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Kandidaatintyön tavoitteena on syventyä robotiikan ja ohjelmistotuotannon aihealueisiin ja
toteuttaa pienimuotoinen ohjelmistoprojekti. Ohjelmistoprojektina on järjestelmä, jolla on
mahdollista ohjata käsivarsirobottia kamerajärjestelmällä siten, että käyttäjän liikuttaessa
kättä haluttuun suuntaan robotti vastaa liikkeeseen halutulla tavalla. Ennen implementointia
tehtiin katsaus robotiikan kinematiikkaan sekä käsitteeseen digitaalinen kaksonen. Tämän
lisäksi syvennyttiin ohjelmistotuotannon puolella erityisesti vesiputousmalliin, joka toimi
työn mallina kehitysprosessissa.

Ennen käytännön toteutusta ohjelmistosta tehtiin vaatimusmäärittely sekä tutustuttiin val-
miisiin rajapintoihin ja laitteiston teknisiin tietoihin. Tuloksena syntyi ohjelmisto, joka toi-
mi vaaditulla tavalla. Valmiissa ohjelmassa on mahdollista ohjata robottia käden liikkeiden
avulla sekä visualisoida liikkeitä myös virtuaalisesti digitaalisen kaksosen avulla, jos oike-
aa robottia ei ole tarjolla. Tulevaisuudessa ohjelmistoon olisi mahdollista lisätä ohjauskäskyt
robottitarttujalle.



Sisältö
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Symboli- ja lyhenneluettelo

UML Unified Modeling Language, graafinen mallinnuskieli

URDF Unified Robot Description Format, XML-formaatti kuvaamaan robottimalleja

MEX MATLAB executable, mahdollistaa C, C++ tai Fortran funktioiden ajon

MATLABissa

STEP Standard for the Exchange of Product Data, 3D-mallien tallennusmuoto

CAD Computer Aided Design, suunnittelumenetelmä, mutta myös tiedostomuoto

CAD-mallinnuksessa

ROS Robot Operating System, robotiikkaan tarkoitettu väliohjelmisto

F Koordinaatisto tai kehys

n̄ Kehyksen normaalivektori

nx, ny, nz Normaalivektorin x-, y- ja z-komponentit

ō Kehyksen orientaatiovektori

ox, oy, oz Orientaatiovektorin x-, y- ja z-komponentit

ā Kehyksen asentovektori

ax, ay, az Asentovektorin x-, y- ja z-komponentit

P̄ Kehyksen origon sijainti suhteessa maailmankoordinaatiston origoon

Px, Py, Pz Orientaatiovektorin x-, y- ja z-komponentit

T Siirrosmatriisi

dx, dy, dz Origon haluttu siirtymä x- y- ja z-suunnassa
n−1Tn Siirtymä edellisestä kehyksestä seuraavaan

an zn−1 ja zn välinen etäisyys xn-akselia pitkin

αn zn−1 ja zn välinen kulma

θn xn−1 ja xn välinen kulma

dn etäisyys edellisestä kehyksestä nykyisen kehyksen x-akselille

ξE Työkalulaipan asento

κ(q̄) Funktiomuoto kinemaattiselle ketjulle

q̄ Nivelien asento
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1 JOHDANTO

1.1 Tausta

Robotiikan juuret juontavat aina antiikin ajoille saakka. Jo antiikin Kreikassa oltiin kiinnos-
tuttu automatisoinnista ja näihin aikoihin rakennettiin ensimmäiset mekaaniset automaatit
ja mekaaniset tietokoneet [1]. Ensimmäiset teollisuuteen suunnatut käsivarsirobotit raken-
nettiin vuonna 1954 [2] ja sen jälkeen käsivarsirobotit ovat vallanneet tehdashallit moni-
puolisuutensa ja väsymättömyytensä takia. Nykyaikana monet tehtävät ovat huomattavas-
ti nopeampi ja tarkempi tehdä automatisoidulla robotilla kuin ihmiskädellä. Robotit kyke-
nevät toistamaan liikkeitä ihmistä moninkerroin tarkemmin ja nopeammin eikä tuotannossa
tarvitse ottaa huomioon ihmisten tarvetta tauoille. Käsivarsirobottien tarjoamaa tarkkuutta
käytetään hyödyksi myös lääketieteessä. Nykyaikana on mahdollista tehdä leikkauksia ih-
misille leikkausroboteilla, joita ohjaa kirurgi. Kirurgi ohjaa robottia erillisessä huoneessa ja
tarvittavan näköyhteyden tarjoaa potilaaseen kohdistetut kamerat.

Konenäkö on kehittynyt räjähdysmäisesti viimeiset 20 vuotta. Nykyaikana konenäköä ja te-
koälyä käytetään yhdessä monenlaisissa tunnistustehtävissä, kuten kasvojentunnistuksessa.
Konenäköä voidaan käyttää myös hyödyksi teollisuudessa kokoonapanolinjoilla laaduntar-
kistuksessa tai vaikkapa etäisyyksien arvioinnissa. Sovelluksia löytyy myös lääketieteen sa-
ralta. Kehitteillä on sairauksien diagnosoinnissa auttavia järjestelmiä esimerkiksi silmänpoh-
jakuvien pohjalta.

Entäpä jos leikkaus olisi mahdollista tehdä ilman ohjaimia? Tai opettaa kokoonpanorobotil-
le reitti ilman manuaalista koordinaattien syöttöä tietokoneelle? Konenäön avulla tämä voisi
olla mahdollista. Hyödyntämällä kamerajärjestelmää olisi mahdollista seurata käden liike-
ratoja ja mahdollisesti soveltaa tätä robotin ohjauksessa esimerkiksi leikkauksessa. Tässä
työssä otetaan ensiaskelet kohti kamerapohjaista robotinohjausta ja toteutetaan yksinkertai-
nen ohjausohjelma robottikädelle hyödyntäen kamerateknologiaa.

1.2 Tavoitteet ja rajaus

Kandidaatin työn tavoitteena on tuottaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston konenäön labo-
ratorioon demonstraatio käyttäen hyödyksi Leap Motion-laitteiston valmiita kirjastoja sekä
laboratoriosta löytyvää teollisuusrobottikättä. Työn toteutuksen mallina toimii ohjelmisto-
tuotannossa käytössä oleva vesiputousmalli. Leap Motion on erityisesti käden liikkeiden ja
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eleiden tunnistamiseen ja seuraamiseen kehitetty laite. Laitteen kehittäjät tarjoavat rajapin-
taa useille eri ohjelmointikielille, kuten C++, Java ja JavaScript. Työhön on kehityskie-
leksi valittu MATLAB valmiiden robotinohjauskirjastojen vuoksi. MATLABille on tarjolla
vain kolmannen osapuolen tekemä rajapinta Leap Motionille, mutta se on todettu hyväksi
jo aikaisemmassa käytössä. Leap Motionin tarvittavat ajurit ovat tarjolla niin Windows-
käyttöjärjestelmälle kuin Linuxille. Kehitysympäristön käyttöjärjestelmänä toimii Ubuntu

Linux-distribuutio.

