
A550-215 Robotica 
20C-34PI-3 
Verplicht voor doctoraal L60 
Gewenste voorkennis: A550-302 en -300 of -301. 
Examinator: dr. ir. L.G. van Willigenburg 
Docent: dr. ir. L.G. van Willigenburg 

Aard en inhoud: 
Toepassingsmogelijkheden van robots in de landbouw en industrie, en de daarbij 
behorende problematiek, worden behandeld. Bekende voorbeelden in de landbouw 
zijn robots voor het plukken van fruit en het melken van koeien. De verwachting is 
dat in het kader van precisielandbouw (mobiele) robots steeds vaker zullen worden 
toegepast. Tot nu toe worden de meeste industriele robots gebruikt voor assemblage 
in de auto-industrie. Aspecten verbonden aan de constructie, het gebruik, en de 
programmering van robots komen aan de orde. Daarbij spelen ruimtelijke 
beschrijvingen en pad-planning een belangrijke rol. Daartoe wordt de kinematica en 
dynamica van een aantal industriele robots behandeld. Op basis van de dynamica 
wordt aandacht besteed aan het antwerp van digitale computerbesturingen. Deze 
stellen de robot in staat snel en nauwkeurig een voorgeschreven beweging uit te 
voeren. Tenslotte zal, middels een documentaire op video, aandacht worden 
besteed aan de implicaties van ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige 
intelligentie. Deze implicaties zijn deels van toepassing op robots en de omgeving 
waain zij opereren. Het practicum bestaat uit het, m.b.v. basis routines in MATLAB, 
kinematisch modelleren en simuleren van een industriele robot, de MK-11 van Eshed 
Robotec. Deze robot is als practicumopstelling aanwezig. Tenslotte worden op basis 
van de simulaties, robotbewegingen geprogrammeerd, ge"implementeerd en 
geevalueerd. Het programmeren en implementeren van robotbewegingen geschiedt 
middels de bij de MK-11 robot behorende programmeertaal. 
Leerdoelen: 
- lnzicht verschaffen in de toepassingsmogelijkheden van robots binnen landbouw 

en industrie 
- lnzicht verschaffen in de constructie en computerbesturing van diverse typen 

industriele robots 
- lnzicht verschaffen in de kinematica en dynamica van industriele robots en de rol 

die beide spelen bij de computerbesturing 
- Ervaring opdoen met het modelleren, simuleren en programmeren van een 

industriele robot, die als practicumopstelling aanwezig is 
Leeractivititen: 
Hoorcollege, bestudering verplichte literatuur, en toe passing van de stof tijdens het 
practicum 
Beoordelingsprocedure: 
Practicum 60% (voldoende verplicht) 
Samenvatting 40% (voldoende verplicht) 
Studiewijzer en verplichte literatuur: 
z.o.z. 



Studiewijzer 
Verplichte literatuur: 

Of: 
1) Flexibele Productie Automatisering dee I Ill, lndustriele robots 

Auteurs: Prof. ir. L.N. Reijers, lr. H.J.L.M. de Haas 
Technische Uitgeverij DeVey Mestdagh BV, Middelburg 
ISBN 90-6376-0531 NUGI 831 
Ongeveer fl. 110,-

Of: 
2) Introduction to Robotics 

Phillip John McKerrow 
Addison-Wesley 
ISBN 0-201-18240-8 
Ongeveer fl.11 0,-

Of: 
3) Populair wetenschappelijk boek gerelateerd aan Kunstmatige 

lntelligentie of Robotica zoals: 
Godel, Escher, Bach D.R. Hofstadter 
Conciousness explained D.C. Dennett 
Darwin's dangerous idea D.C. Dennett 

Het "examen" bestaat uit het schrijven van een samenvatting van een 
van de hoofstukken uit 1) of 2) behalve hoofdstukken over Kinematica 
en Dynamica, of uit het schrijven van een samenvatting van een boek 
uit categorie 3). l.p.v. een samenvatting mogen ook aile essay questions 
aan het eind van een hoofdstuk uit het boek 2) worden gemaakt. De 
samenvatting moet minimaal 3 en mag maximaal 6 kantjes A4 beslaan 
met regelafstand 1 en standaard lettertype (bijv. Times New Roman 1 0). 
De Hoofdstukken uit 1) en 2) moeten onderling worden verdeeld. 

