
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Solid modeling en bewegingssimulatie van de ROAD-W2 robot m.b.v. het software akket
GEOMOD

Boonman, J.J.

Award date:
1986

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/8628f007-2a31-4b3d-aa35-c0f427703156


TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 
AFDELING DER WERKTUIGBOUWKUNDE 
VAKGROEP WPB 
WERKEENHEID BEDRIJFSMECHANISATIE 

Deel 2: Solid Modeling en bewegings
sirnulatie van de ROAD-W2 robot 
rn.b.v het software pakket 
GEOMOD. 

door: J.J. Boonrnan. 

WPB rapport nr. 0244, januari 1986 

Verslag van het afstudeerwerk in het kader van het ROAD-project. 

eindstudiedocent: prof. ir. J. Erkelens. 
e;ndstudiebegeleider: ir. P.W. Kournans. 



- I -

VOORWOORD. 

Dit is het verslaq van het tweede deel van mijn eindstudie in het kader 
van het ROAD-projekt, in samenwerking met Advanced Production Autonlation 
B.V. te Veldhoven, gedurende de periode van 1 maart 1985 tot 10 januari 1986. 

Deel l'behandelt de constructieve bijdragen aan de eerste drie scharnieren 
van de robot. Oit deel beschrijft de Solid Modeling en de bewegingssimulatie 
met behulp van het software pakket GEOMOD. 

Bij de presentatie van dit verslag hoort een video-band en een dia-serie, 
waarop de resultaten zijn vastgelegd. 
Ik wil Leon Govaert hartelijk danken voor het maken van de video-band en 
verdere steun. Kees Franse wil ik bedanken voor het maken van de dia-serie. 
Een woord van dank gaat naar Thijs Sluiter, Henk van Rooy en mijn directe 
begeleider ir. P.W. Koumans. 
Verder ben ik allen die mij hebben geholpen zeer erkentelijk voor de door 
hun geleverde steun. 

Eindhoven, 9 januari 1986. 



- II -

SAMENVATTING. 

Dit deel 2 behandelt de Solid modeling en de bewegingssimulatie van de 

ROAD-W2 robot m.b.v. het software pakket GEOMOD. Dit pakket bestaat uit de 

modules Object modeling, System Assembly en Mechanism Design. 

De geometrie van elke robotschakel wordt in Object modeling vastgelegd, 

waarna in System Assembly de geometrische relatie tussen de verschillende 

schakels wordt gedefinieerd. Dit is geautomatiseerd in de program-file 

ASSEMBLE.PRG. Hierin worden de robotschakels uit de universal file 

OBJECTS.GUN gelezen, waarna de robot in zijn geheel wordt geassembleerd. 

Om met Mechanism Design de kinematica te kunnen bestuderen wordt de robot 

voorgesteld als een ruimtelijk 7-stangenmechanisme met 6 lijnscharnieren en 

een schuifgeleiding op de plaats van de lastoorts. D.m.v. coordinatentrans

formatie wordt het mogelijk gemaakt om de schuifgeleiding een translatie 

voor te schrijven, waarbij het bewegingsverloop van de scharnieren kan 

worden bestudeerd. De translatierichting kan willekeurig gekozen worden. 

De totale beweging van de robot kan worden gesimuleerd met de program-file 

ROBSIM.PRG. De input moet een willekeurig punt in de ruimte zijn, en het 

aantal incrementen waarin de translatie van de lastoorts moet worden 

uitgevoerd. De lastoorts van de robot voIgt een rechte lijn, waarbij de 

orientatie van de toorts niet verandert. 
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SUMMARY. 

Section 2 is concerned with solid modeling and motion-simulation of the 

ROAD-W2 robot using the Geomod software package. This package consists of 

three separate modules: Object modeling, System Assembly and Mechanism 

Design. 

The geometry of each part of the robot is defined in Object modeling, 

whereupon the geometric relation between the different parts is defined in 

System Assembly. The definition of the geometric relations is automized 

by use of the program-file ASSEMBLE.PRG. This program-file takes the 

geometric data of each separate part of the robot from the universal file 

OBJECTS.GUN, and assembles the robot. 

In order to study the kinematic behaviour of the robot with Mechanism 

Design, the robot is represented as a 3-dimensional 7-barmechanism with 

6 pivots and a slider joint at the position of the welding torche. 

Using coordinate-transformation it is possible to prescribe a translation 

to the slider joint, whereupon the motion of the pivots can be studied. 

The direction of the translation can be chosen arbitraryly. 

Simulation of robot-movement can be accomplished using the program-file 

ROBSIN.PRG. The required input are the coordinates of a arbitrary chosen 

point in space, and the number of increments in which the translation of 

the welding torche has to be simulated. The welding torche of the robot 

follows a straight line. The orientation of the torche is not influenced 

by the translation. 
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1. INtErOING. 

In principe is nu de constructie van de ROAO-W2 robot bekend. Oe tekeningen 

worden verder door A.P.A. uitgewerkt. 

Bij de ontwerpgroep, die verantwoordelijk was vaar de constructie van de 

robot ontstond nu de behoefte aan een schaalmodel of een 3-dimensionale 

solid model computerweergave van de robot. Enerzijds was men benieuwd naar 

het aanzicht van het geheel. Bij een complexe structuur als een zesassige 

robot sehiet het voorstellingsvermogen van de mens te kort om zieh de robot 

in verschillende configuraties voor te kunnen stellen. Anderzijds ligt het 

in de bedoeling om deze robot geschikt te maken voor off-line programmering. 

Programmeren kan in het algemeen gesplitst worden in het genereren van het 

programma en het testen van het programma. V~~r dit laatste is kinematische 

simulatie een methode. 

C.C.Thomson en H.R.Holt [9] geven drie redenen waarom een kinematische 

simulatie geschikt zou zijn voor het testen van programma's. 

Ten eerste wordt een economisehe besparing verkregen door verkorting van de 

niet-produktieve tijd van de robot tijdens het programmeren. 

Ten tweede is er een verminderd risico voor de operator. Bij het testen van 

een programma kunnen programmafouten onvoorziene bewegingen van de robot tot 

gevolg hebben. 

Ten derde wordt het risieo van beschadiging van de robot zelf verkleind. 

Oe volgende generatie robots zal waarschijnlijk sneller, lichter en 

krachtiger zijn. Het programmeren zal dan een grater percentage van de 

levensduur vereisen, tenzij er vooruitgang wordt geboekt in off-line 

programmeermethodes. Het be lang van vermindering van de "prove-out" tijd 

wordt dan steeds groter. 

Om een belangrijke vermindering van de ·prove-out" tijd te verkrijgen is 

het noodzakelijk om een model te maken van de robot in zijn omgeving. 

Computermodellen zijn hiervoor zeer geschikt, terwijl computergraphics een 

attractive methode bieden am de resultaten te interpreteren. 

Thomson en Holt hebben een solid model systeem van Ferranti Infographics 

CAM-X gebruikt am de PUMA robot te modelleren. Hoewel een wire-frame systeem 

minder kostbare hard- en software vereist, sneller is, real-time bewegingen 

beter kan tonen en al meerdere malen succesvol is toegepast, is toch voor 
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een solid model systeem gekozen. Een wire-frame model geeft aanleiding tot 

fouten bij visuele interpretatie. Een voorbeeld zal dit duidelijk maken. 

fig.1 Twee blokjes in wire-frame en solid model weergave. 

In het linker figuurtje is moeilijk te zien of het horizontale blok achter, 

voor of in het vertikale blok ligt. Bet rechter figuurtje is de weer gave van 

dezelfde blokjes, maar nu kent het systeem het verschil tU5sen inwendig en 

uitwendig gedeelte. 

Mahajan en Mogal beschrijven in [3] een methode voor grafische simulatie 

van een robot met zes vrijheidsgraden. Bier is gebruik gemaakt van I GRIP 

(Interactive Graphic Robotics Instructional Program), ontwikkeld op Cornell 

University. Biermee kan op iteratieve wijze de robot naar de gewenste 

positie met de gewenste orientatie worden gevoerd door elke schakel van de 

robot onafhankelijk van de andere te bewegen. 

Met I GRIP is niet het probleem van de inverse kinematica opgelost. Oat 

betekent dat het niet mogelijk is am het tool-center-point een bepaalde baan 

vaar te schrijven, waarna de benadigde scharnierstanden kunnen worden 

berekend. Bavendien wordt een wire-frame weergave toegepast. 

Oak de manier die Thomson en BaIt hebben gevolgd gaf geen snelle oplossing 

voor het inverse kinematica probleem. Oe relatieve scharnierstanden kunnen 

weI berekend worden, maar de schakels moeten eerst interaktief in de 

gewenste stand worden gemanipuleerd. 

In de door mij gevolgde methode werd gebruik gemaaktvan het software 

pakket GEOMOD. Dit gedeelte van het verslag beschrijft het genereren van een 

computermodel van de ROAD-W2 met de module Object Modeling van dit pakket. 

Bet model is zo realistisch mogelijk apgesteld. 
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Vervolgens is met de modules System Assembly en Mechanism Design de robot 

voorgesteld ais een ruimtelijk zeven-stangen mechanisme met zes rotatie

scharnieren en een schuifgeleiding op de plaats van het tool-center-point. 

Er is een stuk programma geschreven dat deze handelingen verricht. Deze 

benaderinq heeft het mogelijk gemaakt dat, uitgaande van een bepaalde stand 

van de robot, een willekeurig punt in de ruimte kan worden opgegeven, waarna 

de lastoorts van de robot een rechte lijn beschrijft naar dit punt toe. 

De rotaties van elk scharnier worden berekend en kunnen desgewenst worden 

geplot. De beweging van de robot kan worden nagebootst door de verschillende 

tussenstanden snel achter elkaar op een grafische terminal te vertonen. 

De gevolgde werkwijze voor het modelleren van de robot zal worden beschreven 

waarbij ontstane problemen aan de orde zullen komen. 

Het is de bedoeling om inzicht te geven in de structuur van GEOMOD, zodat 

de commando's en hun mnemonics wat duidelijker gaan worden. Echter handig

heid in het gebruik van GEOMOD en het inzicht in de menustructuur kan men 

aileen verkrijgen door grondig te oefenen. 

In de user manual van GEOMOD is de beschrijving van de modules Object 

Modeling, System Assembly en Mechanism Design respectievelijk zeer goed, 

goed en slecht. In dit verslag zal wat dieper op de module Mechanism Design 

worden ingegaan, temeer daar het een krachtig middel is am inzicht te 

krijgen in de kinematica van ruimtelijke mechanismen. 

Bovendien was het de eerste maal dat op onze TH deze module werd toegepast. 

Het overwinnen van problemen werd daardoor een echte pioniersarbeid. 
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2. GEOMOD. 

2.1 Korte beschriiving. 

GEOMOD is een interaktief (menu-gestuurd) solid modeling gereedschap voor 

het 3-dimensionaal uitwerken van een concept en het ontwerpen van mecha

nische component en en systemen. 

Ret is de System Design family van het software pakket IDEAS (Integrated 

Design and Engineering Analysis Software). "IDEAS is een cluster van 

programma's werkend op een gemeenschappelijke data-base, met als doel 

Computer Aided Engineering te bedrijven", aldus Thijs Sluiter [9]. 

SUP E R TAB 

Model creation 

Q ~~"="~"'1--

o -----

~ ~~~~~~---1 
~ ~~~~~~.--
tD~='::"';;;;=':"':':':''"'' 

S stan 

fig.2 Structuur van IDEAS. 

IDEAS kent vijf verschillende family's: 

1. SO - System Design 

2. SA - System Analysis 

3. FEM- Finite Element Modeling 

4. EM - Experimental Methods 

5. U - Utilities 
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Elke family bevat een of meer module's. De system Design family bevat de 

volgende module's: 

GEO"On 
(Sf STEM Df.sIG~ Famil~ I 

M£CHASISM 
DESIGS 

fig.3 Module's uit de System Design family. 

De modules System Assembly, Excitation Definition en Response maken oak deel 

uit van de System Analysis family. 

In [9] wordt IDEAS vergeleken met een bas waarin verschillende soorten bomen 

staan. AIle bomen van een soort behoren tot een family, terwijl iedere boom 

op zich een module voorstelt. Sommige bomen hebben verschillende stammen: 

Task's .(bijv. de module Object Modeling). AIle stammen hebben verschillende 

vertakkingen die elk een bepaalde bewerking voorstellen. Elke tak kan weer 

verder vertakt zijn. Dit kan nag enkele keren doorgaan totdat uiteindelijk, 

op het diepste commandoniveau, am invoer wordt gevraagd. 

In [9J wordt dieper op de structuur van IDEAS ingegaan en wordt beschreven 

hoe in de boom moet worden geklommen. 

Verdere naslagwerken zijn: 

- de User manual voor GEOMOD (plus het supplement), voor een 

uitgebreide beschrijving aan de hand van voorbeelden. 

- de reference manual voor GEOMOD, dat de on-line hulpinformatie 

bevat. 