Demonstraatio on tarkoitus rakentaa siten, että Leap Motionin konenäköominaisuuksia lähes-
tytään musta laatikko -ajatuksella eli ei tiedetä kuinka laitteen funktiot toimivat, Leap Mo-
tion vain tarjoaa valmiin rajapinnan. Tällöin työssä keskitytään enemmän kokonaisuuden
rakentamiseen ja pyritään käyttämään mahdollisimman paljon tarjolla olevia kirjastoja. Oh-
jauksen testausta ja visualisointia varten ohjelmistossa on mukana yksinkertainen digitaali-
nen kaksonen ohjattavasta robotista. Hyväksi käytetään jo valmiita 3D-malleja sekä MAT-
LABin robotiikka-kirjastoja. Robottikädelle lähetettävien käskyjen toteutuksessa käytetään
myös mahdollisimman paljon valmista rajapintaa. Kandidaatin työssä syntyvä ohjelma toi-
mii siis lähinnä rajapintana kahden eri laitteen välillä.
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2 TEORIA

2.1 Robotiikka

Robotiikka on monitieteellinen insinööritieteiden ala, missä yhdistyy muun muassa kone-
tekniikka, sähkötekniikka, informaatiotekniikka, säätötekniikka ja tietotekniikka. Robotiik-
ka käsittää niin suunnittelun, rakennuksen, ohjauksen kuin myös tietonejärjestelmät, sen-
sorijärjestelmät ja informaationkäsittelyn. Robottityypit voidaan karkeasti jaoitella palvelu-
ja teollisuusrobotteihin. Näiden robottien suurimpina eroina voidaan pitää sitä, että teh-
dasrobottien työympäristö voidaan yleensä olettaa tunnetuksi eikä robotin tarvitse liikkua
ympäristössään kun taas palvelurobotit joutuvat liikkumaan työn ääreen alati muuttuvassa
ympäristössä.

Tässä työssä erityisesti keskitytään käsivarsirobotin robotiikkaan ja kinematiikkaan. Vaik-
ka työssä lähestytään kinematiikkaa musta laatikko -ajatuksella, on hyvä olla jonkinlainen
käsitys siitä, kuinka kinematiikka toimii. Kinematiikka on tärkeää kun mallinnetaan robotin
liikettä tai lasketaan haluttua asentoa robotin nivelille ja käsivarsirobotin kärjessä olevalle
työkalulaipalle.

Käsivarsirobotteja käytetään erityisesti tehdasympäristössä. Robottien käyttö on edullisem-
paa kuin ihmistyövoiman, koska robotit kykenevät työskentelemään väsymättä kellon ympäri
ja ovat usein ihmistä tarkempia ja nopeampia. Robottien käyttö on myös hyödyllistä pienissä
toistuvissa tehtävissä kokoonpanolinjastolla.

Robottikäden rakennetta kuvataan yleensä nivelillä ja nivelien välisillä jäykillä yhteyksillä
(eng. joint, link). Jokainen nivel edustaa omaa koordinaatistoa tai kehystä (eng. frame), jot-
ka kytkeytyvät toisiinsa. Kuvassa 1 on esitetty URDF-malli Panda-käsivarsirobotista, missä
nähdään selkeästi jokaisen nivelen kehys sekä kehyksien väliset jäykät yhteydet. Koordinaa-
tistoakselit kuvastavat nivelien kehyksiä ja näiden välissä olevat nuolet kuvastavat kehyksien
välisiä jäykkiä yhteyksiä.
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Kuva 1. Esimerkki käsivarsirobotin nivelien kehyksistä

Robottikäden nivelten sijaintia koordinaatistossa kuvataan yleensä matriisimuodossa

F =


nx ox ax

ny oy ay

nz oz az

 (1)

missä vektorit n, o, a ovat usein kohtisuorassa toisiaan vasten olevia yksikkövektoreita, joilla
kuvataan normaali-, orientaatio-, ja asentovektoreita.

Jos kehys ei yhdy maailmankoordinaatiston origoon täytyy ilmoittaa myös kehyksen origon
etäisyys maailmankoordinaatiostan origosta. Tämä on käytännössä sama kuin vektori jon-
ka alkupiste on maailmankoordianatiston origossa ja loppupiste kehyksen origossa. Yleensä
koordinaatisto esitetään homogeenisessä esitysmuodossa, jolloin matriisin rivien määrä kas-
vaa yhdellä. Tällöin kehys voidaan esittää muodossa
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F =


nx ox ax Px

ny oy ay Py

nz oz az Pz

0 0 0 1


(2)

jossa viimeinen sarake kertoo kehyksen sijainnin suhteessa maailmankoordinaatistoon. Kol-
me ensimmäistä vektoria ovat suuntavektoreita kuvaten yksikkövektorien n, o, a suuntaa,
jolloin suuntavektorien pituuden skaalausarvoille w voidaan antaa arvoksi 0 [3]. Neljäs vek-
tori P kertoo kehyksen origon sijainnin suhteessa maailmankoordinaatiston origoon. Tässä
tapauksessa vektorin pituus on tärkeä tietää jolloin käytössä on skaalauskerroin w = 1.

Jotta esimerkiksi robotin nivelten koordinaatit voidaan laskea suhteessa maailmankoordi-
naatistoon täytyy laskea siirrokset eri kehyksien kautta. Jos kehyksessä ei tapahdu kiertoa
voidaan siirto laskea suoraan kertomalla se siirrosmatriisilla

T =


1 0 0 dx

0 1 0 dy

0 0 1 dz

0 0 0 1


(3)

Tällöin kehyksen uusi sijainti voidaan laskea seuraavasti:

F2 =


1 0 0 dx

0 1 0 dy

0 0 1 dz

0 0 0 1




nx ox ax Px

ny oy ay Py

nz oz az Pz

0 0 0 1


=


nx ox ax Px +dx

ny oy ay Py +dy

nz oz az Pz +dz

0 0 0 1


(4)
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Yleensä mukana on myös rotaatiota eri kehyksien välillä jolloin muunnosmatriiseihin tarvi-
taan rotaatio-osa mukaan. Yleisenä esitystapana on Denavit - Hartenberg -esitysmuoto [3]:

n−1T n =


cosθn −sinθn cosαn sinθn sinαn an cosθn

sinθn cosθn cosαn −cosθn cosαn αn sinθn

0 sinαn cosαn dn

0 0 0 1


(5)

(6)

missä
an = zn−1 ja zn välinen etäisyys xn-akselia pitkin
αn = zn−1 ja zn välinen kulma
θn = xn−1 ja xn välinen kulma
dn = etäisyys edellisestä kehyksestä nykyisen kehyksen x-akselille

Ketjuttamalla siirrosmatriiseja saadaa kuvattua esimerkiksi robottikäden nivelten ja työkalulai-
pan (eng. end effector) sijainnit suhteessa robotin peruskoordinaatistoon. Muodostunut kine-
maattinen ketju kuvaa muutoksen aina edellisestä kehyksestä seuraavaan

0TN =0 T1
1T 2 . . .

