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Resumé

Dette speciale i datalogi behandler computerbaseret dynamisk simulering af artikulerede stive
legemer. Specialet tager udgangspunkt i impulsbaseret simulering af stive legemer, ved at give
en kort gennemgang af den fysiske teori, og forskellige udvalgte metoder og algoritmer, der
er nødvendige for at implementere dette paradigme. Derefter beskrives en udvidelse til simu-
lering af robotmekanismer. Udvidelsen indbefatter en ny type af dynamisk beregning, samt
en indføring i repræsentation af de elementer, der beskriver en robotmekanismes topologiske
struktur; led og samleled mellem de enkelte led. Til sidst fremstilles en impulsbaseret me-
tode, der kan behandle kontakter og kollisioner ved samleleds bevægelsesgrænser. Metoden
anvendes til overvågning og sikring mod overskridelser af samleledsgrænser, og er udviklet
og implementeret, som et selvstændigt bidrag til det impulsbaserede paradigme. Efter den
teoretiske gennemgang vises det, at den til specialet fremstillede simulator Multi kan afvikle
konfigurationer i interaktiv tid, og dermed har en mulig anvendelse indenfor computerspil.
Dette verificeres ved test af simulatoren.



Indhold

1 Indledning 4
1.1 Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3 Specialets bidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4 Læsevejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2 Simulering af Stive Legemer 9
2.1 Klassisk mekanik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.1.1 Kinematik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.1.2 Dynamik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.1.3 Impuls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.1.4 Friktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.2 Simulatorparadigmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2.1 Strafmetoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.2.2 Den impulsbaserede metode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.2.3 Den analytiske metode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.2.4 Hybrider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.3 Moduler anvendt i Multi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.3.1 Kollisionsbestemmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.3.2 Kontaktafgørelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.3.3 Kollisionssvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.3.4 Bevægelsesberegning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.3.5 Tidskontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2.4 Afrunding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3 Artikulerede stive legemer 46
3.1 Historisk arbejde indenfor robot dynamik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.2 Spatiel algebra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

3.2.1 Spatielle operatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.3 Kinematik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.3.1 Spatiel hastighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.3.2 Forward kinematik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3.4 Robot systemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.4.1 Led . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.4.2 Samleled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

1



INDHOLD INDHOLD

3.4.3 Led koordinatsystemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.4.4 Spatiel koordinattransformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

3.5 Forward dynamik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.5.1 Spatiel moment for stive legemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.5.2 Spatielle inertitensorer for stive legemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.5.3 Featherstones algoritme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

3.6 Kollisionssvar for robotmekanismer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.6.1 Kollisionsmatricen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.6.2 Beregning af Ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3.6.3 Forplantning af impulser i det artikulerede legeme . . . . . . . . . . . . 80

3.7 Udvidelse af moduler og datastruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3.7.1 Kollisionsbestemmelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
3.7.2 Kontaktafgørelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
3.7.3 Kollisionssvaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3.7.4 Bevægelsesberegning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
3.7.5 Tidskontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

4 Samleledsbegrænsninger 91
4.1 Den impulsbaserede metode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
4.2 Kollisionsbestemmelse for samleled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

4.2.1 Generalisering af Kollisionsbestemmelsesmodulet . . . . . . . . . . . . . 94
4.3 Kontaktafgørelse for samleled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

4.3.1 Generalisering af kontaktafgørelses modulet . . . . . . . . . . . . . . . . 102
4.4 Kollisionssvar for samleled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

4.4.1 Impuls beregning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
4.4.2 Generalisering af Kollisionssvar modulet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

4.5 Resultater og Konklusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

5 Verificering og test af simulatoren 107
5.1 Simulering af stive legemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

5.1.1 Test 1. Energibevarelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
5.1.2 Test 2. Friktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

5.2 Simulering af artikulerede legemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
5.2.1 Test 3. Energibevarelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
5.2.2 Test 4. Kollision med omgivelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
5.2.3 Test 5. Kollision med et stift legeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
5.2.4 Test 6. De fiktive kræfter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
5.2.5 Test 7. Bevarelse af momentet ved forskydning af massemidtpunktet. . . 119

5.3 Simulering af samleledsbegrænsninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
5.3.1 Test 8. Energibevarelse for rotationelle samleled. . . . . . . . . . . . . . 122
5.3.2 Test 9. Energibevarelse for translatoriske samleled . . . . . . . . . . . . 124
5.3.3 Test 10. Forskellige samleledsgrænser for translatoriske samleled . . . . . 126
5.3.4 Test 11. Forskellige samleledsgrænser for rotationelle samleled . . . . . . 128
5.3.5 Test 12. Statisk kontakt for samleledsgrænser. . . . . . . . . . . . . . . . 130

5.4 Køretider. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

2



INDHOLD INDHOLD

5.4.1 Test 13. Et komplekst artikuleret legeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
5.5 Kontrol af motorerne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

5.5.1 Test 14. Aktivering af motorer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
5.6 Kørselsstatistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
5.7 Vurdering af testene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

6 Konklusion 139
6.1 Efterskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

A Teoremer og hjælpesætninger 143

B Datastruktur for udvidelsen 145

C Kontrol af simulator 147

D Konfigurationsfiler 150

E Inertimatricer for simple symmetriske geometrier 153

3



Kapitel 1

Indledning

“The latest authors, like the most ancient, strove to subordinate
the phenomena of nature to the laws of mathematics.”

Sir Isaac Newton (1643-1727)
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1.1 Motivation Indledning

Dette speciale er skrevet i forbindelse med datalogistudiet på datalogisk institut ved Køben-
havns universitet (DIKU). Specialet er udarbejdet af Jakob Holck i perioden Juli 2003 til Maj
2004.

1.1 Motivation

Det er en velkendt udvikling, at spilproducenter søger at overgå konkurrenter på markedet, i
et forsøg på at få deres spil til at virke realistiske; det gælder styring af computerkaraktererne,
brugerinteraktion, gameplay’et og specielt den visuelle realisme. Lige fra starten af har det
store slag i høj grad handlet om at producere spil, der var meget visuelt realistiske. Indtil for
nogle år siden handlede det om at rendere den enkelte scene med flotte lysmodeller og detal-
jerede teksturer. I takt med at kunderne/spillerne har fået computere med utrolige ydeevner,
er kapløbet gjort endnu hårdere. I dag har det visuelle aspekt nået et niveau, der har gjort, at
flere og flere producenter søger andre veje for at højne realismen. Specielt inden for actionspil
ser man i dag ofte, at simulatorer anvendes i større eller mindre omfang. Spil som HalfLife 2
og HitMan 2, er moderne spil hvor simulering optager en del af spillets game-engine.

Det er på dette grundlag, at jeg ønsker at studere og beskrive teorien for en type af simulatorer,
der kan have relevans i dette scenarie. Det vil sige en simulator med en ydeevne, der gør det
muligt at anvende den i et interaktivt spil og samtidig har en fysisk realisme, der ligger på et
forholdsvis højt niveau i forhold til nutidens game-engines.

1.2 Formål

Specialets formål er at beskrive en række metoder, der gør det muligt at sammensætte en simu-
lator til simulering af konfigurationer bestående af artikulerede stive legemer (eng. Articulated
bodies), omgivet af stive legemer (eng. Rigid bodies). Det vil sige metoder til beregning af dy-
namikken for både stive legemer og artikulerede stive legemer, samt metoder der kan behandle
kollisioner mellem begge typer af legemer.

Et vigtigt formål med specialet har været at beskrive udvidelsen af en grundsimulator, der kun
kan håndtere stive legemer, til en simulator der kan håndtere artikulerede legemer. Fokus på
udvidelsen vil ligge på to kerneområder i teorien, dynamikken og repræsentation af samleled
(eng. joints) mellem led (eng. links). Vægten i gennemgangen af teorien vil overvejende ligge
på simulering af artikulerede legemer, men i og med at simulatoren skal kunne håndtere
konfigurationer med robotmekanismer omgivet af simple stive legemer, vil der som start være
en kort indføring i teorien for simulering af stive legemer inden for samme paradigme. Denne
korte indføring skal samtidig beskrive kommunikationen mellem de forskellige moduler, der er
dele af den grundsimulator, som udvidelsen af simulatoren bygges på. Konceptuelt er forskellen
mellem de to simuleringer, at legemerne knyttes sammen i samleled. Derved kan man simulere
mere komplekse strukturer opbyggede af elementer af stive legemer. Fysikken er den samme,
kun skal man nu medregne kraftpåvirkningen mellem leddene i de sammensatte strukturer.
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1.3 Specialets bidrag Indledning

1.3 Specialets bidrag

Dette speciale forsøger at beskrive den impulsbaserede simulering helt fra bunden af og dermed
gøre det lettere for en læser at implementere en simulator med alle dens forskellige metoder
og algoritmer. Erfaringerne og problemer ved implementeringen af grundsimulatoren og ud-
videlsen er beskrevet. Hvilket giver en vurdering af teorien og et indblik i de mere perifere
algoritmer, der er ekstremt vigtige ved en implementering. Specialet gennemgår store dele
af den teori for simulering af artikulerede legemer, der kan anvendes til at simulere robot-
mekanismer. I litteraturen beskrives simulering af stive legemer og simulering af artikulerede
legemer oftes i seperate tekster. Specialet beskriver én måde at håndtere konfigurationer, der
indeholder både stive legemer og artikulerede legemer, ved at lægge vægt på beskrivelsen af
den konceptuelle og implementelle udvidelse af moduldesignet fra at kunne håndtere simple
stive legemer til, at kun simulere systemer af stive legemer sammensat af samleled. Dermed
giver specialet, som helhed, en sammenhængende beskrivelse af et simuleringsdesign, der er
implementeret og testet.

Som et selvstændig unikt bidrag, løses problemstillingen med samleledsbegrænsninger inden
for det impulsbaserede paradigme. Dette er gjort i Kapitel 4, med en gennemgang af teorien
og en beskrivelse af ændringen af de involverede moduler.

Tak til ...

Jeg vil gerne takke, Kenny Erleben for super god vejledning, Niels Boldt for at være en god
sparringspartner, Dr. Roy Featherstone og Brian Mirtich for at besvare mine emails, Thomas
Jakobsen og Finn Berg Rasmussen, Christian Kurek og Bente Holck for korrekturlæsning, og
sidst men ikke mindst Gry Jackson for tålmodighed og støtte.

Jakob Holck
København, Maj 2004
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1.4 Læsevejledning

Kapitel 1: Dette kapitel, giver en kort indsigt i specialets indhold og mål.

Kapitel 2: Her gives en introduktion af det, i specialet, anvendte område inden for klassisk
mekanik, der behandler stive legemer. Vægten er lagt på udvalgte emner såsom impulser og
friktionskræfter. Derefter tages der hul på teorien for den impulsbaserede simulering: herunder
tidskontrol, kollisionsbestemmelse, kontaktafgørelse og kollisionssvar (impuls- og friktionsbe-
regning).

Kapitel 3: Der startes ud med en beskrivelse af den spatielle algebra [12] og dennes nota-
tion, som anvendes gennem resten af kapitlet. Dernæst introduceres det robotsystem, der vil
blive anvendt gennem hele teksten. Introduktionen beskriver to forskellige typer af samleled
(eng. joints) og hvordan de repræsenteres algebraisk. Kapitlet gennemgår Roy Featherstone’s
[12] algoritme til beregning af dynamikken for robotmekanismer, sammensat af stive legemer.
Derefter gennemgås Brian Mirtich [20] udvidelse af Featherstones metode, så den kan anven-
des med det impulsbaserede simuleringsparadigme. Der er lagt vægt på en implementering af
modulerne, derfor vil det sidst i kapitlet blive beskrevet, hvordan en moduludvidelse af den
grundlæggende simulators moduler kan implementeres.

Kapitel 4: Som et selvstændigt bidrag til teorien for impulsbaseret simulering, vil der i dette
kapitel blive fremstillet algoritmer, der gør det muligt at anvende impulser til at begrænse
den relative bevægelsesfrihed mellem to led koblet sammen af et fælles samleled. I udviklingen
er der lagt vægt på, at en sådan udvidelse er så simpel som muligt, og at genanvendelsen af
eksisterende algoritmer er maksimal. Til sidst vil der på baggrund af sidste kapitels testresul-
tater, blive diskuteret fordele og ulemper ved at anvende det impulsbaserede paradigme for at
overholde de begrænsninger (eng. hard constraints), der er nødvendige ved samleledsgrænser.

Kapitel 5: Det er målet at beskrive og implementere et system, der kan simulere simple
sammensatte strukturer. Jeg vil derfor også afslutte med at verificere simulatorens fysiske
realisme og dermed teste at teorien fra kapitel 4 holder i praksis. Test og verificering af den
implementerede testsimulator Multi, vil gennemføres ved at køre simple konfigurationer.

Bilag A: Dette bilag indeholder perifere teoremer og hjælpesætninger, der ikke er beskrevet
i hovedteksten. Teoremerne er ikke fremstillet med beviser, kun referencer til litteratur, hvor
beviserne er udført.

Bilag B: Udvidelsen af simulatoren kræver som sagt en udvidelse af de anvendte algorit-
mer. De nye algoritmer er afhængige af, at de allerede eksisterenede datastrukturer udvides.
Datastrukturer, der kan indeholde attributer og parametre for en robotmekanisme. Denne
datastruktur er fremstillet i dette bilag, da den er grundlæggende for en videreudvikling af
simulatoren.

Bilag C: Multi er implementeret som en konsolapplikation, hvor det er muligt at angive
parametre, der specificerer hvilken tilstand simulatoren skal køre i. Disse parametre, samt
muligheder for runtime-kontrol af simulatoren er specificeret i dette bilag.
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1.4 Læsevejledning Indledning

Bilag D: Eksempler på syntaksen, i de tre konfigurationsfiler, vises i dette bilag.

Bilag E: Eksempler på inertimatricer, for simple symmetriske geometrier.

Oversættelse af termer og gloser

Der har været megen tvivl om, hvordan visse termer skulle oversættes fra engelsk til dansk.
Dette er en typisk problemstilling, når teorien stort set kun er på engelsk. Der er anvendt
engelske gloser, når det har været umuligt at finde passende dansk oversættelse eller når
en dansk oversættelse ville forvirre mere end forklare. Denne løsning er ikke altid sproglig
acceptabel, men giver et bedre forståelsesmæssigt resultat, hvilket må være at foretrække.

Under arbejde med at designe/implementere testsimulatoren Multi, opstod der tit praktiske
problemer omkring implementeringen af veldokumenteret teori. Specielt når denne teori i prak-
sis krævede anvendelse af mere perifere algoritmer, der ikke var så velbeskrevet i litteraturen
for den overordnede teori. Derfor er der som en hjælp til læsere, der kunne tænke sig at imple-
mentere en simulator indsat hjælpeafsnit, der kan være en hjælp under dette arbejde. Derved
spares man for at bruge tid på typiske faldgrupper eller søgning efter passende algoritmer til
løsning af bi-problemer. Hjælpen er markeret ved teksten Hjælp.
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Kapitel 2

Simulering af Stive Legemer

“I will not define time, space, place and motion, as being well
known to all.”

Sir Isaac Newton (1643-1727)
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2.1 Klassisk mekanik Simulering af Stive Legemer

Dette kapitel giver en kort gennemgang af den underliggende teori for simulering af stive
legemer. Det lægger ud med at fremlægge teorien på klassisk facon, for derefter at anvende
den på objekter, repræsenteret som simple stive legemer. I slutningen af kapitlet introduceres
forskellige simuleringsmoduler, der egner sig som fundament for en impulsbaseret simulator
til simulering af systemer af stive legemer sammensat af led. I de efterfølgende kapitler vil
metoder til beregning af dynamikken for en robotmekanisme, blive gennemgået. Med disse
metoder udvides en impulsbaseret simulator for stive legemer (grundsimulatoren) til en mere
generel simulator.

Da fokus, i specialet, er lagt på teorien for simulering af robotmekanismer, er det fundet
tilstrækkeligt kun at give en introducerende beskrivelse af moduler og algoritmer i grundsi-
mulatoren. Kun kollisionsberegningsmodulet er beskrevet i detaljer, da dette er et centralt
modul for den impulsbaserede simulering. Grundsimulatoren skal fungere som et fundament
for udvidelsen, derfor er der gjort meget ud af beskrivelsen af informationsoverførelsen mellem
modulerne. Beskrivelsen af informationsstrømmen mellem modulerne, er en nødvendighed for
at kunne beskrive udvidelsen af simulatoren, i de efterfølgende afsnit. De valgte metoder er
anvendt i testsimulatoren Multi, en simulator implementeret i forbindelse med specialet.

2.1 Klassisk mekanik

Det teoretiske grundlag for den computerbaserede simulering dette speciale omhandler er in-
deholdt i den klassiske mekaniske fysik. Det er et enormt omfattende område, og det vil derfor
være nødvendigt kun at fokusere og afdække nogle af de for specialets centrale områder, nemlig
beskrivelsen af den frie bevægelse, dynamikken og impulser mellem kolliderende legemer. Te-
orien for den klassiske fysik er baseret på Sear, Zemansky og Young’s bog ’University physics’
[13] og Kleppner og Kolenkow’s bog ’An Introduction to Mechanics’ [26], mens afsnittene der
handler om stive legemer hovedsagelig er baseret på Brian Mirtich’s phd. afhandling ’Impulse-
based Dynamic Simulation of Rigid Body Systems’ [20].

2.1.1 Kinematik

Den del af mekanikken der behandler/beskriver bevægelse kaldes kinematik. Som udgangs-
punkt betragtes en partikel uden udbredelse og masse, som model for et objekt. Dermed ses
der bort fra rotation af objektet, og der opnås en simplificeret, idealiseret model for et objekt
der bevæger sig.

Lineære bevægelser

Bevægelse er en kontinuert ændring af et objekts position. For at tale om ændring af posi-
tion, for en partikel er det nødvendigt at definere et fast referencepunkt for bevægelsen. Et
sådant referencepunkt lader vi være origo O i et kartesisk koordinatsystem Fwcs, ofte refereret
til som verdenskoordinatsystemet. Koordinatsystemet er defineret ved tre lineært uafhængige
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2.1 Klassisk mekanik Simulering af Stive Legemer

enhedsvektorer ei, ej , ek, der udgør en basis for det 3-dimensionelle rum, der udspænder iner-
tialsystemet, som alle objekters bevægelse er beskrevet relativt til. Enhver bevægelse i rummet
kan repræsenteres, som en projektion af bevægelsen på de 3 akser. Med denne definition på
plads kan positionen P, for en partikel, beskrives relativt til O med stedvektoren r

r =




x

y

z


 = xei + yej + zek,

hvor x, y og z er de kartesiske koordinater for r. Lad nu partiklen bevæge sig fra et punkt P,
til et andet punkt Q, ændringen i partiklens position er ∆r, hvor x, y og z komponenterne i
∆r er ∆x, ∆y og ∆z. Lad nu ∆t være tidsintervallet hvor partiklen bevæger sig fra P til Q.
Gennemsnitshastigheden vav i intervallet defineres, som

vav =
∆r
∆t

.

Det vil sige vav er en vektor med samme retning som ∆r og en størrelse der svarer til ∆r
divideret med ∆t. Den øjeblikkelige hastighed v for partiklen, er defineret som grænseværdien
for vav, når ∆t går mod 0

v = lim
∆t→0

∆r
∆t

=
dr
dt

.

Ligesom hastighed er en beskrivelse af partiklens ændring i position, er acceleration en beskri-
velse af partiklens ændring i hastighed med hensyn til tiden. Lad partiklen til tiden t1 have
positionen P og hastigheden v1, og til et senere tidspunkt t2 have positionen Q og hastigheden
v2. Gennemsnits accelerationen aav for partiklen, når den bevæger sig fra P til Q er defineret
som forholdet mellem ændringen af hastigheden ∆v og tidsintervallet ∆t

aav =
v2 − v1

t2 − t1
=

∆v
∆t

.

Den øjeblikkelige acceleration a defineres på samme måde, som den øjeblikkelige hastighed,
nemlig som grænseværdien for aav, når ∆t går mod 0

a = lim
∆t→0

∆v
∆t

=
dv
dt

.

Angulære bevægelser

Så længe et objekt ikke har udbredelse kan bevægelsen af objektet fastlægges fuldstændigt, ved
en lineær beskrivelse af et punktformet objekts bevægelse. Den idealiserede model (partikel
modellen) er kun anvendelig, når rotation og deformationer ikke er inde i billedet. Nu udvides
modellen til at omfatte objekter der har en endelig størrelse og fast form, som kan have
rotationelle-, såvel som translatoriske bevægelser. Vi antager stadigt at objekterne ikke kan
deformeres. Denne klasse af objekter kaldes stive legemer. Kinematikken for stive legemer
beregnes analogt til kinematikken for partikler, når man ser på translatoriske bevægelser.
Derimod kan der for objekter med en udbredelse, være tale om rotationelle transformationer
af objektet. Gennemsnits vinkelhastighed ωav for et legeme, i et tidsinterval ∆t = t2 − t1,
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P

P

t

t1

2

2

1O

∆θ

θ

θ

Figur 2.1: Angulær ændring af positionen ∆θ for et roterende legeme

defineres som forholdet mellem den angulære ændring af positionen ∆θ = θ2 − θ1, illustreret
i figur 2.1, og ∆t

ωav =
∆θ

∆t
.

Den øjeblikkelige vinkelhastighed ω er defineret som grænseværdien for ωav, når ∆t går mod
0

ω = lim
∆t→0

∆θ

∆t
=

dθ

dt
.

Lad ω ∈ R3 betegne vinkel hastigheden af et legeme L. Retningen af ω definerer rotationsak-

O

x
P

Qx

OP
vcm

r

L

ω

vω

x

y

z

v
vcm

Figur 2.2: Hastigheden v = vcm + vω for et vilkårligt punkt Q, der bevæger sig med legemet
L. Position for legemet er P, vinkelhastigheden for legemet er ω, den lineare hastigheden for legemet er vcm

og den linære hastighed af punktet Q er vω

sen for legemet, mens længden ‖ω‖ beskriver hastigheden af rotationen omkring rotationsaksen
mod urets retning. Læg mærke til at vinkelhastigheden er invariant overfor positionen, men
afhængig af rotationsaksens retning.
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2.1 Klassisk mekanik Simulering af Stive Legemer

Det er praktisk at kunne finde hastigheden for et hvilket som helst punkt i og udenfor et legeme,
der roterer sammen med legemet. Lad et legeme være repræsenteret i et koordinatsystem med
origo O, som illustreret i figur 2.2. Lad P være et fast punkt i legemet, med hastigheden
vcm. Legemet roterer omkring P , med vinkelhastigheden ω. Enhvert punkt der bevæger sig
sammen med L har en øjeblikkelig hastighed

vQ = ω × r + vcm, (2.1)

hvor r er en vektor fra P til Q og vcm er hastigheden af punktet P (i det efterfølgende er P

ofte sammenfaldende med massemidtpunktet).

Vinkelaccelerationen beskriver et legemes ændring af vinkelhastigheden med hensyn til tiden.
Lad et legeme rotere, omkring en fast akse, med vinkelhastigheden ω1 til tiden t1, for senere
til tiden t2, at rotere med en vinkelhastighed på ω2. Gennemsnits vinkelaccelerationen αav

er nu forholdet mellem ændringen af vinkelhastigheden ∆ω = ω2 − ω1, under tidsintervallet
∆t = t2 − t1

αav =
ω2 − ω1

t2 − t1
=

∆ω

∆t
.

Den øjeblikkelige vinkelacceleration ω defineres nu, som grænseværdien af αav, når ∆t går
mod 0

α = lim
∆t→0

∆ω

∆t
=

dα

dt
.

Accelerationen af punktet Q relativt tilO (den absolute acceleration), er nu den afledede af den
absolutte hastighed v med hensyn til tiden. Den afledede af v findes ved ledvis differentation
af ligning (2.1)

aQ =
dvQ

dt
= ω × v + α× r + acm.

2.1.2 Dynamik

I det foregående afsnit blev kinematikken beskrevet. I dette kapitel vil vi beskrive relationen
mellem bevægelse og de ændringer den forårsager i et system af objekter; denne problemstil-
ling kaldes dynamik. Sir Isaac Newton (1642-1727) gav i 1686 i sin Philosophiae Naturalis
Principia Mathematica[22], en definition af en række regler, der beskriver bevægelse i rummet.
Det er disse principper, der er grundlaget for alle beskrivelser af dynamikken i dettte speciale.
For at få fast grund under fødderne er det nødvendigt at beskrive disse regler. Det skal un-
derstreges, at den tolkning af lovene, der gives umiddelbart efter fremstillingen, fokuserer på
den information der har direkte relevans for forståelsen af teorien i specialet. Dermed er det
sagt, at lovene siger meget mere end den sparsomme tolkning der er givet.

Lov 1 (Newton’s første lov) Ethvert legeme forbliver i en tilstand af hvile eller uniform
bevægelse i en lige linie, med mindre det tvinges til at ændre denne tilstand af en ydre kraft-
påvirkning.
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2.1 Klassisk mekanik Simulering af Stive Legemer

Denne lov siger, at bevægelsesmængden for et objekt er uændret med mindre objektet påvirkes
af en ydre kraft. Bevægelsesmængden er hvad man teoretisk kalder momentet for et objekt.
Loven postulerer eksistensen af et inertialsystem, da enhver bevægelse kun kan defineres udfra
et fast referencepunkt.

Lov 2 (Newton’s anden lov) Accelerationen af et objekt forårsaget af en ydre kraftpåvirk-
ning, er direkte proportional med størrelsen af kraften, har samme retning som kraften og er
omvendt proportional med massen af objektet.

Denne lov kan skrives som en ligning
f = ma.

Hvor f er kraften der påvirker objektet, m er massen for det påvirkede objekt og a er den
resulterende acceleration.

Lov 3 (Newton’s tredie lov) For enhver aktion er der en lige stor og modsatrettet reaktion.

Princippet foreskriver, at ved enhver interaktion mellem to objekter, findes der et par af
kræfter der påvirker de to kolliderende objekter. Størrelsen af kraftpåvirkningen af det før-
ste objekt, har samme størrelse som kraftpåvirkningen af det andet objekt. Retningen af
kraftpåvirkningen af det første objekt er modsatrettet kraftpåvirkningen af det andet objekt.
Kraftpåvirkninger optræder altid i par, der er lige store og modsat rettede.

Ifølge definitionen af acceleration og antagelsen om at massen af et objekt er konstant, kan
Newton’s anden lov skrives, som

f =
d

dt
mv. (2.2)

Produktet mv kaldes det lineære moment, og betegnes P. Newton’s anden lov kan nu skrives,
som

f =
dP
dt

. (2.3)

Ifølge ovenstående ligning, vil det lineære moment være uændret, så længe et legeme ikke
påvirkes af en ydre kraft. Det er hvad Newton udtrykker verbalt med sin første lov.

Den rotationelle bevægelse introducerer en masse nye parametre, der beskriver bevægelsen af
et legeme. Det forholder sig faktisk sådan, at der for enhver lineær parameter, findes en angu-
lær pendant. Den angulære pendant til det lineære moment, er det angulære moment L. Det
angulære moment er relateret til vinkelhastigheden gennem 3 × 3-matricen I. Denne matrix
kaldes inertimatricen, og den beskriver et legemes massefordeling omkring massemidtpunktet.
Er geometrien for legemet placeret symmetrisk omkring koordinatakserne for koordinatsyste-
met FB, vil inertimatricen være en diagonalmatrix. Diagonal matricer er invertible, og har
beregningsmæssige rare egenskaber. Den inverse inertimatrix I−1, findes ved at invertere alle
diagonalelementerne. Er inertimatricen kendt, kan relationen mellem det angulære moment
og vinkelhastigheden skrives, som

L = I ω. (2.4)
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2.1 Klassisk mekanik Simulering af Stive Legemer

Den afledede af det angulære moment kaldes kraftmomentet (eng. torque) τ ∈ R3, og er den
angulære pendant til en kraft.

τ =
dL
dt

. (2.5)

Kraftmomentet, der opstår ved en kraftpåvirkning f af et legeme, i et punkt r relativt til
massemidtpunktet, er defineret, som

τ = r× f . (2.6)

Med definitionen af det ovenstående kan et princip, der anvendes i hele gennemgangen af
teorien, beskrives i følgende observation.

Observation 1 (Et legemes påvirkninger af omgivelserne) Den generelle bevægelse af
et legeme kan opdeles i en lineær bevægelse af en punktformet masse, hvor massen er lig lege-
mets masse, placeret i massemidtpunktet, under indflydelse af en ekstern kraft og en rotationel
bevægelse omkring massemidtpunktet under påvirkning af et eksternt kraftmoment. På samme
måde kan den kraft et legeme påvirker sine omgivelser med, i et vilkårligt punkt, opdeles i
bidrag fra legemets lineære kraft og legemets kraftmoment (eng. torque) i punktet.

2.1.3 Impuls

Under antagelsen af at legemerne er 100% stive og derfor ikke deformerer under en kollision, er
det klart at kollisionens varighed er uendelig lille. Betragtes kollisionen mellem legemerne, som
et lukket system, vil systemets samlede moment være uændret, og dermed vil den kinetiske
energi i systemet ligeledes være uændret. En sådan kollision kaldes, en elastisk kollision (sker
der et tab af kinetisk energi under en kollision, kaldes den uelastisk). Relationen mellem kraft
og lineært moment, fra ligning (2.3), kan skrives på integralform, som

∫ t

0
f dt = P(t)−P(0). (2.7)

Ændringen af et legemes lineære moment er dermed givet, som integralet af kraftpåvirkningen,
med hensyn til tiden. Integralet kaldes impulsen. En impuls er en matematisk idealisering af
en meget stor kraftpåvirkning over et kort tidsinterval. Da en kollision mellem to stive legemer
giver anledning til en momentan ændring af legemernes bevægelse, kan det udfra ligning (2.7)
ses at det kræver en uendelig stor kraftpåvirkning af begge legemer i et uendelig lille tidsrum.
Denne impulsive kraftpåvirkning kaldes en en impuls. Lad nu tc betegne varigheden af en
kollision. For elastiske kollisioner kan impulsen, der påvirker et legeme under en kollision
derfor findes, som grænseværdien af integralet over kraftpåvirkningen, når tc → 0

p = lim
tc→0

∫ tc

0
f(τ) dτ. (2.8)

Ovenstående ligninger vil være udgangspunktet for beregningerne af de impulser, der optræder
under en kollision mellem to legemer A og B. Har vi først bestemt størrelse og retning af
impulserne kan vi udfra bevægelsesligningerne bestemme ændringen af det lineære moment
∆P og det angulære moment ∆L for de implicerede legemer, hvilket er det egentlige mål. Lad
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IA betegne inertimatricen for legemet A og rA betegne retningsvektoren fra massemidtpunktet
til kontaktpunktet. Udfra udledninger af Newton’s 3. lov (ligning (2.2)) og 2.4, kan relationen
mellem impulsen pA af et legeme A (defineret ved ligningen 2.8), og hastighederne v og ωA

skrives, som

pA(t) = mA∆vA(t) (2.9)
rA × pA(t) = IA∆ωA(t). (2.10)

Da en kollision sker momentant giver det ikke mening, at benytte tiden som integrations para-
meter. Det er nødvendigt at vælge en anden parametrisering γ af kollisionen. Af parameteren
kræves det, at den er defineret på et kompakt interval, hvorpå den impulsive kraft som funk-
tion af γ er monoton og kontinuert i hele intervallet. Lad γ være en sådan parameter, der
opfylder ovenstående krav. Omskrives ligningerne (2.9) og (2.10) ved at isolere vA og ωA på
venstre side af lighedstegnet og skiftes kollisionsparameteren til γ, fås

∆vA(γ) =
1

mA
pA(γ) (2.11)

∆ωA(γ) = I−1
A (rA × pA(γ)) (2.12)

Massen, retningsvektoren og inertimatricen er kendte størrelser, så for at nå målet skal impul-
sen pA(γ) bestemmes.

L A

L B

Kontaktpunkt
z

y

x

n

Tætteste punkt for legemerne 

F
coll

Figur 2.3: Kontaktkoordinatsystemet Fcoll placeres udfra kontaktpunktet og orienteres efter
kontaktnormalen. Kontaktpunktet er et punkt midt mellem de tætteste punkter mellem legemerne LA og
LB. Kontaktnormalen n er en normaliseret vektor mellem de tætteste punkter, med retning fra det tætteste
punkt for legeme LB mod det tætteste punkt for legeme LA.

For at lette beregningerne af impulserne, vil problemet være beskrevet i et koordinatsystem
Fcoll, kaldet kontaktkoordinatsystemet. Antag at kollisionen mellem legemerne optræder i
netop et fælles kontaktpunkt. Kontaktkoordinatsystemets position er bestemt af kontaktpunk-
tet, som illustreret i figur 2.3. Kontaktkoordinatsystemets z-akse ensrettes med normalen til
planet indeholdende legemernes fælles kontaktflade og har retningen fra legeme B til legeme
A. Denne normal kaldes kontaktnormalen. Kontaktfladen er bestemt, som tangentplanet til
legemernes fælles overflade i kontaktpunkterne. I tilfældet af at legemernes overflader i kon-
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taktpunktet, ikke er glatte, findes der ikke et tangentplan. I dette tilfælde defineres kontakt-
normalen, som en vektor parallelt med afstandsvektoren mellem de tætteste punkter mellem
legemerne lige inden kollisionen.

De impulser der ønskes fundet er impulser, der kan sende legemerne væk fra hinanden efter en
kollision og dermed undgå en forestående gennemtrængning. Det er klart et de skal påtrykkes
i kollisionspunktet for legemerne. For størrelsen og retningen kræves det af Newton’s tredie
lov, at impulserne er lige store og modsatrettede. De skal tilmed kunne negere den relative
hastighed i normalretningen for de tætteste punkter for legemerne. De krav gør det klart, at
det vil være fornuftigt at finde en relation mellem den relative hastighed af legemernes tætteste
punkter og impulser med den ønskede profil.

Med fastlæggelsen af Fcoll, bevises eksistensen af en 3 × 3-matrix K, knyttet til afbildnin-
gen mellem den relative hastighed af legemernes tætteste punkter og kollisionsimpulsen. Alle
nedenstående beregninger repræsenteres i koordinatsystemet Fcoll. Hastigheden af kontakt-
punktet for legeme A, betegnes uA, og er givet ved udtrykket

uA(γ) = vA(γ) + ωA(γ)× rA. (2.13)

Kombineres ligningerne (2.11), (2.12) og (2.13) fås et udsagn, der beskriver ændringen af
legeme A’s hastighed i kontaktpunktet

∆uA(γ) =
1

mA
pA(γ) +

(
I−1
A rA × pA(γ)× rA

)

=
(

1
mA

1− r̃AI−1
A r̃A

)
pA(γ), (2.14)

hvor r̃A er rA’s krydsproduktmatrix og 1 er 3× 3 identitets matricen. Den samme udledning
kan foretages for legeme B, den eneste forskel, er at pA skal erstattes med −pA, dvs

∆uB(γ) = −
(

1
mB

1− r̃BI−1
B r̃B

)
pA(γ). (2.15)

Lad nu u(γ) betegne den relative hastighed for kontaktpunktet. Ændringen af u(γ) kan skrives
som ∆u(γ) = ∆uA−∆uB, og findes ved subtraktion af ligningerne (2.14) og (2.15), og dermed
fås

∆u(γ) =
[(

1
mA

+
1

mB

)
1− (

r̃AI−1
A r̃A + r̃BI−1

B r̃B

)]

︸ ︷︷ ︸
K

p(γ). (2.16)

Læg mærke til at indekset ·A for impulsen er fjernet. Dette er gjort udfra den betragtning
at pA = −pB, så vektoren der repræsenterer de ligge store og modsatrettede impulser kaldes
p, og dermed fjernes associationen til et bestemt legeme. Fortegnsforskellen for impulserne
er rykket ind i udtrykket for K. Ovenstående relation beskriver ændringen af den relative
hastighed mellem de to legemer A og B, i kontaktpunktet. På kort form kan den skrives som

∆u(γ) = Kp(γ). (2.17)

Matricen K kaldes for kollisionsmatricen og anvendes i begge de efterfølgende impulsbereg-
nings metoder. Ovenstående relation beskriver ændringen af den relative kontaktpunkts ha-
stighed mellem de to legemer A og B.
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Teorem 1 (Egenskaber for K) For en given kollision er kollisionsmatricen K defineret i
ligning (2.16) konstant, invertibel, symmetrisk og positiv definit.

Bevis: At K er konstant kan indses udfra definitionen; indgangene i matricen afhænger af
massen, massefordelingen og kontakpunktets position for de kolliderende legemer. Disse pa-
rametre er konstante under en kollision. De tre andre egenskaber bevises ved at se på de
tre delmatricer, hvis sum udgør K. Den første delmatrix M er en positiv skalar af identitets
matricen, som klart er symmetrisk og positiv definit (se bilag A, definition 5). De to øvrige
delmatricer A1 = −r̃1 I1r̃1, og A2 = −r̃2 I2r̃2, hvor den lokale inertitensor Ii for legemerne
er symmetrisk positiv definit, hvilket gør at den inverse I−1

i ligeledes er symmetrisk positiv
definit. Da r̃i er en skævsymmetrisk matrix, gælder der at AT

i = Ai, så Ai er symmetrisk.
Lad x ∈ R3 være en vilkårlig vektor, der gælder nu

xTAix = −xT r̃iI−1
i r̃ix = (r̃ix)T I−1

i (r̃ix) = wT I−1
i w,

hvor w ∈ R3 er krydsproduktet ri × x. Da I−1
i er positiv definit, er højre siden af ligningen

ikke-negativ, og dermed er Ai positiv semi definit (se bilag A, definition 6). Da K er summen
af tre symmetriske matricer, hvoraf en er positiv definit og de to andre er positiv semi definit,
er K symmetrisk, positiv definit, hvilket medfører at den er invertibel. ¤

Teorem 2 (Kollisions ligninger) Under en kollision parametriseret med γ, udvikler den
relative kontaktpunkts-hastighed og kollisionsimpulsen sig som

d

dγ
u(γ) = K

d

dγ
p(γ)

d

dγ
p(γ) = K−1 d

dγ
u(γ).

Bevis: I følge ligning (2.17), er ∆u(λ) = u(λ) − u(0) = Kp(λ). Da K er konstant vil den
afledede af udtrykket, med hensyn til λ, give det første udtryk i teoremet. Da K samtidig er
invertibel kan dette udtryk inverteres. Hvilket giver det andet udtryk i teoremet. ¤

Det teoretiske grundlag for den impulsbaserede simulering er nu fremstillet. Som lovet vil der
i det efterfølgende afsnit introduceres fysiske love til beregning af friktion.

Hjælp 1 Da K er invertibel, kan man anvende Cramer’s regel (teorem 12 i bilag A), til at
beregne K−1.

2.1.4 Friktion

Når to legemer med kontakt, bevæger sig relativt til hinanden med en relativ hastighed, der
ligger i tangentplanet (planet med kontaktnormalen som normal), vil gnidningen mellem lege-
mernes overflader forårsage kraftpåvirkninger af begge legemer. Kraftpåvirkningernes retning
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er modsat legemernes bevægelsesretning. Denne tangentiale kraftpåvirkning kaldes friktions-
kraften, og beskrives med en friktionslov. Friktionskræfter kan opdeles i 3 typer, dynamiske
friktionskræfter, stabile statiske friktionskræfter og ustabile statiske friktionskræfter. Den an-
vendte friktionslov, der benyttes i testsimulatoren, er Coulombs friktionslov. I dette afsnit
præsenteres loven, samt et vigtigt teorem der finder anvendelse i begge af testsimulatorens
impulsberegningsmetoder.

Lov 4 (Coulombs friktionslov) Lad A og B betegne to kolliderende legemer. Lad nu u
være hastigheden af kontaktpunktet for legeme A, relativt til hastigheden af kontaktpunktet for
legeme B. Lad ydermere ut være det tangentiale element af u. Lad fn og ft være normal og
tangential elementet af kraft anvendt af legeme B på legeme A. Der gælder nu følgende

ut 6= 0 ⇒ ft = −µ‖fn‖ ut
‖ut‖

ut = 0 ⇒ ‖ft‖ ≤ µ‖fn‖,

hvor µ er friktions koefficienten.

Dynamisk friktion

Dynamisk friktion opstår, når den relative kontakt hastighed i tangentplanet er forskellig fra
nul. Dette afsnit beskriver udledningen af udtryk for ændringen af kollisionsimpulsen p(γ).
Udtrykket er afhængig af funktionen ξ(θ) : [0, 2π] → R3, defineret i definition 1, der beskriver
glidningsvektoren som funktion af vinklen θ.

Definition 1 Lad θ ∈ [0, 2π] være vinklen af den relative hastighed, i forhold til x-aksen i
tangentplanet. Dvs θ = tan−1(uy, ux). Glidningsvektoren ξ(θ) defineres nu som

ξ(θ) =



−µ cos θ

−µ sin θ

1


 =



−µux/

√
u2

x + u2
y

−µuy/
√

u2
x + u2

y

1


 ,

hvor µ er friktionskoefficienten.

Det er nu muligt at udtrykke ændringen af kollisionsimpulsen p(γ), som en funktion af glid-
ningsretningen. Dette er gjort i lemma 1.

Lemma 1 Lad pz være komponent i normalretningen for en kollisionsimpuls, og lad θ(pz)
være den relative glidningsretning under en kollision. Når legemerne glider relativt til hinanden,
gælder

d

dpz
p(pz) = ξ(θ(pz)).
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Bevis: Anvendes kæderegelen, kan den afledede af kollisionsimpulsen med hensyn til pz skrives,
som

d

dpz
p(pz) =

d

dt
p(pz)

dt

dpz
p(pz) = f(pz)

dt

dpz
p(pz),

hvor f(pz) er kollisionskraften, den tidsafledede af impulsen. Coulombs friktionslov giver, at

f(pz) =



−µ cos θ(pz)fz(pz)

−µ sin θ(pz)fz(pz)

fz(pz)


 ,

under glidende kontakt. Kombineres disse ligninger, sammen med observationen at (dt/dpz)(pz) =
1/fz(pz) er lemmaet bevist. ¤

Teorem 3 Når to kolliderende legemer er i glidende kontakt, er den afledede af u med hensyn
til pz givet ved

d

dpz
u = K ξ(θ) = K



−µux/

√
u2

x + u2
y

−µuy/
√

u2
x + u2

y

1


 .

