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SAMENVATTING

Onder de term industriele manipulatoren treft men een grote verscheidenheid
van hanteermachines aan, varierend van eenvoudige overzetters tot complexe
industriele robots en kunstledematen. Al deze systemen bestaan uit 1ichamen
met daartussen verbindingen. Met behulp van de grafentheorie wordt de
top01ogie in rekening gebracht en door invoering van de kinematische
eigenschappen van de 1ichamen en de verbindingen wordt een kinematisch
volledig model voor industrie1e manipulatoren verkregen.

Vervo1gens wordt. op twee manieren aan dU kinematische model gerekend. Ten
eerste door de lichamen bepalend te achten voar de pasitie en orientatie van
het systeem en ten tweede door de verbindingen a1s zodanig te beschouwen.
Bij een bekende geometrie van de industriele manipulator en bij een gegeven
stand van de afzonderlijke verbindingen zijn dit de twee verschillende
benaderingen om de positie en orientatie van de eind-effector te bepalen.

Vaak is het gewenst om bij een gegeven baan in de ruimte vaor een bekende
geometrie van de manipulator te bepalen wat de bijbehorende standen van de
verbindingen maeten zijn. nit is te herleiden tot een stelsel van 6
vergelijkingen met de vrijheidsgraden (n stuks) als onbekenden. Door de baan
in de ruimte te discretiseren is het voar bepaalde manipulatorconfiguraties
mogelijk om de oplossing van dit stelsel expliciet af te leiden. Om dit
probleem onafhankelijk van de geametrie op te lossen zijn een tweetal
groepen technieken ontwikkeld: absolute technieken en relatieve technieken.
De absolute technieken zijn in staat om nauwkeuriger de gewenste positie en
orientatie te bereiken, maar ze vragen meer rekenwerk naarmate een hogere
nauwkeurigheid wordt gewenst. Bij de relatieve technieken is het rekenwerk
onafhankelijk van de gevraagde nauwkeurigheid.

Voor industriele manipulatoren met meer dan 6 vrijheidsgraden, de zogenaamde
redundante manipulatoren, zijn twee optimaliseringscriteria uitgewerkt om
uit de oplossingsverzameling de meest geschikte oplossing te selecteren.
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SUMMARY

Under the term industrial manipulators one can encounter a great variety of
handlingmachines; from simple transmitters to complex industrial robots and
artificial limbs. These systems do all consist of bodies with connections
between them. The theory of graphs takes the topology into account and
together with the introduction of the kinematic properties of the bodies and
connections this results in a kinematically complete model for industrial
manipulators.

Next there are two ways to do sums with this kinematic model. The first one
by regarding the bodies as determining for the position and orientation of
the system and the second one by regarding the connections likewise. With a
known geometry of the industrial manipulator and a known position of the
individual connections these are the two different ways to determine the
position and the orientation of the end-effector.

Often it is wanted to determine the position of the connections when as well
the trajectory of the end-effector is known as the geometry of the
manipulator. This problem can be reduced to a system of six equations with
the degrees of freedom (n) as unknowns. By making the trajectory in space
discrete it is possible to solve this problem explicitly for certain
manipulator.-configurations.

To solve this problem regardless to the geometry there are developed two
groups of techniques: absolute techniques and relative techniques. The
absolute techniques are able to reach the desired position and orientation
more accurately but with a higher accuracy they demand more computation
time. For the relative techniques the computationtime is independant from
the desired accuracy.

For industrial manipulators with more than 6 degrees of freedom, the
socalled redundant manipulators, there have been worked out two optimizing
criteria to select the most suitable solution out of the collection of
solutions.
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Inverse kinematica probleem.

Het doel van het onderzoek naar off-line programmeren van industriele robots
is hel ontwerpen en uitvoeren van een programmeer-pakket zodanig dat de te
programmeren robot 7.0 weinig mogelijk stilstand kent voor programmeer
doeleinden.
Een van de problemen die daartoe moeten worden opgelost is het zogenaamde
inverse kinematiea probleem. Oit probleem is in het kort als voIgt te
omschrijven: als de positie en orientatie van de hand a15 funetie van de
tijd bekend is in welke stand staat de robot dan als funetie van de tijd.
De methoden die door robot-fabrikanten gebruikt worden zijn sterk
afhankelijk van de geometrie van de robot. Oergelijke methoden zijn dan ook
niet. bruikbaar voor off-line programmeer-pakketten die univer5eel, dus
onafhankelijk van het type robot, inzetbaar dienen te zijn.

Opdraeht

Los hC't inverse kinemaLica probleem op voor een willekeurige robot
configuratie bestaande \lit translatorische- en/of rotatorisehe
vrijheidsgraden, waarbij het aantal vrijheidsgraden tussen de 5 en de 10
ligt. De oplossing dient te implementeren te zijn in een off-line
programmeer pakket. Implementeer de gevonden oplossing in een modulair
Pascal module.

VeIslag, et.e:
Het memorandum -Aanwijzingen voor het afstuderen" is bij de seeretaresse
verkrijgbaar.

II. F.L.M. Delbressine Prof.dr.ir .• J.E. Rooda
Prof.dr.ir. A.C.H. v.d. Wolf
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VOORWOORD

nit is het verslag van m1Jn eindstudie aan de Technische Universiteit te
Eindhoven. Mijn eindstudie maakt deel uit van een promotie-onderzoek binnen
de vakgroep Productietechnologie en -Automatisering (WPA) van de faculteit
der Werktuigbouwkunde naar de mogelijkheden om industriele robots off-line
te programmeren.

Over de problematiek binnen dit verslag is de laatste jaren enorm veel
gepubliceerd. Een van de doelstellingen van mijn werk is om daarvan een
overzicht te geven. Voorts hoop ik, mede door toevoeging van de bijlagen en
de uitgebreide literatuurlijst aan dit verslag, voor eventuele opvolgers
enkele kinematische aspecten van industriele manipulatoren gemakkelijker
toegankelijk te hebben gemaakt.

Op deze wijze bedank ik iedereen die heeft bijgedragen aan de realisatie van
dit verslag en met name ir. F.L.M. Delbressine voor de hulp en
belangstelling die ik van hem gedurende mijn afstudeerperiode mocht
ontvangen.

Eindhoven, september 1986 G.P.Th. Valckx
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Hoofdstuk 1 INLEIDING

1

De titel van dit verslag is: -Kinematische aspecten van industriele
manipulatoren.- Binnen dit eerste hoofdstuk wordt echter bet beladen en
verwarrende woord robot gelntroduceerd als synoniem voor het woord
manipulator. Dit is aIleen gedaan om gemakkelijker aansluiting te vinden bij
bestaande literatuur. De hierin geformuleerde theorie en conclusies zijn
daarentegen geldig voor aIle industriele manipulatoren en niet slechts voor
de speciale groep daarbinnen die het predicaat robot mogen meevoeren.

De historie van de manipulatoren of hanteermachines begint in de vierde eeuw
voor Christus. Aristoteles zegt dan al: -Wanneer elk instrument zijn eigen
werk tot stand zou kunnen brengen, gehoorzamend aan de wil van anderen, dan
zou de baas geen werklui en de meester geen slaven nodig hebben.-

Tijdens de industriele ophloei van de 1ge eeuw, maar vooral na de eerste
wereldoorlog groeit het besef dat mensen kunnen worden vervangen door
machines. Deze ideeen komen onder anderen tot uiting in het toneelstuk
R.U.R. (Rossum's Universal Robots) van de Tsjech CAPEK (1923). Dit is de
introductie van het woord robot dat in de Slavische taal -hard werken
betekent. De science-fiction schrijver ASIMOV (1950) legt vervolgens de
basis voor allerlei misvattingen omtrent robots.

In de vijftiger jaren wordt bij nucleaire werkzaamheden gebruik gemaakt van
meester-slaaf manipulatoren en worden in de geneeskunde in toenemende mate
protheses van menselijke ledematen toegepast. Hiermee verschijnen de eerste
manipulatoren die lijken op de industriele robots volgens de definitie van
WARNECKE en SCHRAFT (1973): -Een industriele robot is een zelfwerkende en
zelfcontrolerende hanteermachine, voorzien van specifiek gereedschap voor
het uitvoeren van specifieke taken. De bewegingen ten aanzien van positie,
orientatie en volgorde dienen vrij programmeerbaar te zijn met behulp van
software.-

In de tachtiger jaren worden industriele robots steeds meer ingeschakeld in
het arbeidsproces. Bet daarbij benodigde bewegingsverloop wordt veelal on
line geprogrammeerd met behulp van een teach-box of door de bewegingen voor
te doen (verfspuitrobots). Deze on-line programmering betekent
bedrijfsstilstand voor de robot en vooral bij een frequent voorkomen hiervan
kan dit tot een ontoelaatbaar productieverlies leiden. Bet is dan
interessant om de robot off-line te programmeren, vooral met het oog op een
koppeling tussen CAD en CAM.

Bij de off-line programmering (en simulatie) van industriele robots dient
men zowel de kinematica als de dynamica te beschouwen. Binnen dit verslag
wordt de kinematica onder de loep genomen. Daarvoor worden in hoofdstuk 2
enkele afspraken gemaakt ten aanzien van de modelleringswijze (zie ook de
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bijgevoegde symbolenlijst). Binnen de kinematica zijn twee essentiele zaken
te onderscheiden.

Allereerst is het van belang te weten wat de positie en orientatie van de
eind-effector zijn bij een gegeven geometrie en gegeven waarden van de
verschillende vrijheidsgraden van een robot. Dit wordt algemeen het Directe
Kinematica Probleem (DKP) genoemd en wordt behandeld in hoofdstuk 3.

Voorts is het essentieel om de waarden van de verschillende vrijheidsgraden
te kunnen bepalen die nodig zijn om bij een gegeven robotgeometrie een
gewenste positie en orientatie van de eind-effector te realiseren. Dit
probleem is bekend als het Inverse Kinematica Probleem (IKP). In hoofdstuk 4
wordt hiervoor een wiskundige formulering afgeleid. Vervolgens worden in
hoofdstuk 5 en 6 de in de literatuur bekende oplossingen beschreven en met
elkaar vergeleken in hoofdstuk 7.

Tenslotte worden in hoofdstuk 8 enkele conclusies getrokken met betrekking
tot de modelleringstechnieken, de notatiewijze, het DKP en het IKP. Het
geheel wordt afgerond met enkele beschouwingen ten aanzien van de opvolging
van dit onderzoek.
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Roofdstuk 2 MODELLERING VAN INDUSTRIELE MANIPULATOREN

2.1 Modellering volgens de grafentbeorie.

Om de kinematica (en ook de dynamica) van manipulatoren te kunnen
bescbrijven is bet noodzakelijk deze matbematiscb te modelleren en afspraken
te maken ten aanzien van de notatie. Met bet oog op de inzicbtelijkheid en
algemene toepasbaarbeid is gekozen voor de coordinaatvrije beschrijving
volqens SOL (1983). In bijlaqe 1 worden daarvoor een aantal begrippen en
rekenregels geintroduceerd en in bijlage 7 worden een aantal tekenafspraken
op een rijtje gezet.

Een manipulator wordt binnen dit verslag beschouwd als een systeem bestaande
uit licbamen met daartussen verbindingen. Dit wordt gepresenteerd in de vorm
van een graaf. Daarin worden de licbamen afgebeeld als knopen en de
verbindingen als lijnen tussen die knopen. Ret doel van zo'n graaf is bet
bepalen van de topologie van bet systeem zonder rekening te bouden met de
fysiscbe eigenscbappen van de delen ervan. Blijkens figuur 2.1 is het
daarmee mogelijk complexe systemen zoals bet skelet van een mens eenvoudig
te bescbrijven.

Figuur 2.1 Skelet van een mens (links) met de
bijbeborende graaf (recbts).

Een set licbamen van de manipulator wordt genoteerd als {LO, ... , Lnl .,
waarbij nl het aantal licbamen is. Op gelijke wijze wordt een set
verbindingen genoteerd als {V1, ... , Vnv} met nv als bet aantal
verbindingen.