N−1 T N (7)

missä 0T N on työkalulaipan kehyksen asento [4]. Muoto ei eroa suoran kinematiikan ratkai-
susta mitenkään, mutta yleensä suorassa kinematiikassa lauseke esitetään muodossa

ξE = κ(q̄) (8)

missä ξE noudattaa yhtälöä 7 kun käytetään homogeenisiä siirrosmatriiseja [4]. Usein kuiten-
kin halutaan selvittää robotin nivelien asento kun tiedetään työkalulaipan kehyksen asento ja
sijainti. Tätä ongelmaa kutsutaan käänteiseksi kinematiikaksi, joka kirjoitetaan funktiomuo-
dossa

q̄ = κ−1(ξ) (9)

Käänteisessä kinematiikassa ongelmana on se, ettei funktion ratkaisu usein ole yksiselittei-
nen ja usein ratkaisu jää avoimeksi. Vapausasteista riippuen tarkkojen arvojen laskeminen
voi olla myös laskennallisesti raskasta, joten käänteisessä kinematiikassa ratkaisut etsitään
usein numeerisesti.
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Tässä työssä on käytössä käänteinen kinematiikka, koska tiedossa on vain työkalulaipan
koordinaatit. Tällöin tuntemattomaksi jää robotin nivelien asennot, jotka voidaan ratkais-
ta käänteisen kinematiikan avulla kun muodostetaan kinemaattinen ketju robotin kehyk-
sistä. Työssä käytetään valmista implementaatiota käänteisen kinematiikan ratkaisemisek-
si, mutta vaikka kehyksien asentoja ja sijaintia ei ratkaista oman implementaation avulla,
on työn toteutuksessa kuitenkin tärkeä olla tietoinen kuinka kinematiikka toimii. Mahdolli-
sesti käytettävät siirrosmatriisit eri koordinaatistojen välillä noudattavat samaa teoriaa kuin
kinematiikka.

2.2 Digitaalinen kaksonen

Digitaaliselle kaksoselle esiintyy kirjallisuudessa monenlaisia määrittelyjä. Määrittelyissä
kuitenkin yhteisenä teemana on se, että digitaalinen kaksonen on digitaalinen jäljennös oi-
keasta elävästä tai elottomasta kokonaisuudesta [5][6]. Digitaalista kaksosta voidaan käyttää
esimerkiksi oikeiden laitteiden simulointiin ja testaamiseen oikealla sensoridatalla tai luoda
sosiaalisiin tilanteisiin koneoppiva robotti tai tietokoneohjelma.

Riippuen käyttötarkoituksesta digitaalisella kaksoselle voi olla useampia vaatimuksia to-
teutuksen suhteen. Näkyvimpänä osana on esimerkiksi 3D-malli todellisesta laitteesta [7],
jolla visualisoidaan esimerkiksi liikettä. Käyttötarkoituksesta riippuen malli voi olla hyvin-
kin tarkka jäljitelmä laitteesta tai antaa vain karkean luonnoksen visuaalisesti. Ulkonäkö on
tärkeämpi sovelluksissa, joissa jäljennetään esimerkiksi sosiaalisia tilanteita ja vähemmän
tärkeää esimerkiksi laitetestauksessa.

Sovelluksesta riippuen digitaalisessa kaksosessa voi myös olla mukana älykkyyttä [8]. Ko-
neoppimisella voidaan digitaalista kaksosta opettaa joko etukäteen tai simulaation aikana.
Esimerkiksi sensoridataa voidaan käyttää tekoälyn kehittämiseen. Varsinkin sovelluksissa,
joissa pyritään simuloimaan sosiaalisia tilanteita tai järjestelmän on tarkoitus ennustaa mah-
dollisia vikatilanteita on koneoppimisesta hyötyä.

Tärkeää on saada kommunikaatio digitaalisen ja oikean kaksosen välille mahdollisimman re-
aaliaikaiseksi [5]. Kun oikea kaksonen liikkuu tai reagoi sensorisyöte tulisi digitaalisen kak-
sosen tehdä sama mahdollisimman samaan aikaan. Joskus digitaalista kaksosta käytetään
suoraan vain simuloimaan ja ennustamaan oikean kaksosen toimintaa. Tämä on eduksi eri-
tyistesti, jos ajon aikana tapahtuu vikatilanne, joka olisi rikkonut oikeaa laitteistoa.

Digitaalinen kaksonen on erittäin hyödyllinen uuden laitteiston kehittämisessä [6]. 3-D mal-
linnus tukee järjestelmän suunnittelua kun jokainen osa voidaan mallintaa tietokoneella ja
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Kuva 2. John Deeren metsäkonesimulaattori.

mahdollisesti heti testata virtuaaliympäristössä. Laitteiston suunnittelu nopeutuu ja halven-
tuu kun kehitys voidaan tehä virtuaalisessa ympäristössä. Esimerkiksi rakettien testaus on
tehokkaampaa virtuaalisilla malleilla, koska oikean elämän rakettitestit ovat erittäin kalliita
ja vaarallisia.

Digitaalista kaksosta voidaan käyttää myös opetustarkoitukseen. Usein lentokoneiden ja mui-
den isompien koneiden ohjaamisen harjoittelu aloitetaan simulaattoreilla, joita voitaisiin aja-
tella eräänlaisena digitaalisena kaksosena. Tarkoituksena on simuloida oikean laitteen oh-
jausta ja toimintaa mahdollisimman aidosti, jolloin simulaattori ajaa digitaalisen kaksosen
asemaa.

Esimerkiksi John Deere tarjoaa metsäkoneistaan simulaattoreita, joilla voi harjoitella konei-
den käsittelyä turvallisesti luokkahuoneessa [9]. Simulaattoria ohjataan samanlaisilla ohjai-
milla kuin oikeaa laitetta ja kalleimmissa simulaattoreissa on myös kaarituet ja istuin kuin
oikeassa metsäkoneessa. Kuvassa 2 on kuvankaappaus simulaattorista. Kuvassa nähdään ko-
neen lisäksi muita koneita, joita voidaan ajatella vastaavien metsäkoneiden digitaalisiksi kak-
sosiksi.
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2.3 Ohjelmistotuotanto

Ohjelmistotuotannossa on käytössä erilaisia malleja, joita soveltaen suunnitellaan ja toteute-
taan suurempia ohjelmistoprojekteja. Käytettävän mallin valintaan vaikuttaa monet eri tekijät
[10]. Esimerkiksi kokemattomille tekijöille lineaarinen malli on parempi kuin iteratiivinen
malli. Toisaalta taas nopeasti muuttuvat projektit tarvitsevat iteratiivisemman mallin koska
lineaarinen malli ei ole tarpeeksi joustava nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

Kuva 3. Iteratiivinen vesiputousmalli. Tasot ylhäältä katsoen: Vaatimusten määrittely, analyysi, suun-

nittelu, ohjelmointi, testaus, ylläpito. [11]

Tässä työssä mallina toimii vesiputousmalli [12]. Vaikka perinteinen vesiputousmalli on li-
neaarinen, on tähän malliin lisätty mahdollisuus palata mistä tahansa vaiheesta edellisiin
vaiheisiin. Tämä tuo käytettävään malliin joustavuutta sekä antaa realistisemman kuvan oh-
jelmistoprojektin kulusta kuin perinteinen vesiputousmalli. Kuvassa 3 on visualisoitu vesi-
putousmallin eri tasot sekä mahdolliset kytkökset.

Vesiputousmallin ensimmäisessä tasossa määritellään mitä ominaisuuksia esimerkiksi asia-
kas, loppukäyttäjä tai valmistaja vaatii ohjelmalta. Asiakas voi vaatia ohjelmalta jotain vält-
tämättömiä ominaisuuksia, jotka tulisi implementoida ohjelmaan ennen prioriteettilistalla
alempana olevia ominaisuuksia. Ohjelmalla voi myös olla laitteistosta riippuvia ominaisuuk-
sia, Tässä vaiheessa ei mietitä miten ominaisuudet tulisi toteuttaa ohjelmassa, pääpaino on
ideoinnissa ja ominaisuuksien määrittelyssä.

