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HOOFDSTUK 1 INLEIDING. 

Een onderdeel van de onderzoeksopdracht is het literatuuron
derzoek. Een goed literatuuronderzoek is voor een onderzoeker 
van groot belang. Hierdoor weet een onderzoeker wat voor 
vorderingen er al zijn gemaakt op het te onderzoeken gebied. 
De waarde van het eigen onderz.oek kan beter worden afgeschat 
en dubbel werk kan voorkomen worden. 
Op de TOE zijn er verschillende mogelijkheden om een litera
tuuronderzoek te verrichten: 
1) Mbv. computers in de bibliotheken kunnen boeken en rappor
ten geselecteerd worden op naam, titel, trefwoord, etc. 
2) Mbv. referaattijdschriften zoals: Applied Mechanics Review, 
Metals Abstracts Index, Mira Automobil Abstracts, Tribo en The 
Engineering Index kunnen publicaties en artikelen van de 
laatste jaren gevonden worden. 
3) Mbv. tijdschriften die jaaroverzichten geven, zoals VDI
Zeitschrift. 
4) Mbv. bibliotheekbestanden elders in de wereld. 
5) Onderzoek via de aanwezige tijdschriften in de bibliotheek. 
6) Via overdrukken van publicaties die in het bezit zijn van 
de medewerkers. 

Gedurende 100 uren is het gebied van de direct-drive robots 
onderzocht. Hierbij is gekeken naar de verschillende soorten 
van direct-drive robots met de daarbij behorende eigenschap
pen. Tevens is onderzocht waar zoveel mogelijk informatie over 
direct-drive robots te krijgen is. 

Een direct-drive robot is een robot waarvan de armen direct 
door de motoren aangedreven worden. Er zit dus geen extra 
overbrenging tussen de motoren en de armen, dwz . er is een 
overbrengingsverhouding van 1. Voordelen van direct-drive zijn 
oa: spelingsvrij e overbrenging ( wat leidt tot een hogere 
positienauwkeurigheid ), weinig onderhoud nodig, redelijk 
goedkoop, geen wrijving, laag traagheidsmoment en hoge stijf
heid. Nadelen zijn er echter ook zoals: relatief hoog gewicht 
en veel benodigde inbouwruimte en andere benodigde aandrijfmo
toren die een hoog koppel kunnen leveren bij een laag toeren
tal. 
Industriele robots aangedreven door hydraulische, pneumatische 
of electrische drive systemen kunnen zowel in directe alsook 
in indirecte vorm voorkomen. Het hangt helemaal af van de 
toepassing wat voor type robot het beste is. V~~r zware lasten 
is het meestal beter om een hydraulische direct-drive robot te 
gebruiken, terwij 1 voor lichte lasten een electrische indi
rect-drive robot de voorkeur geniet. 
In dit onderzoek zullen nu de verschillende typen van direct
drive robots besproken worden. Hiervan komen de electrische in 
de praktijk het meeste voor. 
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HOOFDSTUK 2 HYDRAULISCHE DIRECT-DRIVE ROBOTS. 

