm aan elkaar gelijk, evenals die

van het balansgewicht en de bovenarm.

Om de notatie te vergemakkelijken zullen de links genummerd worden

volgens fig. 2.3.1.
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1 Lijf

2 Onderarm

3 Bovenarm

7 Balansge\'licht

8 Stootstang

Fig. 2.3.1: Nummering en

benaming van

de robotlinks.

Een uitgebreide berekening van de modelaanvu1lingen door toepassing van

de wetten van Newton is gegeven in appendix B.

De resultaten hiervan zijn:

- Ret traagheidsmoment van link 7 moet bij dat van link 3 opgeteld

worden, dat van link 8 bij dat van link 2.

J'
2

Dit kan p1ausibel gemaakt worden door te bedenken dat link 7 altijd met

link 3 meedraait, evena1s link 8 met link 2.

- De bijdragen aan de aandrijfmomenten als gevolg van de lineaire

versnel1ingen van link 7 en link 8 zijn als voIgt verdisconteerd:



H'(l,*)

21

U'(l) = U(l)
T

- er •
- 1

rl = n1_ r3
x !.r7

n8
= n7+ r3

x rl - r 2
x .E.r8~ 7
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3.0 Bepaling van traagheidstensoren en massa-middelpunten

Om de aandrijf-momenten van de starre robot te kunnen berekenen zoals

beschreven is in het vorige hoofdstuk moeten de massa's, traagheids

tensoren en de ligging van de massa-middelpunten bekend zijn.

Alle vectoren dienen beschreven te worden in het body-fixed referentie

stelsel volgens de Denavit-Hartenberg conventie (zie appendix A).

Doordat de ASEA robot van de vakgroep ER korte tijd uit elkaar is

geweest voor een onderhoudsbeurt, was er de mogelijkheid aan de losse

links te meten.

De massa's van de links zijn bepaald door weging op een digitale

weegschaal met grote nauwkeurigheid.

De ligging van het massa-middelpunt is gevonden door de links te laten

balanceren op een dun latje of aan een touwtje, naargelang wat i.v.m. de

geometrie het makkelijkste was.

De bepaling van de traagheids tensor is wat gecompliceerder.

Er was geen kant en klare meetapparatuur voor aanwezig, maar dankzij de

adviezen van Ir. C. Huber (ER) is een simpele en zeer nauwkeurige

methode gevonden om het traagheidsmoment rond een van te voren gekozen

as te meten.

Het traagheidsmoment J van een star lichaam rond een gekozen as is

gedefinieerd als :

J J r 2 dm
V

Waarbij r de afstand tot de as is, en dm de massa van het integratie

elementje met volume dV; p is de materiaaldichtheid en V is het totale

volume

De traagheidsradius k is als volgt gedefinieerd:

k = Jim = 11m . J r 2 dm
V

m is de totale massa van het lichaam.
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Als men een willekeurige as door het massamiddelpunt van het 1ichaam

neemt en rond al deze denkbeeldige assen de traagheidsradiI bepaald,

dan blijken deze traagheidsradiI als funktie van de asrichting samen te

hangen volgens een ellipsoide (zie het collegediktaat traagheids

techniek, lit. 12).

(X.k )2 + (Y.k )2 + ( Z.k )2 = 1
x y z

Ongeacht de vorm van het lichaam staan de drie hoofdassen van de

traagheids-ellipsoIde loodrecht op elkaar.

Als men de 3 hoofdassen een orthonormaal assenstelsel 1aat opspannen, en

de traagheidsmomenten rond de hoofdassen meet, dan wordt de traagheids

tensor t.o.v. dit stelsel een diagonaal matrix:

Deze matrix kan men naar elk ander stelsel transformeren. T.o.v elk

orthonormaal assenstelsel zal J een symmetrische definiet positieve

matrix zijn.

De hoofdassen kunnen vaak uit symmetrie overwegingen gevonden worden.

Zonder bewijs wordt vermeld dat voor een willekeurig lichaam met

homogene materiaaldichtheid elke symmetrie-as een hoofdtraagheids-as is.

Voorts geldt dat de maximum en minimum waarde van het traagheidsmoment

rond een hoofdtraagheids-as is.

Als men twee hoofdtraagheids assen heeft dan moet de derde loodrecht op

de beide anderen staan.

Toepassing van deze regels blijkt in de praktijk voldoende om de

hoofdtraagheids-assen van de robot-links te vinden, aangezien deze

gewoonlijk geen erg "wilde" vormen hebben.
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3.1 Meetmethode voor het traagheidsmoment rond een as.

Ret traagheidsmoment rond een van te voren gekozen as kan men meten met

de opstelling volgens fig. 3.1.1.

De opstelling bestaat uit 2 touwtjes waaraan het te meten lichaam is

opgehangen. De touwtjes lopen parallel en zijn op gelijke afstanden van

het massamiddelpunt bevestigd.

d = 2r

L

Fig. 3.1.1: Meetopstelling

voor het meten van traagheids-

momenten.

Fig. 3.1.2: Meetopstelling

bij rotatie over hoek 6.

Als het massamiddelpunt midden tussen beide ophangpunten ligt dan is de

trekkracht ! in beide draden gelijk. De grootte van F is:

UFU (3.1.1)

Wordt het lichaam een klein beetje gedraaid over een hoek 6 zoals in

fig. 3.1.2 dan heeft ! een horizontale komponenent:

F = nFn.tan a (3.1.2)
hor

Voor kleine hoeken geldt: tan a = sin a = r.6 / L, dus is (3.1.2)

te benaderen door:

F = UFn.r.B / L
hor

(3.1.3)

De horizontale komponenten van de beide spankrachten oefenen een koppel

uit dat het lichaam weer terug wil draaien. De grootte van dit koppel!

is voor kleine hoeken B te benaderen door:
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(3.1.4)

De richting van T is tegengesteld aan de rotatie richting.

Als de wrijving verwaarloosd wordt dan is ! ook gelijk aan J6 + A x JA

Als rond een hoofdtraagheids-as gemeten wordt dan is ~ x J! gelijk aan

O. Bij kleine rotatie snelheden, kan ook rond andere assen deze term

verwaarloosd worden.

Dit levert de differentiaal vergelijking:

(3.1.5)

De oplossing van deze vergelijking is:

Dit is een slingering met hoekfrequentie w

(3.1.6)

of met frequentie f

,

Dus: J = (3.1.7)

met L de periode tijd van de slingering.

Noemen we de afstand tussen de touwtjes d i.p.v. 2r, dan is (3.1.7)

gelijk aan:

(3.1.8)

Om de betrouwbaarheid van deze methode te testen is aan een rechthoekig

hol balkje gemeten, waarvan de traagheidsmomenten gemakkelijk zijn te

berekenen.
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De afmetingen van het balkje zijn gegeven in fig. 3.1.3.

0.040 m

z

0.080 m

Fig. 3.1.3: Ret proefbalkje.

De massa van het balkje is 2.157 kg, de wanddikte is 4 mm.

De traagheidsradii rond de hoofdassen van een holle balk zijn op te

zoeken in tabellenboeken. Door vermenigvuldiging met de massa van het

balkje zijn de traagheidsmomenten te verkrijgen.

Deze traagheidsmomenten zijn ook met de beschreven methode gemeten. In

tabel 3.1.1 zijn de resultaten vergeleken.

Berekende waarde Gemeten waarde Relative meetfout

J 0.240 10-2 kgm2 0.233 10-2 kgm2 3! %
x

10-2 10-2
J 6.65 kgm2 6.73 kgm2 1! %

y
10-2 10-2

J 6.53 kgm2 6.51 kgm 2 .1 %
z 2

Tabel 3.1.1; berekende en gemeten t~aagheidsmomenten van het

proefbalkje



27

Dit stemt redelijk overeen met de verwachte meetfout.

De formule (3.1.8) is J = constante .m.d2 .T 2/L

De meetfouten zlJn:

massa: 10-3 (digitale weegschaal van het E-magazijn)

d: 0.5 mID , dit levert bij d=10 em een reI. fout van 5 10-3

L: 3 mID, dit levert bij L=l m een relatieve fout van 3 10-3

T: 0.3 seeonden, als de totale meettijd groter is dan 60

seeonden dan is de relative fout kleiner dan 5 10-3

De totaal te verwaehte relative meetfout is dus ongeveer 2! %
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3.2 Meetgegevens

Met de metingen, zoals beschreven in de vorige paragraaf, zijn de

massa's, traagheidstensoren, en de ligging van de massa- middelpunten

bepaald. Nogmaals wordt erop gewezen dat de co~rdinaten-stelselswaarin

de vectoren en tensoren beschreven zijn, vastliggen door de Denavit

Hartenberg conventie.

De hoofdtraagheidsassen werden verondersteld in de lengte-, breedte- en

hoogte-richting van de links te liggen. Door ook te meten rond assen die

iets schuin liggen t.o.v de veronderstelde hoofdtraagheids-assen met het

grootste en het kleinste traagheidsmoment, werd geverifieerd of dit

inderdaad de maxima1e en minimale waarde zijn. Voor alle links bleek de

aanname geoorloofd te zijn

De 3
e

link is gemeten met de pols eraan bevestigd, dit omdat besloten is

het model te beperken tot de eerste 3 vrijheidsgraden.

Aan de 1
e

link is niet gemeten omdat hiervan te veel onderde1en gedemon

teerd waren, zodat er geen zinvolle meetresultaten te verkrijgen waren.

Omdat deze link alleen rond de vertikale as roteert en

~ri·(£ll - £r1 )x ••• = 0 , is alleen J 1 ,z belangrijk; de waarden van J 1 ,x

en J 1 ,y doen er niet toe en zijn 0 gesteld, evenals de lengtes van de

vectoren £r1 en £11·

J
1

is iteratief bepaald door de simulaties en meetresultaten voor,z
rotatie rond de 1

e
vrijheidsgraad zo goed mogelijk overeen te laten

stemmen.