- de GEOMOD command flow-chart, dat de menustructuur weergeeft. 
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2.2 Mogeliikheden. 

GEOMOD bezit uitstekende grafische eigenschappen, die optimaal tot uiting 

komen wanneer met een kleurenterminal wordt gewerkt. Het biedt een heel 

scala van mogelijkheden om een zo realistisch mogelijke weergave van een 

voorwerp te maken. In elke family kunnen resultaten op een duidelijke wijze 

worden weergegeven. 

Controle op doorsnijding van objecten is mogelijk, waarbij tevens het volume 

of oppervlak van het doorsnijdingslichaam kan worden bepaald. 

Wanneer materiaaleigenschappen worden ingevoerd kunnen massa, zwaartepunt en 

massatraagheidsmoment am een te definieren as berekend worden. 

Coordinaten van punten in de 3-dimensionale ruimte kunnen bepaald worden. 

Van elk lichaam kan de inhoud of het oppervlak worden berekend. 

In System assembly kunnen verschillende onderdelen worden samengevoegd tot 

een systeem waarbij geometrische relaties tussen de onderdelen bepaald 

kunnen worden. 

In Mechanism Design kunnen 2- of 3-dimensionale mechanismen gedefinieerd 

worden waarna het kinematische gedrag geanalyseerd kan worden. 

Dynamische en statische analyse van mechanismen is mogelijk. 

GEOMOD biedt een programmeertaal waarin op handige wijze geprogrammeerd kan 

worden. 

2.3 Programmering. 

GEOMOD heeft een ingebouwde rudimentaire Fortran, waarmee een program-file 

gemaakt kan worden am GEOMOD te besturen. Een program-file is een reeks van 

op elkaar volgende GEOMOD-commando's, uitgebreid met numerieke en/of string 

variabelen , mathematische uitdrukkingen en logische commando's. 

Er kunnen 200 numerieke variabelen worden gevuld met 

a} een getal 

of b) een mathematische uitdrukking 

of c) een .andere variabele. 
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Er kunnen 2q string variabelen gevuld worden met een tekst van maximaal 80 

karakters. Variabelen kunnen niet aIleen door de programmeur worden benoemd 

tijdens de aanmaak van een program-file, maar kunnen ook worden gevuld met 

numerieke gegevens die tijdens het runnen van GEOMOD worden berekend. 

Wanneer in GEOMOD een commando wordt gegeven dat numerieke data, zoals de 

coordinaten van een punt/ naar de terminal stuurt worden deze gegevens 

gelijkertijd opgeborgen in tijdelijke numerieke variabelen met een negatieve 

naam. Deze variabelen vormen een 'rolling stack' van maximaal 100 niveaus 

diep, dat door de monitor wordt gestuurd. 

Deze mogelijkheid kan uitermate nuttig zijn in een pro llram-file. 

De programmeermogelijkheden worden verder nog uitgebreid met voorwaarde

lijke en onvoorwaardelijke spronginstrukties, subroutines en mogelijkheden 

om informatie van de program-file gebruiker binnen te halen via het toetsen

bord. 

2.4 Voorwaarden om met GEOMOD te kunnen werken. 

GEOMOD is een interaktief werkend programma dat slechts na intensieve 

oefening vlot te gebruiken is. Wanneer inzicht in de menustruktuur en in de 

samenhang tussen de .verschillende modules is verkregen, kan plezierig en 

vlot worden gewerkt. 

Een goed ruimtelijk inzicht is noodzakelijk. Hoewel een 'shaded image' weer

gave nauwelijks inzicht vereist, zal tach meestal met snellere wire-frame 

modellen gewerkt worden. 

Enige kennis van het VAX-operating system is noodzakelijk. Het disk-gebruik 

moet in de gaten worden gehouden. 

GEOMOD zou eigenlijk op een stand-alone systeem moeten werken. De time

sharing van de VAX zorgt er voor dat, wanneer er meerdere grate gebruikers 

zijn aangesloten, de response tijd tot enkele minuten kan oplopen. Het menu

gestuurd programma stelt dan het geduld van de gebruiker wel op de proef. 
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3. OBJECT MODELING. 

3.1 Alqemeen. 

De module Object Modeling wordt gebruikt om de geometrie van een op zichzelf 

staand voorwerp te definieren, zodanig dat het systeem weet waar materiaal 

zit en waar niet. Er wordt een solid model gecreeerd. 

De presentatie van een object kan op twee manieren gebeuren. 

De ene presentatie is er een waarbij het object aIleen uit vlakken bestaat, 

de zgn. faceted representation. Ook gekromde oppervlakken worden door deze 

representatiewijze in rechte vlakken verdeeld weergegeven. 

De tweede presentatie is de zgn. precise representation, waarbij de contour 

exact (binnen bepaalde toleranties) wordt weergegeven. 

Deze struktuur geeft GEOMOD zijn snelheid en flexibiliteit en maakt het 

mogelijk om iteratief. solid modeling te bedrijven. 

Er zijn vijf manieren om een objekt te creeeren: 

1) Met behulp van zgn. primitieven. Dit zijn voorwerpen met eenvoudige 

geometrie zoals een bIok, een cilinder, een conus, een buis of een 

bol. 

2) Door middel van boolean operaties met twee objekten , zoals door

snijding, samenvoeging of aftrekking. 

3) Door het 'uitrekken' van een 2-dimensionaal profiel in "de derde di

mensie of door het wentelen van een 2-dimensionaal profiel om een 

van zijn assen. 

4) Door de skin-operatie. De hartlijn van een objekt wordt gedefinieerd 

plus een aantal doorsnijdingsvlakken. Over het geraamte wordt als 

het ware een huid getrokken. 

5) Elk objekt is een lichaam dat bestaat uit oppperviakken. Elk opper

vlak bestaat uit een aantal vlakken. Elk vlak bestaat uit minimaal 

drie niet op een lijn liggende punten. Een objekt kan nu gecreeerd 

worden. door punten in de ruimte te definieren waardoor een vlak 

wordt gelegd. Van een aantal vlakken wordt een oppervlak gemaakt 

waarvan tens lotte het objekt wordt gevormd. 

Voor de modellering van de ROAD-robot zijn de eerste vier methodes toege

past. Deze zullen bij de beschrijving van de werkwijze aan de orde komen. 
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Object Modeling is een module waarin verschillende Task's bestaan, zoals in 

de inleiding al is aangeduid. Deze Task's zijn: 

1) Object Modeling. Hierin belandt men automatisch na het opstarten van 

IDEAS. 

2) Working set 2D. 

3) Profile 2D. 

4) Skin group. 

De Working set 2D is het kladpapier van de gebruiker. Men kan een XY

assenstelsel met schaalverdeling tekenen. Er kunnen op verschillende 

manieren punt en worden ingevoerd die belangrijk zijn bij de vorming van het 

later te maken profiel. Er kunnen lijnen, cirkels en splines worden toege

voegd voor de definiering van een profiel met afrondingen. 

Wanneer in de Working set 2D de geometrische relatie tussen punten, lijnen 

cirkels en splines is vastgelegd kan in de profile 2D het werkelijke profiel 

of de contour gedefinieerd worden. Dit is te vergelijken met het met inktpen 

overtrekken van lijnstukken en krommen uit de Working set, die samen de 

contour van het object vormen. 

Overigens hoeft de Working set niet gebruikt te worden. Ook in Profile 2D 

kunnen direkt punten, lijnen, en krommen worden gedefinieerd. 

Van Profile 2D kan worden overgeschakeld naar Object 3D. Een in Profile 2D 

gedefinieerde contour kan in de Z-richting worden 'gevuld' d.m.v. h~t 

commando [extrude]. Ook kan van een profiel om de X- of Y-as een omwente

lingslichaam worden verkregen d.m.v. het commando [revolve]. Op deze manier 

worden 3-dimensionale objecten met een nauwkeurige geometrie gecreeerd. 

Vanuit de profile 2D Task kan ook worden overgestapt naar de Skin group 

Task. Deze Task maakt het mogelijk om verschillende doorsnedes, waarvan in 

Profile 2D de contour is gedefinieerd, aan een centrale middellijn te 

koppelen. De middellijn (path) moet eveneens in Profile 2D worden gedefini

eerd. Met behulp van deze faciliteit kunnen objecten met zeer grillig 

verlopende en over de middellijn veranderende doorsnedes gemaakt worden. 

Wanneer in de Skin group Task het geraamte is gedefinieerd kan in Object 3D 

het object gemaakt worden door er als het ware een huid overheen te trekken. 

Elke Task in Object Modeling biedt zeer uitgebreide display mogelijkheden, 

die volledig te beinvloeden zijn door de gebruiker. Het vinden van het 

juiste pad am het gewenste te bewerkstelligen is een probleem vanwege de 

vele mogelijkheden die er zijn. 
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De mogelijkheden zijn gegroepeerd onder drie opties. 

- Display options. Dit beinvloedt het beeld onafhankelijk van de momentane 

geometrie. De meest gebruikte commando's zijn: [hidden line], [surface 

boundary], [shaded image], [label switch] en [triad switch]. 

- Display attributes. Dit beinvioedt de manier waarop een specifiek voor

werp wordt getekend. Voorbeelden hiervan zijn de manier waarop een Iijn 

wordt getekend, of de kleur die aan een object wordt toegekend. De meest 

gebruikte commando's zijn: [color of object] en [surface select] om een 

bepaalde kleur aan een oppervlak van een object toe te kennen 

- Viewport options. Een object wordt door een zgn. window bekeken. Met 

View options wordt de plaats van dit window belnvloed. De meest 

gebruikte zijn: [autoscale], [magnify], [zoom], [perspective], [rotate 

model], [rotate screen]. 

Deze laatste twee View options verdienen enige toelichting. 

Een object bevindt zich in de ruimte. In deze ruimte is een oorsprong en een 

orthonormaal coordinatenstelsel gedefinieerd. De oorsprong met coordinaten 

(0,0,0) wordt aangeduid met een x-teken op het scherm. Het coordinaten

stelsel ligt in feite oak daar, maar wordt links onder op het scherm 

getekend. (Tenzij dit met de triad-switch en origin display-switch wordt 

onderdrukt) . 

De positie en orientatie van het object is t.O.V. het globale assenstelsel 

bekend in het programma. De gebruiker dient te zorgen dat hij dit ook weet! 

Kies altijd een zo eenvoudig mogelijke orientatie en positie want men is 

zeer snel de draad kwijt! 

De positie en orientatie worden beinvloed door commando's uit het [Orient]

menu. Hiervan zijn [Translate] en [Rotate] de meest gebruikte. AIleen in 

speciale gevallen kan het nuttig zijn om de wat exclusievere rotatie- en 

translatiemanieren te gebruiken. 

Met [Orient] wordt dus het object in de ruimte gemanipuleerd t.o.v. het 

globale assenstelsel. Na orientatie dient het object ook ais zodanig te 

worden opgesiagen in het geheugen. 

Het commando Rotate Model uit de View Options roteert de hele modelruimte 

met object en assenstelsel. De orientatie van het assenstelsel verandert. De 

wijze van roteren kan worden afgeleid uit het getekende model-assenstelsel. 
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Rotate Screen roteert de hele modelruimte inciusief assenstelsel en object 

t.O.V. een vast orthonormaal coordinatenstelsel dat aan het beeldscherm 

wordt toegekend. De ori~ntatie van dit assenstelsel wordt niet getoond, maar 

is als voIgt: 

fig.4 Screen coordinates. 

In elke Task is het mogelijk am gecre~erde profielen of objecten t ingestelde 

display options of ingestelde view options op te slaan in het geheugen. Deze 

informatie wordt, na het [save]-commando opgeborgen in de model-file. De 

'boekhouding' van de opgeslagen objecten of opties vindt men meestal onder 

het [Manage]-menu. 

Vooral in de Object 3D Task is het van be lang om gemaakte voarwerpen te 

bewaren, oak al zijn het maar hulpmiddelen voor het d.m.v. Boolean operaties 

samen te stellen object. Een Boolean operatie heeft nl. tot gevolg dat 

aIleen het restiltaat in de modelruimte blijft bestaan, terwijl de 

hulpmiddelen verloren gaan. Omdat fouten snel zijn gemaakt is in het 

programma een stack van een niveau diep ingebouwd. Wanneer vergeten is om 

een object op te bergen kan het in de 'old stack' worden teruggevonde~. Ret 

is handig am de grootte van deze stack 

niveau5. 

uit te breiden tot 4 of 5 

Bij het gebruik van Boolean opera ties dient enige voorzichtigheid in acht te 

worden genomen. 

Twee objecten kunnen met [join) worden samengevoegd. Rierbij ontstaat een 

nieuw vaorwerp. Voor een goede Boolean Join operatie moet aan twee voor

waarden worden voldaan. 

1) De twee objecten dienen eikaar te overlappen. Het tegen elkaar 

aanleggen is niet voldoende. Er blijft dan tussen de twee voorwerpen 

een vlak aanwezig. In onderstaande figuur is dit verduidelijkt. 
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fout 0 
c~eate JOin 

goed f) 
fig.5 Boolean Join 

2) Een hoekpunt van het ene object mag niet op een lijn van het andere 

object vallen. Een voorbeeld mag dit duidelijk maken. 

fig.6 Boolean Join van twee blokjes 

Het zijvlak wordt door de ligging van een extra punt op €len van de 

zijden verdeeld in drie vlakken. Oit kan een foutmelding opleveren. 