Een manier om de armen van de robot te laten bewegen, is door 
gebruik te maken van een hydraulisch systeem. Meestal wordt 
als vloeistof olie, met de verschillende viscositeiten, daar
voor gebruikt. De oliedruk is daarbij altijd lager dan 100 
bar. Dit is enerzijds voor de veiligheid en anderzijds omdat 
dan nog flexibele slangen gebruikt kunnen worden. Flexibele 
slangen zijn erg gemakkelijk bij de beweging van de robot die 
de raarste standen in kan nemen. Hoewel hydraulisch aangedre
ven systemen een betere vermogens/gewichts-verhoudinq hebben 
dan pneumatische of electrische systemen, hebben ze toch een 
aantal practische problemen: 
* het transport van de olie, onder druk, naar de bewegende 
delen, 
* eliminatie van lucht, 
'It behoefte aan een extra hydraulische besturingseenheid wat 
extra kosten tot gevolg heeft, 
'It extra onderhoud. 
Door deze problemen worden deze robots aIleen toeqepast daar 
waar de andere systemen niet voldoen. Hydraulische direct
drive robots worden gebruikt, daar waar de andere systemen 
niet voldoen. Ze worden dan ook gebruikt voor het spuiten van 
bepaalde objecten, zoals bijv. autocarrosseriedelen. 
De hydraulische direct-drive robots worden meestal aangedreven 
door hydraulische cilinders voor een translerende beweging of 
door roterende, hydraulisch aangedreven motoren voor een 
roterende beweging. Deze kleine cilinders werken met een hoge 
olieciruk en kunnen hoge lasten verwerken bij hoge snelheden. 
De voordelen van de hydraulische direct-drive robot zijn: 
* eenvoudige uitvoering, 
'It. weiniq onderhoud nodig, 
* lange levensduur, 
* gemakkelijk te beschermen tegen overbelasting, 
'It spelingsvrij. 
Nadelen zijn: 
* de cilinders leiden tot extra gewicht bij de scharnierpunten 
van de robotarmen wat tot kan leiden tot 'overshoot' bij het 
bewegen naar een gewenste positie tijdens een korte, snelle 
beweging. Door de 'overshoot' is de positienauwkeurigheid niet 
zo hoag als van de electrische direct-drive systemen. 
'It indien onderhoud niet goed uitgevoerd wordt, kunnen lekkages 
optreden, 
* extra besturingseenheid is nodig voor het hydraulische 
systeem wat natuurlijk ook extra kosten met zich mee brengt. 
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HOOFDSTUK 3 PNEUMATISCHE DIRECT-DRIVE ROBOTS. 

Pneumatische enerqie wordt meestal qebruikt in de vonn van 
qecomprimeerde lucht onder een druk van minder dan 10 bar. 
Lucht is erq qemakkelijk in het gebruik en kan qetransporteerd 
worden mbv. flexibele slanqen die handiq zijn bij de beweqin
qen van de robot. Echter lucht is niet in staat om te zorqen 
voor smerinq bij lanqzaam draaiende delen wat kan leiden tot 
wrijvinq tussen de delen. Verder kan gecomprimeerde lucht 
waterdamp bevatten wat kan leiden tot oxidatie in .de leidinqen 
en/of aandrijvinq. Gecomprimeerde lucht maakt tijdens qebruik 
vee I herrie. Verder zijn servo-bestuurde pneumatische systemen 
moeilijk te besturen. Bij de besturinq zijn alleen de standen 
"aan" en "uit" moqelijk. Daarom worden de pneumatische direct
drive robots alleen toeqepast bij robots met een vaste bewe
qinq. 
Pneumatische systemen bestaan ui t de motor zelf, die bestaat 
uit een zuiqer in het geval van robots, en verder uit een 
verdeler om de motor te besturen. Het systeem wordt bestuurd 
door het "aan" of "uit" te schakelen, waarna een beweqinq 
volqt van de zuiqer met constante snelheid. Het pneumatisch 
systeem kan zorqen voor een roterende of een translerende 
beweqinq van de zuiqer. Deze zuiqer is direkt qekoppeld aan de 
last. Pneumatische direct-drive robots hebben als voordelen: 
* eenvoudiqe uitvoerinq, 
* spelinqsvrij, 
* weiniq onderhoud. 
Nadelen zijn: 
* qeen zelfsmerinq wat leidt tot extra wrijvinq tussen de 
draaiende delen, 
* veroorzaakt veel qeluid tijdens bedrijf, 
* moeilijke besturinq dmv. de standen ( aan/uit ). Dit kan 
leiden tot ' overshoot' van de qewenste posi tie, wat net als 
bij de hydraulische systemen een mindere positionerinqsnauw
keuriqheid tot qevolq heeft dan bij electrische direct-drive 
systemen. 
* in teqenstellinq tot de hydraulische en de electrische 
direct-dri ve systemen kan de besturinq niet over een bepaald 
qebied qereqeld worden, 
* de beweqinq naar een andere positie gaat qepaard met schok
ken waardoor dempers nodiq zijn om dit zoveel moqelijk op te 
vanqen. 

3 



HOOFDSTUK 4 ELECTRISCHE DIRECT-DRIVE ROBOTS. 

