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SAMENVATTING 

Nauwkeurigheid speelt bij assemblage een belangrijke rol. Dit geldt met name bij 
lichte assemblage-robots, die gebruikt worden voor verwerking van kleine onderde
len. Waar vroeger veel verschillende benamingen werden gebruikt, wordt deze 
kwalificatie momenteel aileen nog uitgedrukt in nauwkeurigheid of herhalingsnauw
keurigheid. 

Er is een aantal invloeden dat de precisie van de robot verlaagt, zoals tempera
tuurgradienten, doorbuiging van robotonderdelen, hoekfouten, hysterese-effecten, 
meetfouten, afrondingsfouten en opstellingsfouten. Hier tegenover staat een aantal 
methoden ter verbetering van de nauwkeurigheid. Voorbeelden zijn constructieve 
verbeteringen, corrigerende meetmethoden of de integratie van een micromanipu
lator. 

V~~r de validatie van de verschillende kwalificatiecriteria, waardoor robots onderling 
vergeleken kunnen worden, is een aantal meetmethoden ontwikkeld. De meest 
gebruikte zijn de kubus-methode en laser-interferometriemethode. 

Indien de specificaties van lichte assemblagerobots beschouwd worden, moet er 
onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende robotconfiguraties. De 
knikarm-robot heeft het voordeel dat hij gemakkelijker bjj ontoegankelijke plaatsen 
kan komen. Het grote aantal assen (5 of 6) vermindert echter de snelheid en 
nauwkeurigheid. De herhalingsnauwkeurigheid ligt tussen 0.1 en 0.5 mm. De 
horizontale knikarm-robot, die speciaal voor assemblagedoeleinden ontwikkeld is, 
werkt met 3 tot 5 bewegingsassen. In het concept zit een selectieve compliantie 
met een hoge stijfheid in verticale montagerichting. Vandaar dat deze configuratie 
bekend staat onder de afkorting SCARA (Selective Compliance Assembly Robot 
Arm). Met deze robots kunnen veel hogere nauwkeurigheden gerealiseerd worden 
in vergelijking tot de knikarm-robot (herhalingsnauwkeurigheid 0.01-0.05 mm). 

Tenslotte bestaan er nog speciale configuraties, die aileen v~~r bepaalde assem
blagedoeleinden bruikbaar zijn. Nauwkeurigheden liggen in dezelfde ordegrootte als 
bij het voorgaande type, maar er kunnen hogere snelheden mee worden bereikt. 
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1 INLEIDING 

Steeds meer produktieprocessen worden geautomatiseerd. Menselijke handelingen 
worden vervangen door een gemechaniseerd systeem. Zodoende wordt een 
hogere snelheid, kwaliteit en nauwkeurigheid bereikt. Hoge flexibiliteit wordt 
verkregen door toepassing van robots. De toepassingsmogelijkheden breiden zich 
steeds verder uit en er zijn geen aanwijzingen dat dit in de toekomst zal stagneren. 

Applicatie-gebieden zijn wijdverbreid. Figuur 1.1 geeft een overzicht van deze ge
bieden en de verdeling daartussen binnen de Duitse industrie. Robots worden het 
meest toegepast in assemblagesystemen. Dit is tevens het gebied waar nieuwe 
ontwikkelingen elkaar gestaag volgen. 

---.. 

Figuur 1.1 : Robot applicatle-gebieden blnnen de Duitse indus
trie 

De keuze van het type assemblagesysteem is mede afhankelijk van het produktie
volume en de produktvarieteit (zie figuur 1.2). De assemblage-robots bestrijken een 
groat middengebied, dat in de toekomst nog groter zal worden ten gevolge van de 
toenemende flexibliteit in relatie tot afnemende kosten. 
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Figuur 1.2 : Vergelijking van verschUlende 
assemblagesystemen 

Bij de keuze van een robot zal met name gekeken worden naar de nauwkeurig
heid. Deze nauwkeurigheden worden in de komende hoofdstukken nader behan
deld. 
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2 KWALIFICATIECRITERIA 

Bij het gebruik van robots in produktieprocessen is een aantal criteria van belang, 
ten aanzien van de prestatie van deze robots. Verschillende soorten, merken en 
typen robots onderscheiden zich ook in deze criteria. 