In tabel 3.2.1 zijn de meetgegevens samengevat, tevens is de hoek a

gegeven waarover eli t.o.v. er. gedraaid is (zie appendix A).
- -1
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~

I ;:1
~

kgm2link nr. rr in m in m m in kg J in CL in rad

I
1 0 0 0 0 0 0 h

0 0 0 2.40 0

0 0 0 0 0

2 -0.205 0.245 7.261 0.060 0 0 0

-0.010 -0.010 0 0.306 0

0.005 0.005 0 0 0.288

3 -0.288 0.382 10.790 0.031 0 0 0

0 0 0 l.12 0

0 0 0 0 l.12

7 0.238 0.098 14.403 0.025 0 0 0

-0.027 -0.027 0 0.078 0

0 0 0 0 0.089

8 -0.170 0.280 l.838 0 0 0 0

0 0 0 0.061 0

0 0 0 0 0.061

Tabe1 3.2.1: Meetgegevens van de robot1inks.
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4.0 Modellen voor de aandrijvingen.

In de vorige hoofdstukken is het modelleren van een starre robot zonder

aandrijvingen besproken.

In dit hoofdstuk worden modellen voor de aandrijvingen beschreven.

De koppeling tussen de verschillende modellen wordt in een volgend

hoofdstuk besproken.

4.1 Aandrijving van de eerste vrijheidsgraad.

De aandrijving van de eerste vrijheidsgraad ziet er uit zoals in fig.

4.1.1 geschetst is.

Tacho

generator

Motor Harmonic

drive

u Last

Fig 4.1.1: Schematische voorstelling van de aandrijving van de Ie

vrijheidsgraad.

De motor is een permanent-magneet gelijkstroom-motor. Aan de ene kant is

de motor-as gekoppeld aan een tachometer met resolver, aan de andere

kant is hij gekoppeld aan een harmonic drive.

De harmonic drive dient als reduktie-kast (overbrengverhouding 1:158).

Aan de uitgaande as van de harmonic drive is de eerste link van de robot

gekoppeld.

R.J van de Kruk [lit. 2] heeft een model opgesteld voor deze

aandrijving. In zijn verslag zijn ook aIle details te vinden over de

aandrijving, zodat hier volstaan wordt met een summmiere beschrijving.

Ret mechanisch gedeelte van het model bestaat uit door veren en dempers

gekoppelde massa's (fig. 4.1.2). Er is verondersteld dat de dynamica

beschreven kan worden met een eindig aantal ideale elementen.
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LAST

Fig 4.1.2: Model voor het mechanische systeem van de aandrijving

van de 1
e

vrijheidsgraad.

S is de speling in de harmonic drive.

N is de overbreng-verhouding van de harnonic drive.

J
l

is het traagheidsmoment van de rotor van de motor.

J
2

is het traagheidsmoment van de rotor van de tachometer met resolver.

J 3
is het traagheidsmoment van het roterende deel van de harmonic drive.

J 4 stelt de last van de robot voor.
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C
1

, C
2

en C
3

brengen de elasticiteit van de verbindings-assen in

rekening.

De parallel-dempers d1 , d2 en d
3

brengen de inwendige dissipatie van

deze assen in rekening.

De serie-dempers d
S

t.m. d7 brengen de dissipatie bij constant toerental

in rekening.

Er worden ook een tweetal niet lineaire effecten in rekening gebracht:

- De speling van de harmonic drive is volgens het spelingsmodel van

Dubowsky en Freudenstein gemodelleerd.

- De coulomb-wrijving, dit is de wrijving bij stilstand, ook lostrek

koppel genoemd, wordt in rekening gebracht door te veronderstellen dat

deze aIleen aangrijpt op de rotor van de motor.

Dan kan de coulomb-wrijving afgetrokken worden van het elektro

magnetisch koppel

Dit elektro-magnetisch koppel grijpt aan op de rotor van de motor, dus

op J
1

• Omdat het magneetveld in de motor konstant is, is het

geproduceerde koppel evenredig met de stroom door de rotor:

T = k . I
em t m

Als we hiervan de coulomb-wrijving aftrekken dan vindt men voor het

motorkoppel:

(4.1.1)

k
t

wordt de koppel-konstante genoemd, T
f

representeert de coulomb

wrijving, w is de rotatie snelheid van de rotor.

Ret model voor het elektrisch systeem ziet er uit zoals in fig. 4.1.3.
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L

+

U
emk

Fig. 4.1.3: Model voor het elektrisch systeem van de aandrijving.

U is de spanning over de aansluitklemmen van de motor.
m

I is de motorstroom. R staat voor de verliezen in het circuit.
m

L is de zelfinduktie van de rotorspoel.

Als de motor draait wordt een tegen EMK opgewekt. Deze is evenredig met

de rotatie-snelheid w.

U k= k • wem e

k wordt de EMK konstante genoemd. Werter [lit. 7] heeft door een
e

energiebeschouwing aangetoond dat k
e
= k

t
, mits beide konstanten

uitgedrukt word~n in SI eenheden.

De vergelijking die het elektrisch circuit beschrijft luidt:

U = L.dI / dt + R.I + k .w
m m m e

(4.1.2)

V.d. Kruk heeft de aandrijving nagebouwd met hetzelfde merk en type

motorunit en harmonic drive. De belasting van de aandrijving door de

robot-arm werd nagebootst door een vlakke cirkelvormige plaat op de

uitgaande as van de harmonic drive te monteren, met ongeveer hetzelfde

traagheidsmoment als de robot-arm.

Van deze opstelling is de overdrachtsfunctie van de ingangs-spanning op

de motorklemmen naar de tachospanning gemeten. De resultaten zijn te

zien in fig. 4.1.4.
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TRANS 2 , ,.., ') ....... , ') 26;; .. - O,60k 1,22k-5. ~3~m ......,... ~-----~-----------~

LGMAG
DB

Overdraeht bij 0 Hz: -7,6 dB
Bandbreedte: 2,9 Hz

Res. freq.: 26 Hz bij -19,4 dB
Res. freq.: 0,60kHz bij -32,6 dB
Res. freq.: 1,22kHz bij -40,3 dB

Ingangssignaal: 15V de + 4Vrms ruis
Versterking: 1,5
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I
Ut (jW) I
u. (jW)
~

LG HZ 1. ra000 I

Freguentie gebieden

150. ra0

_
U_t..;.,,;;(J:....w..;.)arg
U. (jw)
~

°- 6,25 Hz
6,25 - 38,25 Hz

37,25 -437,25 Hz
400 - 2000 Hz

t:.f= 24,4 mHz
6f= 0,125 Hz
.tof= 1,56 Hz
6f= 6,25 Hz

Fig.4.1.4 Bodediagrammen van de overdrachtsfunctie
Ut(S}/Ui(S} van de opstelling met kleine

belasting.

-t----------------+--------,H--t---i °PHASE

-150. 00

LG HZ 1.0000 K
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Aangezien het doel van het hier beschreven afstudeerwerk is om een model

op te ste11en voor de beweging van de robot als funk tie van de ingangs

spanningen en de belangrijkste mechanische eigentrillingen onder de

100 Hz 1iggen [lit. 8], is het gedrag in het frequentie-gebied boven

de 200 Hz voor dit onderzoek niet zo interessant.

v.d. Kruk heeft zelf al aangegeven welke model-vereenvoudigingen gemaakt

kunnen worden zonder het laagfrequent spectrum te veranderen.

Deze vereenvoudigingen zijn:

- De zelfinduktie van de rotorspoel wordt 0 verondersteld.

- De verbindings-assen tussen de rotoren van de aandrijfmotor en de

tachogenerator en die tussen de motor en de harmonic drive worden star

verondersteld.

- A11e serie-demping wordt verondersteld aan te grijpen op de rotor van

de motor.

Dit alles levert het volgende vereenvoudigd model op. Zie fig. 4.1.5 en

4.1.6.

I.
m

)

+ R +
Fig. 4.1.5: Vereenvoudigd model

voor het elektrisch

U
m

U
eITLl<.

systeem.

T
last

Fig. 4.1.6: Vereenvoudigd model

voor het mechanisch

25
N

I---Cil........_"-a-/j..,r-'-n-

C .
1

m...
m

systeem
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De vergelijkingen voor de dynamica van dit vereenvoudigde model zijn:

1 = (U - k .~1) / R
m m e

T = k .1 - Tf.sign(~l)
m t m

T
l

/ N = X
ast

(4.1.3)

(4.1.4)

(4.1.5)

(4.1.6)

X

X

X

o

~ - ~ <-s1 2

(4.1.7)

Een aantal parameters voor dit model kunnen worden overgenomen van v.d.

Kruk. Voor aile aandrijf-units van hetzelfde type zullen de traagheids

momenten van de rotoren gelijk zijn binnen kleine toleranties, evenals

de elasticiteit en inwendige demping van de assen. Dit zijn eigen

schappen die bij de fabricage vast komen te liggen en bij normaal

gebruik niet snel veranderen, in tegenstelling tot de wrijvingen van

lagers en borstels. Deze zijn sterk afhankelijk van omstandigheden, als

vervuiling, slijtage en zelfs de temperatuur.

Daarom is de wrijving opnieuw gemeten met warmgedraaide motorunit.

Hiervoor is de volgende meetopstelling gebruikt (fig. 4.1.7):

Tacho-
~lotor

generator

Stroombron

x/y recorder

t------+--------+--o :<

Fig 4.1.7: Meetopstelling voor het meten van de wrijving.
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De stroombron is een power supply type D 050-10 van Delta elektronika t

de X/Y recorder is van Philips type PM 8141.

De meting is gedaan door de stroom heel langzaam op te voeren zodat een

quasi-statische meting wordt verkregen.

Ret resultaat is te zien in fig. 4.1.8.

Uit de stroom waarbij de motor begint te bewegen is het lostrekkoppel te

bepalen:

Een opmerkelijk verschijnsel is dat dit koppel niet gelijk is voor

rota tie rechtsom en links om. Er is verder geen aandacht besteed t en

voor T
f

is gewoon het gemiddelde genomen: T
f

= 0.053 Nm

Uit de helling van de grafiek bij bewegende motor is de demping d
2

te

bepalen.