Voor het practicum zijn in de laatste 2 weken 's ochtends en 's middags 
practicum zalen ingeroosterd. Men kan echter eerder met het practicum 
beginnen als men over een eigen PC met Matlab beschikt. Het Autolev 
pakket kan men krijgen van de docent. Het practicum beslaat in totaal 7 
middagen, exclusiefvoorbereiding. 

College aantekeningen zijn essentieel voor het doorlopen van het 
practicum en staan voor een belangrijk deel NIET in het boek. Voor een 
belangrijk deel zijn ze terug te vinden in het boek: 

Introduction to Robotics Mechanics and Control 
J.J. Craig, Addison and Wesley (in het bezit van de docent) 
Ongeveer fl. 225,-



College indeling 

College 1: uur 1: Film I Discussie 
uur 2: Robot demo I programmeer voorbeeld I 

Robotica: Verschillende niveaus 
Blokschema van een industriele robot manipulator. 

College 2 uur 1: Documentaire Artificial Life 
uur 2: Documentaire Artificial Life 

College 3: uur 1: Kinematica, Beschrijving van objecten in de 
ruimte 

uur 2: Transformaties en interpretaties 

College 4: uur 1: Transformatie link i-1 -> link i 
uur 2: Toekennen assenstelsels aan robotassen. 

voorwaartse kinematica 

College 5: uur 1: Voorwaartse kinematica planar arm en PUMA 
robot 

uur 2: Voorwaartse kinematica MK2 

College 6: uur 1: Inverse kinematica 
uur 2: Inverse kinematica MK2 

College 7: uur 1: Dynamica, massa, traagheid 
uur 2: Bewegingsvergelijkingen, basisinformatie 

College 8 uur 1: State-space vorm (structuur) van dynamica 
van starre mechanismen 

uur 2: Voorbeeld planar arm, Autolev voorbeeld 

College 9 uur 1: Besturing robots: PID regelaars 
uur 2: Besturing robots: Computed Torque methode 

College 10 uur 1: Besturing robots: (Tijd) Optimale besturing 
uur 2: Besturing robots: (Tijd) Optimale besturing 

College 11 Practicu mlvragen 

College 12 Practicumlvragen 



Kas/fabriek van de toekomst : 
Volledig geautomatiseerd productieproces 

en verschillende taakniveaus 

lnvoer basis materiaal 
Auto's: staal, kunststof 

Kas: plantzaad 

,, 
Verwerking tot 

onderdelen 
Auto's: Motor, Deuren 

Kas: Kweek 
kasplantjes 

Assemblage producten 
Auto's: Auto 
assemblage 

Kas: Groei tomaten 

Afvoer producten 
Auto's: Lopende band 
Kas: Plukken tomaten 

,, 
Verpakking producten 

Auto's: Vrouwen op 
motorkap 

Kas: Dozen, bakjes 

Assemblage producten 

,, 
Auto's: Opbouw 

Carosserie 
Kas: Geleiding, 
voeding van de 
planten, klimaat 

regeling 

, 
Auto's: Plaatsing 
deuren, ramen, 

dashbord 
Kas: Blad, vruchten 

plukken 

Vruchten plukken 

Beweeg plukrobot 
naar juiste plantrij 

Detecteer te plukken 
tomaten 

Beweeg robot 
botsingsvrij naar te 

plukken tomaat 

Pluk tomaat en voer 
hem botsingsvrij af 
naar doos of bakje 



Vervolg verschillende taakniveaus 

Beweeg robot 
botsingsvrij naar te 

plukken tomaat 

, 

Detecteer obstakels 
met een vision 

systeem 

Bereken een tijd
optimaal botsingsvrij 

pad 

•• 

Beweeg robot langs dit 
pad 

Bereken een tijd
optimaal pad 

,, 

Haal posities van 
obstakels uit vision 

systeem 

v 
;,. 