Voor de buidige industriele manipulatoren zijn een drietal vereenvoudigingen
gerechtvaardigd:

een verbinding is een relatie tussen niet meer dan twee lichamen
- een manipulator is opgebouwd als een enkelvoudige keten zonder

vertakkingen
een verbinding geeft slechts aan een vrijheidsgraad gestalte
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Daarmee is een industriele manipulator te modelleren als een systeem met n
lichamen <exclusief de vaste wereld), n verbindingen met eveneens n
vrijheidsgraden. Het nde lichaam van een robot wordt ook weI de eind
effector genoemd.

nv = nl = n

In figuur 2.2 wordt deze theorie geillustreerd met het model van de
Cincinnati Milacron T3 robot.

(2.1)

v3

Figuur 2.2 Model van de Cincinnati Milacron T3 robot volgens de
grafentheorie.

2.2 Kinematiscbe eigenschappen van industriele manipulatoren.

--1/-
, __ , verbinding n-1

"vn-i'\, ',

eind -effec tor

Figuur 2.3 Kinematisch model van een manipulator met n vrijheidsgraden.
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Door de kinematische eiqenschappen van de lichamen en verbindinqen uit
bijlaqe 7 te combineIen met het model van een manipulator volqens de
qrafentheorie kan de manipulator vollediq kinematisch worden beschreven
(fiquur 2.3).

De kinematica van een manipulator kan vanuit dit model op twee manieren
worden benaderd. De assenstelsels kunnen namelijk in de lichamen of in de
verbindingen worden gesitueerd. In beide qevallen zijn uit figuur 2.4 de
verqelijkinqen af te leiden die de locatie van de assenstelsels beschrijven:

Fiquur 2.4 Locatie van het ide lichaam ten opzichte van het i_1de lichaam
en van de ide verbindinq ten opzichte van de i-1de veIbindinq.

* assenstelsels in de lichamen

Ri (L~)-1 * Vi * i-1 * a i - 1= L+1 I
~i = ~i-1 + t i - 1 + vi - t~II II +

aE - Ln * an1 - + 1

~E = ~n + t n
rl rl +

aO = II
~O = l5II

(2.2)

(2.3)

(2.4)

(2.5)

(2.6)

(2.7)



6

* assenstelsels in de verbindingen

Ii = Vi * Li - 1 * (L~-1)-1 * li-1 (2.8)v + v

ri = ..i-1 - t~-1 + t i - 1 + vi (2.9)v r v +

~= Ln * (L~)-1 * In (2.10)+ v

rE = rn - t n + t n (2.11)v v - +

2.3 Modellen voor industriele manipulatoren.

De modellen voor industriele manipulatoren zijn onder te verdelen in de twee
groepen: assenstelsels in de lichamen en assenstelsels in de verbindingen.

* Assenstelsels in de lichamen

Bij de situering van de assenstelsels in de lichamen zijn er verschillende
mogelijkheden ten aanzi.en van de positie van de oorsprong en de orientatie
van de assen. LENARCIC (1985/2) en YUROBRATOYIC en anderen (1982 en 1986/1)
demonstreren daarvan enkele voorbeelden.

Binnen dit verslag wordt de oorsprong van een assenstelsel in het
massamiddelpunt van het bijbehorende lichaam geplaatst en worden de assen
langs de hoofdtraagheidsassen.van datzelfde lichaam gelegd. Ret middelpunt
van de ide verbinding ~ordt Y~ genoemd en de eenheidsvector langs deze
verbinding wordt als n1 ~angedu~d. De g~ometrie van he~ ide l~chaam W9rdt
vastgelegd door vector t: van 01 naar y l - 1 en vector t; van 01 naar y 1 (zie
figuur 2.5).

Ii chaam i

Figuur 2.5 Geometrische parameters bij de
modellering met de assenstelsels
in de lichamen.
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Bet vlak 1 ~i waarvan vi deel uitmaakt wordt Ii genoemd (zie figuur 2.6). De
vrijheidsgraad qi bij een rotatorische verbinding,is gegeven als de hoek
tusse~ de n~gatieve waarde van de projectie van 1;-1 op IJ. en de projectie
van t: op n1 en wordt genoteerd als qt.

...
. \'

~oj::t,e -
-~--Vi :::~-7gJ----- .----
-------~- ~--1proiOrJ.''''

- ~':,: lIe 1'...- 'l
Figuur 2.6 Vrijheidsgraad qi bij een rotatorische verbinding (= qI)'

In geval van een translatorische verbinding wordt de vrijheidsgraad qi
genoteerd als qr en is gelijk ~an de afstand tussen h~t middelpunt van de
verbinding in de oude stand: V1 en de nieuwe stand: v1 * (zie figuur 2.7).

lichaam ;-1

----

(2.12)

Figuur 2.7 Vrijheidsgraad qi bij een translatorische verbinding (=qr)·
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* Assenstelsels in de verbindingen

De bekendste techniek om manipulatoren kinematisch te modelleren door
&ssenstelsels in de verbindingen te situeren werd geformuleerd door DENAVIT
en HARTENBERG (1955). Ook binnen dit verslag wordt deze techniek, kortweq de
DH-conventie, gebruikt. In bijlage 5 wordt de DH-conventie uitvoerig
beschreven. Hoofdkenmerk van de DH-conventie is dat de relatie tussen twee
assenstelsels vollediq wordt beschreven door slechts vier parameters: a, a,
d en B (zie figuur 2.8).

J-

--------:-....;~. -"'---.Xi-1
lichaam i-1

ver binding i
Figuur 2.8 Tekenafspraken bij de DH-conventie.
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Hoofdstuk 3 HET DIRECTE KINEMATICA PROBLEEM (DKP)

3,1 Algemene bescbri;ving van het DKP,

Bet Directe Kinematica Probleem (DKP) wordt gekenscbetst door de volgende
vraag: Wat is de locatie van de eind-effector bij een gegeven robotgeometrie
en gegeven waarden van de verschillende vrijbeidsgraden?

De vrijbeidsgraden van de verbindingen worden qi (i= 1, ... , n) genoemd en
worden opgeslagen in de robotassen-(positie)vector 9 = g<t). De positie en
orientatie van de eind-effector worden vastgelegd door locatieveetor & =
&(t). Indien de robotgeometrie wordt verpakt in de 6-dimensionale
veetorfunctie E = E(g(t», dan geldt voor bet DKP:

* gegeven: g(t) en I

* gevraagd: &(t) = E(g(t» (3.1)

Omdat de vrijheidsgraden qi meestal geen -nette· funeties van de tijd zijn
wordt (3.1) op discrete tijdstippen bepaald met (3.2). Tussen deze
tijdstippen wordt de baan door interpolatie benaderd.

(3.2)

3.2 Het DKP bi; modellering met de assenstelsels in de licbamen.

Met bebulp van de formules die in bijlage 8 worden afgeleid kan bet DKP
worden besebreven voor manipulatoren die zijn gemodelleerd door de
assenstelsels in de liebamen te situeren.

De posi.tie en orient.ati.e van de eind-effeetor worden ten opzicbte van
assenstelsel k uitgedrukt in de (3 * 1) vector k~E en de (3 * 3)
rotatiematrix kaE: .

kRE n j-1Rj= 1T
j=k+1

j-1Rj = j-1Sl.j . s i.nqj + (I - j-1tlj).cOSqj + j-1tlj

k~E = nr1 kRj. (jl j - jl~ + qt j1jj+1) + kRn.(nl~ - nl~)
j=O + )+1'

(3.3)

(3.4)

(3.5)
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Uit k,E en kaE Zl.Jn vervolqens 6 parameters te kri.stalliseren die de locatie
van de eind-effector vollediq vastleqqen (bijlaqe 2 en 3). In bijlaqe 13
wordt het DIP opqelost voor de Manutec R3 robot.

3.3 Het PIP bi; modellering met de assenstelsels in de verbindingen.

* Met de formule van Rodrigues

Door bet model van de manipulator volqens de DH-conventie te combineren met
de formule van Rodriques (bijlaqe 9) is een set recurrente betrekkingen af
te leiden waarmee de positie en orientatie van de eind-effector zijn te
beschrijven.

(3.6)

(3.7)

(3.8)

(3.9)

* Met de tbeorie van de homogene coordinaten

Het DKP kan ook worden beschreven door de DH-conventie te combineren met de
tbeorie van de homoqene coordinaten. De DH-conventie situeert in iedere
verbindinq een assenstelsel. De relatie tussen het i-1de en het ide as~en-.
stelsel wordt vastqeleqd door de (4 * 4) homoqene transformatiematrix 1-1A1
(bijlaqe 9). vermenigVUldiqini van deze matrices levert uiteindelijk de
homogene transformatiematrix lE, die de positie en orientatie van de eind
effector bevat, uitgedrukt ten opzichte van het gewenste assenstelsel k.

i-1Ai = cos8i -sin8 i ·cosai sin8i·sinai ai·cosai (3.10)

sinai Cos8i·cosai -cosOi·sinai ai· sin8 i
0 sinai COSQi d·1
0 0 0 1
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Uit kAE zijn dan de 6 parameters te verkrijgen die de locatie van de eind
effector volledig vastleggen. In bijlage 13 wordt dit gedemonstreerd voor de
Manutec R3 robot.
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Hoofdstuk 4 HET INVERSE KINEMATICA PROBLEEM (IKP)

Bij de meeste robot-toepassingen is er een baan in de ruimte gedefinieerd,
die de eind-effector als functie van de tijd moet doorlopen. Gevraagd wordt
dan bij een gegeven robotgeometrie te bepalen hoe de robotassen als functie
van de tijd moeten worden aangedreven om deze baan te realiseren. Dit
probleem wordt het Inverse Kinematica Probleem (IKP) genoemd. In
formulevorm:

* gegeven: &(t) = I(g(t»

* gevraagd: get) = ~(&(t»)

(4.1)

(4.2)

Hierin zijn I en ~ beide vectorfuncties met 6 elementen met daarin de
informatie over de robotgeometrie.

Uitdrukking (4.1) kan worden geinterpreteerd als een stelsel van 6
vergelijkingen met n onbekenden. De aard van deze vergelijkingen wordt sterk
bepaald door de aard en opeenvolging van de vrijheidsgraden; met andere
woorden, door de kinematische opbouw van de robot. Deze vergelijkingen zijn
meestal dermate complex dat een discrete benadering gerechtvaardigd is.
Daartoe wordt de theoretisch te volgen baan benaderd door een verzameling
discrete locatievectoren. Hierbij is i een teller voor het ide element uit
deze verzameling.

(4.3)

De oplossing van het IKP op een discreet tijdstip t bestaat uit het oplossen
van een stelsel van zes vergelijkingen met n onbekenden naar gEt].
AfhankeIijk van het aantal vrijheidsgraden zijn er drie verschillende typen
o"Plossingen:

* n < 6: het stelsel vergeIijkingen is overbepaald. Er zijn teveel
vergelijkingen of te weinig onbekenden in het stelsel. Derhalve kan
slechts een benadering als oplossing worden verkregen. In bijiage
12 wordt hieraan enige aandacht geschonken.

* n = 6: het stelsel vergelijkingen is bepaald. Het aantal vergelijkingen is
gelijk aan het aantal onbekenden en daarvoor zijn, afhankelijk van
de niet-lineariteit van de vergelijkingen, ~~n of meerdere
oplossingen te vinden (zie figuur 4.1).

* n > 6: het stelsel vergelijkingen is onderbepaald. Er zijn te weinig
vergelijkingen of te veel onbekenden in het stelsel. Dit betekent
dat er oneindig veel oplossingen voor het. probleem zijn. Robots met
meer dan 6 vrijheidsgraden worden ook weI redundante (Ietterlijk:
overbodig) robots genoemd. In bijlage 12 wordt dit nog eens extra
belicht.
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Figuur 4.1 Niet-eenduidigheid van de oplossing.

Een geval waarin de driedeling niet voorziet is de plaatselijke vermindering
van het aantal vrijheidsgraden: degeneratie van een robot. Dit treedt
bijvoorbeeld op bij samenvallende rotatorische assen. Men spreekt dan van
singulariteiten. Dit zijn specifieke kenmerken van bepaalde
robotconfiguraties. In en rond de singuliere punten van een robot is het IKP
slecht oplosbaar en moet men het probleem omzeilen door speciale
extrapolatie-routines of door het afzonderlijk oplossen van aIle singuliere
punten.
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Hoofdstuk 5 GEOMETRIE-AFHANKELIJKE OPLOSSINGSMETHODEN VAN HET IKP

Veel bestaande robotbesturingen maken gebruik van analytische technieken om
het IKP op te lossen. Daarbij wordt de robotassenvector expliciet als
functie van de momentane locatie en van de robotgeometrie bepaald volgens
(5.1) .