In tabel 4.1.1 zijn de waarden van de parameters samengevat.

grootheid waarde eenheid

k t k 0.088 Nm/A
e t

N 158

S 0.07 rad

T
f

0.053 Nm

d1
1.6 10-3 Nms/rad

d2
4.45 10-3 Nms/rad

C1
1.44 Nm/rad

J 1
2.7 10-4

kgm2

R 1.6 Q

Tabel 4.1.1: Parameters van het model voor de aandrijving van de

l
e

vrijheidsgraad.
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4.2 Model van de aandrijvingen van de 2
e

en 3
e

vrijheidsgraden.

De aandrijvingen van de 2
e

en 3e vrijheidsgraden bestaan uit dezelfde

motor met tachogenerator en resolver als die van de Ie vrijheidsgraad.

Echter in plaats van een harmonic drive is er een schroefspindel

gemonteerd op de uitgaande motor-as (zie fig 4.2.1).

Motor unit Bearing Ball nut Ball screw
housing

Fig. 4.2.1: Aandrijving met schroefspindel.

Er was van deze aandrijving geen model voorhanden, noch was er een

opstelling waar aan een losse schroefspindel-aandrijving gemeten kon

worden. Omdat voornamelijk weer het laagfrequent gebied tot 200 Hz

interessant is, is gekeken of een simpel model met dezelfde structuur

als het vereenvoudigde model voor de Ie vrijheidsgraad zou kunnen

voldoen.

Er is echter een belangrijk verschil; de overbrengverhouding van de

motor-as naar de aangesloten link is niet konstant.

Deze overbrengverhouding is als voIgt te berekenen, zie fig. 4.2.2:

(Deze afleiding geldt voor beide vrijheidsgraden.)
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T
ill

Fig. 4.2.2: Notatie voor de lengtes en hoeken van de schroef

spindelaandrijving.

De volgende notatie wordt gehanteerd:

M: het aandrijfmoment op de links

T het moment dat de aandrijfmotoren leveren
m

F de kracht in de lengte richting van de schroefspindel

L de lengte van de schroefspindel, gemeten vanaf het onderste ophang

punt tot aan de omloopmoer

d de lengte van de hefboom aan de links, gemeten vanaf het draaipunt

in joint 2 tot aan de omloopmoer

h de lengte van de verbindingslljn -onderste ophangpunt v.d. schroef

spindel -draaipunt in joint 2

~ de hoek tussen de lijn met lengte h en de loodlijn neergelaten uit

joint 2

e de variabele hoek tussen de lijn met lengte h en de 11jn met lengte

d

~ de hoekverdraaiing van de aandriJ"fmotor.
~m
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Uit de cosinusregel voIgt:

oftewel:

(4.2.1)

Uit energiebeschouwingen voIgt:

M.de = F.dL dus:

dL
M = F.- = F. d.h.sin e / I (d 2 + h 2 - 2h.d.cos e) (4.2.2)

de

F.dL T • dej>
m m

dus F = T •
m

dej>
m

dL
(4.2.3)

De term dej> / dL is de inverse van de spoed van de schroefspindel, en
m

bedraagt 2~/5 103 rad/m.

Als (4.2.2) en (4.2.3) samengenomen worden voIgt:

M
T

m
(4.2.4)

Deze uitdrukking heeft ais variabele de hoek e, deze moet voor de

respectievelijke aandrijvingen in de hoeken S uitgedrukt worden.

Door de Denavit-Hartenberg conventie zijn de hoeken q2 en q3

gedefinieerd ais in fig 4.2.3.
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Fig. 4.Z.3: definitie van qz en

q3 volgens Denavit-Hartenberg.

Fig. 4.Z.4: Relatie tussen

6Z en qZ.

Voor de Ze vrijheidsgraad is de relatie tussen 6 en qz grafisch te

bepalen uit fig. 4.2.4.

cr is de hoek tussen de x-as van het body-fixed assenstelsel van de 2e

link en de verbindingslijn: omloopmoer - joint 2.

Er geldt:

(4.2.5)

Om grafisch de relatie tussen 63 en q2 en q3 te kunnen bepalen wordt

fig. 4.2.4 uitgebreidt tot fig. 4.2.5.

Fig. 4.2.5: Relatie tussen

63 ,en q2 en q3·
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Er geldt:

dus S3= !~ - ~ -q -q2 3
(4.2.6)

De hoeken ~ en cr en de lengtes h en d zijn gemeten. In tabel 4.2.1 staan

de waarden.

I,

Parameter waarde eenheid

cr 1.27 rad

~ 0.70 rad

h 0.14 m

d 0.245 m

Tabel 4.2.1: parameters voor de berekening van de

overbrengverhouding van de schroefspindelaandijving.

De aandrijving van de 3e vrijheidsgraad wijkt af van de theorie van

paragraaf 2.2, zoals al eerder werd aangegeven, doordat de

aandrijving onderaan bevestigd is aan link 1 i.p.v. aan link 2.

De situatie die aangenomen werd bij de afleiding van de theorie van een

starre roboc-keten is geschetst in fig. 4.2.6.

De werkelijke situatie is geschetst in fig. 4.2.7.

Fig. 4.2.6: Aangenomen aangrijp

punten van de aandijfkoppels

Fig. 4.2.7: Werkelijke

aangrijppunten.
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Ret aandrijfkoppel M
3

in fig. 4.2.7 wordt uitgeoefend op link 7, en is

het koppel dat nodig is om link 7, link 8 en link 3 te laten bewegen.

H
3

is gelijk aan het koppel P3 dat in fig. 4.2.6 op link 3 wordt

uitgeoefend.

(4.2.7)

In de situatie van fig. 4.2.7 is er geen reaktiekoppel op link 2 t.g.v.
e

het aandrijfkoppel van de 3 vrijheidsgraad, in tegenstelling tot de

situatie in fig. 4.2.6, dus:

(4.2.8)

Voor H
1

geldt weer dat:

(4.2.9)

Dit omdat het niet uitmaakt of het aandrijfkoppel direkt door link 1 op

link 3 wordt uitgeoefend of via link 2.

De overbrengverhoudingen voor het model van de schroefspindel

aandrijvingen en de koppeling met het starre robot model zijn nu

bepaald.

De overbrengverhoudingen blijken niet konstant te zijn maar een funktie

van S.

Ret is mogelijk dat doordat de lengte van de schroefspindel vari~ert ook

de parameters C
1

en d
1

vari~ren.

Of dit zo is hangt af van wat de meest elastische schakel is in de

aandrijving.

Omdat de schroefspindel zelf een redelijk dikke massieve stalen staaf

is, lijkt het niet waarschijnlijk dat deze de slapste schakel is.
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De coulomb-wrijving en de lineaire demping van de aandrijving van de 3e

vrijheidsgraad zijn op dezelfde manier bepaald als bij de 1
e

vrijheids

graad. De quasi-statische relatie tussen de stroom door de rotor en de

hoeksnelheid is gegeven in fig. 4.2.8.

Hier is de a-symmetrie gedeeltelijk te verklaren door de invloed van de

zwaartekracht.

Uit de gemiddelde lostrekstroom die 1.0 A bedraagt voIgt: T
f

= 0.088 Nm.

Uit de helling van de grafiek voIgt d
2

= 1.26 10-3 Nm/rad.

Bij de 2e vrijheidsgraad is deze meting niet mogelijk doordat de robot

bij andere standen dan de 2
e

link vertikaal, in elkaar zakt onder

invloed van de zwaartekracht. Daarom zijn voor de aandrijving van de 2e

vrijheidsgraad dezelfde waarden voor de coulomb-wrijving en lineaire

demping gebruikt als voor die van de 3
e

vrijheidsgraad.

De rest van de parameters van de modellen voor de 2e en 3evrijheidsgraad

zijn, voor zover ze niet gelijk zijn aan die van de 1
e

vrijheidsgraad,

iteratief bepaald door de simulaties zo goed mogelijk overeen te laten

stemmen met de responsies. Hier wordt verder op ingegaan in hoofdstuk 6

waar de gemeten responsies besproken worden.

Fig. 4.2.8: Statisch verband tussen de tachospanning en de stroom

door de motor van de 3
8

vrijheidsgraad.
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5.0 Hethode voor het oplossen van de differentiaalvergelijkingen.

De oplossing van het stelsel differentiaal-vergelijkingen dat de

dynamica van de starre robot-keten en de aandrijvingen beschrijft

is te benaderen door numerieke integratie.

De eerste stap is aIle vergelijkingen om te schrijven naar een stelsel

1e orde di£ferentiaal-vergelijkingen.
e

Dit gaat door voor 2 orde vergelijkingen zoals b.v. y = a.y + b.y + x

te stellen y = Y1 ' Y = Y2 zodat de 2
e

orde vergelijking overgaat in het

1e orde stelsel:

(5.1)

Het stelsel vergelijkingen HS = K + U kan opgelost worden door
- 1

q = H (K + Q) te berekenen, maar het eerst uitrekenen van de inverse

van H is numeriek geen goede methode. Beter is het om het stelsel

vergelijkingen op te lossen met b.v. LU decompositie zoals beschreven is

in het collegediktaat numerieke methoden [lit. 9].

Voor het integreren van het stelsel 1e orde vergelijkingen zijn in

hetzelfde diktaat diverse methoden gegeven.

De eisen waaraan de methode moet voldoen zijn:

- Een groot stabiliteits-gebied.

- Een grote nauwkeurigheid per integratie-stap.

- 20 min mogelijk funtie-waarden per stap uitrekenen.

eDe eerste 2 eisen beperken het aantal stappen, de 3 eis is om het

rekenwerk per stap te beperken.
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Methoden die op grond van deze eisen in aanmerking komen zijn die van

het Runge-Kutta type en de lineaire meers taps Adams predictor-corrector

methoden.

De Runge-Kutta methoden hebben als voordeel dat ze een iets groter

stabiliteits-gebied hebben en dat ze geen opstart-procedure nodig

hebben, waardoor eventueel de stapgrootte variabel te maken is.

Ret nadeel is dat er meer funktie-waarden per stap berekend moe ten

worden, en omdat voor elke nieuwe funktie-waarde de berekeningen van de

starre robot dynamica uitgevoerd moeten worden, kost dit veel rekentijd.

De Adams-methoden berekenen per stap slechts 2 nieuwe funktie-waarden,

en gebruiken verder funktie-waarden uit het verleden die dus niet

opnieuw uitgerekend hoeven te worden. Run nadeel is een iets kleiner

stabiliteitsgebied en de noodzaak van een opstart~procedure.