Bevis: Vælges pz, som integrationsparameter, giver teorem 2 en relation mellem den afledede af
u med hensyn til pz. Indsættes højresiden af ligningen i lemma 1 på p’s plads, giver definition
1 det ønskede udtryk. For at bevise teoremet mangles det at godtgøre, at pz er en gyldig
integrationsparameter. Det er klart, at pz (normal komponenten af p) ved kollisions start er
0, for derefter at vokse monotont under en kollision; den er integralet af normal komponenten
af kraftpåvirkningen af legeme B på legeme A, og er derfor altid positiv i Fcoll (se figur 2.3)
fordi legemerne kun kan frastøde hinanden. ¤

Teorem 3 giver et system af 3 ikke-lineære 1. ordens ODE’er, der beskriver udviklingen af den
relative hastighed u, mellem to legemer, under en kollision. Ved hjælp af numerisk integration
med pz som integrationsparameter, kan u overvåges under kollisionen, så længe den relative
hastighed i tangentplanet er forskellig fra nul.

Statisk friktion

Er den relative hastighed i tangentplanet nul, kaldes påvirkningen af friktionskræfterne Statisk
friktion. Betragtes den relative hastighed i tangentplanet for to legemer med kontakt, opstår
statisk friktion i overgangen fra en relativ hastighed forskellig fra nul, til en relative kontaktha-
stighed lig nul. I dette tilfælde kan man sige, at kollisionspunkterne for de implicerede legemer
bevæger sig parallelt. Spørgsmålet er nu, er den statiske friktion stabil eller ustabil? De to
legemer påvirkes begge af ydre og indre kræfter, hvilket sjældent resulterer i ens påvirkninger.
Derfor vil de to legemer forsøge at frigøre sig fra hinanden ved kontaktpunktet. Begrænser vi
os til kun at se situationen i tangentplanet, er det her kun friktionskraften der holder lege-
merne sammen ved kontaktpunktet. Er friktionskræfterne stærke, vil legemerne blive ved med
at hænge sammen. Hvis ikke, vil de begynde at glide fra hinanden.
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2.2 Simulatorparadigmer Simulering af Stive Legemer

Stabil kontra ustabil statisk kontakt

Når påvirkningen af friktionskræfter skal medregnes i simulationen er det, alt efter hvilken
metode der benyttes, nødvendigt at opstille en test der kan afgøre hvilken type friktion, der
på simulationstidspunktet er aktuel. I første omgang er det interessant at skelne mellem dyna-
misk eller statisk friktion. Overgangen mellem to typer af friktion optræder, når størrelsen af
den relative kontakthastighed i tangentplanet er mindre end en toleranceværdi ε. Hvis dette
er tilfældet, under en kollision, beskriver nedenstående teorem 4 en test til klassificering af
friktionstypen.

Teorem 4 (Stabil kontakt) Ved en kollision mellem to legemer, med kollisionsmatricen K,
vil påvirkningen af friktionskræfterne modvirke glidning hvis og kun hvis

(
K−1

13

)2 +
(
K−1

23

)2 ≤ µ2
(
K−1

33

)2
,

hvor K−1
ij betegner det (i, j)’te element i den inverse kollisionsmatrix K−1.

Bevis: Lad f(pz) være kollisionskraften med hensyn til pz. Antag at der ikke er nogen glidning
mellem legemerne, da gælder der iflg. Coulombs friktionslov, at

fx(pz)2 + fy(pz)2 ≤ µ2fz(pz)2,

eller, ved at udtrykke kraften som de tidsafledede af de akkumulerede impulser,
[
dpx

dt
(pz)

]2

+
[
dpy

dt
(pz)

]2

≤ µ2

[
dpz

dt
(pz)

]2

.

Multipliceres nu med (dt/dpz)2 på begge sider af uligheden, fås
[
dpx

dpz
(pz)

]2

+
[
dpy

dpz
(pz)

]2

≤ µ2

[
dpz

dpz
(pz)

]2

.

Hvis kontakten er stabil, er bidraget fra de afledede af den relative hastighed i tangentretningen
nul. I dette tilfælde medfører teorem 2, at

d

dpz
(pz) = K−1




0
0

u′(pz)


 =




K−1
13

K−1
23

K−1
33


u′z(pz).

Ved at kombinere de to sidste ligninger bevises teoremet. ¤

2.2 Simulatorparadigmer

I dag findes der mange forskellige simulatorparadigmer. Hver især har de styrker og svaghe-
der. Nogle lægger vægt på fysisk realisme, andre hastighed. Nogle simulationsparadigmer er
velegnet til en type af konfigurationer, mens de halter under andre typer af konfigurationer.
Overordnet skelnes der groft sagt mellem fire typer af simulatorparadigmer
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2.2 Simulatorparadigmer Simulering af Stive Legemer

• Strafmetoder (eng. penalty methods).

• Impulsbaserede metoder (eng. impuls based methods).

• Analytiske metoder (eng. constraint based methods).

• Hybrider (et mix af to eller flere paradigmer).

Metoderne er kategoriseret efter deres håndtering af interaktion legemerne imellem. Valget af
algoritmer til implementation af paradigmet (tidskontrol, kollisionsdetektion, kontakt bestem-
melse, osv.) er et valg, der kræver en nøje analyse.

2.2.1 Strafmetoden

Denne metode opfattes som den mest simple. Dermed er det ikke sagt, at den ikke er anvende-
lig. Det er med denne metode, som det er med mange typer af beregninger, ’er det simpelt, er
det hurtigt’. Derfor ses denne metode tit anvendt i computerspilsindustrien, hvor man indtil
nu ikke har bekymret sig meget om den fysiske realisme, men derimod lægges der stor vægt på
den visuelle realisme af omgivelserne, i form af lys, teksturer, skygger, osv. Det skal dog næv-
nes, i samme åndedrag, at denne tendens er ved at ændre sig. Strafmetoden er baseret på at
tildele legemer, der gennemtrænger hinanden, en straf i form af frastødende kræfter (eng. pe-
nalty). Frastødningskræfterne beregnes ofte, som en fjeder funktion. Lad kfjeder være en fjeder
konstant, δ være gennemtrængningsdybden og l være hvilelængden for fjederen, strafkraften
Fstraf beregnes nu, som

Fstraf = −kfjeder(δ − l).

Dette er en meget simpel måde at modellere interaktionen mellem legemerne, men på trods af
dette, ikke uden problemer. Afhængigt af legemernes masse og hastighed, kan metoden kræve
meget store fjederkonstanter, hvilket resulterer i at der skal løses stive differential ligninger,
hvilket er et ubehageligt problem ([25] s. 340).

2.2.2 Den impulsbaserede metode

Denne metode beskriver en type af simulatorer, der behandler interaktion mellem legemer, på
en simpel og konsistent facon. Alle typer af kontakt mellem legemer (kollisioner, statisk kontakt
eller dynamisk kontakt) behandles med samme impulsbaserede model, og deraf kommer navnet
for metoden. Metoden blev først beskrevet af Hahn [15]. Fysikken bag denne model, er forklaret
i forrige afsnit om klassisk mekanik, og valget af algoritmer for at implementere metoden
beskrives i afsnit 2.3. Det kan virke underligt at kontaktkræfter modelleres som impulser, da
der ikke er en kollision som sådan. Forklaringen er at kontakt mellem legemer, opfattes som et
grænse tilfælde, hvor højfrekvente sekvenser (eng. trains) af mikroskopiske kollisioner holder
legemerne fra hinanden, og derved approksimerer den statiske fysiske kontaktkraft.
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2.2.3 Den analytiske metode

Denne metode forsøger at omfavne fysikken i langt højere grad end de tidligere nævnte meto-
der. Simulatorer der anvender den analytiske metode [1] behandler kollisionskræfter og kon-
taktkræfter forskelligt. Analytisk er kollisonskræfter diskontinuerte impulsive kræfter, i og med
at de optræder i et uendeligt lille tidsinterval og har dimensionerne masse gange hastighed
(eller ækvivalent, kraft gange tid). Kontaktkræfter er kontinuerte over et endeligt tidsinterval
og har dimensionerne masse gange acceleration. Effekten af kollisionskræfter er uafhængige af
ikke-impulsive kræfter, så som kontaktkræfter og tyngdekraften. Impulsive kræfter forårsager
diskontinuiteter i legemernes hastighed, i modsætning til kontaktkræfter. Hvor de impuls-
baserede metoder og strafmetoderne approksimerer kontaktkræfter, anvender de analytiske
metoder fysikken direkte til at beregne kontaktkræfter. Dette resulterer i simulationer der er
meget beregningstunge, og hvor der kan optræde problemer med ’stive’ ligninger, til gengæld
er de mere præcise. Denne metode kan klare konfigurationer med meget komplicerede kontak-
ter. Konfigurationer hvor både de impulsbaserede metoder og strafmetoderne vil komme til
kort. Baraff [1] opstiller en række betingelser, der skal være opfyldt for at kunne klassificere
de beregnede kontaktkræfter, som værende dynamisk korrekte. En vektor f af kontaktkraftens
længde er korrekt, hvis den tilfredsstiller følgende betingelser

• Kontaktkraften tillader ikke legemerne at gennemtrænge hinanden.

• Kontaktkræfterne skal være frastødende ikke tiltrækkende.

• Kontaktkræfterne optræder kun i kontakt punkter; så snart to legemer er separeret ved
et kontaktpunkt, findes der ingen kræfter mellem dem ved dette kontaktpunkt.

• Kontaktkræfter er kontinuerte som en funktion af tiden.

2.2.4 Hybrider

Som nævnt tidligere kan de beskrevne paradigmer kun klare en afgrænset mængde af konfigu-
rationer. Ønsker man at simulere konfigurationer, der ligger inden for flere af disse mængder
kan det være nødvendigt at anvende flere paradigmer sammen. Simulatorer der anvender en
blanding af forskellige paradigmer, kaldes hybrider. Har man en impulsbaseret simulator, der
kan simulere artikulerede legemer (som det er tilfældet med Multi), er det oplagt at anvende
den til simulation af robotter, der kan manipulere omgivelserne med en gribearm. Der er dog
et problem ved dette. Den impulsbaserede simulator har meget svært ved at håndtere et sce-
narie, hvor en gribearm klemmer om et objekt. Den impulsbaserede simulator vil ikke kunne
behandle de statiske kontakter der opstår ved en sådan aktion, på en realistisk facon. Her skal
der igen anvendes analytiske metoder. Med andre ord, der skal anvendes en hybrid mellem
det impulsbaserede paradigme og det analytiske paradigme. Dette konkrete eksperiment er
beskrevet af A.T. Miller og H.I. Christensen [24].
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2.3 Moduler anvendt i Multi

Da målet fra start, har været at beskrive og implementere en simulator, der kan køre sand-
tids simulationer, var det oplagt at vælge det impulsbaserede simulatorparadigme, som model
for simulationsmetoden og simulatordesignet. Dette paradigme kan implementeres ved sam-
mensætning af metoder, der tilsammen giver et moduldesign, som illustret i figur 2.4. Der
findes ikke et entydigt valg, for de algoritmer der implementerer de forskellige moduler. Valget
skal igen baseres på overvejelser om hvilke konfigurationer, der skal simuleres. I de efterføl-

Kollisions advarsler

Kollisionsbestemmelse

Grovkornet & finkornet
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Figur 2.4: Process vejen under kollisions håndtering (over den stiplede linie) og kontrolsystem,
solver og data (under den stiplede linie). De orienterede fede pile repræsenterer dataoverførelsen mellem
modulerne. De tynde stiplede pile repræsenterer kontrolsignaler til og fra tidskontrollen, og de tynde pile til og
fra datamodulet repræsenterer referencer til den underliggende datastruktur for de stive legemer.

gende afsnit beskrives de moduler og deres tilhørende algoritmer, der er anvendt i designet af
grundsimulatoren, og dermed også i den udvidede test-simulator Multi. Målet med gennem-
gangen er at give et indblik i de valgte algoritmers funktionalitet, samt skabe en forståelse
for informationsstrømmen mellem modulerne i grundsimulatoren. En beskrivelse af informa-
tionsstrømmen og dermed også indholdet af den overførte information, giver samtidig læseren
en ide om hvilket informationsformat der kan anvendes, under designet af udvidelsen i næste
kapitel.

Da fokus i dette speciale er simulering af artikulerede stive legemer, vil gennemgangen af
modulerne kun blive af introducerende art. Kun kollisionssvarsmodulet er beskrevet mere
detaljeret da det i dette speciale, er betragtet som det vigtigste. Modulopbygningen af Multi
er baseret på et design beskrevet at Kenny Erleben [8]. Figur 2.4 viser moduldesignet med
informations/data-strømmen illustreret med pile mellem modulerne.
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2.3.1 Kollisionsbestemmelse

Kollisionsbestemmelse består i alt sin enkelthed, af at bestemme, hvorvidt to legemer kolliderer
udfra en beskrivelse af legemernes geometri og deres rummelige position. Løsningen af dette
problem er fundamentalt for den fysiske simulation. Uden en effektiv kollisionsbestemmelse vil
en simulation aldrig blive realistisk. Kollisionsbestemmelse er typisk en beregningsmæssig tung
opgave, derfor er effektiviteten af kollisionsbestemmelsen en afgørende faktor for den samlede
hastighed af en simulator. En populær effektivisering af bestemmelsen foretages ved at splitte
opgaven op i to dele. Ideen i opsplitningen er at der først foretages en grovkornet kollisions-
bestemmelse (eng. Broad Phase Collision Detection ) af alle par af legemer i konfigurationen,
med en hurtig algoritme. Den grovkornede bestemmelse skal kun kunne vurdere den indbyrdes
afstand mellem par af legemer efter en grov målestok, for derefter at frasortere de par hvor den
fundne afstand er større end en fast værdi. Derefter anvendes den beregningsmæssig dyrere
finkornede kollisionsbestemmelse (eng. Narrow Phase Collision Detection) på de udvalgte par.
Kravet for den finkornede bestemmelse er nu, at bestemme hvorvidt alle mulige par af legemer
kolliderer. Princippet er kun at anvende den finkornede kollisionsbestemmelse på legemer der
ligger tæt på hinanden, da det kun er her der er en reel sandsynlighed for kollision.

Der findes et hav af forskellige metoder og algoritmer indenfor kollisionsbestemmelse. Team-
Gamma1 er en gruppe af forskere tilknyttet universitetet i North Carolina. De har udviklet og
samlet et stort antal algoritmer til kollisionsbestemmelse i to softwarepakker kaldet V-Collide
[29] og I-Collide [16]. V-Collide er et kollisionsbestemmelsesbibliotek, der kan anvendes på
konfigurationer af komplekse miljøer. Det er designet til at virke med et stort antal objekter
repræsenteret geometrisk, som polyeder. Repræsentationen af objekterne kan have en vilkårlig
topologisk struktur. V-Collide anvender tre faser for kollisionsbestemmelsen

• En N-legeme test, der finder mulige par af kolliderende legemer (Sweep’n Prune).

• En hierarkisk bounding box test (OBB), der finder mulige par af kolliderende trekanter,
og

• en præcis bestemmelse af om et par af trekanter kolliderer.

N-legeme testen anvender information om legemernes positioner og orientering i tidligere tids-
skridt. Er der kun en meget lille ændring af legemernes position og orientering mellem hvert
tidsskridt, siges det at der er en geometrisk ensartethed mellem tidsskridt i simuleringen. Algo-
ritmer der udnytter egenskaben af geometrisk ensartethed er specielt anvendelige i animerede
og dynamiske simuleringer, da der her er en høj grad af geometrisk ensartethed mellem hvert
tidsskridt.

I-Collide kan anvendes på konfigurationer af konvekse legemer og giver en eksakt afsandsbe-
dømmelse mellem legemerne i forhold til de geometrier, der repræsenterer legemerne. I-Collide
udnytter, ligesom V-Collide, geometrisk ensartethed. Forskellen mellem de to biblioteker er,

1Team-Gammas hjemmeside kan findes på nettet, med url’en http://www.cs.unc.edu/∼geom
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at I-Collide kun virker på konvekse legemer, og ved udnyttelsen af denne geometriske klassi-
ficering, kan udføre en kollisionsbestemmelse i interaktiv tid. V-Collide virker mere generelt
på vilkårlige geometrier, og kan derfor ikke udnytte de konvekse egenskaber.

I Multi anvendes to populære metoder. Koordinatsortering (eng. Sweep´n Prune) anvendes
til den grovkornede kollisionsbestemmelse (metoden anvendes både i V-Collide og I-Collide)
og Voronoi-Clip anvendes til den finkornede kollisionsbestemmelse.

Grovkornet kollisionsbestemmelse

En måde at gøre den grovkornede kollisionsbestemmelse hurtig er at simplificere legemerne
med et simpelt konveks objekt (en kasse, en kugle, osv.) og derefter at foretage en kollisionsbe-
stemmelse af disse simple legemer. Kravet er, at det repræsenterede legeme er helt indeholdt
i voluminet af den simple struktur, eller at den simple struktur omslutter det repræsenterede
legeme fuldstændigt. Ved et skift i repræsentationen af komplekse legemer til en simpel geome-
tri, er kollisionsbestemmelsen blevet en mere triviel opgave. De simple geometrier der vælges
som repræsentation af legemerne, kan være en vilkårligt volumen, men meningen er at gøre
opgaven så let som mulig. Det er derfor klogt at vælge omsluttende voluminer med en simpel
geometri, og som har egenskaber der passer til den anvendte kollisionsbestemmelsesmetode.
Som omsluttende rummelige geometrier anvendes der ofte en af tre typer

• Kugler.

• Akseorienterede kasser (eng. Axis Aligned Bounding Boxes eller AABB).

• Orienterede omsluttende kasser (eng. Oriented Bounding Boxes OBB).

Med legemer repræsenteret af hver af disse typer af omsluttende geometri, kan der udføres en
grovkornet kollisionsbestemmelse.

Den simple metode tester alle par af legemer i konfigurationen mod hinanden. Metoden går
under det sigende navn Exhaustive Search. Kompleksiteten er O(n2), og derfor ikke særlig
effektiv, når antallet af legemer i konfigurationen er højt. I den avancerede ende af skalaen
findes metoder, som Hierarkiske rummelige hashtabeller (eng. hierarchical spatial hash tab-
les) [8, 20]. Metoden bygger på en hashtabelsøgningsteknik til løsning af problemet med at
lokalisere punkter i rummet, udviklet af Overmars [28]. Med Overmars teknik kan simulerings-
rummet deles op i voxels, og gemme information om legemernes position i denne struktur. Det
er nu muligt at bestemme, hvilke legemer der ligger i en af voxelcellerne i O(log2 n) tid, hvilket
gør Hierarkiske rummelige hashtabeller til en meget effektiv kollisionsbestemmelsesmetode.

Koordinatsorteringsmetoden anvendt i Multi simplificerer legemerne med en AABB (se figur
2.5). Ideen er at repræsentere AABB’erne i tre sorterede lister, en for hver basisakse. Listerne
skal ordnes efter stigende værdi af indgangene. Hver indgang i listen er værdier, svarerende til
projektionen af kasserne på den akse, der er associeret med listen. For hver kasse registreres en
minimum værdi og en maksimum værdi i alle tre lister, svarende til projektionen af enderne
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af kassen på den associerede akse. I hver iteration gensorteres listerne med nye positioner af
AABB’erne. Positioner der svarer til ændringen af det underliggende legemes position. På
grund af den geomtriske ensartethed kan det antages, at listerne er næsten ordnede inden
enhver ny sortering. Dermed kan listerne sorteres i lineær tid, med insertion sort (eller bubble
sort). Et kasse overlap findes udfra informationen i de tre ordnede lister, ved at gennemløbe
listerne og rapportere hver gang en minimumsværdi og en maksimumsværdi for et legeme, ikke
ligger umiddelbart efter hinanden. Ved at registrere hvilke andre legemers minimums- eller
maksimumsværdier, der ligger mellem det aktuelle legemes minimums- og maksimumsværdi
kan der rapporteres et overlap langs en akse mellem disse legemer. Findes der tre samtidige
overlapsindikationer for et par af legemer, efter gennemløb af samtlige tre lister rapporteres
der en kollisionsadvarsel for de pågældende legemer. Metoden er simpel og har de egenskaber,
der er vigtige for en grovkornet kollisionsbestemmelse i et dynamisk system; udnyttelse af
gometrisk ensartethed og lav beregningskompleksistet.

Figur 2.5: Viser AABB’er i en simulationssekvens beregnet med Multi.

Kommunikation og informationsoverførelse

Den grovkornede kollisionsbestemmelse er, i det implementerede system, ansvarlig for at op-
rette en liste af par af legemer warningList, der har en mulig forestående kollision. Inddata
til algoritmen er legemernes rummelige position, samt deres geometri. Liste elementerne er
par af heltal, der identificerer de implicerede legemer

• CollisionPair(Id1, Id2); Identifikation af de to implicerede legemer.

Informationen i listen rapporteres til den finkornede kollisionsbestemmelse, og anvendes der-
med som inddata for den finkornede kollisionsbestemmelse.

Finkornet kollisionsbestemmelse

Efter den grovkornede kollisionsbestemmelse, er det nødendigt med en mere præcis bestem-
melse af legemernes indbyrdes afstand. I dette afsnit vil forskellige algoritmer til kollisionsbe-
stemmelse blive introduceret.
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Som nævnt tidligere er kollisionsbestemmelse en flaskehals i fysisk simulation, derfor lægges
der i dag meget arbejde i at udvikle algoritmer, der udnytter de moderne GPU’ers hardware,
og deres meget høje hastigheder. Nutidens grafikkort kan programmeres, og dermed er det
muligt at skrive fragmentprogrammer til grafikkort, der kan løse delproblemer af kollisionsbe-
stemmelsen. Delproblemerne skal kunne oversættes til fragmentprogrammerne der anvender
GPU’ernes instruktionssæt. Signed Distance Transform [4] er en afstandsalgoritme, der kan
anvende GPU’ens funktionalitet til at skankonvertere polyederne, der repræsenterer legemerne.
Med denne skankonvertering er det muligt at oprette et afstandskort, der gør det muligt at
bestemme afstande mellem legemerne.

En anden meget anvendt kollisionsbestemmelses algoritme er Gilbert, Johnson and Keerthi’s
algoritme (GJK) [6]. GJK kan beregne den mindste euklidiske afstand mellem to 3-dimentionelle
konvekse legemer. Beregningskompleksitet, for GJK, er næsten lineær med hensyn til antallet
af knuder, der specificerer de to legemer. GJK hører til blandt algoritmer, hvor det kan være
svært at forstå teorien for algoritmen, til gengæld er den meget let at implementere. Stephen
Cameron [3] har forbedret algoritmen og kaldt den Enhanced GJK. Forbedringen består i at
anvende hill climbing, der udnytter den geometriske ensartethed i dynamiske simulationer.
Derudover kan den optimerede algoritme bestemme gennemtrængningsdybden mellem par af
legemer, og har tilmed en kompleksitet på næsten konstant tid.

En anden tilgang til kollisionsbestemmelse er at foretage en rekursiv neddeling af legmernes
geometri på polygonniveau, og repræsentere neddelingen med træstrukturer af rummelige vo-
luminer. Ved at tilknytte forskellige attributer, der beskriver de euklidiske afstande mellem
de til knuderne i træet associerede delgeometrier, er det muligt at udføre optimerede bestem-
melser af position og afstand mellem legemerne. Denne type af metoder, kaldes Bounding
Volumes Hierarchies[8] (BVH), og de er velegnede til kollisionsbestemmelse for deformerbare
legemer eller mere komplekse strukturer end klassen af konvekse objekter. Ved at opdele et
deformerbart legeme med BVH princippet, og beregne overfladenormalerne for delstrukturer
for hver BV, er det muligt at foretage en effektiv selvkollisionsbestemmelse.

Voronoi-clip eller V-Clip [21] er en kollisionsbestemmelses algoritme, der kan anvendes på
legemer repræsenteret som polyederer. Hovedmålet for designet af V-Clip var stabilitet og
effektivitet. Implementeringen indeholder ingen tolerance værdier, der skal tilpasses en ak-
tuel konfiguration, hvilket er en klar styrke for simulatorer, der skal kunne afvikle et bredt
spektrum af konfigurationer. Effektiviteten af algoritmen kan sammenlignes med de bedste
algoritmer, der virker på klassen af geometrier repræsenteret som konvekse polyedere. I ty-
piske konfigurationer beregner V-Clip de tætteste geometriske størrelser i næsten konstant
tid. V-Clip er en videreudvikling af Lin-Canny closest features algoritme [17], der har en be-
regningskompleksitet mellem O(

√
n) og O(n), hvor n er antallet at geometriske størrelser for

polyederne. Lin-Canny ’s algoritme kan ikke håndtere gennemtrængning, hvilket betyder at
den har en begrænset anvendelse som kollisionsbestemmelses algoritme for dynamiske konfi-
gurationer. Anvendes tilbage-spoling af simulationen, er det tit på grundlag af estimater af
gennemtrængningstider for legemerne. Legemernes indbyrdes position klassificeres ofte i tre
tilstande, separation, kollision og gennemtrængning (se figur 2.6). Et hyppigt anvendt princip
ved behandlig af kollision mellem legemer, er at lade simulationen køre indtil gennemtræng-
ning bestemmes. Simuleringen spoles tilbage tidsmæssigt til det præcise kollisionstidspunkt,
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Legeme A{

Kollisions-
indhyldnings kurve

Separation

Kollision

Gennemtrængning

Legeme B

Figur 2.6: Der opereres med tre tilstande for par af legemer under kollisionsbestemmelsen og
tidskontrollen. Separation, kollision og gennemtrængning.

for der at håndtere kollisionen. En generel algoritme til kollisionsbestemmelse under dynamisk
simulation, skal derfor kunne bestemme i hvilken af de tre tilstande to legemer er i, derfor er
V-Clip også at foretrække frem for Lin-Canny’s algoritme. Begge algoritmer er begrænsede
til at virke på konvekse legemer. Skal konkave legemer behandles er det nødvendigt at repræ-
sentere dem som strukturer opbygget af konvekse objekter, og derefter anvende algoritmerne
på disse objekter.

Navnet for algoritmen voronoi-clip, kommer af algoritmens anvendelse af voronoi regioner.
En Voronoi region associeret med en geometrisk størrelse (knude, kant, flade) er en mængde
punkter, på den ydre side af polyederet, for hvilke der gælder at ethvert punkt i mængden er
tættere på denne geometriske størrelse end på alle de andre geometriske størrelser for polye-
deret. Voronoi regioner danner en opdeling af det ydre rum for en polyeder. For polyederer
kan enhver voronoi region specificeres med den samling af planer, der afgrænser regionen.
Samlingen af voronoi regioner for et polyeder hedder et voronoi diagram. voronoi regionerne
ligger tæt omkring et polyeder, det vil sige at ethvert punkt omkring et polyeder tilhører netop
en region. Lad der være givet to legemer, begge repræsenteret geometrisk med et polyeder,
opbygget af geometriske størrelser. V-Clip søger nu hen over hver af geometriernes overfla-
der via geometriske størrelser, på jagt efter to geometriske størrelser (en fra hver geometri)
der ligger i hinandens voronoi regioner. Søgningen er baseret på informationen i voronoi di-
agrammet, der udover at indeholde voronoi regionerne også indeholder information der gør
det muligt at vælge en nabogeometrisk størrelse efter et grådighedsprincip. V-Clip udnytter
egenskaberne for geometrisk ensartethed, ved at anvende de tætteste geometriske størrelser
mellem to polyedere fra sidste søgning, som startstørrelser for en efterfølgende søgning.

29



2.3 Moduler anvendt i Multi Simulering af Stive Legemer

Under modultesten af simulatoren er der fundet et problem med V-Clip. Det viste sig at
oprinde i repræsentationen af inddata geometrierne. Mirtich påstår [20, 21] at V-Clip virker
på et vilkårligt polyeder. Dette udsagn viste sig ikke at være helt korrekt, hvilket vises i
observation 2.

LA

LB

Kant b  
(start geometriske størrelse 1)

Kant c  

(start geometriske størrelse 1)

Kant a
Knude a

Knude b

Facet bFacet a

Figur 2.7: V-Clip strander i en søgen henover overfladen af legemerne A og B, efter tætteste
geometriske størrelser, ved kant a for legeme A og kant b for legeme B. Kant b kan accepteres,
men kant a er klart ikke den tætteste geometriske størrelse for legeme A.

Observation 2 (Repræsentation af polyeder til V-Clip) Figur 2.7 viser to legemer A
og B. Både legeme A og B har, som inddata til V-Clip en kant som start geometrisk stør-
relse, nemlig kant c og b. Da kant b ligger parallelt med legeme A’s underside, er den klart
tætteste geometriske størrelse med hensyn til legeme A. Kant c er derimod ikke den tætteste
geometriske størrelse, da den ligger på den modsatte side af hvad der vender mod legeme B.
Derfor skal denne geometriske størrelse opdateres til en mere passende værdi. Algoritmen vil
altid farvorisere opdateringer til større geometriske størrelser, og dermed er det en af nabo-
facetterne, der vælges som ny geometrisk størrelse. I dette tilfælde kan det være en vilkårlig af
dem, hvilken er et spørgsmål om hvordan algoritmen er implementeret. Antag at det er facet
a, der vælges. Kant a vil nu være den nabo til facet a, der opdateres til, da kant b skærer
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voronoiplanet forårsaget af kant a. Algoritmen vil nu hænge fast i dette valg, hvilket klart
ikke er det rigtige. Fejlen skal findes når opdateringen af legeme A’s geometriske størrelse skal
foretages. Ingen af nabofacetterne a og b vil være tættere på legeme B’s kant, da den ligger
parallelt med det plan, der indeholder begge facetter og kant a. Er polygonerne, facet a og facet
b, slået sammen til et polygon ville denne problemstilling ikke opstå. Derfor skal geometri-
erne repræsenteres som polyeder, hvor hvert enkelt polygon er så stort som muligt. Ligger to
nabo polygoner i samme plan, skal de repræsenteres som et polygon. V-Clip kan give forkerte
tætteste geometriske størrelser som svar, hvis dette ikke er tilfældet.

Hjælp 2 (Repræsentation af polyedere, som inddata til V-Clip) Det er tit rart at re-
præsentere legemerne som konkave trekantspolyeder, da dette er et godt format til mange gra-
fikmoduler. Pas på!! Anvendes V-Clip skal polyederen, der repræsenterer et legeme, ifølge ob-
servation 2 opbygges af størst mulige polygoner. Ligger to nabopolygoner i samme plan skal de
slås sammen til et polygon.

Kommunikation og informationsoverførelse

Den finkornede kollisionsbestemmelse er ansvarlig for at bestemme par af tætteste geometriske
størrelser, samt informere om gennemtrængning hvis dette er tilfældet. Inddata er legemernes
position og orientering, samt deres geometri og listen kollisionsadvarsler warningList genere-
ret af den grovkornede kollisionsbestemmelse. Uddata skal indeholde information om følgende
attributter.

• Collision status; PENETRATION, DONE.

• Collision type(X1, X2), hvor X1, X2 ∈ {VERTEX, EDGE, FACE}.

• CollisionPair(Id1, Id2); Identifikation for de to legemer associeret med leddene forbun-
det af samleleddene.

2.3.2 Kontaktafgørelse

Kontaktafgørelsesmodulet skal afgøre hvordan legemerne berører hinanden under en kollision
eller ved kontakt. Berøringsområdet kaldes en kontaktregion. Ved kontakt mellem to legemer
er det via kontaktregionen legemerne påvirkes med kræfter, der gør at de ikke gennemtræn-
ger hinanden. Ved en kollision er det gennem kontaktregionen de impulsive kraftpåvirkninger
opstår. Afgørelsen af kontakt regioner er en kompleks opgave. For konvekse legemer er kon-
taktregion et sammenhængende område K. Analytiske simulatorer forsøger at finde kontakt-
kræfterne mellem legemerne, udfra kontaktregionens definition og information om legemernes
fysiske data. Med det impuls-baserede paradigme anvendes der kun enkeltpunktskontakter,
hvor et kontaktpunkt vælges i K. Er kontaktpunktet fundet, bestemmes der en kontaktnor-
mal. Kontaktnormalen er en normaliseret vektor ensrettet med en vektor der definerer den
korteste euklidiske afstand mellem legemerne (med det impulsbaserede paradigme, vil en sådan
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afstand altid findes.). Det vil sige skal kontaktnormalen findes er det nødvendigt, at bestemme
to tætteste punkter mellem legemene. Det er klart at de skal søges på de tætteste geometriske
størrelser, fundet i kollisionsbestemmelsesmodulet. Figur 2.8 illustrerer, hvorMulti bestemmer
positionen af de tætteste punkter.

Figur 2.8: Viser afstanden mellem tætteste punkter for legemerne, i en simulationssekvens
beregnet med Multi.

Kommunikation og informationsoverførelse

Kontaktbestemmelsemodulet i Multi er ansvarlig for at bestemme afstanden mellem par af
tætteste punkter mellem legemerne, samt information om positionen for kontaktpunktet og
kontaktnormalen. Inddata er legemernes position og orientering, samt deres geometri og kolli-
sionsadvarslerne fra den finkornede kollsionsbestemmelse. Uddata skal indeholde information
om følgende attributter, der tilsammen kaldes en kontaktindikation

• dist; Afstanden mellem tætteste punkter fra legeme A og B.

• point A; Tætteste punkt for legeme A, i verdenskoordinater2.

• point B; Tætteste punkt for legeme B, i verdenskoordinater.

• point; Kontaktpunktet midt mellem de tætteste punkter, i verdenskoordinater.

• normal; En normaliseret vektor fra punkt B til punkt A, i verdenskoordinater.

2.3.3 Kollisionssvar

Kollisionssvarsmodulet skal udfra en beskrivelse af samtlige kontaktregioner, der eksisterer
til et givet tidspunkt, beregne de impulser, der virker på de pågældende legemer. I dette
afsnit beskrives to kollisionslove der er anvendt i kollisionssvarsmodulet for Multi. Den første

2Punkt A og B er ikke en direkte nødvendig information for kollisionssvarsmodulet. Men det kan være en
hjælp som debug information.
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er Newtons kollisionslov og den anden er en tilvækstlov (eng. incremental law) baseret på
Stronges hypotese og Coulombs friktionslov (lov 4). Denne beskrivelse er mere udførlig end
beskrivelsen af de øvrige moduler, da impulsberegning er en central del af en impulsbaseret
simulator.

På grund af enkeltheden i Newtons kollisionslov er den ofte anvendt. Newtons kollisionslov
definerer en resitutionskoefficent e, der bestemmer forholdet mellem den relative hastighed i
normalretningen uz før og efter kollisionen

uafter
z = −e ubefore

z . (2.18)

Newtons kollisionslov introducerer desværre energivækst ved en kollision, hvor der optræder
friktion. Grunden er, at den relative hastighed i normalretningen beregnes, uafhængigt af
kollisionsfriktionen. Energitabet opstår når der efterfølgende skal beregnes friktionskræfter,
som funktion af ubefore

z . Da uafter
z ikke er uafhængig af friktionskræfterne, giver metoden et

upræcis estimat af ændringen af den relative hastighed i kontaktnormalretningen. Antages det
at der ikke opstår friktion ved en kollision, giver Newtons kollisionslov en god approksimation
af uafter

z . Loven er simpel at implementere og beregningskompleksiteten er lav. Dette udnyttes
i det sidste afsnit, ved beregning af de specielle impulser for friktionsløse kollisioner, der
anvendes til sikring af samleledsgrænser.

Kollisionsloven der anvendes i grundsimulatoren er en tilvækstlov, som anvendes sammen med
Stronge’s hypotese. Denne lov vil i modsætning til beregninger baseret på Newtons kollisions-
lov, sørge for at energinivauet i systemet er konstant, ved kollisioner med friktion. Denne
lov adskiller ikke beregningen af friktion og impuls, som det er tilfældet med Newtons lov,
men udleder det hele under et. Når to legemer kolliderer, opstår der en periode, hvor lege-
merne deformerer, da enhver form for materiale har en elasticitet. I denne periode ophobes der
elastisk energi. Modellen for stive legemer har en pendant til denne fase, kaldet sammentryk-
ningsfasen. For en virkelig kollision efterfølges sammentrykningsfasen af en periode, hvor den
elastiske energi omsættes til kinetisk energi, hvilket resulterer i, at legemerne i kollisionspunk-
tet bevæger sig væk fra hinanden. Denne fase kaldes for udvidelsesfasen. Stronge’s hypotese
beskriver en relation mellem arbejdet i de to faser. Med denne relation mellem arbejdet i
hver fase kan man opstille et mål for det tilladte arbejde under udvidelsesfasen, udtrykt ved
arbejdet i sammentrykningsfasen. Helt konkret beskriver hypotesen det totale arbejde, udført
af kollisionskraften i normal retningen. Arbejdet i normal retningen betegnes Wz.

Lov 5 (Stronge’s hypotse) Lad Wz(t) være arbejdet udført af kollisions impulserne ( lige
store og modsat rettede ) i normalretningen under en kollision. Der gælder nu

Wz(tf )−Wz(tmc) = −e2Wz(tmc).

Summen af det positive arbejde under restitutionsfasen er −e2 gange det negative arbejde
under sammenpresningsfasen.
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Integration og valg af parametre

Impulsberegningen er baseret på at spore den relative kontakthastighed u(γ) under en kolli-
sion. Denne proces kaldes kollisionsintegration. Indtil videre er pz anvendt som integrations-
parameter, men med Stronges hypotese er det nødvendigt at finde andre mere passende para-
metre. Ideen med Stronges hypotese er at finde arbejdet i normal retningen Wz, under sam-
menpresningsfasen og benytte den fundne værdi til at vurdere, hvornår kollisionsintegrationen
skal stoppe. Når arbejdet beregnes i sammenpresningsfasen, skal der anvendes en integrations
parameter, for hvilken endepunkterne for det interval der integreres over, er kendt. Ved kolli-
sionsstarten er pz ikke kendt, men anvendes i stedet den relative hastighed i normal retningen
uz, som parameter, er integrationsintervallet venstre grænseværdi kendt. Intervallets højre
grænseværdier er uz ved maksimal sammenpresning; uz = 0. Det vil sige benyttes uz som in-
tegrationsparameter i sammenpresningsfasen, kendes interval endepunkterne. Derudover har
uz den egenskab, at den er monotont aftagende fra kollisions start til maksimal sammenpres-
ning. I det følgende er u og pz integrationsfunktionerne. De er differentiable som funktioner af
uz på de anvendte lukkede intervaller (se tabel 2.1). Det vil sige at uz er en lovlig parameter i
sammenpresningsfasen. I udvidelsesfasen integreres der over Wz, der opfylder de samme krav
til en integrations parameter som pz og uz. Som det vises i det nedenstående, kan arbejdet
ved maksimal sammenpresning beregnes udfra de data, der er til rådighed på det pågældende
tidspunkt. Derefter kan Stronge’s hypotese anvendes til at vurdere resten af arbejdet, der skal
udføres i udvidelsesfasen og dermed det samlede arbejde under kollisionen. Der er nu fundet
to passende integrationsparametre, der gør det muligt at integrere over hele kollisionen.

Friktion

Som nævnt i afsnit 2.1.4 skelnes der mellem tre typer af friktion, dynamisk, ustabil statisk og
stabil statisk friktion. Alt efter hvilken type af friktion der optræder, vil beregningsmetoderne
anvendt af tilvækstloven være forskellige. Disse tre beregningsmetoder vil nu blive gennemgået,
men først indføres en notation for rækkerne i kollisionsmatricen K (se ligning 2.16)

K =




kx

ky

kz


 .

Dynamisk friktion

Så længe den relative hastighed i tangentplanet ut er forskellig fra nul under integrationen af
kollisionen, antages det at dynamisk friktion er tilstede. For at følge denne værdi i sammenpres-
ningsfasen, udregnes ændringen af den relative hastighed i tangentplanet under integrationen.
Det er nødvendigt, under hele integrationen, at beregne den relative hastighed i tangent pla-
net. Efter hvert integrations skridt, checkes denne værdi. Er den forskellig fra nul fortsættes
integrationen med samme metode. I modsat fald skiftes der metode og integrations parame-
tre, hvilket forklares i næste afsnit. Hastigheden i tangentplanet under sammenpresningsfasen,
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beregnes ifølge teorem 3 og kædereglen, som

dux

duz
=

dux/dpz

duz/dpz
=

kxξ(θ)
kzξ(θ)

duy

duz
=

duy/dpz

duz/dpz
=

kyξ(θ)
kzξ(θ)

. (2.19)

Da arbejdet i normal retningen Wz, under sammenpresningsfasen, benyttes til at bestemme
hvornår integrationen skal stoppe, er det nødvendigt at opsamle denne værdi, sammen med
den relative hastighed i tangentplanet. Nedenstående er udledningen af et udtryk der beskriver
arbejdet, som funktion af den relative hastighed. Den relative hastighed er kendt under hele
sammenpresningsfasen.

Teorem 5 Den afledede af arbejdet, udført af kollisions impulsen, med hensyn til kollisions
parameteren γ er

dW
dγ

(γ) = u(γ)p′(γ) = u(γ)K−1u′(γ).

Bevis: Da K−1 er en kendt konstant, og da u(γ) fuldstændig bestemmer u′(γ), er det tilstræk-
keligt at kende værdien af u(γ) (vejen) under en kollision for at bestemme det totale arbejde
for de kolliderende legemer. ¤

Udskiftes integrationsparameteren γ med uz, kan udtrykket omskrives, ifølge teorem 5 og
kædereglen, til kun at beskrive arbejdet udført i normal retningen

dWz

duz
= uz

dpz

duz
=

uz

kzξ(θ)
(2.20)

Under udvidelsesfasen vælges Wz, som integrationsparameter. I starten af fasen er Wz kendt,
som den beregnede værdi i slutningen af forlængelsesfasen. Ved hjælp af Stronges hypotese
findes Wz’s værdi i slutningen af fasen. Teorem 2 giver en relation mellem hastighed og impuls
ved en kollision, og det ses derved at

d

dWz
ux = K

d

dWz
p = K

d

dpz
p

dpz

dWz
,

og da dpz/dWz = u−1
z , fås den afledede af u med hensyn til Wz, ifølge lemma 1, som

d

dWz
u =

1
uz

K ξ(θ). (2.21)

Den opmærksomme læser vil bemærke, at højresiden af udtrykket ikke er defineret for uz = 0,
hvilket er et problem, da denne værdi antages ved maksimal sammenpresning. For at afhjælpe
dette problem anvendes uz som integrationsparameter sammen med udtrykket for arbejdet
(2.20) lidt indover udvidelsesfasen. Denne ekstra fase kaldes forlængelsesfasen. Forlængelsesfa-
sen skal kun vare indtil uz er positiv forskellig fra nul. Der skal findes en grænse for denne fase,
for ikke at risikere, at Wz overskrider sin endelige værdi. Efter forlængelsesfasen, fortsættes
udvidelsesfasen. Det er nu ikke længere nødvendigt at bekymre sig om singularitetspunktet, da
værdien af uz, efter maksimal sammenpresning, vil vokse i kraft af, at legemerne nu bevæger sig
væk fra hinanden. Nedenstående lemma beskriver en sikker øvre grænse for forlængelsesfasen.
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Lemma 2 Lad Wr betegne arbejdet i normalretningen, der skal udføres under udvidelsesfasen.
Antag at integration med hensyn til uz er forlænget ind i udvidelsesfasen, indtil uz = uext,
hvor

uext =

√
2Wr

(
K33 − µ

√
K2

31 + K2
32

)
,

så vil arbejdet i normal retningen ikke overstige Wz under denne forlængede integration.