(5.1)

Dit resultaat kan 1angs rekenkundige weg worden bereikt. PAUL (1981), pagina
73-82 geeft hiervan een tweetal voorbeelden. Maar ook langs meetkundige weg
is dit mogelijk, getuige de afleiding in VAN AKEN en JACOBS (1981), pagina
57-63.

Een expliciete oplossing van het IKP is niet mogelijk voor aIle robots met 6
vrijheidsgraden. Dit is afhankelijk van de robotgeometrie. Wanneer
bijvoorbeeld de laatste drie assen e1kaar snijden in een punt is er een
expliciete oplossing voor het IKP.

Bij een aanta1 robotconfiguraties met zes vrijheidsgraden is een onderscheid
in twee delen te maken. De eerste drie lichamen en verbindingen vormen de
arm en de 1aatste drie lichamen en verbindingen vormen de hand van de robot.
Voorwaarde voor een dergelijke indeling is dat de afmetingen van de arm vele
malen groter zijn dan die van de hand. Met de aanname dat de arm voor de
realisatie van de gewenste positie zorgt en de hand voor de realisatie van
de gewenste orientatie kan nu een iteratief proces worden opgestart waaruit
uiteindelijk een exacte oplossing voor de positie en een benaderde oplossing
voor de orientatie wordt verkregen. In de literatuur wordt deze methode
aangetroffen bij FEATHERSTONE (1983), HOLLERBACH & SAHAR (1983), LUMELSKY
(1984) en MILENCOVIC & HUANG (1983).

LIEN (1980) vereenvoudigt het IKP door de vergelijkingen van (4.3) te
vervangen door hun eerste orde benadering van de Taylorreeks. Vervolgens
vord~n de vergelijkingen analytisch uitgeschreven en expliciet opgelost.
Deze methode is gevoelig voor fouten en slechts toepasbaar bij robots met
zes vrijheidsgraden.
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Hoofdstuk 6 GEOMETRIE-ONAFHANKELIJKE OPLOSSINGSMETHODEN VAN HET IKP

6.1 Absolute tecbnieken.

Tot de absolute tecbnieken beboren aIle oplossingen van bet IKP waarbij

9[ti ] wordt opgelost uit het stelsel vergelijkingen (6.1). Met behulp van de

vergelijkingen (6.2), (6.3) en (6.4) wordt vervolgens de g[ti] bepaald.

~[ti] =I(g[ti ])

Ag[ti] = g[ti ] - g[ti - 1]

At· = t· - t· 11. 1. 1.-

(6.1)

(6.2)

(6.3)

(6.4)

At·1. t· - t· 11. 1.-

Door vanaf tijdstip ti-1 de snelheid g[ti ] aan de robotassen op te dringen

(beboudens eventuele aanpassingen bij het begin en einde van elk interval)

wordt op tijdstip ti precies de gewenste stand van de robotassen g[ti]

gerealiseerd (figuur 6.1 en 6.2).

positie q t
'"

gewenste baan
gerealiseerOO baan

Figuur 6.1 Positie gals functie van de tijd bij de absolute tecbnieken.
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snelheld sf

Figuur 6.2 Snelheid gals functie van de
tijd bij de absolute

tijd t technieken .

6.2 Relatieve technieken.

Bet IKP zoals gekenschetst in hoofdstuk 4 kan worden vereenvoudigd door de
siuatie rond het werkpunt te lineariseren. Daartoe wordt de vergelijkingen
van (6.1) ontwikkeld volgens een Taylorreeks. De eerste orde benadering
levert dan:

dz[ti ] = __o~[t.]·d9[ti] = ~(9[ti])·d9[ti]

as 1.

J .. = of·
1) 1.

oqj

(6.5)

(6.6)

(6.7)

Met i= 1, ... , 6 en j= 1, ... , n geldt dat Jij de componenten van de
Jacobiaanmatrix ~ zijn. In bijlage 10 wordt de Jacobiaan afgeleid en wordt
er een fysische betekenis aan toegekend.

De relatieve oplossingsmethoden worden allen gekarakteriseerd door het
oplossen van dS[ti] op elk discreet tijdstip uit het stelsel vergelijkingen
(6.6). Met behulp van (6.8) wordt vervolgens de stand van de robotassen
bepaald op het opvolgende discrete tijdstip.

In de figuren 6.3 en 6.4 wordt dit met twee tekeningen verder toegelicht.
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Positie gals functie van
de tijd .bij de relatieve
technieken.

9lelheid q
'" gewenste

snelheid --,.........~-

tip t

Figuur 6.4 Snelheid 9als functie van
de tijd bij de relatieve
technieken.

WHITNEY (1969, 1972 en 1978) deelt vergelijking (6.6) door de
tijdsdifferentiaal dt en verkrijgt als op te lossen stelsel vergelijkingen
(6.9). Deze methode wordt Resolved Motion Rate genoemd. De oplossing
geschi~dt op gelijke wijze als hierboven maar om het verkregen resultaat
weer over te voeren in de nieuwe stand van de robotassen moeten vervolgens
(6.10), (6.11) en (6.12) worden doorgerekend.

~t· = t'+1 - t·
~ ~ ~

~g[ti] =g[ti]·hti

g[ti +1] = g[ti ] + ~g[ti]

(6.9)

(6.10)

(6.11)

(6.12)
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Hoofdstuk 1 VERGELIJKING VAN ABSOLUTE MET RELATIEVE TECHNIEKEN

1.1 Referentiekader.

Om de absolute en de relatieve technieken met elkaar te kunnen vergelijken
is van beide groepen een representant geprogrammeerd op de VAX/VMS in
Modulair Pascal. Wat. betreft de absolute technieken is gekozen voor de
Conjugate Gradient Technique zoals die door FLETCHER (1964) werd
geintroduceerd. In bijlage 11 wordt daarvan het rekenalgoritme
gepresenteerd. Als voorbeeld van de relatieve technieken is de veelvuldig
toegepaste Resolved Motion Rate methode van WHITNEY (1969, 1912 en 1978)
gekozen. Het rekenalgori.tme daarvan staat in paragraaf 6.2. De
nauwkeurigheid van de laatste methode werd extra verhoogd door
terugkoppeling van de gerealiseerde locatie.

De positie van de eind-effector wordt beschreven met behulp van cartesische
coordinaten (bijlage 2). Voor de orientatie van de eind-effector wordt
gebruik gemaakt van de Roll Pitch Yaw hoeken uit bijlage 3.

In beide methoden wordt gebruik gemaakt van de Jacobiaan. Deze wordt bepaald
op grond van diens fysische interpretatie (bijlage 10).

Als rekenvoorbeeld is de Manutec R3 gekozen. Het lKP daarvan is door de zes
rotatorische assen het moeilijkst op te lossen binnen de groep met zes
vrijheidsgraden. Redundante robots en robots met minder dan zes
vrijheidsgraden vertroebelen door de daarbij optredende extra problemen
slechts het onderscheid tussen de twee oplosmethodieken.

De vergelijking is toegespitst op twee aspecten: nauwkeurigheid en snelheid.
Dit zijn twee belangrijke criteria bij een uiteindelijke keuze voor een van
beide technieken.

7.2 Resultaten van de verqelijkinq.

De geometrische parameters van de Manutec R3 staan vermeld in bijlage 13.
Voor de vergelijking tussen de Conjugate Gradient Technique en Resolved
Motion Rate wordt ten opzichte van het vaste assenstelsel een baan in de
ruimte vastgelegd. Beginpunt daarvan is het punt met locatievector ~beqin'

Het eindpunt heeft als locatievector ~eind' De tussenliggende baan wordt
doorlopen in k stappen. Voor de eenvoud wordt een continue verandering van
positie en orientatie aangenomen.
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~begin = [0,400 0,100 0,100 0,000 0,000 O,Ooo]T

~eind = [0,300 0,200 0,200 1,000 0,000 O,OOO]T

(7.1)

(7.2)

Ten behoeve van de nauwkeurigheid van de rekena1goritmes wordt de positie
uitgedrukt in meters en de orientatie in radialen.

De nauwkeurigheid van beide methoden wordt verkregen door de component met
de grootste absolute waarde van het verschil tussen de gewenste en de
gerea1iseerde locatie uit te zetten a1s functie van het aanta1 tussenstappen
(zie figuur 7.1) .

. nauwkeu- f
righeid
(rid/mJ

10 0

Resolved MotlOfl Rate

(JJ502010o 70 80 W-
m;i stcwen k

Figuur 7.1 Nauwkeurigheid als functie van het aantal tussenstappen.

De snelheid van beide methoden wordt verkregen door het aanta1 keren te
te11en dat de Jacobiaan wordt bepaa1d en het DKP wordt opge1ost voordat het
IKP voor een discreet tijdstip is opge1ost. Afhankelijk van de gewenste
nauwkeurigheid zijn daarvoor bij de Conjugate Gradient Technique
verschi11ende aantallen te vinden. Als functie van het aantal tussenstappen
1evert dit figuur 7.2.



reken-f
tijd
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(onj~~te Gradient Techni9,.1e:
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- - " 10-5
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_._'.- " 10-3 "
_____: " 10-2 /I

Resolved Motion Rate:
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Figuur 7.2 Rekentijd als functie van het aantal tussenstappen.
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Hoofdstuk 8 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De notatiewijze die binnen dit verslag wordt gehanteerd is grotendeels
gebaseerd op logica en traditie. Vectoren worden aangegeven met pijlen boven
het symbool en tensoren met dikgedrukte symbolen. Matrixrepresentaties van
vectoren met slangetjes onder het symbool en matrixrepresentaties van
tensoren worden onderstreept. Indices worden linksboven, rechtsboven en
rechtsonder het symbool geplaatst, afhankelijk van de betekenis. Bovendien
is er een aantal begrippen geintroduceerd als robotassen-(positie)vector,
locatievector, JKP en DKP. Om dit notatie-oerwoud toch eenduidig en
overzichtelijk te houden is aan het verslag een symbolenlijst toegevoegd.

De coordinaatvrije beschrijving van industriele manipulatoren staat in nauwe
relatie tot de -multibody systems·. Dit doet vermoeden dat de gepresenteerde
modelleringstechnieken op een breder terrein inzetbaar zijn.

De modelleringstechniek met de assenstelsels in de lichamen biedt vooral
perspectieven bi.j de dynamische beschrijving van industriele manipulatoren.
Immers, aan de oorsprong kan dan een massa worden toegekend en de assen van
het locale assenstelsel kunnen langs de hoofdtraagheidsassen van het lichaam
worden gelegd.

De modelleringstechniek met de assenstelsels in de verbindingen daarentegen
resulteert in efficiente vergelijkingen voor het DKP omdat de
vrijheidsgraden relatief eenvoudig in rekening zijn te brengen:
Vergelijkingen (8.1), (8.2), (8.3) en figuur 8.1 illustreren deze uitspraak.

VUKOBRATOVIC en KJRCANSKI (1986/2) vergelijken beide methoden met elkaar wat
betreft algemeenheid, complexiteit en toepasbaarheid.

De benodigde rekentijd om het DKP op te lossen wordt t DKP genoemd. De
benodigde rekentijd voor een vermenigvuldiging wordt aangeduid als t M. Voor
een optelling wordt t A gehanteerd en bij functie-gebruik (sin/cos) t F. Dan
geldt:

* Assenstelsels in de lichamen

1: (8.1)
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* Assenstelsels in de verbindingen

2: met de theorie van de homogene coordinaten

(8.2)

3: met de formule van Rodrigues

Programmering in Modulair Pascal op de VAX-11/750 onder VMS met
~= t A= 10 microseconden en t F = 400 microseconden levert t DXP als funetie
van het aantal vrijbeidsgraden n (fiquur 8.1).

tDKP 1
Ims.]

20

5

10

15

o'---r---~:r---~T-+-~ """""'~-,---'--~

6 1 8 9 10 11 12
aantal vrDheidsgraden n

Benodiqde rekentijd om bet DKP op te lossen (tDKP ) als funetie
van het aantal vrijheidsgraden (n).

