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Inleiding 
 
Doel van het practicum is, middels programmeer en simuleer opdrachten, inzicht te 
verschaffen in de rol die de kinematica, inverse kinematica en de dynamica spelen 
bij de programmering en besturing van robots. Als programmeer hulpmiddelen zijn 
een aantal MATLAB functies (.m files) beschikbaar waarmee een grijper en robot 
armen kunnen worden getekend in 3-D. De robot armen worden weergegeven door 
balken met variabele afmetingen. De grijper kan worden weergegeven door drie 
balken. Het programma Autolev zal worden gebruikt voor het automatisch genereren 
van een dynamisch model van een robot, op basis van gegevens omtrent de 
configuratie, massa's en traagheidsmomenten van de robot. 
 
De robot is de MK2 van Eshed-Robotec (Israel, Japan) waarvan de kinematica en 
inverse kinematica op het college zijn behandeld. In bijlage 2 bij deze practicum 
handleiding is de noodzakelijke informatie te vinden. De beschikbare MATLAB 
functies zijn weergegeven in bijlage 1. 
 
Met behulp van de MATLAB functies moeten nieuwe functies of programmas worden 
geschreven welke een complete, voorgeschreven,  robotbeweging in beeld brengen 
(simuleren). De robotbeweging moet vervolgens worden omgerekend in MK2 
“robotcoördinaten” welke in een besturingsprogramma voor de MK2 worden 
gebruikt. Dit MK2 besturingsprogramma, dat in de bijbehorende MK2 “taal” moet 
worden geschreven, wordt automatisch gegenereerd (code generatie) binnen 
MATLAB door gebruik te maken van een standaardfunctie. Tenslotte wordt het MK2 
besturingsprogramma “gedownload” in het MK2 besturingssysteem waarna het 
programma kan worden uitgevoerd. De gesimuleerde en echte robotbeweging 
moeten identiek zijn. 
 
Een Autolev voorbeeld programma, welke automatisch de dynamica van een robot 
met 2 assen genereert, moet worden uitgebreid naar een programma welke 
automatisch de dynamica van de MK2 robot genereert. Tenslotte zal, m.b.v. een 
optimaal besturingsprogramma, dat tevens wordt gebruikt bij het vak optimaal sturen 
(A550-313), een tijd-optimale sturing voor deze robot worden berekend. Daartoe 
moet het juiste deel van het door Autolev gegenereerde Fortran programma, worden 
uitgelicht en als subroutine worden ingevoerd in het optimale besturingsprogramma 
dat tevens in Fortran is geschreven. 
 

Organisatie en voorbereiding practicummiddagen 
 
Studenten hebben i.h.a. de gewoonte practica niet voor te bereiden. De ervaring 
leert dikwijls “dat je het toch wel haalt”. Dat geldt vermoedelijk ook voor dit 
practicum, met dien verstande, dat het practicum dan niet in 7 middagen is afgerond. 
Buiten reguliere practicummiddagen kan er ook gewerkt worden aan dit practicum 
echter begeleiding zal er i.h.a. niet zijn. De practicumleider bepaalt een uiterste 
inleverdatum voor het practicumverslag. Heeft men het practicumverslag voor die tijd 
niet ingeleverd, dan is het pas een jaar later mogelijk opnieuw een beoordeling te 
krijgen. Wil men het practicum in 7 middagen afronden dan dient men de opdrachten 
zoveel mogelijk voor te bereiden, zodat men op de practicummiddag onmiddelijk aan 
de slag kan. Dus nadenken in de voorbereiding en uitvoeren op de practicummiddag 
(riep de practicumlijder hoopvol). 
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Inloggen op en gebruik van de PC  
 

- Computer aanzetten  
- Na verschijnen username:  
- intoetsen:   robotica  
- Na verschijnen password:  
- intoetsen:   password (opvragen bij practicum begeleider) 
- Studenten inlog scherm verschijnt 
- Bij naam de eigen achternaam intikken en bij de eerste maal inloggen tevens de 

resterende gevraagde gegevens 
- Men is ingelogd 
- De current directory is w:\ en deze bevat de standaard subdirectories myfiles, 

setup en wrk. Zet de voor het practicum te ontwikkelen files in de directory myfiles 
en creëer daarbinnen eventueel subdirectories. 