Bepaal aan de hand 
van een kinematisch 
en dynamisch model 
van de robot het tijd-
optimale pad en de 

bijbehorende 
stuursignalen 

Beweeg robot langs 
het tijd-optimaal pad 

Voer de stuursignalen 
toe aan de 

robotmotoren 

, 

Meet de momentane 
positie van iedere 

robotas 

Bereken on-line 
stuurcorrecties voor 
afwijkingen van het 

pad 
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Fig. 4 

. 
Translated frames: AP=;P+BP 

Fig. 5 

" XA 

Rotated frames : A P = ;R B P 

Fig. 6 

General frames: Ap = :p + :R Bp 

8 



Frame 8 relative to frame A. 
Frame 8 is rotated and translated 

Fig. 1 

XA ;p: Origin (position) of frame B expressed in A 

Frame 8 relative to frame A. 
Frame 8 is rotated only 

" 
~ 

;R = [AxB AyB AzB]: OrientationofframeBexpressedinA 

Fig. 2 

Figure to determine the 
rotation matrices for 

rotation around the X, Y and 
Z axis 

X,Y,Z 

9 

Z,X,Y 

Fig. 3 



The kinematic function of a link is to maintain a fixed 
relationship between the two joint axes it supports. This relationship can be 
described with two parameters, the link length, a, and the link twist, a. 
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FIGURE 3.4 The link offset, d, and the joint angle, 9, are two parameters 
which may be used to describe the nature of the connection between 
neighboring links. 
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3.25 Assignment of link frames for the Yasukawa L-3. (~.C 2.) 

i CY.i - 1 ai- 1 di 9i 

1 0 0 0 91 

• 2 -90° 0 0 92 

3 0 L2 0 63 

4 0 LJ 0 94 

5 90° 0 0 6s 

FIGURE 3.26 Link parameters of the Yasukawa L-3 manipulator. 



Voorwaartse robot kinematica probleem: 

Gegeven de joint angles en/of de joint offsets wat is de positie en 
orientatie van het TCP (Tool Center Point)? De positie en 
orientatie van het TCP worden gerepresenteerd door de 
transformatie matrix ~T. 

Inverse robot kinematica probleem: 

Gegeven de positie en orientatie van het TCP I gerepresenteerd 
door ~T I wat zijn de joint angles en/of de joint offsets die deze 
positie en orientatie realiseren? 

Het voorwaartse kinematica probleem heeft een standaard 
oplossing. 
Het inverse kinematica probleem kan meerdere oplossingen 
hebben d.w.z. verschillende combinaties van joint angles en/of 
joint offsets kunnen dezelfde positie en orientatie van het TCP 
tot gevolg hebben. 
De oplossing(en) van inverse kinematica problemen zijn niet 
standaard en worden verkregen via algebrarsche en/of 
geometrische en/of numerieke methoden. 

FIGURE 4.4 Four solutions of the PUMA 560. 
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"Plane of the arm" 

FIGURE 4.9 Rotating a goal frame into the Motoman's subspace. 
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FIGURE 4.10 The plane of the Motoman manipulator. 



Rotating the goal frame into the Motoman 
(MK2) subspace 
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An. s ' ~ 

FIGURE 5.4 Vector B p fixed in frame {B}, is rotating with respect to 
frame {A} with angular velocity ; n . 

FIGURE 5.5 The velocity of a point due to an angular velocity. 



j 
Wj 

FIGURE 5. 7 Velocity vectors of neighboring links. 

j + 1 

{ i + 1} 

FIGURE 5.11 Static force-moment balance for a single link. 

(i + 1) 

Wj + 1 

FIGURE 6.5 The force balance, including inertial forces, for a single 
manipulator link. 



Newton's equation: F = m Vc 

FIGURE 6.3 A force F acting at the center of mass of a body causes 
the body to accelerate at i.Jc. 

Euler's equation : N = cl io + (j} xcl {j) 

FIGURE 6.4 A moment N is acting on a body, and the body is rotating 
with velocity w and accelerating at w. 



The iterative Newton-Euler dynamics algorithm 

Outward iterations: i : 0 ---; 5 

Inward iterations: z : 6 ---; 1 

if _ i R i+Ij ip 
i - i+l i+l + il 

in . _ iN + i R i + 1 + i p x i p . 
" - i i+l ni+I c . " 

1 

+ ip i R i+lj 
i+l X i+l i+l' 

r - =in'!'iz . 
1. \ 1.. 