Figuur 8.1

Met als criterium een efficiente berekening van het DXP spitst de keuze
zieh, blijkens figuur 8.1, toe op de modellering met de assenstelsels in de
verbindingen. Daar het IKP onafhankelijk is van de gekazen
modelleringst.echniek is figuur 8.1 te interpreteren als karakteristiek vaor
het volledige kinematische gedrag. Vanwege de meer inzichtelijke
beschrijving van de relatie tussen de assenstelsels wardt binnen dit verslag
qekozen vaor de verqelijkingen op grond van de thearie van de homogene
coordinaten.
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Bij sommige industriele robots treft men besturingen aan die zijn ontwikkeld
met geometrie-afhankelijke oplossingsmethoden van het IKP. Daarvoor is
specifieke kennis van de robotkinematica vereist. Voor de gebruiker van een
off-line programmeerpakket zijn deze methoden om die reden juist ongeschikt
en binnen dit verslag blijven deze methoden verder onbeschouwd.
Mogelijkheden in de richting van een dat.abank zijn niet onderzocht.

uit de vergelijking tussen de relatieve en absolute qeometrie-onafhankelijke
oplosmethodieken blijkt dat de ab50lute technieken nauwkeuriger zijn en
naarmate een hogere nauwkeurigheid is gewenst meer rekenwerk vergen. Indien
dit rekenwerk kan worden verdeeld over meerdere processoren (parallelle
processen) behoeft dit geen belemmering te zijn. Afhankelijk van de gewenste
nauwkeurigheid en snelheid van de robotbesturing kan uit de twee
alternatieven een keuze worden gemaakt.

Zowel de relatieve al5 de absolute technieken hebben theoretische'
mogelijkheden om ook het IKP voor redundante robots op te lossen (zie
bijlage 12). Verkorting van de rekentijd, verdeling van het rekenwerk en
verdere opvoering van de snelheid van de processoren verdienen bijzondere
aandacht omdat het IRP bij redundante robots gepaard gaat met een grote
hoeveelheid extra rekenwerk (optimaliserings-criteria).
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Bijlage 1 COORDINAATVRIJE NOTATIEWIJZE

B1.1

B1.1 Vectoren: enige definities en bewerkingen.

De theorie van de co6rdjnaatvrije notatiewijze wordt uitgebreid beschreven
in de appendix van VEI,DPAUS (1985). In deze bijlage wordt slechts een korte
samenvatting van de voornaamste begrippen en rekenregeis gegeven.

Een vector wordt gekarakteriseerd door zijn lengte, richting en zin en kan
worden opgevat ais een pijl a vanaf een beginpunt 0 naar een eindpunt A, zie
figuur B1.1. De lijn door 0 en A wordt de drager of werklijn van de vector
genoemd. De lengte van a wordt genoteerd ais lal en is geIijk aan de afstand
van 0 tot A. De richting van vector a is hetzelfde als de richting van de
drager van a.

Figuur B1.1 Vector a en zijn drager.

De som van twee vectoren, het in- en uitproduct van twee vectoren en ook de
vermenigvuldiging van een vector met een scalar zijn de gewone
rekenoperaties zoals die bekend zijn uit de vectoralgebra.

Bet teosoIproduct (ook weI onbepaald of dyadisch product genoemd) van twee
vectoren a en g is een lineaire afbeelding ago Deze lineaire afbeelding
voegt aan een vector ~ een vector ~ toe volgens )Iet voorschrift:

(B1. 1)

Bet tripelprodukt van a, Ben ~ is een re~el getal dat geIijk is aan bet
inwendig produkt van I * B met ~ en dat wordt genoteerd ais a t g • ~.

(B1.2)



B1.2

n • e = Inl.lel .cosO = lei .cosS (B1.3)

Hierin is 9 de kleinste hoek tussen de dragers van ~ en C (figuur 91.2,
o i 9 in), zodat lel.coso = n • t gelijk is aan de lengte van de projectie
van C op de drager van n. ~ is de hoek tussen de vectoren a en ~.

a * ~ • t = (I aI . I~ I .sintp) . ( IcI .cos 0) (B 1.4)

F
-n

A
Figuur B1.2 Het tripelprodukt a * ~ • C.

uit figuur B1.2 blijkt dat de absolute waarde van het tripelprodukt
a * ~ • t gelijk is aan het volume van het parallellopipedum dat wordt
opgespannen dour a, ! en t.

B1.2 Matrixrepresentatie van vectoren.

Laat {C1' c2' C3} een willekeurige vectorbasis ZlJn. Iedere vector a kan dan
worden geschreven ais een lineaire combinatie van e 11 C2 en C3' In
formulevorm levert dit:

(B 1. 5)

De factor en a1 ' a2 en aJ worden de contravariante componenten van a ten
opzicht van de basis {t1, c2' t3} genuemd. De kolommatrix ~ met a1' a2 en a3
als componenten is de zugenaamde cuntravariante matrixrepresentatie van a
ten opzichte van de basis {c1 1 c2' c3}' Op deze matrixrepresentaties zijn de
gewune rekenregels van de matrixrekening van toepassing.



B1.3

(B1.6)

De reciproke of inverse basisvectoren 11' ~2 en 13 zjjn gedefinieerd als:

.. 1 ..
'* ~3)11 = C· (c2

.. 1 ..
'* C1)12 = C· (c3

-+ 1 ..
'* ~2)13 = c· (c1

-+ ..
1'Yi,ci =

(B1.7)

(B1.8)

(B 1.9)

(B1.10)

Hier.bij is c het tripelprodukt van de vectoren C1' C2 en C3' De basis
li1, ~2' i 3} wordt de reciproke of inverse vectorbasiS genoemd.

B1.3 Iweede orde tensoren: definities en bewerkingen.

Een tweede orde tensor is een lineaire afbeelding die aan een vector ~ een
vector 5 toevoegt. Zo'n tensor wordt aangegeven met een dikgedrukt symbool,
bj.jvoorbeeld A, B, C, en o.

De identiteits-tensor I
toevoegt. De nul-tensor
toe. Voer iedere vector

I.a = a
o.~ = ~

is de tensor die aan iedere vector ~ weer ~

o voegt daarentegen aan iedere vector ~ de nulvectoI..a zal dus gelden:

(B1.11)

(B1.12)

De som van de tweede oIde tensoren A en B is een tweede orde tensor A + B,
gedefinieerd door:

(A + B).a =A.a + B.a (B1.13)

Het produkt van een tweede oIde tensor A met een getal a is een tweede orde
tensor u . A met als ejgenschap:

(u.A).a := a. (A. a) (B1.14)
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Ret inwendig produkt van twee tweede orde tensoren A en B is een tweede orde
tensor A • B met ais eigenschap:

(A • B).a = A. (B.a) (B1.15)

De geconjugeerde van een tweede orde tensor A is een tweede orde tensor AC ,

gedefinieerd door:

tt ~ _ ~ C tt
D. (A.a) - a. (A .D)

B1.4 Matrixrepresentatie van tweede orde tensoren.

(B1.16)

Ret inwendig produkt van een tweede orde tensor A met een wiIIekeurige
vector a levert een vector V:

(B1.17)

Voor de componenten vi van deze vector ten opzichte van {c1' c2• c3} voIgt:

(B1.18)

De hierin optredende getaIIen ~i . A . Cj (i, j E (1, 2. 3}) worden opgevat
als de componenten Aij van een 3 bij 3 matrix A. Deze matrix wordt de
matrixrepresentatie van A ten opzichte van de basis (c1' c2' C3 ) genoemd.

(B1.19)

(B1.20)



Vergelijking (B1.21) geldt voor elke i,
vereenvoudigd tot:

B1.5

j ~ {1, 2, 3}. Hiermee wordt (B1.18)

(B1.21)

(B1.22)
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Bijlagp. 2 SPECIFICATIE VAN DE POSITIE

Een positievector r kan in de Euclidische Iuimte ten op7.ichte van

verschiIIende coordinaatsystemen in de matrixnotatje r worden uitgedrukt. De.,..

bekendste zijn weI: cartesische-, cylinder- en bolcoordinaten.

* Cartesische coord inaten
e3

,,
",,,,

r3,,,,,,,,,.------

,
O 'r
'r--.......'----+---

,,' e2,,,,,
-- -----------'"

Figuur B2.1
. . .. .

Pos1tlevector r 1n een cartesisch
coordinatenstelsel.

r . = [r",cartes1sch 1 (B2.1)

* CvIinder-coGrdjnaten

e3
z

..•..•...•...

Figuur B2.2 Situatieschets van een. . .. .poslt1evector r 1n cylinder-
coordinaten.

r l' d = [z",cy J.n er u (B2.2)



B2.2

Deze cylinder-coBrdinaten z~Jn in cartesi.sche coordinaten over te voeren met
de volgende drie vergelijkingen:

r = r .coSU1 c

r 2= rc·sinll

* Bol-coordinaten

e3

~bol= [1/1 8

Figuur B2.3 Situatieschets van een. . .. .
pos~tlevector r 1n bol-
coBrdinaten.

(B2.3)

(B2.4)

(B2.5)

(B2.6)

Deze bol-coBrdinaten ZJ_Jn in cartesische coordinaten over te voeren met de
volgende drle vergelijkingen:

1 1=lb' COSql. sin9 (B2.7)

I Z= r b ·sintp.sin9 (B2.8)

r = Ib·cos8 (B2.9)3



Bijlage 3 SPECIFICATIE VAN DE ORIENTATIE

B3.1

B3.1 Inleiding.

Wanneer we de baan van de eind-effector in een willekeurig assenstelsel
beschrijven, levert de positie veelal weinig problemen op. De orientatie
daarentegen is iets moeilijker te beschrijven. De mens heeft immers een
beperkt ruimtelijk inzicht. Men moet daarom de keuze van een systeem ter
beschrijving van de orientatie in de eerste plaats laten afhangen van de
fysische inzichtelijkheid.

Meestal laten auteurs zich echter leiden door overwegingen van meer
rekentechnische aard zoals het streven naar een zo eenvoudig mogelijke vorm
van de Jacobiaan of het vermijden van singulariteitsproblemen.

Het aantal parameters (drie tot negen) in de rotatiematrix en de mogelijke
symmetrie ervan zijn beide criteria die ook een rol spelen bij de keuze. Een
zeer belangrijk aspect is bovendien de mogelijkheid om hoeken te
interpoleren.

Deze punten zullen in de drie hierna te beschrijven orientatiesystemen
(Euler-hoeken, RPY-hoeken en Euler-parameters) aan de orde komen en zullen
tevens bepalend zijn voor de keuze binnen dit verslag.

B3.2 Euler-hoeken.

De orientatie van een lichaam kan worden vastgelegd door een opeenvolging
van rotaties om de assen van een lokaal assenstelsel. Bij de Euler-hoeken
wordt de orientatie beschreven door een rotatie ~ om de Z-as, gevolgd door
een rotatie 9 om de nieuwe Y-as (y'-as) en tens lotte een rotatie ~ om de
nieuwe Z-as (Z--as). In figuur B3.1 worden deze hoeken afgebeeld en daarin
wordt meteen aangetoond hoe groot de fysi.sche inzichtelijkheid is.

z z'

x

y'y"

.AC~----'-~---~y

x' )I." x'"
Figuur B3.1 Euler-hoeken.
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B3.2

Zoals bij iedere reeks rotaties is de volgorde waarin deze worden uitgevoerd
uiterst belangrijk. Immers, wanneer we de rotaties in omgekeerde volgorde
uitvoeren zijn deze op te vatten als rotaties om de assen van het vaste
assenstelsel: een rotatie ~ om de vaste Z-as, gevolgd door een rotatie 8 om
de vaste Y-as en tenslutte een rotatie ~ am wederom de vaste Z-as (zie
figuur B3. 2) .

FiguUI B3.2 Euler-hoeken in het
vaste assenstelsel.

Ten opzichte van het vaste assenstelsel geldt:

~(~, 8, ~) =

(B3.1)

[

C~SIP.COS8.COS~ - sinlP.sin\)l

Sln1P.cos8.cos~1 + c()5~.sin\)l

-::;in9.cos~

-COSIP.co58.sin~ - sin~.cos~

-sinlP.cos8.sin~ + COSIP.cos~

sin8.sinl\l

C~51P.s~n8 ]
sl.nlp.sln8

cos8

(B3.2)

Omgekeerd: als de rotatiematrix R is gegeven volgens (B3.3) dan volgen de
Euler-hoeken uit (B3.4) I ••• , (B3. 7).