 
- De te gebruiken computer is een PC met als operating systeem MS DOS en 

WINDOWS. Start MATLAB door het dubbel aanklikken van het MATLAB icoon. 
Een beknopte gebruiksaanwijzing van MATLAB is bijgevoegd. Het intoetsen 
(editen) van .m files (MATLAB programma's en/of functies) kan geschieden vanuit 
het menu file in MATLAB. In het algemeen geldt dat wanneer de 
practicumhandleiding en de MATLAB functie help geen uitkomst bieden de 
officiële Matlab handboeken dienen te worden geraadpleegd. 

  
- Voor het uitloggen (logout) eerst een backup maken op floppie van de zelf 

ontwikkelde .m files (programma's, functies)!!!! De practicumleider behoudt 
zich het recht voor ten alle tijden gebieden te wissen!!!!) 

 
- Na het maken van de backup de files niet wissen (deleten). De practicumleider 

moet namelijk de mogelijkheid hebben de vorderingen te bekijken, en hij beslist 
zoals aangegeven wanneer resultaten worden gewist. 
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Opdrachten 
 
Middag 1: Analyseren van en experimenteren met de MATLAB functies, rpy, 
istran, robkin en boxplot. 
 
- Geef de commandos: 

help figure, help plot3, help view, help axis, help gcf, help hold  (standaard 
MATLAB functies) 

 help boxplot, help rpy, help istran, help robkin  (voor het practicum ontwikkelde 
MATLAB functies) 

 voor informatie omtrent de werking van deze functies. 
 
- Geef het commando: 
 type boxplot, type rpy etc. 
 Dit commando geeft de complete functie op het scherm weer.  
 
- Genereer een rotatie matrix m.b.v. de functie rpy. 
 
- Genereer vervolgens een transformatiematrix gebaseerd op de zojuist 

gegenereerde rotatie matrix en een willekeurige translatie. 
 
- Test m.b.v. deze transformatie matrix en een random matrix (te maken m.b.v. de 

MATLAB functie rand) de werking van de functie istran. Verklaar de werking van 
de functie istran. 

 
- Teken m.b.v. boxplot balken welke in respectievelijk de positieve x,y en z richting 

wijzen. 
 
- Teken m.b.v. boxplot getransformeerde balken waarvan de ongetransformeerde 

versie in respectievelijk de positive x,y enz richting wijzen. Ga na of het resultaat 
klopt met de transformatie. 

 
- Teken m.b.v. boxplot een ongetransformeerde gripper door deze op te bouwen uit 

drie balken. Wat is de positie en oriëntatie van het TCP? Teken vervolgens 
uitgaande van de eerder gegenereerde transformatie matrix een 
getransformeerde gripper. Ga na of het resultaat in overeenstemming is met de 
transformatie. 

 
- Genereer een matrix M met daarin de link parameters van de MK2 d.w.z. de 

matrix in figuur 3.26 in bijlage 3 onder weglating van de eerste rij en kolom. Kies 

willekeurige waarden voor de joint angles 5,..,2,1,  ii . Gebruik de functie robkin 

voor het berekenen van alle relevante transformatie matrices. Verklaar de werking 
van de routine robkin. 
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Middag 2: Programmeren van een functie welke de MK2 tekent gegeven de 
waarde nul voor alle joint angles. 
 
- Herhaal het laatste onderdeel van middag 1. 
 
- Gebruik figuur 3.25 uit bijlage 3 en de figuren 2.1-2.4 uit bijlage 2, de 

transformatie matrices berekend m.b.v. robkin en boxplot om de MK2 zo 
nauwkeurig mogelijk te tekenen. Alle links worden benaderd door balken die zo 
goed mogelijk overeenstemmen met de genoemde figuren. Zet m.b.v. een editer 
de hiervoor benodigde commandos in een file mk2plot.m. Intikken van mk2plot in 
MATLAB heeft dan tot gevolg dat alle commandos, indien foutloos, 
achtereenvolgens worden uitgevoerd. 

 
- Maak van bovenstaande commandos een MATLAB functie mk2plot.m 

(vergelijkbaar met een subroutine) welke de MK2 tekent. De inkomende 
argumenten van de functie zijn de matrix uitgerekend door robkin (bestaande uit 

alle transformatie matrices achter elkaar) en de MK2 parameters 321 ,, aaa . De 

functie heeft geen uitgaande argumenten. 
 

- Varieer de MK2 parameters 321 ,, aaa  en ga na of de bovengenoemde functie 

correct blijft tekenen. 
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Middag 3: Simuleren van een beweging van de MK2 robot gegeven 
achtereenvolgende waarden van de joint angles en het maken van een 
"movie" van deze simulatie. 
 