Bevis: Antag at dWz
duz

≤ Cuz, hvor C er en positiv konstant. Integreres variablene separat, over
intervallet [0, b], med uz som integrationsparameter, fås

∆Wz ≤ 1
2
Cb2.

For at sikre at ∆Wz ikke overstiger værdien af Wr, er det tilstrækkeligt at vælge b =
√

2Wr/C.
For at bestemme b, skal C findes. I følge ligning (2.20), gælder der

dWz

duz
=

uz

kzξ(θ)
≤

(
K33 − µ

√
K2

31 + K2
32

)−1

uz.

Koefficienten for uz på højresiden af ligningen er et gyldigt valg for C. ¤

Statisk friktion

Er den relative hastighed i tangentplanet tæt på nul er der tale om statisk friktion, og testen fra
teorem 4 benyttes til at vurdere hvilken type statisk friktion der er tale om, stabil eller ustabil.
Viser testen, at friktionskræftene er store nok til at undgå glidning i tangentplanet, opstår
der en stabil statisk friktion mellem legemerne. I det modsatte tilfælde er der ustabil statisk
friktion mellem legemerne. I begge tilfælde er det nu et spørgsmål om at løse simple algebraiske
ligninger for at fuldføre integrationen. I de to næste afsnit beskrives hvilke ligninger, der skal
løses alt efter hvilken fase integrationen befinder sig i og hvilken type af statisk friktion der
optræder.

Stabil statisk friktion

Konstateres stabil statisk friktion i sammenpresningsfasen, skal arbejdet i normalretningen, for
den resterende del af fasen findes og lægges til arbejdet udført, inden kontakten blev stabil.
Lad a, b ∈ R være værdierne for integrationsinterval endepunkterne. Det venstre interval
endepunkt a, er den relative hastighed i normalretningen, da statisk friktion blev bestemt.
Det højre interval endepunkt b er 0, da den relative hastighed ved maksimal sammenpresning
er 0. Værdierne der skal findes er ux(b), uy(b) og arbejdet i normalretningen udført indtil
slutningen af fasen Wz(b). Stabil statisk kontakt er defineret ved at ux = uy = 0, så det er
egentlig kun Wz(b), der skal beregnes. Ligning (2.20) giver, at

dWz

duz
= uz

dpz

duz
.
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Da du/duz = (0, 0, 1)T ved stabil kontakt, medfører teorem 2 at dpz/duz = K−1
33 og dermed

dWz

duz
= K−1

33 uz. (2.22)

Denne 1. ordens differentialligning har en standard løsning på intervallet [a, b], nemlig

Wz(b) = Wz(a) +
1
2
K−1

33 (b2 − a2). (2.23)

Integreres der nu i udvidelsesfasen, dvs integration med Wz som parameter, er det kun uz(b)
der skal findes, da ux(b) og uy(b) begge er lig nul. Her er a værdien af arbejdet udført under
kollisionen da statisk friktion blev detekteret. Tages det reciprokke på begge sider af ligheds-
tegnet i ligning (2.22), fås

duz

dWz
=

1
K−1

33 uz

.

Denne differential ligning har en løsning på intervallet [a, b], nemlig

uz(b) =

√
uz(a)2 +

2
K−1

33

(b− a). (2.24)

Ustabil statisk friktion

I dette afsnit findes de ligninger der skal anvendes under ustabil statisk friktion. Efter kon-
takten mellem to legemer er blevet ustabil, vil legemerne, set i kontaktplanets tangentplan,
bevæge sig væk fra hinanden i en fast vinkel β. I næste afsnit bestemmes denne vinkel, men
indtil videre antages det, at den er kendt. Antag nu, at den statiske kontakt er ustabil i en
periode hvor integrationsparameteren er uz. Lad a være den aktuelle værdi af uz, og b være
den øvre grænse for integrationsparameterne i den pågældende fase. Ved hjælp af kædereglen
og teorem 3, fås at

dux

duz
=

dux/dpz

duz/dpz
=

kxξ(θ)
kzξ(θ)

.

Efter at kontakten er blevet ustabil er θ = β. Anvendes standard løsningerne til differential
ligningen, fås ux(b) og uy(b) som

ux(b) = ux(a) +
kxξ(θ)
kzξ(θ)

(b− a)

uy(b) = uy(a) +
kyξ(θ)
kzξ(θ)

(b− a). (2.25)

For at finde arbejdet i denne fase anvendes ligning (2.22) igen, hvilket giver os

dWz

duz
= uz

dpz

duz
=

uz

duz/dpz
=

uz

kzξ(β)
. (2.26)

Igen findes der en løsning til differential ligningen på intervallet [a, b], nemlig

Wz(b) = Wz(a) +
b2 − a2

2kzξ(β)
. (2.27)
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Ved beregningen af ustabil statisk friktion opstår problemet med singulariteten ikke, og der
er ikke brug for en forlængelsesfase efter overgangen, når integrationsparameteren skiftes, som
det var tilfældet ved dynamisk friktion. Lad a være den aktuelle værdi af Wz, og b være den
øvre grænse for samme integrationsparameter. For at finde u(b), tages det reciprokke af (2.26),
og dermed fås

duz

dWz
=

kzξ(β)
uz

. (2.28)

Igen findes der en standard løsning til denne differential ligning på intervallet [a, b], nemlig

uz(b) =
√

uz(a)2 + 2kzξ(β)(b− a). (2.29)

Når uz(b) er beregnet kan denne værdi benyttes til at udregne ux(b) og uy(b), med den samme
teknik som før.

ux(b) = ux(a) +
kxξ(β)
kzξ(β)

(uz(b)− uz(a)) (2.30)

uy(b) = uy(a) +
kyξ(β)
kzξ(β)

(uz(b)− uz(a)).

Skemaet i tabel 2.1 er en oversigt over de forskellige ligninger, der skal løses i hver fase af
integrationen, samt de intervaller integrationsparameteren løber over.

Fase Parameter Type Interval Udtryk
Dynamisk [uz, 0]* (2.19), (2.20)

Sammenpresning uz Ustabil Statisk [ucur, 0] (2.25), (2.27)
Stabil Statisk [ucur, 0] (2.23)
Dynamisk [0, uext]* (2.19), (2.20)

Forlængelses uz Ustabil Statisk [ucur, uext] (2.25), (2.27)
Stabil Statisk [ucur, uext] (2.23)
Dynamisk [Wz,Wstop]* (2.21)

Udvidelses Wz Ustabil Statisk [Wcur,Wstop] (2.29), (2.30)
Stabil Statisk [Wcur,Wstop] (2.24)

Tabel 2.1: Integrationsligninger og parameterintervaller. Parameterværdier indekseret med ·cur, skal
tolkes, som de aktuelle parameterværdier ved en overgang mellem typer af beregningsmetoder. Intervallerne
markeret med *, skal tolkes som de står med mindre, der under integrationen er en overgang til statisk friktion.
I dette tilfælde skal højreside være ucur. Wstop = Wcompression + Wr.

Glidningsretningen β

I dette afsnit vil der som lovet blive gjort rede for, hvordan glidningsvinklen β beregnes.
Mirtich [20] har givet et langt bevis for eksistensen og entydigheden af denne vinkel, kaldet
et divergerende spor, givet en kollisionsmatrix. Fra denne lange udledning fremstilles her to
vigtige teoremer, for beregningen af det divergerende spor. Beviserne for teoremerne er udeladt
pågrund af deres længde, samtidig med at denne del af teorien ikke er central for dette speciale.
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Teorem 6 Konstant glidning følger et spor med retning i vinklen θ, som opfylder følgende
ligning

(û× u′)(θ) = (a− b)µ cos θ sin θ + fµ(sin2 θ − cos2 θ) + d cos θ − e sin θ = 0

Lad nu θ være en værdi der tilfredsstiller ligningen, hvis ligningen

(û · u′)(θ) = −aµ cos2 θ − bµ sin2 θ − 2fµ cos θ sin θ + d sin+e cos θ,

er positiv, medfører det at sporet er divergerende, ellers er det konvergerende.

Et andet vigtigt teorem, sikrer eksistensen og entydigheden af et sådan divergerende spor.

Teorem 7 Hvis den statiske kontakt er ustabil, findes der netop et divergerende spor.

For at gøre resultaterne i teoremerne praktisk anvendelige, er det nødvendigt at omformulere
problemet til et rodsøgningsproblem. Ligningerne fra teorem 6, der skal tilfredsstilles kan
omskrives til 4. grads polynomier. Derefter er det ifølge teorem 7 muligt at finde netop én værdi
(glidningsvinklen), der tilfredsstiller begge udtrykkene. Da Mirtich ikke eksplicit udleder disse
4. gradspolynomier, og da det eneste litteratur [7], hvor udregningen var foretaget, ikke havde
rigtige resultater, er udledningen foretaget her. De to teoremer giver den information, der
er nødvendig for at finde det divergerende spor. Foretages et variabelskifte t = arctan(θ/2),
gælder der cos θ = (1 − t2)/(1 + t2) og sin θ = 2t/(1 + t2). Substitueres disse udtryk i den
første ligning i teorem 6, fås

(a− b)µ
1− t2

1 + t2
2t

1 + t2
+ fµ

(
(2t)2

(1 + t2)2
− (1− t2)2

(1 + t2)2

)
+ d

1− t2

1 + t2
− e

2t

1 + t2
= 0 ⇔

(a− b)µ
2t− 2t3

(1 + t2)2
+ fµ

−t4 + 6t2 − 1
(1 + t2)2

+ d
(1− t2)(1 + t2)

(1 + t2)2
− e

(2t)(1 + t2)
(1 + t2)2

= 0.

Ved at dividere igennem med (1 + t2)2 på begge sider af lighedstegnet, fås

(a− b)µ(2t− 2t3)− fµ(t4 − 6t2 + 1) + d(1− t4)− 2e(t + t3) = 0 ⇔
2(a− b)µt− 2(a− b)µt3 − fµt4 + 6fµt2 − fµ + d− dt4 − 2et− 2et3 = 0 ⇔
(d− fµ) + 2(µa− µb− e)t + 6fµt2 − 2(aµ− bµ + e)t3 − (d + fµ)t4 = 0.

De 4 rødder for denne ligning findes, og de reelle af dem indsættes i ligning 2, i teorem 6.
Denne ligning skal omskrives som den forrige, og igen laver vi de to substitutioner med cos θ

og sin θ, hvilket giver

−aµ
(1− t2)2

(1 + t2)2
− bµ

(2t)2

(1 + t2)2
− 2fµ

1− t2

1 + t2
2t

1 + t2
+ d

2t

1 + t2
+ e

1− t2

1 + t2
> 0 ⇔

−aµ
(1− t2)2

(1 + t2)2
− 4bµ

t2

(1 + t2)2
− 4fµ

t− t3

(1 + t2)2
+ 2d

t + t3

(1 + t2)2
+ e

1− t4

(1 + t2)2
> 0.
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Da 1 + t2 altid er positiv kan der ganges igennem med dette led uden, at ændre uligheden

−aµ(1− 2t2 + t4)− 4bµt2 − 4fµ(t− t3) + 2d(t + t3) + e(1− t4) > 0 ⇔
(e− aµ) + 2(d− 2fµ)t + 2µ(a− 2b)t2 + 2(2fµ + d)t3 − (e + aµ)t4 > 0.

Kun en af rødderne t vil give en positiv funktionsværdi, og teorem 7 sikrer, at det er netop
denne rod, der kan give glidningsvinklen β, som 2 tan t modulus 2π.

Til rodsøgningen af 4. gradsligningerne kan det anbefales at benytte en algoritme beskrevet
af Kaj Hansen [18]. Algoritmen er meget stabil, og giver en approksimation af rødderne, der
er tæt nok på det rigtige resultat til at Newton-Raphson [25] vil konvergere mod de rigtige
rødder.

Kommunikation og informationsoverføresel

Kollisionssvarsmodulet i Multi er ansvarlig for at bestemme impulser, der påvirker legemerne
ved en kollision, og dermed også de sekvenser af impulser, der opstår ved mikrokollisioner
mellem legemerne i blivende kontakt. Inddata er legemernes position og orientering, deres
vinkelhastighed, deres lineære hastighed, deres inertitensorer, samt deres geometri og kolli-
sionsindikationerne fra kontaktbestemmelsesmodulet. Efter beregningen af impulserne, skal
legemernes lineære og angulære momenter opdateres. Dette gøres internt i modulet, dermed
er der ikke defineret et uddata som det er tilfældet for de øvrige moduler.

2.3.4 Bevægelsesberegning

Et legeme der udelukkende er under påvirkning af tyngdekraften og hvis masse ligger symme-
trisk omkring massemidtpunktet, bevæger sig i ballistiske kurver. Beregningen af legemernes
bevægelse i en fysiksimulering, foretages ved numerisk at approksimere en løsning til 1. ordens
differentialligninger af typen

dy

dt
= f(t, y), a ≤ t ≤ b, y(a) = α. (2.31)

Funktionen f(t, y) : [a, b] × R → R er en kontinuert funktion af t og y(t). Er y(a) = α en
kendt værdi findes der netop en løsning til differentialligningen. At løse en differentialligning,
der tilfredsstiller en given start betingelse (f.eks. y(a) = α), kaldes for et begyndelsesværdi
problem (eng. initial value problem). Indenfor fysisk simulering anvendes der ofte numeriske
metoder til at approksimere løsningen af differentialligningen. Metoderne approksimerer funk-
tionen med en stykkevis lineær funktion. Denne funktion findes ved at approksimere y(t) i
forskellige målepunkter i intervallet [a, b], derved kan funktionsværdien i de øvrige dele af
intervallet bestemmes som en interpolation af funktionsværdierne i målepunkterne. Formå-
let med numeriske løsninger er at bestemme tilstrækkelig præcise approksimationer med en
minimal indsats, og dermed måles effektiviteten af numeriske metoder med parametre, som
hastighed, præcision og stabilitet. Alle de metoder der fremlægges i det nedenstående kræver
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at funktionen, der approksimeres er differentiabel i hele intervallet [a, b]. Er der diskontinuitets-
punkter, skal løsningerne til differentialligningen findes i intervaller, der ligger mellem disse
diskontinuitetspunkter. Ved kollisioner mellem stive legemer opstår der ekstreme impulsive
kraftpåvirkninger af legemerne, der ændrer legemernes bevægelse momentant. Dermed er det
kun muligt at beregne bevægelsen af legemerne mellem disse diskontinuitetspunkter.

Den mest simple metode er Eulers metode. For at bestemme værdien i målepunkterne,
inddeles intervallet [a, b] i N lige store delintervaller

[ti+1, ti], ti = a = ih, ∀i = 0, . . . , N.

Den fælles længde af delintervallerne h = (b− a)/N kaldes skridtstørrelsen (eng. step size).
Det er klart at præcisionen af metoden afhænger af finhed af intervalopdelingen, eller med et
mere anvendt sprogbrug, præcisionen afhænger af skridtstørrelsen. Eulers metode kan udledes
af Taylors teorem (se bilag A). Antag at den entydige løsning y(t) til ligningen (2.31) er to
gange differentiabel med kontinuerte afledede på intervallet [a, b], så gælder der ifølge teorem
10 for alle i = 0, . . . N − 1, at

y(tt+1) = y(ti) + (tt+1 − ti) y′(ti) +
(tt+1 − ti)2

2
y′′(ξi),

for et ξ ∈ [ti, ti+1]. Med antagelsen om at y(t) tilfredsstiller ligningen (2.31) og substitution
af ti+1 − ti med h, gælder der

y(tt+1) = y(ti) + h f(t, y) +
h2

2
y′′(ξi).

Eulers metode finder wi ≈ y(ti) for alle i = 0, . . . , N ved at fjerne restleddet, og dermed fås

w0 = α,

wi+1 = wi + hf(ti, wi), ∀i = 0, . . . , N − 1. (2.32)

Ligningen kaldes differensligningnen i Eulers metode. Metoden er ikke velegnet til robust
fysisk simulation, da den ofte giver meget dårlige approksimationer, men den er meget anvendt
indenfor computerspil, da præcisionen her ikke er i højsædet. Chris Hecker anvender metode
i hans artikel, i Game Developer, om fysikbereginger i computerspil [14].

Der findes mere præcise approksimationsmetoder, såsom Runge Kutta familien [25]. Det
er generelt anerkendt at Runge Kutta, når det handler om præcision kontra beregningsom-
kostninger, giver gode resultater. Runge Kutta metoderne er udledninger af Taylors metoder.
Taylors metoder approksimerer en kontinuert funktion f(t, y) omkring et punkt (t0, y0), med
et n’te ordens polynomie Pn(t, y). Polynomiet Pn(t, y) består af de n første termer, ved en
rækkeudvikling af f(t, y) omkring (t0, y0). De resterende termer, der tilsammen kaldes rest-
leddet, fjernes. Der kræves dermed af den approksimerede funktion f(t, y), at den er n gange
differentiabel med kontinuerte afledede. Runge-Kutta approksimerer højere ordens afledede
med udtryk af den første afledede. I Multi anvendes en 4. ordens Runge-Kutta, hvor 4. står
for størrelsen af den lokale trunkeringsfejl. Differensligningen for en 4. ordens Runge-Kutta
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kan skrives, som

wo = α,

k1 = hf(ti, wi),

k2 = hf

(
ti +

h

2
, wi +

1
2
k1

)
,

k3 = hf(
(

ti +
h

2
, wi +

1
2
k2

)
,

k4 = hf

(
ti+1, wi + k3

)
,

wi+1 = wi +
1
6

(
k1 + 2k2 + 2k3 + k4

)
, (2.33)

for alle i = 0, . . . N − 1. Hvor Eulers metode interpolerer mellem værdierne i målepunkterne,
for at finde en approksimation af funktionen, anvendes der med Runge-Kutta værdier i flere
målepunkter for hver delinterval til at bestemme approksimationen. Dermed er Runge-Kutta
meget mere præcis end Euler, men langsommere. Metoden kan gøres hurtigere ved at anvende
variabel skridtstørrelse (eng. adaptive step size) hvilket er gjort i Runge-Kutta-Fehlberg
[25].

Kommunikation og informationsoverførelse

Modulet til beregning af legemernes bevægelse, er ansvarlig for at beregne ændringen af lege-
mernes bevægelse over et tidsskridt. Beregningen kontrolleres af tidskontrolmodulet, der vil
blive gennemgået i næste afsnit. Inddata er længden af tidsskridtet, samt tilstandsvektoren
for systemet af legemer. Tilstandsvektoren er en vektor indeholdende lineære og angulære
parametre (position, orientering, lineært moment og angulært moment) for samtlige legemer
i konfigurationen. Uddata er en ny tilstandsvektor med de, af modulet beregnede, ændrede
værdier.

2.3.5 Tidskontrol

Tidskontrollen er det centrale styrende modul i enhver simulator. Tidskontrollen binder alle de
øvrige moduler sammen, ved at kontrollere hvornår simulatoren kalder dem. Denne kontrol er
baseret på tilstandsfunktionen af systemet. Derfor er det tidskontrollens hovedopgave, at sætte
bevægelsesmodulet til at integrerere tilstandsfunktionen af de stive legemer henover et tids-
interval. Derudover er tidskontrolmodulets opgave meget varierende alt efter hvilke metoder,
der er valgt til implementeringen af de øvrige moduler. Alt efter hvilken kollisionssvarsmetode,
der er valgt i simulatoren, vil metoden til tidskontrol blive valgt så den matcher. I dette afsnit
gives en kort gennemgang af forskellige metoder til håndtering af kollisioner med tidskontrollen
som omdrejningspunkt. Tidskontrollen skal bestemme størrelsen af tidsskridtene og timingen
af bevægelsesberegningen.
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I et computerspil, hvor der lægges mere vægt på hastigheden af algoritmerne end den fy-
siske realisme, ses det ofte at man lader legemerne gennemtrænge hinanden. Det vil sige
man lader simulationen køre med faste tidsskridt, og tjekker efter hvert tidsskridt om der er
gennemtrængninger. Er dette tilfældet, vælges en af to metoder til håndtering af disse gen-
nemtrængninger; straffe metoden eller simpel projektion af legemerne ud ad hinanden. Kendes
gennemtrængningsdybden for to legemer, er projektionen af legemerne væk fra hinanden en
hurtig og simpel måde at håndtere gennemtrængninger på, men en ikke særlig fysisk korrekt
metode. Selve projektionen kan virke visuelt overbevisende, men opdateringen af legemernes
lineære og angulære bevægelse er ikke en simpel opgave, da projektionen i sig selv ikke in-
deholder information om hvordan dette skal foregå, men kun retningen af den translatoriske
bevægelse. Derfor kan det give nogle uheldige visuelle artefakter. Derfor vælges straffe metode
som et alternativ, der ligeledes er hurtig, og hvor gennemtrængninger er tilladte. Metoden er
ikke helt så simpel som projektion, og introducerer, som nævnt tidligere, andre problemstil-
linger.

Skal simuleringen afvikles med bare en smule fysisk realisme er det nødvendigt at håndtere kol-
lisionerne med den klassiske mekanik, hvilket kræver kendskab til legemernes bevægelse umid-
delbart inden en kollision, og dermed sagt er det nødvendigt ikke at tillade gennemtrængninger.
I de fleste simulatorer foretages kollisionsbestemmen kun i diskrete samplingspunkter. Lege-
merne kan derfor kollidere ubemærket i tidsintervaller mellem disse samplingspunkter. Antag
at legemerne i konfigurationen maksimalt bevæger sig med en hastighed af en vis størrelse. An-
vendes en høj samplingfrekvens mindskes risikoen for gennemtrængninger, men beregningen
af simulationen gøres samtidig tungere, selv i perioder uden kollisioner. Dette scenarie er ikke
særlig generelt, da mængden af kollisioner begrænses med hensyn til legemernes hastighed.
Er der ikke en begrænsning på legemernes hastighed skal samplingen af en simulation være
afhængig af legemernes hastighed, for at sikre samme risici for gennemtrængninger. Det er
disse overvejelser der fører til anvendelsen af variable tidsskridt, hvor længden af tidsskridtene
er beregnet af tidskontrollen, som funktion af legemernes position og hastighed.

Blandt metoder der udfører sådanne beregninger kan nævnes time of impact beregninger
(TOI). Med TOI beregnes estimater for kollisionstidspunkter mellem samtlige par af legemer
i konfigurationen. Findes der et estimat, der er mindre en standard tidsskridtet, udvælges
det mindste af disse estimater som størrelsen af næste tidsskridt. Dermed kan det sikres at
simulationssamplingspunkterne er sammenfaldende med kollisionstidspunkterne.

Betragtes den korteste euklidiske afstand mellem to legemer, der kolliderer, som en funktion
f(t) : R → R af tiden. Er problemet at finde kollisionstidspunktet for to legemer, et rodsøg-
ningsproblem. I det nedenstående introduceres en simpel og effektiv metode til betemmelse
af kollisionstidspunktet. Lad f(t) være en kontinuert funktion defineret på et interval [a, b].
Hvis f(a) og f(b) har forskellige fortegn må der i følge teorem 11 (se bilag A) findes en
værdi tc ∈ [a, b], således at f(tc) = 0. Dette nulpunkt for funktionen kan findes ved genta-
gende gange at halvere delintervaller af [a, b] og udvælge det delinterval der indeholder tc. Lad
a1 = a, b1 = b og p1 = (a1− b1)/2. Er f(p1) = 0, så er p = p1; hvis ikke har f(p1) enten nega-
tivt eller positivt fortegn. Hvis f(p1) og f(a1) har samme fortegn, gælder der at p ∈ [p1, b1] og
den venstre grænse sættes til a2 = p1. Hvis f(p1) og f(b1) har samme fortegn, gælder der at
p ∈ [a1, p1] og den nye højre grænse sættes til b2 = p1. Ved gentagende gange at udføre denne
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Figur 2.9: Tidskontrol med bisection. Ved skridt s3 rapporteres der en gennemtrægning af legemerne fra
kollisionsbestemmelsesmodulet. Simuleringen spoles tilbage til starten af tidsskridt s3 og skridtstørrelsen halve-
res. Denne proces gentages indtil kollisionsbestemmelsesmodulet ikke længere rapporterer en gennemtrængning.
Denne tilstand af simulationen behandles nu af kollisionssvarsmodulet.

proces på delintervallerne [a2, b2] indsnævres det valgte delinterval sig omkring nulpunktet.
Denne proces kaldes bisection eller binary-search method. Tidskontrollen i Multi anven-
der en algoritme baseret på bisection, da det er en enkelt og sikker metode. Tidskontrollen skal
sikre, at kollisionssvarsmodulet kaldes ved kollisionstidspunktet. Betragtes afstanden mellem
legemerne som en funktion af tiden, kan problemet at finde kollisionstidspunkt betragtes som
et rodsøgningsproblem. Anvendes et kollisionsmodul (f.eks V-Clip), der kan bestemme gen-
nemtrængninger, kan tilstanden af gennemtrængnings rapporten anvendes som kriteriet for
hvornår funktionsværdien skifter fortegn. Lad ti− tt−1 = δnormal være den normale tidsskridts
længde. Integrationen vil mellem kollisioner anvende δnormal, som tidsskridt. Optræder en
kollision indenfor tidsintervallet [ti, ti−1] vil bisectionsalgoritmen spole tiden tilbage til ti og
fortsætte med at integrere over tidsintervallet [ti, ti +

ti−1−ti
2 ]. Er der stadig gennemtrængning

efter halveringen af tidsskridtet, halveres det endnu engang. Denne fremgangsmåde fortsæt-
tes indtil kollisionstidspunktet er fundet. Nu kaldes kollisionssvarsmodulet der sørger for at
kollisionen bliver håndteret korrekt, og det hele gentages gennem resten af simuleringen.

Kommunikation og informationsoverførelse

Tidskontrolmodulet starter bevægelses beregningen, og efter hver nye tilstand kaldes kolli-
sionsbestemmelsesmodulet. Rapporteres der gennemtrægning af et eller flere par af legemer,
spoles simulationen tilbage til det tidligste kollisionstidspunkt for derefter at kalde kontaktaf-
gørelsesmodulet og dernæst kollisionssvarsmodulet.
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2.4 Afrunding Simulering af Stive Legemer

2.4 Afrunding

Teorien anvendt i grundsimulatoren er gennemgået og grundlaget for en udvidelse er nu lagt.
En udvidelse af det grundlæggende design og metoderne der implementerer designet, kan nu
beskrives med referencer til grunddesignet. I næste kapitel vil denne udvidelse blive beskre-
vet, en udvidelses der gør at simulatoren kan håndtere konfigurationer af robotmekanismer i
omgivelser af stive legemer.
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Kapitel 3

Artikulerede stive legemer

“If I have been able to see a little father than other men, it is
because I have stood on the shoulders of giants.”

Sir Isaac Newton (1643-1727)
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3.1 Historisk arbejde indenfor robot dynamik Artikulerede stive legemer

I de foregående kapitler er det kun simulering af stive legemer, der er beskrevet. Det vil
sige, simple legemer, der mellem kontakter og kollisioner bevæger sig i ballistiske kurver og
kun påvirker hinanden gennem kontakt eller kollision. I dette kapitel introduceres en metode,
der gør det muligt at simulere komplekse strukturer af stive legemer og deres fysiske opførsel.
Denne klasse af konfigurationer dækker over robotmekanismer eller legemer, der er sammensat
af flere stive legemer, kaldet artikulerede legemer. De fleste anvendelses områder indenfor
dynamisk simulation kræver, at man kan simulere andet end simple legemer (kugler, kasser,
osv.), derfor kan det med rette siges, at en simulator først bliver praktisk anvendelig efter
denne udvidelse.

3.1 Historisk arbejde indenfor robot dynamik

Der er givet mange bidrag fra forskellige kilder til området robotdynamik, siden starten for
mere end 20 år siden. Indenfor det teoretiske område ’mekanismers dynamik’, har forskere
i robotfeltet, specielt været fokuseret på områder som beregningseffektivitet af algoritmer
[9, 31]. Dermed er nogle af de mest effektive algoritmer indenfor dynamik, der er anvendelige
for en bred klasse af robotmekanismer, udviklet af robotforskere. Beregningskompleksitet er
stadig et vigtigt område for simulering og kontrol af stadigt mere komplekse robotmekanismer.
Kopakte formuleringer af ligningerne, der gør analysen, udvikling og implementering lettere
og er ligeledes et vigtigt område. Det er i denne henseende vigtigt, at der er klar sammenhæng
mellem ligningerne og den rekursive form, hvorfra den store effektivitet er opnået. Anvendelsen
af den udvidede algebra [12] (den spatielle algebra, beskrives i det efterfølgende afsnit), har
været meget effektiv til dette formål.

Den klassiske måde hvorpå, bevægelsesligningen for robotmekanismer kan udtrykkes, er baseret
på Lagranges beskrivelse [2, 12]. Algoritmer udviklet direkte efter Lagrange dynamikken har
kompleksisteter på O(n4), hvor n er antallet af stive legemer i mekanismerne, og skal tilpasses
for at kunne håndtere reeltids interaktion [11]. De første forskere, der udviklede O(n) algo-
ritmer til invers dynamik for robotmekanismer, anvendte en Newton-Euler (NE) formulering
af problemet. Senere effektiviseredes NE algoritmen ved at gøre den rekursiv, og repræsentere
alle parametre i ledkoordinater. Disse rekursive NE algoritmer (RNEA), blev anvendt, som ba-
sis for Featherstones [12] “Composite-Rigid-Body algorithm” (CRBA). CRBA beregner inerti
parametre for sammensatte delstrukturer af stive legemer i den ydre ende af robotstrukturen.
Søjlerne i inertitensoren beregnes meget effektivt, ved gentagende gange at anvende invers
dynamik, med samleledshastighederne sat til nul og samleledsaccelerationerne sat til nul eller
en enhedsvektor. Da dette medførte, at kun et enkelt samleled ad gangen havde en hastighed
forskellig fra nul, kunne beregningen af den inverse dynamik, reduceres til en meget simplifi-
ceret analyse af en mængde af statiske koblede led og en mængde sammensatte led i det ydre
af mekanismen i bevægelse. Da lignigssystemet, der skulle løses, voksede i takt med antallet n

af led, havde løsningsalgoritmen en kompleksitet på O(n3). Featherstone udviklede senere en
algoritme med kompleksitet på O(n). Algoritmen kaldet “The Articulated Body Algorithm”
(ABA) [12], samt teorien bag, er beskrevet i dette kapitel. ABA er en matematisk formulering
af algoritmer, der gør det muligt at beregne dynamikken for robotmekanismer på en effektiv
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3.2 Spatiel algebra Artikulerede stive legemer

facon.

Efter denne korte gennemgang af det historiske arbejde, vil resten af dette kapittels indhold
være en beskrivelse af den teori der er anvendt til simulatordesignet for Multi. Featherstone
anvender en anderledes algebra end den almindelige 3D algebra, til at opstille bevægelseslig-
ningerne, så kapitlet startes med at beskrive denne algebra, kaldet spatiel algebra. Efter
beskrivelsen af den spatielle algebra, indføres en notation for alle strukturer i et robotsy-
stem. Brian Mirtich [20] har, i sin Phd. afhandling, udvidet Featerstones algoritme, og dermed
gjort det muligt at anvende den sammen med en impuls baseret simulator. Denne udvidelse
af ABA vil blive grundigt gennemgået sidst i kapitlet, da den er en mindst lige så vigtig brik
i det endelige simulator design.

3.2 Spatiel algebra

At gennemgå en fyldestgørende beskrivelse af den spatielle algebra, er meget omfattende og
ikke direkte en del af fokus for dette speciale. Men for at gøre teksten selvforklarende, da alge-
braen er ukendt for de fleste, er det nødvendigt at give en introduktion til de områder indenfor
algebraen, som er anvendt i specialet. For et dybere studie i denne algebra, henvises der til
R. Featherstones bog [12]. Featherstone anvender en notation han kalder Spatiel Notation
(Eng: Spatial Notation). Denne notation vil vi adoptere, da den er kompakt og klar, hvilket
er en fordel under analysen. Spatiel notation kombinerer de lineære og angulære enheder til
en algebraisk enhed. I stedet for et sæt af vektorer (en for de lineære enheder og en for de
angulære enheder), anvendes en 6-dimensional vektor, kaldet en spatiel vektor. Alle enheder
markeret med ·̂, er en spatiel enhed (eks. ŝi), subscriptet er et indeks for det led som enheden
er associeret med. Derudover skelnes der mellem fysiske enheder for et artikuleret legeme og
fysiske enheder for et stift legeme. En fysisk enhed for et artikuleret legeme vil altid have et
A som superscrip (eks. ÎA

i ), mens parametre for stive legemer ikke har noget superscript (eks.
Îi).

3.2.1 Spatielle operatorer

Et legeme der bevæger sig i det 3-dimensionelle rum, har 6 frihedsgrader, 3 translationelle
og 3 rotationelle. Derved kan alle spatielle data for et legeme beskrives ved en spatiel vektor.
Grunden til at det er nødvendigt at indføre den spatielle algebra er, at visse operationer mellem
spatielle vektorer har en anderledes virkning end det er kendt fra almindelige algebra, hvis de
skal give fysisk mening. Langt de fleste operatorer i den spatielle algebra, kan implementeres
ved hjælp af operationer for standard matrix aritmetik, med undtagelse af transponering. I de
efterfølgende afsnit beskrives de ny spatielle operatorer, der anvendes i dette speciale.
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Transponering af vektorer

Lad v̂ = [aT bT ]T ∈ R6 være en spatiel vektor, hvor ·T er den almindelige transponerings
operator af 3 dimensionelle vektorer. Den spatielle transponerede af v̂, skrevet som v̂S , er
defineret som

v̂S =
[

a
b

]S

= [bT aT ].

Transponering af tensorer

Lad A,B,C, D ∈ M(3, 3) være 3 × 3 matricer og ·T være den almindelige transponerings
operator for 3× 3 matricer, så har vi

[
A B
C D

]S

=
[

DT BT

CT AT

]
.

Skalar produkt

Lad v̂, ŵ ∈ R6 være spatielle vektorer. Skalar produktet, skrevet som v̂ ·̂ ŵ, defineres som

v̂ ·̂ ŵ = v̂S · ŵ.

Kryds operator

Lad v̂ = [aT bT ]T ∈ R6 være en spatiel vektor. Den spatielle krydsoperator taget af v̂, skrevet
som v̂×̂, er en matrix i M(6, 6) og defineres

v̂×̂ =
[

a
b

]
×̂ =

[
a× 0
b× a×

]
,

hvor krydsoperatoren for almindelige vektorer er defineret, som



x

y

z


× =




0 −z y

z 0 −x

−y x 0


 .

3.3 Kinematik

Dette afsnit beskriver kinematikken for et artikuleret legeme. Kinematikken som den er præ-
senteret her, handler om relationenen mellem de individuelle led i en generel robotstruktur
uden kinematiske løkker, samt positionen og orienteringen af disse som en funktion af samleleds
positionerne. Indledningsvis beskrives kinematikken med vektorer i et almindeligt euklidisk
koordinatsystem, først senere beskrives bevægelsesberegnigerne i det spatielle rum.
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3.3 Kinematik Artikulerede stive legemer

3.3.1 Spatiel hastighed

Traditionelt fastlægges hastigheden for et stift legeme ved den lineære hastighed v, og vinkel-
hastigheden ω. Den spatielle hastighed v̂ = [ωT vT ]T beskriver den lineære, såvel som den
angulære hastighed for et legeme og er en 6-vektor, svarende til de 6 frihedsgrader et legeme
i det 3-dimensionelle rum bevæger sig med. Den øjeblikkelige hastighed af et stift legeme kan

O

x

OP

vp

vO
X

vQ

Q

P

ω

Figur 3.1: Hastigheden af et legeme, i det tredimensionelle rum.

beskrives med den lineære hastighed vP for et punkt P i det stive legeme og legemets vinkel-
hastighed ω (se figur 3.1). Vinkelhastigheden ω betegner vinkelhastigheden for hele legemet,
og er dermed imodsætning til vP , uafhængig af valget af P . Den øjeblikkelige hastighed for
ethvert andet punkt Q i legemet, kan beskrives med parret (vP ,ω) givet et punkt P ; legemet
kan dermed betragtes som værende roterende med vinkelhastigheden ω omkring en akse, der
løber gennem P , og samtidigt at translatere med en lineær hastighed vp. Dette kan udtrykkes,
som

vQ = vP + QP× ω.

Punktet P kan vælges arbitrært og behøver ikke at være fysisk indeholdt i legemet, så længe det
valgte punkt bevæger sig med legemet. Derudover kan der vælges et nyt referencepunkt i hver
beregningsinstans. Vælges origo som referencepunkt, kan hastigheden af et legeme beskrives
med parret (ω,vO), hvor vO er hastigheden af det punkt, der ligger i origo. Dette kan skrives,
som

vO = vP + OP× ω. (3.1)

Legemet betragtes nu som værende roterende omkring en akse, der løber gennem origo O, og
med en bevægelse der translaterer legemet med en hastighed vO. Faktoren OP × ω har den
effekt, at den skifter rotationsaksen fra at løbe gennem P til at løbe gennem O. Parret (ω,vO)
definerer et legemes spatielle hastighed. Med den spatielle notation skrives denne hastighed,
som v̂ = [ωx ωy ωzvOx vOy vOz]T eller på kort form som [ωT vT

O]T .
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3.3 Kinematik Artikulerede stive legemer

Definition 2 (Hastighed og acceleration) Et stift legeme, med et tilknyttet lokalt koordi-
natsystem F , bevæger sig gennem det 3 dimensionelle rum, med lineær hastighed v, vinkel
hastighed ω, lineær acceleration a og vinkel acceleration α. Alle enhederne beskriver F ′s (og
dermed legemets) spatielle bevægelse i forhold til et globalt koordinatsystem O. Den spatielle
hastighed v̂ og den spatielle acceleration â for legemet er givet, som

v̂ =

[
ω

v

]
â =

[
α

a

]
.

3.3.2 Forward kinematik

Ved indførelsen af led i robotmekanismerne er det hensigtsmæssigt at knytte et lokalt koordi-
natsystem til hvert led i mekanismen. Fysiske parametre og dynamiske data tilknyttet leddene,
vil være beskrevet relativt til disse lokale koordinatsystemer. Placeringen af ledkoordinatsy-
stemerne vil blive beskrevet i afsnit 3.4.3. Beregningen af leddenes hastigheder, som funktion
af den relative hastighed mellem naboled, skal derfor beskrives relativt til de lokale koordi-
natsystemer. Hastigheden for et vilkårligt led i robotmekanismen beregnes iterativt med en
strukturel relation mellem naboled. Denne relation er forholdet mellem den angulære hastig-
hed og den lineære hastighed for to naboled. Lad FB

c og FB
p være to lokale koordinatsystemer

F
B

p

F
B

c

ω

v

rcp

c
rel

F
B

p

F
B

c

ω p

ω c
rel(a)(a) (b)

C

P

P

C

Figur 3.2: (a) Vinkelhastigheden ωc = p
cRωp + ωrel

c ∈ FB
c , og (b) den lineære hastighed

vc = p
cRvp + ωp× rc + vrel

c ∈ FB
c for et legeme Lc, som funktion af vinkelhastighed og lineær

hastighed for legemet Lp. p
cR er tranformationsmatricen fra FB

p til FB
c .

knyttet til legemerne C og P (se figur 3.2(a)). Er den relative angulære hastighed mellem lege-
merne ωrel

c ∈ FB
c , og ωp ∈ FB

p den angulære hastighed af legeme p, kan legeme C’s angulære
hastighed ωc ∈ FB

c beskrives, som

ωc = p
cRωp + ωrel

c , (3.2)
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3.4 Robot systemet Artikulerede stive legemer

hvor p
cR er rotationsmatricen, der transformerer vektorer i FB

p over i FB
c .

Er den relative lineære hastighed mellem legemerne vrel
c ∈ FB

c , og vp ∈ FB
p den lineære

hastighed af legeme p (se figur 3.2(b)), kan legeme C’s lineære hastighed vc ∈ FB
c beskrives,

som
vc = p

cRvp + ωp × rc + vrel
c , (3.3)

hvor rc ∈ FB
c er vektoren fra origo af FB

p til origo af FB
c .

3.4 Robot systemet

Det er nu tid til at fastlægge den anvendte notation for de elementer robotmekanismer er
opbygget af og udlede deres algebraiske repræsentation. Der findes mange måder, hvorpå man
kan repræsentere led, samleled og deres fysiske data. Den notation, der benyttes her, er meget
lig notationen udviklet af og beskrevet af Roy Featherstone [12].

(= end effector)

S1

L1

L2

S1

Ln-1

Sn

L0 (= eng. base link)

Ln

Figur 3.3: Notation for strukturer i en robotmekanisme.

3.4.1 Led

Konceptuelt er leddene ikke andet end skaller, der lægges uden om de stive legemer. Skaller
der gør det muligt at sammenkoble legemerne i en topologisk struktur, hvor hvert led kun kan
bevæge sig i et afgrænset rum relativt til et naboled. De fysiske data for et led er arvet fra et
associeret stift legeme, og vil derfor have samme dynamiske egenskaber.

Lad en robot bestå af n + 1 led Li, i ∈ 0 . . . n og n samleled Si mellem leddene. Leddene er
forbundet i en træstruktur, hvor ethvert led der ikke er et blad, har ét eller flere underled og
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ethvet led på nær roden har netop et forældreled. Hvert led er identificeret ved et unikt heltal.
Det sidste led i strukturen, længst væk fra roden, kaldes end-effektoren. Nummereringen af
leddene, skal forgå således, at ethvert underled af et led Lp (p for det engelske parent), skal
identificeres med et unikt heltal i > p. Dette kan gøres ved at nummerere leddene ved et prefiks
gennemløb af robotstrukturen. Figur 3.4 viser et eksempel på indekseringen af en robotstruk-
tur. Lad Up ⊂ N0 være en ordnet mængde af heltal, der identificerer alle underleddene for led
p. Led L0 er stationært og led Li er forbundet til led Lp gennem samleled Si, hvor i ∈ Up.
Det er nu muligt at repræsentere en robotstruktur topologisk, ved at tilknytte et indeks p, der
identificerer det entydige forældreled og en mængde Up ⊂ N0, der indentificerer underleddene,
til det p’te led. Med denne indeksering er Pi ⊂ N0, hvor i = 0, . . . , n, den ordnede mængde af
indeks af led fra roden til led Li, og dermed er P0 den tomme mængde.