R=[n 0 ;nnX x
0

n'i 0'1
z z

~ = atan2(a , ax)'1

IP = ~ + n

(B3.3)

(B3.4)

(B3.5)



B ~ atan2(C05~.a + sin~.a , a )x y z

B3.3

(B3.6)

(B3.7)• = atan2(-5in~.n + cos,.n , -sin,.o + cos,.o )x y x y

Hierbij is atan2(x, y) een functie die van een quotient x!y de boog-tangens
bepaalt, rekening houdend met het teken van de teller en van de noemer.

B3.3 Roll. pitch en yaw.

De orientatie van een lichaam kan ook zeer inzichteIijk worden vastgelegd
door middel van de roll-pitch-yaw hoeken (RPY-hoeken). Indien we ons een
schip voo!stellen dat langs de Z-as vaart, dan correspondeert roll met een
rotatie ~ om de Z-as. Pitch correspondeert met een rotatie 8 om de Y-as en
yaw met een rot.atie ~I om de X-as. In di t verband spreekt men ook weI van het
rollen, stampen en gieren van een schip. Met deze opeenvolging van rotaties
wordt ook de eind-effector van een robot beschreven (figuur B3.3).

\

Figuur B3.3 Roll, pitch en yaw hoeken bij een schip
~ en een eind-effector.

De volgorde van roteren wordt vastgelegd als: eerst een rotatie • om de
vaste X-as, gevolgd door een rotatie 8 om de vaste Y-as en tenslotte een
rotatie , om de vaste Z-as. Ten opzichte van het vaste assenstelsel geldt:

(B3.8)

[

c~SqJ.COS8
slnt+'.cosQ

-sina

cosqJ.sin8.sin. - sin,.cos.

sinlp.stn8.:)in. + COSIP.cos.

cose. sinlV

cosqJ.sina.cos. + sin,.s~n. J
sin,.sinB.cos. - CosqJ.sln.

cos8.cos.

(83.9)
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Omgekeerd: als de rotatiematrix R is gegeven volgens (B3.10) dan volgen de
RPY-hoeken uil (B3.11), ... , (B3.14).

R =[~x
0 ;nx
0

nY oY
z z

I(l = atan2 (ny, n )x

I(l = I(l + 'It

8 = atan2(-n , COSI(l.n + sin,.n )z x Y

• = atan2(sinl(l.a - COSI(l.a , -sin,.o + cos,.O )x Y x Y

B3.4 Euler-parameters.

(B3.10)

(B3.11)

(B3.12)

(B3. 13)

(B3. 14)

De beschrijving van de oriintatie van een lichaam met de Euler-parameters
berust op het feit dat voor twee assenstelsels met eenzelfde oorsprong, een
vector en een hoek zijn te onderscheiden zodat het ene stelsel in het andere
stelsel kan worden overgevoerd middels een rotatie met die hoek om die
vector (figuur B3.4).

Zi+1 Zl

Figuur B3.4 Assenstelsel i gaat in assenstelsel i+1 over duor rotatie om..
vector v met een hoek I(l .

..
De bewuste vector noemen we v, de hoek I(l en de Euler-parameters p, q, r en
s. De lengte van vector; wordt gelijkgesteld aan 1.

v = [v 1 v2 v3]T
'"
p ::: v1 .sin(I/,/2)

(B3.15)

(83.16)
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2 .sin(tp!2) (B3.17)q = v

3 . sin (Iv/2) (B3.18)r = v

= J 1cos (\11/2) 2 2 2 (B3.19)s = p q r

De rotatiematrix kan nu als functie van de Euler-parameters worden
beschreven:

Il. = [ 2(5
2

+
2 1 2(p.q - r.s) 2(p.r + q.s) ,] (B3.20)P ) -

2(q.p + r.s) 2(s2 + q2) _ 2(q.r - p.s)

2(r.p - q.s) 2(r.q + p.s) 2 22(5 + r ) -

Het is ook belangrijk te weten hoe uitgaande van matrix B. de Euler
parameters te berekenen zijn:

B,= n 0 ax x x

n 0 a
Y '1 '1

n 0 az z z

p = 1/2.(sign(o a ».Vn - 0 - a + 1z '1 x '1 z

q = 1/2.(sign(a n ».V -n + 0'1 - a + 1x z x z

-o».Vr = 1/2. (sign{n -n 0 + a + 1
'i x x '1 z

1 =J1 (p2 + 2 + i)s = 1/2.V n + 0 + a + - qx '1 z

(B3.21)

(B3.22)

(B3.23)

(B3.24)

(B3.25)

De matrix .R is volledig s'1mmetrisch in P, q, r en s en weerspiegelt zo ook
de symmetrie inher~nt aftn het probleem. Een nadeel is dat er nagenoeg geen
fysisch-ruimtelijke interpretatie aan de getallen van P, q, r en s kan
worden gehecht. Omgekeerd laat een bepaalde orientatie zich niet altijd
onmiddelijk omzetten naar P, q, r en s.
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Bij1age 4 AFLEIDtNG VAN DE FORMULE VAN RODRIGUES

* Introductie van de parameters

De formule van Rodrigues beschrijft het verband tussen de parameters die een
ro1 spelen bij het roteren van een vector r om een 1ijn 1 met als
rotatiehoek a. In figuur B4.1 worden deze parameters verduide1ijkt.

lijn l

o
Figuur B4.1 Situatieschets met betrekking tot de

parameters die een rol spelen bij de
formule van Rodrigues.

Uit figuur B4.1 vo1gen de vo1gende re1aties:

~
-+ (B4. 1)= e

~t =
-+, (B4.2)Q

~t = llr (B4.3)

~
-+ (B4.4)= r

~, = r' (B4.5)

8 = L PSP' (B4.6)
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a =L SOP (B4.1)

111 = It'l (B4. 8)

1~1 = I~' I (B4.9)

Iii I = 1 (M.10)

... + /lr t' (M.11)r =

Q+ 1\1 =
... , (B4. 12)Q

s

Figuur B4.2 Bovenaanzicht van de situatieschets
uit. figuur B4.1.

61 is blijkens figuur B4.2 samen te stellen uit een component langs Qen een
component loodrecht op P, respectievelijk 6t// en 611,

p'

p
Figuur B4.3 Opsplitsing van /lr in 6t// en 611 ,

~ = f.t /I

Ql5' = 6;1

6t = 6r /I + l1tl

(B4.13)

(B4. 14)

(B4. 15)
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.., Bepaling van All

-+ d h 1 d d -+-+All staat. 100 recht op et v ax asp, opgespannen oor e vectoren u en r.

nit betekent Ail staat. loodrecht op Uen t. Indien de richting van A1J
wordt aangehouden ais in figuur B4.3 dan geIdt: At1 ligt langs de vec~r

(ii*r).

Nu moet de lengte van bl1 worden bepaald. Uit figuur B4.2 en B4.3 blijkt:

sinB= It-t11
-IQ'I

16111 = sinB .13'1

Uit figuur B4.1 blijkt bovendien nag:

sina = IQI

111

131 = 5ina.ltl

Invullen van (B4.9) en (B4.19) in (B4.17) levert:

Gecombineerd met de richting levert (B4.20):

(B4. 16)

(B4.17)

(B4. 18)

(B4.19l

(B4.20)

(B4.21)

.., Bepaling van AlII

Atll ligt in het vlak PSP'. Derhalve staat AXIl loodrecht op ii. Maar ook

staat Aill loodrecht op 6i1. Rekening houdend met de richting van At/I
volgens figuur B4.3 1igt 6tl/ langs de vector ii * (~ * i).

Slechts de lengte van t-rll moet nug worden bepaald. Uit figuur B4.2 en B4.3
blijkt:

(B4.22)



cus8 = I~I

IQ'I

Met behulp van (B4.9) volgt dan uit (B4.22) en (B4.23):

IAtll1 = IQI - lei .cas8

= IQI .(1 - cosO)

Gecombineerd met de richting van AlII levert dit:

AlII = U * (ll * 1).{1 - cos8)

.. Bepalinq van A1

B4.4

(B4.23)

(B4.24)

(B4.25)

(B4.26)

Door gebruik te maken van (B4.15) kan de formule voor Ar worden opgesteld:

6r = {(u * r).sinO) + {U * (0 * 1).(1 - cosO)}

* Bepaling van 61'

Invullen van (B4.27) in (84.11) levert:

l' = 1 + {(u * 1 ).sin9 + U* (0 * 1).(1 - cosO)}

Dit resultaat is verder te vereenvoudigen door uitschrijving van het
uitwendig produkt van u en (0 * 1).

u * (U * 1) = (1 • u).O - (U • u).1

= (r • U).O - 1

Daarmee wordt (84.28):

l' = r + (U * I).sino + «1 • U).U - I).{1 - cosO)

= r + (0 * I).sino + (r • u).U. (1 - cosa) - r + r.cosO

= r.cosB + (U * I).sinO + U.(U • f).{1 - cosS)

(B4.27)

(B4.2R)

(B4.29l

(B4.30)
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Met behulp van deze formule kan men dus de vector t' bepalen die ontstaat
door vector I te roteren om lijn 1 (met eenheidsvector u) over hoek B.

l' = I.cosB + (u * I).sinS + u.(u • r).(1 - cosB)

Vergelijking (B4.31) staat bekend als de formule van Rodriques.

(B4.31)



Bijlage 5 DE DENAVIT-HARTENBERG CONVENTIE

B5.1

Om de positje en ori~nlatie van een lichaam in de ruimte vast te leggen zijn
volgens bijlage 2 en 3 in het algemeen 12 paramet.ers nodig. Hiervan zijn er
9 voor de beschrijving van de orientatie en 3 voor de beschrijving van de
positie. Weliswaar zijn er van de 9 parameters voor de beschrijving van de
oriintatie 6 afhankeIijk, toch blijven er in totaal nog 6 onafhankelijke
parameters over.

DENAVIT en HARTENBERG (1955) introduceerden een methode waarmee Iichamen
door slechts 4 parameters volledig worden vastgelegd. Daartoe moeten er weI
afspraken worden gemaakt ten aanzien van de associatie van de assenstelseis
aan de verbindingen. De glondgedachte van hun methode, kortweg de DH
conventie, is dat een willekeurige rechte in de ruimte door minimaal 4
parameters eenduidig wordt vastgelegd (figuur BS.1).

Figuur B5.1 Beschrijving van een Iijn in de ruimte.

De DH-conventie bestaat in hoofdlijnen uit de volgende stappen:

1) Nummer aUe lichnmen en verbindingen van de robot.. De romp van de robot
wordt ais lichaam 0 gedefinieerd. De laatste licllaam van de robot is dan
het n-de lichaarn. Lichaam i beweegt ten opzichte van lichaam i-1 langs of
om verbinding i (figuur B5.2).

2) Ren vervolgens aan elk verbinding een zodanig orthonormaal assenstelsel
{Xi' Yi • Zi} toe dat:
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a) De Zi_1-as wordt gekozen langs de bewegingsas van verbinding i.

- Bij een rotatorisch verbinding roteert lichaam i ten opzichte van
lichaam i-1 rand de Zi_1-as in positieve B-richting.

- Bij een tran51atorisch verbinding transleert lichaam i ten opzichte
van lichaam i-1 langs de Zi_,-as in de positieve di-richting.

----~~~-~Xi-1
lichaam i-1

i...1

OJ

ver bindiflJ i... 1

Figuur B5.2 Tekenafspraken bij de DH-conventie.

b) De Xi-as wordt loodrecht op de Zi_1-as gekozen. Dus Xi staat loodrecht
op zowel de Zi-as a15 oak op de Zi_1-as.

- Als de Zi-a5 en de Zi_1-as elkaar niet snjjden, dan wordt de Xi-as
langs de gemeenschappelijke normaal van de Zi-1- en de Zi-as gelegd.
De richting is dan gedefinieerd van de Zi_1-as naar de Zi-as.

- Wanneer echter de Zi- en de Zi_1-as elkaar snijden, dan is de
richting van de Xi-as niet gedefinieerd en kan men vrij kiezen uit
de twee verschil1ende richtingen.

- De Xi-as kan zelfs vrij in het vlak door de Zi:as en de Zi_1-as
gekozen worden wanneer deze twee evenwijdig ZlJn.

c) De Yi-as wordt z6 gekozen dat het i-de assenstelsel een rechtsdraaiend
orthonormaal assenstelsel wordt.