Analysointivaiheessa ryhmitellään ensimmäisessä tasossa tehdyt vaatimukset ominaisuuk-
sien mukaan. Vaatimuksia voidaan luokitella esimerkiksi asiakkaan vaatimuksiin, suoritus-
vaatimuksiin ja toiminnallisiin vaatimuksiin. Usein suurimmassa roolissa on käyttäjäkeskeiset
vaatimukset [12]. Ominaisuuksien ryhmittely auttaa suunnitteluvaiheessa jaottelemaan oh-
jelmistoprojektin osat kokonaisuuksiin. Hyvin ryhmitellyt osat auttavat projektin toteutta-



14

misessa kun eri osiin keskittyvien ohjelmoijien välinen kommunikointimäärä saadaan las-
kettua minimiin [13]. Analysointivaiheesta on mahdollista palata takaisin ominaisuuksien
määrittelyyn tarvittaessa. Usein ominaisuuksia joudutaan määrittelemään uudelleen, jos asiak-
kaan toiveet ohjelmiston toiminnasta eivät ole mahdollista toteuttaa esimerkiksi aikarajoitus-
ten tai epäsopivan laitteiston takia.

Järjestelmän analyysista seuraava askel on järjestelmän suunnittelu. Suunnittelussa keski-
tytään enemmän kokonaisuuksien suunnitteluun ja ongelmien ratkaisuun. Ohjelmistokehittä-
jien ja -suunnittelijoiden tarkoitus on tuottaa suunnitelmat niin tarvittavista algoritmeista
kuin käyttöliittymistä [12]. Suunnittelussa voidaan käyttää apuna esimerkiksi vuokaaviota
tai UML-kaaviota riippuen siitä, kuinka monimutkainen suunniteltava ohjelmisto on. Jos-
kus on tarpeen palata aiempiin vaiheisiin, jos suunniteluvaiheessa huomataan joidenkin omi-
naisuuksien toteuttaminen ei onnistu. Rajoitteena voi olla esimerkiksi se, ettei tarvittavaa
ominaisuutta ole implementoitu halutulle käyttöympäristölle ja sen toteuttaminen kuluttaisi
liikaa aikaa ja resursseja.

Implementointi tai ohjelmointi voidaan aloittaa, kun kaikki tarvittava on suunniteltu. Tämä
on ensimmäinen vaihe, missä syntyy oikeaa koodia. Tavoitteena on muuttaa analyysi- ja
suunnitteluvaiheessa määritellyt ja suunnitellut ominaisuudet toimivaksi kokonaisuudeksi.
Vaikka vesiputousmallissa testaus on määritelty omaksi tasoksi, on tärkeää tehdä yksikkötes-
tausta ohjelmoinnin yhteydessä. Yksikkötestaus on tärkeää, jotta testausvaiheessa ei tarvitse
etsiä monen tuhannen rivin koodista syntaksivirheitä vaan voidaan keskittyä semantiikkavir-
heisiin sekä parantaa ohjelman suorituskykyä.
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3 AINEISTO, OHJELMISTOT JA LAITTEISTO

3.1 Vaatimusmäärittely

Järjestelmän tarkoitus on demostroida, kuinka konenäköä voidaan hyödyntää käytännön so-
velluksissa. Ohjelmisto on tarkoitettu yliopiston konenäönlaboratorion käyttöön. Toimin-
taympäristönä toimii MATLAB ja C++. Tietokoneen lisäksi tarvitaan ohjattava robottikäsi
sekä ohjauksesta vastaava laite, Leap Motion. Tässä vaatimusmäärittelyssä käydään tiiviisti
läpi ohjelmistolta toiminnan kannalta vaadittavat ominaisuudet sekä laite- ja ohjelmistovaa-
timukset.

Ohjelmisto toimii tietokoneella Linux-ympäristössä, jossa on tuki MATLAB ja C++ -ohjel-
mointikielille. Tietokoneeseen on liitetty Leap Motion -laite, joka tunnistaa käden ja sen liik-
keet. Laitteelta otetaan talteen sormien ja käden koordinaatit, jotka lähetetään asiakasohjel-
mistossa olevalle robottikäden ohjaimelle. Asiakasohjelmisto tarkistaa yhteyden palvelimeen
ja yhteyden saatuaan lähettää koordinaatit palvelimelle. Palvelin lähettää koordinaattitiedot
robottikädelle, joka siirtää varren haluttuihin koordinaatteihin.

Kuva 4. Kuva ohjelmiston toimintaympäristöstä.
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Ohjelmiston tarkoituksena on toimia rajapintana Leap Motionin ja robottikäden kanssa. Leap
Motion lähettää dataa rajapinnalle, joka käsittelee saadun datan robotille sopivaan muotoon.
Rajapinnassa on mahdollista käyttää digitaalista kaksosta simuloimaan robottikäden liikera-
toja ennen kuin muunnetut koordinaatit lähetetään oikealle robotille.

Käyttäjinä ovat yliopiston työntekijät sekä konenäön laboratiorioon tutustujat, kuten lukio-
laiset. Ylläpidosta ja päivityksistä vastuussa ovat yliopiston työntekijät. Vierailevat käyttäjät
ovat puhtaasti käyttäjiä eivätkä muokkaa lähdekoodia tai muuta vastaavaa millään tavalla.
Oletetaan, että vierailijat käyttävät ohjelmaa vain Leap Motionin kautta. Tällöin ohjelmis-
tolle ei tarvitse tehdä monimutkaista käyttöliittymää, kun oletetaan pääkäytöstä vastuussa
olevan tuntevat MATLABin käytön. Ohjelmisto on riippuvainen Leap Motionin lisäksi ro-
bottikädestä ja siihen liittyvästä laitteistosta.

Toteutuksessa on mukana monia rajoittavia tekijöitä. Toteutuksessa suurin rajoittava tekijä
on aikaresurssit. Toteutuksessa käytetään mahdollisimman paljon valmiita kirjastoja, jolloin
kokonaisuus saadaan tehtyä valmiiksi aikarajojen puitteissa. Valmiiden kirjastojen käyttö
tuo myös mukanaan rajotteita. Ohjelmiston käytössä on otettava huomioon yleiset turval-
lisuusseikat, kun ohjelmisto yhdistetään robottiin. Ylläpitäjäkäyttäjien tulee tietää rajoitteet
parametrien vaihdoksissa, jottei kukaan käyttäjistä joudu hengenvaaraan väärien syötteiden
vuoksi.

Alla on listattu ohjelmiston tärkeimmät ominaisuudet ja toiminnot.

1. Datan luku Leap Motionista
Rajapinnan tulee tarkistaa, onko Leap Motion kytketty tietokoneeseen sekä tulee vas-
taanottaa dataa Leap Motionista.

2. Datan käsittely
Datasta tulee selata halutut tiedot ja muotoilla sellaiseen muotoon, että sitä voidaan
käyttää myöhemmin esimerkiksi koordinaatistomuunnoksissa sekä digitaalisen kak-
sosen päivityksessä

3. Koordinaattien muunto eri koordinaatistosysteemeihin.
Rajapinnan tulee muuntaa Leap Motionista saadut käden koordinaatit siten, että ro-
bottikäden ja digitaalisen kaksosen päivitys onnistuu. Käytettävät muunnosmatriisit
määritellään kummallekin tilanteelle erikseen ja käyttäjällä tulee olla mahdollisuus
muokata näitä matriiseja joko suoraan koodissa tai vaihtoehtoisesti terminaalikäyt-
töliittymän kautta.