For at kunne repræsentere geometrien for et led Li, inertitensor, massemidtpunkt, samt pla-
ceringen af samleleddene tilknyttet leddet, introduceres et koordinatsystem der bevæger sig
sammen med leddet. Koordinatsystemet kaldes ledkoordinatsystemet (eller i-koordinater) og
skrives FB

i . Koordinatsystemet kan placeres vilkårligt i forhold til leddet, men der er placerin-
ger, der er mere fordelagtige end andre. Placeringen af koordinatsystemer diskuteres i afsnittet
om ledkoordinatsystemer 3.4.3. Da positionen af led Li er fikseret i sit eget ledkoordinatsy-
stem FB

i , kan inertitensorer og enhver samleledsakse repræsenteres i dette koordinatsystem,
betragtes som en konstant faktor.
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Figur 3.4: Prefix gennemløb af træstrukturen ved nummerering af leddene. Up ⊂ N0 er en ord-
net mængde, der identificerer underled for led p, og Pi er en ordnet mængde, der identificerer
alle led i stien fra roden til led Li, med rodindekset fraregnet. Mængden Pi anvendes i afsnit 3.6
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3.4.2 Samleled

Overgangen fra simulering af simple stive legemer, til simulering af systemer af stive legemer
kræver, at legemer kan kobles sammen med forskellige typer af samleled. Som regel er det
mest interessant, hvis denne sammenkobling tillader, at legemer har mulighed for at bevæge
sig relativt til hinanden indenfor et fast bevægerum (eng. motion subspace). Samleleddene
kan enten være meget simple, såsom rotationelle eller prismatiske, eller de kan være mere
komplekse, såsom sfæriske samleled. Forskellen mellem de to typer af samleled er, at i det
simple tilfælde har et samleled kun en enkelt bevægelsesfrihedsgrad (DOF); rotationsvinklen
i tilfældet af et rotationelt samleled og den linære forskydning i tilfældet af et prismatisk
samleled. I modsætning til dette har et sfærisk samleled 3 DOF. Mangfoldigheden af samleled
er kun begrænset af fantasien, men med to typer af samleled er det muligt at konstruere en lang
række robotmekanismer. I dette afsnit beskrives to simple typer af samleled, det prismatiske
og det rotationelle samleled. Et rotationelt samleled, er et samleled der tillader en relativ
rotation omkring en enkelt akse og et prismatisk samleled tillader en lineær bevægelse langs
en enkelt akse. I praksis er samleled med 1 DOF ikke tilstrækkelig generelle til at modellere
en vilkårlig robotmekanisme, men de er tilstrækkelige som et teoretisk eksperiment. Det er
muligt relativt simpelt at udvide teorien til samleled med frihedsgrader, der er større end 1, da
man altid kan tænke på samleled med bevægelsesfrihed, der er større end 1 DOF, som serier
af 1 DOF samleled med led uden masse og udstrækning. Det kan være interessant at simulere
samleled med DOF>1, hvis man ønsker at simulere robotmekanismer, der ikke er fikseret til
et statisk objekt via et baseled. Dette kan gøres hvis man lader baseleddet være et led uden
masse og udstrækning og forbinder dette led med et 6 DOF samleled til det næste led. Led
nummer 2 vil nu kunne bevæge sig frit i forhold til baseleddet.

Ethvert led på nær baseleddet og end-effektoren, har to eller flere samleled Si tilknyttet. Samle-
leddet, der forbinder et led med den del af robotmekanismen der ligger tættest på baseleddet,
kaldes det indre samleled, og indekseres med samme indeks som det led det er tilknyttet. På
den måde sikres der en tæt kobling mellem det indre samleled og leddet. Dette er naturligt,
da enhver bevægelse af leddet beregnes gennem netop dette samleled. Som den mest generelle
robotmekanisme ses der på mekanismer opbygget som træstrukturer. To led Lp og Li kobles
gennem samleleddet Si, dette led kaldes for det ydre samleled for led Lp. Som det eneste led
har baseleddet ikke noget indre samleled, og end-effektorerne har som de eneste led ikke noget
ydre samleled. Denne terminologi og indeksering, vil blive benyttet gennem resten af specialet.

Algebraisk repræsenteres et samleled Si med 1 DOF, af en enhedsvektor ui, der orienterer en
bevægelsesakse (eng. joint axis) for samleleddet (også betegnet samleledsaksen). Positionen af
samleleddene repræsenteres i ledkoordinater, med vektorerne IBp, BOYc ∈ FB

p . Stedvekto-
ren IBp er en vektor fra det indre samleled til origo af ledkoordinatsystemet, og fastlægger
dermed placeringen af det indre samleled for et led Lp. Stedvektoren BOYc er en vektor fra
ledkoordinatsystemet til det Yc’te ydre samleled, og fastlægger dermed placeringen af de ydre
samleled for et led Li (se figur 3.5). Bevægelsesaksen er den akse rotationelle samleled rote-
rer omkring eller prismatiske samleled forskydes langs. For at beskrive den relative bevægelse
mellem to led Lp og Lc, forbundet med samleleddet Sc, indføres skalarerne qc kaldet samle-
ledspositionen (eng. joint position), q̇c kaldet samleledshastigheden (eng. joint velocity) og
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q̈c kaldet samleledsaccelerationen (eng. joint acceleration). Disse parametre er generaliserede
enheder, knyttet til en bevægelsesakse, der anvendes til at beskrive den relative bevægelse for
alle typer af samleled. Det er nu muligt at beregne de relative hastigheder vrel

c og ωrel
c som

vrel
c =

{ q̇c uc , hvis samleleddet er prismatisk
q̇c uc × IBc , hvis samleleddet er rotationelt

(3.4)

ωrel
c =

{ 0 , hvis samleleddet er prismatisk
q̇c u , hvis samleleddet er rotationelt.

(3.5)

Et spatielt samleled ŝc der forbinder led Lp og Lc defineres, således at den relative position,
er skalarproduktet af det spatielle samleled ŝc og qc. Dermed kan den relative hastighed v̂rel

c

mellem to led beskrives som en funktion af ŝc og q̇c

v̂rel
c = ŝcq̇c.

Anvendes definition 2 i afsnit 3.3.1 sammen med (3.4) og (3.5), kan det spatielle samleled ŝc

for samleled Sc defineres, som

ŝc =
{ [

0T ,uT
]T

, hvis samleleddet er prismatisk[
uT , (u× IBc)T

]T
, hvis samleleddet er rotationelt.

(3.6)

3.4.3 Led koordinatsystemer

Ethvert led Li har et koordinatsystem FB
i tilknyttet. I dette koordinatsystem repræsenteres

alle parametre associeret med leddet; inertitensorer, samleledsakser, osv. I afsnittet, der be-
skriver dynamikken for systemet, vil alle parametre blive gennemgået. Det er nødvendigt at
overveje hvordan FB

i placeres. Det er klart at en placering der simplificerer det beregnings-
mæssige aspekt er at foretrække. Featherstone ([12], side 130) fremhæver to strategier

• Placer origo af FB
i i massemidtpunktet for leddet og ensret koordinatakserne med de

koordinatakser inertitensoren er repræsenteret i eller

• ensret akserne for FB
i med nogle passende egenskaber for det indre samleleds akse.

Anvendes den sidste strategi giver det mulighed for lettere beregning af transformationen
mellem ledkoordinater. En meget anvendt konvention om placeringen af ledkoordinatsyste-
mer, der følger den sidste strategi, er “Denavit-Hartenberg” metoden [27]. Generelt skal der
6 parametre til at specificere en vilkårlig transformation fra et koordinatsystem til et andet.
Med Denavit og Hartenberg’s metode er 4 parametre tilstrækkelig til at specificere den samme
transformation. Det kræves dog, at robotstrukturen er seriel, at samleleddene er karakteriseret
ved én akse og at ledkoordinaterne placeres efter 2 kriterier

Kriterium 1: x-aksen for FB
i skal ensrettes med en vektor, der står vinkelret på både Si og

Sc, hvor c er indekset på det ydre led for led Li og
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Kriterium 2: z-aksen er ensrettet med samleledsaksen for samleled Si.

Den første strategi, hvor det er muligt at placere ledkoordinatsystemet med origo i masse-
midtpunktet for leddet (og det associerede stive legeme), har den fordel, at den matrix der
repræsenterer den spatielle inertitensor for leddet bliver en diagonalmatrix, og gør dermed
løsningen af bevægelsesligningen lettere. En mere generel konvention, der benytter denne stra-
tegi, og dermed giver fuld frihed til at placere ledkoordinatsystemet og samtidigt kan håndtere
træstrukturer, er “Paired Joint Coordinate” konventionen [12] (s. 133). Konventionen, der an-
vendes i testsimulatoren Multi er med små afvigelser en “Paired Joint Coordinate” konvention,
og den vil blive gennemgået i det nedenstående.

Ethvert forældreled Lp, har et eller flere ydre samleled, der hver især kobler leddet med et
underled Lc (c for child), hvor c ∈ Up. For hvert ydre samleled associeres et ydre samledskoor-
dinatsystem FYc

p , som er repræsenteret i forhold til ledkoordinatsystemet FB
p . Dette koordinat-

system specificerer placeringen og orienteringen af samleledsaksen uc for samleleddet Sc, da uc

skal placeres i origo af FYc
p og orienteres langs koordinatsystemes z-akse. Derudover har ethvert

led Lc, med et indre samleled, netop et koordinatsystem FI
c tilknyttet, dvs alle led på nær

baseleddet. FI
c skal orienteres, så z-aksen er sammenfaldende med samleledsaksen for samleled

Sc og dermed z-aksen for FYp
p . Ledkoordinatsystemet FB

0 er repræsenteret i verdenskoordina-
ter, mens resten af leddenes ledkoordinatsystemer FB

i , i = 1 . . . n er repræsenteret i forhold til
koordinatsystemet for leddets indre samleled FI

i . Figur 3.5 viser placeringen af de tre typer af
koordinatsystemer. Er samleleds positionen q = 0 er FYc

p og FI
c sammenfaldende. Den lineære

transformation TBI
intra(x) = B

I Ri x : FB
i → FI

i afbilder vektorer repræsenteret i ledkoordinater
til vektorer repræsenteret i det indre samleledskoordinatsystem for led Li. Den til funktionen
tilknyttede ortonormale matrix B

I Ri ∈M(3, 3), kan skrives, som
B
I Ri =

[
ex ey ez

]
, (3.7)

hvor vektorene {ex, ey, ez} er en basis for det indre samleledskoordinatsystem repræsente-
ret i ledkoordinater. Da matricen er ortogonal er den invertibel og den inverse transfor-
mation (TBI

intra)
−1 = T IB

intra findes ved at transponere matricen B
I Ri. Den af matricen B

I Ri

transponerede, betegnes I
BRi = (B

I Ri)T . Den inverse transformation kan nu skrives, som
T IB

intra(x) = I
BRi x : FI

i → FB
i . Funktionen er konstant under en simulering og skal der-

for ikke beregnes hver gang samleleds positionen qi ændrer sig. Lad c ∈ N0 være indekset
på et underled til det i’te led. Der kan nu på samme måde findes en lineær transformtion
T YcB

intra(x) = Yc
B Ri x : FYc

i → FB
i der afbilder vektorer repræsenteret i det Yc’te ydre samle-

ledskoordinatsystem, til vektorer repræsenteret i ledkoordinatsystemet for led Li. Den ortog-
onale matrix Yc

B Ri kan findes som
Yc
B Ri =

[
ex ey ez

]
, (3.8)

hvor vektorene {ex, ey, ez} er en basis for ledkoordinatsystem for led Li, repræsenteret i ko-
ordinatsystemet for det ydre samleled Sc. Der eksisterer ligeledes en invers transformation til
T YcB

intra, den findes ved at anvende den inverse af transformationsmatricen, B
Yc

Ri = (Yc
B Ri)T .

For at fremstille en led-led transformation T p−c
led−led(x, qc) mellem to koblede led Lp og Lc,

mangler beskrivelsen af samleleds transformationen I
Y Ec ∈ M(3, 3), mellem det ydre samle-

ledskoordinatsystem for led Lp og det indre samleledskoordinatsystem for led Lc. Matricen er i
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Figur 3.5: Samleleds- og ledkoordinatsystemer for prismatiske og rotationelle samleled.

modsætning til intra-led transformationerne ikke konstant under en simulation, men ændrer sig
som funktion af samleleds positionen qc. Ved altid at lade basisvektorerne ez og origo for det
indre- og ydre samleledskoordinatsystem være sammenfaldende, kan enhver transformation
mellem samleleds koordinatsystemerne skrives på en simpel og invariant facon. Transfoma-
tionsmatricen knyttet til transformationen kan skrives, som

I
Y Ec(qc) =








cos(qc) − sin(qc) 0
sin(qc) cos(qc) 0

0 0 1


 , hvis samleleddet er rotationelt




1 0 0
0 1 0
0 0 1


 , hvis samleleddet er prismatiskt.

(3.9)

En led-led transformation T p−c
led−led(x, q) : FB

p → FB
c mellem to koblede led Lp og Lc kan nu

skrives ved hjælp af (3.7), (3.8) og (3.9), som

T p−c
led−led(x, q) = I

BRc
Y
I Ec

B
Yc

Rp x, (3.10)
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Figur 3.6: Samleledstransformationen θ(x, q) : I
Y Ei(q)x for et rotationelt samleled, mellem

parret af ydre- og indre samleledskoordinatsystemer FYc
p og FI

c tilknyttet samleled Sc, som
funktion af samleleds position q, hvor c ∈ Up.

hvor matricens Y
I Ec’s indgange er funktioner af q, hvilket er illustreret i figur 3.6. Den inverse

funktion T c−p
led−led(x, q) : FB

c → FB
p kan skrives, som

T c−p
led−led(x, q) = Yc

B Rp
I
Y Ec

B
I Rc x. (3.11)

Som nævnt tidligere fastlægger IBc ∈ FB
c og BOYc

p ∈ FB
p positionen af de indre og ydre

samleled relativt til ledkoordinatsystemene. Lad nu igen leddene Lp og Lc være forbundne
med samleleddet Sc, det er nu muligt at beskrive stedvektoren r ∈ FB

p mellem origo af
ledkoordinatsystemet FB

p til origo af FB
c , som en funktion af samleleds positionen, relativt til

koordinatsystemet for det p’te led, med udtrykket

r = BOp + T c−p
led−led(IBc, q). (3.12)

3.4.4 Spatiel koordinattransformation

Anvendes spatielle vektorer i beskrivelsen af robotmekanismerns bevægelse er det nødvendigt,
at kunne transformere dem i det spatielle rum (eller fra et spatielt koordinatsystem til et
andet). Lad F , G ∈ R6 være to forskellige koordinatsystemer, vi søger nu en matrix X̂ ∈
M(6, 6) associeret med afbildningen FX̂G : G → F . Lad P hhv. O være punkter, der ligger i
origo af koordinatsystemet F hhv G og lad âG = [aT aT

O]T være en vektor repræsenteret i G og
âF den samme vektor repræsenteret i F . For at translatere den spatielle vektor â fra G over i
F , anvender vi ligningen (3.1) og får

âF =

[
a

aO + PO× a

]
, hvor âG =

[
a

aO

]
. (3.13)
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âF kan nu udtrykkes, som et produkt af en 6× 6 matrix og âO

âF =

[
1 0

PO× 1

]
âO, (3.14)

hvor 0 er 3×3 nul-matricen, 1 er 3×3 identitets-matricen og PO× er 3×3 matricen man får
ved at anvende kryds-operatoren × på PO. Lad E være en 3× 3 matrix der roterer vektorer
a fra G over i F . Koordinattransformationen kan nu skrives, som

âF =
[

E 0
0 E

]
âO. (3.15)

Den til transformationen associerede matrix X̂, fås ved at multiplicere transformationsmatri-
cerne fra ligningerne (3.13) og (3.15). Den generelle form af afbildningen FX̂O, kan herefter
skrives, som

FX̂O =
[

E 0
0 E

] [
1 0

r×T 1

]
=

[
E 0

Er×T E

]
, (3.16)

hvor r = OP. Den inverse transformation fås, som

OX̂F =
[

1 0
r× 1

] [
E−1 0
0 E−1

]
=

[
E−1 0

r×E−1 E−1

]
. (3.17)

Læg mærke til at FX̂O 6= (OX̂F )S , da den spatielle transformationsmatrix ikke er ortogonal,
som vi kender det fra 3× 3 rotationsmatricer.

3.5 Forward dynamik

I dette afsnit undersøges det dynamiske aspekt for simulering af artikulerede legemer. Denne
analyse leder frem til en beskrivelse af en metode til at beregne forward dynamikken for
artikulerede legemer (eng. the articulated-body method). Forward dynamik, er beregningen
af accelerationen af leddene i et robotsystem, som reaktion på en kraftpåvirkning af systemet.

Definition 3 (Kraft) Et stift legeme, beskrevet i et lokalt koordinatsystem F , kan påtryk-
kes en ekstern kraft f og et eksternt kraftmoment τ . Kraften f virker langs en linie, der
løber gennem origo af F . Den spatielle kraft f̂ der påvirker legemet, kan udtrykkes (i F-
koordinatsystemet) ved hjælp af f og τ , som

f̂ =

[
f

τ

]
.
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Figur 3.7: Spatielt moment for et stift legeme

3.5.1 Spatiel moment for stive legemer

Det stive legeme i figur 3.7 med massen m, en position for masse midtpunktet P og en iner-
titensor I∗ relativt til massemidtpunktet, har en spatiel hastighed v̂O = [ωT v=

T ]T og en
lineær hastighed for legemets massemidtpunkt vP = vO + PO × ω. Det lineære moment
for det stive legeme er vektoren med længden og retning givet ved vektoren P = m vP og
som ligger på en linie der skærer massemidtpunktet for legemet. Det kan omskrives til en
spatiel vektor P̂O = [PT (OP × P)T ]T . Vektoren (OP × P) er legemets moment relativt til
origo. Legemet har ydermere et isoleret angulært moment I∗ ω, som vi på spatiel form skriver
som P̂ = [0T (I∗ ω)T ]T . Det totale spatielle moment er summen af det lineære og angulære
moment, og skrives som

P̂ =


 mvp

OP×mvp


 +


 0

I∗ ω


 .

Indsættes nu vO + OP× ω i stedet for vp, fås

P̂ =


 m(vO + PO× ω)

I∗ ω + OP×m(vO + PO× ω)


 . (3.18)

3.5.2 Spatielle inertitensorer for stive legemer

Den spatielle inertitensor Î, for et stift legemer, er som det er kendt fra den almindelige teori for
stive legemer, en relation mellem hastigheden af et legeme og legemets moment. Med spatiel
notation skrives P̂ = Î v̂. I det følgende findes en form af Î, så den opfylder relationen. Den
spatielle inertitensor er en 6 × 6 matrix, og benyttes ligning (3.18) og definitionen af spatiel
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hastighed (3.1), gælder der

P̂ =


 m vO + m PO× ω

(I∗ + OP×m PO×) ω + OP×m vO




=


 m PO× m 1

I∗ + OP×m PO× OP×m


 v̂O

= ÎO v̂O, (3.19)

og dermed er formen af den spatielle inertitensor fundet, som

ÎO =


 m PO× m 1

I∗ + OP×m PO× OP×m


 .

Læg mærke til, at hvis origo for det koordinatsystem inertitensoren beskrives i, er sammen-
faldende med massemidtpunktet for legemet får tensoren en simpel form, nemlig

ÎO =
[

0 M
I∗ 0

]
.

Spatielle inertitensorer for stive legemer er både symmetriske og positive definitte, dvs., Î = ÎS

og x̂S Î x̂ > 0 for all x̂ 6= 0̂.

Koordinattransformation af spatielle inertitensorer

I næste afsnit gennemgås Featherstones algoritme, og under gennemgangen er det nødvendigt
at kunne transformere spatielle inertitensorer fra et spatielt rum til et andet. I afsnit 3.4.4 giver
ligningerne (3.16) og (3.17) de spatielle transformationsmatricer OX̂P og P X̂O, der transfor-
merer en vektor mellem P -koordinater og O-koordinater. Koordinattransformationsreglen for
spatielle inertitensorer bestemmes udfra disse lineære afbildninger af spatielle vektorer. Lad
P̂P , ÎP og v̂P være momentet, inertitensoren og hastigheden for et stift legeme i det spatielle
rum P . Lad ydermere P̂O, ÎO og v̂O være de samme størrelser bare repræsenteret i det spa-
tielle rum O. Ifølge ligning (3.18) gælder følgende relationer mellem spatielle hastigheder og
momenter P̂P = ÎP v̂P og P̂O = ÎO v̂O. Der gælder nu, at P̂P = P X̂O P̂O og v̂O = OX̂P v̂P ,
så

ÎP v̂P = P̂P = P X̂O P̂O = P X̂O ÎO v̂O = P X̂O ÎO OX̂P v̂P ,

og dermed
ÎP = P X̂O ÎO OX̂P .
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Inertitensorer for artikulerede stive legemer

Det er nu på tide at introducere inertitensorer for systemer af koblede stive legemer, der
tilsammen udgør artikulerede stive legemer.

Definition 4 (Det artikulerede legeme, for en robot med træ struktur) Betragtes det
sammenhængende undertræ, af en robotstruktur, med rod i led Li, kaldes undertræet et arti-
kuleret legeme af den fulde robotstruktur. Led Li kaldes styreleddet (eng. handle) for det
artikulerede legeme. Et led Li uden underled, er det trivielle artikulerede legeme, bestående af
det stive legeme associeret med led Li .

Inertitensorer for artikulerede legemer er specielle da de ikke, som vi kender det fra teorien bag
stive legemer, er en relation mellem hastighed og moment, men derimod en relation mellem
kraft og acceleration. Lad led Li, hvor 1 ≤ i ≤ n, være styreleddet for et artikuleret stift legeme.
Den spatielle inertitensor ÎA

i for leddet, defineres som en relation mellem en kraftpåvirkning f̂i
af styreleddet og styreleddets acceleration âi. Dermed kan ÎA

i findes ved den lineære relation,
som

f̂i = ÎA
i âi + ẐA

i , (3.20)

hvor ẐA
i (eng. Bias force) er den kraft styreleddet skal påvirkes med for at give det en acce-

leration på nul. En nødvendig betingelse for relationen er, at det atikulerede legeme ikke har
nogen kinematisk forbindelse til jorden. Læg mærke til at relationen (3.20) er den samme for
stive legemer, i hvilket tilfælde ÎA

i er en inertitensor for et stift legeme, og ẐA
i = [fT τT ]T ,

hvor f = −mg, og kraftmomentet τ er lig med hastighedsproduktleddet ω× Iω. Det er derfor
muligt at erstatte et legeme i et system af stive legemer med styreleddet for et artikuleret
legeme, uden at ændre bevægelsesligningen. Dette gælder dog kun, hvis styrreleddet er det
eneste interaktionspunkt mellem det artikulerede legeme og systemet af stive legemer. Styrken
ved artikulerede legemer ligger i den egenskab, at det er muligt at simplificere systemer af stive
legemer, ved at tillade at en samling af led kan opfattes som et artikuleret legeme, og derved
reducere antallet af legemer i systemet.

3.5.3 Featherstones algoritme

I sin mest simple form kan bevægelsesligningen for en robotmekanisme udtrykkes, som diffe-
rentialligningen

q̈ = φ(q, q̇,Q),

hvor q er en vektor af generaliserede koordinater, q̇ og q̈ er vektorens afledede med hensyn
til tiden, og Q er en kraftvektor. Det er denne ligning der skal løses for at finde bevægelsen
af alle samleled i en robotmekanisme, og dermed hele robottens bevægelse. For at løse denne
ligning for q̈ kræves procedurer til evaluering af φ. Den numeriske integration er det mindste
problem, men det er evalueringen af φ der kræver overvejelse. Den simpleste metode til at
evaluere φ, er at opstille et udtryk der beskriver accelerationen med hensyn til variablene
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q, q̇ og system parametrene. Denne metode er dog ikke særlig effektiv for større konfigura-
tioner, da de ligningssystemer der skal løses vokser i takt med antallet af legemer. Udover
at ligningssystemerne bliver store, er der tilmed mange beregninger der gentages, da lignin-
gerne indeholder deludtryk der er ens eller minder meget om hinanden. For at undgå denne
ineffektivivtet i evalueringen af φ, søges en udtryksform der giver mulighed for en strukturel
evaluering af φ. Deludtryk der optræder flere gange skal identificeres og en beregningsmetode
der beregner værdien af disse deludtryk og anvender resultaterne til at beregne andre udtryk,
skal anvendes. På grundlag af en sådan udtryksform, og med algoritmer der udnytter dem, kan
der opnås simuleringer af robotmekanismer, der er meget hurtige. Algoritmen der beskrives i
dette kapitel anvender principperne, og er udviklet af Featherstone.

Featherstones algoritme “The Articulated-Body Dynamics Algorithm” (ABA), til beregning
af forward dynamikken for et artikuleret legeme, bygger på idéen at betragte en robot som et
system opbygget af et baseled med kendt bevægelse, et samleled og netop et bevægeligt led.
Dette sidste led er i virkeligheden et artikuleret legeme, der repræsenterer resten af robotten (se
figur 3.8). Grunden til denne forsimpling er, at bevægelsesligningerne for en robot med et enkelt
samleled er relativt simple, når først inertitensoren for det bevægelige led (som repræsenterer
det artikulerede legeme) er kendt. Har man fundet accelerationen af det første samleled, er
det nu et spørgsmål om at anvende metoden igen på det artikulerede legeme indeholdt i det
bevægelige led. På denne måde kan man opnå en strukturel rekursiv algoritme, der ender med
et bevægeligt led, der består af netop et stift legeme. Det vil sige, at metoden kræver, at vi
kan beregne dynamikken for en simpel robotstruktur, bestående af to led sat sammen med
et samleled og beregne inertitensoren for et artikuleret legeme. I de efterfølgende afsnit vil vi
beskrive de fysiske enheder der indgår i beregningerne, i led koordinater, medmindre det er
gjort klart at andet er tilfældet.

Artikuleret legeme 1

Artikuleret legeme 2

Artikuleret legeme 3

Artikuleret legeme 4

L 0

L 1

L 2

L 3

L 4

Figur 3.8: Artikulerede legemer for en robotmekanisme.
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3.5 Forward dynamik Artikulerede stive legemer

Beregning af dynamikken for et artikuleret legeme

ABA er begrænset til at behandle konfigurationer fri for kinematiske løkker. I det følgende
anvendes en notation for led og samleled, der refererer til robotmodellen vist i figur 3.3. For
at implementere Featherstones algoritme, skal følgende beregninger gennemføres

1. Beregning af samleledsaccelerationer, for alle samleled i mekanismen.

2. Beregning af en række inertitensorer for artikulerede legemer, en for hvert led.

Lad et artikuleret legeme være givet (se definition 4) og lad ÎA
c , ẐA

c være inertitensoren og
bias kraften, for det artikulerede legeme med styreleddet Lc, repræsenteret i ledkoordinater
for led Lc. Lad p være indekset for det entydige forældreled for led Lc. Målet er nu at finde
to rekursionsrelationer, der gør det muligt at beregne ÎA

p og ẐA
p , udfra ÎA

c og ẐA
c .

Da de spatielle hastigheder af leddene påvirker størrelsen af nul-accelerations kraften ẐA
c ,

skal vi først beregne hastigheden og hastighedsproduktkraften for alle leddene. Lad v̂c være
hastighed af led Lc, så gælder der

v̂c = iX̂p v̂p + ŝc q̇c , hvor (v̂0 = 0). (3.21)

For at finde nul-accelerations kraften Ẑi for et stift legeme, anvendes loven om bevarelse af det
lineære og angulære moment. Et legeme der ikke påvirkes af en ydre kraft, vil have konstant
moment, så

Î v̂ = constant.

Påtrykkes nu en kraft f̂ , er ændringen af momentet proportionalt med størrelsen af den på-
trykte kraft

f̂ =
d

dt
(̂I v̂)

= Îâ + v̂×̂Îv̂. (3.22)

Dette er en kombination af Newton og Euler’s lineære og angulære bevægelsesligninger.

Hjælp 3 Betragtes et stift legeme, der bevæger sig i en cirkulær bane med konstant fart og
dermed en spatiel acceleration på nul. For fortsat at holde legemet i en cirkulær bane, skal det
påvirkes af en kraft. Denne kraft kan udtrykkes ved bevægelsesligningen (3.22), og beregnes ved
at sætte den spatielle acceleration â = 0

f̂ = v̂×̂Îv̂.

v̂×̂Îv̂ kaldes hastigheds produktet og er kun nul, hvis v̂ er nul, hvis v̂ er en rent lineær bevægelse
eller Îv̂ har samme retning som v̂. Det sidste tilfælde svarer til at legemet kun roterer omkring
en akse, der går igennem legemets massemidtpunkt.

64



3.5 Forward dynamik Artikulerede stive legemer

Nul-accelerationskraften Ẑ påtrykt led kan nu opskrives som resultat af hastighedsprodukt-
kraften

Ẑ = v̂×̂Îv̂.

Ydre kræfter (såsom tyngdekræften), der påvirker leddet, kan inkluderes i ligningen. Bevægel-
sesligningen for leddet kan nu skrives, som

f̂ = Î â + Ẑ. (3.23)

Påtrykkes styreleddet Lc, i det artikulerede legeme, en kraft f̂ test
c , repræsenteret i ledkoor-

f

f
f

test

 ^

 ^
 ^

I

Y

L

m g

fc

 ^Y

Indre samleled

Ydre samleled

cc

c

c

Li

c

= - f
 ^ I

i
f
 ^ I

i

Figur 3.9: Opdeling af en spatiel kraftpåvirkning f̂ test
c = f̂ I

c + f̂Y
c

af led Lc, hvor bidragene stammer fra kræftpåvirkninger gennem leddenes fælles samleled.
Den spatielle kraft f̂ I

i , hvor i ∈ Uc, er en reaktionskraft på f̂Y
c , derfor er de lige store, men modsatrettede.

dinater, forårsager det en acceleration âc af led Lc og en acceleration âi af led Li. Kraften
f̂ test
c forplanter sig i resten af det artikulerede legeme gennem det ydre samleled Sc for led Lc

(hvilket er det indre samleled for alle led Li, hvor i ∈ Uc). Da kræfter er en additiv kompo-
nent, kan f̂ test

c opfattes som summen af to komponenter f̂ I
c og f̂Y

c , hvor f̂Y
c =

∑
i∈Uc

−pX̂i f̂ I
i

(se figur 3.9). Kraften f̂ I
c er det bidrag af f̂ test

c der påvirker led Lc og f̂Y
c overføres som en

kraftpåvirkning af led Li gennem samleleddet Si, hvor i ∈ Uc. Lad nu led Li være styreleddet
for et artikuleret legeme Li, så kan følgende relationer opstilles

f̂ test
c = ÎA

c âc + ẐA
c , (3.24)

f̂ I
c = ÎA

c âc + ẐA
c , (3.25)

f̂Y
c = −

∑

i∈Uc

cX̂i f̂ I
i = −

∑

i∈Uc

cX̂i (̂IA
i âi + ẐA

i ), (3.26)

og
f̂ test
c = f̂ I

c + f̂Y
c . (3.27)

Da accelerationen âi er begrænset af bevægerummet for samleled Si, kan den beskrives som
funktion af âc. Med disse relationer er propageringen af kræfter gennem samleleddene i et
artikuleret legeme beskrevet.
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3.5 Forward dynamik Artikulerede stive legemer

Under den i’te iteration af beregningen, opfattes det entydige forældreled Lp, som det be-
vægelige baseled for den simplificerede to-leddede robotmekanisme og det c’te artikulerede
legeme, som det eneste bevægelige led Lc. Antag at accelerationen âp ∈ FB

p for Lp er en kendt
størrelse, det er nu muligt at beregne âc ved at differentiere udtrykket (3.21) for den spatielle
hastighed af et led, og derved fås

âc = cX̂p âp + v̂c×̂ ŝc q̇c + ŝc q̈c , hvor (â0 = 0̂) (3.28)

hvor q̈c er den ukendte samleledsacceleration. Ethvert samleled skal kunne påvirkes med en
kraft og/eller et kraftmoment alt efter leddets type. Den totale kraft f̂ I

c , overført gennem
samleled Sc til led Lc er relateret til âp ved udtrykket i ligning (3.25), og dermed fås

f̂ I
c = ÎA

c âc + ẐA
c

= ÎA
c (cX̂p âp + v̂c×̂ ŝc q̇c + ŝc q̈c) + ẐA

c . (3.29)

Læg mærke til at nul-accelerationskraften for led Lc er nul-accelerationskraften ẐA
c for det c’te

artikulerede legeme leddet repræsenterer. Derfor skrives det med indekset A i modsætning til
(3.25), for at markere, at det er en kraftparameter for et artikuleret legeme, og ikke et stift
legeme.

Kraftpåvirkningen f̂ I
c af led Lc, kan betragtes som effekten af en motor (eng: actuator) i samle-

leddet Sc, der påvirker mekanismen med en kraft. Med motoren er det muligt at kontrollere
den relative bevægelse af de koblede led. Vi introducerer nu en skalar Qc, som skal tolkes som
størrelsen af den kraft, hvormed en motor påvirker samleled Sc. Projektionen af f̂ I

c på den c’te
spatielle samleled ŝc er Qc, giver størrelsen af Qi. Størrelsen af motorkraften kan skrives, som

Qc = ŝS
c f̂ I

c . (3.30)

Da âc i (3.28), skal findes som funktion af âp, er det nødvendigt at finde q̈c, som funktion af
âp, dette gøres ved at indsætte (3.29) i udtrykket i ligning (3.30), hvilket giver

Qc = ŝS
c ( ÎA

c (cX̂p âp + v̂c×̂ ŝc q̇c + ŝc q̈) + ẐA
c ).

Det ønskede udtryk for q̈c (i ledkoordinater) kan nu findes ved at isolere q̈c på venstre side at
lighedstegnet

q̈c =
Qc − ŝS

c ( ÎA
c (cX̂p âp + v̂c×̂ ŝc q̇c) + ẐA

c )
ŝS
c ÎA

c ŝc

. (3.31)

Er q̈c fundet, er det muligt at beregne âc i næste iteration, ved at indsætte værdien for q̈c

ligning (3.28). Læg mærke til at beregningen af q̈c, kræver at ÎA
c og ẐA

c er kendte størrelser.

Udledningen af en metode til beregning af samleledsaccelerationen for en n-leddet robotmeka-
nisme, kan beskrives ved at betragte mekanismen som et simpelt artikuleret legeme bestående
at to led; Lp og Lc (se figur 3.10). Betragt led Lc som det eneste bevægelige led i mekanismen,
og som styreleddet for det artikulerede legeme, der er opbygget af de stive legeme associeret
med leddene i træet med Lc som rod. Med denne simplificering optræder der kun et samleled
Sc, hvilket gør udledningen af beregningsmetoden tilsvarende simpel. Er problemet løst for
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S

f

I

L p

L c
p

I c

A

c
a p

a c

Figur 3.10: Simpelt artikuleret legeme. Led Lc repræsenterer det c’te artikulerede legeme.

den simple model, er det kun et spørgsmål om at anvende den sammme beregningsmetode
på det c’te artikulerede legeme. Dermed opnås den strukturelle rekursive beregningsmetode,
udviklet af Featherstone [12].

Med ABA anvendes denne beregningsmetode til at beregne den spatielle inertitensor og nul-
accelerationskraften tilknyttet et artikuleret legeme, i en sekvens af iterationer efter indeks
af de aktuelle artikulerede legemer. Beregningerne foretages fra bladene i robotmekanismen
mod baseleddet. Dynamiske parametre for alle artikulerede legemer med styreled i samme
niveau i strukturen, beregnes før deres forældreled. Dermed kan den artikulerede inertitensor
og nul-accelerationskraft for et led anvendes til beregning af de samme parametre tilknyttet
et forældreled. Efter beregningen af inertitensorer og nul-accelerationskræfterne, er det muligt
iterativt at beregne samleledsaccelerationerne, og dermed den spatielle acceleration af samtlige
led.

Med udtrykket (3.31) for q̈c kan âc findes som funktion af âp. Læg mærke til, at ifølge (3.23)
er f̂ test

p = Îp âp + Ẑp for led Lp da det er et simpelt stift legeme. Dermed kan f̂ I
p = f̂ test

p − f̂Y
p

udtrykkes, som funktion af âp, ved at indsætte (3.24), (3.26) og (3.28)

f̂ I
p = Îp âp + Ẑp +

∑

i∈Up

pX̂c (̂IA
c âc + ẐA

c )

= Îp âp + Ẑp +
∑

i∈Up

(pX̂c (̂IA
c (c X̂p âp + v̂c×̂ ŝc q̇c + ŝc q̈c) + ẐA

c ))
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3.5 Forward dynamik Artikulerede stive legemer

Indsættes nu udtrykket i ligning (3.31) på q̈c’s plads, fås

f̂ I
p = Îp âp + Ẑp +

∑

i∈Up

pX̂c ẐA
c +

∑

i∈Up

(
pX̂c ÎA

c (cX̂p âp + v̂c ×̂ ŝc q̇c

+ ŝc
Qc − ŝS

c ( ÎA
c (cX̂p âp + v̂c ×̂ ŝc q̇c) + ẐA

c )
ŝS
c ÎA

c ŝc

)

=
(
Îp +

∑

i∈Up

pX̂c (̂IA
c −

ÎA
c ŝc ŝS

c ÎA
c

ŝS
c ÎA

c ŝc

)cX̂p

)
âp

+ Ẑp +
∑

i∈Up

pX̂c

(
ẐA

c + ÎA
c v̂c×̂ŝc q̇c)

+
ÎA
c ŝc(Qc − ŝS

c (̂IA
c v̂c×̂ŝc q̇c + ẐA

c ))
ŝS
c ÎA

c ŝc

)
. (3.32)

Udtrykket v̂c×̂ŝc q̇c er en fiktiv acceleration, der skyldes den spatielle coriolis acceleration og
centripital acceleration for det i’te led. Disse accelerationer vil efterfølgende betegnes med ĉc.
Sammenlignes ligning (3.32) med ligning (3.25), kan udtrykkene for ÎA

p og ẐA
p nu udledes, som

ÎA
p = Îp +

∑

i∈Up

pX̂c (̂IA
c −

ÎA
c ŝc ŝS

c ÎA
c

ŝS
c ÎA

c ŝc

)cX̂p , hvor(̂IA
n = În) (3.33)

ẐA
p = Ẑp +

∑

i∈Up

pX̂c

(
ẐA

c + ÎA
c ĉc

+
ÎA
c ŝc(Qc − ŝS

c (̂IA
c ĉc + ẐA

c ))
ŝS
c ÎA

c ŝi

)
, hvor (ẐA

n = Ẑn) (3.34)

Bemærk, at ẐA
n = Ẑn og ÎA

n = În, da det n’te artikulerede legeme er et stift legeme.

Algoritmen i 4 trin

Med definitionen af samleled (3.6) og fastlæggelsen af positionen af det indre og ydre samleled
beskrevet i afsnit 3.4.2, og ledtransformationer beskrevet i ligning (3.10) er det nu muligt at
beregne den akkumulerede effekt af ændringer i samleledspositionerne og oversætte dem til
værdier for de spatielle hastigheder af alle leddene. Figur 3.1 er pseudokode til en algoritme
der beregner de spatielle hastigheder for alle leddene i robotmekanismen.

Det er nu muligt at beskrive algoritmen i 4 trin, udfra teorien der lige er beskrevet. Algoritmens
4 skridt er som følger:
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3.5 Forward dynamik Artikulerede stive legemer

1. Beregn den spatielle hastighed af leddene 1 . . . n, ved iteration fra baseled til end-
effektorleddet. (Algoritm compTreeVelocities, tabel 3.1).

2. Initialiser den artikulerede inertitensor og nul-accelerationskraften, med deres stive le-
geme værdier og beregn de fiktive kræfter for leddene 1 . . . n. (Algoritme compFwdDy-
namics, tabel 3.2).

3. Beregn den artikulerede inertitensor og nul-accelerationskraften for leddene n . . . 1, ved
iteration fra end-effektoren til baseleddet. (Algoritme compFwdDynamics, tabel 3.2).

4. Beregn accelerationen af alle samleleddene og den spatielle acceleration af alle leddene,
ved iteration fra baseled til end-effekteren. (Algoritme compFwdDynamics, tabel 3.2).

function compTreeVelocities

ω0, v0 = 0

for c = 1 to n do
p = index of link predecessor to link c
p
cR = rotation matrix from Fp to Fc

r = radius vector from link p c.o.m to link c c.o.m (in c-coordinates)
ωc = p

cR ωp

vc = p
cR vp + ωc × r

if Joint type c is PRISMATIC
vc = vc + q̇c uc

else /* Joint type is REVOLUTE */
ωc = ωc + q̇c uc

vc = vc + q̇c(uc × dc)

v̂c = [ωT
c vT

c ]

Tabel 3.1: Pseudokode for funktionen compSerialVelocities
Beregner den absolute lineære og angulære hastighed for alle led i robot træstrukturen, i c-koordinater.

Inddata er sættet (qc, q̇c); uddata er de spatielle hastigheder v̂c for hvert led.

Hjælp 4 Beregning af de fiktive kræfter (coriolis og centrifugal), ved brug af almindelige 3d-
vektorer, giver en mere effektiv algoritme. Den spatielle algebra er notationsmæssigt let at
overskue, men giver sjældent særlig effektive algoritmer ved direkte anvendelse. De fleste ind-
gange, for både spatielle operander og operatorer, har mange nul-elementer, hvilket resulterer i
mange unødvendige multiplikationer. Det vil derfor være fornuftigt at repræsentere de fysiske
enheder, med almindelige 3d-vektorer. Denne optimering er ikke foretaget ved implementerin-
gen af Multi. Der er dog gjort en undtagelse ved beregningen af de fiktive kræfter. For at
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function compTreeFwdDynamics

for c = 1ton do
p = index of link predecessor to link c

/* Initializes the articulated z.a with their
isolated counterparts, for link 1 . . . n*/

ẐA
c =

[ −mcg
ωc × Icωc

]

/* Initializes the articulated inertia with their
isolated counterparts, for link 1 . . . n */

ÎA
c =

[
0 Mc

Ic 0

]

/* Computes the Coriolis forces for link 1 . . . n */
if Joint type is PRISMATIC

ĉc =
[

0
ωp × (ωp × rc) + 2ωp × uc q̇c

]

if Joint type is REVOLUTE

ĉc =
[

ωp × ucq̇c

ωp × (ωp × rc) + 2ωp × (ucq̇c × dc) + ucq̇c × (ucq̇c × dc)

]

for c = n downto 2 do
p = index of link predecessor to link c

ÎA
p = ÎA

p + pX̂c

(
ÎA
c − ÎA

c ŝc ŝS
c ÎA

c

ŝS
c ÎA

c ŝc

)
cX̂p

ẐA
p = ẐA

p + pX̂c

(
ẐA

c + ÎA
c ĉc + ÎA

c ŝc(Qc−ŝS
c (̂IA

c ĉc+ẐA
c ))

ŝS
c ÎA

c ŝc

)

â0 = 0̂
for c = 1 to n do

p = index of link predecessor to link c

q̈c = Qc−ŝS
c (̂IA

c (cX̂p âp+ĉc)+ẐA
c )

ŝS
c ÎA

c ŝc

âc = cX̂p âp + ĉc + ŝc q̈c

Tabel 3.2: Pseudokode for funktionen compSerialFwdDynamics
Beregner accelerationen for samleled 1 . . . n, i en træ robotstruktur. Inddata er (q, q̇, Q ); uddata er q̈.

klargøre princippet, er dette skift i repræsentation forklaret her. De fiktive kræfter for det i’t
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legeme er med spatiel algebra, udtrykt som

ĉi = v̂i×̂ŝi q̇i.