M~t deze regels ligt het assenstelsel nog niet helemaal vast. Er is
immers nag vrijheid ten aanzien van de keuze van de Xi-as. Maar oak de
oorsprong van het i-de assenstelsel kan nog langs de Zi-as worden
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verschoven zonder dat dit voor de uiteindelijke beschrijving van de robot
enig verschil maakt. Bij de modellering van de robot worden de
verschillende assenstelsels slechts een keer vastgelegd. Deze "keuze" lS

vervolgens bindend voor aIle verdere berekeningen aan deze robot.

3) Teuslotte worden de volgende vier parameters gedefinieerd:

9i is de hoek tussen de Xi - 1- en de Xi-as. Deze wordt verkregen door de
Xi _1-as te draajen naar de Xi-as rond de Zi_1-as volgens de
kurketrekkerregel. 9i is constant voor een translatorische verbinding
en variabel voor een rotatorische verbinding.

di is de co5rdinaat van 0i langs de Zi_1-as. Dit is dus de afstand van
0i-1 tot het snijpunt van de Zi_1-as met de Xi-as. Voor een
translatorische verbinding is di een variabele en voor een
rotatorische verbinding is di een constante parameter.

ai is de afstand tussen de Zi-1- en de Zi-as, gemeten langs de negatieve
richting van de Xi-as vanaf OJ tot het snijpunt met de Zi_1-as. Dit is
altijd een constante parameter.

ai is de hoek tussen de Zi-1- en de Zi-as. Deze hoek wordt verkregen door
de Zi._1-as naar de Zi-as te draaien rond de Xi-as volgens de
kurketrekkerregel. Dit is eveneens altijd een constante parameter.
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Bijlage 6 THEORIE VAN DE HOMOGENE COORDINATEN

B6. 1 vectoren .

De theorie van de homogene coordinaten wordt uitstekend beschreven door PAUL
(1981). Binnen deze bijiage wordt volstaan met een korte samenvatting
daarvan.

De homogene representatie van een n-dimensionale vector is een kolommatriK
met dimensie n + 1. Dit kan worden gezien ais de toevoeging van een eKtra
coordinaat aan elke vector, een schaalfactor, zodat elke vector dezelfde
betekenis houdt wanneer de verschiIIende componenten (inciusief de
schaalfactor) met een constante worden vermenigvuldigd .

...* Een positievector v wordt in homogene coordinaten genoteerd ais de
kolommatrix v.

'"
.... .. ... -t
V = a.e 1 + b.e2 + c e. 3

v = [x y z w]T...

Voor de componenten van deze kolommatrix geldt dan:

(B6.1)

(B6.2)

a = x/w b = y/w c = z/w (B6.3)

...
VOOI de matrixrepresentatie v van vector v zijn dus verschillende
mogelijkheden. Bijvoorbeeld:'"

v = [ 2 5 7 1]T
'"

= [ 4 10 14 2]T

= [-20 -SO -70 -10]T

'* De nulvector wordt beschreven ais

o = [0 0 0 x]T
'"

(B6.4)

(B6.5)

(B6.6)

Hierbij is x i o. Tmmers x = 0 is ongedefinieerd volgens vergelijking
(B6.3).

* Vectoren van de vorm [a b c O]T staan voar vectoren met een oneindige
lengte: richtingen/lijnen.
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* Het inprodukt van twee vectoren ~ en b is een scalar .
.. .. .. ..

(B6.7)a = a 1 · e 1 + a2·e2 + a3·e3

b .. .. ..
(B6.8)= b1 ·e 1 + b2·e2 + b3·e3.. ..
(B6.9)a • b = a 1·b1 + a2·b2 + a3.b3

* Bet uitprodukt van twee vectoren ~ en b is een vector loodrecht op het
vlak dat wordt qevormd door deze twee vectoren:

(a2·b3

(a 3 · b 1

(a 1 . b 2

..
- a3 · b2 ) . e1 +

..
-a1·b3)·e2 +..
- a2 ·b 1)·e3

(86.10)

B6.2 Gecombineerde transformatie.

De alqemene homogene transformatiematrix ziet er a15 voIgt uit:

o
'"o

a
'"o ~ ]

= n 0 a Px (B6.11)x x x
n 0 a Pyy Y Y
n 0 a Pzz z z
0 0 0 1

Indien I de transformatie is die de positie en orientatie van een eind

effector weergeeft, dan liggen de vectoren ~, ~, aen Pvast zoals aangeduid

in figuur B6.1.

Figuur 86.1
... ...... ...
n, 0, a en p vectoren bij een eind-
effector.
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De Z-as is dan de as waarlangs de eind-effector beweegt om een voorwerp te
naderen. Langs deze as wordt de vector agesitueerd. De Y-as wordt
gekenschetst door vector ~, welke de orientatie van vingertop naar vingertop
vastlegt. De normaalvector ncompleteert de vorige twee vectoren tot een
rechtsdraaiend orthonormaal assenstelsel.

n= 3 * a (B6.12)

Vector p geeft de positie van het tool-center-point van de eind-effector
weer. We kunnen binnen de transformatiematrix T dus twee stukken
onderscheiden. De vectoren n, 0 en aleggen de-orientatie vast in een
orthonormale (3 * 3) rotatiematrix en de vector Plegt de positie vast in
een (3 * 1) translatievector.

I = [ Rot(3 * 3)

000

Trans ]
(3*1)

1

(B6.13)

»6.2 Translatorische transforrnatie.

De transforrnatie corresponderend met een translatie over de vector
~ ~ ~ ~

t = a~e1 + b.e2 + c.e3

wordt in homogene co5rdinaten beschreven door:

(B6.14)

Trans{a, b, c) =[ ~ o
1
o
o

o
o
1
o

(B6.15)
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B6.4 Rotatorische transformatie.

De transformaties corresponderend met een rotatie om de X-, Y- en Z-as mp.t
een hoek 8 worden in homogene coordinaten respectievelijk beschreven door:

Rot(X,
OJ =[ 1 0 0 0 l (B6. 16)

0 cos9 -sin9 0
0 sin8 cas9 0
0 0 0 1 .J

Rot(Y,
OJ =[ C~~G 0 sin9 0 ] (B6.17)

1 0 0
-SlnO 0 cosr 0

0 0 0 1

Rot(Z, 0) =[ C?SO -sin9 0 0 ] (B6.18)
sln9 cos9 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

Deze drie rotaties ZlJn fysisch eenduidig te interpreteren. lets moeilijker
ligt dit bij het algemene geval: de rotatie om een willekeurige vector k met
hoek B. Daarvoor geldt:

..
Rot(k, B) =

k .kx·versB + cosO ky.kx·vers8 - k .sin9 k .k .vers8 + k .sin8 0x z z x Y
k .ky.versB + k .sin9 ky.ky.vers9 + cosB kz·ky.ver:;8 + k .sin9 0x z x
kx·kz ·vers9 - k y.sin9 k .k .vers9 + k .sin9 k .k .vers9 + cos9 0

Y z x z z
0 0 0 1

(B6. 19)

versa = 1 - cos9

k = [k k k 1]T
'" x Y '1.

(B6.20)

(B6.21)
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BG.S Inverse transformatie.

De trans forma tie I wordt verkregen door een rotatie gevolgd door een
translatie.

T =[ n
a 0

P
x

]
- x x x

ny a 0 PyY Y
nz a 0 Pzz z
0 0 0 1

= 1 0 0 Px

[:
0 a

n
(B6.22)

x x
0 , 0 Py 0 ay y
0 0 1 Pz 0 az z
0 0 0 1 0 0

De inverse transformatie 1-1 wordt dan verkregen door een terug-translatie
gevolgd door een terug-rotatie:

-1

DU
0 0I

= [~:
n n -P ly z x
0 0 1 0 -Py 7- Y

Ja a 0 1 -P
Y z z

0 0 0 0 1

= n n n -~ .n (B6.23)x y z '"
Ox ° 0 -~ . 0y z '"
a a a -R • ax y z '"
0 0 0 1



Bijlage 7

~ r.ichamen.

KINEMATISCHE EIGENSCHAPPEN VAN LICHAMEN EN VERBINDINGEN

B7.1

Aan een lichaam i wordt een vectorbasis ~i met oorsprong 01 verbonden
(figuur B7.1). Het O'de lichaam (=vaste wereld) krijgt de vectorbasis ~O met
oorsprong 00 toegekend. Deze basis wordt de globale of vaste basis genoemd.

l i chaam i

,,--...,,
I,

verbinding i

Figuur B7.1

''''-''''lo, ,, \
-~_I \

I

""--'

ver bindi ng i + 1

Situatieschets van de kinematische eigenscl~ppen van een
lichaam i.

D~ geometrie van li~haam ~ wordt in rekening gebracht door de vectoren t~ en
ti en de tensoren L: en L~. De positie van lic~aam i wordt nu bijvoorbeeld
bepaald door de positievector t~ van 00 naar 01 .

Wanneer lichaam i vrij kan bewegen in de Euclidische Iuimte dan kan 1i

worden geschreven ais een functie van drie onafhankelijke variabelen u{, u~
en u~:

(B7.1)
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(B7.2)

In bijlage 2 wordt de matrixrepresentatie van de positievector nog
uitgewerkt voor een aantal verschillende coordinatensteiseis.

De ori~ntatie van Iichaam i wordt beschreven ten opzichte van een
willekeurige ve~torbasis, bijvoorbeeid de vaste basis, door de orthonormale
rotatietensor R1 ;

(~i)T = Ri.(~O)T

Ri.(Ri)T = I

det.(Ri ) = +1

(B7.3)

(B7.4)

(B7.5)

In bijlage 3 wordt. de matrixrepresentatie van de rotatietensor R verder
uitgewerkt. Hieruit voIgt onder anderen dat R uitgedrukt kan worden als een
functie van minimaal 3 variabelen ~1' ~2 en ~3 (bijvoorbeeld Euler-hoeken of
RPY-hoeken) .

Om de positie en de orientatie van een lichaam i te beschrijven prefereert,
men soms het gebruik van scalaire variabelen i~ plaats van positievector 11

,

en r9tatietensor R1 . De mat.rixrepresentaties ~l en gl van respectievelijk 11

en R1 bevatt.en in totaal 6 onafhankelijke scalaire grootheden. Deze
grootheden word~n locatievariabelen genoemd en worden dan opgeslagen in de
locatievector ~l:

(B7.6)
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* Verbindingen.

1ichaam i-1

ver binding i

[ iehaaml

Figuur B7.2 Situatieschets van de kinemat.ische eigenschappen van
verbinding i.

Verbinding i is de relatie tU5sen twee lichamen i-1 en i. Deze relatie komt
tot uitdrukking in de verbindingsvector vi en verbindingstensor Vi (figuur
B7.2).

Ook aan een verbinding kan een assenstelsel met oorsprong worden toegekend.
Vervolgens zijn dU5 de positie en ori~ntatie van de verbinding ten opzichte
van een willekeurig assenstelsel uit te drukken.

Bovendien zijn verbindingen tussen twee lichamen binnen dit verslag zo
gedefinieerd dat ze slechts aan een vrijheidsgraad yestalte geven:

(B7.7)

(B7.8)
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Bijlage 8 AFLEIDING VAN DE RINEMATICA-VERGELIJKINGEN BIJ DE MODELLERING
MET OF. ASSF.NSTELSEJ.S IN DE LTCHAMEN

* De matrixrepresentatie van vector ~ uit figuur B8.' kan worden bepaald

ten opzichte van twee verschillende assenstelsels: ii-1 en ii. Er is dan

een transformatiematrlx i-1ai op te stellen die de matrixrepresentatie van
een vector ~ ten opzichte van assenstelsel i, transformeert naar de

matrixrepresentatie t.O.V. assenstelsel i-1.

(BB. 1)

ei-1
3

~i-1

Figuur B8.1 Vector v in twee assenstelsels: ~i-1 en ~i.

* Transformatiematrix i-'ai kan worden berekend door drle linealr

onafhankelijke vectoren uit te drukken ten opzichte van beide

assenstelsels. Daarvoor wordt het set ee~leidsvectoren {3t, ;~, ;~}

gekozen. Omdat met ortllonormale assenstelsels wordt gewerkt geldt:

i~t = [1 0 O]T

i~~ = [0 OJT

(B8.2)

(B8.3)
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(B8.4)

Dit vereenvoudigt de bepaling van de transformatiematrix aanzienlijk. Deze
kan nu vIij eenvoudig worden beschreven:

i-1£i = (i-1~i)T t (i~i)T

= (i-1~i)T t I

= [i -1 ~t i-1 i i- 1s:i] (B8.S)S:2 3

Dus: de kolommen van de transformatiematrix i-1ft! corresponderen met de
eenheidsvectoren van het assenstelsel i, uitgedrukt ten opzichte van
assenstelsel i-1.