Op basis van deze overwegingen is gekozen voor een 4e orde Adams

Bashforth predictor met een Adams-Moulton corrector.

De methode is als volgt:
e

Uitgegaan wordt van de 1 orde differentiaal-vergelijking:

(5.2)

De oplossing van deze vergelijking Z(t) wordt op de tijdstippen t=n.T

benaderd door z , de functie !(~,Z) wordt in deze punten benaderd door
-n

f = f(x ,z ) •
-n --n-n

Als ~ bekend is, dan kan ~+l met de predictor van Adams-Bashforth

voorspeld worden volgens:

(5.3)

Dit resultaat kan verbeterd worden met de corrector volgens Adams

Moulton.

(5.4)

* *
In+l = !(~n+l '~n+l)
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Voor stelsels die afgeleid zijn van Ze orde vergelijkingen zoals (5.1)

geldt:

(5.5)

* T
(sszl - 9fZ n-3 Jz = Zz + 24· s9fZ n-1+ 37fZ,n_Z-Z,n+1 ,n ,n , ,

(5.6)

* * *
f 1 n+1 = a.z1 ,n+1+ b.zZ,n+1+ xn+1 (5.7),

* *
f = z (5.8)Z,n+1 1,n+1

* *Ret valt op dat in (5.8) f geen funktie is van zZ,n+1 * Z,n+1·
Dus zZ,n+1 kan bepaald worden zonder dat zZ,n+1 bepaald*is.

Omdat zZ,n+1 een betere benadering voer YZ,n+1 is dan zZ,n+1~

kan zender meer in (5.7) zZ,n+1 gesubstitueerd worden voor zZ,n+1.

Dan hoeft dus (5.6) in het geheel niet berekend te worden.

Dit levert een besparing op in rekentijd aangezien bijna aIle

differentiaal-vergelijkingen uit Ze orde vergelijkingen zijn ontstaan.

Als startprocedure bleek het volgende goed te werken:

Reken 1o(~'~) uit, en neem f -3= f -Z= f -1= 10· .
Een probleem echter is dat Zo niet geheel bekend is; So en So zijn

bekend, maar de torsie van de veren in de aandrijvingen onder invloed

van de zwaartekracht moet nog berekend worden. Een mogelijkheid is

deze torsie een willekeurige waarde te geven, b.v. 0, en dan bij

afwezigheid van exitatie over een voldeende lange tijd te integreren,

zodat het inschakelverschijnsel t.g.v. de onjuiste beginvoorwaarden

uitgedempt is.

Dit zal aIleen mogelijk zijn als de robot in standen staat waarin de

coulomb-wrijving in de aandrijvingen groter is dan de momenten t.g.v. de

zwaartekracht, zo niet dan zakt de robot in elkaar zoals dat ook in

werkelijkheid gebeurt.
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De met deze oplosmethode gesimuleerde resultaten worden in hoofdstuk 6

gebruikt am ze te vergelijken met gemeten responsies.

Voor deze simulaties is een bemonsteringsperiode T van 1 msec gebruikt.



so

6.0 Metingen van responsies.

Om te onderzoeken in hoeverre het opgestelde model met de werkelijkheid

overeenstemt en om waarden te vinden voor de nog niet bepaalde model

parameters, zijn metingen verricht en met de gesimuleerde resultaten

vergeleken.

Als excitatie is gekozen voor een spanningsstap telkens op een

aandrijfmotor. Als responsie is het bijbehorende tachogenerator-signaal

genomen.

Deze metingen zijn niet voldoende om het starre robot-model volledig te

testen; daarvoor moeten meerdere vrijheidsgraden tegelijk geexiteerd

worden. Doordat bij excitatie van een vrijheidsgraad reeds discrepan

ties optraden tussen het model en de werkelijkheid, is hier de aandacht

op gericht i.p.v. op het testen van het totale model.

De keuze om de responsies te meten aan de tachogenerator is gebaseerd

op 2 redenen:

- er hoeven geen aparte sensoren aangesloten te worden, waardoor geen

eventuele belnvloeding van de dynamica van de robot optreedt,

- v.d. Kruk heeft ook op deze plaats gemeten, zodat de resultaten

gemakkelijker met zijn bevindingen vergeleken kunnen worden.

Voor de stapfunktie is gekozen omdat er dan weinig invloed is van de

niet-lineairiteiten:

- doordat de draairichting niet omkeert is de coulomb-wrijving een

constante waarde die afgetrokken wordt van het motorkoppel,

- ook de speling wordt minder vaak doorlopen dan bij excitaties waarbij

de draairichting wei omkeert.

Door de responsie op de stap te differentieren wordt een signaal

verkregen dat een soort impulsresponsie is. Dat dit niet een echte

impulsresponsie is, zoals wei net geval zou zijn bij een volledig

lineair systeem, is niet belangrijk omdat het doel is de gemeten

signalen te vergelijken met de gesimuleerde.
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Ret gedifferentieerde signaa1 gaat enige tijd na de excitatie naar nul,

zodat met behu1p van Fast Fourier Transformatie (FFT) het frequentie

spectrum berekend kan worden.

In deze vorm is het gemakke1ijker om informatie over de eigentri11ingen

van het systeem uit de responsies te ha1en dan in het tijdsdomein.

Een nog makke1ijker te interpreteren representatie is de essentie1e

karakteristieken van het signaa1 te representeren via poo1-nu1punten

diagrammen. Deze zijn gerea1iseerd met behu1p van programmatuur van

ir. P. van den Rof (ER) en routines uit het door de vakgroep ER

ontwikke1de pakket SATER [lit. 10].
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6.1 Meetmethode.

De stapresponsies zijn geregistreerd in het tijdsdomein met een X-T

recorder van het type Hewlett Packard 7402 A.

Voor het meten van de impulsresponsies is meer apparatuur nodig.

Wegens de op de computer uit te voeren signaal bewerkingen, moeten de

impulsresponsies bemonsterd en gekwantiseerd worden.

V.d. Kruk heeft bij zijn metingen gebruik gemaakt van een dynamic

analyser van Hewlett Packard, die beheerd wordt door de afdeling

werktuigbouw. Dit apparaat verzorgt zowel de bemonstering en

kwantisatie, als de Fourrier Transformatie en de registratie van de

resulterende grafieken op papier.

Er is om de volgende redenen geen gebruik gemaakt van dit apparaat:

het is niet altijd op de gewenste momenten beschikbaar,

men is gebonden aan de signaalbewerkingen die ingebouwd zijn, om

andere bewerkingen toe te passen moet de data op de een of andere

manier naar een computer overgezonden worden, hetgeen met dit apparaat

zeer gecompliceerd dan weI onmogelijk is.

De uiteindelijk gekozen methode is wat omslachtig en tijdrovend door de

beperkingen in de beschikbare hardware, maar weI flexibel.

Het door een RC hoogdoorlaat filter gedifferentieerde tacho-signaal

wordt bemonsterd, gekwantiseerd en opgeslagen met behulp van een Apple

microcomputer. Dit was de enige beschikbare computer die voorzien was

van een AD/DA converter.

Omdat de eigenlijke signaalbewerkingen het beste op de VAX-computer van

de vakgroep uitgevoerd kunnen worden wegens de beschikbare programma

bibliotheken, wordt de data vervolgens over gezonden van de Apple naar

de VAX computer.

De meetopstelling rondom de Apple computer is schematisch weergegeven in

fig. 6.1.1.
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DC-Versterker

APPLE ~-computer

100 nF

Sturing

Tacho
generator

Vermogens

voeding

t1otor

fig. 6.1.1: Meetopstelling voor het meten van impulsresponsies.

Door de DA converter wordt via de stuurschakeling het relais aange

stuurd. Ret relais schakelt om van 0 volt naar de op de vermogensvoeding

ingestelde spanning. De schakeltijd van het relais is voldoende snel

voor het frequentiegebied waarin gemeten wordt.

De uitgangsspanning van de tacho generator wordt via het RC netwerk

gedifferentieerd.

De DC versterker dient om het signaal zodanig te versterken en een DC

offset mee te geven dat het bereik van de AD converter, -5 tot +5 volt,

volledig benut wordt. Omdat de converter met slechts 8 bit werkt, is het

essentieel voor een goede signaal-ruis verhouding dat het signaal zo

groot mogelijk gehouden wordt.

Niet aIleen door kwantisatie in de AD converter ontstaat ruis, maar ook

de robot zelf veroorzaakt stoorsignalen zoals het "rommelen" van de

motor en de harmonic drive, en het niet helemaal constant zijn van de

coulomb wrijving.

Omdat de signaal-ruis verhouding te slecht bleek om een bruikbaar

frequentiespectrum te berekenen uit een meting, worden meerdere metingen

bij elkaar opgeteld, zodat er een soort gemiddelde ontstaat. (Er wordt

niet door het aantal opgetelde signalen gedeeld.)
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Er is met meerdere bemonsterfrequenties geexperimenteerd; 500 Hz. 1 kHz

en 2 kHz. Het meest bruikbaar bleek 1 kHz te zijn.

Het aantal monsters is 1024. dit leidt tot een meettijd van ongeveer

1 seconde.

Om aliasing te voorkomen en de signaal-ruis verhouding te verbeteren is

het in de DC versterker aanwezige laagdoor1aat filter ingesteld op een

kantelfrequentie van 300 Hz.

Het frequentiespectrum is met behulp van een FFT routine uit de NAG

library op een VAX computer berekend.

AIleen het amplitude spectrum geeft zinvolle informatie omdat het fase

spectrum nog teveel door ruis is verstoord.

Als de impulsresponsie van een ruisvrij lineair ne orde systeem bekend

is, dan kunnen daaruit eenduidig de n polen en m nulpunten (m n)

berekend worden.

Als de responsie echter verstoord is met ruis dan is de gemeten

responsie niet meer exact te beschrijven met n polen en m nulpunten,

maar zijn er oneindig veel nodig.

In het geval van een eindig aantal monsters van de impulsresponsie

(reeks van Markov parameters), wordt de orde bepaald door het aantal

monsters (zie v.d. Hof [lit. 11)).