De terminologie die voor de kwalificatie van deze criteria gebruikt wordt, is per 
fabrikant verschillend. Met name de termen nauwkeurigheid (accuracy), herhalings
nauwkeurigheid (repeatability) en resolutie (resolution) worden door elkaar gebruikt. 
Zelfs combinaties van deze criteria, zoals repeatability accuracy, komen voor. De 
laatste jaren is hier echter veel verbetering in gekomen, waardoor de prestatie nog 
slechts wordt weergegeven met nauwkeurigheid of herhalingsnauwkeurigheid. Hier
door blijft het echter moeilijk om de robots onderling te vergelijken. 

Het verschil tussen deze criteria kan al snel oplopen tot een factor 5. Ten gevolge 
van een beperkte resolutie en uitsluiting van de invloed van kinematische parame
ters (zie hoofdstuk 3), kan bij herhaalde positionering een veel grotere nauwkeu
righeid bereikt worden. 

Oe volgende definities worden gehanteerd : 

- Nauwkeurigheid : 
Dit is het verschil tussen een opgegeven, specifieke positie en de werkelijke, 
door de manipulator bereikte positie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen: 

* Absolute nauwkeurigheid : 
De nieuwe positie wordt opgegeven ten opzichte van het basis
coordinatensysteem. Deze nauwkeurigheid speelt met name een rol 
bij 'off-line' - programmering. 

* Relatieve nauwkeurigheid : 
De nieuwe positie is gerelateerd san een voorgaande positie. De 
referentie is dus niet gelijk aan de basis van de manipulator. 

* 'Pallet' nauwkeurigheid : 
Oit is een speciaal geval van relatieve nauwkeurigheid. De nieuwe 
positie is een interpolatie tussen twee of meer voorgaande posities. 
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- Herhalingsnauwkeurigheid : 
Oit is hetzelfde als nauwkeurigheid, met dien verstande dat de opgegeven 
positie reeds eerder als eindpositie heeft gediend. Hierbij kan onderscheid 
gemaakt worden tussen : 

* Enkelzijdige herhalingsnauwkeurigheid : 
De desbetreffende positie wordt benaderd vanuit eenzelfde richting als 
de voorgaande keren. 

* Meerzijdige herhalingsnauwkeurigheid : 

- Resolutie : 

Oit is een veel algemenere specificatie, die gebruikt kan worden 
wanneer de volgorde van de verschillende opdrachten, die aan de 
robot gegeven worden, niet vast ligt. Indien deze nauwkeurigheid 
hoog is, is de prestatie van de robot onafhankelijk van de naderings
richting naar de positie. 

Oit is de minimum op te geven of te meten verplaatsing tussen twee posities, 
ofwel de minimale verplaatsing die door de robot uitgevoerd kan worden en 
waarneembaar is. Te onderscheiden zijn : 

* Voortbrengingsresolutie : 
De minimale, controleerbare verplaatsing tussen een bereikte positie 
en een initiele positie, bij opgave van de bereikte positie. 

* Correctieresolutie : 
Het minimale, controleerbare verschil tussen twee bereikte posities. 
Oit treedt op wanneer twee verschillende posities zijn opgegeven 
relatief ten opzichte van een initiele positie. 