* De initiele stand van de robot (S = 9) wordt zodanig gekozen dat aIle
initiele transformatiematrices (gekarakteriseerd dour de toevoeging (0»
gelijk zijn aan de eenheidsmatrix. Vaar i=1, ... , n geldt dan:

(B8.6)

* De rotatie ten gevolge van de i'de vrijheidsgraad qf wordt in rekening
gebracht met behulp van de formule van Rodrigues. Voor j= 1, 2, 3 geldt:

(BB.?)

In matrixnotatie levert dit:

i-1~t = i- 1s:t(o).coSqr + (1 -COSql).(i-1~i • i-1s:t(O».i-1~i +

+ (i-1~i t i- 1s:t(o».sinql

i-1~~ = i-1s:~(o).cOSql + (1 -coSql). (i-1~i • i-1s:~(a».i-1~i +

+ (i-1 Ui t i-1s:~(o».sinqI

(B8.B)

(BB.9)
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i-1Q.i = [
0 -nz

-~: ]nz 0

-n nxy

i -1 lli = nx·nx ny.nx nz·nx

nx·ny ny.ny nz·ny

nx·nz ny.nz nz·nz

.i.-1t\i = [nx ny nZ]T

(BB.10)

(BB.11)

(BB. 12)

(BB.13)

(B8.14)

Wanneer de i'de vrijheidsgraad daarentegen translatorisch van aard is,
met als waarde qr, dan geldt:

i-1ai = i-1ai(0) = I (BB.15)

* De ori~ntatie van Oi wordt bepaald ten opzichte van een willekeurig
assenstelsel k (k i i) door vermenigvuldiging van de
transformatiematrices.

(BB.16)

Bijvoorbeeld: n-1 n. R (BB.17)

* De positie van oi ten opzichte van a5senstelsel k wordt bepaald door de
vergelijking:
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(88.18)

Figuur 88.2 Schets van een robot met twee
vrijheidsgraden.

* In figuur B8.2 wordt vergelijking (B8.18) verduidelijkt aan de hand van
een robot met twee vrijheidsgraden. Daarbij geldt voor de positievector:

O~2 = ORO. (012 - 0l~ + qi.on'} +

°R1.(111- 112+ qi· 1n2) 

0a2. 21~

0~2 = ORO. COlO + q~.oD1) +

°a1.(111- 112+ qi. 1~2) 

°a2.21~

(B8 . 19)

(B8.20)

(88.21)
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Bijlage 9 AFLEIDING VAN DE KINEMATICA-VERGELIJKINGEN BIJ DE MODELLERING
MET DE ASSEN5TELSELS IN DE VERBINDINGEN

B9.1 Volgens de theorie van de homogene coordinaten.

In bijlage 6 wordt de theorie van de homogene coordinaten kort samengevat.
Met behulp van deze theorie en de DH-conventie kunnen vrij inzichtelijk
formules worden afgeleid am de kinematica van een robot te beschrijven.

Oaartoe situeert de OH-conventie in iedere verbinding een assenstelsel. Voor
iedere verbinding wordt aldus de positie en orientatie volledig vastgelegd.
Door de relatie tU5sen hel i_,de en het ide assenkruis te beschrijven in de
vorm van een homogene transformatiematirix i-1Ai (4 *.4) ~an iteratief de
hele robot worden beschreven. De transformatiematrix i-1Ai wordt bepaald
door achtereenvolgens de volgende vier transformaties uit te voeren:

a) Rotatle Bi om de Zi_1-as .

Rot(Zi_1 ' B· ) = cosOi -sinB· 0 0i .1

sin8 i cos8 i 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

b) Translatie langs de momentane Z-as over een afstand di'

Trans(O, 0, d· ) = 1 0 0 0.1

0 1 0 0
0 0 1 d·.1

0 0 0

c) Translatie langs de momentane X-as over een afstand di .

Irans(ai' 0, 0) = 0 0 a·1

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0

(B9.1)

(B9.2)

(B9.3)
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d) Rotatie IIi om de momentane X-as.

Rot(X, 11 • ) :: 0 0 0 (B9.4)
~

0 COSlli -sinll' 0
J.

0 sinlli COSlli 0

0 0 0

De totale transformatiematrix van assenstelsel i-1 naar assenstelsel i ziet
er dan als volgt uit:

:: cosai -sinai·coslli sinai·sinlli ai·cos ai (B9.5)

sinai cosei·coslli -cosai·sinlli ai·sinOi
0 sinlli coslli d·

~

0 0 0

Om de transformatiematrix van assenstelsel k naar assenstelsel i (k i i) te
bepalen moet. i-1A,i herhaald worden uit.gevoerd met geschikte waarden voor i.

(B9.6)
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B9.2 Met de formule van Rodriques.

Met de parameters volgens de DH-conventie (figuur B9.1) en de formule van
Rodrigues kan de kinematica van een robot eveneens worden beschreven.

OJ

verbinding i+ 1..
r'I

----~~~---Xj-1
lichaam i-1

Figuur B9.1 Situatieschets met betrekking tot de DH-conventie.

* Bi is gedefinieerd als de hoek tussen de Xi _1-as en de Xi-as. Deze hoek
wordt verkregen door de Xi _1-as rond de Zi_1-as naar de Xi-as te draaien

volgens de kurketrekkerregel. Met ~t, ~~ en ~~ als de eenheidsvectoren van
respectievelijk de Xi -, Yi - en Zi-as levert de formule van Rodrigues
(B4.31):

(B9.7)

Vanwege de orthonormaliteit van de assenstelsels kan dit worden
vereenvoudigd tot:

i i-1 i-1 .
~1 = ~1 .cos9 i + ~2 .S.l.n9 i (B9.8)
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* ai ~s gedefinieerd als de hoek tU5sen de Zi_1-as en de Zi-as. Deze hoek
wordt verkregen door de Zi_1-as rond de Xi-as naar de Zi-as te draaien
volgens de kurketrekker.regel.

i __ i-1 i i-1· i (j i-1) (1 )
~3 ~3 .cosui + (~1 * ~3 ).s~nui + ~1' ~1 • ~3 . - cosai

(B9.9)

Vanwege de orthonormaliteit Vdn de assenstelsels geldt:

~~
i-1 (~t * i-1 .

I= ~3 .cosai + ~3 ).s~nai

~~ = ~~ * ~\-

(B9.10)

(B9.11)

Uit figuur B9.1 is bovendien nog eenvoudig af te le7.en dat voor de
positievector ii geldt:

(B9.12)
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Bijlag~ 10 AFLEIDING VAN DE JACOBIAAN

De Jacobiaan-matrix kan op verschillende manieren worden afgeleid. ORIN &
SCHRADER (1984), LENARCIC (1985/1) en RENAUD (1980) geven daarvan
voorbeelden. Binnen dit. verslag wordt de Jacobiaan bepaald op grond van
diens fysische betekenis.

In hoofdstuk 3 wordt vergelijking (B10.1) afgeleid. Bet linkerdeel van deze
vergelijking is de tijdsafgeleide van de locatievector. Om de afleiding van
de Jacobiaan niet onnodig moeilijker te maken en om een goede aansluiting te
krijgen bij het IKP wordt de positie uitgedrukt in cartesische coordinaten
(bijlage 2) en de orientatie in RPY-hoeken (bijlage 3). Daarmee kan (B10.1)
worden uitgeschreven tot (B10.2).

. .
& = J(~)·$1 (B10. 1)

px = oF1 oF1 ·q1 (B10.2)
- .. " " " " " . " " " . " .. " . " . " " " " " "

py o~1 Oqn

pz

III

8 oF6 oF6
- " " " " " " " " " " " .... " " " " ... " " . " ..

lli oQ1 aqn qn

De Jacobiaan bestaat uit n kolommen. Kolom i is de bijdrage van verbinding i
aan de tijdsafgeleide van de locatievector.

(810.3)

De snelheid en hoeksnelheid van de eind-effector worden respectievelijk ~ en
91 genoemd. ~i is de partiEHe snelheid van de eind-effector ten gevolge van
de beweging van de i-de verbinding. ~i is de partiele hoeksnelheid van de
eind-effector ten gevolge van de beweging van de i-de verbinding. Dan geldt:
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n
y; = Px = r ~ii=1

Py

Pz

(B10.4)

n
~ = \jl = r lMi (B10.5)

i=1

9

III

(B10.6)

Introductie van de partiele tijdsafgeleide van de locatievector volgens
(B10.6) maakt het mogelijk om de Jacobiaan te beschrijven op grond van diens
fysische interpretatie (zie figuur B10.1).

Figuur B10.1 Fysische interpretatie van de Jacobiaan.

Rottra is de factor die de aard van de vrijheidsgraad weergeeft. Wanneer
rottra = 1, dan is de vrijheidsgraad rotatorisch. Wanneer rottra = 0, dan is
de vrijheidsgraad translatorisch.
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Ten opzichte van een willekeurig assenstelsel k geldt:

k"l' k i - 1 t t (k i -1 * k, ))'~ = «1 - rottra). ~3 + ro. ra. ~3 ~i-1,n ·qi

k i-1 .= (rottra. ~3 )·qi

('810.7)

('810.8)

(810.9)

(B10.10)

(810.11)

In veel toepassingen wordt voor assenstelsel k het vaste assenstelsel
gekozen. Dan sluit de Jacobiaan-berekening immers goed aan bij de
baanbeschrijving, die om redenen van inzichtelijkheid meestal ten opzichte
van de vaste basis wordt bepaald.

Voor het robotmodel met de DH-conventie en de theorie van de homogene
coordinaten als ondersteunende rekentechniek is de Jacobiaan aIs voIgt
gegeven:

o 0

('810.12)

J. = ["'1 (1 - rottra).li_1

rottra'~i_1

+ rottra·(~i_l • (Rn - Rl-1») ] (B10.13)
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Bijlage 11 REKENALGORITME VAN DE CONJUGATE GRADIENT TECHNTQUE

FLETCHER (1964) introduceerde de Conjugate Gradient Technique om stelse15
niet-lineaire vergelijkingen op te lossen. Daarbij wordt een voorgeschreven
scalaire functie extreem gemaakt door iteratief de bijbehorende gradi~nt te
minimaliseren.

Bij de toepassing van deze techniek op het. JKP wordt functie ~[ti]

gedefinieerd als de te minimaliseren gradi~nt:

(B11.1)

Dit kan worden beschouwd als het verschil tussen de gewenste en de
gerealiseerde locatie. Wanneer dit verschil klein genoeg is dan benadert de
gerealiseerde locatie voldoende nauwkeurig de gewenste locatie.
De grootste component van ~(~[ti])' in absolute zin, wordt t[ti] genoemd.
Het rekenalgoritme stopt wanneer deze waarde Kleiner is geworden dan een
voorgeschreven waarde £max'

maximum Ib;[t.]!
j=1, ... , 6 J ~

(B11.2)

Het rekenalgoritme heeft a15 ruggegraat een aantal formules die bij elke
iteratiestap worden doorgerekend. De grootheden welke betrekking hebben op
iteratiestap k worden gekenmerkt door rechterbovenindex k.

S[ti ]k+1 = g[ti]k + Q(~[ti]k}.~k

gk =9(S[ti]k)T + ~i_1.~k-1

~i-1 = 9(S[ti]k)T'~(S[ti]k} I 9(~[ti]k-1)T'9(S[ti]k-1)

Q(q[ti]k) = ak·~(q(ti]k)-1
'" '"

(B11.3)

(B11.4)

(B11.5)

(B11.6)

Hierbij is ak een scalar tussen 0,5 en 1 die experimenteel muet worden
bepaald. De Jacobiaan ~ wordt bepaald op grond van diens fysische
interpretatie volgens hijlage 10. In figuur B11.1 wordt het totale
rekenalgoritme verder verduidelijkt met een stroornschema.



BEGIN

k:= 0

~[t.]k =~[t'-1]J. J.

B11 .2

k:= k+1

Figuur B11.1 Stroomschema van de Conjugate Gradient Technique.
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Bijlage 12 REDUNDANTIE

B12.1 Multiplicatoren-methode van Lagrange.