- Ga na hoe m.b.v. de functies robkin en mk2plot achtereenvolgens tekeningen 

kunnen worden gemaakt van de robot waarbij een of meer van de joint angles 
varieren. Denk eraan dat bij het maken van een nieuwe tekening de oude moet 
worden gewist tenzij je alle achtereenvolgende robot configuraties als een soort 
waaier in beeld wilt brengen. Zet de benodigde commandos in een file mk2sim.m. 

 
- Gebruik de functie view binnen de functie mk2plot.m om de beweging vanuit een 

ander gezichtspunt te tekenen. Voeg een extra inkomend argument toe aan de 
functie pumplot welke wordt gebruikt als argument van view binnen pumplot, om 
het gezichtspunt te bepalen. 

 
- Geef het commando 
 
 help moviein 
 help movie 
 
 teneinde informatie te krijgen over hoe een "movie" samen te stellen uit 

achtereenvolgende tekeningen en deze "movie" af te spelen. 
 
- Breidt de .m file mk2sim.m uit zodanig dat een "movie" wordt gemaakt van de 

beweging. 
 
- Speel de "movie" 1 of meerdere malen af, met een geschikte snelheid, 

gebruikmakend van de functie movie. 
 
- Indien er voldoende tijd is, experimenteer dan met bewegingen waarbij eerst 

steeds 1 en vervolgens meerdere joint angles gelijktijdig varieren. Ga na of de 
robotbewegingen overeenkomen met de verwachting. 
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Middag 4: Programmeren van een functie welke de inverse kinematica 
berekent, d.w.z. de joint angles gegeven de positie en oriëntatie van het TCP. 
 
- Programmeer een functie invkmk2.m met als inkomende argumenten de 

transformatiematrix welke positie en oriëntatie van het TCP vastlegt t.o.v. het 

assenstelsel {0} en de robot parameters 321 ,, aaa . Het uitgaande argument is een 

kolomvector met daarin de bijbehorende joint angles. Gebruik daarvoor de 
formules 4.84-4.104 uit bijlage 3.  

 
- Ga na hoe de functie op zijn correcte werking kan worden getest en voer deze 

test uit. Verbeter de functie indien er fouten optreden. 
 
- De voorgeschreven positie en oriëntatie van het TCP kunnen buiten het 

werkgebied van de MK2 liggen. Op basis van de formules 4.84-4.104 in bijlage 3 
wordt echter in alle gevallen een oplossing gevonden. Hoe kunnen we nagaan of 
een oplossing, d.w.z. de 5 joint angles, overeenkomt met de voorgeschreven 
oriëntatie en positie van het TCP? 

 
- Breidt het ene uitgaande argument van de functie invkmk2.m uit met een 

argument dat aangeeft of de gewenste positie en oriëntatie van het TCP binnen 
het werkgebied van de robot liggen. Geef dit argument de waarde 1 als het 
antwoord positief is en 0 als het negatief is. 

 
- Test de werking van dit extra uitgaande argument door het opgeven van posities 

en oriëntaties van het TCP waarvan bekend is of ze binnen dan wel buiten het 
werkgebied liggen. 
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Middag 5: Generatie, simulatie, en programmering van robotbewegingen. 
 
- Ga uit van een robottaak waarbij de robot een produkt moet overzetten, bijv. van 

de ene transportband op de andere. Specificeer zelf de begin en eind positie en 
oriëntatie van het TCP bij het uitvoeren van deze taak middels  
transformatiematrices t.o.v. assenstelsel {0} van de MK2 robot. 

 
- Gebruik de tijdens middag 4 ontwikkelde inverse kinematica functie en lineaire 

interpolatie om achtereenvolgende robotconfiguraties te bepalen, welke optreden 
tijdens het uitvoeren van de robottaak. 

 
- Schrijf een programma mk2path.m welke deze robotconfiguraties 

achtereenvolgens tekent. Maak m.b.v. de functies moviein en movie een "movie" 
van de robotbeweging. Speel de movie af met de gewenste snelheid. 

 
- De joint angles van de MK2 robot worden in de MK2 programmeertaal opgegeven 

middels het aantal encodercounts dat overeenkomt met de bijbehorende joint 
angle. De volgende informatie volgt uit de documentatie. 