Met behu1p van schattingstechnieken kan uit de door ruis verstoorde

eindige reeks Markov parameters een volgens een bepaald kriterium

optimale benadering gevonden worden voor het systeem.

Dit schatten heeft 2 funkties:

het schatten van de orde van het systeem,

- het schatten van de parameters behorende bij die orde.

De gevolgde weg is om eerst een toestandsmodel voor het systeem op te

stellen met een aangepaste versie van het Ho-Kalman algoritme.

Voor een gedetaileerde beschrijving hiervan wordt verwezen naar

v.d. Hof [lit. 11].

Hier wordt volstaan met de voor de toepassing belangrijkste zaken.
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Een toestandsmodel van een 1ineair SISO systeem is gedefinieerd als:

~(k+1) = A ~(k) + B u(k)

y(k) = C ~(k)

(6.1.1)

jvaarbij u(k) het ingangssignaal is op tijdstip kI, y(k) het uitgangs

signaal en ~(k) de toestand van het systeem. De matrix A bepaalt de

systeemdynamica. Uit dit toestandsmodel kunnen de Markov parameters

weer gegenereerd worden volgens:

k-1
M(k) = CAB k=1,2,3, ••• (6.1.2)

( Neem ~(O) = 0 , u(k) o(k) , dan is y(k) = M(k).)

Met de Markov parameters kan een zogeheten Hankel matrix samengesteld

worden:

M.
J

M. 1J+

(6.1.3)

M.
J

L=2j-1
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Met (6.1.2) kan een decompositie van de Hankel matrix gemaakt worden

volgens:

CA

H[j] =

CA j - 1

(6.1.4)

De matrices C en B zijn te herkennen als de eerste blokken van resp. r
en 6..

De matrix A kan gevonden worden door gebruik te maken van een over een
+

rij of een kolom verschoven Hankel matrix, aangeduid met resp. H en Ht.

H[j] =

~+1

(6.1.5)

Met (6.1.2) voigt:

+
H = r.A.ll. dus (6.1.6)

Het symbool + staat hier voor de Moore-Penrose pseudo inverse.
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Een nummeriek stabiele decompositie volgens (6.1.4) kan verkregen worden

door een zogeheten "singular value" decompositie, gegeven door:

H T
W.LV (6.1.7)

H is een gXl matrix.

p = mi n • ( g, 1) •

W is een gxP matrix, bestaande uit p orthogonale eigenvectoren van
TH.H •

V is een lXp matrix, bestaande uit p orthogonale eigenvectoren van

HTH.

~ is een pxp diagonaalmatrix: diag. (01' 0Z' •• , 0p)

0l~ 0Z~·· ~ 0p~O
T T0i is de vierkantswortel van een eigenwaarde van H .H (of H.H ),

en heet een singular value.

Omdat aIle eigenwaarden groter of gelijk 0 zijn kan de decompositie ook

geschreven worden als:

(6.1.8)

Als de Markov parameters afkomstig zijn van een ruisvrij systeem van de

orde n, dan zal 01 •• on * 0 en 0n+1 •• 0p = 0 zijn.

Als de parameters weI door ruis gestoord zijn dan zal in het algemeen

ook ° .. ° * 0 zijn. Door nu een orde n' te kiezen en te stellenn p° , 1 •• ° = 0 wordt een benadering voor het ruisvrije systeem
n + p

gevonden.

Als de signaal-ruis verhouding niet al te slecht is en de ruis bovendien

redelijk wit is dan kan de orde gevonden worden doordat 0n+1 t.m. ° danp

veel kleiner is dan 01 t.m. on.

Bij de metingen aan de robot bleek dit niet het geval te zijn.
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Daarom is voor een aantal ordes de pool-nulpunten diagrammen gemaakt en

is de laagste orde genomen waarbij de interessante karakteristieken

gerepresenteerd zijn.

Ret toestandsmodel kan omgerekend worden tot een zogeheten ARMA model:

+b u(k-m)
m

Door Z-transformatie gaat dit over in:

A(z).Y(z) = B(z).U(z) (6.1.9)

met A(z)
n n-l n-2 +az +a1z +a2z + n

B(z) b n-l+b n-2+ +b zn-m
en lZ 2z m

De wortels van deze polynomen in z leveren de polen en de nulpunten van

het systeem Ope

De plaats van deze polen en nulpunten in het complexe vlak hangt mede

af van de bemonsterfrequentie. Om zinvolle informatie te verschaffen

moeten de polen en nulpunten zoveel mogelijk verspreid liggen, zonder

dat aliasing optreed.

Riervoor moet de bemonsterfrequentie minstens 2x zo groot zijn als de

hoogste eigenfrequentie, maar niet al te veel groter.

Ret ligt voor de hand om gewoon met een lage frequentie te bemonsteren.

Een nadeel van deze aanpak is dat de quantisatieruis die door de 8-bit

converter duidelijk aanwezig is bij weinig monsters een groot verstorend

effect heeft.
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Een elegante methode om en de quantisatieruis grotendeels weg te

filteren een de bemonsterfrequentie te verlagen is digitale filtering

(zie fig. 6.1.2).

De 1024 met 1 kHz bemonsterde punten worden met FFT getransformeerd tot

1024 complexe monsters in het frequentiedomein, dat loopt van -500 tot

500 Hz.

Door nu een venster in het frequentiedomein te gebruiken en aIleen de

128 monsters tussen -62! en 62! Hz terug te transformeren naar het

tijdsdomein, worden 128 monsters in dit domein verkregen met een

bemonsterfrequentie van 125 Hz.

Het filteren en verlagen van de bemonsterfrequentie geschied met het

programma REDSAMP.

Het toestandsmodel wordt geschat met het programma HREDSI.

Het ARMA-model wordt berekend met het programma REIO.

De polen en nulpunten tenslotte worden berekend en in het Z-domein

uitgeplot met behulp van operatie 2 van het pakket SATER.

rl = 211". f/f 1samp e

(62~ Hzl

1/81T

-1/81T

(-62~ Hz)

(500 1THZ_)t-__--.J~-t__+J:

Fig. 6.1.2: Digitale filtering.
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6.2 Metingen aan de Ie vrijheidsgraad.

De gemeten responsie op een stap van 0 naar 12 volt is samen met de

gesimuleerde responsie als funktie van de tijd gegeven in de figuren

6.2.1 en 6.2.2 voor 2 verschillende standen van de onderarm.

In fig. 6.2.3 zijn deze standen samen met nog een 3
e

stand geschetst.

Aanvankelijk werden de stapresponsies gemeten met een soortgelijke

opstelling als in fig. 6.1.1, met als verschil dat het hoogdoorlaat

filter weggelaten was. Er werdt dan pas gedifferentieerd als de metingen

in de computer opgeslagen waren door opeenvolgende monsters van elkaar

af te trekken. Doordat hierdoor de invloed van de kwantiseringsruis erg

groot werd voldeed dit niet.

Daarom is het hoogdoorlaatfilter aan de opstelling toegevoegd en

ontstond de in fig 6.1.1 geschetste configuratie waarmee gedifferen

tieerde responsies gemeten werden. De ongedifferentieerde stapresponsies

zijn daarna gemeten met een X-T recorder.

De responsies in fig. 6.2.1 en 6.2.2 zijn nog met de oude opstelling

gemeten waardoor het mogelijk was de resultaten van de simulatie en de

meting in een plaatje te zetten.

Door deze figuren te interpoleren kan een schatting gemaakt worden van

de grootste tijdconstante (63% waarde) van het systeem. Hiermee is J
1 ,y

te bepalen. Als voor J
1

= 2.4 Nm2 genomen wordt dan stemmen de 63%
,y

waarden van de metingen en simulaties overeen.

De met FFT verkregen amplitudespectra van de gedifferentieerde stap

responsies zijn weergegeven in fig. 6.2.4a t.m. 6.2.6a, met de robotarm

in de 3 voornoemde standen.

In de figuren 6.2.4b t.m. 6.2.6b zijn de spectra van de overeenkomstige

simulaties te vinden. Omdat de amplitude afhangt van het aantal

opgetelde metingen en er bovendien een spanning gemeten is, die weer

omgerekend zou moeten worden naar hoeksnelheid, is de vertikale as

genormeerd op de maximale amplitude.
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stand 1
stand 2

stand 3

Fig. 6.2.3: Standen van de robot bij de metingen aan de le vrijheidsgraad.



63

FKLEIN.OAT/FS-1m00/1E OCF
AMPL. HCEKVERS. TAC

ra

\ Fig. 6.2. 4a:

Frequentiespectrum van de meting in stand 1.

-211 era 14ra

FREQ. IN HERZ

1811

SIMULATIE ST-INGETROKKEN ARM IE C.O.F.
-------- HOEKVERNEL. TACHO

•

Fig. 6.2.4b:

Frequentiespectrum van de simulatie in stand 1 .

-211 211 • 148

FREQ. IN HERZ



"

64

ST-MO/i-l I O-S/F I LE-FM 1. OA T

-,---- AMPL. HOEio<VER5. T,o.C

?requenties?ectrum van de meting in stand 2.

-;
I,

j
:
i

~

J
I

~
1

~
I-:
i

-1
I
~
!

-2flI 15" 1. 14" 18111

FREQ. IN HERZ

SIMULATIE ST-RECHTOP
---- HOEKVERSN. TACHO

lE D. O. F.

"

Fig. 6.2. Sb:

Frequentiespectrum van de simulatie in stand 2.

-211 211 • 148

FREQ. IN HERZ



65

-------- AMP~.HOEKVERSN.TA

I
t

\
\
\

\

\
\

\ ~~
\ I \! \

\I'
~

Fig. 6.2.6a:

Frequentiespectrum van de meting in stand 3.

i
I
i
I

1
-j
I
I
!
i

j
j

-28 811 lU 148

FREQ. IN HERZ

1."

•

SIMULATIE ST-UITGESTRE~TE ARM IE O.O.F.
------- HOEKVERSN. TACHO

-,----i ----~-_;--_.-r.---,----..,..---,.-.

Fig. 6.2.6b:

Frequentiespectrum van de simulatie in stand 3 .

-211 211 • 148

FREQ. IN HERZ



66

Een duidelijk verschil tussen de spectra van de simulaties en de

metingen is het optreden van een extra piek bij de metingen.

