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Gevoelige robothand

Chr. Schwatizinger e.a.*
In het bijzonder voor toepassing in de ruimtevaart is door de firma 'Osterreichische
Raumfahrt und Systemtechnik' een universele grijper met twee vingers ontwikkeld voor
robots. Zonder optische sensoren wordt met
behulp van rekstroken richting, grooite en
aan riipingspunt van de grijpkracht bepaa d. Nasturen van de riipkracht bij een
veranderende uitwendige racht is mogelijk.
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Inleiding
De vrij te programmeren sturing van een robot
maakt het mo elijk dat deze verschillende taken kan vervul en zonder dat er eerst mechanische wijzigingen nodig zi'n. Echter, voor de
grijper van een robot is de huidige techniek
nog niet zo ver, zodat voor de meeste manipulatie- en montagetoepassingende grij ers speciaal moeten worden geconstrueerctlEr zijn
wel snelwissel-grijpersystemen en modulair opgebouwde grijpers. Maar het wisselen kost altijd tijd en meer grijpers betekenent ook meer
ewicht. In de ruimtevaart, waarvoor de hier
ieschreven grijper werd ontworpen, is echter
het besparen van gewicht een eerste eis. Bij het
ontwerp is gekozen voor detectie zonder optische sensoriek - vandaar de projectnaam
'Odipus', naar de blind geworden mythologische figuur. Het kunnen grijpen en vasthouden
van voorwerpen is ebaseerd op het vaststellen
en beheersen van e daarbij in de robotvin ers
optredende krachten. In feite zijn de mo e ijkheden van onze vingers nagestreefd. In fguur
1 i s te zien hoe de hand tussen twee vingertoppen een gevuld plastic bekertje optilt.
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Figuur 1. De robothand Ödipus tilt tussen twee vingertoppen een gevuld plastic bekertie op (fotoORS).
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Uitvoering
Op de bolvormige tip van het eindlid van een
grijpervinger van de robothand (figuur 2) kunnen krachten in willekeurige richtingenaan ri¡en. Zij veroorzaken zowel in het eindlid a s in
!et eerste lid, waarop het eindlid draaibaar is
bevesti d, buig- en torsiebelastingen en treken dru belasting in de langsrichting. Hoewel
de momenten van alle krachten het rootste
zijn in het eerste lid, worden toch de leinere
krachten gemeten die optreden in het eindlid;
dat de meetleidingen over een draaipunt moeten worden gevoerd, wordt hierbij voor lief genomen. Dit omdat door de variabele stand van
het eindlid ten opzichte van het eerste lid de ezochte kracht- en momentverhoudingen in et
eerste lid moeilijkzijn te ontrafelen.
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Figuur 2. üe robothand Ödipus met zijn bolvormigevingertoppen en rekstrookiesop de eindleden von
de vingers (fotoORS).
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Gevoelige robothand
Figuur 3. Plaatsingvan
de rekstrookjesvoor het
meten van de langskracht N en de momenten M in de eindleden
van een grijpervinger.
Ontbindingvan een willekeurige ap het eindlid
werkende kracht in een
toegevoegd x-y-i- cwrdinatenstelsel.

1

\
\

\

.... J ! !

Trek-druk-spanning:
ON = W,) =
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Buigspanningen in het y-z-vlak:
1
O’bx = f(M’,) = - [YF, + zF,]
WX

Buigspanningen in het x-z-vlak.
1
O’by = f(M’,) =- [XF, + zF,]
wY

&’by

1

= f(M”y) = - [XF, + (Z + a)Fx]
WY

Torsiespanning:

1

2 = f(MJ =-

[xFy+ yFxl

wlJ

Figuur 4. Spanningen die door de in figuur 2 aangegeven componentenvan de kracht F ontstaan in
het eindlid. A oppervlak doorsnede; W,, Wy, Wp
= weerstandsmomenten.
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Figuur 3 schetst de plaats van de rekstrookjes op het eindlid, waarop een wilekozen kracht F werkt Deze
Iekeurig
kracht oe nt in het lid een langskrachtN,
uit, buigmomenten M om de x- en y-coördinaten en torsie om de langsas van het
lid. Doordat er zes onbekende grootheden zijn in de robothand, te weten de
krachten F,, F~ en F,, zowel als de coördinaten x, y en z, dienen zes rekstrookbrugschakelingen te worden toegepast.
Deze dienen zo aangebracht te zijn dat
er vergelijkingenontstaan die onahankelijk van elkaar gedefinieerd zijn, zie de
zes vergeliikin en in figuur 4. Figuur 5
laat het afgewi kelde atroon van de rekstrookies op het e i n i i d zien. De bru schakelingen van de respectieveliike re strook-combinatie zijn in figuur 6 weergeeven. Brugschakelingen (8) meten de
EuigmomentenM , in hetx-z-vlaken in het
y - d a k , brugschakeling (9)meet de normaalkrachtN, in de richting z en de schakeling (14) meet het torsiemomentMd. Het
rekstrookpatroon is zodanig ekozen, dat
het signaal van elke brugsc akeling alleen afkomsti is van de soort belasting
die de betre ende brug moet meten. Zo
meten biivoorbeeld de bruggen (8) alleen
buigspanningen. Volledige temperatuurcompensatie is toegepast. De aanname
dat elke schakeling uitsluitend op één bepaalde belasting (kracht of moment) reageert, is een illusie Geringe afwi‘kingen
bii het positioneren van de rekstro en, toleranties in de geometrie van het eindlid
en materiaal-inhomogeniteit betekenen
onvoorziene stoorinvloeden door overspreken. Zii kunnen echter worden gemeten. De daarbii verkregen gegevens wor*den gebruikt voor een correctiesysteem
Het wordt ontkoppelen genoemd en gebeurt met behulp van een in eigen huis
ontwikkeldsoftware-moduul
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Figuur 6. Schakeling van de rekstraken.
(8) Schakeling voor meten buigmomenten.
(9)Schakeling voor het meten van de langskracht.
(14)Schakelin voor het meten van het torsiemament. De etafen tussen haakjes corresponderen
met de ingiguur 5 getoonde brugschakelingen.