To include gravity set 0v0 = G 

{S-.4r) 
[6.~2) 
[6.~'t) 

(6.45) 

(6.46) 

(6.47) 

c6. ~6) (6.48) 

(6.31) { ·(6.49) -

(6.50) 

(6•Lr') (6.51) 

lb.'i?..) (6.52) 

(b.lf 3) (6.53) 



Massa verdeling : inertia tensor 

{A} Z 

du 

FIGURE 6.1 The inertia tensor of an object describes the object's mass 
distribution. Here a vector A P locates the differential volume element, dv. 

Definitie inertia tensor in frame A: 

-I xy 

IYY 
-1 yz 

I :a= JJJ {y2 + z2 )Ax,y,z)dv 
y 

IYY = JJJ {x2 + z2 )Ax,y,z)dv 
y 

lzz = JJJ {x2 + y 2)Ax,y,z)dv 
y 

Ixy = JJJ x YAX,y,z)dv 
y 

lxz = JJJ xzAx,y,z)dv 
y 

Iyz = JJJ yzAx,y,z)dv 
y 



Algemene structuur van dynamisch modellen van starre 
robots met N rotatieassen 

7= M(8)e + v(8,8)+F(8,8)+ G(8) 

(}l (}1 (}1 71 .. 
(}2 

8= 8= 
(}2 

8= 82 72 
eRN 7= 

' ' ' 

(JN (j 
N (}N 7N 

M( 8) E RNxN : Massa matrix 

v( 8, e) ERN: Vector met centrifugaal en Coriolis krachten 

F( 8, e) ERN : Vector met wrijvings krachten 

G( 8) ERN : Vector met gravitatiekrachten 

7 ERN : Vector met motorkoppels op de assen 

Algemene state-space vorm van dynamisch modellen van 
starre robots met N rotatieassen 

[xt] [8] 2N RN state: x = x
2 

= e E R , control: u E 



1 (1) % File : planar2.al, Vincent Achten Msc Thesis pp. 83-84, modified GvW 
2 (2) % A computation of the closed for~ dynamic equations for a relatively 
3 (3) % simple 2-link planar robot. 
4 (4) % --------------------------------------------------------------------
5 (5) AUTOZ OFF 
6 (6) % --------------------------------------------------------------------
7 (7) % Physical declarations: (Newtonian) frames, particles and points 
8 (8) NEWTONIAN N % Newtonian reference frame 
9 (9) FRAMES A,B % ref. frames A and B 