Electrische enerqie is ideaal om te qebruiken voor de bestu
rinq en aandrijvinq van robots. Electrische enerqie is name
lijk qemakkelijk verkrijqbaar, niet vervuilend zoals hydrauli
sche systemen in qeval van lekkaqe en kan gemakkelijk qetrans
porteerd worden mbv. kabels. De vermogens/gewichts-verhoudinq 
is echter laqer dan de twee andere systemen. Onqeveer 90% van 
de huidiqe industriele robots wordt qevormd door electrisch 
aanqedreven robots. Deze electrisch aangedreven robots, die 
steeds beter belast zijn teqen zware lasten, zullen in de 
toekomst een noq qroter qedeelte van het totaal qaan uitmaken. 
Dit komt onder andere door de ontwikkeling van lichte electro
motoren die een hooq koppel kunnen leveren. Motoren met een 
hooq toerental zullen dan nog een extra overbrenqinq nodiq 
bebben om het toerental te verlaqen en het leverbare koppel te 
verhoqen, dit zijn de indirect-drive robots. Indien het toe
rental laaq is en het leverbare koppel hooq dan is er qeen 
extra overbrenqinq meer nodig, dit zijn de electrische direct
drive robots. 
Ook bij dit direct-drive systeem geldt dat er een spelinqs
vrije overbrenqinq is ontstaan en dat de wrijvinq tussen de 
draaiende delen is qeminimaliseerd. 
De voordelen van een electrisch direct-drive robot zijn: 
* stille aandrijvinq, 
* hoqe reactiesnelheid op stuursignalen, 
* hooq rendement, 
* hoge positienauwkeurigheid, 
* weiniq onderboud nodiq, 
* gemakkelijke besturinq. 
Nadelen zijn: 
* relatief boqe prij s voor een motor, maar dat is inclusief 
een extra besturingseenheid, nl. een versterker. Terwijl bij 
hydraulische en pneumatische ook extra besturinqssystemen 
nodiq zijn. 
* nu noq bij sOlllllliqe motoren oververhitting. 
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HOOFDSTUK 5 INFORMATIEBRONNEN. 

5.1 Computers in bibliotheken. 

De computers in de bibliotheken werken met het zgn. VUBIS
bestand. Door het invoeren van trefwoorden, ti tels I auteurs, 
etc. kan het boek met het gewenste onderwerp gevonden worden. 
Echter in dit bestand staat 'direct-drive robot' als zodanig 
niet vermeld. Ook bij aandrijvingen was niets te vinden. 
Daarom is in aIle boeken over robots en robottoepassingen 
gekeken naar direct-drive robots. Echter vee I was er in de 
boeken, aanwezig in de bibliotheek, niet te vinden. Boeken 
waarin het onderwerp weI werd vermeld waren: 

* Model-based control of a robot-manipulator. 
Geschreven door: Chae H. An, Cristopher G Atkeson en John M 
Hollerbach. Het boek is uitgegeven door de MIT Press, Cambrid
ge, Massachussets, USA of in London, England. 
Het boek bevat informatie over direct-drive armen die uitvoe
rig beschreven worden in hoofdstuk 2 van het boek. 

* Developments in robotics 1983. 
Geschreven door: Brian Rooks. 
Het boek omvat verschillende artikelen over de ontwikkelingen 
van industriele robots. Daaronder een artikel met als titel: a 
direct-drive manipulator ( development of a high-speed manipu
lator ). Dit artikel is gescreven door Haruhiko Asada, Takeo 
Kanada en Ichiro Takeyama en is te vinden op pagina 217 tim 
226. 

* Decade of robotics 1983, special tenth anniversary issue of 
The Industrial Robot magazine. . 
Dit boek omvat een gedeelte van de artikelen die gedurende 10 
jaar zijn verschenen in het tijdschrift. Een artikel heeft als 
titel: Let the application choose the drive, geschreven door 
Joseph Rey en is te vinden op pagina 21. 

* An introduction to robot technology. 
Geschreven door: Philippe Coifet en Michel Chirouze. 
Dit boek omschrijft aIle zaken van de robot waaronder de 
aandrijvingen. In hoofdstuk 9 worden de aandrijvingen van de 
robot beschreven, waaronder electrische, hydraulische en 
pneumatische aandrijfsystemen. 