kracht, i s het noodzakeliik zowel de snelheid als de positie van de
te regelen. Om het geheel
ke proporties te houden, i s
structuur het volgende
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Regelprincipe
Figuur 5. Plaats- en meetrichting van de op het
eindlid van de vinger aangebrachte rekstroken,
afgewikkeld voorgesteld.

Om bij het grijpen een bepaald verloop
van de bewegingen te bereiken, respectievelijk een gedefinieerd uitgeoefende

Het uitgevoerde rincipe van de krachtreeling i s biigevo g te zien als een digitale
frachtregeling met daar overheen een
analoge positieregelin .
Het blokschema van
re eling geeft figuur 7en kan alsvolgtwor en toegelicht:
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vwerk
berekening

KRACHT-REGELKRING(digitaal)
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Op het ogenblik van aanraken wordt de
werkelijke positie van de gri'per vastgehouden Gelijktijdig geschie t het bepalen van de op het grijpersysteem werkende krachten F ~F , ~F,,, respectievelijk momenten M , ~M
, ~M, ~betrokken
,
op een van
het Tool Centre Point (TCP) van de grij er
afgeleid coördinatensysteem, getoon8in
figuur 8. Dit TCP is een, door de robotontwikkelaar, gedefinieerd punt waar de
plaats van het coördinatenstelsel û i s De
overdrachtsfunctie tussen motorspanning
en ge enereerde rijpkracht bezit naast
een a ankelijkhei van de tiid, respectievelijk frequentie, ook een significante afhankelijkheid van de stand, respectieveliik vorm, van het gri'persysteem. Hierdoor is het noodzakelij geworden de instelgrootte als adaptieve rootheid te behandelen, en wel afhanke ijk van de geometrische vorm. Dit is in te zien aan de
hand van figuur 9. De overdrachtsverhouding tussen de motorspanning en bij-
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Figuur 7.
Blokschema van de
toegepaste krachtregeling: Dit is een
analoge regeling van
de positie met daaroverheen een digitale krachtregeling.

voorbeeld F~ in de linker tekening, is minder stug dan in de rechter tekening. Het
omgekeerde geldt voor de kracht F,. De
proefondervindeliik verkregen, toegevoegde regelparameterszorgen voor mechanische soepelheid bij verschillende
hoekinstellingen van het grijpersysteem.
De op deze wijze berekende grootte van
de instelsignalen wordt direct naar de
snelheidsingangvan de vermenigvuldiger
in de positie-regelkrin
evoerd. Het
doorslag evende vooriecf van deze
quasi-ge eelde, digitale krachtregeling
ten opzichte van een lineaire digitale
krachtregeling is het gevoeliger en sneller
reageren op regelafwijkingen
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Algemeen
De beschreven rekstrookapplicatie maakt
deel uit van een totale robotsturing, zie
schema figuur 1O.
Een voorwerp kan hiermee worden herkend door zijn:
- grootte - positie van de vingers,
- gewicht,
- elastische vervormbaarheid-vergelijk
een tennisbal met een honkbal.
Het proiect beperkte zich tot een tweevinger-griiper met vier vrijheidsgraden. De
verkre en ervaringen zijn tezijnertijd te
gebrui en bij een drievinger-grijper, een
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9. De daar de motor gegenereerde griipkracht is afhankeliik van
de hoekpositievan het eindlid.

Figuur 8. Het van de TCP van de grijper afgeleide
x-y-z-coördinatenstelsel, waarop de op de eindleden werkende krachten en momenten worden betrokken.

Figuur 10. De vingerbesturing vormt een aanwlling op de robotbesturing.

schieden. De richting van het openen en
sluiten van de griiper is binnen zekere
grenzen te variëren. Evenzo is het maximale bereik van de greep aanmerkelijk
ver root. Door het gebruiken van verlende sohare-programma's kan
Odipus snel worden aangepast aan geheel verschillende opdrachten.
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'Redactionele samenvatting en vertaling door H
Heubers van het artikel "Dehnungsmesstreifen als
Sensoren' in 'Messtechnische Briefe' 1991 nr 1, daar
Dipl Ing Chr Schwartzin er e a , Osterreichische
Raumfahrt- und Systemteckik (ORS) Ges m b H ,
Wien
Deze firma heeft de door hun ontwikkelde robothand
met de daarbii behorende softwore en alle nodi e
know-how voor belangstellenden beschikbaar ( t 3
0943-1-588-140)
Wil bedanken graag de heer ing L Daas van de firma J L Bienfait Aerdenhout, importeur van de door
ORS gebruikte HBM-rekstrookles, vaar z i p hulp ondervonden bil het totstandkomen van deze bewerking