Ret IRP bij redundnnte manipulatoren wurdt gekenmerkt duur een teveel aan
onbekenden of een tekort aan vergelijkingen. De oplossingsverzameling heeft
dan oneindig veel elementen. Om ep.n oplossing van het IKP te verkrijgen moet
uit de oplossingsverzameling een element worden geselecteerd. Daarvoor wordt
in deze paragraaf met behulp van de multiplicatoren-methode van Lagrange een
optimaliseringscriterium geformuleerd (VAN CAMPEN en DE KRAKER (1985),
pagina 3.5-3.10):

_ 'T'
G - 1/2·9 ·A·9 (B12.1)

G is een fun~tie van de n variabelen q1' ... , qn en wordt gelijk geacl~ aan
de momentane kinetische energie van de manipulator. A is een symmetrische
positief-definiete weegmatrix.

De gezochte oplossing van het IRP wordt dan gegeven door die waarden van qi'
waarvoor functie G minimaal is (Whet criterium van de minimale kinetische .
energieW) en waarbij wordt voldaan aan vergelijking (B12.2).

(B12.2)

Een noodzakelijke voorwaarde voor het extreem zijn van G is dat de eeIste
variatie van G gelijk is aan nul:

6G = 0 (B12.3)

Vergelijking (812.2) wordt omgeschreven naar een meer geschikte vorm door
introductie van de hulpfunctie b.

(B12.4)

Ret extremum-probleem voor de functie G met nevenconditie ~ = g wor-dt
vervolgens vervangen door een extremum-probleem voor de functie L zonder
nevenconditie.

L = G - ll.~

~T = [A1 A2 A3 A4 AS A6]T

(B12.5)

(812.6)
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De parameters A1, ... , A6 worden de multiplicatoren van Lagrange genoemd. De

elementen van 9 en ~ mogen als vrije, onderling onafhankelijke variabelen
worden opgevat. De noodzakelijke voolwaarde voor het extreem zijn van Lis:

liL = 0

Voor de eerste orde variaties van G en b geldt:

(B12.7)

liG= liq1· aG +

3q1

= ligT.G,.
9

liQ2·aG + ..... + fiqn· oG

3Q2 aQn

(B12.8)

61;\ = 6Q1·(oh1 + 3hZ + ..... + (116)

OQ1 OQ1 3q1

+ +

+ liQn' (oh1 + 3hZ +

Oqn aqn

(B12.9)

Daarrnee is de eerste variatie van L uit te schrijven als:

'T T T .liL = 5g .[G,. - (U,.) .~] - li~ .1;\ = 0
9 9

Dit wil zeggen: voor willekeurige waarden van de variabelen ~i
(i= 1, ... , n) en Aj (j= 1, ... ,6) geldt. ddt. L extreem is als:

(B12.10)

II (B12.11)

Aan het. tweede deel van (B12.10) wordt automat.isch voldaan. Invullen van
(B12.1) en (B12.4) in bel eerste deeI van (B12.11) levert:

(B12.12)
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(B12.13)

Invulling van (B12.13) in (B12.2) levert (B12.14).

(B12.14)

Vervolgens kan (B12.14) worden ingevuld in (B12.13) en wordt een bruikbare
oplossing voor het IKP van redundante manipulatoren verkregen: (B12.15).

(B12.15)

Weegmatrix A kan bijvoorbeeld worden beschouwd als een massamatrix met op de
hoofddiagonaal de massa's van de verschillende elementen. Wellicht is
daarvoor enig inzicht in de dynamica van de manipulator noodzakelijk.

B12.2 Pseudo-inverse.

Wanneer het aantal vrijheidsgraden van een manipulator ongelijk aan zes is
dan is de Jacobiaan niet inverteerbaar omdat het aantal rijen ongelijk is
aan het aantal kolommen: de Jacobiaan is niet. vierkant. Om daarvoor toch een
oplossing te creeren zijn verschillende gegeneraliseerde inversen
gefnrmuleerd. KLEIN en HUANG (1983) maken gebruik van de pseudo-inverse
volgens Moore-Penrose.

A+ is de pseudo-inverse van Aals wcndt. voldaan aan de volgende vier
voorwaarden:

+ AA·A .A =

A+.A.A+ ::: A+

(A+ .A.) T ::: A+.A

(A.A+)T = A.A+

(B12.16)

(812.17)

(812.18)

(B12.19)

In het onderbepaalde IKP, waarbij er mindel rlJen dan kolommen in de
Jacobiaan aanwezig zijn, is de rang van de Jacobiaan gelijk aan het aantal
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rlJen (=6). Er ZlJn dan oneindig veel oplossingen. Toepassing van de pseudo
inverse zorgt ervoor dat daaruit de oplossing met de minimale Euclidische
norm wordt gekozen. Voor de pseudo-inverse Jacobiaan J+ geldt dan:

(B12.20)

In het overbepaalde IKP, waarbij er meer rl]en Zl)n dan kolommen in de
Jacobiaan aanwezig zijn, is de rang van de Jacobiaan gelijk aan het aantal
kolommen (=n). Toepassing van de pseudo-inverse zorgt er dan voor dat een
oplossing wordt verkregen die volgens de kleinste kwadraten methode het
beste voldoet. Voor de pseudo-inverse J+ geldt dan:

(B12.21)

Vooral bij de relatieve methoden lijkt toepassing van de pseudo-inverse
perspectief te bieden bij de oplossing van het IKP bij redundante
manipulatoren. Echter ook bij absolute methoden waarbij de Jacobiaan wordt
gebruikt, zoals de Conjugate Gradient Technique, is toepassing van de
pseudo-inverse zinvol.
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Bijlage 13 VOORBEELD: MANUTEC R3 ROBOT

Figuur B13.1 Manutec R3 Robot.

In deze bijlage wordt de theorie uit hoofdstuk 1, 2 en 3 geillustreerd aan
de hand van de Manutec R3. In figuur B13.1 staat een afbeelding van deze
robot. Deze bijlage is onderverdeeld in twee delen: assenstelsels in de
verbindingen in B13.1 en assenstelsels in de lichamen in B13.2.

B13.1 Assenstelsels in de yerbindingen.

Met de DH-conventie is de Manutec R3 te modelleren als in figuur B13.2. De
waarden van de bijbehorende parameters di , ai' ui en 8i zijn verkregen uit
de folders van de leverancier.

Met de theorie van de homogene coordinaten kunnen de transformatiematrices
worden opgesteld, waarna met vergelijking (B13.7) het DKP kan worden
opgelost.



d4

~~
1'3 't'z

'2
~1

II,

~

ai d i (Ii 8i
[u.] [.... ] [rad. ] [rad.]

i '" 1 0 665 -/2 variabel

i '" 2 500 0 0 variabel

i = 3 0 0 -_/2 variabel I

i =4 0 .500 _/2 variabel

i =5 0 0 -_/2 variabel

i =6 0 245 0 variabel

B13.2

Figuur B13.2 Model van de Manutec R3 met behulp van de DH-conventie en een
tabel met bijbehorende parameters.

°A
1

=[ cos8 1 0 sin01 0 ]
(B13.1)

. sln01 0 -cos01 0
0 1 0 d1
0 0 0 1

1A.2 =[ c~582 -sineZ 0 aZ·cose Z]
(B13.2)

sln8 Z cose Z 0 aZ·sjne z
0 0 1 0
0 0 0 1

2A3
= [ C~S83 0 -sine 3 0 ]

(Bn.3)
sln8 3 0 cos8 3 0
0 -1 0 0
0 0 0 1

3a4
=[ C~584 0 sine4 0 (B13.4)

slne 4 0 -cos8 4 0
0 1 0 d4
0 0 0 1 -'

4A5
= [ cos8S 0 -sineS 0 ]

(BD.S)
slnB S 0 cos8 S 0
0 1 0 0
0 0 0 1
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SA6
=[ C~S96 -5in9 6 0 0 ]s109 6 cos9 6 0 0

0 0 1 d6
0 0 0 1

k,Ai = k,Ak+1 ,.. k+1,Ak+2 ,.. ............. ,.. i-1Ai

(B13.6)

(B13.7)

Het DKP kan ook worden beschreven met de formule van Rodrigues. Daartoe
worden de formules uit: bijlage 9 uitgedrukt ten opzicht van een willekeurig
assenstelsel. Hier wordt daarvoor het vaste assenstelsel gekozen. Om de af
te leiden vectoren eenvoudiger te kunnen interpreteren worden aan de
componenten van de robotassenvector ~ de waarden toegekend die zij aannemen
in de gestrekte stand als getekend in figuur B13.2.

* g = [9 1 82 93 94 95 86]'1'

:: [0 1/2 -11/2 0 0 o ]T (B13.8)

* ~~ :: [1 0 O]T

0
:0 [0 1 O]T~2

~~ = [0 0 1]T

~O = [0 0 O]T (B13.9)

* ~~ = ~~.COS91 + ~~.sin92 = [1 0 O]T

~j = 0 (~~ * 0) . = [0 -1 0]'1'~3·coscx1 + ~3 . slncx1

~i = ~j ,.. ~~ = [0 0 1]T

~1 -,;,0 + 0 1 [0 0 d]'J' (B13.10)= d1'~3 + a1 '~1 =
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1: ~~ 1 1 . a = [0 0 1]T:: ~1' cos9 + !i:2·s~n

!i:~
1 (!i:~ 1: !i:1).sinu2 = [0 -1 O]T:: ~3·cosa2 +

~~ = ~~ 1: !i:~ = [-1 0 O]T

J;2 J;1 1 - a ~2_ [0 0 (d1 + a2)]T:: + d2'~3 - 2' 1 - (B13.11)

1: Enzovoorts.

B13.2 Assenstelse15 in lichamen.

De Manutec R3 is oak te modelleren door assenstelsels in de lichamen te
~i~zen (figuur B13.3). De waarden van de relevante grootheden i-1gi, il~ en
~l~ staan vermeld in de bijgevoegde tabel. Deze gegevens zijn afgeleid van
de gegevens van de fabrikant.

nS

(i-1(h T (i.l.~)T (i.l.bT

(u.] (u.]

i =0 - (0 0 -100] (0 0 265]

i = 1 (0 0 1) (0 0 -225] (0 0 75]

i = 2 (0 1 0] (0 0 -250] (0 0 250]

i =3 (0 1 0] (0 0 -25] [0 0 125]

i = 4 [0 0 1] (0 0 -200] (0 0 200]

i = 5 (0 1 0] (0 0 -50) (0 0 75]

i = 6 [0 0 1] (0 0 -60] (0 0 60]

T~

;-.:--t--+- ~~E
~ \ ~r 1-

p._'-~-f-.!~ ....... ~12L.._---'~Tl
t---i:
I

===-__-----V1.L----tl

Ll£
I

;--<-r----~--rP---I~ ~

FiguUI B13.3 Model van de Manutec R3 met de assenstelsels in de lichamen en
toebehorende tabel met de waarden van de relevante grootheden.



Mp.t de formules uit bijlage 8 kan het DKP worden beschreven:

OR' =[ cosq1 - sinq1 0 ]sinq1 cosq1 0
0 0 1

'R
2

=[ C?Sq2 0 S~nq2 ]1
-Sl.nQ2 0 cosQ2

2p,3 =[ C~Sq3 0 s~nqJ ]1
-Sl.nQ3 0 cosQ3

3ll.4 =[ cosQ4 - sinQ4 0 ]sinQ4 cosQ4 0
0 0 1

4p,5 =[ C~Sq5 0 S~nq5 ]1
-Sl.nQ5 0 cosQ5

5p,6 =[ cosQ6 - sinQ6 0 ]sinQ6 cosQ6 0
0 0 1

kRi =kRk+1 * k+'Rk+2 * ........... * i-1Ri

B13.5

(B13.12)

(B13.13)

(B13.14)

(B13.15)

(B13.16)

(B13.17)

(B13.18)

O~E = :~~ 0Rj.(j~i _ j~~ + Q}+1.j~j+1) + 0Rn.(n~~ _ n~~)

=0RO.(Ol~ - 0l~) + 0R1.(1 l1- 1l~) + 0R2.(2l~ - 2l~) +

+ 0a3.(3~1 - 3~~) + 0R4.(4~~ _ 41~) + 0R5.(51~ - 51~) +

+ 0a6.(61f - 6~~) (B13.19)
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