Det er dette udtryk, der skal konverteres til et udtryk repræsenteret med 3d-vektorer. Hastig-
hederne af et led Li kan skrives, som

vi = vp + ωp × ri + vrel (3.35)
ωi = ωp + ωrel,

hvor vp og ωp er den lineære hastighed, og vinkelhastighed for det entydige forældreled Lp. Ha-
stighederne vrel og ωrel er den relative lineære og angulære hastighed forårsaget af samleledsbe-
vægelse. Hastighederne vrel og ωrel afhænger af typen af samleleddet. Differentieres udtrykkene
fås

ai = ap + αp × ri + ωp × ṙi + arel

αi = αp + αrel,

Da ṙi = vi − vp, som ifølge ligning (3.35) er lig med ωp × ri + vrel, dermed kan ovenstående
ligning skrives, som

ai = ap + αp × ri + ωp × (ωp × ri)︸ ︷︷ ︸
led 3

+ωp × vrel + arel︸ ︷︷ ︸
led 4

(3.36)

αi = αp + αrel.

Her er led 3 og 4 i (3.36) centrifugal accelerationen hhv. coriolis accelerationen. For at få et
udtryk vi kan anvende er det nødvendigt, at definere vrel, ωrel og deres afledede arel, αrel.
Translatoriske samleled tillader, per definition, kun en relativ lineær bevægelse mellem de kob-
lede led. Derfor er det klart at ωrel = 0. Den tilladte bevægelse optræder langs samleledaksen,
og dermed er vrel = uiq̇i. De afledede kan nu findes, som

d

dt
vrel = arel = ωp × uiq̇i + uiq̈i (3.37)

d

dt
ωrel = αrel = 0.

De samme betragtninger skal gøres for et rotationelt samleled. Et rotationelt samleled tilla-
der per definition kun en rotationel relativ bevægelse mellem de koblede led. Derfor kan den
relative vinkelhastighed skrives som produktet af samleledshastigheden og enheds vektoren der
specificerer rotationsaksen, ωrel = uiq̇i. Lad di ∈ FB

i være stedvektoren fra massemidtpunktet
for led Lp til massemidtpunktet for led Li. Derfor er vrel = uiq̇i × di. De afledede kan nu
findes, som

d

dt
vrel = arel = ωp × (uiq̇i × di) + uiq̈i × di + uiq̇i × (uiq̇i × di) (3.38)

d

dt
ωrel = αrel = ωp × uiq̇i + uiq̈i.
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Accelerations forplantningsligningen, kan udtrykkes på spatiel form, ved af indsætte udtryk-
kene (3.36) - (3.39), som elementer i den spatielle accelerationsvektor âi = [αT

i aT
i ]T . Hvis

samleleddet er translatorisk har det følgende form
[

αi

ai

]
=

[
αp

−ri ×αp + ap

]
+

[
0

ωp × (ωp × ri) + 2ωp × ui q̇i

]

︸ ︷︷ ︸
ĉi

+q̈i

[
0
ui

]

Er samleleddet rotationelt kan ligningen skrives, som

[
αi

ai

]
=

[
αp

−ri ×αp + ap

]
+

[
ωp × uiq̇i

ωp × (ωp × ri) + 2ωp × (uiq̇i × di) + uiq̇i × (uiq̇i × di)

]

︸ ︷︷ ︸
ĉi

+q̈i

[
ui

ui × di

]

Sammenlignes ligning (3.28) med de ovenstående udtryk, er det klart, at de fiktive acceleratio-
ner kan beskrives ved det andet led, i begge udtryk. Dermed kan accelerationerne for et led, alt
efter typen af leddet skrives, som

ĉi =





[
0

ωp × (ωp × ri) + 2ωp × ui q̇i

]
, hvis Li er prismatisk

[
ωp × uiq̇i

ωp × (ωp × ri) + 2ωp × (uiq̇i × di) + uiq̇i × (uiq̇i × di)

]
, hvis Li er rotationelt.

Det er klart at alle termer med indeks p, skal transformeres fra at være repræsenteret i ledko-
ordinatsystemet for led Lp til ledkoordinatsystemet for led Li.

3.6 Kollisionssvar for robotmekanismer

I de foregående afsnit er dynamikken for artikulerede legemer blevet gennemgået. Nu er det
tid til at undersøge, hvordan kollisioner mellem robotmekanismen og omgivelserne skal be-
handles, samt at undersøge hvordan metoder fra kapitel 2 genbruges. Denne problematik er
et af de centrale spørgsmål, når udvidelsen til en mere generel simulator skal implementeres.
Mirtich [20] beskriver en differential metode til beregning af de kollisionsimpulser, der opstår
mellem artikulerede legemer. Kendes størrelsen og retningen af impulserne, beskriver Mirtich
ligeledes en metode til at beregne effekten af en impulspåvirkning af et artikuleret legeme.
Det vil sige, hvordan impulsen forplanter sig fra det kolliderende led til resten af robotmeka-
nismen og påvirker bevægelsen af de øvrige led. Metoderne er en udvidelse af Featherstones
rekursive algoritme til beregning af dynamikken for artikulerede legemer, der gør at den kan
anvendes i en impulsbaseret simulering. Metoden kan anvendes sammen med mange af de
allerede implementerede algoritmer, med små tilpasninger. I dette afsnit beskrives metode,
samt tilpasningen af designet der gør at metoden kan inkorporeres.
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3.6.1 Kollisionsmatricen

Udvidelsen af kollisionssvarsmetoden beskrevet i afsnit 2.3.3, afhænger af beregning af en
3 × 3 kollisionsmatrix KA for artikulerede legemer, der beskriver kollisions dynamikken i
kontaktpunktet. Denne kollisionsmatrix svarer til kollisionsmatricen for stive legemer, dvs er
den fundet for et artikuleret legeme kan den anvendes direkte af kollisionssvarsmodulet. En
algoritme der beregner denne matrix, beskrives i dette afsnit. Algoritmen kører O(n+m) tid,
hvor n og m er antallet af led i de to kolliderende mekanismer.

Eksistensen af en kollisionsmatrix kan vises ved den klassiske formulering af dynamikken for
en robotmekanisme. Antag at en robotmekanisme kolliderer med omgivelserne gennem et
af leddene i mekanismen (f.eks. end-effektoren). Bevægelsesligningen for robotmekanismen i
denne situation, kan skrives som [20]

¨q(t) = H−1(q(t)) [Q(t)−C(q(t), q̇(t))q̇(t)−G(q(t)) + JT (q(t))f̂(t)], (3.39)

hvor q er en vektor, hvor alle indgangene er samleledspositioner; H er den spatielle artikulerede
inertitensor; C er Coriolis matricen og Cq̇ indeholder alle Coriolis og centripital accelerations
termerne; G beskriver effekten af ydre kræfter, såsom tyngdekraften; J er en 6 × n Jacobi
matrix for end-effektoren; f̂ er den spatielle kraft der påvirker end-effektoren ved kontakt med
omgivelserne og Q er en vektor, hvor hver indgang er størrelsen af de kræfter og kraftmo-
menterne, som påvirker samleledsmotorerne tilknyttet hvert enkelt samleled i det artikulerede
legeme. Alle leddene på den den højre side af ligningen (3.39) har værdier, der er kendte eller er
mulige at beregne fra den dynamiske tilstand af robotmekanismen. Denne ligning kan dermed
direkte integreres og bestemme den fremtidige dynamiske tilstand af mekanismen. Læg mærke
til at samleledsaccelerationerne ikke er en lineær funktion af den kraft end-effektoren bliver
påvirket med. Kolliderer end-effektoren med et legeme i omgivelserne, vil kollisionen resultere i
en stor ekstern kraftpåvirkning af robotmekanismen, i en uendelig kort tidsperiode tc. Husk på
at en kollision mellem stive legemer foregår i et uendelig kort tidsrum, i dette tidsinterval skal
legemet udsættes for en diskontinuert ændring af bevægelsen, hvilket kræver en uendelig stor
kraftpåvirkning (impuls). Ændringen af samleledshastigheden under kollisionen kan skrives,
som

∆q̇ = lim
tc→0

∫ tc

0
q̈(t)dt.

Almindelige kraftpåvirkninger af et stift legeme, forårsager kun en kontinuert ændring af
bevægelsen for legemet. Dermed har de ingen effekt, hvis de kun virker i et uendeligt kort
tidsinterval. Under en kollision vil impulspåvirkninger af legemerne derfor dominere alle al-
mindelige kræfter. Det er af den grund, muligt at se bort fra alle ikke-impulsive kræfter, når
ændringen af konfigurationens dynamiske tilstand skal beregnes under en kollision. Da kolli-
sionskræfterne er ekstremt store under en kollision, kan der i beregningen ses bort fra termer,
som Q(t), C(q, q̇(t)) og G(q(t)), da de har ubetydelige størrelser. Det er den samme betragt-
ning der gøres, når kræfter af endelig størrelse, som tyngdekraften ignoreres ved kollisioner
mellem stive legemer. Indsættes ligning (3.39) i ovenstående integral, hvor termer for endelige
kræfter er udeladt, fås

∆q̇ = lim
tc→0

∫ tc

0
H−1(q(t))JT (q(t))f̂(t)dt.

73



3.6 Kollisionssvar for robotmekanismer Artikulerede stive legemer

Under kollisionsperioden tc, kan q(t) opfattes som konstant. Sættes konstante led uden for
integralet, fås

∆q̇ = H−1(q) JT (q) lim
tc→0

∫ tc

0
f̂(t)dt = H−1(q) JT (q)p̂,

hvor p̂ er den spatielle kollisions impuls. Ændringen af hastigheden for end-effektoren er rela-
teret til ændringen af samleledshastighederne, gennem Jacobi matricen

[
∆ω

∆v

]
= J(q)∆q̇ = J(q) H−1 JT (q) p̂.

Den inverse matrix af J(q) H−1 JT (q) er en inertimatrix, der beskriver relationen mellem
påvirkningen af en spatiel impuls og ændringen af den relative hastighed af end-effektoren.
Lad u1 være ændringen af hastigheden for end-effektoren i kontaktpunktet. Ændringen af
end-effektorens spatielle hastighed er relateret til u1, ved udtrykket

∆u1 = ∆v + ∆ω × r,

hvor r er stedvektoren for positionen af kollisionspunktet, repræsenteret i ledkoordinaterne
for end-effektoren. Lad nu 1 være en 3 × 3 identitetsmatrix, ligningen for relationen kan nu
skrives som

∆u1 = [−r̃,1]
[

∆ω

∆v

]
= [−r̃,1]J(q) H−1 JT (q)︸ ︷︷ ︸

W

p̂. (3.40)

I den anvendte model tages der kun højde for de lineære kraftpåvirkninger, der optræder ved
en kollision mellem stive legemer. Dermed medregnes kun den lineære komponent p, af den
spatielle kollisionsimpuls p̂ = [p, τ p]T , hvor τ p er den angulære komponent af p̂. Lad nu KA

1

betegne den venstre 3× 3 delmatrix af W, fra ligning (3.40). Der gælder nu

∆u1 = KA
1 p.

I følge Newton’s tredie lov, påvirkes det andet legeme involveret i kollisionen, med impulsen
−p. Lad hastigheden i kollisionspunktet, for det andet legeme være u2, så gælder der

∆u2 = KA
2 (−p).

Beregningen af KA
2 afhænger af om den er en kollisionsmatrix for en robotmekanisme eller den

er en kollisionsmatricen for et stift legeme. Hvis den hører til et led i en robotmekanisme, skal
den findes efter den samme opskrift, der lige er beskrevet, eller hvis den tilhører et stift legeme,
skal den findes som beskrevet i afsnit 2.1.3. Den relative hastighed mellem kontaktpunkterne
u, findes ved

u = u1 − u2,

medfører det, sammen med de tre ovenstående ligninger, at

∆u =
(

KA
1 + KA

2︸ ︷︷ ︸
KA

)
p. (3.41)

Det er nu bevist, at der eksisterer en entydig kollisionsmatrix KA, for artikulerede legemer.
Denne kollisionsmatrix kan anvendes direkte i det eksisterende kollisionssvarsmodul (se afsnit
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2.3.3), ved kollision mellem to robotmekanismer eller mellem en robotmekanisme og et stift
legeme. Den fundne relation mellem den relative hastighed i kontaktpunktet og den totale
impulspåvirkning af legemerne gennem kontaktpunktet er gyldigt for et vilkårligt led i en
robotmekanisme, ikke kun end-effektoren. Den eneste ændring i analysen er Jacobimatricen J

i ligning (3.39), som skal referere til det kolliderende led i mekanismen.

Der ligger et problem i eksplicit at løse W. En algoritme til eksplicit løsning af W vil have
en kompleksitet på O(n3) for en mekanisme med n led. Da det er nødvendigt at finde W
ved enhver kollision mellem et legeme i omgivelserne og robotmekanismen, vil det blive en
flaskehals i en simulator. Mirtich beskriver en O(n) algoritme til beregning af W (og dermed
Ki). Algoritmen er udledt for mekanismer sammensat som træstrukturer. Betragtes ligningen
(3.25), der beskriver dynamikken for en robotmekanisme, kan den anvendes til at beskrive
dynamikken for mekanismen under en kollision. Lad tc være kollisionsperioden

lim
tc→0

∫ tc

0
f̂ I
hdt = lim

tc→0

∫ tc

0
ÎA
h âhdt + lim

tc→0

∫ tc

0
ẐA

h dt.

Grænseværdien for udtrykket er den impuls p̂I
h, der optræder under en kollision og påvirker

det h’te led gennem det indre samleled. Den artikulerede inertitensor ÎA
h afhænger kun af

massen af leddet og samleleds positioner, parametre der er konstante når, tc → 0. Dermed kan
integralligningen skrives, som

p̂I
h = ÎA

h lim
tc→0

∫ tc

0
âhdt + lim

tc→0

∫ tc

0
ẐA

h dt

= ÎA
h ∆v̂h + lim

tc→0

∫ tc

0
ẐA

h dt.

Ændringen af led Lh’s spatielle hastighed ∆v̂h er grænseværdien for integralet af den uendelige
acceleration under en kollision. I grænsen tc → 0, betegner ∆v̂h den totale spatielle ændring af
leddets hastighed. Integralet over den spatielle nul-accelerations kraft ẐA

h , indeholder termer
der i grænsen ikke bidrager til den samlede værdi. Integralet kan ifølge ligning (3.34) skrives,
som

lim
tc→0

∫ tc

0



Ẑp +

∑

i∈Up

pX̂i

(
ẐA

i + ÎA
i ĉi +

ÎA
i ŝi(Qi − ŝS

i (̂IA
i ĉi + ẐA

i ))
ŝS
i ÎA

i ŝi

)

 dt.

Hastighederne i udtrykket er af endelig størrelse under kollisionen, og dermed er de fiktive
kræfter også endelige. Samleledsmotorerne kan ikke påvirke mekanismen med impulser, kun
kræfter, det vil sige Qi er ligeledes en endelig kraftpåvirkning. Størrelserne pX̂i, ÎA

i og ŝi er
alle konstante, når tc → 0. Sættes alle konstante størrelser udenfor integralet og fjernes alle
endelige termer der, i grænsen, ikke bidrager til den endelige værdi, fås

lim
tc→0

∫ tc

0
ẐA

p dt = lim
tc→0

∫ tc

0
Ẑp dt +

∑

i∈Up

pX̂i

(
1− ÎA

i ŝiŝS
i

ŝS
i ÎAi ŝi

)
lim
tc→0

∫ tc

0
ẐA

i dt, (3.42)

hvor 1 er en 6 × 6 identitet matrix. Defineres nu de isolerede og spatielle nul-accelerations
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kræfter som

Ŷp = lim
tc→0

∑

i∈Up

Ẑi

ŶA
p = lim

tc→0

∑

i∈Up

ẐA
i ,

kan ligning (3.42) skrives, som

ŶA
p = Ŷp +

∑

i∈Up

pX̂i

(
1− ÎA

i ŝiŝS
i

ŝS
i ÎAi ŝi

)
ŶA

i , hvor (ŶA
n = Ŷn). (3.43)

Lemma 3 Betragt en robot træstruktur, der påvirkes af en kollisionsimpuls i led k. Lad p̂coll

betegne den spatielle vektor, hvis elementer er den impulsive kollisionskraft og kraftmoment, re-
lativt til ledkoordinatsystemet for led Lk. Der gælder nu at den isolerede nul-accelerationsimpuls
for leddet er defineret, som

Ŷi =
{

0̂, i 6= k

−p̂coll, i = k.

Bevis: Ẑi er defineret, som den kraftpåvirkning af det indre samleled der skal til for at ophæve
effekten af de fiktive kræfter, tyngdekraften og en ekstern kraftpåvirkning af led Li, når leddet
er isoleret fra resten af robotmekanismen. Ŷi er integralet af denne kraft med hensyn til tiden,
når tc → 0. Den kraft der skal til for at modvirke endelige kræfter, som de fiktive kræfter
og tyngdekraften kan der ses bort fra, da deres virkning forsvinder i grænsen. For i 6= k

er der ikke andre eksterne kræfter der påvirker led Li, så Ŷi = 0. For i = k skal Ẑi også
modvirke den spatielle kollisionskraft. Denne kraft er i grænsen limtc→0, impulsen p̂coll, dvs.
Ŷi = −p̂coll. ¤

Lemma 4 Betragt en robot træstruktur, der påvirkes af en kollisionsimpuls i led k. Er led Lk

ikke en del af undertræet med led Lp som rod, gælder der at Ŷp = 0.

Bevis: Beviset gives ved induktion efter højden af undertræet, hvis rod er led Lp. Induktions-
starten er tilfældet hvor højden af undertræet er 1, dvs. led Lp er et blad og har ingen underled.
Ifølge ligning (3.43) gælder nu, at ŶA

p = Ŷp. Da p 6= k, giver lemma 3, at Ŷp = 0̂. Antag nu
at højden af undertræet er h > 1. Ethvert led Li, i ∈ Up er rod for et undertræ med en højde
der er mindre end h, der ligeledes ikke indeholder led Lk. Ifølge induktionsantagelsen, gælder
der ŶA

i = 0̂ for alle i ∈ Up. Dermed haves, ifølge ligning (3.42), at ŶA
p = Ŷp = 0̂. ¤

Ifølge lemma 4 er det kun nødvendigt at beregne den artikulerede nul-accelerationskraft langs
en kæde af led i mekanismen, med start i det kolliderende led Lk og som slutter i baseleddet.
Mængden af indeks for disse led er Pk (se figur 3.4). Alle andre leds (Li, hvor i /∈ Pk)
artikulerede nul-accelerationskræfter er 0̂. Da ŶA

i = 0̂, i ∈ Uk gælder der ifølge ligning (3.42),
at ŶA

k = Ŷk. Anvendes nu lemma 4 gælder

ŶA
k = −p̂coll. (3.44)
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Lad led Lp være et forfædreled for led Lk. Det har netop et underled Lu, der er et forfædreled
(ikke nødvendigvis et forældreled) for led Lk; ethvert andet direkte underled af Lp, er rod i et
undertræ som ikke indeholder led Lk. For alle de andre underled af led Lp gælder der ifølge
lemma 4, at ŶA

o , o ∈ Up \ {u}. Dermed er der kun en term, i summen 3.42, der ikke er den
spatielle nulvektor. Da p 6= k, gælder der ifølge lemma at Ŷp = 0̂. Det simplificerede udtryk
for den artikulerede spatielle nul-accelerationsimpuls for leddet Lp, kan nu skrives, som

ŶA
p = pX̂u

(
1− ÎA

u ŝuŝS
u

ŝS
u ÎAu ŝu

)
ŶA

u , (3.45)

hvor led Lu er det entydige direkte underled for led Lp, som er en del af ledkæden fra led Lp til
Lk. Beregningen af den artikulerede nul-accelerationskraft er kun halvdelen af arbejdet; det
er ligeledes nødvendigt at beregne den øjeblikkelige ændring af hastighederne for alle leddene,
forårsaget af kollisionsimpulsen. Det gøres ved igen at betragte grænsetilfældet for funktionen,
der beskriver dynamikken af det artikulerede legeme. Ifølge 3.31 gælder der, at

lim
tc→0

∫ tc

0
q̈i dt = lim

tc→0

∫ tc

0

Qi − ŝS
i ÎA

i iX̂p âp − ŝS
i (ĉi + ẐA

i )
ŝS
i ÎA

i ŝi

dt.

I grænsen forsvinder termene Qi og ĉi; iX̂p, ÎA
i og ŝ er konstanter der kan sættes uden for

integralet. Den resulterende ændring af samleledshastigheden kan derfor skrives, som

∆q̇i = − ŝS
i

ŝS
i ÎA

i ŝi

[
ÎA
i iX̂p∆v̂p + ŶA

i

]
, (3.46)

hvor ∆v̂p er grænseværdien for den uendelige acceleration âp integreret over et uendelig kort
interval. Ændringen af led Li’s spatielle hastighed findes ved at anvende den samme teknik på
ligning 3.28

lim
tc→0

∫ tc

0
âi dt = lim

tc→0

∫ tc

0
(iX̂pâp + ĉi + ŝiq̈) dt. (3.47)

Ved igen at fjerne termer, der forsvinder i grænsen tc → 0, og derefter simplificere udtrykket,
fås

∆v̂i dt = iX̂p∆v̂p + ŝi∆q̇i. (3.48)

Det er nu muligt at beskrive en procedure, der kan bestemme den øjeblikkelige ændring af
den spatielle hastighed for led Li, en ændring der er forårsaget af en påvirkning af leddet med
en spatielle kollisionsimpuls p̂coll. Proceduren er som følger

1. Beregn de artikulerede inertitensorer for alle led indeholdt i det artikulerede legeme.

2. Beregn den artikulerede nul-accelerationskraft af ledkæden med start i kollisionsleddet
k, og slutning i baseleddet (Ligninger (3.44) og (3.45)).

3. Beregn den akkumulerede effekt af den øjeblikkelige ændring af hastigheder for samle-
led og led, langs den ledkæde, der starter i rodleddet og ender i det kolliderende led
(Ligningerne (3.46) og (3.48)).
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Stort set alt beregningsarbejde forgår langs ledkæden fra baseleddet til det kolliderende led
Lk (led med indeks Pk). Effekten af de andre led indgår i beregningen af inertitensorene for
leddene i ledkæden. En algoritme, der implementerer ovenstående procedure er vist i tabel 3.3.
Skridt 1 er ikke inkluderet i algoritmen, fordi det antages, at de artikulerede inertitensorer er
tilgængelige efter den forrige dynamiske integration.

function impulseResponse

ŶA
k = −p̂coll

i = k

while link i has a parent
p = index of link predecessor to link i

ŶA
p = pX̂i

[
1− ÎA

i ŝiŝ
S
i

ŝS
i ÎAi ŝi

]
ŶA

i /* Initializes the articulated z.a */

h = i

â0 = 0̂
h = 0
repeat

i = index of child of link h on the path to link k

∆q̇i = − ŝS
i

ŝS
i ÎA

i ŝi

[
ÎA
i iX̂h∆v̂h + ŶA

i

]

∆v̂i = iX̂h∆v̂h + ∆q̇iŝi

h = i

until i = k

Tabel 3.3: Pseudokode for funktionen impulseResponse. Algoritmen beregner den øjebliklige
ændring af den spatielle hastighed ∆v̂k, for led Lk, når det påvirkes af en impuls p̂coll.

Algoritmen kræver, at de artikulerede inerti tensorer for alle involverede led er beregnet før kaldet af
funktionen.

3.6.2 Beregning af Ki

Algoritmen impulseResponse i tabel 3.3, relaterer en spatiel kollisionsimpuls til en spatiel
ændring af hastigheden. I den anvendte model er det kun de lineære impulsive kræfter under
en kollision mellem to stive legemer der registreres, og kollisionsmatricen Ki relaterer kun ikke-
spatielle enheder. Det er derfor nødvendigt at finde en afbildning, der afbilder ikke-spatielle
impulser til spatielle impulser. Lad R : Fcoll → Fk være den 3×3 rotationsmatrix, der afbilder
vektorer i kollisionskoordinatsystemet til vektorer i ledkoordinatsystemet for led Lk og lad r ∈
Fk være en vektor fra origo af kollisionskoordinatsystemet til origo af ledkoordinatsystemet.
I Fcoll er der en impulsiv kraft Rp og et impulsivt kraftmoment −r × Rp, disse impulsive
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kræfter kan skrives på spatial form, som

p̂coll =
[

RT 0
r̃ RT RT

][
p
0

]
. (3.49)

6×6 matricen er den spatielle transformation kXcoll. Ligningen viser hvordan den ikke-spatielle
impuls p afbildes over i en spatiel impuls p̂coll. Den spatielle ændring af hastigheden ∆v̂k =
(∆ωk, ∆vk)T , der beregnes af impulseResponse, skal konverteres til en ikke-spatiel ændring
af hastigheden i kontaktpunktet. Da ∆ωk og ∆vk er repræsenteret i Fk, kan ændringen af
hastigheden i kontaktpunktet skrives, som

∆u = RT (∆vk + ∆ωk × (−r)) = RT ∆vk + RT r̃∆ωk.

Dette er bare den nedre 3× 1 matrix af det spatielle produkt
[

RT 0
RT r̃ RT

][
∆ωk

∆vk

]
. (3.50)

Den øvre 3 × 1 komponent af produktet er ændringen af den angulære hastighed i kontakt-
punktet, hvilket ikke anvendes i modellen. Den spatielle transformations matrix i ligningen
(3.50) er collX̂k, den spatielle tranformation fra Fcoll til Fk. Ovenstående observation sammen
med algoritmen impulseResponse gør det muligt at beregne ændringen af kontaktpunktets
hastighed ∆u ∈ R3, som funktion af en impulspåvirkning ∆p ∈ R3 af leddet i kontaktpunktet.
Da matricen Ki er en lineær relation mellem ændringer i hastighed i kontaktpunktet og en
vilkårlig kollisionsimpuls, er det kun nødvendig at beregne impulssvaret for et sæt af basis
impulser udfra kontaktpunktet. Lad φ : R3 → R3 være en afbildning mellem impulspåvirknin-
ger og ændringen af hastigheden i kontaktpunktet. En vilkårlig impuls p kan opdeles i skalar
bidrag af hver basis vektor, som

p = pxex + pyey + pzez,

hvor {ex, ey, ez} ∈ R3 er en basis for kontaktkoordinatsystemet Fcoll. Dermed kan φ skrives
som funktion af p ved forskriften

φ(p) = pxφ(ex) + pyφ(ey) + pzφ(ez).

Opbygges Ki, som

Ki =
[

φ(ex) φ(ey) φ(ez)
]
, (3.51)

kan funktionen φ skrives, som
φ(p) = Ki p, (3.52)

for en vikårlig impuls p ∈ R3. Impulssvaret for det kolliderende legeme, kan fuldstændigt
karakteriseres ved et impulssvar for tre test impulser, hvor hver test impuls er en enhedsvektor,
med samme retning som en af de 3 basisvektorer for kontaktkoordinatsystemet Fcoll. Tabel
3.4, er pseudokode for algoritmen, der beregner Ki. Når K1 og K2 er beregnet, findes den
fuldstændige kollisionsmatrix KA ved deres sum. Uanset om kollisioner er mellem to led fra to
robotmekanismer eller mellem et stift legeme og et led i en robotmekanisme, er den nødvendige
dynamiske information indeholdt i K. Det er nu et spørgsmål om at integrere over kollisionen
for at finde kollisionsimpulsen.
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function compArticulatedK_i

compute the articulated inertias for all links of the multibody

compute kX̂coll and collX̂k from R and r

for i = 1 to 3

p̂coll = kX̂coll

[
ei

0

]

call impulseResponse to compute ∆v̂k

∆φi = lower 3× 1 component of collX̂k∆v̂k

K̂i =
[

∆φ1 ∆φ2 ∆φ3

]

Tabel 3.4: Pseudokode for funktionen compArticulatedK_i. Algoritmen beregner matricen Ki,
som er halvdelen af kollisionsmatricen tilhørende en af legemerne i kollisionen.
Inddata er k, indekset for det kolliderende led, R og r, der specificerer den relative position af kollisionen og

samleledskoordinatsystemet.

3.6.3 Forplantning af impulser i det artikulerede legeme

Efter bestemmelsen af kollisionsimpulsen p, skal der findes en procedure, der beregner for-
plantningen af en impulspåvirkning af styreleddet, til resten af mekanismen. Byggestenen for
en sådan procedure er allerede beskrevet i det foregående. Algoritmen propagateImpulse,
hvis pseudokode er vist i tabel 3.5, er magen til impulseResponse bortset fra at forplant-
ningen af impulspåvirkningen beregnes for hele mekanismen og ikke bare langs ledkæden fra
baseleddet til det kolliderende led Lk (dvs led med indeks i Pk). Algoritmen itererer over
samleledsindeksene i stigende orden. Når en n1-leddet robotmekanisme og en n2-leddet ro-
botmekanisme kolliderer, er den totale beregningskompleksitet ved beregningen af kollisionen
O(n1+n−2+C), hvor C er omkostningen for kollisionsintegrationen. Et kollisionssvar der kan
beregnes i lineær tid, gør det muligt at simulere komplekse konfigurationer i et impulsbaseret
miljø.

For stive legemer er kollisionsmatricen altid invertibel, men for robotmekanismer er dette
ikke tilfældet. Det er et problem, da K−1, anvendes under kollisions integrationen. Figur
3.11 illustrerer en konfiguration, hvor K ikke er invertibel. Den to-leddede robotmekanismes
bevægelige led kolliderer med en statisk horisontal flade. Da robotmekanismens ene samleled
kun tillader 1 DOF, for det bevægelige led, er det ligegyldigt hvilken impuls p, der påvirker
leddet i kontaktpunktet, den totale ændring af den relative hastighed langs kontaktnormalen
kan ikke have en komponent parallelt med samleledsaksen for rotationelle samleled, og kun
parallelt med samleledsaksen for translatoriske samleled. Da ∆u = Kp, ikke er en bijektiv
afbildning (3×3-matricen kun rang 2), er K ikke invertibel. I praksis løses dette problem med
Singular Value Decomposition (SVD) [30]. Lad K̃−1 være den kanoniske inverse af K, fundet
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Figur 3.11: Et eksempel, hvor kollisionsmatricen for en robotmekanisme ikke er invertibel.

ved hjælp af SVD. Der gælder nu, at produktet K̃−1∆v er projektionen af en impuls p på det
bevægerum samleleddet foreskriver, der forårsager den givende ∆v. Det vil sige den beregnede
impuls ligger i det plan, der udgør bevægerummet for samleleddet. Dette giver de forventede
resultater; ved kollisionen, vist i figur 3.11, vil kollisionsimpulsen ligge i et plan, indeholdende
kollisionspunktet og orienteret efter en normal, der er ensrettet med samleledsaksen. Den
sammen fremgangsmåde kan anvendes, når kollisionsmatricen har rang 1.

3.7 Udvidelse af moduler og datastruktur

Den teoretiske baggrund, der udgør grundlaget for implementeringen, er nu beskrevet. Derfor
vendes blikket nu mod implementeringen. Den initielle tanke med designet og implementerin-
gen af udvidelsen tager udgangspunkt i det traditionelle OO paradigme; at modulerne holdes
adskilte, for at gøre det lettere at vedligeholde implementeringen, samt øge overskueligheden
af designet, og åbne for udskiftning af moduler. Alle modulerne i grundsimulatoren er desig-
net efter dette princip. For at følge denne strategi krævede det at robotsimuleringsmodulet,
kunne anvende funktionaliteten af grundsimulatoren som den var. Den udvidede funktionali-
tet skulle udelukkende ligge i selve robotsimulationsmodulet, og dermed kun have en meget
spinkel kobling til det grundlæggende simulatordesign. Det endelige resultat var imidlertid
en meget stærkere kobling mellem robotsimulationsmodulet, og resten af simulatoren. Dette
skyldes at det i langt de fleste tilfælde var nødvendigt at udvide de eksisterende modulers
funktionalitet, da de i praksis ikke kunne anvendes direkte, men krævede en lille omskriv-
ning. I de efterfølgende afsnit vil dette blive forklaret i detaljer og dermed give en mere
implementationsnær beskrivelse af udvidelsen af grundsimulatoren. Udvidelsen krævede en
ny datastruktur (se bilag B), til repræsentation af robotmekanismen, denne datastruktur er
helt adskilt fra grundsimulatorens datastruktur, da det stadig var ideen at holde modulerne
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function propagateImpulse

ŶA
k = −p̂coll

i = k

while link i has a parent
p = index of link predecessor to link i

ŶA
p = pX̂i

[
1− ÎA

i ŝiŝ
S
i

ŝS
i ÎAi ŝi

]
ŶA

i /* Initializes the articulated z.a */

h = i

for all links i not on the path from base link to link k, X̂A
i = 0̂

â0 = 0̂
for i = 1 to n

h = index of link predecessor to link i

∆q̇i = − ŝS
i

ŝS
i ÎA

i ŝi

[
ÎA
i iX̂h∆v̂h + ŶA

i

]

∆v̂i = iX̂h∆v̂h + ∆q̇iŝi

Tabel 3.5: Pseudokode for funktionen propagateImpulse. Algoritmen beregner den øjeblikke-
lige ændring af den spatielle hastighed ∆v̂k, for led Lk, når det påvirkes af en impuls p̂coll.

Algoritmen kræver, at de artikulerede inertitensorer for alle involverede led er beregnet før kaldet af
funktionen.

adskilt i så høj grad som muligt. Tilgangen til grundsimulatorens datastruktur sker gennem
en grænseflade af funktioner.

3.7.1 Kollisionsbestemmelsen

Egentlig er det ikke nødvendigt at foretage ændringer i dette modul, da der skal foretages
kollisionsbestemmelse af ethvert legeme i en konfiguration, hvad enten det er en del af en
robotstruktur eller ej.

Multi kan kun håndtere konfigurationer, hvor stive legemer er repræsenteret, som konvekse
geometrier. Tilmed er det impulsbaserede paradigme ikke velegnet til at simulere statisk eller
for den sags skyld vedvarende dynamisk kontakt mellem legemerne, da denne form for kontakt
ikke håndteres analytisk. Denne begrænsning overlader ikke megen frihed til fysisk at udforme
leddene omkring samleleddene så de fysisk passer sammen. For at gøre tingene simplere er det
derfor valgt at tillade gennemtrængninger mellem naboled (led koblet via et fælles samleled),
ved at fjerne kollisionsindikationer for par af stive legemer associeret med naboled. Leddenes
indbyrdes position kan beskrives udfra deres positioner i forhold til samleleddet og samleleds
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position. Dermed kan det siges at en kollisionsbestemmelse mellem leddene kun er interesant
ved overskridelser af deres relative bevægelsesgrænser. Denne type af kollision behandles i
næste kapitel.

Da det er overflødigt at udføre kollisionsbestemmelse mellem to statiske legemer, skal der
heller ikke fortages en kollisionsbestemmelse mellem baseleddet og andre statiske legemer.

Grovkornet kollisionsbestemmelse

Leddene er koblet på en sådan facon, at geometrierne der repæsenterer legemerne, overlapper
hinanden. Anvendes det eksisterende kollisionsbestemmelses modul direkte, vil det medføre et
teknisk problem, for nu gennemtrænger naboled altid hinanden. Derfor må den grovkornede
kolllisionsbestemmelse fjerne kollisionsindikationer mellem par af led der er koblede i samleled.
Løsningen er, at nabolegemer tages ud af listen af “kollisions kandidater”. Med denne simple
ændring kan algoritmen anvendes for artikulerede legemer. Kollisions advarsler mellem base-
leddet og andre statiske legemer skal ligeledes fjernes fra listen af “kollisionskandidater”. Denne
frasortering af par af “kollisionskandidater”, er en triviel opgave. Tabel 3.6 er pseudokode der
viser algoritmen, som skal køres efter den eksisterende grovkornede kollisionsbestemmelses
algoritme. Algoritmen har en beregningskompleksitet på O(n2) med hensyn til antallet af kol-
lisionsindikationer. Simuleres komplekse konfigurationer hvor antallet af kollisionsindikationer
kan være højt, efter den grovkornede kollisionsbestemmelse, skal en mere effektiv metode
anvendes. En udvidelse af den grovkornede kollisionsbestemmelse, der undgår at bestemme
naboled som mulige kolliderende legemer, kan være en løsning på dette problem.

Finkornet kollisionsbestemmelse

Her er der ikke lavet udvidelser eller ændringer af de eksisterende algoritmer. Alle de nødven-
dige ændringer i kollisionsbestemmelsesmodulet er foretaget i den grovkornede bestemmelse.
Udvidelsen har kun mindsket arbejdet for den finkornede kollisionsbestemmelse, da kollisions-
indikationer mellem naboled er fjernet, inden de når her til.

3.7.2 Kontaktafgørelsen

Kollisionsbestemmelsesmodulet skelner ikke mellem legemer der er del af robotstruktur eller
en mængde stive legemer. Derved kan man godt opnå, at modulet melder om flere samtidige
kontaktindikationer, mellem en robotmekanisme og dens omgivelser. Spørgsmålet er nu, skal
alle dobbelte kontaktindikationer mellem ét artikulerende legeme og et legeme fra omgivelserne
fjernes. Der findes ikke et entydigt svar på dette spørgsmål. Betragt en mekanisme bestående
af to led L0 og L1, der forbundet med rotationelt samleled, som illustreret i figur 3.12(a). Har
kontaktmodulet registreret to samtidige kontaktindikationer mellem den toleddede mekanisme
og et andet legeme, vil en videre behandling af kollisionerne bevirke at to impulser påtrykkes
leddene med samme retning som samleledsaksen. Disse impulspåvirkninger vil have samme
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function removeNeighbourLinksWarnings

w = warningList.getFirst()
while w is not the last warnings in warningList do

/* removes warnings between base and static bodies */
if(w.A is base link and w.B is a static body

or w.B is base link and w.A is a static body)
warningList.remove(w)

else /* removes warnings between neighbour links
if w.A and w.B are neighbour links

warningList.remove(w)
else

w = warningList.getNext(w)

Tabel 3.6: Pseudokode til udvidelsen af kollisionsbestemmelsesmodulet, der er knyttet til
den grovkornede kollisionsbestemmelse. Algoritmen fjerner alle kollisions advarsler mellem naboled.
warningList er listen af alle de kollisions advarsler der er fundet ved den oprindelige grovkornede kollisionsbe-
stemmelse. Funktionerne getFirst() og getNext() returnerer kollisions advarsler fra warningList, hvor w.A
og w.B er indeks af de involverede legemer.

S 1
L L 10

(a) (b)

impulse impulse

L 0
L 1 L

2 L 3

impulse impulse

S 2
S 1 S 3

Figur 3.12: Eksempler på impulspåvirkninger ved dobbelte kontaktindikationer. (a) impulserne
påtrykkes parallelt med samleledsaksen for samleled S1. (b) impulserne påtrykkes ortogonalt på samleledsaksene
for samleled S1 og S3.

effekt på mekanismen, som havde den været et stift legeme, det vil sige en dobbelt effekt. I
dette tilfælde skal den ene kontaktindikation fjernes for at få en realistisk simulation. Figur
3.12(b) illustrerer en anden mekanisme med adskillige led koblet med rotationelle samleled.
Samleledsakserne peger alle i samme retning. Antag at kontaktbestemmelsesmodulet har re-
gistreret to kontaktindikationer for leddene længst væk fra hinanden, og at de indikerer at
impulspåvirkningerne skal påtrykkes leddene ortogonalt på samleledsakserne, således at på-
virkningen af det ene led ikke har indflydelse på bevægelsen af det andet. I dette tilfælde kan
det tillades at der er dobbelte kontaktindikationer. Det er klart, at disse overvejelser kun kan
foretages i kontaktafgørelsesmodulet, da det er her kontaktnormalen defineres ved en kollision.
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IMulti fjernes alle dobbelte indikationer fra listen af kontaktindikationer contactList, og
dermed sikres det, at der ikke optræder uønskede artefakter. Funktionen eval() i grundsi-
mulatoren beregner alle kontaktindikationer, der skal behandles af kollisionssvarsmodulet, og
indsætter den i listen contactList. Pseudokoden i tabel 3.7 beskriver en progamstump, der
skal indsættes i funktionen så alle dobbelte kontaktindikationer fjernes. Det er klart at for
konfigurationer med mange legemer er tidskompleksiteten for udvidelsen af eval() på O(n2)
et problem. I sådanne tilfælde bør der nok anvendes en mere effektiv søgealgoritme.

function eval

. . . this is to be inserted at the end of the existing
contact determination algorithm . . .

boolean c1_removed = false
c1 = contactList.getFirst()
while c1 is not the last indication of contact in contactList

if c1.A or c1.B are movable links
c2 = contactList.getNext(c1)
while c2 is not the last indication

if (c1.A and c2.A or c1.A and c2.B or
c1.B and c2.A or c1.B and c2.B are movable links )
if c1.dist less than c2.dist
w2 = contactList.remove(c2)

else
c1 = contactList.remove(c1)
c1_removed = true
break

if c1_removed
c1_removed = false

else
c1 = contactList.getNext(c1)

Tabel 3.7: Pseudokode til udvidelsen af kontaktafgørelsesmodulet. Algoritmen fjerner alle dob-
belte kontaktindikationer mellem artikulerede legemer og legemer. Listen contactList er den datastruktur, der
anvendes gennem hele modulet.

3.7.3 Kollisionssvaret

Udvidelsen til kollisionssvarsmodulet består i en generalisering af beregningen af kollisions-
matricen, og tilføjelse af funktionalitet der kan propagere den beregnede impuls gennem det
artikulerede legeme.

85



3.7 Udvidelse af moduler og datastruktur Artikulerede stive legemer

Kontaktindikationerne indeholder information om typen af kontaktpar. Er et eller begge lege-
mer i kollisionsindikationen et legeme associeret med et artikuleret legeme, beregnes den ene
hhv. begge delmatricer i ligning (3.41) efter reglerne i afnit 3.6.2. Valget af beregningsmetoden
for kollisionsmatricen implementeres, som beskrevet med pseudokode compK() i tabel 3.8.