17

4. Robottikäden liikkeiden visualisointi
Robotin digitaalisen kaksosen visualisointi ja päivitys MATLABin omien funktioiden
avulla. Käytössä valmis funktio käänteiselle kinematiikalle robotin nivelten asennon
selvittämiseksi sekä 3D-mallin näyttämiselle MATLABissa.

5. Koordinaattien siirto robotille
Syötettävät koordinaatit ovat muunnettu sopivaan muotoon ja syötetään MATLAB-
funktioon, joka hoitaa koordinaattien syöttämisen robotille

Ympäristöön kuuluvaa laitteistoa ovat Leap Motion, robottikäsi ja siihen liittyvät laitteet, ku-
ten serveri, sekä käyttöliittymänä toimiva tietokone. Ohjelmiston toimivuus testataan Ubuntu
LTS 16.04 -käyttöjärjestelmällä. Tietokoneelle on asennettu MATLAB 2018b sekä tarvittavat
C++ -kirjastot ja kääntäjät. Ohjauskäskyt siirtyvät tietokoneelta robotille internet-protokollan
yli.

Rajapinnan tulisi toimia kohtuullisessa ajassa ilman suurta viivettä. Implementoidut funktiot
tulisi olla helppokäyttöisiä, jotta niitä voitaisiin käyttää muissakin projekteissa. Funkitoihin
tulee lisätä selkeät kommentit ja dokumentaatio, jotta funktioiden käyttö ja muokkaus on
tulevaisuudessa helppoa.

Robottikäden liikerata on rajoittuneempi kuin Leap Motionin toiminta-alue, joten ohjelmis-
ton tulee muuntaa ja skaalata Leap Motionin koordinaatit robottikäden koordinaatistoon so-
pivaksi. Ohjelmisto tukeutuu vahvasti valmiisiin rajapintoihin, jolloin toteutuksessa täytyy
ottaa huomioon valmiiden rajapintojen tuomat rajoitukset. Alunperin ideana oli toteuttaa oh-
jelmisto käyttäen avointa ohjelmointiympäristöä, Python 3. Tämä ei kuitenkaan onnistunut,
koska robotinohjaus oli toteutettu siten, että ohjausfunktiot olivat riippuvaisia MATLABista.
Täten ohjauskoodia olisi tullut muokata siten, että kaikki MEX-komennot olisi tullut pois-
taa tai korvata natiiveilla C++ funktioilla. Jos aikaresursseja olisi ollut enemmän, olisi ro-
botinohjausfunktioiden muokkaus onnistunut, mutta tähän työhön se olisi kuluttanut liikaa
aikaresursseja suhteessa muuhun tekemiseen. Täten Python-ympäristö vaihettiin MATLAB-
ympäristöön.

Robottikäteen on mahdollista liittää tarttuja, jolla voisi tarttua esineisiin. Leap Motion seuraa
valmiiksi sormien koordinaatteja, joten jos ohjelmistopuolella otetaan sormien koordinaatit
talteen, on kouran ohjauksen toteuttaminen tulevaisuudessa mahdollista.
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3.2 Käytetyt ohjelmistot

Kehitysympäristönä toimii MathWorks -yhtiön ylläpitämä numeeriseen laskentaan tarkoi-
tettu tietokoneohjelmisto MATLAB. Ympäristö on saatavilla niin Windows-, OS X - kuin
Linux-käyttöjärjestelmille. Perusversion lisäksi ohjelmistoon on tarjolla lukuisia lisätyökaluja
(eng. toolbox) muun muassa robotiikkaan ja konenäköön. Suljettuna ohjelmistona MAT-
LAB vaatii aktivoinnin ja tuotteen liittämisen käyttäjätiliin. Suljettu ympäristö vaikeuttaa
jatkokehitystä, jos ohjelmisto haluttaisiin toimintaan esimerkiksi tietokoneella, jossa ei ole
MATLAB-lisenssiä. MATLABista on mahdollista rakentaa komponentteja ohjelmistoihin,
jotka eivät käytä suoranaisesti käytä MATLABia [14]. Vaikka tarvittavat komponentit olisi
tuotu MATLABista on jatkokehitys kuitenkin sidottu ympäristöön, jolloin siirtyminen vaih-
toehtoisiin kehitysympäristöihin voi olla vaativaa ja kallista.

Versiona käytettiin MATLAB 2018b, mikä on tuorein vakaa versio ohjelmistosta ja jossa on
kaikki tarvittavat funktiot. Eniten kehitysympäristön valintaan vaikuttivat jo valmiina olevat
käsivarsirobotin MEX-tiedostoissa olevat ohjausfunktiot, koska aikarajojen vuoksi uusien
funktioiden tekeminen ja testaus olisi ollut erittäin haastavaa. MATLABille oli myös tarjol-
la Leap Motionille sopiva rajapinta hyödyntäen C++ ja MEX-tiedostoja. Vaikka rajapinta ei
olekaan Leap Motionin virallinen rajapinta, oli se toettu toimivaksi yliopiston muissa pro-
jekteissa.

3.3 Laitteisto

Käytettävä käsivarsirobotti on Mitsubishin valmistama RV-3SB (kuva 5). Liitteessä 1 on tar-
kempi kuvaus RV-3SB liikeradoista sekä muista teknisistä tiedoista. Tässä työssä oleellisim-
pana tietona on käsivarsirobotin toimintaetäisyys, jotta Leap Motionista saadut koordinaatit
pystytään skaalaamaan robotin toiminta-alan rajoissa oleviksi koordinaateiksi.

Tuotetiedoissa kerrotaan käsivarsirobotin kykenevän erittäin tarkkoihin ja nopeisiin liikkei-
siin, 5.5 m/s nopeudella työkalulaippa asettuu ±0.02 mm tarkkuudella haluttuun paikkaan
[15]. Muina ominaisuuksina mainitaan muun muassa kyky liikkua singulaaripisteiden läpi,
jarrut kaikissa nivelissä sekä törmäystunnistus.
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Kuva 5. Mitsubishi RV-3SB käsivarsirobotti.

Käsivarsirobotin ohjaimena toimii Leap Motion (kuva 6), joka on tietokoneeseen USB-
johdolla liitettävä kameralaite [16]. Leap Motionin toiminta perustuu kahteen infrapunaka-
meraan sekä kolmeen infrapunalähettimeen. Laitteen tarkkuus on noin 0.7 mm, mikä on tar-
kempi kuin saman hintaluokan Microsoft Kinect.

Kuva 6. Leap Motion -laite [17].

Leap Motionin toimintaetäisyys maksimissaan on korkeussuunnassa noin 0.6 m ja leveys-
sekä syvyyssuunnassa 0.6 m. Ohjelmistopäivityksen ansioista maksimietäisyyttä on saatu
kasvatettua 0.8 metriin. Toimintaetäisyytta rajoittaa infrapunaledin teho, joka on rajoittunut
USB-portista saatavan maksimivirran takia. LED-valon heikon intensiteetin vuoksi kauem-
pana olevien objektien etäisyyksien arviointi hankaloituu. Kuvassa 7 on visualisoitu Leap
Motionin toiminta-alue. Liitteessä 2 on kattavampi kuvaus Leap Motionin teknisistä tiedois-
ta, ominaisuuksista ja järjestelmävaatimuksista.
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Kuva 7. Leap Motionin toiminta-alue [18].
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4 IMPLEMENTAATIO

Implementaation tuloksena syntyi kirjasto MATLAB-funktioita. Funktiot voidaan jakaa pää-
piirteittäin digitaalista kaksosta ohjaaviin funktioihin ja Leap Motionilta tulevaa dataa käsitte-
leviin funktioihin. Pääohjelmassa hoidetaan funktioiden kutsu sekä ohjataan koordinaattida-
ta käsivarsirobotin funktioille ohjausta varten. Pääohjelma koostuu tarvittavista alustuksista
ajoa varten sekä pääsilmukasta, missä ajetaan tarvittavat funktiokutsut. Silmukan sisällä ole-
vat funktiokutsut on tarpeen ajaa vain silloin jos kuva on päivittynyt Leap Motionissa. Täten
silmukkan sisään on tehty tarvittava tarkastelu kuvan päivittymisestä.