Met Boolean Add worden meerdere objecten in een modelruimte geplaatst. AIle 

objecten bestaan na de operatie nog, maar het is niet meer mogelijk om hat 

ene object ten opzichte van het andere te manipuleren. Hiervoor moet men, 

zoals later zal worden gezien, overgaan naar System Assembly. 

Boolean Cut is een opera tie die voor zichzelf spreekt. AIleen moet goed 

bedacht worden welk gedeelte na de operatie behouden moet blijven. 
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Om het bedieningsgemak te vergroten Zl]n de meestgebruikte commando's (Draw, 

Autoscale, Magnify, Rotate Screen etc.) opgenomen in het Global Menu. Oit 

betekent dat deze commando's op elk niveau beschikbaar zijn. 

3.2 Gevolgde werkwijze. 

3.2.1 Object voet van de robot. 

60S 

-----_ .. , 

T 

fig.7 Maatschets van voet van de robot. 

- Maak een kubus uit de standaard modellen en berg hem op. 

- Maak een plaat met een dikte van 10 mm en berg hem op. 

- Voeg de twee objecten samen met [Boolean~Join]. Let op de overlapping en 

bewaar het resultaat. 

- Maak een cilinder met een diameter van 492 mm en snijd hiermee een 5chijf 

van 21 mm dik uit de voet, zoals aangegeven op de tekening. 

- Maak een cilinder met een diameter van 120 mm en orienteer zodanig dat 

hi; een overlappin9 van ongeveer 0,5 mm met de kubus heeft. Snijd met 

[Boolean~Cut] een 5chijf van 0,5 mm dik en een diameter van 120 mm uit de 

kubus. Hiermee worden de ventilatie-openingen nagebootst. 

- Herhaal dit aan de andere zijde van de diagonaal van het bovenvlak van de 

kubus. 
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- De voet dient (met het oog op System Assembly) zodanig gepositioneerd te 

worden, dat het grondvlak samenvalt met het XY-vlak, en de Z-as met de 

middellijn van de voet. 

- Met [Display Attributes~Color of object] wordt een kleur aan het geheel 

toegekend. Aan de twee ventilatie-openingen wordt een daarvan afstekende 

kleur gegeven door deze twee vlakken 'active' te maken met [Surface 

Select] waarna met [Color] een kleur wordt toegekend. 
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fig.8 Object voet van de robot. 

a-DEe-as 19*3.*5. 
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COIIPOfIENT DISPLAY 

Nadat het object gevormd is kunnen met (Tweak~bjects~Clean Points] over

tollige punten, lijnen en vlakken worden verwijderd , waarna met [Shape~Move 

to precise] het object wordt hervormd. 



3.2.2 Object aseen. 
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Omdat object aseen wat complexer is moeten er aanmerkelijk meer handelingen 

worden verricht. 

- De contour van de vlerken wordt in profile 2D getekend waarna in Object 

3D het voorwerp wordt uitgerekt tot de juiste dikte. 
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- Het middenstuk tussen de vlerken wordt in profile 2D getekend (met enkele 

hulpcirkels en lijnen uit working set 2D) waarna in object 3D de contour 

in Z-richting wordt uitgerekt over bijv. 204 mm, zodat aan beide zijden 

2 mm overlapping is. 

- Voeg de vlerken en het tussenstuk samen. Belangrijk is hier de volgorde. 

Eerst moet een vlerk met het tussenstuk worden samengevoegd. Daarna wordt 

de andere vlerk toegevoegd. 

- De twee voetstaafjes worden toegevoegd. Let er op dat geen hoekpunten op 

lijnen terechtkomen. 

- Het ronde draaiplateau wordt aan het geheel toegevoegd. 

- Het profiel van de motor wordt in profile 2D getekend, waarna in object 

3D met revolve het omwentelingslichaam wordt verkregen. Daarna de motor 

samenvoegen met het geheel. 

- Orienteer het object zodanig, dat de oorsprong op de rotatie-as van het 

draaiplateau ligt en de afstand tot het middelpunt van het 

schouderscharnier in de Z-richting 330 mm bedraagt. (zie tekening). 

- De lagering van het schouderscharnier kan worden gesymboliseerd door met 

een hulpas twee blinde gaten in de linker en rechter vlerk te maken. 

- Geef het object een kleur. 
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fig.I0 Object aseen. 
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3.2.3 Object astwee. 

200 

I 
60 160 f() 

fig.11 Maatschets object astwee. 

Dit object is nog wat las tiger te maken, maar er worden geen nieuwe technie

ken meer gebruikt die bij het maken van de vorige twee objecten niet aan de 

orde zijn gekomen. 

Belangrijk is weer de ori~ritatie. Plaats object astwee zodanig dat de Y-as 

samenvalt met de lengte-as van de arm, de motor en in de negatieve X-richting 

wijzen, en het middelpunt van het schouderscharnier samenvalt met de 

oorsprong. Waarom dit zo belangrijk is zal in System Assembly duidelijk 

worden. 
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fig.12 Object astwee. 

3.2.4 Obiect asdrie. 
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fig.13 Maatschets object asdrie. 
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Vergeleken met de vorige objecten is het maken van dit object erg eenvoudig. 

Er kan worden opgemerkt dat de onderarm de dividing flange bevat. 

Orienteer het object zodanig dat de Y-as samenvalt met de lengte-as, de X-as 

samenvalt met de scharnierlijn en dat het midden van deze scharnierlijn 
samenvalt met de oorsprong. 
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fig.14 Object asdrie. 

3.2.5 Object as vier - eerste polsdeel. 
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fig.15 Maatschets object asvier. 
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Oit object is ook eenvoudig te maken met de profile 20 Task, [object 30~ 

create~extrude] en de boolean [join] en [cut] commando's. 

Orienteer het object zodanig dat de Y-as samenvalt met de lengte-as van het 

object. De X-as dlent eamen te vallen met de scharnierlijn en het middelpunt 

van deze lijn moet samenvallen met de oorsprong. 
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fig.16 Object asvier. 

3.2.6 Object asvijf. 

a-DEe-8S 18*36*2. 
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Dit voorwerp is weer iets lastiger in te brengen. De problemen worden 

veroorzaakt door boolean join operaties waarbij niet aan een van de twee 
voorwaarden is voldaan. 

De orientatie dient als voIgt te zijn: de Y-as moet samenvallen met de 

lengte-as. De X-as moet samenvallen met de lijnscharnier--as en de oorsprong 

moet in het midden van deze scharnierIijn liggen. 
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fig.17 Maatschets object asvijf. 
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fig.18 Object asvijf. 
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3.2.7 Object aszes + Dinse lastoorts. 

'1r -
111I1111It1 
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fig.19 Maatschets object aszes + lastoorts. 

Dit object bevat de laatste as van de robot met daaraan de lastoorts 

bevestigd. De lastoorts wordt met een tot nog toe niet gebruikte faciliteit 

gemaakt: de Skin group Task. 

De lastoorts is een bestaande lastoorts van fabrikant Dinse. De laspijp is 
o onder 45 gebogen. 

- Voor het maken van de laspijp wordt de middellijn in de profile 2D task 

IJedefinieerd. 

- Daarna wordt op vcrschillende plaatsen van de middellijn de doorsnede 

gedefinieerd. Omdat de laspijp een constante diameter heeft, hoeft dit 

maar een keer te gebeuren. 

- In de Skin group Task wordt deze doorsnede op verschillende plaatsen aan 

de middellijn gekoppeld. Deze plaatsen zijn: het begin, drie bij de 45° 

bocht van de pijp en aan het eind. 

fig.20 Skin group voor 

de laspijp. 

path 
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Als dit gebeurd is, wordt in object 3D met [create skin] het geraamte tot 
een solid model gemaakt. 

- De benodigde beugels, steunen en cilinders worden verder met 

'conventionele' technieken gemaakt. 

- Na juiste ori~ntering wordt met [boolean join] de lastoorts en aszes 
samengevoegd. 

- Object aszes wordt zodanig gepositioneerd, dat het eindpunt van de stick

out van de lastoorts precies op afstand Y=400 mm van de oorsprong ligt en 

de lastoorts in het YZ-vlak ligt. 
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fig.21 Object aszes + lastoorts. 
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4. SYSTEM ASSEMBLY. 

4.1 Alqemeen. 

Nu elke schakel van de robot als object is gemodelleerd, moeten de onder

delen worden samengebracht tot een geheel: de ROAD-W2 robot. De relaties 

tussen de verschillende objecten moet worden vastgelegd. 

De module uit GEOMOD die deze mogelijkheid biedt is System Assembly. AIle 

aktiviteiten uit System Assembly zijn weergegeven in onderstaande figuur. 

fig.22 GEOMOD System Assembly activities. 

De display mogelijkheden Display attributes, Display options en View options 

uit System Assembly vertonen veel gelijkenis met die uit Object modeling. 

De opbouw van System Assembly is echter wat complexer. Werd in Object 

modeling elk object in zijn eigen modelruimte geplaatst, System Assembly 

projecteert meerdere ruimtes met objecten tegelijk in een systeemruimte. 

Zo'n ruimte waarin een object zich bevindt heet in System Assembly een 

component, en is in feite niets anders dan de koppeling tussen het object en 

het systeem. Ret bevat geometrische informatie over de relatie tussen het 

object en het systeem. Deze relaties moeten door de gebruiker worden 

ingevoerd. De objecten die in Object modeling zijn gecreeerd worden bij 
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System Assembly met dezelfde orientatie in een compQnentruimte geplaatst. 

Daarna kan deze componentruimte in het systeem wQrden geplaatst. 

f1g.23 Voorbeeld van assemblage van twee onderdelen. 

Een systeem kan op drie manieren worden samengesteld. 

1) Benoem een systeem m.b.v [declare]. Een object kan direkt in het 

systeem worden gekozen met [object select into system]. Deze manier 

impliceert dat System Assembly zelf een component reserveert waarin het 

object geplaatst wordt. 

2) Benoem eerst een component. Kies daarna het object in de component

ruimte met [components~object of component~select object]. De volgende 

stap is dan het plaatsen van component + object in het systeem met 

[component~select into system]. Ook kan een component zonder object in 

het systeem worden geplaatst. Er wordt dan gewoon een ruimte 

gereserveerd voor een later te plaatsen object. 

3) Een systeem kan weer in een hoger liggend systeem worden geplaatst. Het 

eerste systeem wordt dan automatisch een subsysteem en aIle componenten 

en objecten worden in de hierarchie van het nieuwe systeem geplaatst. 
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fig.24 Geometric hierarchie. 

Deze drie method en worden verduideIijkt in onderstaand schema. 
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fig.25 Selecting components into a system. 

Het selecteren van een component of een subsysteem in een systeem heeft een 

fixatie van deze onderdelen tot gevolg. Oat betekent dat verdere modifika

ties aan de objecten, componenten of subsystemen niet zonder meer mogelijk 

zijn. Oe gegevens zoals ze zijn ingevoerd liggen vast en de analyse van het 

systeem kan beginnen. Oat houdt in dat voordat een systeem samengesteld 

wordt, aIle belangrijke lijnen, punt en (bijv. gridpoints) en notities toege

voegd moeten zijn. 

Moet er toch iets veranderd worden, dan moet de hele hierarchische struktuur 

van bovenaf worden doorlopen. 
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1) Het systeem moet, als er meerdere systemen bestaan, in het 'werkgeheu

gen' gehaald worden met het globale commando [Change System]. 

2) Het systeem moet toegankelijk gemaakt worden met [System~manage 

system~ unfix]. 

3) De te veranderen component moet losgekoppeld worden uit het systeem 

met [component~deselect from system]. 

4) De component moet toegankelijk gemaakt worden met [component~manage 

component~unfix]. Nu kunnen er modifikaties in de componentruimte 

worden uitgevoerd. Wil men nog verder dan moet nog een stap terug 

worden gezet. 

5) Het object moet uit de componentruimte worden gehaald met [component~ 

object of component~deselect]. In de Object modeling module kan nu het 
betreffende object worden aangepast. 

System Assembly biedt natuurlijk, evenals Object modeling, een breed scala 

van weergavemogelijkheden. Maar omdat in System Assembly meerdere geometrien 

tegelijk bestaan (in Object modeling bestaat aIleen het object dat zich op 

dat moment in het werkgeheugen bevindt), is het mogelijk om een keus te 

maken uit de volgende geometrien: 

- System. Het systeem als geheel wordt getoond. 

- Component. AIleen een component wordt bekeken. 

- Object. Het object van een component wordt getoond. 

- Configuration. De samenhang van componenten wordt getoond. 

- Form. Het inwendige van een doorgesneden vOorwerp wordt getoond. 

- Cross section. AIleen de doorsnede wordt bekeken. 