* Industrial robots. 
Geschreven door: Gordon M. Mair. 
In hoofdstuk 8 van dit boek worden overbrenqingsverhoudingen 
besproken met daaronder ook de direct-drive. Dit is te vinden 
op pagina 127 tim 129. 

* Ook staan er boeken met daarin artikelen van conferenties 
die zijn gehouden over de robot. Gek genoeg is er maar 1 
conferentie geweest waarbij het onderwerp van de direct-drive 
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robot ter sprake is gekomen en vermeld is bij de rest van de 
artikelen van die conferentie. Het boek heeft als titel: 15th 
international symposium on industrial robots, 1985, Tokyo, 
Japan. In dit boek is vanaf pagina 447 een hoofdstuk: 'direct
drive manipulators' te vinden met daarin 5 artikelen: 
1) Development of direct-drive human-like manipulator. Ge
schreven door: Tatsuo Arai, Eiji Nakano, Tomoaki Yano, Ryoichi 
Hashimoto en Ichiro Takeyama. 
2) Direct-drive arms, progress in arm design. Geschreven door: 
H. Asada en I.H. Ro. 
3) Development of direct-drive robot. Geschreven door: M. 
Takeshita, H. Sekiquchi, T. Iwasaki en T. Harima. 
4) Development of CMU direct-drive arm II. Geschreven door: 
Donald Schmitz, Pradeep Khosia en Takeo Kanade. 
5) Development of a direct-drive manipulator: ETA-3 and enhan
cement of servo-stiffness by a second order digital filter. 
Geschreven door: Takashi Suehiro en Kunikatsu Takase. 

5.2 Referaattijdschriften. 

5.2.1 Applied Mechanics Review. 

Hierin zijn geen artikelen te vinden over de direct-drive 
robot. Wel staan er artikelen in waarin toepassingen van de 
robot staan. 

5.2.2 Metals Abstracts, Mira Abstracts en Tribology Abstracts. 

Ook voordit referaattijdschrift geldt dat er geen artikelen 
zijn over direct-drive robots maar wel over de toepassingen 
van de robots. 

5.2.3 The Engineering Index. 

In deze index staan verschillende artikelen over direct-drive 
robots. De index, in de bibliotheek W, begint in 1985 met 
jaarlijkse overzichten, waarna het in 1989 overgaat in maande
lijkse overzichten van de verschenen artikelen. 

1985 Annual. 

* Nr: 096312 Manipulability of robotic mechanisms. 
Geschreven door: Tsuneo Yoshikawa. 
Verschenen in: International Journal of Robotic Research, 
jaarqang 4, nr. 2, zomer 1985, pagina 3 tim 9. 
Dit artikel omschrijft aandrijfmogelijkheden van robotmecha
nismen voor positionering. Ook omschrijft dit artikel de 
passende aandrijving voor een bepaalde toepassing. 
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1986 Annual. 

* Nr: 100566 Direct-drives for precision robots. 
Geschreven door: Bruce Powell. 
Verschenen in: Machine Design, 
jaarqanq 58, nr. 6, maart 1986, paqina 49 tim 52. 
Dit artikel omschrijft de servomotor in de direct-drive robot. 
De servomotoren die worden qebruikt in robots zijn in het 
alqemeen motoren die een laaq koppel leveren bij hoqe snelhe
den. Snelheidsvertraqers zorqen voor een koppel dat hooq 
qenoeq is voor de aandrijvinq vande robot. Dit is vaak van 
voordeel omdat servomotoren klein en qoedkoop zijn. Maar de 
snelheidsvertraqers veroorzaken spelinq en extra wrijvinq wat 
de nauwkeuriqheid van de robot niet ten qoede komt. Robots die 
aanqedreven worden met direct-drive motoren verbteren de 
prestaties, mits problemen mbt. stabiliteit en massatraaqheid 
overwonnen kunnen worden. 