Aluksi ideana oli käyttää kehitysympäristönä MATLABin sijaan Python 3 -ohjelmointikieltä.
Pythoniin on tarjolla paljon valmiita kirjastoja niin numeeriseen laskentaan kuin visualisoin-
tiin sekä se on täysin ilmainen ja avoin. Pythonille olisi myös ollut valmiina Leap Mo-
tionin virallinen rajapinta, millä olisi ollut mahdollista lisätä myöhemmin tuki vaikkapa
työkalujen tunnistukselle. Valitettavasti robotinohjauksen koodi oli niin täynnä MATLABin
MEX-komentoja että niiden poistaminen tai uudelleenimplementointi ei ollut mahdollista
tarjotussa ajassa.

Toinen ongelma kohdattiin kun alunperin ideana ollut robottitarttuimen käyttäminen ei ollut
mahdollista rikkoontuneen laitteen vuoksi. Tarkoituksena oli tarkastella ohjaavan käden sor-
mien liikettä ja tartuntaotteen havaittua sulkea käsivarsirobotin koura. Pythonille tarjolla ole-
van rajapinnan avulla tämä olisi ollut yksinkertaista, mutta MATLABille olevassa epäviralli-
sessa rajapinnassa ei suoraan ole tartuntaotteen seurantaa. Tarttuimen liittäminen ohjelmis-
toon myöhemmin on kuitenkin helppoa, koska sormien etäisyydet on helposti saatavilla
MATLABin rajapinnassa ja sieltä ne voidaan tarvittaessa lukea mukaan datankäsittelyvaihees-
sa. Tartuntaotteen voi esimerkiksi määritellä pelkästään sormien keskinäisten etäisyyden
avulla.

Leap Motionista saatu data on valmiiksi käsitelty siten, että haluttuja etäisyyksiä, kuten sor-
mien tai kämmenen luiden, voidaan kutsua suoraan ohjelmointikielen pistenotaatiolla. Datan
valmis käsittely helpottaa huomattavasti implementointia MATLABin puolella. Toki mitä
useampi kerros valmiita implementaatioita on, sitä vaikeammaksi sovelluksen optimointi
menee, koska valmiisiin implementaatioihin on vaikea lähteä tekemään muutoksia. Tässä
vaiheessa työtä valmiit implementaatiot kuitenkin helpottavat alustavia toteutuksia ja mah-
dollisesti tulevaisuudessa voidaan korvata valmiit implementaatiot paremmin optimoiduilla.

Ensimmäisenä toteutettiin datanluku Leap Motionista, koska sen toimivuutta on helppo testa-
ta erikseen kaikesta muusta. Seurattavaksi kohdaksi kädestä valittiin kämmenen keskikohta,
koska se tuntui kaikista luontevimmalta valinnalta, kun kyseessä on kädellä ohjaus.
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Digitaalisen kaksosen toteutus oli hieman isompi operaatio. Ennen implementaatiota oli otet-
tava selvää millä tavalla MATLABissa on mahdollista käsitellä ja näyttää 3D-malleja. Selvi-
tyksessä kävi ilmi, että URDF-malli toimisi MATLABissa parhaiten esimerkiksi Robotics-
toolboxia ajatellen. MATLAB tarjoaa valmiita käänteisen kinematiikan ratkaisutyökaluja
sekä 3D-mallin visualisointia helpottavia työkaluja URDF-malleja varten. Suurimpana on-
gelmana oli löytää valmis URDF-malli konenäön laboratoriossa olevasta käsivarsirobotista.
Valitettavasti valmistajan sivuilta ei löytynyt valmiina kuin STEP- ja CAD-tiedostoja jo-
ten aikaa kului kohtalaisen paljon mallin etsintään. Pitkän etsinnän jälkeen ROS:n keskus-
telualueelta löytyi ulkopuolisen käyttäjän tekemä valmis URDF-malli täsmälleen samasta
käsivarsirobotista kuin laboratoriossa, joten se otettiin pohjaksi tämän työn digitaaliseksi
kaksoseksi [19]. Mallissa oli kaikki muu kohdillaan paitsi liikerajat, jotka pienen testauksen
jälkeen saatiin tähän työhön riittävän tarkoiksi.

Kuva 8. Digitaalinen kaksonen RV-3SB -käsivarsirobotista

Kun käsivarsirobotin 3D-malli saatiin näkymään MATLABissa testattiin kuinka mallin päivi-
tys toimii. Kuvassa 8 nähdään miltä digitaalisen kaksosen visualisointi MATLABissa näyttää.
Mallin päivitystä varten Leap Motionista saadut koordinaatit oli muunnettava siten, että Leap
Motionin y- ja z-koordinaattien paikkaa vaihdettiin keskenään sekä x-koordinaattien etumer-
kit tuli vaihtaa. Koordinaatteihin täytyi tehdä myös hieman skaalausta, jotta käden liikkeet
vastaisivat paremmin haluttua liikettä robotissa. Jotta mallin asento pystyttiin laskemaan teh-
tiin MATLABin Robotics-toolboxista löytyvällä käänteiskinematiikkatyökalulla ratkaisija,
johon pystyttiin syöttämään työkalulaipan haluttu sijainti. Sitten ratkaisijasta saatiin sijainnit
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muille mallin nivelille ja digitaalinen kaksonen pystyttiin päivittämään.

Lopulta erillään kehitetyt funktiot yhdistettiin pääohjelmatasolla yhdeksi toimivaksi koko-
naisuudeksi. Pääohjelmatasolla datanluvun sekä digitaalisen kaksosen päivittämisen lisäksi
syötetään käden koordinaatit Leap Motionista muunnettuna käsivarsirobotin ohjaukseen.
Kaikki tämä toistetaan silmukkarakenteessa kunnes käyttäjä keskeyttää ohjelman ajon.
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5 KESKUSTELU

Tuloksena syntyi kokoelma funktioita sekä pieni ohjelmisto robotin ohjausta varten Leap
Motionilla. Haluttu laitteisto saatiin keskustelemaan keskenään, joten valmiina on pohja
mahdolliselle jatkokehitykselle. Ohjelmistoon voisi lisätä esimerkiksi paremman kädenseu-
rauksen tai mahdollisuuden tarttua käsivarsirobotin tarttujalla kappaleisiin kun kädellä teh-
dään tarttumisote. Vaikka robotti liikkuu kun kättä liikuttaa Leap Motionin päällä, voisi oh-
jelman vasteaika olla hieman parempi. Tämä tarkottaisi viiveen minimoimista ohjelmiston
lisäksi myös robotinohjauksessa. Muuten ohjaus tuntui luontevalta vaikka pientä viivettä oh-
jauksessa olikin. Robotti liikkui samassa suuruusluokassa kuin ohjaava käsi sekä suunnat
olivat samat sekä robotissä että kädessä.