De keuze wordt gemaakt met het globale commando [Change Display]. Deze 

faciliteit kan enige verwarring veroorzaken wanneer men niet weet door welke 

"bril" men kijkt. Bijvoorbeeld als na elk [draw]-commando aIleen maar een 

component op het scherm verschijnt, terwijl men het systeem wil bekijken. 

De display attributes die in Object modeling aan een object zijn toegekend 

worden in System Assembly overgenomen. De display attributes uit System 

Assembly befnvloeden alleen de componenten. De kleur van een vlak van een 

object kan dus niet veranderd worden in System Assembly. WeI kan bijv. de 

kleur van het gehele object veranderd worden, omdat het zich in de 

componentruimte zal bevinden. 
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In System Assembly kunnen net als in Object modeling componenten, 

subsystemen of systemen worden gepositioneerd d.m.v commando's uit het 

[Orient]-menu. Het verschil is, dat hier de orientatie t.O.V drie 

verschillende coordinatenstelsels kan gebeuren: 

1) Het coordinatenstelsel van de systeemruimte. 

2) Het coordinatenstelsel van de componentruimte. 

3) De traagheidsassen van een component. 

Bovendien biedt het [Orient]-menu in System Assembly nog twee extra 

mogelijkheden. De eerste is het definieren van zgn. 'slave entities'. 

Een 'slave entity' roteert of transleert met de te verplaatsen component, 

zodanig dat de ruimtelijke relatie tussen deze twee onderdelen blijft 

bestaan. 
De tweede mogelijkheid is het herhalen van een bepaalde transformatie, 

waarbij voor elke herhaling het startpunt gelijk is aan het resultaat van de 

vorige transformatie. 

Elke positie of stand van een systeem kan worden opgeborgen als 

configuratie. Een serie configuraties kan In een sequence worden geplaatst. 

De serie configuraties uit een sequence kunnen in hoog tempo worden vertoond 

met het.commando [sequence~animate]. Wanneer elke configuratie hetzelfde 

systeem bevat in een iets veranderde positie kan door [sequence~animateJ de 

illusie van beweging worden opgewekt. 

Het hangt van het lokale geheugen van de terminal af en van de complexiteit 

van het systeem in welk tempo de animatie plaats kan vinden. 

Als meerdere onderdelen van een constructie moeten worden samengevoegd kan 

het nuttig zijn om te controleren of er geen voorwerpen zijn die elkaar 

raken of snijden. System Assembly biedt deze mogelijkheid d.m.v. de 

[boolean~ interference check]. Als twee voorwerpen elkaar snijden kan het 

gemeenschappelijk volume worden berekend. 
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4.2 Werkwijze. 

4.2.1 Reuze van de te volgen werkwijze. 

Zoals in het eerste gedeelte is beschreven, zijn er drie mogelijkheden om 

een systeem te creeren. De gekozen methode heeft echter wel consequenties 

voor de verdere analysemogelijkheden. 

De robot bestaat uit 7 onderdelen die in Object modeling bekend zijn als: 

1) voet 

2) aseen 

3) astwee 

4) asdrie 

5) asvier 

6) asvijf 

7) aazes + lastoorts 

De orientatie van elk onderdeel moet afzonderlijk beinvloed kunnen worden. 

De methode om met subsystemen te werken houdt in dat er: 

a) geen enkel object meer in het subsysteem kan worden gekozen en 

b) de orientatie van de onderdelen niet meer veranderd kan worden. 

Wanneer elk onderdeel in een eigen componentruimte wordt geplaatst en aIle 

componenten in het robotsysteem worden gekozen, is manipulatie weI mogelijk. 

De hierarchische structuur van de robot wordt nu als voIgt: 

OBJECT 

voet 
aseen 
astwee ---
asdrie -- -
asvier---
asvijf---
aszes ----

COMPONENT SYSTEEM 

s Y S 1 

fig.26 Hierarchie van het robotsysteem. 
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4.2.2 Gridpoints. 

Alvorens alle component en in het systeem te plaatsen dienen gridpoints te 

worden gedefinieerd. Gridpoints zijn punt en in de ruimte, die in System 

Assembly kunnen worden gedefinieerd en die in Mechanism design worden 

gebruikt om elementenparen aan te duiden. (Een elementenpaar bestaat uit de 

twee delen van de schakels die met elkaar in kontakt zijn). 

In Mechanism design wordt aan gridpoints de defini~ring van de 'joints' 

gekoppeld en de ingaande beweging van het mechanisme. Hat is dus van belang 

dat ze op de juiste plaats gepositioneerd worden. 

In hoofdstuk 3 zijn in de figuren van de objects de gridpoints aangegeven. 

4.2.3 Schematisering. 

De beschrijving van de plaats en orientatie van een voorwerp in de ruimte 

gebeurt aan de hand van een aan het voorwerp verbonden assenstelsel. In 

Object Modeling waren aIle voorwerpen zodanig gesitueerd, dat de oorsprong 

van het assenstelsel met een van de scharnieren van elke schakel samenvalt. 

Deze situering wordt automatisch overgenomen wanneer het object in de 

companent-ruimte wOldt geplaatst. 

Ter vereenvoudiging van het toch weI complexe, en dus tijd kostende 1 wire

frame model van de robotl wordt de robot nu ais voIgt geschematiseerd. 

Elke schakel wordt voorgesteld door een lijnstuk met twee gridpoints op de 

plaats van de elementen. 
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compo as-2 como. as-3 

(0,-3,0) 62 (0,222,0) Gl (O,O,O) 
compo as-4 

fig.27 Schematisering van de componenten. 
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Het plaatsen van de zeven componenten in het robotsysteem 5Y51 kan nu op 

vrij eenvoudige wijze gebeuren door gridpoint 1 van component as-1 naar 

gridpoint 2 van comp. as-O te transleren. Vervolgens G1 van comp. as-2 naar 

G2 van comp. as-1, enz. 

Het globale systeemassenstelsel valt nu samen met het componentassenstelsel 

van de voet, en elke schakel heeft zijn eigen co6rdinatenstelsel in een 

scharnierpunt. 

. compo as-4 
z Z Z 

compo as-6 compo as-5 compo as-3 
object 
asdrie 

object 
aszes 

object 
asvijf 

camp. as-2 
object astwee 

y 

compo as-1 

z 

fig.28 Schema van de robot in gestrekte stand. 

Bovenstaande figuur is de beginsituatie van de geschematiseerde robot. AIle 

verdere berekeningen van hoekrotaties worden ten opzichte van deze stand 

aangegeven volgens de orientatie van een rechtsdraaiend assenstelsel. 

Als voorbeeld dient de volgende figuur. 
7~ a 

-~o 

fig.29 Schema van de robot met gebogen arm. 
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De volgende figuur 30 geeft de samenhang tussen de componenten van de robot 

aan. 

fig.30 Exploded view. 

De figuren 31 tim 35 geven de robot weer 1n verschillende standen en in 

verschillende aanzichten. 

fig.31 Geassembleerde robot. 
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fig.32 Plot van de ROAD. 
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~e ligging van de componenten wordt gegeven door de aanduiding van het 

bijbehorende assenstelsel t.o.v. het globale systeemassenstelsel. In [5J en 

[6] worden hiervoor enkele methodes beschreven, terwijl de transformatie

matrices worden berekend van een aantal aehter elkaar geschakeldc componen

ten. 

In GEOMOD wordt het componentassenstelsel op drie manieren weergegeven. 

De eerste manier is volgens de drie-punts methode. Oit houdt in dat wordt 

aangegeven: - de coordinaten van de oorsprong. 

- de coordinaten van een punt op de positieve X-as. 

de coordinaten van een punt in het XZ-vlak. 

Aangezien het assenstelsel rechtsdraaiend orthonormaal is, ligt hiermee de 

richting van de Y-as vast. De vectoren die het assenstelsel aanduiden worden 
genormeerd tot eenheidsvectoren. In\ 

"Z 

fig.36 Aanduiding volgens de drie-punts methode. 

De tweede manier is weergave van de rotatiernatrix d.m.v. de richtings

cosinussen van het assenstelsel van de component. Een translatievector wordt 

geg~ven door de plaatsvector van de oorsprong. Het coordinatenstelsel van de 

n-de component {~,yfl,Zn} wordt t.o.v. het glabale assenstelsel {X~V~wO} als 

voIgt gegeven: 

fig.37 Weergave d.m.v. rotatiematrix. 
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De derde weergave van het component-assenstelsal is die volgens Roll, pitch 

en Yaw. De hoekverdraaiing am de XO-as wordt aangegeven met theta-X, de 

hoekverdraaiing om de yO-as met theta-Yen om de ZO-as met theta-Z. 

Een voorbeeld van de weergave in GEOMOD is in de volgende figuur aangegeven 

voor een bepaalde robotconfiguratie. 

SElECTED POINTS IN SYSTEM DEFINITION COORDINATES 
X Y Z 

ORIGIN: O.OOOOOE+OO O.OOOOOEfOO 5.70000E-Ol 
tX AXIS: 1.00000£+00 O.OOOOOEtOO 5.70000E-ol 

• tx,+Z PlANE: 0.00000£+00 0.00000[+00 1.57ooO£fOO 
ROTATION ftATRIX TO SYSTEM DEFINITION COORDINATES 

1.0000000 0.0000000 0.0000000 
0.0000000 1.0000000 0.0000000 
0.0000000 0.0000000 1.0000000 

THETA!X, THETA-f, THETA-Z: 0.0000 0.0000 0.0000 
ORletTATIOH 
ENTER CO"~AHDt AS-2 

. SElECTED POINTS IN SYSTEM DEFINITION COORDINATES 
X Y Z 

ORIGIN: O.OOooO£too O.OOOooE+OO 9.00000E-01 
tX AXIS: 1.00000000 0.00000£+00 9.00000£-01 

tl,+l PlANE: O.ooOOOE+oo -8.660~E-Ol 1.40000f+00 
ROTATION HATRIX TO SYSTEft DEFINITION COORDINATES 

1.0000000 0.0000000 0.0000000 
0.0000000 0.5000000 -0.966025J 
0.0000000 0.9660253 0.5000000 

THETA-X, THETA-Y, THETA-Z: 60.0000 0.0000 0.0000 
ORIENTATION 
EHTER COHHAH9t l AS-l 

SELECTED POINTS IN SYST~ DEFINITION COORDINATES 
X Y Z 

ORIGIN: O.OOOOOEtoo 3.75000£-01 1.54952E+00 
+X AXIS: 1.00000EtOO 3.75000£-01 1.54952£too 

+X,+Z PLANE: O.OOOOOEtOO 8. 75000E-01 2. 41554EtOO 
ROTRTION "ATRIX TO SYSTE" DEFINITION COORDINATES 

1.0000000 0.0000000 0.0000000 
0.0000000 0.8660251 0.499"98 
0.0000000 -0.4999999 0.966025t 

THETA·X, THETA-Y, THETA-Z: 330.0000 0.0000 0.0000 
ORIENTATION 
EHTER CO""ANDt 

fig.38 GEOMOD coordinatenweergave. 
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4.2.4 De program-file ASSEMBLE.PRG. 

Voor het samenstellen van de ROAD-robot op de hiervoor beschreven wijze is 

een program-file geschreven met de naam 'ASSEMBLE.PRG'. De inhoud van deze 

file is als bijlage toegevoegd. 

In deze file worden de schakels van de ROAD uit de universal file 

'OBJECTS.GUN' gelezen. Deze file bevat aIle geometrische informatie van de 

onderdelen van de robot. 

Na het inlezen van de objecten worden de componenten benoemd en worden de 

objecten in de component en geplaatst. Gridpoints en lijnen worden toegevoegd 

am de elementenparen en schakels aan te duiden. Wanneer dit gebeurd is, 

wordt er een andere program-file aangeroepen met de naam 'CRSYS1.PRG' 
(bijlage x). Deze program-file zet de componenten op hun plaats en maakt een 

aantal configuraties. Deze configuraties worden in een sequence geplaatst 

die de naam 'Demo' krijgt. Deze sequence kan voor demonstratie worden 

gebruikt. 

Na het doorlopen van de program-file is de robot geschikt om naar mechanism 

design over te schakelen, waar de 'joints' gedefinieerd gaan worden. 
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5. MECHANISM DESIGN. 

5.1 Alqemeen. 

Mechanism Design is een voortzetting van SDRC's Integrated Mechanism Program 

IMP, waarmee het kinematisch en dynamisch gedrag van een gesloten mechanisme 

in de drie-dimensionale ruimte kan worden geanalyseerd. 

Een mechanisme bestaat uit een aantal schakels waartussen elementenparen 

bestaan (joints) die een of meer vrijheidsgraden van de schakels beperken. 

De elementenparen die in Mechanism Design ter beschikking staan zijn: 

1) een lijnscharnier (pin joint). 

2) een schuifgeleiding (slider joint). 

3) een bolscharnier (ball joint). 

In IMP konden meer elementenparen worden gebruikt, maar de moeilijkheden bij 

het definieren van de scharnieren en de benodigde coordinatenstelsels 

maakten van IMP een lastig te gebruiken pakket. 