Ret simulatieresultaat vertoont slechts een piek die ontstaat door de

elasticiteit in de aandrijving.

De extra pieken in de meetresultaten kunnen niet veroorzaakt zijn door

koppeling met de elasticiteit in de aandrijvingen van de andere

vrijheidsgraden, omdat dit dan ook in de simulatie tot uitdrukking

had moeten komen.

In de figuren 6.2.7 en 6.2.8 zijn de meetresultaten van v.d. Kruk aan

zijn proefopstelling met als last een vlakke plaat, resp. aan een andere

ASEA IRb6 robot gegeven.

Omdat bij de meting aan de proefopstelling geen extra pieken onder de

100 Hz optraden, is de discrepantie geen gevolg van de vereenvoudiging

van het aandrijfmodel.

Omdat v.d. Kruk deze extra pieken ook gemeten heeft bij een andere ASEA

robot, en met een andere meetmethode, is het zeer onwaarschijnlijk dat

beide meetmethoden ondeugdelijk zijn, of dat er toevallig aan een

"slechte" robot gemeten is.

Een meer aannemelijke verklaring is dat de veronderstelling van starre

robot mechanica, met name dat de joints niet elastisch zijn loodrecht op

hun draairichting, niet juist is.

Een argument voor deze verklaring is het volgende.

Nadat de extra pieken in de spectra geconstateerd waren, is gezocht naar

onderdelen van de robot die mogelijk t.o.v. de eerste link rond de

verticale as kunnen trillen. Dit is gedaan door met de hand tegen

diverse delen te slaan en trachten te voelen wat er dan trilt.

De delen die daarbij als verdachten naar voren kwamen zijn het

balansgewicht (link 7) en de bovenarm (link 3).

Allereerst is getracht door inklemmen de betreffende joints te verstij

ven. Dit bleek met simpele middelen als lijmtangen en opvulstukjes geen

effect te hebben, erger nog; doordat de lijmtangen niet stijf genoeg

zijn, onstonden nag meer pieken in het spectrum •
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De loodblokken die het balansgewicht vormen zijn gemakkelijk te demon

teren. Omdat het totale traagheidsmoment van de robotarm rond de eerste

vrijheidsgraad hierdoor weinig verandert, maar de invloed op een moge

lijke trilling t.o.v. de eerste link groot moet zijn, zou de frequentie

van de trilling door de elasticiteit in de aandrijving nauwelijks mogen

veranderen, terwijl de frequentie van de extra trilling duidelijk moet

veranderen.

De spectra met gemonteerd en gedemonteerd balansgewicht (fig. 6.2.9a en

6.2.9b) vertonen inderdaad dit gedrag. Aan de simulaties in fig. 6.2.10a

en 6.2.10b is te zien dat demontage van het balansgewicht hierop

nauwelijks invloed heeft.

Veel duidelijker is het voorgaande te zien als met de in paragraaf 6.1

beschreven methode pool-nulpunten diagrammen gemaakt worden. Deze zijn

weergegeven in het Z-domein.

Voor de representatie van de meetresultaten is gekozen voor een

benadering met een Se orde systeem. Dit is als voigt gemotiveerd.

In de figuren 6.2.11a t.m. 6.2.11e staan de diagrammen voor een resp. 3e

t.m. 7e orde benadering voor een meting in de ingetrokken stand.

De 6e orde en e het systeem natuurlijk beter,de 7 benaderen maar geven

niet meer informatie over het opschuiven van de pieken. Bij een lagere

orde dan een Se zijn er geen polen die overeen komen met de extra piek

in het frequentiespectrum.

In de figuren 6.2.12a t.m. 6.2.12d zijn de diagrammen gegeven van de

metingen aan de robot, in stand 1 en stand 3, met en zonder

balansgewicht.

Voor de volledigheid zijn in de figuren 6.2.13a t.m. 6.2.13c de pool

nulpunt diagrammen van de simulaties voor stand 1 t.m. 3 te zien.

Deze zijn vrijwel exact te benaderen met een 3e orde systeem, door het

bijna afwezig zijn van ruis.

Als de diagrammen van de metingen met elkaar vergeleken worden dan valt

op dat het polenpaar met de laagste frequentie voornamelijk beinvloed

wordt door de stand van de robot ( totale traagheidsmoment van de

robotarm) en dat het andere polenpaar beinvloed wordt door de demontage

van het balansgewicht.
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6.3 Metingen aan de Ze vrijheidsgraad.

Bij de metingen aan de Ze vrijheidsgraad treed een complicatie op die

afwezig was bij de metingen aan de l e vrijheidsgraad en ook vrijwel bij
ede 3 ; de invloed van de zwaartekracht.

Door de zwaartekracht zakt de arm naar zijn laagste stand bij afwezig-
e

heid van een exitatie als de Z link niet ongeveer vertikaal staat

(qz tussen ongeveer 80 0 en 1000).

Dit is in principe op te lossen door de spanningsstap niet bij a volt te

laten beginnen, maar bij een zodanige spanning dat de zwaartekracht

gecompenseerd wordt. In de praktijk bleek dit nogal kritisch te zijn, en

is aIleen in de vertikale stand gemeten. De bovenarm is horizontaal

gehouden.

In fig. 6.3.1 is de responsie in het tijdsdomein op een stap van a naar

7 volt gegeven. Deze is gemeten met een X-T recorder.

Deze stap is kleiner dan de voor de metingen aan de eerste

vrijheidsgraad gebruikte stap, omdat de wrijving in de schroefspindel

aandrijving lager is en dus de snelheid hoger wordt bij gelijke

ingangsspanningen. Om de invloed van niet-lineairiteiten door het niet

constant zijn van de overbrengverhouding van de schroefspindel klein te

houden, is het raadzaam om de snelheid niet te groot te laten worden.

De metingen aan de Ze vrijheidsgraad stemmen veel beter overeen met de

simulatieresultaten dan bij de 3
e

vrijheidsgraad, daarom zijn de

parameters voor het model van de schroefspindelaandrijving aan de hand

van de metingen aan de Ze vrijheidsgraad bepaald.

Door het gelijk maken van de 63% waarden van de gesimuleerde

stapresponsie (fig. 6.3.Z) aan die van de meting is voor het

traagheidsmoment van de rotoren van de motor en de tachogenerator plus

dat van de schroefspindel de waarde 1.6 10-
4

Nm2 gevonden.
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In fig.6.3.3 is het gemeten frenquentiespectrum gegeven. Door het

varieren van de verbindingsveerconstante en de verbindingsdemping (d
1

)

totdat de piek in het gesimuleerde frequentiespectrum zo goed mogelijk

overeenstemt met de grootste piek in het gemeten spectrum (fig. 6.3.4),

worden deze parameterwaarden gevonden.

In tabel 6.3.1 zijn de parameterwaarden voor het model van de

schroefspindel aandrijving samengevat.

~

Parameter Omschrijving Waarde Eenheid

k t' k motorkonstantes 0.088 Nm/A
e

T
f

coulomb wrijving 0.088 Nm

R motorweerstand 1.6 Ohm

C vebindingsstijfheid 0.6 Nm/rad

J traagheidsmoment 1.6 10-4 Kgm2

d
1

verbindingsdemping 5 10-4
Nms/rad

d2
motorwrijving 1.26 10-3

Nms/rad

Tabel 6.3.1: Parameterwaarden voor het model van de

schroefspindelaandrijvingen.

Als het gemeten spectrum vergeleken wordt met het gesimuleerde, dan valt

op dat er weer 2 piekjes meer in het gemeten spectrum zitten, hoewel

veel minder groot dan de extra piek bij de eerste vrijheidsgraad.

Toch kan gesteld worden dat het model, bij beweging om de 2e vrijheids

graad en bij deze stand van de arm, redelijk tot goed voldoet.
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6.4 Metingen aan de 3e vrijheidsgraad.

Er is weer geexciteerd met een stap van 0 naar 7 volt.

De standen waarin gemeten is zijn geschetst in fig. 6.4.1.

De figuren 6.4.2a t.m. 6.4.4a geven de stapresponsies in het

tijdsdomein, gemeten met een X-T recorder.

In de figuren 6.4.2b t.m. 6.4.4b zijn de overeenkomstige simulaties te

zien. De stap in de excitatie heeft hier plaats op t = 0.1 sec.

Het valt duidelijk op dat de helling van de opgaande flank bij de

meetresultaten veel steiler verloopt dan bij de simulaties.

In de figuren 6.4.5a t.m. 6.4.7a zijn de gemeten frequentie-spectra te

zien, met de arm in de verschillende standen.

De overeenkomstige spectra van de simulaties zijn te zien in de figuren

6.4.5b t.m. 6.4.7b.

De kleine scherpe piekjes die in stand 1 en 3 bij de simulaties te zien

zijn, zouden door een koppeling met de 2
e

vrijheidsgraad, die in die

standen optreedt, ontstaan kunnen zijn.

Er zijn bij de metingen weer meer pieken te zien, die veel hoger zijn

dan die bij de 2
e

vrijheidsgraad. Bovendien is een piek, met dezelfde

frequentie als in de simulaties gevonden is, in de metingen met slechts

een hele kleine amplitude terug te vinden.

Mogelijke verklaringen hiervoor, en voor het verschil in stijgtijd bij

de stapresponsies, zouden kunnen zijn dat ergens in de verbinding tussen

het balansgewicht en de bovenarm, of in de joints tussen de bovenarm en

de onderarm resp. tussen de onderarm en het lijf elasticiteit aanwezig

is.

Om hieromtrent uitspraken te doen is echter verdere studie nodig. Met

name een goed model van de schroefspindel aandrijving is onontbeerlijk.

Bovendien moet dan ook de pols nog in beschouwing genomen worden.
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stand 1 stand 3stand 2

Fig. 6.4.1: Standen van de robot bij de metingen aan de 3
e

vrijheidsgraad.
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Fig. 6.4.2a: Gemeten .stapresponsie, stand 1.
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Fig. 6.4.2a: Gesimuleerde stapresponsie, stand 1.