Robottiotarttujan ohjauksen toteuttaminen Leap Motionilla olisi seuraava looginen askel oh-
jelmiston kehityksessä. Leap Motion seuraa jo sormien liikkeitä, joten olisi kohtuullisen
helppoa implementoida funktio, jossa esimerkiksi tarkistetaan, onko sormet yhdessä ja erik-
seen ja sen mukaan lähettää robottiottimelle käskyn avata tai sulkea tarttuja.

Tulevaisuudessa kamerajärjestelmiin perustavat ohjaussysteemit voisivat helpottaa tarkkuut-
ta vaativia tehtäviä. Esimerkiksi kirurgiset toimenpiteet voisivat olla intuitiivisempia ohjata
käden liikkeillä tarvittava työkalu kädessä kuin nykyisillä ohjaustikuilla. Kamerapohjaista
systeemiä voisi myös käyttää liikeratojen opettamiseen. On nopeampaa tehdä rata kädellä ja
hienosäätää siitä saatuja datapisteitä kuin lähteä käsin rakentamaan datapiste kerrallaan ha-
luttua liikerataa. Varsinkin laajempia liikeratoja voitaisiin tallentaa ja muokata nopeammin
tällä menetelmällä.
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MITSUBISHI
ELECTRIC

FACTORY AUTOMATION

MELFA Industrial Robots

Reduce your cycle time with the fastest Mitsubishi robot in it’s class

Brakes and absolute encoders on all axes mean you never loose position

No need to buy additional software functions as all are supplied with the
robot as standard

Move through the point of singularity



€

Robots can be a very cost effective way to
achieve some automation tasks. The image
of a robot as being an expensive luxury is
far from the reality. When the cost of a
robot is calculated over it’s expected life-
time, typically 6 – 7 years in a general appli-
cation, it can provide surprising results with
costs as low as € 1.65/hr to purchase and
operate.

Programming a Mitsubishi robot arm, such
as the RV-3S, is a lot easier than most peo-
ple imagine. The programming language
of the teach pendent is a simple sentence
like structure with commands such a MOV
being used to program the robot to move.

Alternatively, users can also benefit from
our advanced programming and simulation
software packages Cosirop and Cosimir.
These two packages can allow a robot
application to be built and simulated even
before any hardware has been purchased.

The RV-3S series of robots have been
designed to be very simple to integrate
into an existing automation cell. Features
such as the direct control over 32 local I/Os
allows the robot to interact directly with
sensors and actuators, speeding up and
simplifying system building.

Communicating with other automation
plant is an important area of any automa-
tion cell. The RV-3S series has been opti-
mised with a choice of three major net-
working technologies: Ethernet, Profibus/DP
and CC-Link.

For complex automation cells where move-
ment is restricted, or there is a large dis-
tance between working points, the RV-3S
robots can control up to eight additional
axes to its standard robot arm configura-
tion. Two of these axis can be interpolated
allowing easy and efficient movement
around obstructions. The other six axes can
be used to control elements such as linear
slides to move the robot between work
stations.

The RV-3S series has many advanced
design features giving users greater and
more flexible automation solutions. For
example, the IP65 rating means the robot
can now not only be located at the
machine or workstation but actually IN the
machine! This can be of benefit in applica-
tions such as cutting machine tools where
there can be a lot of cutting liquids.

All Mitsubishi robot controllers are shipped
with the full control software as standard,
this means that users do not need to buy
any additional software modules for
special tasks at a later date. In addition
Mitsubishi MELFA robot programs are
compatible making it easier to upgrade
between robots should the need arise.

Robots in a production line

Screenshot Cosimir software

RV-3S inside an EDM



Vertical articulated robots RV-3SB/RV-3SJB and controller CR2B

� Fastest in its class

RV-3S robots are up to 57 % faster than
previous Mitsubishi robots in the same
class. The maximum travel speed of 5.5 m/s
can still be used with a positioning accu-
racy of ±0.02 mm making users cycle times
faster without loosing accuracy.

� Move through singularity

Typically robots will stop at an undefined
point when the robot arm moves through
the point of singularity. However, the new
RV-3S series will continue its travel to its
final position providing customers with
trouble free operation.

� Brakes in all axes

Many robots will have brakes fitted to the
major axes but the RV-3S has brakes on all
axes. This means the robot will maintain
position, protecting the application, even
during a power down or emergency situa-
tion.

Further more the robots absolute encoders
mean that the real position is always
known without having to redatum at a
special location.

� Operational tolerance

This feature allows the robot arm to be
guided into a work piece by external
forces, for example, if a hole in the work
piece has a certain tolerance on position

then the robot arm can allow the edges of
the hole to guide the robot gripper into the
exact location. This ensures 100 % accurate
positioning even if the work piece varies.

� Collision detection

This provides protection for the whole
automation investment, sensing and react-
ing quickly when a crash has occurred.
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P-point trajectory

P-point trajectory

P-point
no entry area

Operating angle limit 2

P-point
no entry range

Front side wide angle limit 1

Front side wide angle limit 2

P-point no entry area

P-point trajectory

Operating angle limits

P-point trajectory

Front side wide angle limit

P-point
no entry range

Operating angle limit 1

Robot arm outside dimension / movement range diagrams
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MITSUBISHI
ELECTRIC

FACTORY AUTOMATION

Robot RV-3SB RV-3SJB

Number of axes 6 5

Installation position Floor mount, ceiling and
wall hanging* possible

Construction type Vertical articulated robot

Max./rated payload capacity (kg) 3.5 / 3 3.5 / 3

Position repeatability (mm) ±0.02 ±0.02

Maximum composite speed (mm/s) 5,500 5,300

Controller CR2B CR2B

Operating
range
(degree)

waist (J1) 340 340

shoulder (J2) 225 225

elbow (J3) 191 237

wrist twist (J4) 320 —

wrist pitch (J5) 240 240

wrist roll (J6) 720 720

Maximum
speed
(degree/s)

waist (J1) 250 250

shoulder (J2) 187 187

elbow (J3) 250 250

wrist twist (J4) 412 —

wrist pitch (J5) 412 412

wrist roll (J6) 660 660

Tolerable
moment
(Nm)

wrist twist (J4) 5.83 —

wrist pitch (J5) 5.84 5.84

wrist roll (J6) 3.9 3.9

Tolerable
inertia
(kgm2)

wrist twist (J4) 0.137 —

wrist pitch (J5) 0.137 0.137

wrist roll (J6) 0.047 0.047

Tool pneumatic pipes ø6 x 2 (primary), ø4 x 8
(secondary as option)

Pneumatic preassure supply (N/cm2) 0.5 ±10 %

Roboter weight (kg) 37 33

Protection IP65 / class 10**

* Wall hanging model with limited range in J1
** Special type

Controller CR2B

Control method PTP and CP

Number of axes controlled Up to 6 axes simultaneously

Processor (CPU) 64 Bit RISC + DSP

Control functions

Palletizing and multi-tasking,
optimum acceleration/deceleration
control, optimum override control,
optimum path connection function,
torque limit command, XYZ compliance
control, collision detection function

Programming language MELFA-Basic IV

Positioning teaching method Teaching Box, MDI

Max. number of programs 88

Max. number of teaching points 2,500 per program

Max. number of program steps 5,000 per program

Number of
inputs/outputs

general
purpose

dedicated User defined

for hand
open/close

8 inputs/0 outputs
(up to 8 hand output signals ca be
optionally added)

Saftey functions Emergency stop and door switch input

Interface/
extensions

RS-232C 1 (for a PC, etc.)