Deze problemen zijn in Mechanism Design grotendeels opgelost. Mechanism 

Design is door zijn menu-structuur eenvoudiger te bedienen dan IMP terwijl 

de antwoorden die het programma zelf geeft op de gestelde vragen (de 

default-waarden) voor het vastleggen van de topologie van een 2D-mechanisme 

vaak voldoende zijn. Bij 3D-mechanismen is het meestal nodig, dat de 

gebruiker zelf de ligging van de coordinaatstelsels invoert d.m.v. de reeds 

eerder genoemde drie-punts methode. 

Bovendien biedt Mechanism Design net als Sytem Assembly en Object modeling 

zeer uitgebreide mogelijkheden voor het weergeven van resultaten. Dit maakt 

het analyseren van de kinematica van een mechanisme een attractieve 

bezigheid. 

De werkwijze die in Mechanism Design moet worden gevolgd is weergegeven in 

het volgende flow-diagram. 
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samens te 11 en van 
gesloten mechanisme 

definierinq van de joints 
en de estelschakel 

j{\ 

definieer 

definiecr load case 

deftnieer outout set 

solve kinematic 

response module 

t-----., 

fig.39 Flow-diagram van de Mechanism Design handelingen. 
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5.2 Qpbouw van een keten. 

5.2.1 Theoretische achtergrond. 

In Mechanism Design moet een mechanisme een gesloten keten vormen. De grond 

voor deze eis ligt in het feit dat er een gegeneraliseerde Denavit

Hartenberg representatie wordt gebruikt voor de mathematische beschrijving 

van het mechanisme. 

Denavit en Hartenberg zien een mechanisme ala een opeenvolging van 

verbindingen [2]. Iedere schakel is verbonden met twee andere schakels 

d.m.v. elementenparen. De Denavit-Hartenberg notatie definieert een serie 
rechts-draaiende orthonormale coordinatenstelsels. De orientatie is geba-

seerd op de as van het elementenpaar i en de g~meenschappelijke normaal 

tussen de assen van de elementenparen i en i-1. 

%1 

fig.40 Denavit-Hartenberg notatie. 
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De essentiele parameters in deze notatie zijn a, ~, 8 en 5. 

ai = lengte van de gemeenschappelijke normaal tussen Zi en Zi+1' gemeten 

langs Xi +1 . 

~. = hoek tussen as 
~ 

8. = hoek tussen as 
~ 

Z. en 
1 

X. en 
1 

S. = afstand 
~ 

tussen Xi en 

Zi+1 . 
Xi +1 • 

Xi +1 • 

Het coordinatenstelsel blijft verbonden aan schakel i en de parameters 

leggen de plaats en de orientatie vast van het stelsel Xi +1' Yi +1 en Zi+1 
t.o.v. X., Y. en Z .. 

~ ~ ~ 

Het feit dat de oorspronkelijke Denavit-Hartenberg notatie aIleen geschikt 

was voor binaire schakels bracht de grondlegger van IMP, P.N.Sheth [8] ertoe 

om de D.H.-notatie uit te breiden. 

Sheth legt in elk element van een elementenpaar een coardinatenstelsel, 

waarbij de as van het elementenpaar samenvalt met ean van de coordinaat

assen, meestal de Z-as. 

Stel dat het elementenpaar j uit een positief en een negatief element 
+ -bestaat, R. en R. . 

_ J J + 
Aan R

J
. wordt het coardinatenstelsel X.Y.Z. gekoppeld en aan R. wordt een 

J J J J 
coardinatenstelsel U.V.W. gekoppeld. Bij een scharnier moeten de twee 

+ J_J J 
oorsprongen O. en O. samenvallen en moe ten de Z.-as en de W.-as samen-

J J J J 
vallen. 'Zj 

Wi 

link C 

y. 
I 

fi~.41 Notatie volgens Sheth. 
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De relatieve beweging tussen de twee schakels wordt nu voorgesteld door de 

hoek 9. tussen X. en U. over de gemeenschappelijke rotatie-as. Dit wordt de 
J J J 

'constraint variabele' of 'joint variabele' genoemd. 

De verdere beschrijving van de schakels t.o.v. elkaar in de kinematische 

keten, vindt plaats d.m.v. zes parameters waarbij de gemeenschappelijke 

normaal tjk tussen de assen Wj en Zk een belangrijke rol speelt. De zes 

parameters zijn: a jk = afstand tussen Wj en Zk gemeten langs tjk 

a jk = hoek tussen Wj en Zk 

bjk = afstand tussen tjk en ~ gemeten langs Zk 

~jk = hoek tussen tjk en ~ 
cjk = afstand tussen Uj en tjk gemeten langs Wj 

ljk = hoek tussen Uj en tj 

Met deze parameters kan ook voor ketens met meerdere loops de relatie tussen 

de coordinatenstelsels UjVjW j en XkYkZ k worden beschreven. De 'joint 

variabele' 9j blijft dezelfde voor verschillende loops, terwijl deze in de 

oorspronkelijke D.R.-notatie twee verschillende waardes had. 

Er kan een transformatiematrix T' k worden opgesteld die het verband legt 
J . 

tussen de coordinatenstelsels van twee elementen van een schakel volgens 

P t.o.v. {U.V.W.} 
J J J 

= T,k,P t J .o.v. 

Roe de matrix er uit ziet is te lezen in [8]. 

5.2.2 Praktijk. 

Zoals al gezegd was moet de keten gesloten zlJn. Is dit niet het geval, 

zoals bij het robotsysteem, dan dient de keten kunstmatig gesloten te 

worden. Hierbij moet er op gelet worden dat er geen vrijheidsgraden worden 

beperkt door het sluiten van het mechanisme. Ret robotsysteem met 6 vrij

heidsgraden moet gesloten worden door een aantal schakels en elementenparen 

dat beweging in 6 richtingen toelaat. De user manual geeft de volgende 

mogelijkheden aan: - drie schuifgeleidingen en een bolscharnier. 

- drie schuifgeleidingen en drie lijnscharnieren. 
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- een bolscharnier, twee schuifgeleidingen en een 

lijnscharnier. 

- een bolscharnier, een schuifgeleiding en twee 

lijnscharnieren. 

De ROAD-robot zou als voIgt gesloten kunnen worden: 

fig.42 Schema van gesloten keten van de ROAD. 

Hoe wordt nu in Mechanism Design een dergelijke keten van schakels 
opgebouwd? 

Welnu, de schakels van het mechanisme worden een voor een in System Assembly 

gedefinieerd. Op bet belang van de gridpoints is al gewezen. Elke binaire 

schakel bevat twee gridpoints. Ret is ook mogelijk om meervoudige schakels 

te definieren, zolang elke schakel op de plaats van de verbinding maar een 

gridpoint heeft. 

Om niet steeds naar de module System Assembly te hoeven overschakelen, 

zijn in het menu van Mechanism Design enkele menutakken van Sytem Assembly 

opgenomen. Bijvoorbeeld het benoemen van componenten, het definieren van 
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gridpoints, het selecteren van componenten in de systeemruimte en het 

manipuleren met de componenten kan ook in Mechanism Design gedaan worden. 

Hiermee is het mogelijk om een gesloten keten van schakels te maken. 

Als voorbeeld dient een vier-stangenmechanisme. Hiervan zijn al dxie stangen 

als afzonderlijke component gedefinieexd en als lijnstuk met twee gridpoints 

voorgesteld. De schakels worden in een systeem geselecteerd. Daarna worden 

ze met commando's uit het orient-menu aan elkaar gekoppeld en t.O.V elkaar 

geroteerd. 

Gl 

f1g.43 Opbouw van een 4-stangenmechanisme. 

De vierde kan nu toegevoegd worden door de coordinaten van G2 van schakel 

en van G2 van schakel 3 te gebruiken om in de vierde componentruimte twee 

gridpoints te definieren en daarna deze component aan het systeem toe te 

voegen.Deze methode wordt in de program-file ROBSIM.PRG toegepast om van de 

robotschakeis in eike configuratie een kinematisch gesloten keten te maken. 

Bet kan echter voorkomen dat de positie van een schakel aan bepaalde 

voorwaarden moet voldoen t.O.V. een ander lichaam. Bijvoorbeeid als in de 

beginsituatie de ingangsschakel vertikaal moet staan , of als aIle schakel

lengtes zijn voorgeschreven maar niet de stand waarbij aIle schakeis aan 

elkaar passen. 

V~~r dergelijke problemen biedt Mechanism Design de mogelijkheid tot 

'automatic positioning'. Deze faciliteit behoorde niet tot de mogelijkheden 

van IMP. Bet is geen deel van de kinematische analyse, maar een manier om de 

schakeis op de juiste wijze te orienteren, alvorens tot kinematische analyse 

kan worden overgegaan. 

De gebruiker geeft d.m.v. het commando [auto positioning~incidences] de 

aansluitvoorwaarden en randvoorwaarden op waaraan het mechanisme dient te 

voldoen. Bij het 4-stangenmechanisme worden dit bijvoorbeeld: 

G1 van schakel 1 aan G1 van schakel 2 

G2 van schakel 2 aan G1 van schakel 3 
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G2 van schakel 3 aan G1 van schakel 4 

G2 van schakel 4 aan G2 van schakel 

en schakel 2 moet samenvallen met de Y-as 

Door het commando [auto positioning~freedoms] worden nu de vrijheidsgraden 

van elke schakel opgegeven. Vervolgens moeten de schakels worden 'met de 

hand' in een stand worden gebracht die bij benadering aan de eisen voldoet. 

Het automatic positioning proces minimaliseert nu op iteratieve wijze de 

afstand tussen twee gridpoints van een elementenpaar tot een waarde die 

binnen een op te geven convergentietolerantie ligt. 

5.3 Joint management. 

Wanneer de plaats van de schakels in de ruimte is gedefinieerd moet de 

topologie van het mechanisme worden vastgelegd. Het benodigde menu vindt men 

onder [joint management~enter]. Hiermee wordt vastgelegd hoe de ene schake! 

t.o.v. de andere kan bewegen. 

De keus beperkt zich tot een pin joint, een slider joint en een ball joint. 

Bovendien moet een van de schakels worden vastgelegd als gestelschakel. 

1) Pin joint. 

fig.44 Pin joint. 
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In het gridpoint van elke scharnierhelft moet een coordinatenstelsel 

gedefinieerd worden t.o.v. het assenstelsel van de schakel waartoe het 

desbetreffende gridpoint behoort. Een van de coordinaatassen moet 

samenvallen met de rotatie-as. 

De coordinaatassen van de schakel zijn in Object Modeling al 

vastgelegd. 

Wanneer de default-waarden van Mechanism Design worden gebruikt is elke 

coordinaatas parallel met de assen van de schakel. Het is ook mogelijk 

om zelf de coordinaatassen te definieren d.m.v. de drie-punts methode. 

2) Slider joint. 

fig.45 Slider joint. 

De 'joint variabele' van een slider joint is de afstand s. tussen de 
J 

oorsprongen van de twee coordinatenstelsels. In elk gridpoint dient een 

assenstelsel gedefinieerd te worden waarvan een as samenvalt met de 

translatie-as van de schuifgeleiding. De andere assen moeten parallel 

zijn of samenvallen. 
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FIIIST JOI'Io"T COOIIIII!'ATt Sl'$TtM -_ .. ---
fig.46 Ball joint. 

De coardinatenstelsels die in de twee gridpoints van een bolscharnier 

moeten worden gedefinieerd, moeten voldoen aan de eis, dat eeB van de 

assen samen moet vallen met de hartlijn van de schakel. De ball joint 

moet met voorzichtigheid worden gebruikt. Wanneer de hartlijnen van de 

twee schakels samenvallen of in elkaars verlengde liggen worden de 

eerste en de derde 'joint variabele' redundant, waardoor er problemen 

op kunnen treden. 

5.4 Voorbereiding voor analyse van een mechanisme. 

De topologie van het mechanisme is nu vastgelegd en kan worden gecontroleerd 

door een 'geometry check'. Als dit in orde is kan tot analyse worden 

overgegaan. Eerst moet echter worden vastgelegd wat er moet worden 

geanalyseerd en van welke ingangsbeweging of van welke krachten en momenten 

het gevolg moet worden bestudeerd. Bovendien moet er worden vastgelegd hoe 

en welke resultaten er getoond moeten worden. In de user manual [7] wordt 

dit beschreven. In het kort zullen enkele belangrijke zaken hieruit worden 
aangehaald. 
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In een 'Load case' wordt de belastingssituatie voor het mechanisme 

gedefinieerd. Bovendien is het noodzakelijk dat de 'Load case' een 'primary 

motion' bevat. Dit is de voor de kinematische analyse noodzakelijke beweging 

van de ingangsschakel. Bet definieert de beweging van een lijnscharnier of 

een schuifgeleiding, gerelateerd aan de beginsituatie, door de totale slag 

van de 'joint variabele' op te geven. Bet aantal incrementen moet worden 

opgegeven waarin deze slag uitgevoerd gaat worden. 