S2

c

-1 V

~,

I i
!
\
I
\
\

~
~
I

I

,,"-' ,~- . -~--,-+-,J."
; :;: 'I

·1 'r+=L~+~F+-F+ ,r-\Il..:--,-_'...r-_'-'...~ -~_._--:...:=-_-~'_:-~-,!_'
'I I, I, I,,, I", ,I, 1,,1 ,I,i' I, I

: i

ii, I

it V~
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Fig. 6.4.4a: Gemeten stapresponsie, stand 3.
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Fig. 6.4.4b: Gesimuleerde stapresponsie, stand 3.
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Fig. 6.4.6a: Gemeten frequentiespectrum,

stand 2.

I

~

II

-281 281 11111 148

FREQ. IN HERZ

1III

AMPL.HCEKVERSN.TA
SIMULATIE ST-RECHTCP 3E o. C. F.

II

Fig. 6.4.6b: Gesimuleerd frequentiespectrum,

stand 2.

-211 2li!J eli!J 1li!J8 14li!J

FREQ. IN HERZ

1&11



AMPL.HOEKVERS.TAC
3E :I. O. F.

I \

t \
\

Fig. 6.4.7a: Gerneten frequentiespectr~~,

stand 3.

-211 211 611 11111 ue

FREQ. IN HERZ

18111

AMPL.HOEKVERSN.TA
SIMULATIE ST-LAAG 3E C. O. F.

III

Fig. 6.4.7b: Gesirnuleerd frequentiespectrum,

stand 3.

-211 2111 6111 ll1l1 1411

FREO. :N HE:Fl~

1811



36

7.0 Conclusies.

1 Er is een model opgesteld voor een robot, onder de aanname dat de

links star, en alleen de aandrijvingen elastisch zijn. De vergelijkingen

die dit model vormen zijn met behulp van een digitale computer opgelost.

De hiervoor ontwikkelde algorithmen zijn stabiel en redelijk snel.

Voor realtime toepassingen is deze aanpak echter minder geschikt: om

het robotgedrag gedurende 1 seconde te simuleren heeft de gebruikte

microVAX2 computer ongeveer 1 minuut rekentijd nodig.

2 Er zijn metingen verricht aan de robot, waarbij telkens een aandrijf

motor met een spanningsstap geexciteerd werd, als responsie werd het

signaal van de aan de motor gekoppelde tachogenerator gemeten.

Door dit signaal te differentieren wordt een soort impulsresponsie

verkregen. Door dit signaal vervolgens Fourrier te transformeren bleken,

voor vergelijking met de resultaten uit simulaties, zeer bruikbare

frequentiespectra te ontstaan.

3 Uit de meetresultaten en de corresponderende simulaties is te

concluderen dat de dynamica van een ASEA IRb6 robot niet volledig

beschreven kan worden door een starre robot-arm met alleen elasticiteit

in de aandrijvingen.

4 Een handicap bij het opstellen van een model voor de aandrijvingen

van de 2
e

en 3
e

vrijheidsgraad is,dat er geen opstelling was waar los

van de robot aan deze aandrijvingen gemeten kon worden, zodat er ook

niet met zekerheid uitspraken gedaan kunnen worden over welk deel van de

dynamica bij deze aandrijving behoort en welk deel bij de robotarm.

5 Voor de eerste vrijheidsgraad kan met zekerheid gesteld worden dat
/

het model van de aandrijving voldoet, hoewel ook hier meer trillingen

werden gemeten dan verklaarbaar is door elasticiteit in de aandrijving.

Een verklaring hiervoor zou gezocht kunnen worden in het elastisch zijn

van de joints in richtingen loodrecht op de hoofddraairichting, met

mogelijk zowel translatie- als torsievering, omdat:

in de simulatie geen koppeling met de andere vrijheidsgraden werd

gevonden,

- demontage van het balansgewicht invloed heeft op die extra trillingen,

- v. Oyen heeft gevonden dat de links zelf redelijk star zijn.
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7.1 Aanbevelingen.

Om te verifi~ren of het inderdaad zo is dat de joints niet als star

beschouwd kunnen worden, kunnen er de volgende wegen bewandeld worden:

- De hier beschreven metingen zouden herhaald kunnen worden met de

joints echt goed stijf ingeklemd, zodat de mogelijkheid tot trillingen

hierin uitgesloten is. Riervoor moeten echter betere hulpmiddelen

gebruikt worden dan lijmtangen.

- Er zou een joint nagebouwd kunnen worden en hieraan zou los van de

dynamica van de rest van de robot gemeten kunnen worden.

Als inderdaad blijkt dat bepaalde joints meer dan 1 graad van vrijheid

hebben, dan zouden deze gemodelleerd kunnen worden als meerdere joints

met 1 graad van vrijheid, voorzien van een soort "aandrijving zonder

actuator", met daartussen massaloze links met lengte O. Dan kan de hier

beschreven modelleringsmethode gehandhaafd blijven, slechts het aantal

vrijheidsgraden wordt uitgebreid.

De bepaling van een model voor de aandrijvingen van de Ze en 3e vrij

heidsgraad werd bemoeilijkt doordat niet aan deze aandrijvingen, los van

de rest van de robot, gemeten is. Ret verdient aanbeveling dit alsnog te

doen. Waarschijnlijk zijn er van werktuigbouwkunde goede suggesties te

krijgen hoe dit het beste kan.

De pols van de ASEA robot (de Se en 6e vrijheidsgraad) is nog niet

meegemodelleerd. Om het model te completeren moet dit nog gedaan

worden.

0 1°
y

0 0

froi! frQ~O

~
toi toO

~
frol2 tol

x
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Lijst van gebruikte symbolen.

~ gegeneraliseerde coordinatenvector.

P vector van aandrijfmomenten.

V spanningen op de motoren van de aandrijvingen.

I stroan.

M moment.

~ moment uitgeoefend door link i-1 op link i.

~l moment uitgeoefend door link i+1 op link i.

M. som van de momenten op link i.
-~

T koppel.

T
f

coulomb-wrijving.

F kracht.

F kracht uitgeoefend door link i-1 op link i.
-r

~l kracht uitgeoefend door link i+1 op link i.

F, som van de krachten op link i.
-~

A. transformatie-matrix van het i
e

body-fixed assenstelsel naar het
~

inertiele stelsel.

a. :
~

er. :
-~

el. :
-~

rr, :
::::- ~

rr. :- ~

rl. :- ~....
rl. :- ~

v.
-~

a.
-~

<I>

w

m.
~

J

J.
~

""-

J.
~

hoek tussen er. en el .•- ~ ~

rotatie-richting van joint i.

rotatie-richting van joint i+1.

positie van joint i t.o.v. het massa-middelpunt van link i.

idem maar t.o.v. het body-fixed assenstelsel i.p.v. het inertiele.

positie van joint i+1 t.o.v. het massa-middelpunt van link i.

idem maar t.o.v. het body-fixed assenstelsel i.p.v. het inertiele.

snelheid van het massa-middelpunt van link i.

versnelling van het massa-middelpunt van link i.

hoek.

hoeksnelheid.

hoeksnelheid van link i.

hoekversnelling van link i.

massa.

massa van link i.

traagheidsmoment.

traagheids-tensor van link i.

idem maar t.o.v het body-fixed assenstelsel i.p.v. het inertiele.



k , k : motorconstantes.
t e

S speling.

R rotorweerstand.

N overbreng-verhouding.

C veerconstante.

d demping of een lengte.

L lengte.

h lengte.

91



Al

Appendix A Denavit-Hartenberg conventie

Zoals in hoofdstuk 2 is besproken worden aan aile robot-links

meebewegende assenstelsels toegekend, zodat de vectoren die de plaats

van de joints t.o.v. het massa-middelpunt van de link beschrijven en de

traagheids-tensor t.o.v. dit zogeheten "body-fixed" assenstelsel niet

met de tijd veranderen.

In dit raport zijn de vectoren en matrices die t.o.v. het bij de

betreffende link behorende body-fixed assenstelsel beschreven zijn,

voorzien van het symbool ~, als dit symbool er niet boven staat dan is

de vector of tensor beschreven t.o.v. het inertieel stelsel.

Een body-fixed assenstelsel kan in principe willekeurig gekozen worden,

maar door een handige keuze te maken kan de hoeveelheid rekenwerk die

nodig is om de vectoren en tensoren om te rekenen van het body-fixed

stelsel naar het inertieel stelsel tot een minimum beperkt worden.

Zorn handige keuze is een stelsel volgens de Denavit-Hartenberg

conventie. Deze schrijft de volgende assenstelsels voor (zie fig. AI):

joint i

Z,
l

Z,+,
l ~

joint i+2

Fig. A.I: Definitie van de body-fixed co~rdinatenstelsels volgens

Denavit-Hartenberg.
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Voor de richting van de z-as van het body-fixed van link i wordt el.
- 1

genomen, en voor die van de x-as er. x el .•
- 1 - 1

De richting van de y-as is dan simpelweg e x e •-z -x
De transformatie matrix van het i e body-fixed stelsel naar het i-1 e

heeft als kolommen de assen van het i
e

stelsel beschreven t.o.v. het

i-1 e stelsel.

De transformatie bestaat uit een rotatie met hoek a
i

rond de x-as van

het i-1e stelsel gevolgt door een rotatie met hoek q. rond de z-as van
1

het i-1 e stelsel:

i-1
rotatie (qi' e ) rotatie (ai' ~)Ai == .

-z

ros qi -sin qi· cos a
i

sin q .• sin
Oi]i-1 1

A. == sin qi cos qi· cos a
i

-cos q .• sin a.
1 1 1

0 sin a. cos a.
1 1

In de situaties waarin ~ri en ~li parallel zijn wordt a i == 0 genomen en

is de x-as van het i e stelsel gelijk aan die van het i-Ie stelsel
egeroteerd over een hoek q. rond de z-as van het i-1 stelsel.

1

De transformatie van het i e body-fixed stelsel naar het inertieel

stelsel wordt door de volgende recurrente relatie beschreven:

==

Meer over coordinaten-transformaties is te vinden in Paul [lit. 10).