Indien de waarden van deze criteria door een fabrikant worden opgegeven, moet 
men enigszins een slag om de arm houden. De nauwkeurigheid en herhalings
nauwkeurigheid worden experimenteel gemeten, waarbij men vrijwel nooit aile zes 
vrijheidsgraden in beschouwing neemt en geen rekening houdt met de toekomstige 
werkomgeving. Het is niet ondenkbaar dat beide nauwkeurigheden sterk afhankelijk 
zijn van zowel de positie als de massa van de last. Ook ten aanzien van de 
resolutie geldt een bepaalde onzekerheid, omdat deze betrekking heeft op de 
theoretische minimumwaarde van het terugkoppelsysteem. De werkelijk optredende 
resolutie kan hiervan sterk afwijken. 
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Een Engels onderzoeksteam [3] heeft de opgegeven nauwkeurigheden vergeleken 
met de resultaten die voortkwamen uit een nieuw ontwikkelde, nauwkeurige 
meetmethode. Hierbij werd ook de invloed van de massa van de last betrokken. De 
geteste robot was een PUMA 560 van fabrikant Unimation, waarvoor de gegeven 
herhalingsnauwkeurigheid ± 0.2 mm en het maximale draaggewicht 2.27 kg was. 
Voor de doorschot (overshoot, zie figuur 3.1) werden, bij maximale belasting, 
waarden gemeten gelijk aan 400% van de opgegeven herhalingsnauwkeurigheid. 
Voor de uiteindelijke positieherhalingsnauwkeurigheid resulteerde ± 0.544 mm, 
ofwel 272 % van de opgegeven waarde. 

In de VDI-richtlijnen (VDI 2861) zijn definities opgesteld die een begin vormen van 
de standaardisatie van deze criteria. Technische begrippen en kenmerkende 
grootheden van industrierobots worden gedefinieerd en methoden voor het meten 
van deze grootheden worden voorgesteld. Dit moet ertoe bijdragen dat robotspeci
ficaties onderling vergefijkbaar worden. Naast de reeds vermelde nauwkeurigheden 
hanteert men hier nog andere grootheden, waarin de robots onderling kunnen 
verschillen. Enkele daarvan zijn vermeldenswaardig : 

- Bewegingsruimte : 
Deze wordt gevormd door een vaste en een variabele bewegingsruimte. De 
vaste bewegingsruimte wordt bepaald door aile bewegende elementen van 
de robot tezamen; de variabele bewegingsruimte is afhankelijk is van de 
bewegingsvrijheid en afmetingen van het werktuig en/of object dat bevestigd 
is aan het uiteinde van de robotarm. 

- Arbeidsruimte : 
Dit is gelijk aan de vaste bewegingsruimte, met uitzondering van de onbruik
bare ruimte die bijvoorbeeld 'achter' de robot ligt (zie figuur 2.1). 

Hiillfliichll dflS filStINI 
F 8ewfIgungtmlUt1llS -". 

Hiillffkhe dflS 

'\ Bewegungsnut1llS 

Flguur 2.1 : Rulmteverdeling van lndustrlEWe robots 
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Deze onbruikbare ruimte is voor sommige robotconfiguraties noodzakelijk 
voor uitstekende elementen, bijvoorbeeld het cartesiaanse armtype (zie 
hootstuk 5). 

- Nominale belasting : 
Deze bestaat uit de vectoriele som van de belastingskrachten, die voortko
men uit de massa van het gereedschap, en de bewerkingskrachten. Deze 
krachten mogen niet te hoog zijn, zodat kinematische en geometrische 
eigenschappen behouden blijven. 

- Resulterende snelheid : 
Dit is de vectoriele som van aile snelheden van de verschillende bewegings
assen. Onderzoek aan het Duitse Instituut voor Produktietechniek en Auto
matisering [4] heeft aangetoond dat de snelheid van een robot sterk athan
kelijk is van de belasting en de uit te voeren handelingen. Zodoende is het 
onmogelijk om een uitspraak te doen over de snelste robot. 

- Gemiddelde temperatuurfout : 
Dit is een maat voor de kinematische afwijkingen die voortkomen uit tempe
ratuurgradienten in de robotarm. 
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3 BE'iNVLOEDINGSFACTOREN 

In hoofdstuk 2 is reeds vermeld dat de nauwkeurigheid van een robot be"invloed 
wordt door externe factoren. In eerste instantie zullen de invloeden besproken 
worden die de nauwkeurigheid verlag en. Daarna voigt een aantal method en ter 
verbetering van de nauwkeurigheid. 