Wanneer aIleen een 'primary motion' gedefinieerd wordt om de beweging van 

het mechanisme te simuleren kan de hele 'load case' in de module Mechanism 

Design worden gedefinieerd. 

In de 'output set' dient te worden vastgelegd van ~elke scharnier of van 

welk koppelpunt de beweging weergegeven moet worden. Biervan kan de positie, 

snelheid of versnelling worden berekend. 

Als ook uitwendige krachten (bijv. zwaartekracht), momenten of bewegings

functies op het mechanisme werken, moeten deze worden gedefinieerd in de 

module Excitation Definition. Deze zgn. 'auxiliary functions' kJften op elke 

scharnier of gridpoint worden opgelegd en moeten een functie zijn van de 

'primary motion'. Oat betekent dat voor elke stap van de primary motion een 

waarde van de auxiliary function moet worden ingelezen. 

Op een elementenpaar kan en een beweging worden voorgeschreven en een 

auxiliary function in de vorm van een constante snelheid of constante 

versnelling. Elk ander elementenpaar waarvoor geen primary motion is voorge

schreven kan een positie-, snelheids-, of versnellingsfunctie worden 
opgelegd. 

Wanneer de Load case en de Output set zijn vastgelegd kan de analyse 

worden uitgevoerd d.m.v.[Solve kinematic]. Wanneer er fouten zijn gemaakt 

heeft Mechanism Design de beschikking over een groat aantal foutmeldingen 

waaruit de aard van de fout kan worden opgemaakt. 



- 51 -

5.5 Bewegingssimulatie van de RQAD-W2 robot. 

5.5.1 Probleemstelling. 

In hoofdstuk 1 is het belang van een computersimulatie van de bewegingen van 

een robot in het algemeen al aangeduid. 

Deze computersimulatie van de ROAD-robot heeft echter voor de TH nog een 

nauwkeuriger omschreven doel. 

Zoals bekend wordt het eerate type van de ROAD een lasrobot. Nu is men 

geinteresseerd in de kinematische gevolgen die een bepaalde positie en 

orientatie van de lastoorts (met tool-center-vector) heeft voor de zes 

scharnieren van de robot. Men wil weten of met GEOMOD een bewegingssimulatie 

van een robotmodel gemaakt kan worden, waarbij de lastoorts met zes 

vrijheidsgraden een laskromme in de ruimte kan beschrijven, terwijl de 

positieverandering van elke 'joint variabele' berekend kan worden. Gedacht 

werd aan de lasbanen van het Grasso compressorhuis. 

De invoer van de simulatie dient dan te zijn: 

- de functie van een ruimtelijke lasbaankromme 

- een nog te ontwikkelen beschrijvingswijze voor de orientatie van de 

lastoorts t.o.v. het te lassen produkt. 

In [1] wordt een wiskundige formulering voor dit probleem gegeven. 

De positie en orientatie van de lastoorts kan t.o.V. een globaal systeem

assenstelsel in de ruimte worden beschreven met 6 onafhankelijke parameters, 

die gegroepeerd kunnen worden in een vector x = (x 1" .. x 6)T 

De joint variabelen van de robot kunnen gegroepeerd worden in een vector 
T 

q = (q1" ···Q6) voor een zes-assige robot. 
De algemene beschrijving van het inverse kinematica probleem is nu: 

gegeven: x = f(t) 

gevraagd: q = get) 

of weI: q = G(x) 

Voor een zes-assige robot met aIleen rotatie-scharnieren bestaat de 

vectorfunctie G uit 6 niet-lineaire vergelijkingen met niet-eenduidige 

oplossingen. Dit verband is meestal niet expliciet op te lassen. 
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5.5.2 Aanpak. 

Bij de modellering moe ten de zes vrijheidsgraden van de lastoorts behouden 

blijven. Wanneer de aanwijzingen van de user manual worden opgevolgd, kan de 

robot zoals in fig.36 aangegeven tot een gesloten mechanisme gemaakt worden. 

Echter in deze gestrekte stand is te zien dat het mechanisme een extra 

vrijheidsgraad heeft. In het algemeen zijn de vrijheidsgraden van een 

systeem een functie van de geometrische eigenschappen van het systeem. De 

vrijheidsgraden varieren tijdens de beweging. 

Het identificeren van het aantal vrijheidsgraden van een mechanisme is een 

probleem waar al veel wetenschappers zich mee hebben beziggehouden. 

Een van de meest gebruikte technieken is gebaseerd op het tellen van het 
aantal schakels en het aantal belemmeringen per elementenpaar. Deze regel 

staat bekend als de regel van GrUbler. 

v = 6(n-1) - f b 

waarin v = aantal vrijheidsgraden. 

n = aantal schakels. 

k = aantal elementenparen. 

b = aantal belemmeringen. 

v· 
De keten uit fig~zou volgens Grubler 6 vrijheidsgraden hebben. 

Grubler houdt echter geen rekening met de geometrie van het systeem en 

schiet dan te kort. 

Het kennen van het aantal vrijheidsgraden is belangrijk omdat het aantal 

in te voeren onafhankelijke bewegingsvariabelen gelijk moet zijn aan het 

aantal vrijheidsgraden. Dat betekent dat de beweging van de robot pas 

gesimuleerd kan worden wanneer aan zes elementenparen een beweging wordt 

opgelegd. De X, Y en Z coordinaten van de ruimtelijke krommen moeten 

toegevoerd worden aan de schuifgeleidingen voor de X-, Y- en Z-richting. De 

drie rotaties die de stand van de lastoorts beschrijven, moeten worden 

toegevoerd aan de drie lijnscharnieren. 

Hoewel in de handleiding wordt beschreven dat op een joint een nood

zakelijke primary motion kan worden gelegd, terwijl van andere joint 
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variabelen de positie kan worden vastqeleqd, zijn poqinqen om dit uit te 

voeren op niets uitgelopen. 

In een 'Load case' van een mechanisme kan maar een ingangsbeweging worden 

opqenomen. Dit betekent dat de modellerinq van de robot moet worden teruq

gebracht tot een mechanisme met een vrijheidsgraad. 

Vo!qens Grubler: 6(n-1)-5.n = 1 geeft n = 7 schakels. 

Dus wanneer de 6-assige robot met een 7-de schakel tot een qesloten keten 

wordt gemaakt, waarbij tUBsen de 6-de en de 7-de een elementenpa~r met 5 

belemmeringen wordt gevoeqd (een lijnscharnier of een schuifgeleiding), dan 

heeft het hele systeem nog maar een vrijheidsgraad. 

Een met een FAC-bouwdoos gemaakt mode! maakte deze veronderstelling 

duidelijk. Bet prob!eem dat de robot in gestrekte stand een extra 

vrijheidsgraad heeft, blijft bestaan. Wanneer deze stand zich voordoet moet 

er een waarschuwing worden gegeven. 

Wanneer aan het tool-center-point van de lastoorts een schuifge!eiding 

wordt ge!egd is het mogelijk om het volgen van een rechte baan te simuleren. 

1J1U~k~utiqt. 

CC~: . ., ~J. 

AS-I 

fig.47 Schema van gesloten 7-stanqenmechanisme. 

5.5.3 Opbouw van de program-file ROBSIM.PRG. 

Het vergt een groot aantal handelingen om de robot om te werken tot een 

gesloten kinematische keten met een graad van vrijheid, om daarmee het 
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beschrijven van een rechte lijn in de ruimte te simuleren. Deze handelingen 

kunnen heel goed worden geautomatiseerd met een program-file. 

Bovendien bieden de logische commando's en variabelen de mogelijkheid am 

startend vanuit een willekeurige positie van de robot, de lastoorts een 

willekeurige rechte baan in de ruimte te laten volgen. NatuurIijk moet dit 

punt weI binnen de bereikbaarheid van het mechanisme liggen. 

De handelingen die verricht moeten worden om elke willekeurige confiquratie 

sluitend te maken zijn: 

1} Lees een bepaalde configuratie naar keuze in in het aktieve 

werkgeheuqen. 

2) Bepaal de coordinaten van het tool-center-point. Deze worden 

automatisch opgeslagen in de tijdelijk stack-variabelen &-1, &-2 en 

&-3. 

3) Declareer een component L-1 die als gestelschakel moet dienen. Geef hem 

de naam 'ground entity' . 

4) Definieer in deze componentruimte twee gridpoints. Een gridpoint in het 

draaipunt van as-1 en de voet, en een gridpoint in het tool-center

point. 

5} Plaats component L-1 in het robotsysteem SYS1. 

6) Schake I over naar de Me~hanism Design module. 

7) Definieer pin joint 1 in het draaipunt van as-1 en de voet. De rotatie

as wordt de Z-as. Definieer slider joint 7 in het t.c.p. tussen as-6 en 

t-1. De overige pin joints blijven in elke configuratie gelijk. Nadat 

zij een keer zijn benoemd wordt dat nlet meer herhaald. Definieer L-1 

als de gestelschakel. 

8) In slider joint 7 moeten twee coordinatenstelsels worden benoemd. 

9) Voer aan de slider joint 7 een primary motion toe van de huidige 

positie naar een willekeurig op te geven positie. 

10) Definieer de output set. 

De eerste zeven punten zijn eenvoudiq uit te voeren handelingen. De 

problemen ontstaan bij het definieren van de assenstelsels van de elementen. 

In 5.2.1 is duidelijk gemaakt dat een coordinatenste1sel t.o.v. as-6 

gedefinieerd moet worden en een t.o.v. 1-1. Bovendien moet een coordinaatas 

samenvallen met de translatierichting. 
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De coordinaten van het tool-center-point t.o.V. het globale assenstelsel 

worden gegeven door de vector 

p(O) = 

De coordinaten van het punt waar het tool-center-point naartoe moet bewegen 

worden gegeven door de vector 

De richtingsvector van het lijnstuk PQ wordt gegeven door q - p. Dan kan de 

eenheidsvector worden berekend die van punt P naar punt Q wijst. 

-CO) _ -(0) 9(0)_ p(o) 
x - p + -(0) -(0) t.o.V. het globale stelsel {U,V,W} 

Iq -p I 

Om vol gens de drie-punts methode een coordinatenstelsel te definieren hebben 

we nu twee punten, nl. de oorsprong (p(O» en een punt op de X-as (x(O». 

Nu moet nog een derde punt in het XZ-vlak worden gevonden. Dit moet een 

vector z(O) zijn di~ loodrecht op x(o) staat, of weI (z(O)/x(O» = 0 

Een vector die hieraan voidoet is i(O)= (-X
3

,O,X 1)T die dan nog getransleerd 

moet worden naar de nieuwe oorsprong in punt P. 

{-(OJ -(0) -(O))' h t' .. d' 1 l' P t h t x ,Y /z ~s nu e n~euwe coor ~natenste se In punt .o.v. e 

globale systeemassenstelsel {U,V,W} 

Ditzelfde coordinatenstelsel moet nu t.O.V. het stelsel van comp. as-6 

worden beschreven. 

Hiervoor staat ter beschikking de rotatiematrix R plus de coordinaten van de 

oorsprong (de translatievector) t.o.v. het giobale assenstelsel. 

Vol gens de coordinatentransformatie geldt nu: 
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-(6) p = R- 1(P(O)_ teO»~ 

-(6) x = R- 1 (i(O) _ t(O» 

-(6) 
z = R- 1 (i(O) _ 't(0» 

Door te werken met de neqatieve stack-variabelen (zie hoofdstuk 2) kunnen de 

berekeningen eenvoudig worden uitgevoerd. 

De controle op het bereikbaar zijn van het ingevoerde punt wordt uitge

voerd door te controleren of het punt in het werkbereik van de robot ligt. 

Dit qarandeert echter niet dat elk ingevoerd punt binnen het werkbereik door 

het mechanisme bereikt kan worden. 

i 
8 
0>' 

fiq.48 Werkbereik van de ROAD. 

z~0,9. Het werkgebied kan beschreven worden door een bol met vergelijking 

x2 + y2 + (z-0,9)2 < 1,92 

Indien x2 + y2 + (z-0,9)2 = 1192 dient er een melding gegeven te 

worden dat het mechanisme niet vanuit deze stand kan starten. 

Indien x2 + y2 + (z-O,9)2 ) 119 2 ligt het punt buiten bereik. 

z ~O,9. Het werkgebied kan beschreven worden door de torus met vergelijking 

(/~2 + y~ _ 0,75)2 + z2 < 1,152 , waarbij nog moet worden 

gecontroleerd of er geen botsinq met de voet optreedt. Er moet dan 

gelde dat Ixl < 0,305 en Iyl < 0,305. 
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Indien (/~2 + y2) _ 0/75)2 + z2 > 1/152 dan ligt het punt buiten 

bereik. 

Bet flow-diagram van de program-file ROBSIM.PRG ziet er als volgt uit: 

end~-----------< 

fig.49 Flow-diagram van 
de program-file 
ROBSIM.PRG. 
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De proqram-file is als bijlaqe 4 toeqevoeqd. Hierin staat ter 

verduidelijkinq commentaar bijgeschreven. 