Efter beregningen af kollisionsmatricen K, og den relative hastighed imellem kontaktpunkterne
u, skal impulsberegningsalgoritmen kaldes, for at få beregnet de lige store og modsatrettede
kollisionsimpulser. Tilsidst opdateres bevægelsestilstanden for de implicerede legemer, som
funktion af kollisionsimpulserne. Er et af de implicerede legemer et bevægeligt led i en ro-
botmekanisme, er det propagateImpulse(), der kaldes for at opdatere legemernes talstand.
Algoritmen beregner effekten af impulspåvirkningens propagering gennem robotmekanismen.

Udvidelsen af kollisionssvarsmodulet kan beskrives i 3 trin.

1. Beregn K ∈ Fcoll, og u ∈ Fcoll, med compK(), beskrevet i tabel 3.8.

2. Beregn kollisionsimpulsen p ∈ Fcoll, med tilvækstloven beskrevet i kapitel 2, afsnit 2.3.3.

3. Opdater værdierne for det linære og angulære moment, som funktion af p. Er det im-
plicerede legeme et led, skal opdateringen foretages med propagateImpulse(), der er
beskrevet med pseudokode i tabel 3.5.

3.7.4 Bevægelsesberegning

I grundsimulatoren beregnes bevægelsen af n legemer, ved at integrere over positionen, orien-
teringen, det lineære moment og det angulære moment, med hensyn til tiden for hvert legeme.
Algoritmen der beregner systemets nye tilstand får derfor som inddata en tilstandsvektor i
R13n og et integrationsinterval defineret ved et start- og sluttidspunkt. Efter integrationen er
der beregnet en vektor med systemets nye tilstand. Alle legemer, der er associeret med led
i en robotmekanisme, har fastlagt deres bevægelse med hensyn til samleleddenes position og
hastighed. Det er derfor ikke nødvendigt at beregne bevægelsen for disse legemer, som det
er gjort i grundsimulatoren. Lad n være antallet af legemer i konfigurationen, og l < n være
antallet af disse legemer der er associeret med et led i en robotmekanisme. Alle l indgange i
tilstandsvektoren, for legemer der er associeret med et led, fjernes og erstattes med det asso-
cierede leds samleleds position og hastighed. Dermed bliver dimensionen af tilstandsvektoren
13(n− l) + 2l. Den approksimerende ændring af samleledshastighederne qλi

, hvor i = 1, . . . , l

under et tidsskridt er de beregnede værdier for samleledsaccelerationen q̈λi der er uddata for
funktionen compTreeFwdDynamics() i tabel 3.2.

Efter hver beregning af tilstandsvektoren, og dermed for hvert sæt af nye værdier af samle-
ledspositioner qλi

, skal orienteringen og positionen for alle leddene i robotmekanismen opdate-
res. Denne tilstandsændring skal afspejles i den underliggende datastruktur for de stive lege-
mer, i attributterne for de absolutte positioner xλi og orienteringer Rλi for alle de til leddene
associerede legemer. Opdateringen udføres ved et kinematisk gennemløb af robotmekanismen,
fra baseleddet til alle knuderne, hvor ændringen af absolutte positioner og orienteringer for
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leddene udregnes med udtrykket i ligningerne (3.11) og (3.12). Algoritmen jointsToBodies(),
se tabel 3.9 er pseudokode for en sådan kinematisk afbildning fra led datastrukturen til da-
tastrukturen for stive legemer. Algoritmen finder først orientering Rλi og position xλi for det
legeme der er associeret med rodleddet i verdenskoordinatsystemet. Derefter beregnes orien-
tering og position for alle led koblet til rodleddet gennem det ydre samleled. På denne måde
fortsættes beregningen gennem hele træstrukturen.

3.7.5 Tidskontrollen

Udvidelsen af tidskontrollen er meget simpel, den består kun i to ekstra kald til funktionerne

• removeNeighbourLinksWarnings(), beskrevet i tabel 3.6, og

• jointConstraintViolationDetect(), der beskrives i næste kapitel.

Pseudokoden bisection(), i tabel 3.10, beskriver den udvidede tidskontrol.
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function compK
c = contactList.getFirst()
while c is not the last contact in contactList do

if c.A is a static isolated body or a base link
if c.B is a movable link

K =call compArticulatedK_i() to compute KB

computes the canonical inverse K−1 of K obtained by SVD
else /* c.B is movable isolated body */

K = computes KB for the isolated body B
computes the inverse K−1 of K obtained with Cramer’s rule

u = −uB the relative contact velocity between c.A and c.B
else /* c.A is a movable body */

if c.B is a static body or a base link
if c.A is a movable link

K = call compArticulatedK_i() to compute K
computes the canonical inverse K−1 of K obtained by SVD

else /* c.A is a isolated rigid body */
K = computes K for the isolated body B
computes the inverse K−1 of K obtained with Cramer’s rule

u = uA the relative contact velocity between c.A and c.B
else /* c.B is a movable object */

if c.A and c.B are isolated rigid bodies
K =computes K for the isolatd bodies A and B
computes the inverse K−1 of K obtained with Cramer’s rule

else /* no isolated rigid bodies involved */
if c.A and c.B are movable links

KA =call compArticulatedK_i() to compute KA

KB =call compArticulatedK_i() to compute KB

else /* only one of the bodies are part of an articulated body */
if link c.A is movable

KA =call compArticulatedK_i() to compute KA

KB =computes KB for the isolated body B
if link c.B is movable

KB =call compArticulatedK_i() to compute KB

KA =computes KA for the isolated body A
K = KA + KB

computes the canonical inverse K−1 of K obtained by SVD
u = uA − uB the relative contact velocity between c.A and c.B

c = contactList.getNext(c)

Tabel 3.8: Pseudokode til udvidelsen af kollisionssvarsmodulet. Beregner kollisionsmatricen, og den
relative hastighed i mellem kontaktpunkterne u ∈ Fcoll.
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function jointsToBodies

for i = 1 to Number of joints do
p = index of the predecessor link of link i

b = index of the body associated with link i

a = index of the body associated with the predecessor of link i

x = xa position of body a in world coordinates
R = Ra rotation matrix from bodyspace of a to worldspace
x = x + R BOp

R = R Yi
B Rp

if Joint type i is PRISMATIC
x = x + R (0.0, 0.0, qi)t

else /* joint is REVOLUTE */

R = R




cos qi − sin qi 0.0
sin qi cos qi 0.0
0.0 0.0 1.0


 /* R = R I

Y Ei */

Rb = R B
I Ri

xb = x + Rb IBi

Tabel 3.9: Pseudokode for funktionen jointsToBodies
Beregner position og orientering, af de for leddenes, associerede legemer i træ robotstruktur. Inddata er q, Ra,

Yi
B Rp og B

I Ri ; uddata er xb og Rb
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function bisction

tnext = tstart + ∆t

tcur = tstart

do
ODE-Solver->integrate(tcur, tnext)
warningList = BroadPhase->overlaps()
if robot present
warningList = BroadPhase->removeNeighbourLinksWarnings()

contactList= NarrowPhase->detect(warningList)
if robot present
contactList = NarrowPhase->jointConstraintViolationDetect(contactList)

if PENETRATION
ODE-Solver->rewind()
tnext = tnext+tcur

2

else
tcur = tnext

tnext = tcur + ∆t

contactList = contact-determination->eval(contactList)
collision-response->handle(contactList)

while tcur < tstop

Tabel 3.10: Pseudokode for funktionen bisection() Inddata er starttiden tstart, stoptiden tstop,
tidsskridt størrelsen ∆t, og tilstandsvektoren. Flaget PENETRATION sættes hvis der i kollisionsbestemmelsen
opdages gennemtrængning mellem et par af legemer i listen af kollisionsindikationer contactList. Funktionen
jointConstraintViolationDetect() i den finkornede kollisionsbestemmelse beskrives i næste kapitel.
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Kapitel 4

Samleledsbegrænsninger

min

max

“... from the same principles, I now demonstrate the frame of
the System of the World.”

Sir Isaac Newton (1643-1727)
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Samleledsbegrænsninger

Med teorien fra de foregående kapitler, er det nu muligt at simulere systemer af stive lege-
mer, sammensat i en topologisk struktur med samleled. Hvert samleled tillader to forbundne
legemer at bevæge sig relativt til hinanden, som deres fælles samleled foreskriver. I praksis vil
man sjældent tillade, at samleled kan bevæge sig ubegrænset indenfor samleledtypens bevæge-
rum, derfor ønskes en metode til indskrænkning af samleleds fulde bevægerum. Et rotationelt
samleled, tillader måske kun to led at rotere 75◦ relativt til hinanden eller to led forbundet
med et prismatisk samleled, skal kun kunne bevæge sig inden for en indbyrdes fast relativ
afstand. Er det en menneskekrop man ønsker at simulere med et artikuleret legeme, vil det
være urealistisk, hvis man tillader albueleddet mellem over- og underarme at rotere 360 ◦. Et
menneskes albueled kan naturligt kun rotere ca. 140 ◦. For at kunne simulere en større mængde
af konfigurationer, vil det være nødvendigt at have mulighed for at begrænse det bevægerum
et samleled definerer. For samleled med 1 frihedsgrad (DOF) kan denne samleledsbegrænsning
repræsenteres med to grænseværdier; en maksimal ekstremumsværdi for samleleddets position
qmax og en minimal ekstremumsværdi for samleleddets position qmin. Opgaven er nu at udvikle

q

qmax

L

L

qmaxq

L L

q

qmin

min

θ

θ

cp

c

p

Figur 4.1: Bevægelses begrænsninger for rotationelle og prismatiske samleled.

en metode der sikrer, at disse grænser ikke overskrides, en metode der kan implementeres i det
tidligere simulatordesign, beskrevet i kapitel 2.3 og 3.7. I dette kapitel fremlægges en impuls-
baseret metode til begrænsning af samleleds relative bevægerum. En metode der er udviklet
under udarbejdelsen af Multi.

Ideen bag metoden er at genanvende de algoritme, der allerede findes i simulatorværktøjskas-
sen. Med små ændringer af de eksisterende algoritmer er det lykkedes at implementere en im-
pulsbaseret metode, der sikrer, at samleleddenes position altid ligger i intervallet begrænset af
to specificerede grænseværdier. Ændringerne består i at gøre algoritmerne mere generelle, så de
kan anvendes med samleledsdata, som inddata parametre. Teorien har indtil nu kun beskrevet
to typer af samleled (prismatiske og rotationelle), med 1 DOF. Denne begrænsning bibeholdes
i dette afsnit, da formålet har været at undersøge om metoden overhovedet var praktisk anven-
delig. Skal metoden anvendes sammen med samleled med DOF > 1, hvor samleledsgrænserne
kan være mere komplekse, kan det være en fordel at udskifte kollisionsbestemmelsesdelen, med
mere avancerede og fleksible metoder. Jane Wilhelms og Allen Van Gelder [23] beskriver en
simpel og hurtig metode til at specificere og anvende sinus rækkevidde kegler (eng. reach co-
nes) til at begrænse bevægerummet for universelle samleled. Lægges der en kugle omkring et
samleled repræsenteret i koordinatsystemet for det ydre samleled, vil længdegrads segmentet
for det indre samleled gennemskære denne kugleflade. Gennemskæringspunktet beskriver en
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4.1 Den impulsbaserede metode Samleledsbegrænsninger

relativ position mellem leddene. Med en rækkevidde kegle specificeres et sfærisk polygon på
kuglefladen, der afgør hvor meget to legemer koblet af et universelt samleled, må bevæge sig
relativt til hinanden. Denne metode kan udmærket anvendes sammen med det impuls baserede
paradigme. Her er der valgt en simplere metode til bestemmelse af samleledsoverskridelser, da
den kun skal anvendes på samleled med 1 DOF.

4.1 Den impulsbaserede metode

Når man skal simulere de fysiske vekselvirkninger, der optræder mellem to led koblet af et
fælles samleled, idet samleleddet når en grænse for en tilladt bevægelsesrækkevidde, er det
vigtigt at den fysiske realisme er på niveau med resten af simulatoren. Algoritmerne skal køre-
tidsmæssigt helst svare til den tid, der anvendes til bestemmelse og behandling af almindelige
kollisioner mellem legemer. Der er kraftige paralleller mellem de kræfter der optræder, når to
legemer kolliderer, og de kræfter der optræder når 2 led har nået deres samleledsgrænser. Det
er disse iagttagelser og overvejelser, der er udnyttet ved udviklingen af algoritmen, der sikrer
at bevægelsesgrænserne for leddene ikke overtrædes. Ved at anvende det impulsbaserede para-
digme på denne problemstilling, sikres det at den fysiske realisme er på samme niveau her, som
ved simulatorens behandling af almindelige kollisioner. Samtidig kan procesvejen gennem de
forskellige moduler i simulatoren, hvormed kollisioner mellem simple stive legemer bliver be-
handlet, dvs kollisionsbetemmelse, kontaktafgørelse, kollisionssvar (se figur 2.4) genanvendes,
og derved sikres det at beregningskompleksiteten ligger i niveau med den eksisterende kolli-
sionsbehandling. Figur 4.2 viser to led i et artikuleret legeme, LA og LB. Leddene er koblet
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L

L

qmaxqmin

L L

q

q

Frastødende impulser

Frastødende impulser

S

A

B

r
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Figur 4.2: Illustrerer påtrykkelse af impulser mellem to led koblet af et fælles samleled, der
har nået en grænse for, hvor meget det kan bevæge sig relativt.

sammen af samleleddene Sr og St. Antag at leddene har en indbyrdes position der gør, at
samleleddene har nået en af sine bevægelsesgrænser. Gribes der ikke ind, vil leddene fortsætte
bevægelsen og grænsen vil blive overskredet. Det er denne situation, der skal afværges. Ideen
er at indsætte et fiktivt kontaktpunkt, der specificerer overfor kollisionssvarsmodulet, hvor to
modsatrettede impulser skal påvirke leddene LA og LB, koblet med fælles samleled St eller
Sr. Impulspåvirkningerne af leddene skal resultere i diskontinuert ændring af leddenes relative
bevægelse der gør, at samleledsgrænserne qmax eller qmin ikke overskrides (i det efterfølgende
betegnes disse grænseværdier under et med qlimit). Metoden lider af de samme problemer,
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4.2 Kollisionsbestemmelse for samleled Samleledsbegrænsninger

der optræder ved den impulsbaserede simulering af stive legemer, såsom dårlig approksime-
ring af kontakt kræfter ved statisk kontakt. Den garanterer dog at samleledsgrænserne ikke
overskrides, hvilket verificeres med en række testsimuleringer af robotmekanismer, i sidste
kapitel.

Det er klart, at det kræver tilpasning af algoritmerne for at kunne genanvende dem, og det
er disse ændringer af de eksisterende algoritmer resten af afsnittet beskriver. Det formelle
grundlag for metoden, fremstilles og bevises med to teoremer i afsnit 4.3.

4.2 Kollisionsbestemmelse for samleled

Epic Games 1 udviklerne af computerspillet UnReal, har valgt en fysik simulator, der er udvik-
let af firmaet Novodex 2. Novodex anvender en alternativ måde til kollisionsbestemmelse for
samleled. For to koblede led associeres et eller flere plan til det ene led og et punkt til det andet
led. Planene og punktet bevæger sig med de led, de er associeret med. Kollisionsbestemmelsen
består nu i at opdage, hvornår punktet bevæger sig om på bagsiden af et af planene. Dette
er en simpel udgave sinus rækkevidde kegler [23]. Med Multi er der valgt en endnu simplere
metode, der kun kræver at to reele tal sammenlignes. Metode kan, som resten af metoderne
anvendt til simulering af samleled, anvendes ved en udvidelse til samlesled med DOF>1.

For at sikre at samleledsgrænser ikke overskrides, er det nødvendigt at kunne bestemme hvor-
når der er fare for en overskridelse. Lad U ∈ Rn være bevægerummet for samleleddene (eng.
joint space [5]), hvor n er antallet af samleled i en given konfiguration. Indsættes der øvre og
nedre grænser for, hvor meget hvert samleled kan bevæge sig, begrænses bevægerummet for
samleleddene til et underrum U ′ ⊂ U . En kollisionsbestemmelses algoritme for samleled består
i, at overvåge samleledsvektoren q ∈ U , og give signal hver gang den nærmer sig grænseværdier
i U ′.

4.2.1 Generalisering af Kollisionsbestemmelsesmodulet

Kollisionsbestemmelsesmodulet er ansvarlig for at bestemme hvilke par af geometriske størrel-
ser, der er tættest på hinanden, samt at rapportere en eventuel gennemtrængning til tidskon-
trolmodulet. Når det gælder stive legemer repræsenteret som polyeder er det en kompliceret
proces, men for 1 DOF samleled er det en anderledes triviel opgave, da hvert enkelt element i
samleledsvektoren q er et reelt tal, der må have værdier i intervallet [qmin, qmax]. Derfor kan
man ikke direkte genbruge algoritmer fra kollisionsbestemmelsesmodulet, men det kan udvi-
des med en algoritme der udfører samme tjek for samleled og har et ækvivalent grænsesnit til
kommunikerende moduler. Algoritmen skal behandle kollisionsadvarsler mellem samleled, med
det samme informationsindhold, der registreres i kollisionsadvarsler mellem stive legemer (se
figur 2.4). For at overføre sprogbruget fra tidligere, kaldes overskridelse af en samleledsgrænse

1http://www.epicgames.com
2http://www.novodex.com
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for en PENETRATION. Det er nødvendigt at den kommunikerede information er identisk med
det oprindelige moduls og derfor skal følgende information overføres

• Collision status; PENETRATION, DONE.

• Collision type(X1, X2), hvor X1, X2 ∈ { JOINT_MAX, JOINT_MIN, VERTEX,
EDGE, FACE }.

• CollisionPair(Id1, Id2); Identifikation for de to legemer associeret med leddene forbun-
det af samleleddene.

Kollisionsstatus Collision status fortæller om en grænse er overskredet, i hvilket tilfælde
kontrolstatus sættes til PENETRATION. I denne tilstand skal kontrolmodulet spole simulerin-
gen tilbage til tidspunktet lige inden overskridelsen forekom. I modsat tilfælde sættes status
til DONE.

Collision status =





PENETRATION , hvis qmax − q ≤ 0
PENETRATION , hvis qmin − q ≥ 0
DONE , ellers.

Collision type(X1, X2) specificerer i det oprindelige design hvilke to tætteste geometriske
størrelser X1 og X2, der indeholder kontaktpunkterne, hvor X1 er en geometriske størrelse
fra repræsentationen af det ene legeme og X2 er en geometrisk størrelse fra det andet le-
geme. Denne information anvendes af kontaktafgørelsesmodulet til at placere kontaktpunktet.
Et samleled indeholder ikke geometriske størrelser (se afsnit, Finkornet kollisionsbestem-
melse), som tilfældet er for de polyeder der repræsenterer legemerne. Det giver derfor heller
ingen mening at initialisereCollision type(X1, X2), med VERTEX eller lignende. Der er nød-
vendigt at overveje hvad kollisionstypen Collision type(X1, X2) nu skal indikere. Kollisioner
mellem led, kan kun have to typer af kollisioner, kollision ved den maksimale samleledsgrænse
eller kollision ved den minimale samleledsgrænse. I det oprindelige design er tolkningen af
information Collision type; Det par af tætteste geomtriske størrelser, der skal påtrykkes en
impuls, der får legemerne til bevæge sig væk fra hinanden. Skal dette overføres til samleleds-
grænse problematikken, er det et spørgsmål om at overvåge differencen mellem samleleddets
position q og en af to grænseværdier qmin eller qmax (se figur 4.1) og indikere hvilke samle-
ledsgrænser (minimum eller maksimum), der er tættest på samleleddets nuværende position q.
Med typerne JOINT_MAX og JOINT_MIN kan indikationen overføre den ønskede information.
Bemærk at typen oprindeligt var et par af geometriske størrelse, men for samleled er det kun
nødvendigt at overføre en enkelt værdi. Da den nuværende datastruktur gerne skal genbruges
initialiseres begge indgange i typen med enten den ene eller den anden kollisionstype

Collision type(X1, X2) =

{
JOINT_MAX , hvis qmax − q < qmin − q

JOINT_MIN , hvis qmin − q < qmax − q.

CollisionPair(Id1, Id2) er par af heltal, der identificerer de involverede stive legemer der er
associeret til de involverede led.

Den oprettede samleledsindikation, skal nu indsættes i liste af mulige kollisioner og overføres
til kontaktafgørelsesmodulet. Tabel 4.1 er pseudokode for den algoritme, der udgør udvidelsen
af Kollisionsbestemmelsesmodulet.
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function jointConstraintViolationDetect

for i = 1 to n do
if qi has no constraint

break

if qi is less than qmin
i or qmax

i is less than qi

Collision status = PENETRATION
else

Collision status = DONE
dist_min = qmin

i − qi

dist_max = qmax
i − qi

if dist_max is less than dist_min
Collision type(X1, X2) = JOINT_MAX

else
Collison type(X1, X2) = JOINT_MIN

CollisionPair.Id1 = index of the rigid body associated with the predecessor
link of link i

CollisionPair.Id2 = index of the rigid body associated with link i

Tabel 4.1: Pseudokode for funktionen jointConstraintViolationDetect Indsætter en samleledsindi-
kation i listen af kontakter

4.3 Kontaktafgørelse for samleled

For en simulator, der anvender enkeltpunktskontakter, som Multi, er kontaktafgørelsesmodu-
lets opgave reduceret til kun at finde ét punkt i kontaktregionen K (K er defineret i Kapitel
2, afsnit 2.3.2) for to legemer i med kontakt. Udfra dette punkt skal to lige store og modsat
rettede impulser indsættes for at undgå, at legemerne gennemtrænger hinanden.

Kontaktafgørelsesmodulet er oprindeligt ansvarligt for at bestemme de tætteste punkter mel-
lem de, fra kollisionsmodulets, reporterede tætteste geometriske størrelser, samt afstanden
mellem disse. Er afstanden mindre end en værdi ε, opfattes legemerne som værende i kontakt
og dermed skal en normaliseret vektor mellem det tætteste punkt på legeme B til det tæt-
teste punkt på legeme A bestemmes. Punktet der ligger midt mellem de to tættest punkter,
vælges som kontaktpunkt. Udfra de informationer er modulet ansvarligt for at videresende
information til kollisionssvarsmodulet, der gør det muligt at beregne de impulser, der skal
indsættes for at undgå gennemtrængning af legemerne. Dermed er det kontaktafgørelsesmo-
dulet der bestemmer retning og position af de impulspåvirkninger, der skal til for at undgå
gennemtrængning, og kollisionssvarsmodulet der bestemmer størrelsen af impulserne. Med den
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information der er indeholdt i en kollisionsindikation og simulationstilstanden, skal modulet
beregne følgende nødvendige information

• Afstanden mellem kollisionspunkterne.

• Hvor skal kontaktpunktet placeres?

• Hvilken orientering skal kontaktkoordinatsystemet have?

Denne information repræsenteres fuldstændigt i datastruktur med følgende attributter

• dist; Afstanden mellem tætteste punkter fra legeme A og B.

• point A; Tætteste punkt for legeme A, i verdenskoordinater3.

• point B; Tætteste punkt for legeme B, i verdenskoordinater.

• point; Kontaktpunktet midt mellem de tætteste punkter, i verdenskoordinater.

• normal; En normaliseret vektor fra punkt B til punkt A, i verdenskoordinater.

Egentlig er det leddenes relative position der ønskes begrænset og ikke samleleddenes, men
ved at begrænse samleleddene, begrænses de koblede led implicit. Dette forhold illustreres i
figur 3.5 og udledes algebraisk med ligning (3.10), i afsnit 3.4.3. For at opretholde samle-
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Figur 4.3: Kollisions indhyldningskurver for prismatiske og rotationelle samleled. Koefficienten
ε er indhyldningskoefficienten.

ledsbegrænsninger, skal dist overvåges for at bestemme om de koblede led er i en relativ
position og har en relativ hastighed, der gør at det er nødvendigt at påvirke leddene med
impulser, der får dem til at ændre deres nuværende bevægelse. Anvender vi terminologien fra
tidligere afsnit kaldes en afstand mellem ‖qlimit − q‖ ≤ ε, hvor ε er koefficienten for kolli-
sionsindhyldningskurven (se figur 4.3), for en samleledskollision. Når et samleled nærmer sig

3Punkt A og B er ikke en direkte nødvendig information for kollisionssvarsmodulet. Men det kan være en
hjælp som debug information.
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en bevægelsesbegrænsning qlimit, skal hver af de involverede led påvirkes af en impuls, der
forhindrer samleledet i at overskride qlimit. Det er kollisionssvarsmodulets opgave at påtrykke
leddene de to modsatrettede impulser, men for at udføre dette korrekt skal kontaktafgørel-
sesmodulet angive et kollisionspunkt, samt retningen af kontaktnormalen. Det er ikke helt
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Figur 4.4: Det skraverede område er en masseløs forlængelse af leddene.

intuitivt klart, hvor et sådan kollisionspunkt skal ligge. Alt efter hvordan samleleddene og
leddene repræsenteres og modelleres, er det ikke sikkert det giver mening at tale om et reelt
kollisionspunkt. Det er i mange tilfælde nødvendigt at indsætte et fiktivt kollisionspunkt, på
en sådan facon at påvirkningen af modsatrettede impulser i dette punkt vil give den ønskede
effekt. For at forstå, hvor dette fiktive kontaktpunkt kan placeres, og hvilken retning en til-
hørende kontaktnormal skal have, opstilles et eksempel der gør dette intuitivt klart. Figur 4.4
illustrerer eksempler for to typer af samleled, hvor to led begrænses i deres relative bevægelse
ved en kollision mellem to stive forlængelser af leddene. Antages det at forlængelserne er mas-
seløse, ændres systemets dynamik ikke, da massemidtpunktet ikke flyttes og massefordelingen
ligeledes er uændret. Forlængelserne skal udformes, så to forlængelser fra hver sit led kolliderer
i et kontaktpunkt, netop når samleleddet har nået en grænseværdi. Figur 4.4(a) illustrerer,
hvordan det translatoriske samleled fysisk kan begrænses i sit bevægerum ved hjælp af stive
forlængelser af leddene. Leddets relative hastighed i kollisionspunktet er parallelt med samle-
ledsaksen. Kontaktnormalen skal derfor ligeledes være parallel med samleledsaksen. Teorem
8 sikrer, at kraftpåvirkningerne fra leddene langs samleledsaksen er uafhængige af positionen
af kollisionspunktet. Det er derfor muligt frit at vælge et fiktivt kollisionspunkt, så længe
kontaktnormalen er parallel med samleledsaksen. Figur 4.4(b) viser et rotationelt samleled
med en masseløs forlængelse. Leddets relative hastighed i kollisionspunktet er ortogonalt på
samleledsaksen og en vektor fra samleledsaksen med retning mod kollisionspunktet. Det er et
sådan fiktivt kollisionspunkt der kan anvendes.

Det impulsbaserede paradigme kræver, at der altid er en afstand (>0) mellem to legemer.
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Dette krav bibeholdes ved samleledsbegrænsninger, i den forstand at leddene altid skal have
en indbyrdes afstand større end 0 i kollisionspunktet, når afstandsfunktionen dist anvendes.
Et fiktivt kollisionspunkt point defineres ud fra to tætteste punkter mellem leddene; et fra led
LA og et fra led LB. Det er nu intuitivt klart hvordan impulspåvirkningerne, skal indsættes
mellem leddene, og placeringen af de frastødende impulser kan beskrives med følgende krav

• Translatoriske samleled:

1. Impulspåvirkningerne skal være lige store og modsat rettede
2. Retningerne af impulserne skal være parallelle med samleledsaksen.
3. Impuls påvirkningen af leddene skal have et og samme angrebspunkt.

• Rotationelle samleled:

1. Impuls påvirkningerne skal være lige store og modsat rettede.
2. Retningen af impulserne skal være ortogonale på samleledsaksen og en vektor fra

samleledspositionen til angrebspunktet ximp (se figur 4.6).
3. Impuls påvirkningen af leddene skal have et og samme angrebspunkt.

Ethvert punkt, der opfylder ovenstående krav er en kandidat til at være kontaktpunkt. Disse
påstande er formelt beskrevet i teorem 8 og 9. Dette medfører at ændringen af bevægelsen af
leddene, efter impulspåvirkningen, er uafhængig af valget af kontaktpunktskandidater. Med
denne frihed til at placere de fiktive kontaktpunkter, er det lettere at implementere en algo-
ritme, der kan give de resterende attributer: point A, point B, point og normal. Egentlig
er det bare point A og point B, der skal placeres i forhold til leddene, de øvrige attributer
beregnes ud fra deres positioner.
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L imp
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Figur 4.5: Impuls påvirkning af led koblet af et translatoriskt samleled. Linien Limp er parallel
med ut. Impulserne påtrykkes leddene i punktet ximp, der ligger på Limp, med retninger der er ensrettet med
linien. pB er den impuls, der påtrykkes led LB, og pA = −pB er impulsen der påtrykkes led LA.

Teorem 8 (Påtrykkelse af impulser for translatoriske samleled) Lad ut være samle-
ledsaksen for det translatoriske samleled St, der kobler led LA og LB. Lad Limp være en linie
parallelt med ut, og lad ximp ∈ R3 være et punkt på Limp, hvor LA påtrykkes en impuls pA og
LB påtrykkes en impuls pB. Hvis de påtrykte impulser pA og pB opfylder følgende to betingelser
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(1) De skal være lige store og modsatrettede, og

(2) deres retningsvektorer skal være parallelle med ut,

gælder det, at de resulterende impulsive kraftpåvirkninger af leddene ps
B og ps

A, er rene lineære
impulsive kræfter langs samleledsaksen, at de er uafhængig af valget af ximp, og at kræfterne
kan skrives, som

ps
A = pA

ps
B = pB.

Bevis: Ved impulspåvirkningerne pA og pB af leddene LA og LB kan de resulterende kræft-
påvirkninger af deres fælles samleled St, ifølge observation 1, opdeles i bidrag fra de lineære
kræfter og kraftmomenterne.
‘Bidrag fra de impulsive kraftmomenter ”: Impulspåvirkninger af leddene i et punkt ximp, der
overholder betingelse (2), medfører at de hver især har et impulsivt kraftmoment τ s,impulse i
et vilkårligt punkt xs langs samleledsaksen, som

τ s,impulse
A = ximp × pA

τ s,impulse
B = ximp × pB.

Hvis impulspåvirkningerne overholder betingelse (1) er τ s,impulse
A = −τ s,impulse

B , og dermed
ophæver de hinanden. Dette medfører at leddene kun påvirkes af rene lineære kræfter langs
samleledsaksen ut.
“Bidrag fra de impulsive lineære kræfter ”: En impulspåvirkning pA af led LA, i et vilkårligt
punkt ximp, forårsager en impulsiv lineær kraftpåvirkning ps

B af leddet i punktet xs, direkte
proportional med størrelsen af pA. Da en impulsiv lineær kraftpåvirkning af et legeme, kun er
afhængig af størrelsen og retningen af pA, vil ethvert valg af ximp resultere i samme impulsive
lineære kraftpåvirkning af leddet. To led der er koblede med et translatorisk samleled St

påvirker ikke hinanden med kræfter der virker langs samleledsaksen. Derfor gælder det, at
påvirkes LA med impulsen pA = p og LB med impulsen pB = −p, og impulserne overholder
krav (2), virker der kun impulsive lineære kræfter ps

A og ps
B i et vilkårligt punkt xs, og dermed

langs hele samleledsaksen. ¤

Teorem 9 (Påtrykkelse af impulser for rotationelle samleled) Lad ur være samleledsak-
sen for det rotationelle samleled Sr der kobler led LA og LB. Lad ximp ∈ R3 være stedvek-
toren fra et valgt fast punkt på samleledsaksen xs til det punkt i rummet hvor LA påtrykkes
en impuls pA og LB påtrykkes en impuls pB. Lad g(x) : R3 → R3 være vektorfunktionen,
der afbilder en vektor over i dens projektion på samleledsaksen. Antag nu at positionen af
ximp ∈ {x ∈ R3 : ‖g(x) − x‖ = JMR > 0}. Hvis de påtrykte impulser pA og pB opfylder
følgende to betingelser

(1) De skal være lige store og modsatrettede, og

(2) deres retningsvektorer skal være vinkelrette på både ur og vektoren ximp,
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Figur 4.6: Impuls påvirkning af led koblet af et rotationelt samleled. Impulserne indsættes udfra
punktet ximp, og ensrettes så de står vinkelret på både samleledsaksen ur og vektoren (ximp). pB er den impuls
der påvirker led LB, og pA = −pB er impulsen der påvirker led LA. JMR er radius af en cirkel centreret om
samleledsaksen, på hvis periferi kontaktpunkterne ligger.

gælder det, at de resulterende impulsive kraftpåvirkninger τ s,impulse
B og τ s,impulse

A , omkring
samleleddet, er rene kraftmomenter omkring samleledsaksen, at de er uafhængige af valget af
ximp, og at kraftmomenterne kan skrives, som

τ s,impulse
A = ((ximp × pA)ur)ur

τ s,impulse
B = ((ximp × pB)ur)ur

Bevis: Ved impulspåvirkningerne pA og pB af ledddene LA og LB kan de resulterende kraft-
påvirkninger af deres fælles samleled Sr, ifølge definition 1, opdeles i bidrag fra de lineære
kræfter og kraftmomenterne.
“Bidrag fra de impulsive lineære krafter ”: En impulspåvirkning pA af led LA, i et vilkårligt
punkt ximp, forårsager en lineær kraftpåvirkning fp af samleleddet Sr, proportionalt med
størrelsen af p. Da en lineær kraftpåvirkning er uafhængig af påvirkningspunktet, men kun
afhængig af størrelsen og retningen af pA, vil et ethvert valg af ximp resultere i samme lineære
kraftpåvirkning af legemet. Derfor gælder der, at påvirkes LA med impulsen pA = p og LB

med impulsen pB = −p, vil summen af leddenes resulterende lineære kraftpåvirkninger af
vilkårligt punkt xs på samleledsaksen, ophæve hinanden. Dermed påvirkes samleleddet kun af
rene kraftmomenter.
Bidrag fra de impulsive kraftmomenter ”: Impulspåvirkningen af legemerne, der overholder be-
tingelse (2), medfører at det samlede system af samleled og leddene LA og LB, ikke påvirkes
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i en retning parallelt med samleledsaksen. Dermed kan det antages, at alle kraftbidrag, fra
leddenes påvirkning af samleledsaksen, der ligger parallelt med samleledsaksen ophæver hin-
anden. Med denne antagelse kan der ses bort fra alle kraftpåvirkninger af et vilkårligt punkt
på samleledsaksen xs = sur, hvor s ∈ R, der ikke ligger i et plan P med normal n = ur. Im-
pulspåvirkningen pA af led LA resulterer, ifølge (2.6) og (2.8), i at det impulsive kraftmoment
i punktet xs kan skrives, som

τ impulse
A = ximp × pA. (4.1)

Ifølge antagelsen, optræder der kun et kraftmoment ensrettet med samleledsaksen. Projektio-
nen af τ impulse

A på samleledsaksen betegnes τ]ur
A , og findes, som

τ s,impulse
A = τ]ur

A = ((ximp × pA)ur)ur = x]
imp × pA, (4.2)

hvor x]
imp er ximp’s projektion på P . Dermed er størrelsen og retningen af τ]ur

A uafhængig
af valget af ximp. Da x]

imp er uafhængig af valget af xs, medfører det at τ]ur
A har samme

retning og størrelse omkring hele samleledsaksen og dermed er τ]ur
A netop lig med det rene

kraftmoment τ s,impulse
A , der søges. De samme betragtninger kan gøres for impulspåvirkningen

pB af led LB. ¤

4.3.1 Generalisering af kontaktafgørelses modulet

Det er i dette modul de fleste ændringer skal foretages for at opnå den ønskede generalitet.
I modsætning til det oprindelige modul, hvor dist er afstanden mellem de tætteste punkter
fra legeme A og B, skal dist som kollisionsindikation mellem samleled, tolkes som forholdet
mellem samleleds positionen og en samleledsgrænse. Samleledsgrænsen er den grænse kol-
lisionsbestemmelsesmodulet rapporterer, med parameteren Collision type. Ikke alene skal
det tolkes anderledes, der skal tillige anvendes en anderledes metrik for beregningen af dist.
Afstandsfunktionen defineres som

dist =





q − qmin , hvis Joint type = PRISMATIC og Collision type = JOINT_MIN
qmax − q , hvis Joint type = PRISMATIC og Collision type = JOINT_MAX
2(q − qmin)JMR , hvis Joint type = REVOLUTE og Collision type = JOINT_MIN
2(qmax − q)JMR , hvis Joint type = REVOLUTE og Collision type = JOINT_MAX

JMR (Joint Measure Radius) er radius af cirklen, centreret omkring samleledsaksen, beliggende
i et plan ortogonalt på samleledsaksen (se figur 4.6).

Som oprindeligt er point A og point B punkter, der bevæger sig med de kolliderende legemer
i en fast position i forhold til deres massemidtpunkt. point A bevæger sig med legeme A og
point B bevæger sig sammen legeme B. Nu bevæger de sig sammen med leddene, og dermed
sammen med legemerne associeret med leddene. For samleledskollisioner er punkterne fiktive,
da de ikke er tættest punkter mellem to led, med to punkter der definere placeringen af det
fiktive kollisionspunkt point. For translatoriske samleled kræver teorem 8, at både point A
og point B skal ligge på en linie, der er parallel med samleledsaksen, da kontaktnormalen
derved ligeledes ligger på linien. Alt efter hvilken datastruktur der anvendes for at repræsentere
robotstrukturen, kan forskellige strategier anvendes, når point A og point B skal placeres.
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En metode kan være lige så god som en anden, hovedsagen er at det kan gøres simpelt og
efter samme princip for samleled af samme type. For et translatorisk samleled, kan point B
placeres i origo af det indre samleledskoordinatsystem og point A placeres på en linie, der
er parallel med samleledsaksen, løber gennem point B og har en afstand ∆q = qlimit − q, fra
point B. Afstanden ∆q skifter fortegn alt efter hvilken grænse (qmin eller qmax ) der er nået.
Da samleledsakserne er ensrettet med z-aksen for det indre samleled, er os = (0.0, 0.0, ∆q)
den ønskede afstandsvektor fra point B til point A. Lad B

WR være matricen tilknyttet
transformationen af vektorer i ledkoordinater til vektorer i verdenskoordinater, og lad I

BR
være matricen tilknyttet transformationen af vektorer fra FI → FB. Lad ydermere IB være
positionen af det indre samleled i samleledskoordinater, og posB være positionen af led LB.
Placeringen af punkterne kan nu beskrives, som

pointB = posB − B
WR IB

pointA = pointB + B
WR I

BR os.

For rotationelle samleled, skal point B og point A ligge på en cirkel, med radius JMR, centre-
ret omkring samleleddet. Afstanden mellem punkterne skal være proportional med afstanden
mellem samleleds positionen og samleleds grænsen ∆q = qlimit−q. Lad Bcp = (JMR, 0.0, 0.0)
og Acp = (JMR cos(∆q), JMR sin(∆q), 0.0) være vektorer repræsenteret i FB. Vektoren Acp

er Bcp roteret ∆q omkring samleledsaksen. Det er nu muligt at beskrive en gyldig position af
point B og point A

pointB = posB + B
WR(I

BR Bcp − IB)

pointA = posB + B
WR(I

BR Acp − IB).

Med denne placering af de fiktive punkter, defineres det fiktive kontakpunkt for rotationelle
samleledskollisioner i overensstemmele med teorem 9. Kontaktnormalen normal er den nor-
maliserede vektor mellem point B og point A og det fiktive kollisionspunkt point findes
som punktet midt mellem point B og point A

normal =
pointA− pointB
‖pointA− pointB‖ og point =

pointA + pointB
2

.

Figur 4.7 viser hvor de fiktive punkter point A og point B placeres, for begge typer samleled.
Der er nu tilstrækkelig information til at kollisionssvarsmodulet kan beregne de modsatret-
tede impulser, der skal påvirke leddene i det fiktive kollisionspunkt. En impulspåvirning der
forhindre en overskridelse af samleledsgrænsen.

4.4 Kollisionssvar for samleled

Med de informationer kontaktafgørelsesmodulet overfører, er det ikke nødvendigt at skelne
mellem samleleds kollisioner og kollisioner mellem almindelige legemer, da de behandles iden-
tisk. Kollisionssvaret er som altid en afgørelse af, hvilken størrelse de påtrykte impulser skal
have.
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Figur 4.7: Illustrerer hvor de fiktive punkter skal placeres, ved samleleds kollisioner. Kontakt-
normalen er den normaliserede vektor med retning fra kontaktpunkt B mod kontaktpunkt
A. Samleledsaksen (z-aksen) for det rotationelle led peger ud af tegningen og y-aksen for det translatoriske
samleled peger ind i tegningen. JMR er radius af den cirkel centreret om samleledsaksen, på hvis periferie
kontaktpunkterne ligger.

4.4.1 Impuls beregning

Med prismatiske- og rotationelle samleled er den relative hastighed i tangentplanet altid lig nul,
derfor optræder der ingen friktionskræfter under en samleledskollision. Denne kendsgerning
gør, at det er muligt at anvende en beregningsmæssig billig metode til at beregne impulserne,
eksempelvis kan man nøjes med en simpel algebraisk lov som Newtons kollisions lov

j =
−(1 + e)uz(ti)·

K3,3
, (4.3)

hvor e er restitutions koefficienten, uz(ti) er den relative hastighed i normal retningen for kon-
taktplanet umiddelbart før kollisionen og K er kollisionsmatricen (se ligning (2.17)). Denne
lov er meget hurtig at anvende og uden friktion er den tilmed lige så præcis som inkremental-
metoden (beskrevet i afsnit 2.3.3).