10 (10) PARTICLES P,Q % point masses P and Q 
11 (11) POINTS 0 % base of robot 
12 (12) % --------------------------------------------------------------------
13 (13) % Mathematical declarations: variables, constants, specified, mass 
14 (14) VARIABLES Q{2}' %Generalized coordinates Q1, Q2 and derivatives Q1', Q2' 
15 (15) VARIABLES U{2}' %Generalized speeds U1, U2 and derivatives U1', U2' 
16 (16) VARIABLES TAU{2} % Torques TAU1 applied at joint 0 and TAU2 applied at joi 
17 (17) CONSTANTS G, L1, L2 % Grav. acceleration, lengths OP and PQ resp. 
18 (18) MASS P = M1, Q = M2 % Masses of P and Q 
19 (19) % --------------------------------------------------------------------
20 (20) % Kinematical differential equations 
21 (21) Q1' U1 
22 -> (22) Q1' U1 
23 (23) Q2 I U2 
24 -> (24) Q2' U2 
25 (25) % --------------------------------------------------------------------
26 (26) % Geometry relating unit vectors 
27 (27) SIMPROT(N,A,3,Q1) 
28 -> (28) N_A = [COS (Q1), -SIN (Q1), 0; SIN (Q1), COS (Q1), 0; 0, 0, 1) 
29 (29) SIMPROT(A,B,3,Q2) 
3 0 - > ( 3 0) A_ B = [COS ( Q2 ) , -SIN ( Q2 ) , 0 ; SIN ( Q2 ) , COS ( Q2 ) , 0 ; 0 , 0 , 1) 
31 (31) % --------------------------------------------------------------------
32 (32) % Position vectors 
33 (33) P 0 P> L1 * A1> 
34 -> (34) P 0 P> L1*A1> 
35 (35) P_P_Q> L2 * B1> 
36 -> (36) P_P_Q> L2*B1> 
37 (37) % ------~-------------------------------------------------------------
38 (38) % Angular velocities 
39 (39) ANGVEL(N,A) 
40 -> (40) W A N> = U1*A3> 
41 (41) ANGVEL(N,B) 
42 -> (42) W_B_N> = (U1+U2)*B3> 
43 (43) % --------------------------------------------------------------------
44 (44) % Velocities 
45 (45) V 0 N> = 0> 
46 -> (46) V 0 N> = 0> 
47 (47) V2PTS(N,A,O,P) 
48 -> (48) V P N> = L1*U1*A2> 
49 (49) V2PTS(N,B,P,Q) 
50 -> (SO) V_Q_N> = L1*U1*A2> + L2*(U1+U2)*B2> 
51 (51) % --------------------------------------~-----------------------------
52 (52) % Forces 
53 (53) GRAVITY( (-G) *N2>) 
54 -> (54) FORCE P> = -G*M1*N2> 
55 -> (55) FORCE_Q> = -G*M2*N2> 
56 (56) % --------------------------------------------------------------------
5? (57) % Torques 
58 (58) TORQUE(N/A,TAU1*A3>) 
59 -> (59) TORQUE_A> = TAU1*A3> 
60 -.> (60) TORQUE_N> = -TAU1*A3> 
61 (61) TORQUE(A/B,TAU2*B3>) 
62 -> (62) TORQUE_B> = TAU2*B3> 
63 -> (63) TORQUE_A> = TAU1*A3> - TAU2*B3> 
64 (64) % -------------------------------------~------------------~-----------
65 (65) % Equations of motion 
66 (66) ZERO = FR() + FRSTAR() 
67 -> (67) ZER0[1) = TAU1 - G*L1*M1*COS(Q1) - G*M2*(L1*COS(Q1)+L2*COS(Q1+Q2)) -
68 L1*L2*M2*SIN(Q2)*(U1A2-(U1+U2)A2) - L2*M2*(L2+L1*COS(Q2))*U2' - (M1*L1A 
69 2+M2*(L1A2+L2A2+2*Ll*L2*COS(Q2)))*Ul' 
70 -> (68) ZER0[2) = TAU2 - G*L2*M2*COS(Ql+Q2) - L2*M2*(Ll*SIN(Q2)*U1A2+L2*U2'+( 
71 L2+Ll*COS(Q2))*U1') 



{69) % --------------------------------------------------------------------
{70) % OUTPUT and SIMULATION declarations for FORTRAN code 
{71) OUTPUT T,Ql,Ul,Q2,U2 
{72) INPUT TAUl=O., TAU2=0. 
{73) INPUT G=9.81, Ll=O.S, L2=0.3 
{74) INPUT Ml=l, M2=0.5 
{75) INPUT Ql=O . , Ul=O., Q2=0., U2=0. 
{76) INPUT TINITIAL=O, TFINAL=lO . 
{77) INPUT INTEGSTP=0.2, PRINTINT=l, ABSERR=le-8, RELERR=le-7 
{78) UNITS Q{l:2}=Rad, U{l:2}=Rad/s, T=s 
{79) CODE DYNAMICS {) planar2l.FOR ,SUBS 



1 GvW 
2 GvW 
3 GvW 
4 

5 GvW 
6 GvW 
7 
8 
9 

10 
11 

Essential part of the code from subroutine EQNS1 
form the program planar2.for automatically generated 
by the Autolev program planar2.al 

Copy the next part of the code 
COEF = -M, M is the mass matrix GvW 
COEF(1,1) -M1*L1**2 - M2*(L1**2+L2**2+2*L1*L2*COS(Q2) 
COEF(1,2) -L2*M2*(L2+L1*COS(Q2)) 
COEF(2,1) -L2*M2*(L2+L1*COS(Q2)) 
COEF(2,2) -M2*L2**2 