3.1 Nauwkeurlgheidsverlagende Invloeden 

Omgevingsinvloeden : 
Een belangrijke factor is de temperatuur. Deze kan zowel de mechanische 
constructie als de aandrijving sterk beinvloeden. Bij variatie van de afmetin
gen van delen van de aandrijving kan verandering in Coulombse en visceuze 
wrijving optreden. Ook electrische onderdelen zoals weerstanden, condensa
toren en versterkers kunnen door temperatuurgradienten en zelfs geluidsef
fecten be"invloed worden. 

Parametrische factoren : 
Veranderingen van kinematische parameters hebben met name gevolgen 
voor de positie-nauwkeurigheid, terwijl dynamische parameters meer gerela
teerd zjjn aan de 'baan' -nauwkeurigheid. De armlengte van een robot 
varieert ten gevolge van omgevingsinvloeden (zie hierboven), fabricage- en 
assemblage fouten. Toleranties in verschillende onderdelen kunnen cumula
tief hoog oplopen. 

Hoekfouten tussen verschillende assen zijn eveneens belangrijk. Deze 
kunnen worden veroorzaakt door fouten in de geleidingen of de nulhoek
posities van de meetsystemen. 

Ook de invloed van speling in de aandrijving van de robot, door toepassing 
van riemen, kettingen en overbrengingen, kunnen niet verwaarloosd worden. 
AI deze kinematische parameters be"invloeden echter aileen de nauwkeurig
heid, en niet de herhalingsnauwkeurigheid. 

De lichte constructie van de meeste robots heeft tot gevolg dat de robot 
onder zijn eigen gewicht doorbuigt. Ook de structuur, geleidingen en 
aandrijvingen van de robot dragen bij tot dynamische onnauwkeurigheden. 
Bij het naderen van een eindpositie is een trillingsverschijnsel waarneembaar 
dat uiteindelijk uitdempt. (zie figuur 3.1) 
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Flguur 3.1 : Trllingsgedrag van een robotarm 

Met name bij precisie-bewerkingen kan dit grote onnauwkeurigheden veroor
zaken. Bijvoorbeeld bij het doorlopen van een vierkant ten behoeve van een 
bepaalde bewerking (zie figuur 3.2) zoals aangegeven in de VDI-richtlijnen 
(2861). 

Flguur 3.2 : Trilingslnvloed blj doorlopen van een vier
kant 

Dynamische en statische factoren, waaronder resonantie, veroorzaken dus 
een afwijking ten opzichte van de opgegeven positie en kunnen ook de 
levensduur van de verschillende componenten aantasten. Tenslotte zjjn er 
nog het hysterese-effect bij het op- en neer bewegen van de robotarm en de 
wrijvingsparameters, waardoor energie gedissipeerd wordt en zowel de 
veelzijdige herhalingsnauwkeurigheid als de nauwkeurigheid beinvloed 
worden. 

11 



Meetfactoren: 
De terugkoppel- en meetsystemen die in een robot aanwezig zijn, zorgen 
niet voor een nauwkeurigheidscontrole, aangezien de meetinstrumenten voor 
verschillende assen ook op verschillende plaatsen bevestigd zijn. Een kleine 
meetfout kan ten gevolge van de grote lengte van de arm grote gevolgen 
hebben. De resolutie van deze meetsystemen moet dus hoog zijn. 

Berekeningsfouten : 
Berekening van de baan kan verschillende fouten bevatten. Bijvoorbeeld de 
afrondingsfouten die ontstaan ten gevolge van het opdelen van een bewe
ging in verschillende stappen, die afzonderlijk berekend kunnen worden. 

Toepassingsfactoren: 
Niet aileen in de robot zeit zitten foutenbronnen, maar ook in de toepassing 
van de robot. Hij kan bijvoorbeeld geplaatst zijn op een zachte ondergrond, 
waardoor het basis-coordinaten systeem, dat als referentie dient, niet 
betrouwbaar is. 