4.4.2 Generalisering af Kollisionssvar modulet

Det er ikke nødvendigt at ændre dette modul, da det er i stand til at håndtere samleledskollisio-
ner, med den information der er til stede ved dette trin i processvejen. Kollisionssvarsmodulet
kan ved at undersøge hvilken kollisionstype der behandles, kalde en passende impuls bereg-
nings funktion. Er type JOINT_MAX eller JOINT_MIN, kaldes en funktion, der ikke spilder
kræfter på at medregne effekten af energitabet, forårsaget af friktionen uden en kollision.
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4.5 Resultater og Konklusion

Metoden har vist sig at virke som ønsket. Der er dog uheldige artefakter under statisk kontakt.
Statisk kontakt er situationer, hvor samleleddets position vedvarende er i kontakt med en af
samleledsgrænserne. Artefakten er ikke synlig ved simple konfigurationer, men ser man på
simulering hvor samleledsimpulserne propagerer gennem et undertæ med dybde større end
3, vil artefakten blive tydelig. Problemet opstår, når to led Lp og Lc, der er forbundet af et
fælles rotationelt samleled, når samleledsgrænsen. For at undgå en overskridelse påtrykkes
de frastødende impulser. Denne påvirkning af leddene propageres gennem robotmekanismen,
og derved påvirkes bevægelsen af andre led i mekanismen. Er mekanismen i en tilstand, hvor
leddene fra Lc til et bladled ligeledes har statisk samleledskontakt, vil artefakten optræde.
Specielt vil leddene længst væk fra baseleddet, i det undertræ med Lc som rod, påvirkes
voldsomt af selv små impulspåvirkninger af led Lc. Analogien til stive legemer, er en stabel af
objekter, hvor impulserne forplanter sig op og ned gennem legemerne, og dermed får stablen
til at blive ustabil. Skal der simuleres statisk kontakt er det ikke ønskeligt, at et led står og
vibrerer på grund af impulspåvirkningerne. Dette problem kan i mange tilfælde gøres mindre
ved at vælge kollisionskoefficienten ε så lille, at vibrationerne ikke kan opfattes.

En anden uheldig artefakt i testcase11, i næste kapitel. I specielle tilfælde hvor to naboled Lp

og Lc i bevægelse når deres samleledsgrænser samtidigt, og hvor samleledsgrænse for begge led
ligger tæt på leddenes hvileposition, kan impulspåvirkningen af led Lp tvinge led Lc yderligere
mod samleledsgrænsen. Nu påtrykkes led Lc med en impuls, da Lp stadig ligger meget tæt
på samleledsgrænsen, kan impulspåvirkningen af led Lc tvinger led Lp tilbage mod samleleds-
grænsen. Situationen kan skabe en tilstand, hvor leddene begynder at oscillere. Igen kan den
uønskede effekt dæmpes ved at gøre restitutionskoefficienten mindre eller gøre tidsskridtene
mindre, hvilket demonstreres i de omtalte testcases.

Skal metoden anvendes sammen med andre typer af samleled, er den eneste udfordring at
bestemme, hvor de fiktive kollisionspunkter skal indsættes, i forhold til de koblede samleled.
For samleled med DOF større end 1, kan der optræde friktion under samleledskollisioner, da
leddene nu kan have en relativ hastighed i kontaktplanet. Dermed skal der anvendes kolli-
sionslove, der kan beregne energitab ved gnidning. Derfor vil impulsberegningen være mere
kompliceret, men princippet er uændret.

Styrken ved metoden er, at den kan implementeres ved at genbruge algoritmerne for standard
impulsbaserede simulatorer, med små ændringer af funktionaliteten af disse algoritmer. Vælger
man det impulsbaserede paradigme som teoretisk model for ens simulator, er det på baggrund
af overvejelser omkring parametre som hastigheder, fysisk realisme, stabilitet, osv. Den udvik-
lede metode til samleledsbegrænsninger, er designet efter samme paradigme og bør anvendes
efter overvejelse af de samme parametre som resten af metoderne anvendt i simulatoren. Der-
for bryder den ikke med de egenskaber, der er sat i højsædet. Metoden passer perfekt som en
udvidelse inden for simulations paradigmet, da den har det samme mønster med hensyn til
styrker og svagheder. I næste kapitel testes og verificeres metoden med konfigurationer, der
udstiller svagheder og styrker.
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function eval

for all contact pairs in the list of contacts do
/* test for ordinary collisions (vertx-vertex, edge-vertex, ect) */
· · ·
/* test for joint limit collisions */
if Collsion type is JOINT_MIN or JOINT_MAX

i = the index of the outer link associated with the colliding body B
if Joint type is PRISMATIC

if Collision type is JOINT_MIN
∆q = qmin

i − qi

dist = −∆q

else /* Collision type is JOINT_MAX */
∆q = qmax

i − qi

dist = ∆q

if Joint type is REVOLUTE
if Collision type is JOINT_MIN

∆q = qmin
i − qi

dist = −2 ∆q JMR
else /* Collision type is JOINT_MAX */

∆q = qmax
i − qi

dist = 2 ∆q JMR

if dist <= COLLISIONENVELOPE /* checks if the limits are violated
if Joint type is PRISMATIC

point B = −→posB − B
WR

−→
IBi−→osi = (0.0, 0.0,∆q)

point A = point B + B
WR I

BRi
−→osi

if Joint type is REVOLUTE
Bcp = (JMR, 0.0, 0.0)
point B = −→posB + B

WR (I
BRi Bcp −−→IBi)

Acp = (cos(∆q), sin(∆q), 0.0) JMR
point A = −→posB + B

WR (I
BRi Acp −−→IBi)

normal = point A−point B
‖point A−point B‖ , point = point A+point B

2

else
remove contact from list

Tabel 4.2: Pseudokode for en udvidelse af funktionen eval, der er en del af kontaktafgørelses
modulet.
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Kapitel 5

Verificering og test af simulatoren

“Truth is ever to be found in the simplicity, and not in the mul-
tiplicity and confusion af things.”

Sir Isaac Newton (1643-1727)
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Verificering og test af simulatoren

Der er i tilknytning til specialet implementeret en testsimulator Multi. Alle de beskrevne
moduler er implementeret fra bunden af uden brug af tilgængelige softwarepakker (pånær
Glut). En eksekverbar udgave af simulatoren, kildekoden samt testkonfigurationer og avi-
filer for alle testene er vedlagt specialet på en CD. Kilde koden og simulatoren kan også
hentes på nettet. Den ligger i filen Multi.zip eller Multi.tar.gz, som kan findes på adressen
http://home.worldonline.dk/j-holck.

Kildekoden til simulatoren kan oversættes på bådeWindows og Linux platformene. På windows
platformen er koden oversat med Visual Studio .Net oversætteren. På Linux platformen er det
GNU gcc ver. 3.12 oversætteren, der er anvendt. Det burde være simplet at få koden oversat
med en hvilken som helst C++ oversætter, men det er kun med de to ovenstående, hvor det
er garanteret muligt. Alle test er foretaget på en Intel(R) Pentium(R) 4, 2.6 GHz computer,
med 512 Mb ram.

Konfigurationsfilerne for hvert testcase ligger i kataloget /conf-files (ved at trykke på d
under kørsel af test vises navnene på de anvendte konfigurationsfiler med gul skrift øverst
på skærmen). Syntaksen og semantikken anvendt i disse filer er beskrevet i bilag D. Alle de
nedenstående testcases startes ved at køre den batchfil, hvis navn er specificeret ved hver test.
Alle batchfiler for testene ligger i kataloget /testcases. Avi-filerne for testene er passeret i
kataloget /movies. Bilag C beskriver hvordan debuginformation, simuleringsprofilen og anden
information vises under kørsel af simulatoren. Udover batchfiler for testene, ligger der batchfi-
ler, der starter en masse forskellig simuleringskonfigurationer i kataloget /scenes. Ved alle test
er det muligt at få en profil (se bilag C, Simuleringsprofil) af simuleringen vist på skærmen,
ved at trykke på d . Ændrede parametre i konfigurationsfilerne kan opdateres under kørsel,
ved at trykke u . Dermed er det muligt at ændre på topologiske og fysiske data uden at
genstarte simulatoren.

I dette afsnit testes simuleringen af konfigurationer, der hver især er special situationer, der
viser simulatorens håndtering af udvalgte situationer. Der er lagt vægt på test af samleledsbe-
grænsninger, da dette er ny teori introduceret første gang i dette speciale. Test af andre dele
af simulatoren er droslet ned til et par enkelte konfigurationer. Da simulatoren er udviklet
med henblik på anvendelse i computerspil, er det også det visuelle resultat der er lagt størst
vægt på i testene. Simulatorens håndtering af rene kollisioner (både samleledskollisioner og
almindelige kollisioner), kan med tilpas små tidsskidt approksimere fysiken meget præsist. Der
er kun det impulsbaserede paradigmes, og dermed simulatorens håndtering af statisk kontakt,
der sænker den fysiske realisme. Det er derfor også interessant at teste approksimeringen af
fysikken, hvilket enkelte test gør. Tilsidst i kapitlet vil en samlet vurdering af simulatorens
præstation i testene fremlægges.

Inertimatricerne for de stive legemer i alle testkonfigurationer er beregnet med formlerne fra
bilag E. Inertimatricen for legemer, der ikke findes i bilag E, er beregnet med formler for det
simple legeme i bilaget, legemet geometrisk passer bedst med, hvilket er specificeret under
Konfigurationsdata, Geometri.
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5.1 Simulering af stive legemer

Denne del af testen verificerer simulatorens håndtering af kollisioner og friktion, mellem simple
stive legemer. Dette er interessant for simuleringen af artikulerede legemer, da det er den
samme metode der anvendes for begge typer konfigurationer. For simulering af samleleds-
grænser har denne del af test ingen relevans, da metoden til beregningen af impulser er en
anden, og der er set bort fra friktion ved samleledskollisioner.

5.1.1 Test 1. Energibevarelse

Denne test skal verificere, at energien i et isoleret system altid er konstant. Dette er vist ved
et simpelt eksempel, hvor et terningformet legeme falder mod et statisk underlag, hvilket er
illustreret i figur 5.1. Når legemet rammer underlaget i et elastisk stød, vil systemets energi
være bevaret efter kollisionen. For at gøre målingerne lettere er friktionen sat til nul, og dermed
omsættes den kinetiske og potentielle energi ikke ved glidende kontakt.

0.2 m

x

0.3
o

θx
=

Figur 5.1: Billedskvens af testopstillingen.

Konfigurationsdata

Konfigurationsfiler : default.nb

Terning:
Masse 2 kg.
Geometri: Terning - bredde: 0.2 m dybde: 0.2 m længde: 0.2 m.

Inertimatrix




133.3 0.0 0.0
0.0 133.3 0.0
0.0 0.0 133.3


.

Orientering: q = (1.0, 0.2, 0.4, 0.1).
Vinkelhastighed: ω = (0.0, 0.0, 0.0).
Lineær hastighed: v = (0.0, 0.0, 0.0).
Restitutionskoefficient: 1.0.
Friktionskoefficient: 0.0.
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5.1 Simulering af stive legemer Verificering og test af simulatoren

Tidsskridt: 1
200 s.

Forventet resultat

Det forventes at terningen vil blive ved med at hoppe. Hvor højt den hopper, afhænger af
hvor meget den roterer, og vice versa. Den samlede energi i systemet er konstant, dermed
vil rotation betyde, at terningen har stor kinetisk energi, hvilket medfører at den potentielle
energi er tilsvarende mindre. Roterer terningen meget vil den ikke bevæge sig højt op. Roterer
den lidt vil energien overvejende være potentiel, og terningen vil bevæge sig højt op.

Udførsel af test

For at udføre testen, gør følgende

1. Kør batchfil testcase1.bat.

2. Start simuleringen ved at trykke s .

Resultat og konklusion
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Figur 5.2: En graf der viser udviklingen af den potentielle og kinetiske energi samt deres sum,
som funktion af tiden.
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5.1 Simulering af stive legemer Verificering og test af simulatoren

Den kinetiske energi for terningen kan beregnes, som

1
2
m‖v‖2 +

1
2
ωT Iω,

og den potentielle energi, som
mgh,

hvor h er terningens højde over underlaget, g er tyngdekraften og m er massen af terningen.
Figur 5.2 viser en graf for udviklingen af disse energier, samt deres sum. Den grønne solide
linie i grafen viser, at den samlede energi i systemet, 1

2m‖v‖2 + 1
2ωT Iω + mgh, er konstant

ved en simulering på 10 sekunder.

5.1.2 Test 2. Friktion

Denne test illustrerer den visuelle effekt af simulering med friktion. Testopstillingen, illustreret
i figur 5.3, er en snurretop, der i sin bevægelsesbane kolliderer med de omgivende rammer.
Ved at ændre på friktionskoefficienten kan forskellige bevægelsesmønstre observeres.

Figur 5.3: Billedsekvens af testopstillingen, med en friktionskoefficient på δfric = 0.6.

Konfigurationsdata

Konfigurationsfiler : spindleOnTable.nb

Snurretop:
Geometri: Kugle - radius: 0.05 m.
Masse 3 kg.

Inertimatrix




30.0 0.0 0.0
0.0 30.0 0.0
0.0 0.0 30.0


.

Position: x = (0.0, 30.0, 0.0)
Orientering: q = (1.0, 0.0, 0.0, 0.1).
Vinkelhastighed: ω = (0.0, 26.6, 0.0).
Lineær hastighed: v = (0.0, 0.0, 0.0).
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5.1 Simulering af stive legemer Verificering og test af simulatoren

Restitutionskoefficient: 0.7.
Tidsskridt: 1

200 s.

Der udføres fire kørsler med forskellige friktionskoefficienter δfric.

Kørsel 1. Friktionskoefficienten er δfric = 0.0.

Kørsel 2. Friktionskoefficienten er δfric = 0.1.

Kørsel 3. Friktionskoefficienten er δfric = 0.6.

Kørsel 4. Friktionskoefficienten er δfric = 0.9.

Forventet resultat

Er friktionskraften δfric = 0.0, vil snurretoppen ikke bevæge sig i det vandrette plan, da den
lineære hastighed er 0. Det forventes at snurretoppens påvirkning ved kollisioner med de om-
givende barrer bliver kraftigere, når friktionskoefficienten øges. Friktionen gør at snurretoppen
mister energi, ved kontakt med underlaget og barrerne. Derfor vil det tidsinterval det tager
før snurretoppen ligger stille, være kortere i takt med at δfric øges.

Udførsel af test

For at udføre testen, gør følgende

1. Kør batchfil testcase2.bat.

2. Start simuleringen ved at trykke s .

3. Opdater friktionskoefficienten som foreskrevet. Opdateringen skal angives i batchfilen.

4. Start ved punkt 1 igen.

Det er muligt at tjekke størrelsen af friktionskoefficienten, i felt (13) i simuleringsprofilen.
Profilen skrives til skærmen ved at trykke d .

Resultat og konklusion

Resutatet er som forventet.
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5.2 Simulering af artikulerede legemer Verificering og test af simulatoren

5.2 Simulering af artikulerede legemer

Denne del af testen giver en vurdering af simulatorens behandling af forskellige konfigurationer
indeholdende artikulerede stive legemer.

5.2.1 Test 3. Energibevarelse

q
.

Figur 5.4: Billedsekvens af testopstillingen.

Denne test skal verificere at energien i et artikuleret legeme er konstant, hvis det ikke påvirkes
af ydre kræfter. Figur 5.4 illustrerer opstillingen, der er et klassisk legetøj. Hvor 6 kugler
hænger fra en overlægger, således at de i stilstand hænger på række, og kun akkurat rører
hinanden. Kuglen længst til højre trækkes ud til siden og slippes. Den vil bevæge sig mod
sin ligevægtsposition, og kollidere med sin nabo, præcist når dens ligevægtsposition er nået.
Energien fra den første kugles bevægelse, vil i et ideelt system, propagere gennem rækken af
kugler og sende den kugle længst til venstre afsted med samme hastighed, som kuglen længst
til højre havde da den passerede sin ligevægtsposition.

Konfigurationsdata

Konfigurationsfiler : energy.nb og energy.jnt

Kugleformede led:
Geometri: Kugle - radius: 0.05 m.
Masse 3 kg.

Inertimatrix




30.0 0.0 0.0
0.0 30.0 0.0
0.0 0.0 30.0


.

Stænger:
Geometri: Kasse - bredde: 0.01 m dybde: 0.01 m længde: 0.56 m.
Masse 0.5 kg.
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5.2 Simulering af artikulerede legemer Verificering og test af simulatoren

Inertimatrix




130.7 0.0 0.0
0.0 0.083 0.0
0.0 0.0 130.7


.

Restitutionskoefficient: 1.0.
Friktionskoefficient: 0.0
Tidsskridtet er 1

50s.

Kuglens længst til højre og kugles stang er vinklet 30.3◦ udfra en lodret position.

Forventet resultat

Det forventes, at den kugle længst til højre vil ramme sin sidemand til venstre. Kollisionsim-
pulsen vil propagere gennem kuglerne og sende kuglen længst til venstre afsted med samme
hastighed, hvormed første kugle kolliderede med sin sidemand. Da det impulsbaserede para-
digme ikke tillader, at kuglerne initielt er i berøring, vil der opstå en bevægelse af de midterste
kugler. Denne bevægelse er ikke tilstede for et ideelt system.

Udførsel af test

For at udføre testen, gør følgende

1. Kør batchfil testcase3.bat.

2. Start simuleringen ved at trykke s .

Resultat og konklusion

For at foretage en vurdering af systemets energi, måles hastigheden af samleleddet for den
stang kuglen længst til højre hænger i (se figur 5.4). Grafen i figur 5.5 viser at den maksimale
hastighed (hastigheden ved ligevægtspositionen) holder en næsten konstant værdi, ved en
simulering af konfigurationen i 10 sekunder.

5.2.2 Test 4. Kollision med omgivelser

Denne test skal verificere at simulatoren kan håndtere konfigurationer, hvor et artikuleret
legeme interagerer med omgivelserne. Figur 5.6 er en illustration af testopstillingen.
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5.2 Simulering af artikulerede legemer Verificering og test af simulatoren
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Figur 5.5: En graf af den potentielle energi, den kinetiske energi og deres sum, som funktion
af tiden.

Figur 5.6: Billedsekvens af testopstillingen.

Konfigurationsdata

Konfigurationsfiler : robot5AndStaticBar.nb og robot5AndStaticBar.jnt

Led :
Geometri: Kasse - bredde: 0.02 m dybde: 0.02 m længde: 0.20 m.
Masse 1.0 kg.

Inertimatrix




33.6 0.0 0.0
0.0 0.66 0.0
0.0 0.0 33.6


.

Restitutionskoefficient: 0.5.
Friktionskoefficient: 0.4
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5.2 Simulering af artikulerede legemer Verificering og test af simulatoren

Tidsskridt 1
100 .

Forventet resultat

Det forventes at armen vil svinge langs de statiske barrer. Når svingningerne er tilpas små vil
armen bevæge sig til den anden side af forhindringerne.

Udførsel af test

For at udføre testen, gør følgende

1. Kør batchfil testcase4.bat.

2. Start simuleringen ved at trykke s .

Resultat og konklusion

Resultatet er visuelt realistisk, og bevægelsen er som forventet.

5.2.3 Test 5. Kollision med et stift legeme

Figur 5.7: Billedsekvens af testopstillingen.

Denne test skal verificere, at simulatoren kan håndtere konfigurationer, hvor artikulerede le-
gemer interagerer med stive legemer.
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5.2 Simulering af artikulerede legemer Verificering og test af simulatoren

Konfigurationsdata

Konfigurationsfiler : arm4AndBall.nb og arm4AndBall.jnt

Led :
Geometri: Kasse - bredde: 0.02 m dybde: 0.02 m længde: 0.20 m.
Masse 1.0 kg.

Inertimatrix




33.6 0.0 0.0
0.0 0.66 0.0
0.0 0.0 33.6


.

End-effektor :
Geometri: Terning - bredde: 0.04 m dybde: 0.04 m længde: 0.04 m.
Masse 1.0 kg.

Inertimatrix




2.6 0.0 0.0
0.0 2.6 0.0
0.0 0.0 2.6


.

Kugle :
Geometri: Kugle - radius: 0.10 m.
Masse 1.5 kg.

Inertimatrix




15.0 0.0 0.0
0.0 15.0 0.0
0.0 0.0 15.0


.

Restitutionskoefficient: 0.5.
Friktionskoefficient: 0.4
Tidsskridt 1

200 .

Forventet resultat

Det forventes, at armen falder ned over kuglen og bukker, så den tilsidst vil ligge henover
kuglen.

Udførsel af test

For at udføre testen, gør følgende

1. Kør batchfil testcase4.bat.

2. Start simuleringen ved at trykke s .
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5.2 Simulering af artikulerede legemer Verificering og test af simulatoren

Resultat og konklusion

Resultatet er som forventet.

5.2.4 Test 6. De fiktive kræfter.

Denne test verificerer, at de fiktive kræfter, Coriolis- og centrifugalkraften virker i simulatoren.
Figur 5.8 illustrerer opstillingen, hvor en skive roterer omkring en akse. På skiven er koblet
to bevægelige arme, bestående af 7 serielt koblede led. Leddene i hver af armene er forbundet
med rotationelle samleled.

ω = 0.5

Figur 5.8: Billed af testopstillingen.

Konfigurationsdata

Konfigurationsfiler : merryGoRound2.nb og merryGoRound2.jnt

Led i armene:
Geometri: Kasse - bredde: 0.02 m dybde: 0.02 m længde: 0.10 m.
Masse 1.0 kg.

Inertimatrix




8.66 0.0 0.0
0.0 0.66 0.0
0.0 0.0 8.66


.

Restitutionskoefficient: 0.5.
Friktionskoefficient: 0.4
Tidsskridt 1

200 .
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5.2 Simulering af artikulerede legemer Verificering og test af simulatoren

Forventet resultat

Når skiven roterer med en konstant vinkelhastighed, vil armene påvirkes af centrifugalkræfter,
der tvinger den væk fra omdrejningsaksen. Fjernes den påvirkning af skiven, der får den til at
have en konstant vinkelhastighed, vil hastigheden ændres med armenes position.

Udførsel af test

For at udføre testen, gør følgende

1. Kør batchfil testcase6.bat.

2. Start simuleringen ved at trykke s .

3. Hastighedskontrollen af samleleddene slåes fra ved at trykke v . Derved påvirkes samle-
leddet ikke med et kraftmoment, der gør at det roterer med konstant hastighed.

4. Nulstil simuleringen ved at trykke r , og start fra punkt 2 igen.

Ved at dæmpe bevægelsen i samleleddene kan der opnås en mere stabil bevægelse. For at
dæmpe bevægelsen trykkes e . Felt (7) for profilen (se bilag C), indikerer om hastighedskon-
trollen er aktiv eller ej. Felt (8) viser om samleleddenes bevægelse dæmpes eller ej.

Resultat og konklusion

Resultatet er som forventet.

5.2.5 Test 7. Bevarelse af momentet ved forskydning af massemidtpunktet.

Dene test verificerer bevarelsen af momentet ved forskydning af massemidtpunktet. Dette gøres
med testopstillingen, illustreret i figur 5.9. En testopstilling hvor to bevægelige led L1 og L2,
koblet med et translatorisk samleled roterer oven på et statisk baseled L0. Den translatoriske
afstand mellem L1 og L2 ændres ved interaktivt at ændre samleledspositionen q2, hvilket giver
en ændring af det samlede massemidtpunkt for de to roterende led. Denne ændring forårsager
en ændring af vinkelhastigheden ωo.

Konfigurationsdata

Konfigurationsfiler : testcase7.nb og testcase7.jnt

For led Li, i = 1, 2
Geometri: Kasse - bredde: 0.02 m dybde: 0.02 m længde: 0.2 m.
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5.2 Simulering af artikulerede legemer Verificering og test af simulatoren

Figur 5.9: Billedsekvens af testopstillingen.

Li: Masse 1 kg.

Inertimatrix




33.6 0.0 0.0
0.0 0.66 0.0
0.0 0.0 33.6


.

Samleled S1 initielle hastighed er q̇ = 1.1, og den inertielle samledledspostion er q2 = 0.0.
Skridtstørrelsen er på 1

300 sekund.

Forventet resultat

Ifølge 2.4 og 2.5 fås

I ∆ω = ∆L0 =
∫ t

0
τdτ.

Da momentet er bevaret, må vinkelhastigheden ændre sig med forskydningen af massemidt-
punktet, mere præcist ændre vinkelhastighed sig med kvadratet på forskydningen af mas-
semidtpunktet. Dette indses ved udtrykket for inertimatricens komponent Ix. Lad Ic være
inertimatricen for et legeme, hvor massemidtunktet ligger i origo af det lokale koordinatsy-
stem, matricen er beskrevet relativt til. Der gælder at

Ixx = Ic
xx + m l2,

hvor m er massen af legemet og l er forskydningen langs x-aksen. Dermed forventes det at vin-
kelhastigheden ω bliver mindre jo mere led L2 forskydes væk fra massemidtpunktet. Translate-
res leddet til den initielle position igen, vil leddene igen rotere med den initielle vinkelhastighed
ω0.

Udførsel af test

For at udføre testen, gør følgende
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5.3 Simulering af samleledsbegrænsninger Verificering og test af simulatoren

1. Kør batchfil testcase7.bat.

2. Start simuleringen ved at trykke s .

3. Hastighedskontrollen af samleleddene slåes fra ved at trykke v . Derved påvirkes samle-
leddet ikke med et kraftmoment, der gør at det roterer med konstant hastighed.

4. For at forskyde L2 i forhold til L1 skal motor 2 aktiveres. Dette gøres ved at trykke 2 .

5. Det er nu muligt, at forskyde L2, med kraft fra motor 2 med en af tasterne n og j .

Det er nu tydeligt at vinkelhastigheden for de bevægelige led ændrer sig efter positionen af
L2.

Resultat og konklusion
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Figur 5.10: Hastigheden af samleled 1, som funktion af positionen af samleled 2.

Figur 5.10 er et plot af samleledshastigheden, som funktion af samleledspositionen q2. Det
viser at hastigheden aftager med længden af forskydningen af led L2. Plottet er symmetrisk
omkring q2 = 0.0, hvilket er som forventet, da det er lige meget hvilken side massen af leddet
forskydes til i forhold til rotationsaksen.

5.3 Simulering af samleledsbegrænsninger

Denne del af testen skal vurdere anvendelsen af det impulsbaserede paradigme ved overvågning
og sikring af samleledsgrænser.
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5.3 Simulering af samleledsbegrænsninger Verificering og test af simulatoren

5.3.1 Test 8. Energibevarelse for rotationelle samleled.

Denne test skal verificere energibevarelsen ved sikring af rotationelle samleledsgrænser. Figur
5.11 viser en testopstilling, hvor et led svinger i et rotationelt samleled, uden påvirkning
af tyngdekraften. Restitutionskoefficienten er sat til nul, og samleleddets starthastighed er
q̇ = 1.0.

q
0

qmaxqmin

(a) (b) (c)

q
.

q
.

Figur 5.11: Billedsekvens af testopstillingen.

Konfigurationsdata

Konfigurationsfiler : robot1.nb og robot1.jnt

L1:
Masse 1 kg.
Geometri: Kasse - bredde: 0.02 m dybde: 0.02 m længde: 0.2 m.

Inertimatrix




33.6 0.0 0.0
0.0 0.66 0.0
0.0 0.0 33.6


.

Skridtstørrelsen er på 1
300 sekund, og Friktionskoefficienten er 0.0.

Samleleddenes initielle hastighed er q̇ = 1.0. Samleleddet har en maksimal samleledsgrænse
qmin = −2.0 og qmax = 2.0.

Forventet resultat

Med en restitutionskoeficient på 1.0 forventes det, at leddet svinger med konstant vinkel-
hastighed mellem hver af samleledsgrænserne. Da der skal være energibevarelse ved samle-
ledskollisionerne, er det kun fortegnet for samleledshastigheden q̇1, der ændrer sig ved hver
samleledskollision. Med restitutionskoeficient på 0.5 forventes samme resultat, blot vil farten
af samleleddet halveres ved hver samleledskollision.
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5.3 Simulering af samleledsbegrænsninger Verificering og test af simulatoren

Udførsel af test

For at udføre testen skal følgende gøres

1. Kør batchfil testcase8.bat.

2. Fjern indflydelsen af tyngdekraften, ved at trykkke g .

3. Deaktiver hastighedskontrollen, ved at trykke v .

4. Start simuleringen ved at trykke s .

5. Sæt restitutionskoefficienten til 0.5 i batchfilen, og gå til punkt 1.

Det er muligt at tjekke om tyngdekraften er nul, at hastighedskontrollen er slået fra, og
størrelsen af restitutionskoefficienten ved at trykke d . Dermed vises simuleringsprofilen på
skærmen. Felt (10) for profilen (se bilag C), viser om tyngdekraften virker eller ej. Felt (7) for
profilen, indikerer om hastighedskontrollen er aktiv eller ej. Felt (12) viser restitutionskoeffi-
cientens størrelse.

Resultat og konklusion
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Figur 5.12: Graf af samleledshastigheden for det bevægelige led. (a) med restitutionskoefficient
på 1.0, og (b) med restitutionskoefficient på 0.5.

Figur 5.12 viser to grafer af samleledshastigheden for det bevægelige led. Plot (a) viser ha-
stigheden med hensyn til tiden, hvor restitutionskoefficienten er sat til 1.0. Plot (b) viser
hastigheden med hensyn til tiden, hvor restitutionskoefficienten er sat til 0.5.
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5.3 Simulering af samleledsbegrænsninger Verificering og test af simulatoren

Det er tydeligt at størrelsen af farten er konstant, og at den skifter fortegn ved hver samle-
ledskollision. Sættes restitutionskoefficienten ned til 0.5, sænkes hastigheden med præcist det
halve ved hver samleledskollision. Dette er hvad der forventes.

5.3.2 Test 9. Energibevarelse for translatoriske samleled

Denne test skal verificere at samleledsgrænserne overholdes for translatoriske samleled, samt
at energi niveauet er konstant. For at teste energibevarelsen, sættes tyngdekraftens påvirkning
af systemet til nul, og det bevægelige led initialiseres med en start fart på q = −1.0.

q

qmin

qmax

q
0

Figur 5.13: Billedsekvens af testopstillingen.

Konfigurationsdata

Konfigurationsfiler : armTrans.nb og armTrans.jnt

L1: Masse 1 kg.
Geometri: Kasse - bredde: 0.02 m dybde: 0.02 m længde: 0.2 m.

Inertimatrix




33.6 0.0 0.0
0.0 0.66 0.0
0.0 0.0 33.6


.

Skridtstørrelsen er på 1
300 sekund, og Restitutionskoefficienten er 1.0.

Samleleddenes initielle hastighed er q̇ = −1.0. Samleleddet har en maksimal samleledsgrænse
qmin = −18.0 og qmax = 9.0.

Forventet resultat

Med en restitutionskoefficient på 1.0, er energien bevaret ved hver samleledskollision. Mellem
samleledsgrænserne skal farten være konstant, kun fortegnet af farten ændres ved hver samle-
ledskollision. Med en restitutionskoefficient på 0.5, forventes det at farten halveres ved hver
samleledskollision, samtidig med at fortegnet skiftes.
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Udførsel af test

For at udføre testen skal følgende gøres

1. Kør batchfil testcase9.bat.

2. Sæt tyngdekraften til nul, ved at trykke g .

3. Deaktiver hastighedskontrollen, ved at trykke v .

4. Start simuleringen ved at trykke s .

5. Sæt restitutionskoefficienten til 0.5 i batchfilen, og gå til punkt 1.

Det er muligt at tjekke om tyngdekraften er nul, at hastighedskontrollen er slået fra, og
størrelsen af restitutionskoefficienten ved at trykke d . Dermed vises simuleringsprofilen på
skærmen. Felt (10) for profilen (se bilag C), viser om tyngdekraften virker eller ej. Felt (7) for
profilen, indikerer om hastighedskontrollen er aktiv eller ej. Felt (12) viser restitutionskoeffi-
cientens størrelse.

Resultat og konklusion
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Figur 5.14: Grafer af samleledshastigheden for det bevægelige led. (a) med restitutionskoeffi-
cient på 1.0, og (b) med restitutionskoefficient på 0.5.

Figur 5.14 viser to grafer af samleledshastigheden for det bevægelige led. Plot (a) viser ha-
stigheden med hensyn til tiden, hvor restitutionskoefficienten er sat til 1.0. Plot (b) viser
hastigheden med hensyn til tiden, hvor restitutionskoefficienten er sat til 0.5.
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5.3 Simulering af samleledsbegrænsninger Verificering og test af simulatoren

Det er tydeligt at farten er konstant, og at den skifter fortegn ved hver samleledskollision.
Sættes restitutionskoefficienten ned til 0.5, sænkes hastigheden med præcist det halve ved
hver samleledskollision. Dette er hvad der forventes.

5.3.3 Test 10. Forskellige samleledsgrænser for translatoriske samleled

Denne test skal verificere simulatorens håndtering af translatoriske samleled, for en testopstil-
ling med to bevægelige led og et statisk led. Begge translatoriske samleled har bevægelsesgræn-
ser. Ved at ændre på samleleddenes bevægelsesgrænser qmin og qmax, og hældningen på bevæ-
gelsesretningen i forhold til en lodret linie, kan simuleringen af forskellige scenarier observeres.
Opstillingen er illustreret i figur 5.15. Vinklingen θ af systemet medfører at leddens hastighed
er mindre end, når de falder lodret ned. Dermed er impulserne ved samleledskollisionerne til-
svarende mindre. Dette kan forårsage uønskede artefakter grundet numeriske unøjagtigheder.

q
0

(a) (b) (c)

q min

1

q min

2

θL1 L2

Figur 5.15: Billedsekvens af testopstillingen.

Konfigurationsdata

Konfigurationsfiler : multiTransArm.nb og multiTransArm.jnt

Led:
Masse 2 kg.
Geometri: Kasse - bredde: 0.02 m dybde: 0.02 m længde: 0.2 m.

Inertitensor:




67.2 0.0 0.0
0.0 1.32 0.0
0.0 0.0 67.2


.

Parameteren q0 er samleleddenes initielle positioner. Figur 5.15(a) viser samleleddenes initielle
position med q0 = 0.0, 5.15(b) illustrerer hældningsvinklen θ, og 5.15(c) viser leddene når de
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5.3 Simulering af samleledsbegrænsninger Verificering og test af simulatoren

har nået deres minimale samleledsgrænser. Alle kørslerne har en maksimal samleledsgrænse
qmax = 9.0 for L1 og qmax = 18.0 for L2. Skridtstørrelsen for alle kørslerne er på 1

300 sekund.

Kørsel q0 for L1 qmin for L1 q0 for L2 qmin for L2 Hældning θ

1. 0.0 -9.0 0.0 -18.0 0 ◦

2. 0.0 -9.0 -9.0 -18.0 0 ◦

3. 0.0 -9.0 -9.0 -18.0 45 ◦

4. 0.0 -9.0 -9.0 -18.0 89 ◦

5. -8.0 -9.0 -17.0 -18.0 0 ◦

Tabel 5.1: Positionen for samleledsgrænserne for rotationelle samleled.

Forventet resultat

Det forventets at leddene, uanset vinklingen af systemet eller positionen af samleledsgrænser,
falder til ro i en fast position, da der er et energitab ved hver samleledskollision.

Udførsel af test

For at udføre testen skal følgende gøres

1. Kør batchfil testcase10.bat.

2. Start simuleringen ved at trykke s .

3. Opdater konfigurationsfilerne med værdierne i tabel 5.1, gem filerne og tryk u for at
geninitialisere simulatoren.

4. Kør testen igen fra punkt 2.

Opdateringen af hældningen θ skal foretages i .rb filen. Feltet for objekt 1 er det statiske led.
Ændres den sidste værdi for quaterninion til −0.5, svarer det til en 45 ◦ graders drejning af
leddet omkring z-aksen. Resten af systemet drejer sammen med det statiske baseled.

Resultat og konklusion

Resultatet er som forventet.
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5.3.4 Test 11. Forskellige samleledsgrænser for rotationelle samleled

Denne test er en simulering af en mekanisme, der består af to bevægelige led koblet med et
rotationelt samleled. Det ene led er koblet til et statisk baseled, ligeledes med et rotationelt
samleled. Ved at ændre på samleledgrænserne qmin og qmax kan simulatorens behandling af
konfigurationen observeres. Figur 5.16 er en illustration af testopstillingen.

(a) (b) (c) (d)

Figur 5.16: Billedsekvens af testopstillingen.

Konfigurationsdata

Konfigurationsfiler : robot2.nb og robot2.jnt

L1:
Masse 10 kg.
Geometri: Kasse - bredde: 0.02 m dybde: 0.02 m længde: 0.2 m.

Inertitensor:




336.6 0.0 0.0
0.0 6.6 0.0
0.0 0.0 336.6


.

L2:
Masse 8 kg.
Geometri: Kasse - bredde: 0.02 m dybde: 0.02 m, længde: 0.16 m.

Inertitensor:




268.8 0.0 0.0
0.0 5.28 0.0
0.0 0.0 268.8


.

Parameteren q0 er samleleddenes initielle positioner. Figur 5.17 viser vinklen mellen qlimit = 0
og leddets position. Alle kørslerne har en start position af samleleddene på q0 = 0.5 for S1 og
S2, hvilket svarer til at θ1 = θ2 = 0.5 i figur 5.17. Skridtstørrelsen for alle kørslerne er på 1

300

sekund.
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L 1

L 2

0.07 cm

θ
2

θ
1

0.18 cm

Figur 5.17: Tegning af testopstillingens to bevægelige led, der er koblet til et statisk led.

Kørsel Restitutionskoef. qmin for S1 qmax for S1 qmin for S2 qmax for S2

1. 0.5 0.0 2.0 0.0 2.0
2. 0.5 0.3 2.0 0.0 2.0
3. 0.5 -0.1 2.0 0.3 2.0
4. 0.3 -0.1 2.0 0.3 2.0
5. 0.3 0.3 2.0 0.0 2.0

Tabel 5.2: Restitutionskoefficienter og samleledsgrænser for rotationelle samleled. Den maksi-
male hhv. minimale samleledsgrænse betegnes qmax hhv. qmin (enheden er radianer).

Forventet resultat

Da der er et energitab ved hver kollision (restitutionskoef. < 1.0), forventes det, at leddene
falder til ro i en fast position efter nogen tid. Dette forventes for vilkårlige valg af samleleds-
grænser, og uanset om leddene falder til ro ved en samleledsgrænse eller ej.

Udførsel af test

For at udføre testen skal følgende gøres

1. Kør batchfil testcase11.bat.

2. Start simuleringen ved at trykke s .

3. Reset simuleringen med r .

4. Kør testen igen med dæmpning af samleledsbevægelsen slået til. Dette gøres ved at
trykke e .
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5. Opdater værdierne for qmin og qmax i konfigurationsfilen robot2.jnt, med de værdier der
specificeres i tabel 5.2, og gem filen. Hvis restitutionskoefficienten skal ændres, gøres det
i batchfilen.

6. Er det kun parametre i konfigurationsfilerne der er ændret, tryk u for at opdatere
simulatoren med de nye værdier, og start ved punkt 2 igen. Er restitutionkoefficienten
ændret, skal test genstartes ved punkt 1.

Profilen viser om dæmpningen af leddenes bevægelse er aktiv eller ej, i felt (8) (se bilag C,
simuleringsprofil). Dette er markeret med Disabled eller Enabled. Dæmpningen kan fjernes og
påføres under kørsel.

Resultat og konklusion

Kørsel 1. viser at leddene falder til ro i en fast position. Køres testen hvor dæmpning af
leddenes bevægelse er aktiv, falder systemet til ro.

Kørsel 2. Flyttes minimumsgrænsen for led L1 til qmin = 0.3, giver simuleringen det forventede
resultat.

Kørsel 3. Ved at flytte minimumsgrænsen for led L1 til qmin = −0.1, og minimumsgrænsen for
led L2 til qmin = 0.3, observeres det, at systemet går i selvsving. Køres testen hvor dæmpning
af leddenes bevægelse er aktiv, falder systemet til ro.

Kørsel 4. Ændres restitutionskoefficienten til 0.3, opstår artefakten med selvsving ikke, selv
uden dæmpning af leddenes bevægelse.

Kørsel 5. Flyttes minimumsgrænsen for samleled L1, således at den ikke ligger lige op af leddets
hvileposition, er artefakten væk.

Forskellen på kørsel 3, og de andre kørsler er at leddens hvilepositioner ligger i en afstand fra
deres minimale samleledsgrænser, der gør at farten af leddene ved samleledsgrænsen er meget
lille. Dette resulterer i at de frastødende impulser fra samleledskollisionen og påvirkningen
af leddene fra tyngdekraften har størrelser, der er ca. lige store, og derved opstår leddenes
selvsving. Ved at dæmpe systemets bevægelser gøres impulspåvirkningerne fra samleledskolli-
sionerne endnu mindre, og derved er tyngdekraftens konstante påvirkning af systemet stærkere,
og artefakten er mindre synlig.

5.3.5 Test 12. Statisk kontakt for samleledsgrænser.

Testcase 12 er en simulering af en mekanisme, der består af 7 bevægelige led, koblet i en seriel
struktur med rotationelle samleled. Det første led er koblet til et statisk baseled, ligeledes med
et rotationelt samleled. Alle samleled har en minimum og en maksismum bevægelsesgrænse,
der gør at de under påvirkning af tyngdekraften ender i en position, hvor de er i statisk kontakt
med deres minimale samleledsgrænse. Figur 5.18 er en illustration af testopstillingen. Billed
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(a) viser den initielle position af mekanismens led. Simuleringen forløber således, at leddene
en efter en kolliderer med deres samleledsgrænse. I billed (c) er alle led i statisk kontakt med
deres samleledsgrænser.

(a) (b) (c)

Figur 5.18: Billedsekvens af testopstillingen.

Konfigurationsdata

Konfigurationsfiler : testcase12.nb og testcase12.jnt

For alle led Li, i = 1, . . . 7
Masse 1 kg.
Geometri: Kasse - bredde: 0.024 m dybde: 0.024 m længde: 0.1 m.

Inertimatrix




8.8 0.0 0.0
0.0 0.96 0.0
0.0 0.0 8.8


.

Kørsel Neddeling Restitutionskoef. Envelope Dæmpning
1. 100 0.5 0.1 Nej
2. 300 0.5 0.1 Nej
3. 600 0.5 0.1 Nej
4. 300 0.3 0.1 Nej
5. 600 0.5 0.01 Nej
6. 600 0.5 0.1 Ja

Tabel 5.3: Parameterværdier for de 6 testkørsler.

Forventet resultat

Det forventes, at alle ledden falder til ro ved deres minimale samleledsgrænse. Det vil sige at
mekanismen er i hvile, med positioner af leddene som illustreret i figur 5.18(c).
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Udførsel af test

For at udføre testen skal følgende gøres

1. Kør batchfil testcase12.bat.

2. Start simuleringen ved at trykke s .

3. Skal dæmpningen af samleledsbevægelsen være aktiv, tryk e .

4. Indsæt nye parameterværdier fra tabel 5.3. De skal ændres i batchfilen. Kør testen igen
fra punkt 1.

Profilen viser om dæmpningen af leddenes bevægelse er aktiv eller ej, i felt (8) (se bilag C,
simuleringsprofil). Dette er markeret med Disabled eller Enabled.

Resultat og konklusion

Kørsel 1. viser at leddene ikke falder til ro. Impulspåvirkningerne ved samleledsgrænserne
forårsager uro i mekanismens bevægelse.