 Aantal encodercounts behorende bij de horizontale “nulstand” van de robot, 
weergegeven in figuur 2.1-2.2 in bijlage 2: 

 Joint angle 1:  2388 
 Joint angle 2: -77596 
 Joint angle 3:  2371 
 Joint angle 4:  3104 
 Joint angle 5:  4900 
 Aantal encodercounts behorende bij hoekverandering van +90 graden  
 (+ gedefinieerd in bijlage 2): 
 Joint angle 1: 60000 
 Joint angle 2: 80000 
 Joint angle 3: 72000 
 Joint angle 4: 60000 
 Joint angle 5: 44000 

Bepaal op basis van gegevens in de diverse bijlagen hoe de joint angles moeten 
worden omgerekend naar MK2 “robotcoördinaten”, d.w.z. het aantal  
encodercounts behorende bij iedere joint angle. Programmeer deze berekening in 
MATLAB. 

 
- Bestudeer de MATLAB functie mk2prog.m en gebruik deze vervolgens om 

automatisch het bijbehorende besturingsprogramma voor de MK2 te genereren 
(code generatie). Bestudeer de gegenereerde code in de file mk2.dnl en ga, aan 
de hand van het programmavoorbeeld in bijlage 2, na wat de betekenis is van de 
diverse instructies. 

 
- Kopieer de file mk2.dnl op een floppy en ga naar de practicumbegeleider om 

samen met hem het programma in het besturingssysteem van de MK2 te 
“downloaden”. Daarna kan het resultaat van het besturingsprogramma worden 
bekeken. De robot beweegt als eerste naar het beginpunt van de opgegeven 
beweging om deze daarna uit te voeren. Verbeter eventueel de programmatuur 
totdat het resultaat overeenkomt met de simulatie 

 
- Indien er tijd over is simuleer en programeer dan een aantal andere 

robotbewegingen, waarbij eventueel ook de grijper wordt open en dicht gestuurd 
(zie bijlage). Programmeer de robot eventueel ook met de teach pendant. 
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Middag 6: Analyse, werking en programmering van een Autolev programma 
voor een planaire robot met twee assen 
 
Alle in deze opdracht vermelde programma's vind je in de directory w:\middag67. 
Kopieer alle files uit deze directory naar de directory Myfiles of een subdirectory van 
Myfiles alvorens ze te modificeren. 
 
Bekijk het Autolev voorbeeld programma planar2.al uit bijlage 4. Ga m.b.v. de uitleg 
op het college en de documentatie betreffende de diverse Autolev functies, 
eveneens vermeld in deze bijlage, na op welke wijze dit Autolev programma voor 
een planaire robot met 2 assen is geschreven. Bekijk eveneens de Fortran code 
planar2.for die door dit programma is gegenereerd, met name die in subroutine  
EQNS1, welke de dynamica van het systeem bevat, d.w.z. waarin, 
 

  ,x f x u b g , x x

x
R NN

L
NM
O
QP 

1

2

2 1, : Number of links   (6.1) 

 x RN

T N
1 1 2

1      .. : vector of joint angles  (6.2) 

 x RN

T
N

2 1 2
1      ..  :    vector of joint velocities  (6.3) 

 u RN

T N      1 2
1.. : vector of joint motor torques  (6.4) 

 
wordt berekend. Alle regels commentaar die beginnen met GvW zijn door de docent 
toegevoegd teneinde de overeenkomst met de representatie van de robotdynamica 
zoals vermeld op het college (sheet 20) te verduidelijken. 
 
- Schrijf, op basis van het voorbeeld Autolev programma een nieuw Autolev 

programma waarin de puntmassa's worden vervangen door rechthoekige 
bodies (balken) met dezelfde massa en een uniforme massa verdeling en zelf 
gekozen afmetingen. 

 
De extensie van een Autolev programma file is .al bijv. rob.al. Draai het Autolev 
programma door in een DOS window het commando autolev in te toetsen. Het 
programma Autolev wordt dan gestart (net zoals Matlab kan worden gestart onder 
WINDOWS). Door op de Autolev commando regel run rob in te toetsen worden de 
Autolev instructies in de file rob.al uitgevoerd. Zitten er fouten in deze instructies dan 
worden deze gemeld. De situatie is vergelijkbaar met het draaien van een .m script 
file in Matlab waarin eveneens een serie, in dit geval Matlab commando's, staan. Net 
zoals in Matlab kunnen in Autolev interactief commando's worden gegeven. Deze 
optie gebruiken wij echter niet. Tijdens de executie van de Autolev instructies stelt 
Autolev soms vragen. In al deze gevallen dient men Enter in te toetsen waarna het 
programma op de gewenste manier doorloopt. 
 