Het volgende voorbeeld qeeft een simulatie weer van een rechtlijniqe 

beweging van de lastoorts over een afstand van ongeveer 1100 mm. De beginco

ordinaten van het toolcenterpoint zijn (1,1,1) en de eindcoordinaten zijn 

(O, 1.4457, 1.2535). De translatie wordt in 8 stappen uitgevoerd. 

Onderstaande figuur 44 geeft de verschillende configuraties weer. 

fig.50 Lineaire beweging van de lastoorts in 8 stappen. 

Vijf configuraties ZL)n nog eens afzonderlijk getekend. Hier is te zien dat 

elke joint variabele van positie verandert. 

fig.51 Vijf achtereenvolgende standen. 
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De verandering van de joint variabele van elke joint is in onderstaande 

grafieken aangegeven. De ordinaat geeft het aantal stappen weer. Op de 

abscis staat de verandering van de joint variabele gegeven, gerelateerd aan 

de beginsituatie, de gestrekte stand zoals die in fig.28 is aangegeven. Elk 

scharnier heeft een identificatienummer, beginnend bij de het scharnierpunt 

tussen de voet en as-1. 
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De volgende figuren 53 tot en met 56 geven nag enkele bewegingssimulaties 

weer die met het programma ROBSIM.PRG zijn uitgevoerd. 

fig,53 Bewegingssimulatie 1. 



- 64 -

fig.54 Bewegingssimulatie 2. 

fig.55 Bewegingss;mulatie 3. 
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fig.56 BewegingSSimulatie 4. 
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fig.S? Gekleurde bewegingssimulatie. 
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6. SLOTOPMERKINGEN. 

System Assembly en Mechanism Design zijn weinig gebruikte modules van IDEAS. 

Veel gebruikers komen tot Object modeling om de geometrie van een voorwerp 

vast te leggen. Vervolgens wordt overgeschakeld naar FEM, waar berekeningen 

volgens de eindige elementenmethode worden uitgevoerd. Een enkeling waagt 

zich aan System Assembly, maar Mechanism Design was tot nog toe niet 

gebruikt. Dat is jammer, want het pakket biedt schitterende mogelijkheden om 

het gedrag van complexe 3-dimensionale mechanismen te bestuderen. Mogelijk

heden die lang niet allemaal werden gebruikt in deze toepassing voar de 

ROAD-robot. GEOMOD is als een goocheldoos, waaruit voortdurend nieuwe 

onverwachte aardigheden en trucs te voorschijn komen. 
lien probleem is, dat er een lange periode van oefening aan voorafgaat, 

voordat met GEOMOD op zinnige wijze geqoocheld kan worden. Dit is ook de 

reden waarom Mechanism Design nog niet gebruikt was. Wie met Mechanism 

Design wil werken moet eerst de modules Object modeling en System Assembly 

volledig beheersen. 

Een interessant overzicht is daarom de bestede tijd aan de verschillende 

fasen van deze opdracht. 

- Bijdragen aan de constructie. (Deel I van de opdracht). 

- Oefening met Object modeling en System Assembly aan 

de hand van de user manual. 

Inbrengen van de geometrie van de robot in Object modeling. 

- Doorvoeren van enkele wijzigingen en de robot geschikt maken 

voor System Assembly en Mechanism Design. 

- Oefenen met Mechanism Design en informatie zoeken. 

- Zoeken naar oplossing voor het probleem. 

- Schrijven van de program-files. 

- Testen en verbeteren. 

- Schrijven van verslag. 

400 uur 

200 uur 

40 uur 

60 uur 

300 uur 

100 uur 

100 uur 

150 uur 

250 uur 

1600 uur 

Met de program-file ROBSIM.PRG kan het beschrijven van een willekeurige 

rechte lasbaan gesimuleerd worden. De lastoorts behoudt daarbij een vaste 

orientatie. Dit is nog niet de oplossing voor het probleem dat in 5.5.1 is 
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omschreven, maar het vormt zeer zeker een aanzet daartoe. Een ruimtelijke 

kromme kan verdeeld worden in een aantal rechte lijnstukken, die elk met de 

program-file ROBSIM.PRG kunnen worden doorlopen. Op deze manier is het 

mogelijk om een ruimtelijke kromme te beschrijven. 

Op dezelfde wijze als in ROBSIM.PRG gebruik is gemaakt van coordinaten

transformatie kan een program-file geschreven worden die in het toolcenter

point een lijnscharnier legt waarmee naar keuze de orientatie van de las

toorts kan worden opgegeven en het roteren kan worden gesimuleerd. 

Door combinatie van verschillende program-files is het mogelijk om de 

beweging van de robot te simuleren volgens de inverse kinematica, waarbij de 

lastoorts 6 vrijheidsgraden behoudt. Dit zal waarschijnlijk niet meer inter

aktief kunnen gebeuren. Bovendien moet er nog een methode worden gevonden om 

de stand van de lastoorts te kunnen beschrijven t.O.V. het te lassen object. 

Dit zou, samen met de simulatie een onderwerp kunnen zijn voor verdere 

studie. 

In dit verslag is getracht een beeld te schetsen van de structuur van 

GEOMOD. Het is meer bedoeld om inzicht te krijgen dan om een handleiding te 

zijn waarmee, wanneer hij stapsgewijs wordt doorlopen, een computermodel van 

een robot wordt verkregen. Ret bedrijven van GEOMOD met een kleurenterminal 

(Tektronix 4107 of 4115B) is een genot dat enigszins opweegt tegen het 

ongemak van de lange responsetijden tijdens werkdagen. Ret is een zeer 

geavanceerd software pakket waarmee het best tijdens de avonduren of op een 

stand-alone systeem gewerkt kan worden. 



- 69 -

LITERATUUR. 

1. v.Aken, ,L. en Robrecht, J., "Real time coordinatentransformatie bij 
industriele robots", afstudeerverslag K.U. Leuven, departement 
werktuigkunde, 1981. 

2. Denavit, J. en Hartenberg, R.S., "Kinematic Synthesis of linkages", 
Mc Graw-Hill, New York, 1964. 

3. r4ahajan, R., en Mogal, J.S., "An interactive graphic robotics 
instructional program-I GRIP. A study of robot motion and workspace 
constraints ll

, conference proceedings,June 1984 Detroit, 
4. Mikkers, P.J.C., collegediktaat "energie en beweging, deel: mechanismen", 

dct.nr. 4811.0, afdeling der werktuigbouwkunde, TH Eindhoven, 1982. 
5. Paul, R.P., IIRobot manipulators: mathematics, programming and controP, 

MIT press, 198!. 
6. Ranky, P.G. en Ho, C.Y., IIRobot modelling", Springer Verlag, 1985. 
7. SDRC Geomod User Manual, 1983. 
8. Sheth, P.N., IIA digital computer based simulation procedure for 

multiple degree-of-freedom mechanical systems wi'th qeometric constraints ll
, 

Ph.D. dissertatie University of Wisconsin, sent. 1972. 
9. Sluiter, M.L.C., "Een beknopte handleidinQ bij het gebruik van IDEASII, 

vers;e 2.SA, januari 1985 
10. Thomson, C.C. and Holt, H.R.H., "Solid modelling and robot simulat;on

kinematics for off-line programming", UK Robotic Research, 
pag. 93-98. 



·,-. 

TYPE ASSEMBLE.PRG 
CL 
VF -1 
OM· This pro!ras-tile assembles the ROAD-robot frol' 

r- OM I its ele.ents. The first part of this progral-file ' 
OM' transfers the elements of the robot frol the' 
Ott· universal file 'OBJECTS.GUN' to the current lodel-file' 
OM I in which ~ are workinS now. Be aware of the fact' 
OM' that this can take SOH tillle. After reading the' 
OM' objects, COlPonents are declared and objects' 
OM' selected into the cOlPonents, Gridpoints and lines' 
Olt I wl11 be added to indicate the joints and the links.' 
OM' This is ver~ usefull in the lodule 'Mechanisl Desisn'," 
OM I After this is done, the, robot will be assembled as" 
Ott I the s~stel namend 'SYS1' in a stretched configuration," 
Ott' The second part of this prograa-file creates a number l 
OM I of confisurations b~ rotating the cOIPonents· of thel 
OM' robot in a specific wa~t It also lakes the first" 
OM' seauence which can be used for delonstration of" 
OM I anilation," 
VF 0 
IliA TR R 
USER3:CWWJACK.ROADlOBJECTS.GUN 
VF -1 
NM SA 

IV CU 2 

ItG ,5 
CL 
OM 'COMPONENT A5-o' 
ICOIt DEC 
AS-O 

GE P E K 
o 0 0 
liG 
$ 

G E K 
o 0 0,570 
liB 
$ 

L E 

RED 
S 

NOiP 
liG 
1 

ICOM OB SE 

VOEr 
AUiDR 
OM 'COMPONENT AS-I' 
/COI'! nEC AS-1 

GE G £ K 
o () 0 
, .. 
l',· 

bijlage IjblZ.l 

l'I" 

. , 



w. 
o 0 0.330 Bijlage 1, blz.2 

"... 2;J( 

$ 

,.. L E 

.' RED • 
f"" S 

NOiG 
~ us 

2iG 

f"- ICO 08 SE 

ASEEH 

~ AU; DR 
0" ICDKPOHEHT AS-2 1 

tcm; DEC AS-2 

" BE GEl( 
000 

fA. HI( 

o 0.750 0 
2;1( 

f'4 $ 

L E 
"". 

RED 
S 

f'Itt 
NOi6 
HG 

fA. 2,6 

leo DB Sf 
t-

ASTWEE 
HG .5 

'" AUiDR 
OM ·COMPONENT AS-l-
lCO" DEC AS-3 

8-

;~ , . , ., 

" 
, 

j OE G E K .:i 
~ 000 
';1 

fA, liK 
o 0.370 0 
2iK 
$ 

L E 
". 

RED 
c .. 

". NOiG 
116 

.". 2;6 

ICO DB Sf 
. 

ASDRIE 



r 

r 

r 

ASDRIE 
• AU;Dr: 

011 'COMPONENT AS-4' 
lCOlt DEC AS-4 

GE G E K 
000 
UK 
o 0.222 0 
2H~ 
$ 

L E 

RED 
S 

ICOft 08 SE 

ASIJIER 
MG .5 
AU; DR 
Oil 'COMPONENTS AS-S' 
/COl1 DEC AS-5 

.r GEGEK 
000 
UK 
o 0.150 

$ 

L E 

r· RED 
s 

r No;G 
HG 
2;G 

r 
ICOIt DB SE 

,... ASVlJF 
AU;DR 
OM 'COMPONENT AS-o' 
/cmt DEC AS-6 

BE G E K ,... o -0.008 0 
HK 
o 0.400 0 ,.. 2;1\ 
$ 

,.. P E K 
000 
HI( 

'0 0 0.100 
2;1( 
o 0.300 0.100 
1 ~ ~~ 
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2 f r\ 
o 0.300 0.100 

r 3iK. 
$ 

".... L E 

RED 
S 

NO;G 
UP 
liP 
2H' 
3;? 

E 

WHITE 
S 

AR;P 
JiG 
2 

ICO OB SE 

LASTOORTS + ASZE5 
MG .5 
AUHIR 
IHO PR R CRSYS1.PRG 
t 

TYEP CRSYS1.PRG 
~ %DCL-W-IVVERB, unrecosnized cOlland verb - check validit~ and spellins 

\TYEP\ 
t TYPE CRSYS1.PRG 

CL 
IJF -1 
OM' The ROAD-robot is now soins to be assembled.' 
OM' Atter this PrDsral-file there will be three' 
OK t displa~ options stored:' 

,.. Olt ' 1-WIRE FRAME /'IODEl' 
OM' 2-LlHE DISPLAY' 
OK • 3-lINE DISPLAY WITH TRIADS AND GRIDPOIHTS' 

f"t. /515 DEC 
5YS1 
***ROBGT OF ADVANCED DESIGN .. * 

,. ICO Sf 
AS-o 

,. AS-l 

AS-2 

,. " 

Bijlage 1, blz.4 

Bijlage 2, blz.l 



(,,:·-2 

AS-3 
Bijlage 2, blz.2 

r· AS-4 

AS-5"-~ 

AS-6 

BF OF 
IDO 6E OB ON 
lIlO GE P OFF 
IDO GE 6 Off 
IDO GE l OFF 
IDO TR C OfF 
IDO STO WIRE-fRAHE "ODEl 

IDO 6E OB OF 
IDO GE L ON 
IDa 510 lINE DISPLAY ,... 
100 GE G ON 
IDa GE P ON ,.. IDO TR C ON 
IDO STO TRIAD DISPLAY 

r 
IDO CU 1 

,.. IV CU J 

H6 .S 
('" Cl 

DR 
lOR liT L 
AS-l;6 
AS-l 
HS 

r AS-O 
HL 

1'>-

AU;DR 
111 L ,... AS-2;G 
AS-2 
HG ,... AS-l 
2iL 
AS-l 
AS-4 
AS-S 
AS-6 

r 
AU;DR ,... liT L 
AS-liG 
AS-3 

r liG 
AS-2 
ZiL 
AS-4 
~~-5 



r 

,.. 