* Nr: 100909 M.I.T. Direct-drive arm project. 
Geschreven door: Haruhiko Asada. 
Verschenen in: Technical Paper of the Society of Manufacturing 
Enqineerinq, MS 84-406, 1984, 12 paqina's. 
Een direct-drive arm is een innovatieve robotarm waar de 
rotors, van de electromotoren die een hooq koppel leveren, 
direct aan de te beweqen lasten zijn qekoppeld. Het ontwerpen 
van een derqelijke arm wordt beschreven in dit artikel. 

* . Nr: 101032 Ultra hiqh-torque motor system for direct-drive 
robots. 
Geschreven door: Ross Wetburn. 
Verschenen in: Technical Paper of the Society of Manufacturinq 
Engineerinq, MS 84-453, 1984, 9 paqina's. 
In dit artikel wordt een nieuwe motor besproken die een ex
treem hooq koppel kan leveren. Deze motor is speciaal ontwor
pen voor direct-drive robots. 

1987 Annual. 

Niets qevonden over direct-drive robots. 

1988 Annual. 

* Nr: 091004 Direct-drive and weld sensors emerqe in Tokyo. 
Geschreven door: John Hartley. 
Verschenen in: Industrial Robot, 
jaarqanq 14, nr. 4, december 1987, paqina's 231 tim 238. 
Direct-drive robots waren een belangrijk thema op de Interna
tionale Robot Show in Tokyo. De direct-drive robots qaan nu 
eindelijk in produktie. Verschillende fabrikanten tonen hun 
ontwerpen met de daarbij behorende eiqenschappen. 

* Nr: 091142 Force detection and active power assistance of a 
direct-drive manipulator. 
Geschreven door: Hirohiko Arai. 
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Verschenen in: Advanced Robotics, 
jaargang 2, nr. 3, 1987, pagina's 241 tim 257. 
Dit artikel beschrijft een actief vermogen-assistentie systeem 
voor de direct-drive robot. 

* Nr: 091262 Prospects for the development of modular indus
trial robot pneumatic drives. 
Geschreven door: G.V. Kreinin. 
Verschenen in: soviet Machinery Science, 
nr. 3, 1987, pagina's 65-69. 
Het huidige gebruik van pneumatische aandrijvingen in Oa. 
direct-drive robots wordt kort toegelicht. Mogelijkheden 
worden gegeven voor belangrijke verbeteringen van de eigen
schappen van de aandrijvingen, met het doel om ze meer concur
rerend te maken tov. de electrische aandrijvingen, om meer 
verschillende robotproblemen te kunnen oplossen. 

1989 Monthly. 

* Januari, Nr: 006029 Direct-drive robot motors find some new 
uses. 
Geschreven door: John Hartley. 
Verschenen in: Industrial Robot, 
jaargang 15, nr. 3, september 1988, pagina's 156 tim 160. 
In dit artikel wordt beschreven dat NSK-motoren eigenlijk zeer 
goedkoop zijn wanneer ze gebruikt worden voor aanwijzers, 
omdat een simpele besturing is ingebouwd. 

* April, Nr: 037511 Trajectory generation and control of a 
five-bar-link parallel direct-drive robot. 
Geschreven door: Y. Konishi. 
Verschenen in: Robots and Computer-Integrated Manufacturing, 
jaargang 4, nr. 3-4, 1988. 

* Juli, Nr: 065536 Learning control of a parallel-link direct
drive robot manipulator. 
Geschreven door: Y. Konishi. 
Verschenen in: Nippon Kikai Gakkai Konbushu Chen, 
jaargang 55, nr. 10, februari 1989, pagina's 382 tim 388. 
Dit artikel beschrijft het leren van een besturingsmethode van 
een parallel-stangen direct-drive robot. De versnellingsafwij
king wordt gebruikt om de beweging van de direct-drive motoren 
te corrigeren. 

* September, Nr: 093566 Quick operation of a manipulator by 
direct-drive. 
Geschreven door: K. Otsuka. 
Verschenen in: Advanced Robotics, 
jaargang 3, nr. 2, 1989, pagina's 141 tim 150. 
Dit artikel omschrijft de mogelijkheid van snelle produktie 
met een robot, uitgerust met een direct-drive. 
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1990 Monthly. 