- Genereer zoals in het voorbeeld programma m.b.v. het nieuwe Autolev 

programma Fortran code en vermeld in het verslag dat deel van de Fortran 
code welke de dynamica, d.w.z. de berekening van (6.1), representeert. Dit 
deel is in de Fortran code behorende bij het voorbeeld programma expliciet 
aangegeven en bevindt zich tussen de regels 1) Copy the next part of the code 
en 2) Copy code until here. 
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Middag 7: Programmering en toepassing van een Autolev programma voor 
het automatisch genereren van de MK2 dynamica 
 
Ga uit van de volgende drie aannames omtrent de MK2 robot: 
 
1) Link 1 is een homogene kubus met een massa van 12kg. 
2) Link 2, 3 en 4 zijn homogene balken met een lengte-dikte verhouding van 6 op 

1 en massa's gelijk aan 8, 6 en 2 kg.  
3) Link 5 inclusief de grijper en het te hanteren object is een homogene kubus 

met een massa van 3kg. 
 
- Schrijf op basis van deze aannames, de resultaten van middag 6 en de 

tekeningen en gegevens van de MK2 robot in bijlage 4 een Autolev 
programma welke de Fortran code genereert van een dynamisch model van de 
MK2 robot. Gebruik de instructie AUTOZ ON (i.p.v. AUTOZ OFF) in Autolev 
opdat de code efficiënt wordt gegenereerd en gebruik voor de ligging van de 
diverse frames t.o.v. elkaar, op te geven in Autolev, de variabele namen zoals 
die voorkomen op blz 2-3 van de Performer Mk2 User's manual zoals die staat 
in bijlage 4. "Knip" het  deel van de code welke (6.1) berekent uit subroutine 
EQNS1 en "plak" die in het optimale besturingsprogramma mk2opt.for op de  
plaats aangeduid met insert Autolev code here in subroutine cflxu. Compileer 
het programma in een DOS window met het commando: clmk2. Dit levert het 
programma mk2opt.exe op welke door intoetsen van mk2opt in een DOS 
window kan worden gedraaid. 

 
Een optimaal besturingsprobleem wordt bepaald door een dynamisch model van het 

systeem (6.1), de begintoestand x 0b g  en een criterium J u tb gc hdat wordt 

geminimaliseerd als functie van de sturing u t t t fb g, 0   . Dit criterium heeft de 

volgende algemene vorm, 
 

 J u t x t L x u dt J L Rf

t f

b gc h d ie j  z ( , ) , , , 1

0

 (7.1) 

 
Het optimale besturingsprogramma mk2opt.for berekent een sturing welke de robot 
van een bepaalde configuratie in een vaste tijd t f  stuurt naar een andere 

configuratie. De configuraties worden bepaald door de begintoestand x 0b g  (x0 in het 

programma) en x td
fd i  (xfd in het programma) de gewenste waarden van de 

eindtoestand x t fd i . Teneinde dit te realiseren is het criterium als volgt gekozen, 

 

  x t x t x t x t x tf i f i
d

f
i

i f i
d

f
i

d ie j d i d ie j d i d ie j   
 

 10
2

1

5 2

6

10

, 

 

 L x u,b g  0  

 
waarbij de index i  staat voor element i  van de bijbehorende vector. De uitkomst van 

 x t fd ie j  wordt in de subroutine phi berekend. 
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De begintoestand en gewenste eindtoestand alsmede de vaste tijd worden bij het 
draaien van dit programma gevraagd. Gebruik (voorlopig) de default waarden door 
na de vraag een / in te typen. Als men getallen intoetst dan dienen de getallen te 
worden gescheiden met een komma. Het programma vraagt verder naar het eerste 
aantal assen van de robot waarvan de beweging moet worden geoptimaliseerd. 
Begin met het optimaliseren van de eerste 3 assen. Optimaliseer daarna voor alle 5 
assen met als startwaarde de oplossing gevonden voor 3 assen. Deze wordt 
automatisch opgeslagen in file mk2opt.dat. Het programma biedt de mogelijkheid de 
in deze file opgeslagen sturingen te gebruiken als beginwaarde voor de 
optimalisatie. Wordt de informatie uit deze file niet gebruikt, zoals bij de eerste 
optimalisatie, dan vraagt het programma naar beginwaarden voor alle 
stuurvariabelen, welke gelden voor het hele  optimalisatie interval 0  t t f . Kies 

hiervoor opnieuw de default waarden. Tenslotte vraagt het programma naar de 
grenzen van de stuurvariabelen (de motorkoppels). Gebruik ook hier de default 
waarden. De (tussen)resultaten van het programma mk2opt.exe kunnen worden 
bekeken door Matlab te starten, naar de juiste directory te springen met het 
commando cd in Matlab, en vervolgens plmk2opt in te tikken. 
 