RS-422 1 (for a teaching unit)

slot for hand 1 (for a pneumatic hand interface)

extension slot 3 (for extension options)

memory 1 (for an optional memory cassette)

I/O link 1 (for a parallel I/O unit)

Ambient
conditions

temperature 0 – 40 °C

humidity 45 – 85 % RH

Power supply

Power capacity 2.0 kVA

Dimensions  (BxHxT in mm)

Weight 35 kg

EUROPEAN REPRESENTATIVES

AUSTRIAGEVA GmbH
Wiener Straße 89
AT-2500 Baden
Phone: +43 (0) 2252 / 85 55 20

BELGIUMKoning & Hartman b.v.
Pontbeeklaan 43
BE-1731 Brussels
Phone: +32 (0) 2 / 467 17 44

BULGARIATELECON CO.
4, A.Ljapchev Blvd.
BG-1756 Sofia
Phone: +359 (0)2 / 97 44 058

CZECH REPUBLICAutoCont
Nemocnicni 12
CZ-70200 Ostrava 2
Phone: +420 59 / 6152 111

DENMARKHERSTAD + PIPER A/S
Jernholmen 48 C
DK-2650 Hvidovre
Phone: +45 (0) 36 / 77 40 00

FINLANDBeijer Electronics OY
Ansatie 6a
FIN-01740 Vantaa
Phone: +358 (0) 9 / 886 77 500

GREECEKouvalias
25, El. Venizelou Ave
GR-17671 Kallithea
Phone: +302 (0) 2950 / 42902/3/4

HUNGARYAxicont Automatika Kft.
Reitter F.U.132
HU-1131 Budapest
Phone: +36 (0)1 / 412-0882

ISRAELIlan & Gavish Ltd.
24 Shenkar St.,Kiryat Arie
IL-49001 Petach-Tiqva
Phone: +972 (0)3 / 922 18 24

NETHERLANDSKoning & Hartman b.v.
Donauweg 2 B
NL-1000 AK Amsterdam
Phone +31 (0)20 / 587 76 00

NETHERLANDSMotion Control
Markenweg 5
NL-7051 HS Varsseveld
Phone +31 (0)315 / 257 260

NORWAYBeijer Electronics AS
Teglverksveien 1
NO-3002 Drammen
Phone +47 (0) 32 / 24 30 00

POLANDMPL Technology
ul.Sliczna 36
PL-31-444 Kraków
Phone +48 (0) 12 / 6 32 28 85

SLOVAKIAAutoCont Control
Radlinského 47
SK-02601 Dolný Kubín
Phone +421 435868210

SLOVENIAINEA d.o.o.
Stegne 11
SI-1000 Ljubljana
Phone +386 (0) 1 / 5 13 81 00

SWEDENBeijer Electronics AB
Box 426
S-20124 Malmö
Phone +46 (0) 40 / 35 86 00

SWITZERLANDECONOTEC AG
Postfach 282
CH-8309 Nürensdorf
Phone +41 (0) 1 / 8 38 48 11

TURKEYGTS
Darülaceze Cad.No.43A KAT:2
TR-80270 Okmeydani-Istanbul
Phone +90 (0) 212 / 3 20 16 40

RUSSIARUSSIAELEKTROSTYLE
Krasnij Prospekt 220-1,Office 312
RU-630049 Novosibirsk
Phone +7 3832 / 10 6618

RUSSIAELEKTROSTYLE
Poslannikov Per., 9, Str.1
RU-107005 Moscow
Phone +7 095 / 542-4323

RUSSIAICOS
Ryazanskij Prospekt, 8A, Office 100
RU-109428 Moscow
Phone +7 095 / 232 0207

SOUTH AFRICACBI Ltd
Private Bag 2016
ZA-1600 Isando
Phone +27 (0) 11 / 9 28 20 00

EUROPEAN BRANCHES

FRANCEMITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
25, Boulevard des Bouvets
F-92741 Nanterre Cedex
Phone +33 (0) 1 55 68 55 68

GERMANYMITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Gothaer Straße 8
D-40880 Ratingen
Phone +49 (0) 21 02/4 86-0

IRELANDMITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Westgate Business Park, Ballymount
IRL-Dublin 24
Phone +353-1 / 4 50 50 07

ITALYMITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Via Paracelso 12
I-20041 Agrate Brianza (MI)
Phone +39 (0) 3 96 05 31

SPAINMITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Carretera de Rubi, 76-80
E-08190 Sant Cugat del Vallés
Phone +34 93/5 65 31 60

UKMITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Travellers Lane
GB-Hatfield Herts. AL10 8 XB
Phone +44 (0) 1707/27 61 00

Mitsubishi Electric Europe B.V. /// FA - European Business Group /// Gothaer Straße 8 /// D-40880 Ratingen /// Germany
Tel.: +49(0)2102-4860 /// Fax: +49(0)2102-486112 /// info@mitsubishi-automation.com /// www.mitsubishi-automation.com

Specifications subject to change /// Art. no. 166961-A /// 10.2005
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RB-Lep-01
Leap Motion 3D Motion and Gesture Controller

The Leap Motion Controller senses how you naturally move your hands and lets you use your 
computer in a whole new way. Point, wave, reach, grab. Pick something up and move it. Do things you 
never dreamed possible. The Leap Motion Controller is sleek, light, and tiny (it’s just 3" long). It takes 
up hardly any space on your desk, but you use the space above it.

It works with what you already have. (Hands and fingers included.)
The Leap Motion Controller doesn’t replace your keyboard, mouse, stylus, or trackpad. It works with 
them, and without special adapters. With the Leap Motion software running, just plug it into the USB 
on your Mac or PC, and you’re off.

This is precisely about accuracy
The Leap Motion Controller tracks all 10 fingers up to 1/100th of a millimeter. It's dramatically more 
sensitive than existing motion control technology. That's how you can draw or paint mini masterpieces 
inside a one-inch cube.

It’s all in your reach – and grasp and grip
It’s a super-wide 150° field of view and a Z-axis for depth. That means you can move your hands in 
3D, just like you do in the real world. With Leap Motion apps, you can reach out and grab objects. 
Move them around. Even change your perspective.

When you move, it moves
The Leap Motion Controller can track your movements at a rate of over 200 frames per second. That’s 
how the action on your screen keeps up with your every move.

A little bit of magic. A lot of freedom
All that wide open space between you and your computer is now just for hands and fingers. The Leap 
Motion Controller senses almost every little move they make, and every big one, too. Technically 
speaking, it’s 8 cubic feet of interactive, three-dimensional space. But you can say it’s magic.



Features
• Browse the web, read articles, flip through photos, and play music just by lifting a finger.
• Draw, paint, and design with your fingertip. You can even use a real pencil or paintbrush.
• Slice falling fruit and shoot bad guys with your finger. Steer cars and fly planes with your 

hands.
• Sculpt, mold, stretch, bend, and build 3D objects. Take things apart and put them back together.
• Reach into the universe, grab the stars, and soar around the sun. It’s a whole new way to learn.
• Pick, pluck, strum, and drum. Play air guitar, air harp, air everything. For real.

Specifications
• Minimum System Requirements
• Windows 7 or 8 or Mac OS X 10.7
• AMD PhenomTM II or Intel® CoreTM i3 / i5 / i7 Processor
• 2 GB RAM
• USB 2.0 port
• Internet connection
• Size: 0.5'' (H) x 1.2'' (W) x 3'' (D)
• Weight: 0.1 pounds

Includes
• Controller
• USB Cables
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