12 GvW RHS=V+F+G-tau 
.13 RHS(1) = G*L1*M1*COS(Q1) + G*M2*(L1*COS(Q1)+L2*COS(Q1+Q2)) + L1*L2 
14 &*M2*SIN(Q2)*(U1**2-(U1+U2)**2) - TAU1 
15 RHS(2) = G*L2*M2*COS(Q1+Q2) + L1*L2*M2*SIN(Q2)*U1**2 - TAU2 
16 
17 GvW 
18 GvW 
19 
20 GvW 
21 
22 
23 GvW 
24 GvW 
25 
26 
27 
28 GvW 
29 GvW 
30 GvW 
31 

Compute derivatives of joint velocities 
Varp=inv(COEF)*RHS=inv(-M)*(V+G+F-tau)=inv(M)*(tau-V-G-F) 

Compute Varp(1) the determinant of COEF=-M 
VARp(1) = COEF(1,1)*COEF(2,2) - COEF(1,2)*COEF(2,1) 

VARp=adjoint(COEF)*RHS/determinant(COEF) 
=inv(COEF)*RHS=inv(M)*(tau-V-G-F) 
VARp(2) =(COEF(1,1)*RHS(2)-COEF(2,1)*RHS(1))/VARp(1) 
VARp(1) =(COEF(2,2)*RHS(1)-COEF(1,2)~RHS(2))/VARp(1) 

For N>2 Varp=inv(COEF)*RHS is computed with the routine SOLVE: 
CALL SOLVE(2,COEF,RHS,VARp) 
Copy code until here 



Baa·ngeneratie en Computed torque besturingssysteem 

P(tk ), R(tk): Gewenste TCP positie en orientatie op tijdstip tk 

tk+l - tk = T > 0, k = O,l, .. ,K -1 

(tk ), R(tk) 
Inverse 

ed(tk) e d (t ), e d (t ), e 
.. _ ... lnterpolatie .. 

kinematica 
~ 

p 

Arm ----~ ... ~~ M < e l l.,__ _ __.:~r 

t ~----'a 

a 

V <a.a> + G <a> + F <a.a> 

FIGURE 10.5 A model-based manipulator control system. 



Mechanica 

Fysica 

Chemie 

Biologie 

Economie 

Psychologie 

Optimaal besturingssysteem 

Model: 

x = f(x,u) \ 

y=g(x,u) \ 

W ensenlij st 

, 
/ 

I 

/ 
I 

I 

Beginsituatie : 
!' 

/ Begintoestand x(t0 ) 

Optimale sturing Berekening optima]e s.tu.fing en bijbehorend 

optimaaltoesta11ds en m etverloop: u · (t) . : (t) / t) 

Optimale meetwaarden 

u (t) 
Off -line 

/(t)j 

J 

--+- ----11------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .. ,~--+-------

I 

+ ~ 

L __ 

+ ~u(t) ... 
Stuur

correcties 

Sturing 

u(t) 

Compensator 
r---------------------------------1 r ................................................................................. , 

! ! 
Terugkoppeling I l Kalman Filter : 

: 

:£uee~~Lc:~ ~1111Jooolli ~~--A ~-A(-t)--t! Toestandschatter 
o L.U. L.U. ~(State estimator) 

-------- -------------- ---------· ! ............................................................................. .. 
J 

Wensenlijst Model (gelineariseerd) 

met onzekerheid 

Computer 

Systeem 

... -

, 
On-line 

~y(t) + ' 

Gemeten 
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Klassieke PID regaling 

J"t St "t om ang e e pom 
Control setpoint + error 

... PID controller ... 
System 

Bd (t) ~ 
~ 

~ 

~B(t) z-(t) 

Actual Joint 
angle 

B(t) 

PID control law: r(t) == Kp11B(t )+ KD!1iJ(t)+ K1 f11B(t )dt 
KP, Kn, K 1 : Bepaald m.b.v. empirische instelregels 

Regelaar antwerp niet gebaseerd op een model maar op 
empirische instelregels (bijv. Ziegler Nichols) 

Bewegingen van andere robotassen zijn voor de individuele 
PID regelkringen verstoringen 

Regeling "loopt per definitie achter het setpoint aan" 

-