- Als de robot binnen de vaste tijd in staat is van de ene naar de andere 

configuratie te bewegen, wat is dan (bij benadering) de uitkomst van het 
criterium? 

  
- Wat is de uitkomst van het criterium als de robot daartoe niet in staat is? 
 
- Experimenteer met het programma mk2opt.for en bepaal bij benadering de 

kortste tijd waarin de robot van de ene naar de andere default configuratie kan 
bewegen. 

 
- Hoe kunnen we, zonder het mechanisch ontwerp van de robot te veranderen, 

er voor zorgen dat de robot in een kortere tijd van de ene naar de andere 
configuratie kan bewegen? 

 
- Indien er voldoende tijd over is breng dan een aanpassing aan zoals hierboven 

bedoeld. Experimenteer vervolgens met het programma mk2opt.for en bepaal 
opnieuw bij benadering de kortste tijd waarin de robot van de ene naar de 
andere default configuratie kan bewegen. 



12 

Verslaggeving 
 
Het verslag bestaat uit twee delen, waarvan het tweede deel facultatief is. Het eerste 
deel bestaat uit de listing van alle door de practicant zelf ontwikkelde programmas 
en functies (gebruik bijv. de print optie van de PFE editer). Deze dienen voorzien te 
zijn van goede documentatie (en toepasselijke namen die in de handleiding 
reeds zijn gespecificeerd) waaruit hun functie en werking duidelijk blijkt. 
Voorbeelden van goed gedocumenteerde MATLAB functies zijn die speciaal 
ontwikkeld voor het practicum. Daarnaast dient het eerste deel van het verslag 
uitsluitend duidelijke antwoorden op in de handleiding gestelde vragen te bevatten 
en eventueel benodigde illustraties (figuren). 
 
Het tweede, facultatieve deel, bestaat uit commentaar op het practicum. Dit deel 
speelt geen rol bij de beoordeling. 
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Bijlage 1 
 

Voor het practicum robotica ontwikkelde MATLAB 
functies: 

 
rpy 

istran 

randtran 

boxplot 

robkin 

mk2prog 



% RPY: Function that computes the rotation matrix 
%      given the role, pitch and yaw angles 
% 
%      [Rrpy]=rpy(g,b,a) 
% 
%      g,b,a:  roll, pitch and yaw angle respectively 
%      Rrpy :  rotation matrix 
% 
%      L.G. van Willigenburg 31-5-'96 
% 
 
 function [Rrpy]=rpy(g,b,a) 
 
 ca=cos(a); sa=sin(a); cb=cos(b); sb=sin(b); cg=cos(g); sg=sin(g); 
 
 Rrpy=[ca*cb  ca*sb*sg-sa*cg ca*sb*cg+sa*sg; 
        sa*cb  sa*sb*sg+ca*cg sa*sb*cg-ca*sg; 
          -sb  cb*sg   cb*cg  ]; 
 
 
****************************************************************** 
% ISTRAN: Function that checks wether T is a transformation matrix 
%         using the special structure of its inverse 
% 
%         function [chk]=istran(T); 
% 
%         T  :   Transformation matrix to be checked 
%         chk:   1 if T is a transformation matrix, 0 if not. 
% 
%         L.G. van Willigenburg 31-5-'96 
% 
%         if R = T(1:3,1:3); P = T(1:3,4); then 
%         inv(T) = [R' -R'*P; 0 0 0 1] must hold 
%         where R and P are the rotation and 
%         translation matrix inside T. 
% 
 
  function [chk]=istran(T); 
 
  [n,m]=size(T); 
 
  if n~=4 | m~=4 
    chk=0; 
  else 
    R=T(1:3,1:3); P=T(1:3,4); 
    T1=[R' -R'*P; 0 0 0 1]; T1=T*T1; 
    if max(max(abs(T1-eye(4))))>1e-3 
      chk=0; 
    else 
      chk=1; 
    end; 
  end;   



 