~UjDR 

ttT L 
AS-4H.j 
AS-4 
liS 
AS-J 
2iL 
AS-5 
AS-6 

AUiDR 
I'IT L 
A5-5,6 
AS-S 
US 
AS-4 
2R 
A5-6 

AUiDR 
IH L 
AS-6iG 
1\5-6 
HS 
1\5-5 
2iL 

AUiDR 
SV &10 1 
OB 'Shall I continue to lake sOle confisurations for a seauence?' &10 
If 110 EO 0 SO 1 
IV CO 2 

IDO CU 2 

Cl 
AUiDR 
lOR 
STO "'. 
GESTREkT£ STAHD 
51) &SO 1 
$L5 
R L 
AS-2 
SiG 
AS-2 
1 
lOiL 
AS-3 
A5-4 
A5-5 
A5-6 

DR 
lOR R L 
1\5-3 
SiG 
A5-3 
1 
-lS;L 
''':-4 
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r 

r 

r'" 

r'" 

"'J "~ 

m:;~5 

AS-6 

- DR 
lOR R L 
AS-5 
SjG 
AS-5 
1 
SiL 
AS-6 

DR 
STO 

SV ISO &SOH 
IFl50LE6G05 
lOR R L 
AS-1 
SiG 
AS-1 
1 
o 0 45;L 
/tS-2 
A5-3 
A5-4 
AS-5 
AS-6 

Y 
3 
Y 

/SE E 
D£MOttSTRATIOH 
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11 
10;9;8;7;6;5;4;3;2;1 

END 
? 
E 
$ 
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~'Yk--------~~~~------------~~,r----
bjk all;' . 

:--.4 
I 
I . 

. I 0\'(. 

.. ' 

General1zed Parameters for the Partial Kinematio Cha1n 
Shown 1n Fig. 3-2.1 

'rho D-H Pnrnmote%"s for 11 PIlrt1nl KlnllmoU" Chnln 

Bijlage 3 
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ROBSIM.PRG 

~ YF 0 
CL 

Bijlage 4, blz.l 

OM n WITrl THIS PROGRAM-FILE YOU caN SIMULATE Ad 
'\ OM h LINEAIR MOTION UF THE TOOL-CENTER-POINT" 

OM" FROM ONE POINT T3 ANOTHER IN THE WORK-SPACE" 
OM" UF THE RoaOT." 

~ OM" FIRST YOU HAVE TO MAKE A CE~TAIN CONFIGUR~TION" 
OM" ACTIve 6Y CHOOSING A NUMBER OF AN EXISTING" 
OM" CONFIGURATION" 

'\ OM" II 

OM" It 

SV &64 0 
QO "00 I HAVE TO CLEAN POINTS FROM THE PREVIOUS RUN?" &.64 
IF &64 ::(;1 0 UO 1 
iL1Z 
NM SA 0;1: geolftU.. w;st aI.tt. 
v F -1 ,t, • v 13' i CJ« rUn 
ISYS MAN UN CIeoft(;rtietrO/t PfA"tAtt'tt 

I ~",~tt) ,.. IJ.tr&..a~cJ~rt. 
~ltel Ie hOtItc>l lDtdat u.cf,. 

GE L Op"t.tuw 1(0." UGrJ .. " 
De; 9tstat rt 
y 

! 
p 
De; 
y 
ICOM 
oes L-l 

~. MAN DEL 
Y 
SLl 
YF 0 
lOR MAN 5: 
OM It II 

OM " II 

~v "NUMBER 
lOR GE &.60 
100 CU 1; 

IV cu 3; 

AU;OR 
OM .. tt 

aM " " 

OF CO~FIGURATlaNu £.60 

OM "THIS IS THe CURRENT CaNFIGURAT~aN" 

OM " II 
OM II It 

Dtt datus Cia" c4 
tfStcrGttcl. (en, /"9.UfO fIt ( 
I..JOre(t If to 0 rrd • ",,,,.ltd 

<; t t., t I:) tit 1 i,u.trJ "It """,.t uo,.,J", 
·9tl(o~e". 
Dectl L.Jordt I;' !oJet. "/rl!J.mtt 
,.t4kR"oI eft ok (cOrd/noh'", 

.va" hf t b::,ol elM t .. r f',) • .,J
tv.,dt.. ,et tHJt\4 . 

OM "AND THS C~OROINATES OF THE Tep ARE:II 
lOR C G 
A5-6 
Z;G;;; 
VF -1 
sv &.1 &'-3 
sv &.2 £.-.2 
SV &3 (.-1 
SV &.80 £.lA2+tZ A2+(f.3-0.9)A2 
$'1 &.81 1.9"'2 
IF -&80 EO e.gl GO 2.0 

_ ( T' 
t.c.,. p= 1.1,11.1:3.) 

Au 4.1 I. c.p. "I' h.e~ 
o ,,,eYIII.1e ~illt ok hD I 
b.a.,:wJl I~ rAil Cf",. q.str.lcf 
e tot k"'It "Ie tva., ... ,. d.ft ~ 
pt.') l;t Ie ),A)tdf" ,,,tilt't, 



GO 2. 

SL.2.0 
OM "I CANNOT START FROM THIS POSITION" 
GO 1 

iL.Z 
QV 
QV 
QV 
ISY 
f.4 
1;K 
S 

"X-CQJ~;)INATE 

"Y-COOROINATE 
"Z-COlJROINATE 

GE ? c. I<. 
&5 i.b 

IF f.6 GE 0.9 GO 3 
SV £.2.0 A6S(f.4) 

!JF 
OF 
OF 

IF £.2.0 L.T 0.305 GO 4 

POINT TJ MOVC: TO" 
POINT TO MuliE TO" 
POINT TIJ MOVE TO .. "] e-S 

~6 

SV £.70 (SQRT(f.4~2+f.5~2)-O.15)~2+(f.6-0.9)~Z 

SV &71 1.1~A2 

IF £.70 GT t71 GO 6 
Gil 8 

SL. 3 
SV &70 t4A2.+f.S~2.+(f.6-0.9)A2. 

SV £.71 1.9"'2. 
IF f.70 EQ &71 GO 5 
IF f.70 GT f.71 GO 6 
GO a 

Sl.4 
SV &.2.1 AssetS) 
IF f.~1 L.T 0.305 Gu 1 
GO 8 

Sl.S 
SV f.90 0 
QO "00 I HAVE TO STRETCH?" £90 
IF f.-30 E;~ 1 GO 8 
ISY GE P 
OE; 
y 
GO Z 

Sl.6 
OM "POINT IS NOT I~ WdRKSPACE" 
15Y GE P 
De; ., 
GO 2. 

SL.7 
OM "I wILl. CRASH ~t BASE" 
ISY Gt P 
DE; 
y 

GO 2. 

SL.8 
1$'( GE 
l. E;.8l.UE;S 

Bijlage 4, blz.2 

C"D .. tro hl.f,. 01 j,e~ ,"'., 
~r ..00.. I~ htt40tfbt 
,""et lJot'dftllt ,it h4" 
...,.rltJ.net'k 'i,l. 

IQ 



NO 
NO:G 
A5-6 

1"- l;P 
5YS1 
1;14 

",... S 
QV "NUM8ER OF 5TEPS" &,1 
OM "WORKING ••• " 
lOR L AS-6 
Sv &8 &'-1l 
SV &.9 &-11 
SII £.10 t-l0 
SV f.11 f.-9 
SV &'ll t-a 
SV £.13 t-1 
sv &.14 t-6 
sv t15 £.-5 
sv €o16 t-4 
sv &.17 t.-21 
sv t18 &'-lO 
sv &.19 t-11 
sv &.l9 €o4-('1 
SV €o30 t5-&.2. 
sv &.31 £06-(,3 
sv €o3' SQRT(€o29 A 2,+t30 A 2+f.31 A Z) 
sv t33 tl-tl9/&'32 
sv €o34 &.2-&.30/&.32 
sv t35 &.3-&.31/€o32 
sv &26 &'1-&'31/(,32 
sv f.21 &.2 
sv &.2.8 &.3+£'29/f.32 
SV £36 €o33-€o17 
sv &.37 &.34-&'18 
sv &.38 &'35-£.19 
sv &.39 t8*f.36+'11*&37.&14*f.3~ 
sv &40 &9*t36+&12*&37+&15*&38 
sv &41 tl0*&.36+f.130&.31+f.16*t3d 
sv &.42 £.26-£.11 
sv &.43 &'2.1-£.18 
sv &.44 €o28-t19 
SV &.45 &.8*£'42,+&.11*&43+£.14*&'44 
sv &,46 &.9*&'42+&.12*&.43+&15*(.44 
SV &.47 £.10*&'42+&.13*&'4)+&16*&44 
lOR C G 
AS-l 

sv (.1+8 t-3 
SV &.49 £.-2 
SV tSO &'-1 
ICOM OEC L-l 
GROUND ENTITY 
GE G t: K' 
&48 &.49 &50 
l;K 
&1 &'2,c.3 
2;K 
$ 

ICOM SE L-l 
Y 
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r ot~be )ltatt" t( ua,. 
<U-'. 

(kfi."ie·.f. r cJ .. lIQttlt 

SC)C11 t./ VOj! Sf: J,a,,,tcr ... 
tlAtt t , ftllfO' Io,.e. 
!.l.) I C~lI'Ittr".Qh.t 
( 'J,:elpoi .. t t V"" 

COmpe"" .. t 6IS .. & ) 

(UI ploratl dq'l.e. l~ 

ltd I'\!:) bot"yd ttm 



""4' 

NM MO 
'IF -1 
CL 
IJ E P 
1;1(, 
AS-l 
1 
L-l 
1 
Y • •• t t t 

Z • •• , , . 
$ 

I J E 
7;K 
145-6 
2-
L-l 
2-
Y 

S 

&39 £.40 
£.45 &.46 
X 
£.33 f.34 
&.26 f.Z7 
X 

$ 

&41 
£.47 

£.35 
f.Z8 

IJ GR se L-l 
'IF 0 
IG 

5V £.59 f.-1 
SV (,51 -1 
'IF -1 

.. $L9 i"!" 

QO "IS T~IS CONFIGUR4TIDN V'LID (Y/N)l~ f.,51 
IF &51 EQ -1 GO 9 
IF £.51 EQ a GO 1 
SV £.52 1 . 
QD "00 YJU WANT OUTPUT DISPLAY OF JOINTS?" &52 
IF £.52 EQ 0 GO 10 
IF &63 E~ 1 GO 10 
10 E 

. ..- JR K 
1,7 
p 

",. 0 

M.\ DIR; 
~ SV £.66 1+(.-4 

5TO t66 
POS OF JOINTS 
SL10 
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S:Jtoktl o,,~ V\UQI' 

m ..J.a.tt..( '" tJ.aSi,,,,, 
en citiit'f1c,Qr .a,-'h 
,ift jOiJltt i" ), el 
eer,/f.. 'c4arhtel'
punt 

OIl.J i "It~~! .fC" S lioltr 
jo ,Itt '''I NIl- C.t." 
Ph. 

cI.ec/CJ'fl er r:k 
C.:>.3rd,itOl. ~"1It (SIt/teots 
I" d.t 9tiel,o.'lItf6 
z;::,eA.h loo"tl'f 
be.,...lcLltd . 

scj,(]t~' L - ) 
LJDrdt qtslelrc4al.I 

yto ..... ~l,.y c ~ec k 

sv '51 "ONLY PRIMA~Y MOTION FROM rep TO ENTeR~~ POINT" 
/P OI; 



,.... 

n 

,.., 

". 

,. 
,... 
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SV £.54 1+£.-1 
] ckt~·~/;,'fJ' IP e f.S4 

7 '( t I 'Ntf)I'i' ':I 
&58 £.32 "'QtiOf\ £.7 
&51 
II. oec 
tS4 
t.Sl 
&54 
ISYS MAN 
VF -1 
ISO MG 

£.66 
I 

VF 0 
IDa cu ;a 

ISf OIR; 
CI. 

FIX 

SV £.61 &-1 
DIS &61 

SV f.,62 0 
QO "OK Ta ANrMAT~ SEQUENCE OF ~IRE-FRAM~S?" '62 
IF £.62 EQ 0 GO 11 
100 CU 1 

ISE A f.,61 

$1.11 
VF -1 
Cl. 
OM It 

GM It 

OM If 

OM It 

OM It 

OM It " 
OM If II 

QO "00 
IF £.63 
IMLl PR 

i 

.. ' 
When you ~ant to see the results no~ you have" 
to answer the n~xt question with 'NO' and then" 
chan~e to the response moaule. If you ans~erlt 
the question with 'YES' the results wiil be" 
del~ted for the next run." 

rou WANT TO MAKE 4NJTMER RUN?" £.S3 
EQ 1 GO 12 
END 

det,'vt/-tV 

lOfJId Celie 

k ,.., fl)rOf iscAe 
Of'CJIY'e 
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