Hier volgen nog enige opmerkingen:

- Omdat cos a. en sin a. constantes zijn hoeven ze niet voor elke
1 1

iteratie stap opnieuw berekend te worden, maar kunnen ze buiten het

programma berekend worden.

i-1
- Bij een willekeurige a i moeten er om Ai uit te rekenen, 2

goniometrische funkties berekend worden (sin q. en cos q.) en 4 keer
1 1

vermenigvuldigd worden. Vervolgens zijn er nog 24 vermenigvuldigingen
o i-1

nodig om A. 1. A. uit te rekenen (en nog wat optellingen).
1- 1
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Als cos a, of sin a. gelijk aan 0 is, dan is het rekenwerk om °A, te
1 1 1

bepalen slechts 12 vermenigvuldigingenj de termen vermenigvuldigd met 0

worden meteen 0 gesteld en de termen vermenigvuldigd met 1 worden

gekopH!e rd.

Bij de ASEA robot is sin a.= 0 voor 3 van de 5 links, en is cos a,= 0
1 1

voor de 2 andere links. (De rotatie-assen zijn ofwel evenwijdig, ofwel

ze staan loodrecht op elkaar.)

- In fig. A.2 zijn de body-fixed coordinaten stelsels voor de ASEA robot
e

gegeven, voor S = Q , omdat het 5 stelsel mede bepaald wordt door

hetgeen dat aan de pols bevestigd wordt zijn aIleen de eerste 4 stelsels

geschetst.

4,,~
~

Fig. A.2: Body-fixed assenstelsels voor de ASEA robot.

Ret valt op dat de x-as bij S = Q voor aIle stelsels dezelfde richting

heeft. dit betekent dat de stand van de link waarbij q,= 0 niet vrij te
1

kiezen is. B.v. de pols moet door consequente toepassing van de

conventie vertikaal staan als q4= O.
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Appendix B Model-aanvullingen voor de ASEA-robot

In fig. B.1 wordt de nummering van de links nogmaals gegeven.

1 lijf

2 onderarm

3 bovenarm

7 balansgewicht

8 stootstang

Fig. B.1: Nummering van de robotlinks.

De berekening van de model-aan~lllingen gaat als volgt.

Uit het parallel zijn van link 7 en link 3 volgt:

!Eo7= ~3

Uit het parallel zijn van link 8 en link 2 volgt:

~8= !Eo2

Verder zijn de volgende draairichtingen ge1ijk:

.~.r2= ~r3= ~r7= ~r8= ~l8=~ll

(B.1)

(B.2)

(B.3)

Voor ~7 en ~8 kunnen de volgende vergelijkingen afge1eid worden:

De term ~lx Ell is 0 omdat ~l en Eliparallel zijn.

Differentieren van (B.4) en (B.S) levert:

2.7= ±7= ~1- '£3x Er7- ~3x (~3x Er7)

2.8= ~8= .!7+ '£3x El7- '£2x !.r8+ ~3x (~3x!.l7)

- ~2x (~2x .E.r8)

(B.4)

(B.S)

(B.6)

(B.7)
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De links oefenen de volgende krachten en momenten op e1kaar uit

(zie fig. B.2 ):

Fig. B.2: Krachten en

momenten op de

resp. links.

, !r2

rl rr rr 3 _r1 3 _Mr 4 ' _Fr
4- 7-- 7

G-\~\--MI(:---\-....----f-V~
,-!lS i-Ml

-S

De aandrijvingen'worden tussen link 1 en de grond, tussen link 2 en link

1, resp. tussen link 3 en link 2 verondersteld" Tussen link 7 en link 1

zit geen aandrijving, evenals tussen link 8 en link 7 en tussen link 3

en link 8"

Hieruit voIgt:

T Mr == PI!!!.r1 " - 1

T T
!!!.r2 " !!r2 == ~11 " Mr == P2- 2

T T
~r3== P3 (B"8)!!!.r3 " ~r3 == !!!.11 "

T T Mr == 0!!!.r7 " Mr7==!!!.11" - 7 -

T T Mr == 0!!!.r8 " ~r8== ~11" - 8 -

T T
MI == 0!!!.18" ~18= ~11" - 8 -
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In overeenstemming met de notatie uit paragraaf 2.2 wordt de som van de

krachten op link i weer F. en de som van de momenten t.o.v. het
-1.

massamiddelpunt van link i weer ~igenoemd.

Natuurlijk moeten (2.2.1) en (2.2.2) weer gelden:

M=J.E: +wxJ .• w.
-i i -i -i 1. ~

Voor de bepaling van P3 moeten we eerst ~r3 uitrekenen. Zie ook (2.2.8)

(B.9)

De term tussen vierkante haken is datgene dat afwijkt van de

berekeningevolgens paragraaf 2.2.

Om een bruikbare uitdrukking voor deze term te vinden t moeten we kijken

naar de krachten op link 7 en link 8 t en de momenten op link 7.

(B.10)

(B.ll )

(B.12)

(B.10) en (B.ll) invullen in (B.12) levert:

Anders geschreven:

(rl -rr ) x Fl = M - Mr + Mr -
- 7 - 7 - 8 -7 - 7 - 8

(B.13) invullen in (B.9) levert:

(B.13 )

(B.14)
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T
Vermenigvuldigen met ~ll en weglaten van de termen die 0 zijn volgens

(Bo8) levert:

(BoIS)

Pz is op een soortgelijke manier te berekeneno

(BoI6)

Voor Mr
3

is al de vergelijking (BoI4) gevondeno

Om voor de term (E1Z- ErZ) x !r3 een bruikbare uitdrukking te vinden,

worden de krachten op link 3, en de krachten en momenten op link 8

beschouwdo

(BoI7)

(Boll)

(BoI8)

(Boll) invullen in (BoI8) levert:

(BoI9)

(BoZO)

(BoI7) uitwendig vermenigvuldigen met (EIZ- Er
Z

) en (BoZO) invullen

levert:

(BoZI)

Datgene dat afwijkt van de berekeningen van de vorige paragraaf wordt

weer tussen vierkante haken geplaatsto
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(Bo2l) en (Bol4) substitueren in (Bol6) levert:

Dit is gelijk aan:

(Bo22)

T
(Bo22) vermenigvuldigen met ~ll en weglaten van de termen die 0 zijn

volgens (Bo8) levert:

(Bo23)

Voor de berekening van P
l

wordt als voIgt te werk gegaan:

Uit de krachten op link 2 voIgt:

Fr = m a + Fr
-2 ~2-3

(Bol7) voor !r
3

substitueren geeft:

(B.24)

(B.25)

(B.26)
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Uit (B.10) en (B.ll) \vordt de volgende uitdrukking voor !r
7

verkregen:

(B.Z7)

Door voor !r
Z

en !r7 resp. (B.Z6) en (B.Z7) en voor ~rZ de vergelijking

(B.ZZ) te substitueren in (B.Z4) t wordt de volgende uitdrukking voor P
l

verkregen:

(B.Z8)

Datgene dat afwijkt van paragraaf Z.Z is weer tussen vierkante haken

geplaatst.
T

Omdat ~rl parallel is aan (Lll- Lr l ) zijn de termen
T

~rl· (£11- £r l ) x ••• gelijk aan O.

Om de vergelijkingen van het starre model voor de ASEA-robot uit te

rekenen ligt het voor de hand om eerst de berekeningen van paragraaf Z.Z

uit te voeren t en er later de extra termen die in deze paragraaf zijn

berekend aan toe te voegen.
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Deze termen zijn:

le vrijheidsgraad:

2
e

vrijheidsgraad:

3
e

vrijheidsgraad:

Omdat de hoeksne1heden en hoekversne11ingen van link 7 en link 3, resp.

van link a en link 2 ge1ijk zijn, kan ~3+ ~7 in een keer uitgerekend

worden door J
3
+ J

7
i.p.v. J

3
in de berekeningen van paragraaf 2.2 te

gebruiken. Ret ze1fde kan gedaan worden met ~2+ ~ door J
2
+ J

a
iop.v.

J
2

te nemen.

i ..
Door de verge1ijkingen (2.1.5), ~i= Q .q + !i' te substitueren voor ~7

en ~8 is het overgeb1even dee1 van de extra termen ge1ijk aan:

Ie vrijheidsgraad:

T [
7 ..

+ !7) + (£17- £r7- £ra )
a ..

]~rl' - rr x m
7

(Q .q x ma(Q .q + !a)- 7

2
e

vrijheidsgraad:

T [
7 ..

+ !7) + (£1 7- £r7- £ra )
a ..

:=,r2' - rr x m
7

( Q .q x m8(Q .q + !a)- 7

3
e vrijheidsgraad:

T [
7 ..

+ !7) (£17- £r7)
8 ..

]:=,r3' - rr x m
7

(Q .q + x m
a

( Q .q + !a)- 7



BS

Hieruit voIgt (zie oak (2.2.12) t.m. (2.2.15):

T 7 SH'(l,*) H(l,*) + !or1· - rr x m7Q + (.!.17- .!.r7- .!.ra ) x mSQ ]- 7

T 7 aH'(2,*) = H(2,*) + !or2· - rr x m7n + (.!.17- .!.r7- .!.ra ) x man]- 7

T 7 a
H'(3,*) = H(3,*) + !or3· - rr x m7n + (.!.17- .!.r7) x man]- 7

U' (l) = U(l)
T

m7~7+ (.!.17- .!.r7- .!.ra ) x m~]- !or1· - rr x
- 7

U' (2) = U(2)
T

m7!7+ (.!.17- .!.r7- .!.ra ) x m~]- !or2· - rr x
- 7

U' (3) U(3)
T

m7!7+ (.!.17- .!.r7) x m~]= - !or3• - rr x
- 7

Q7, na , !7 en!a zijn te berekenen door (2.1.5) en (2.1.6) te

substituren voor ~i en £i in (B.6) en (B.7)

7 ..
+ e =

1 ..
+ e -

3 ..
(~3x .!.r7)Q .q n .q (r .q + £3) x .!.r7- ~3x-7 -1

a ..
+ e =

7 ..
+ !7+

3 ..
x rl -

2 ..
Q .q

-a
Q .q (r .q + £3) - 7 (r .q + !2) x ..EFa+

~3X (~3x .!.17) - w x (~2x .!.ra)-2

Het scheiden van de delen die weI en niet met q vermenigvuldigd zijn

levert:
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