**************************************************************** 
% RANDTRAN: Function generates a random transformation matrix 
% 
%          function [T]=rantran; 
% 
%          T  :   Random Transformation matrix 
% 
%          L.G. van Willigenburg 15-5-'97 
% 
  function [T]=randtran(seed); 
 
  if nargin~=0; rand('seed',seed); end; 
  R=rpy(rand,rand,rand); P=rand(3,1); T=[R P; 0 0 0 1]; 
 
****************************************************************** 
% ROBKIN: Compute the kinematic transformations 
%         of a robot based on its kinematic parameters 
%         specified by the matrix m see: 
%         Introduction to Robotics Mechanics and Control, 
%         J.J. Craig, 1986, Addison and Wesly. 
% 
%         function [Tt]=robkin(m); 
% 
%         m : matrix specifying the kinematic parameters of the robot 
%         Tt: [T01 T02 ... T0n] transformation matrices from 
%             each link to the base (n = number of links) 
% 
%         L.G. van Willigenburg 23-5-'96 
% 
  function [Tt]=robkin(m); 
 
% Obtain the dimensions of m 
% and initialize the transformation matrix T 
  [nl,ml]=size(m); T=eye(4); 
 
% Initialize the matrix Tt which 
% will collect all transformation matrices 
  Tt=[]; 
 
% For each axis compute the transformation matrix T 
% using the previously computed transformations 
  for i=1:nl 
    al=m(i,1); a=m(i,2); d=m(i,3); theta=m(i,4); 
    ct=cos(theta); st=sin(theta); cal=cos(al); sal=sin(al); 
    T=T*[  ct     -st     0     a   ; 
         st*cal  ct*cal -sal -sal*d ; 
         st*sal  ct*sal  cal  cal*d ; 
           0       0      0     1  ]; 
 
% Collect the new transformation matrix T in Tt 
    Tt=[Tt T]; 
  end; 



 

****************************************************************** 
% BOXPLOT: Function plots a box 
% 
%          function boxplot(box,c) 
% 
%          box: matrix containing 8 columnvectors which specify 
%               the edges in clock or anticlockwise order for the 
%               bottom 4 and top 4 and such that the bottom 4 
%               allign with the top 4. 
%          c  : color and edge/surface string (optional) 
%               examples 'r' (red edges) 'gs' (green surface) 
%               default 'r' 
% 
%          Example: plot a cube 
% 
%          figure(gcf); clf; r1=1; l=2*r1; 
%          axis([-l l -l l -l l]); hold on; 
%          e1=[-r1;  r1; r1; 1]; e2=[-r1; -r1; r1; 1]; 
%          e3=[-r1; -r1;-r1; 1]; e4=[-r1;  r1;-r1; 1]; % bottom 4 
%          e5=[ r1;  r1; r1; 1]; e6=[ r1; -r1; r1; 1]; 
%          e7=[ r1; -r1;-r1; 1]; e8=[ r1;  r1;-r1; 1]; % top 4 
%          boxplot([e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8]); hold off; figure(gcf); 
% 
%          L.G. van Willigenburg 23-5-'96 
% 
  function boxplot(box,c) 
 
  [n,m]=size(box); 
  if n~=4 | m~=8; error('The first input argument should be a 4x8 matrix'); end; 
  if nargin<2 | isempty(c); c='r'; end; 
  [nc,mc]=size(c); if mc>1; c=c(1); end; 
% If color edge/surface switch is not a string 
  if ~isstr(c) 
    if c<0.33; c='r'; 
    elseif c<0.66; c='g'; 
    else c='b'; end; 
  end; 
  if mc<2; 
% Plot edges 
    k=box(:,[1:4 1]); plot3(k(1,:),k(2,:),k(3,:),c); 
    k=box(:,[5:8 5]); plot3(k(1,:),k(2,:),k(3,:),c); 
    k=box(:,[1 5]); plot3(k(1,:),k(2,:),k(3,:),c); 
    k=box(:,[2 6]); plot3(k(1,:),k(2,:),k(3,:),c); 
    k=box(:,[3 7]); plot3(k(1,:),k(2,:),k(3,:),c); 
    k=box(:,[4 8]); plot3(k(1,:),k(2,:),k(3,:),c); 
  else 
% Plot surfaces 
    k=box(:,[1:4 1]); fill3(k(1,:),k(2,:),k(3,:),c); 
    k=box(:,[5:8 5]); fill3(k(1,:),k(2,:),k(3,:),c); 
    k=box(:,[1 2 6 5]); fill3(k(1,:),k(2,:),k(3,:),c); 
    k=box(:,[4 3 7 8]); fill3(k(1,:),k(2,:),k(3,:),c); 
    k=box(:,[4 1 5 8]); fill3(k(1,:),k(2,:),k(3,:),c); 
    k=box(:,[2 3 7 6]); fill3(k(1,:),k(2,:),k(3,:),c); 
  end 