* Mei, Nr: 058883 Sliding mode control of a direct-drive 
robot. 
Geschreven door: Armando Bellini en Gemaro Figall. 
conferentieartikel van: the 1989 IEEE Industrial Applications 
Society Annual Meeting. 
Verschenen bij: IEEE Service Center, ( Cat.nr. 89 CH 2792-0 ), 
Piscataway, NJ, USA, pagina's 1685 tim 1692. 
De twee schrijvers beschrijven een besturingsschema van 2 
niveau t s voor eenindustriele robot. De binnenste loop reali
seert de linearisatie en de ontkoppeling tussen de dynamica 
van de scharnierpunten van de robotarmen. De bui tenste loop 
heeft effect op het verkrijgen van de gewenste baan door 
gebruik te maken van een discrete-tijd algoritme, dat gemakke
lijk kan worden ingevoerd in een digitale computer. 

* Augustus, Nr: 096402 Design and analysis of the statically 
balanced direct-drive robot manipulator. 
Geschreven door: H. Kazerooni. 
Verschenen in: Robotics and computer-Integrated Manufacturing, 
jaargang 6, nr. 4, 1989, paginats 287 tim 293. 
In dit artikel wordt een direct-drive robot beschreven die 
ontworpen is door een medewerker van de universiteit van 
Minnesota. Vooral wordt gekeken naar het ontwerp en de analyse 
van een statisch gebalanceerde direct-drive robot. 

* September, Nr: 109483 Variable gain control of a hydraulic 
robot arm. 
Geschreven door: Kiyoshi Ioi. 
Verschenen in: Nippon Kikai Gakkai Ronbunshu CHen, 
jaargang 56, nr. 523, maart 1990, paginats 738-743. 
In dit artikel wordt de methode beschreven waarmee de bestu
ringsparameters kunnen worden verkregen van een robot arm met 
3 vrijheidsgraden, uitgerust met een hydraulische direct
drive. 

* september, Nr: 109497 Composite control direct-drive robots. 
Geschreven door: David G. Taylor. 
Conferentieartikel van: Proceedings of the 28th IEEE Conferen
ce on Decision and Control, Tampa, FL, USA, 1989. 
Verschenen bij: IEEE Service Center, ( cat.nr. 89 CH 2642-7 ), 
Piscataway, NJ, USA, paginats 1670 tim 1675. 
Dit artikel gaat over het feit dat mbv. een terugkoppeling, 
linearisatie ontwerp van de stangendynamica samen met de 
dynamica van de electrische motor, een grotere positienauwkeu
righeid kan worden verkregen. 

5.3 VOI-Zeitschrift. 

In de jaaroverzichten van VOX-Zeitschrift stonden artikelen 
over robottoepassingen maar niets over direct-drive robots. 
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5.4 Tijdschriften aanwezig in de bibliotheek. 

Er zijn tijdschriften in de bibliotheken aanwezig zoals 'Robo
tics and Computer-Integrated Manufacturing. In de exemplaren 
die aanwezig waren tijdens het inerzoek stonden geen artikelen 
over direct-drive robots maar uit 'The Engineering Index' 
blijkt dat er toch af en toe artikelen over direct-drive 
robots in staan. 
Verder is er een Duits tijschrift genaamd 'Robotersysteme' 
aanwezig dat artikelen over industrierobots bevat. En in een 
aanwezig exemplaar, nl: band 6, heft 2, juni 1990, pagina's 89 
tim 98 stond een artikel over direct-drive robots met als 
titel: Elektrische oirektantriebe fur Robotergrundachsen. 
Geschreven door: G. Pritschow en W. Philipp. 
Verschenen in: Robotersysteme uitgegeven door Springer-Verlag. 
Het artikel geeft weer dat enerzijds electrische direct-drive 
systemen een spelingsvrije en mechanisch stijve koppeling aan 
het robotmechanisme mogelijk maken I maar dat er anderzijds 
goed op het hoge eigengewicht en bouwvolume van de direct
drive systemen gelet moet worden. Oaarnaast worden nog enkele 
eigenschappen van direct-drive robots bescreven. 
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