Kørsel 2. Ændres neddelingen til tidsskridt på 1
300 sekund er simuleringen bedre, men den

ønskede hviletilstand opnås ikke.

Kørsel 3. Ved igen at foretage en finere neddeling, til 1
600 sekund, er artefakten endnu mindre,

men stadig synlig.

Kørsel 4. Ændres restitutionskoefficienten fra 0.5 til 0.3, bliver resultatet værer.

Kørsel 5. Mindskes kollisionsindhyldningskoefficienten med en faktor 10 til 0.01, samtig med
en neddeling på 1

600 sekund er resultatet ikke synligt bedre en kørsel 3.

Kørsel 6. Med denne simuleringsprofil, fås de bedste resultater, dog ikke helt som forventet.

5.4 Køretider.

Denne del af testen af simulatoren skal måle effektiviteten af den anvendte dynamiske bereg-
ningsmetode.

5.4.1 Test 13. Et komplekst artikuleret legeme

Denne test måler beregningseffiktiviteten af simulatoren. Lad tsim være tiden simulatoren
bruger til at beregne et simuleringsinterval på treel. Effektiviteten måles ved at se på differencen
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mellem tsim
treel

. Effektivitetsværdien for en simulering er selvfølgelig afhængig af hvor mange
legemer der er i konfigurationen, og hvor fin approksimeringen af bevægelsen er. Hvor stor
denne afhængighed er, og hvor stor betydning beregning af friktionen har på effektivitet, er
målt med denne test. Test anvender samme konfiguration (se figur 5.19) til alle målinger, og
dermed er antallet af legemer konstant.

Figur 5.19: Billed af testopstillingen.

Konfigurationsdata og målte værdier.

Konfigurationsfiler : complexPendulum.nb og complexPendulum.jnt

Konfigurationen indeholder 30 legemer i det artikulerede legeme og 2 stive legemer, 1 statisk og
et bevægeligt. Konfigurationen er en uro, der er konstrueret, så vægtfordelingen af legemerne
på hver side af en lodret barre er ens. Alle kørsler har en restitutionskoefficent på 0.7. Tabel
5.3 viser de målte værdier, og simuleringsprofilen for 6 kørsler af testen.

Kørsel Envelope Friktion Neddeling (1/sec.) Tid tsim/treel (%)
1. 0.1 0.3 3 2
2. 0.1 0.3 10 4
3. 0.1 0.3 30 16
4. 0.1 0.3 300 126
5. 0.1 0.0 30 12
6. 1.0 0.0 30 12

Tabel 5.4: Konfigurationsdata og forholdet mellem den simulerede tidsperiode treel og tiden
tsim simulatoren anvender til beregninger.
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Udførsel af test

For at udføre testen gør følgende

1. Kør batchfil testcase13.bat.

2. Start simuleringen ved at trykke s .

3. Reset simuleringen med r .

4. Kør testen igen med nye værdier for Envelope, Friktion, og Neddeling (se tabel 5.4).
Alle værdierne skal ændres i batchfilen (se bilag C).

5. Kør testen igen fra punkt 1.

Effektiviteten af simuleringen angives i simulator profilen med betegnelsen Inefficiency, der
vises nederst i højre hjørne. Profilen skrives til skærmen ved at trykke på d , når simuleringen
kører.

Resultat og konklusion

Kørsel 1. viser at kun 2% af tidsskiven anvendes til beregninger, med et tidsskridt på 0.3
sekund. Simuleringen af konfigurationen giver et dårligt resultat, da bevægelsen er meget
urealistisk, og den røde kugle falder igennem den øverste overlægger.

Kørsel 2. viser at kun omkring 4% af tidsskiven anvendes til beregning af bevægelsen af det
artikulerede legeme, med et tidsskridt på 1

10 del sekund. Bevægelsen er pæn og virker realistik.

Kørsel 3. viser at sættes tidsskridtet ned med en faktor 3 i forhold til kørsel 2. anvendes der
ca. 16% af en tidsskive til beregninger af bevægelsen.

Kørsel 4. Er neddelingen 10 gange højere anvendes der 126% af tidsskiven til beregnnger af
bevægelsen, hvilket gør at simuleringen ikke kører i sandtid.

Kørsel 5. viser at en simulering uden friktion gør, at beregningen er ca 2% hurtigere en bereg-
ninger med friktion.

Kørsel 6. viser at størrelsen af kollisionsindhyldningskoefficienten ikke ændrer effektiviteten af
beregningen.

5.5 Kontrol af motorerne.

Denne del af testen, som er den sidste, skal verificere virkningen af motorerne, og giver et
eksempel på en robotmekanisme, der kan udføre et formål (en robot arm).
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5.5.1 Test 14. Aktivering af motorer.

Denne sidste test skal demonstrere muligheden for at styre robotmekanismen med samleleds-
motorerne. Batchfilen test14a.bat kører en simulering, hvor en robotarm kan manipuleres med
motorerne i hvert samleled.

Batchfilen test14b.bat kører en simulering, hvor en bold er tilføjet. Det er dermed muligt at
skubbe bolden ud over kanten med robotarmen.

L1

L2

L3

L4

L5

L 6

M2

M3 M4

M5

M6

M1

Figur 5.20: Billede af testopstillingen.

Konfigurationsdata

Konfigurationsfiler : niceArm.nb og niceArm.jnt

L1: Masse 2 kg. Geometri: Cylinder - radius: 0.04 m længde: 0.18 m.
L2: Masse 1 kg. Geometri: Kasse - bredde: 0.075 m, dybde: 0.075 m, længde: 0.022 m.
L3: Masse 1 kg. Geometri: Kasse - bredde: 0.075 m, dybde: 0.075 m, længde: 0.20 m.
L4: Masse 1 kg. Geometri: Cylinder - radius: 0.02 m længde: 0.18 m.
L5: Masse 0.5 kg. Geometri: Cylinder - radius: 0.02 m længde: 0.18 m.
L6: Masse 1 kg. Geometri: Skovl - radius: 0.02 m længde: 0.18 m.

I det nedenstående betegnes den i’te motor med Mi (se figur 5.20). Den maksimale hhv. mini-
male samleledsgrænse betegnes qmax hhv. qmin (enheden er radianer). Den maksimale ydelse
for motoren betegnes Qmax. Den position samleleddet skal søge mod, ved hjælp af motorkraf-
ten kaldes qpre. For denne test er konfigurationsfilen initialiseret med følgende parametre.

M1: qpre = 0.0, Qmax = 100.0 kg m/s2.
M2: qpre = −0.5, qmin = −2.0, qmax = 0.0, Qmax = 1.0 kg m/s2.
M3: qpre = −1.0, qmin = −2.2, qmax = 0.0, Qmax = 1.0 kg m/s2.
M4: qpre = −2.8, qmin = −3.0, qmax = 10.0, Qmax = 0.1 kg m/s2.
M5: qpre = 0.0, Qmax = 0.1 kg m/s2.
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M6: qpre = 0.0, Qmax = 0.1 kg m/s2.

Udførsel af test

For at udføre testen skal følgende gøres

1. Kør batchfil testcase14a.bat eller testcase14b.bat .

2. Start simuleringen ved at trykke s .

3. Det er nu muligt at aktivere én af de 6 motorer, ved at trykke 1 - 6 .

4. En aktiveret motor kan kontrolleres med tasterne n og j .

5. Alle motorer slukkes med 0 .

Profilen viser, hvilken motor der er aktiv i felt (6) (se bilag C, simuleringsprofil). Dette er
markeret med det samleled, motoren er tilknyttet. Samleledskonfigurationsfilen for test 14a
hedder niceArm.jnt, og multiTransArm.jnt for test 14b. I denne fil specificerer feltet Qmax,
den øvre grænse for hvor meget samleledsmotoren kan yde. Ved at ændre på denne værdi kan
styrken af hver motor i konfigurationen ændres.

Resultat og konklusion

Denne test viser, at det relativt simpelt kan lade sig gøre at kontrollere robotmekanismen,
ved hjælp at samleledsmotorerne. Derudover viser den også at selv med motorerne aktive
overholdes samleledsgrænserne.

5.6 Kørselsstatistik

Tabel 5.5 er en tabel over tidsforbrug af de moduler/agoritmer, der er mest beregningstunge.
Værdierne viser hvor meget af den samlede beregningstid tsim, der er brugt af modulerne.
Effektiveteten af simulatoren er angivet i kolonnen længst til højre, med forholdet mellem den
reelle simuleringstid og tiden simulatoren anvender i hver tidsskive. Summeres værdierne for
hver test bliver summen ikke 100%, lidt af den resterende tid anvendes uden for modulerne.
Er den samlede beregningtid tsim mindre end den reelle simuleringstid treel, anvendes den
tilbageværende tid i en aktiv ventende funktion, der køre indtil en ny tidsskives start. Tids-
forbrug under 0.1% er registreret med værdien 0.0. I de først to test, hvor konfigurationen
kun indeholder stive legemer er tidsforbruget for Featherstones algoritme noteret med −. Den
sidste række, viser gennemsnittet af modulernes tidsforbrug i alle test. De målte værdier i
tabellen, er målt for simulationer der er kørt efter udførselsbeskrivelsen for de enkelte test.
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Test # Kollisionsbest. Featherstone Kollisionssvar Integrator Kontaktafg. tsim/treel

1 1.4 - 0.0 0.0 0.6 0.0
2 58.0 - 9.6 17.9 5.8 7.4
3 54.7 1.4 5.7 25.5 7.2 30.5
4 21.9 4.1 0.5 64.9 3.8 3.7
5 25.6 2.7 25.1 3.2 4.9 14.5
6 7.4 5.0 9.0 0.0 1.3 4.0
7 7.1 5.0 0.2 74.4 2.2 0.0
8 0.0 3.5 0.1 27.5 0.0 0.0
9 3.2 7.8 0.3 79.8 1.9 0.0
10 4.3 3.7 38.3 49.8 2.3 8.0
11 0.3 3.7 31.9 61.7 0.8 4.0
12 0.1 5.9 17.3 78.9 0.4 30.4
13 26.3 3.2 2.5 57.1 4.8 16.2
14 27.5 1.4 38.1 24.5 5.7 10.0

Gennemsnit 17.0 3.9 12.7 40.4 2.9 9.2

Tabel 5.5: Kørselsstatistik. Viser CPU forbrug, i procent, for tidskritiske algoritmer.

5.7 Vurdering af testene

Test 1. viser at der er energibevarelse ved friktionsløse uelastiske kollisioner.

Test 2. viser at simulatorens beregning af friktionskræfterne, giver visuelt overbevisende si-
muleringer.

Test 3. viser at der er energibevarelse ved friktionsløse uelastiske kollisioner.

Test 4. viser at simulatoren kan håndtere kollisioner mellem artikulerede legemer og statiske
omgivelser.

Test 5. viser at simualtoren kan håndtere kollisioner mellem artikulerede legemer og stive
legemer.

Test 6. viser at simulatorens beregninger af coriolis- og centrifugalkræfter giver visuelt gode
resultater.

Test 7. viser at simuleringerne har momentbevarelse.

Test 8. viser at at der er energibevarelse ved impulsbaserede samleledsbegrænsninger, for
translatoriske samleled.

Test 9. viser at der er energibevarelse, når metoden beskrevet i kapitel 4 (det impulsbaserede
paradigme) anvendes på translatoriske samleled.
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5.7 Vurdering af testene Verificering og test af simulatoren

Test 10. viser at det impulsbaserede paradigme kan anvendes på translatoriske samleled uden
problemer.

Test 11. viser at når det impulsbaserede paradigme anvendes til samleledsbegrænsninger for
rotationelle samleled, kan der i specielle tilfælde opstå uønskede artefakter.

Test 12. viser at det impulsbaserede paradigmes svaghed ved statisk kontakt ligeledes optræder
når det anvendes på samleledsbegrænsninger.

Test 13. viser at simulatoren kan klare simuleringer i interaktiv tid af komplekse mekanismer.
Alt efter hvor fin approksimering der anvendes, skal kun ca. 10% af en tidsskive anvendes til
beregninger af bevægelsen.

Test 14. viser at det er muligt interaktivt at kontrolere en robotmekanisme, ved at påvirke
samleledsmotorerne. Dette simuleres i omgivelser af stive legemer.

Kørselsstatistikken viser ikke overraskende, at en overvejende del af CPU’ens tidsskive anven-
des til kollisionsbestemmelse. Helt op til 58% af tidsforbruget er brugt til kollisionsbestem-
melse. Featherstones algoritme optager kun 4% i gennemsnit af den samleleds tidsskive, hvilket
gør at den er meget egnet til interaktiv simulering. Det er muligt at der skal vælges en anden
integrationsmetode, da den i testene bruger mest tid af alle modulerne. Læg mærke til at i
test 7, 8, og 9 er tidsforbruget meget højt i integrationsmodulet. Dette kan ved første øjekast
virke mærkeligt, men i forhold til at det samlelede tidsforbrug er under 0.1% (se kolonnen
længst til højre) er værdierne ikke bemærkelsesværdigt store. De fortæller mere at de øvrige
moduler ikke anvender meget tid, i disse test. Testene viser, at kollisionssvarsmodulet har et
tidsforbrug, der er acceptabelt ved konfigurationer uden statisk kontakt. Dette tidsforbrug
bliver imidlertid meget højt, relativt til de øvrige målte værdier, i test 5, 10 og 11. I disse test
er legemerne i statisk kontakt ved samleledsgrænser under hele simuleringsforløbet. Dermed er
det vist at mikrokollisionerne er tidsmæssige dyre, uanset om de optræder ved statisk kontakt
for samleled eller statisk kontak mellem stive legemer. Kontaktafgørelsesmodulet har et jævn
forbrug af tid, i alle test hvilket er en ideel egenskab for ethvert modul.

Alt i alt viser testene, at simulatoren har de ønskede egenskaber. Kun med hensyn til rota-
tionelle samleled kan der, i specielle tilfælde, opstå uønskede artefakter. Ved statisk kontakt
med samleledsgrænser for rotationelle samleled, optræder de samme problemer, der er kende-
tegnende for den impulsbaserede metode. Det vil sige metoden er ikke velegnet til simulering
af statiske kontakter, det gælder også for de statiske samleledskontakter.
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Kapitel 6

Konklusion

Det har vist sig, at det er muligt at sammensætte og implementere en simulator med de modu-
ler og algoritmer beskrevet i dette speciale, der kan køre sandtid simuleringer af konfigurationer
med artikulerede legemer i miljøer af stive legemer. En simulator der kan håndtere selvkollisio-
ner såvel som kollisioner mellem forskellige objekter (stive eller artikulerede legemer), med en
beregningskompleksitet på O(n) med hensyn til antallet af legemer. Med Multi er det vist, at
det er muligt interaktivt at kontrollere de artikulerede legemer via et kontrolmodul, hvormed
en bruger kan påvirke samleledsmotorerne. Alt dette sammenholdt med muligheden for yderli-
gere optimering af koden, gør at denne type simulator er en kandidat til posten som fremtidens
fysikdel af en gameengine. Den fysiske approksimering i denne simulator er langt mere præcis
end den der præsteres i moderne computerspil, hvor mange spil anvender simple ’rage doll’
systemer, og hvor kollisioner håndteres efter devisen; hastighed frem for fysisk realisme. Det
er min overbevisning, at den illusion et computerspil giver af at træde ind i en virtuel verden,
kan forstærkes ved en stærk fysik-engine.

For at vurdere simulatoren som en fysik-engine i computerspil er Multi demonstreret for chef-
programmøren i spilfirmaet IO-Interactive, Thomas Jakobsen. Han fortalte blandt andet, at i
deres spil afsættes omkring 5-10% af en tidsskive til fysiske beregninger. Sammenlignes dette
med resultaterne i testcase 13, er det ikke et urealistik krav til denne type af simuleringer. Tho-
mas Jakobsen delte opfattelsen af, at fremtidens computerspil i langt højere grad vil anvende
fysisk simulering til at forbedre realismen af spillene. Derudover fortalte han, at det stadig er
kollisionsbestemmelsen, der er flaskehalsen i deres fysikengine. Dette er ikke overraskende, da
kollisionsbestemmelse er udpeget som det mest beregningstunge problem, i næsten hele den
læste litteratur. Kørselsstatistikken i testafsnittet, viser at Multi har samme akilleshæl. De
største landvindinger for hastigheden for fysiske simuleringer i de senere år, er at løse delpro-
blemer med designede fragment programmer, der kan afvikles i grafikkortenes hardware. Det
er klart at udnyttelsen af GPU’en vil give simulatoren en enorm effektivitetsforøgelse. Spe-
cielt vil det være spændende at se præstationen af simulatoren med kollisionsbestemmelses
algoritmer, der anvender algoritmer som ’Signed Distance Transform’ eller lignende. Signed
Distance Transform, som kollisionsbestemmelsesalgoritme var en løsning Thomas Jakobsen
havde overvejet, men på grund af algoritmens meget store lagerforbrug, ligger der et problem
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Konklusion

i at anvende metoden på nogle af de platforme, IO Interactive udvikler spil til.

Alle moduler i Multi er implementeret med algoritmer, hvor approksimeringen af fysikken
foretages uden hensyntagen til stabilitet. Med dette menes at teorien er implementeret uden
hensyntagen til, at specielle konfigurationer ikke vil kunne simuleres effektivt, og at små æn-
dringer i koden ville kunne forbedre disse situationer ved at ofre lidt af den fysiske realisme
eller generelliteten. Dermed er det ikke svært at opstille konfigurationer, hvor simulatoren bli-
ver ustabil eller direkte stopper simuleringen. Konfigurationer, hvor legemer er stablet, er et
godt eksempel. Dette er selvfølgelig ikke acceptabelt for en spilengine, hvor sådanne scenarier
ofte forekommer. Er målet at lave en stabil simulator til et computerspil, skal enkelte algo-
ritmer implementeres, så disse kritiske tilstande kan håndteres, enten ved at ofre den fysiske
realisme eller ved at anvende hybrider, der kan klare alle de forekommende scenarier. Fordelen
ved at skulle implementere en specifik computerspilssimulator, er at det er muligt at analysere
alle tænkelige situationer og dermed designe en simulator, der kan klare simuleringen af disse.
Som nævnt er simulatoren ikke generisk i den forstand, at den kan anvendes sammen med
en vilkårlig konfiguration. Men med simualtoren som den forefindes pt. er der lagt et solidt
grundlag for videreudvikling, da det er muligt at udskifte moduler med andre mere anvendelige
moduler til specifikke konfigurationer.

Er målet at udvikle Multi til en computerspilssimulator er det klart, at en nødvendig udvidelse
består i at kunne håndtere fritsvævende robotmekanismer, der ikke er forankret i et statisk
baseled. Denne udvidelse består i at kunne håndtere samleled med DOF > 1. Derfor er dette
et naturligt efterfølgende skridt for at gøre simulatoren til en rigtig game-engine.

Der er ikke brugt megen tid på at optimere kildekoden. Det er klart, at der her kan hentes
en del hastighed. Alle de spatielle operander har mange 0-indgange. For enkelte operander er
halvdelen af indgangene 0. Dette kan udnyttes til at lave specielt tilpassede operatorer, der
er mere beregnings effektive, ved at ungå de mange multiplikationer med nul. Selv små effek-
tiviseringer af kildekode, i beregningskritiske områder, kan give et speed-up af simuleringen.
Featherstone [12] beskriver en anden optimeringsmulighed for den spatielle algebra. Den består
i at nedbryde de spatielle enheder, så de repræsenteres med de lineære og angulære enheder
separat. Dermed opnås en mere økonomisk repræsentation i computerens lager. Et eksempel
på dette er beskrevet i Hjælp 4. Testene viser at det er kollisionsbestemmelsesmodulet og
integrationsmodulet, der anvender mest tid. Derfor er det i disse moduler beregningsoptime-
ringer først skal foretages. Skal V-Clip anvendes er det klogt, at omskrive den grovkornede
kollisionsbestemmelse, så AABB’erne ligger strammere omkring legemerne. Derved mindskes
antallet af kald af den finkornede kollisionsbestemmelse. En anden mulighed er kun at an-
vende et fast sæt af simple geometrier, og dermed gøre det muligt at implementere en hurtig
kollisionsbestemmelsesmetode, der kun virker på dette sæt af geometrier. For integrationen er
det muligt, at Runge-Kutta skal udskiftes med en simpel Euler metode, dermed ofres lidt af
præcisionen, for hastigheden. Kollisionsbestemmelsesmodulet giver meget præcise simulerin-
ger af kollisioner mellem legemer. Det er vær at overveje om denne præcision er nødvendig,
hvis simulatoren skal anvendes i et computerspil. Det er muligt at justere præcisionen af me-
toden ved at foretage en grovere neddelig af integrationsintervallerne ved integration over
kollisionerne. Dermed øges hastgheden og præcisionen sænkes. Det er klart at vurderinger af
hastighed, stabillitet og præcision, skal foretages for enhver ny anvendelse af simulatoren.
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6.1 Efterskrift Konklusion

Invers dynamik er ikke beskrevet, hvilket kunne være interessant i specialets sammenhæng.
Dette kommer ind i billedet, når robotterne skal styres. Det vil sige beregningen af hvor
meget positionen af hvert samleled skal accelerere, hvis endeffektoren skal påvirke omgivelserne
med en bestemt kraft. Kontrolsystemer til styring af robotmekanismerne er ikke beskrevet i
specialet. Designet af simulatoren er lavet, så det er let at implementere et kontrolmodul, der
gør det muligt at styre robotmekanismerne. For at demonstrere dette er der implementeret
et simplet kontrolsystem, der har egenskaber der gør det muligt at dæmpe bevægelsen af
samleleddene, at styre positionen af samleleddene ved at påvirke samleledsmotorerne og at
sikre at et samleled holder en konstant fart. Anvendelsen af kontrolsystemet og hvordan det
styres interaktivt er beskrevet i bilag C.

En anden oplagt videreudvikling af simulatoren er et modul, der kan beregne inertimatricer
for de geometrier, der anvendes i konfigurationerne. Mirtich [20] har beskrevet algoritmer til
volumen integration. Med en sådan udvidelse vil simulatoren blive et mere nyttigt værktøj for
brugere, der ikke er “fysikere”, men ønsker at simulere fysiske fænomener.

I den dynamiske model modelleres samleled uden friktionen. Samleled uden friktion forkommer
dog sjældent for virkelige robotmekanismer. En simpel måde at øge realismen på dette punkt,
kan være at specificere størrelsen af friktionen gennem en friktionskoefficient og så anvende
Coulombs friktionslov. En lidt mere kompleks løsning kunne være en analytisk overvejelse af,
hvor stor en del af legemernes overflader, der bevæger sig relativt til hinanden i et samleled, og
derefter beregne friktionskræfterne. I Multi er dæmpningen af samleledsbevægelsene beregnet
efter Coulombs friktionslov, ved dynamisk friktion.

En erfaring der er gjort ved arbejdet med specialet, er at det er svært at vurdere teorien,
før den er implementeret og testet. Derfor er implementeringen en vigtig brik for at forstå
teorien, og det er derfor tilrådeligt for at opnå en dybere forståelse, at teorien udmøntes i en
implementering. Det har været en meget spændende opgave at udvikle en simulator, en opgave
med mange datalogiske facetter. Udviklingen indeholder en del områder, der ikke er direkte
datalogiske, men hvor løsningen af disse, udnytter computeren som det bredt anvendelige
værktøj den er.

6.1 Efterskrift

Da jeg skulle skrive kapitel 5, om samleledsbegrænsning med den impulsbaserede metode,
prøvede jeg at finde litteratur om emnet både på biblioteket og nettet, men uden held. Derfor
skrev jeg til Brian Mirtich for at høre om han kendte til andre, der havde beskæftiget sig med
emnet. Til dette svarede han:

“. . . The idea of impulse-based joint limits has been tossed around in casual conversations at
conferences, but I don’t know of anyone who has attempted to work out all of the issues. If I
were you, I would spend some time combing the web. If you can’t find anything, chances are
good you’re the first one! . . . ”

Jeg rettede også skriftlig henvendelse til Dr. Roy Featherstone, der efterfølgende var så venlig
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6.1 Efterskrift Konklusion

at sende mig hans phd. afhandling [10]. Det viste sig at hans tilgang til problemet ikke var
impulsbaseret, så heller ikke her kunne jeg finde litteratur om emnet. Det er udfra dette, at
jeg mener, at kapitel 5 er en ny og unik udvidelse af det impulsbaserede paradigme.

Da jeg ikke er fysiker, vil der sikkert mange steder være et uheldig sprogbrug (set gennem
en fysikers briller). Det tager meget lang tid at få et korrekt sprogbrug, så der er givet en
del smuttere, og det undskylder jeg. Det er meget svært at beskrive den grundlæggende fysik
fyldestgørende, og visse dele er bevidst beskrevet overfladisk, udfra den betragtning, at hvis
alt skulle beskrives solidt, ville det blive et meget langt speciale. Fokus er lagt på anvendelsen
af fysikken og dermed er det kun de mest essentielle områder, hvor beskrivelsen er mere
uddybende.
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Bilag A

Teoremer og hjælpesætninger

I dette bilag placeres teoremer der er anvendt, som teori for perifere algoritmer. De er frem-
stillet, sammen med en anvisning af litteratur, der indeholder deres bevis.

Teorem 10 (The Taylor methods) Antag at f(t, y) og alle de partielle afledede af orden
højst n + 1, er kontinuerte på D = {(t, y)|a ≤ t ≤ b, c,≤ y ≤ d}, og lad (t0, y0) ∈ D. Der
gælder nu, at for alle (t, y) ∈ D, eksisterer ξ ∈ ]t, t0[ og µ ∈ ]y, y0[ med

f(t0, y0) = Pn(t, y) + Rn(t, y),

hvor

Pn(t, y) = f(t0, y0) +

[
(t− t0)

∂f

∂t
(t0, y0) + (t− t0)(y − y0)

∂f

∂y
(t0, y0)

]

+
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(t− t0)2

2
∂2f

∂t2
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∂2f

∂t∂y
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+
(y − y0)2

2
∂2f

∂y2
(t0, y0)

]
+ · · ·

[
1
n!
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j=0

(
n

j

)
(t− t0)n−j(y − y0)j ∂nf

∂tn−j∂yj
(t0, y0)

]

og

Rn(t, y) =
1

(n + 1)!

n+1∑

j=0

(
n + 1

j

)
(t− t0)n+1−j(y − y0)j ∂n+1f

∂tn+1−j∂yj
(ξ, µ).

bevis: se Burden og Faires [25], side 276.

Teorem 11 (Intermediate Value Theorem) Lad f(t) være en kontinuer funktion define-
ret på nervallet [a, b], og lad K have en vilkårlig værdi mellem f(a) og f(b). Der findes nu et
tal c ∈ [a, b] for hvilket der gælder at f(c) = K.
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Teoremer og hjælpesætninger

Teorem 12 (Cramers regel) Antag at A er en invertibel n× n-matrix, og b = [b1, . . . , bn]
er en vektor i Rn. Der gælder nu, at løsningen x = [x1, . . . , xn] ∈ Rn til ligningssystemet
Ax = b er givet ved

xi =
1

detA
detAi,

hvor Ai er matricen A med den i’te kolonne erstattet med b.

bevis: se Messer [19], side 285.

Teorem 13 Antag at B = {~u1, . . . , ~un} og B′ = {~u′1, . . . , ~u′n} er basiser for et vektorrum V .
Lad P matricen det ændre basis fra B′ til B. Antag at A er matricen tilhørende den lineære
afbilledning T : V → V relativt til basis B. Der gælder nu at P−1AP er matricen tilhørende
T relativt til basis B′.

bevis: se Messer [19], side 243.

Definition 5 (Positiv definit) Lad v ∈ R3 være en vilkårlig vektor forskellig fra nulvektoren
0. En symmetrisk matrix A, kaldes positiv definit, hvis der gælder følgende

vTAv > 0, ∀v 6= 0.

Definition 6 (Positiv semi definit) Lad v ∈ R3 være en vilkårlig vektor forskellig fra nul-
vektoren 0. En symmetrisk matrix A, kaldes positiv semi definit, hvis der gælder følgende

vTAv ≥ 0, ∀v 6= 0.

144



Bilag B

Datastruktur for udvidelsen

Den eksisterende grundsimulator indeholder kun en datastruktur, til repræsentation af iso-
lerede stive legemer. Derfor skal denne datastruktur udvides med strukturer, der abstrakt
kan repræsente de elementer i en robotmekanisme, der definerer den topologiske struktur af
mekanismen, samt strukturer der indeholder parametre tilknyttet samleleddene og leddene.

Et led i en robotmekanisme er i virkeligheden et nyt navn for et stift legeme, da et isoleret
led fysisk opfører sig som et stift legeme. Forskellen ligger i, at der til ethvert led er tilknyttet
samleled, der kobler leddet til et andet led, og dermed begrænser deres relative bevægelse. Et
samleled kan repræsenteres ved strukturen vist i tabel B.1. Den spatielle algebra introducerer
nye parametre knyttet til leddet, dermed er det nødvendigt at tilføje attributer i den udvidede
datastruktur, der kan repræsentere disse parametre. Tabel B.2 viser den anvendte datastruktur
for leddene.

JointDataStructure

Joint_Type type /* the type of the joint PRISMATIC or PRISMATIC */
VectorS s_s /* spatiel joint axis */
double q /* joint position */
double q_pre /* prefered joint position */
double q_min /* minimum joint position */
double q_max /* maximum joint position */
double q̇ /* joint velocity */
double q̈ /* joint acceleration */
double delta_q̇ /* change in joint velocity */
double Q /* the magnitude of the force exerted by the joint actuator */
double Q_max /* the maksimum allowed force to be exerted by the joint actuator */

Tabel B.1: Den anvendte datastruktur til repræsentation af samleled.
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Datastruktur for udvidelsen

OJointData

int id /* an identifier for the successor link connected through this joint */
Vector3D com_to_oj /* vector from the c.o.m to the outboard joint */
Matrix3D lRo /* intra-link rotation marix that makes the transformation from

the outer joint frame coordinates to the link coordinat system*/

LinkDataStructure

int assBodyId /* an index into the list containing all the data for associated
rigidbodies */

int predecessorLink /* an index for the OjointList, that points out the predecessor
link of the link */

list<OJointData> succesorLinks /* a list that contains the data for the outer joint and
the id af the outer joint */

/* Ordinary 3d entities */
Vector3D v /* the linear velocity of the link */
Vector3D omage /* the angular velocity of the link */
double mass /* the mass of the link */
Matrix3D M /* matricied mass of the link */
Matrix3D I /* diagonalized body frame inertia*/
Vector3D ij_to_com/* vector from link i inboard joint to center of mass */
Vector3D r /* vector from link i− 1 c.o.m to link i c.o.m in link koordinates*/
Vector3D u /* unit vector with direction of the inboard joint axis */
Matrix3D iRim1 /* rotation matrix that transforms vectors representet in

i-coordinates into vectors representet in i− 1-coorinates */
Matrix3D iRl /* intra-link transformation from the link coordinatsystem to

the coordinat system of the inner joint frame */

/* Spatial entities */
MatrixS IA_s /* the articulated inertia */
MatrixS ZA_s /* the articulated zero-accleration */
VectorS v_s /* the velocity of the link */
VectorS delta_v_s /* the change en velocity of the link */
VectorS a_s /* the velocity of the link */
VectorS c_s /* the Coriolis force */
VectorS YA_s /* the articulated collision impulse */
MatrixS hXi /* the transformation matric that transforms spatiale vector from

i-coordinates into the coordinat system of the predecessor link*/

Tabel B.2: Den anvendte datastruktur til repræsentation af led og den topologiske struktur af
robotmekanismen.
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Bilag C

Kontrol af simulator

Simulatoren køres ved at skrive

multi [OPTIONS],

hvor OPTIONS er
-help Udskriver nedstående options til skærmen.
-file=DIR Stien og navnet på konfigurationsfilen der

indeholder fysik data, for de stive legemer(.rb filer).
-sub=N Sætter neddelings faktoren for solveren.
-robot Indlæser konfigurations filen (.jnt) for det artikulerede legeme.
-envelope=N Sætter størrelse af kollisions indhyldningskurven.
-restitution=N Sætter restitutions faktoren. 0.0 < N < 1.0
-friction=N Sætter friktions koefficienten.
-time=N Sætter simulations tiden. N > 0
-no-mcboost Ingen kunstig forøgelse af restitutions -koefficienten ved mikrokollisioner.
-speed =N Sætter simuleringshastigheden.
-fullscreen Starter med fuldskærm.
-verbose Udskriver simuleringsparametre til skærmen.
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Kontrol af simulator

Taster

+/- Zoom (ind/ud).
a Skifter mellem simulationsmetoder (stive legemer/robotmekanismer).
b Viser objekternes omsluttende bokse.
c Pauserer simuleringen ved kollision.
d Viser simuleringsprofilen på skærmen.
e Aktiverer den passive dæmpning af leddene.
f Fuld skærm
g Tyngdekraft (til/fra)
h Viser tastehjælpen.
i Tegner indre samleleds x, y og z koordinat akser.
l Tegner en linie mellem tætteste punkter mellem legemerne.
m Forøger restitutionskoefficienten ved micro kollisioner
o Tegner ydre samleleds x, y og z koordinat akser.
p Tegner leddets lokale koordinat systems x, y og z koordinat akser.
q Quit.
r Nulstiller simuleringen
s Starter og stopper simuleringen
u Genlæser .jnt og .rb konfigurations filerne.
w Skifter til wireframe.
x Nulstiller kameravinkel.
0 Slukker motorerne i samleleddene.
1-9 Aktiverer alle motorer, og sætter kontrolen til den n’te motor.
n Tvinger samleleddet til at bevæge sig i en negativ retning.
j Tvinger samleleddet til at bevæge sig i en positiv retning.

Musen

knap1 Drejer scenen
knap2 Zoomer i scenen
knap3 Forskyder scenen op/ned/højre/venstre

Simuleringsprofil

Figur C.1 viser et skærmbillede, hvor simuleringsprofilen er vist. Nedenstående er en forklaring
til alle profil parametre.

1. Viser tastehjælpen på skærmen.

2. Type at simulering.

3. Viser de anvendte konfigurationsfiler.
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Kontrol af simulator

(h)elp
Articulated body ../conf-files/arm2.rb

../conf-files/arm2.jnt
Not running

Total/elapsed: 10/0

Inefficiency 0.0 %
Subdivision 50
Sim. speed 270

33.7 fps

Show AABB's : Yes
Show frames: No
Show closest points: No
Stop on contact: No

Gravity : Yes
Envelope 0.5
Restitution: 0.

Friction 0.3

Pos. Contr.Disabled
Vel. contr.: Disabled
Pas. contr.: Disabled

MC Boost.: Enabled

(1)

(2) (3) (4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)(11) (13)(12) (14)(15) (17)(16)

(18)

(19)

(20)

(21)

Figur C.1: Simulerings profilen der vises på skærmen ved at taste d.

4. Simulerings status.

5. Forholdet mellem den samlede simuleringstid og beregningstiden.

6. Specificerer hvilken samleledsmotor, der er aktiv.

7. Specificerer om kontrollen af samleledshastigheden er aktiv.

8. Specificerer om dæmpning af samleledsbevægelsen er aktiv.

9. Specificerer om mikro boost er aktiv.

10. Specificerer om tyngde kraften virker.

11. Specificerer størrelsen af kollisionsindhyldningskurven.

12. Specificerer størrelsen af restitutionskoefficienten.

13. Specificerer størrelsen af friktionskoefficienten.

14. Specificerer om AABB’erne vises eller ej..

15. Specificerer om koordinatsystemerne for leddene vises.

16. Specificerer om tætteste afstand mellem legemer vises.

17. Specificerer om simuleringen skal stoppe ved kollision mellem legemer.

18. Viser effektiviteten af bevægelsesberegningen (sim. tid/beregnings tid).

19. Angiver hvor meget default tidsskridtet neddeles.

20. En parameter, der viser den ønskede hastighed af simuleringen.

21. Viser frekvensen af skærm opdateringen.
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Bilag D

Konfigurationsfiler

Simulatoren konfigureres med tre ASCII-filer. En fil indeholder dynamiske data, samt fysiske
attributer for alle de stive legemer (inkl. de stive legemer der er associerede med led), der
indgår i simuleringsscenariet. Denne type filer postfikses med .rb, og forventes altid tilstede
i kataloget ./conf-files. Er der ikke specificeret en rb-file i OPTIONS (se bilag C), anvendes
en standard file default.rb. Sættes den valgfri parameter -robot, forventer simulatoren at finde
filen, der specificerer den topologiske struktur af en robotmekanisme. Denne type fil skal
ligeledes ligge i kataloget ./conf-files, og have det samme fornavn, som rb-filen men postfikset
med jnt, i stedet for rb. Den sidste konfigurationsfil indeholder legemernes geometri i form af
et trianguliseret polyeder, specificeret i xml -format. Denne file forventes at ligge i kataloget
./xml. Alle xml -filerne er genereret med 3dStudio Max ved anvendelse af et script. Dette script
kan findes i kataloget sammen med xml -filerne.

Figur D.1 viser et eksempel på en rb-fil. Antallet af forventede datasæt for legemerne speci-
ficeres i det første felt Number of objects. Et datasæt for det n’te legeme, er teksten mellem
start object n og end object n. Derefter skal det specificerede antal af datasæt for legemer være
tilstede i filen. Legemet, der konfigures i eksemplet er et statisk legeme, hvilket er specificeret
med en masse større end 100.000. Den ydre krafts position specificeres i lokale koordinater,
men retningen repræsenteres i verdenskoordinater. For at associere en geometri til legemerne
angives navnet på en associeret xml -fil i feltet Geometri file name.

Figur D.2 viser et eksempel på en .jnt-fil. class-feltet kan i simulatorens nuværende implemen-
tering kun initialiseres med typen {FIXED, NOLOOPS}, dvs simaulatoren kan kun håndtere
mekanismer med baseled, der er fikseret i verdenskoordinater og uden kinematiske løkker.
For den del af konfigurations filer, der specificerer attributerne for led i, skal vektorene i
innerToCom, comToOuter, zaxisOfOuterJoint og xaxisOfOuterJoint-felterne repræsenteres i
ledkoordinatsystemet FB

i for det pågældende led. Vektorene i zaxisOfBodyFrame og xaxisOf-
BodyFrame skal repræsenteres i samleledskoordinatsystemet FI

i for det indre samleled af led
i.
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Konfigurationsfiler

############################################
# Configuration file #
# Dynamic Data and Physical Attributes #
############################################
# Number of objects
1

#
############# start object 1 ###############
# Geometri file name
Ground.xml

#
# Position of body
# x y z
1.0 -2.0 0.0

#
# Rotation quaternion
# s x y z
1.0 2.0 0.5 0.2

#
# Linary moment
# x y z
0.0 -2.0 0.0

#
# Angular moment
# x y z
1.0 0.0 0.0

#
# Mass
100000.0

#
# Scaling factors
# x y z
1.0 0.0 0.0

#
# Moment of inertia
40000.0 0.0 0.0
0.0 400000.0 0.0
0.0 0.0 400000.0

#
# External force: Magnitude and impact position
10.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0

#
############# end object 1 ###############

Tabel D.1: Eksempel på syntaksen af en .rb fil
Alt hvad der står efter # opfattes som en bemærkning
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Konfigurationsfiler

// Articulated body setup file
//
class{ FIXED, NOLOOPS} // types: FIXED | FLOATING, NOLOOPS | LOOPS
numberOfLinks{2}
numberOfJoints{1}
//
// – link 0 –
//
linkId{ 0 }
associatedBody{ 1 }
predecessorLink{}
successorLinks{ 1 }
comToOuter{0.0, 1.0, 0.0}
zaxisOfOuterJoint{0.0, 0.0, 1.0}
xaxisOfOuterJoint{1.0, 0.0, 0.0}
//
// – link 1 –
//
linkId{ 1 }
associatedBody{ 2 }
predecessorLink{ 0 }
jointType{ REVOLUTE } // types: PRISMATIC | REVOLUTE
innerToCom{ 0.0, 9.0, 0.0 } // vector from inboard joint to c.o.m
zaxisOfBodyFrame{0.0, 0.0, 1.0} // z-axis of the body frame
xaxisOfBodyFrame{1.0, 0.0, 0.0} // x-axis of the body frame
q{ 0.5 } // joint posistion
qdot{ 0.0 } // joint velocity
qmin{ 0.0 } // minimum joint posistion
qmax{ 0.8 } // maximum joint posistion
qpre{ 0.0 } // preferred joint position
Qmax{ 100.0 } // maximum force/torque of the actuater
successorLinks{ 2 } // Id’s of successor links
comToOuter{0.0, 9.0, 0.0} // vector from c.o.m to outboard joint
zaxisOfOuterJoint{0.0, 0.0, 1.0} // z-axis of the outer joint frame
xaxisOfOuterJoint{1.0, 0.0, 0.0} // x-axis of the outer joint frame
//
// – link 2 –
//
linkId{ 2 }
associatedBody{ 2 }
predecessorLink{ 1 }
jointType{ REVOLUTE }
innerToCom{ 0.0, 7.0, 0.0 }
zaxisOfBodyFrame{0.0, 0.0, 1.0}
xaxisOfBodyFrame{1.0, 0.0, 0.0}
q{ 0.4 }
qdot{ 0.0 }
qmin{ 0.0 }
qmax{ 0.8 }
qpre{ 0.0 }
Qmax{ 100.0 }
successorLinks{}

Tabel D.2: Eksempel på syntaksen for en .jnt konfigurationsfil for en treleddet robot-
mekanisme. Alt hvad der står efter // opfattes som en bemærkning.
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Bilag E

Inertimatricer for simple symmetriske
geometrier

En kugle

r

Figur E.1: Kugle.

Inertimatricen for en kulgle

Ikugle =
2
5
Mr2




1 0 0
0 1 0
0 0 1


 ,

hvor M er massen af kuglen og r er kuglens radius.

En terning

Inertimatricen for en terning

Iterning =
2
3
ML2




1 0 0
0 1 0
0 0 1


 ,
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Inertimatricer for simple symmetriske geometrier

z

x

y

2l

Figur E.2: Terning

hvor M er terningens masse, og L er den halve sidelængde.

En kasse

z

x

y

2d

2h

2l

Figur E.3: Kasse.

Inertimatricen for en kasse

Ikasse =
1
3
M




h2 + d2 0 0
0 l2 + d2 0
0 0 l2 + h2


 ,

hvor M er kassens masse, og l, d og h er kassens halve længde, dybde og bredde.
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Inertimatricer for simple symmetriske geometrier

En cylinder

z

x

y

r

h

Figur E.4: Cylinder.

Inertimatricen for en cylinder

Icylinder = M




(
r2

4 + h2

3π

)
0 0

0
(

r2

4 + h2

3π

)
0

0 0 1
2r2




,

hvor M er cylinderens masse, r er cylinderens radius og d er den halve længde.
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