 

 
****************************************************** 
% MK2PROG: Function generates an MK2 control program in file MK2.DNL 
%          The Program moves the MK2 robot along the points 
%          specified by thetat, which must be in ENCODERCOUNTS. 
%          The movement specified by thetat is executed using the 
%          SPLINE instruction of the MK2 robot. 
% 
%          Input: 
%          thetat: [theta1; theta2; theta3; theta4; theta5] 
%                  matrix which contains the encodercounts, 
%                  the first row the encodercounts of successive values of theta1, 
%                  the second row the encodercounts of successive values of theta2 etc. 
% 
%          Output: File MK2.DNL which contains the program 
% 
  function mk2prog(thetat) 
 
  if nargin~=1; error('One input argument required'); end; 
  [n1,n]=size(thetat); 
  if n1~=5; error('Input argument must have 5 rows'); end; 
 
  fid = fopen('mk2.dnl','w'); 
  str='# Part 1: declaration and definition of positions in encodercounts\n'; 
  fprintf(fid,str); 
  str=['DIMP P[' num2str(n) ']\n']; fprintf(fid,str); 
  for i=1:n 
    str=['\nSETPV P[' num2str(i) ']\n']; fprintf(fid,str); 
    for k=1:5; fprintf(fid,'%8.0f\n',thetat(k,i)); end; 
  end; 
  str='\n# Part 2: program definitions\n'; fprintf(fid,str); 
  str=['PROGRAM MK2\n  SPEED 50\n  SPLINE P 1 ' num2str(n) '\nEND']; 
  fprintf(fid,str); 
  fclose(fid); 
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Bijlage 2 

Technische en programmeer gegevens van de MK2 robot 



 

# Example of code for the MK2 robot 
 
# Part 1: declaration and definition of positions in encodercounts 
DEFP PP # Declare position variable PP 
DIMP S[10] # Declare array S of 10 positions 
 
SETPV PP # Define position variable PP in encodercounts 
0             # Encodercounts corresponding to Joint Angle 1 
0  # Encodercounts corresponding to Joint Angle 2 
0  # Encodercounts corresponding to Joint Angle 3 
0  # Encodercounts corresponding to Joint Angle 4 
0  # Encodercounts corresponding to Joint Angle 5 
 
SETPV S[1] # Define position variable S[1] in encodercounts 
0  # Encodercounts corresponding to Joint Angle 1 
2600  # Encodercounts corresponding to Joint Angle 2 
0  # Encodercounts corresponding to Joint Angle 3 
0  # Encodercounts corresponding to Joint Angle 4 
0  # Encodercounts corresponding to Joint Angle 5 
 
SETPV S[2] # Define position variable S[2] in encodercounts 
70000 
20000 
-2000 
1000 
-1000 
 
SETPV S[3] # Define position variable S[3] in encodercounts 
30000 
10000 
-2000 
1000 
-1000 
 
# Part 2: program definitions 
PROGRAM MV1 # Program name: MV1 
  DEFINE J  # Define program variable J 
  FOR J=1 to 2 # For loop 
    MOVE PP 300 # Move robot to position PP in 3 Sec. 
    OPEN  # Open the gripper 
    DELAY 300  # Wait 3 Sec. before executing the next instruction 
    CLOSE  # Close the gripper (Pick object from position PP) 
    MOVE S[J] 300 # Move robot to position S[J] in 3 Sec. 
    DELAY 300  # Wait 3 Sec. before executing the next instruction 
    OPEN  # Open the gripper (Release object at position S[J]) 
  ENDFOR  # End of for loop 
END   # End of progarm MV1 
 
PROGRAM MV2 # Program name: MV2 
  SPEED 50  # Set maximum speed to 50% (50% of maximum value) 
  SPLINE S 1 3 # Move robot along path defined by S[1]..S[3] 
END   # End of program MV2 



 

Bijlage 3 
 

Kinematica en inverse kinematica van de MK2 robot 



 



 

Bijlage 4 

Documentatie voor middag 6 en 7 