Het produkt dat verwerkt moet worden, kan onnauwkeurig geconstrueerd 
zjjn, waardoor de robotnauwkeurigheid geheel teniet gedaan wordt. Ook het 
gereedschap op het uiteinde van de robotarm kan een grote onnauwkeurig
heid bevatten. Soms kan het effectiever en goedkoper zijn om de nauwkeu
righeid van het gereedschap te verbeteren in plaats van de robot. 

Tussen al deze factoren kan ook interactie optreden. 

3.2 Verbeteringsmethoden 

Ter verbetering van de nauwkeurigheid zjjn verschillende aanpassingen mogelijk. 
Thermische uitzetting kan verminderd worden door toepassing van kunststof
combinaties met verschillende uitzettingscoefficienten. Fabricage- en assemblage 
fouten kunnen door middel van een kwaliteitscontrole en terugkoppeling op het 
einde van de fabricage beheerst worden. Een andere verbeteringsmethode is het 
gebruik van een verbeterde en meer selectieve energietoevoer. 

Verhoging van de effectieve stijfheid van de robotarm leidt tot verbetering van de 
dynamische eigenschappen. Dit kan door gebruik van materia/en met een hoge 
sterkte-massa verhouding, een hoge stijfheid-massa verhouding, lage massatraag
heid of een hoge stootweerstand. Gebruik van composietenvezels betekent veelal 
een grote verbetering, maar doorbuiging kan niet helemaal worden voorkomen. 
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Naast deze constructieve verbeteringen kunnen nog de volgende method en 
toegepast worden : 

Kalibratie-methoden : 
Vaak zijn deze aileen gericht op verbetering van de nauwkeurigheden in 
enkele specifieke punten van de arbeidsruimte. Deze methoden worden ook 
wei eerste orde verbeteringen genoemd. De kalibratie geldt niet aileen voor 
de robot, maar ook voor het werkstuk en het sensor-assenstelsel. Kalibratie
methoden worden beschreven in hoofdstuk 4. 

'Open-loop' -methoden : 
Hierbij worden door middel van 'otf-Iine'-metingen de correctieparameters 
vastgesteld. Nadat de fouten gemeten zijn, worden de gecorrigeerde 
parameters verwerkt in de 'open-loop' -besturing van de robotbaan. Deze 
methoden zijn van een andere orde dan de hiervoor vermelde kalibratieme
thoden en zijn bedoeld voor de gehele arbeidsruimte van de robot. De 
volgende functies worden bij de 'open loop' -methode doorlopen : 

Meetfunctie : 
Door de eindpositie te vergelijken met de doorgegeven positie van de 
robotbesturing, kunnen de werkelijke fouten in de robotnauwkeurig
heid bepaald worden. 

Modelleringsfunctie : 
Daarna worden de correctie-parameters met behulp van algoritmen 
opgesteld. 

Compensatiefunctie : 
De parameters in de robotbesturing worden gecorrigeerd. 

'Closed-loop' -methoden : 
Hier wordt door middel van externe sensors continu de positie gemeten en 
ge'integreerd met het robotcontrolesysteem. In de voorgaande methoden 
blijven fouten bestaan op de verschillende meetpunten en vermoedelijk nog 
grotere op de punten waar niet gemeten is. Dit kan voorkomen worden met 
een 'feed-back' -methode, waarbij de robotposities continu gemeten wordt 
met een externe sensor (zie figuur 3.3). 
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Figuur 3.3 : 'Oosed-loop' laser controle systeem 

Tenslotte is er nog de mogelijkheid voor het toepassen van een micromanipulator. 
Dit is een koppelstuk met drie graden van vrijheid, aan het einde van de robotarm 
dat zorgt voor een nauwkeur~ge positiecontrole (zie figuur 3.4). 

Figuur 3.4: Macro/micro manipulator 

Het heeft de voordelen van een kleine robot met hoge nauwkeurigheid, terwijl de 
flexibiliteit, snelheid en grote arbeidsruimte behouden blijven door gebruik van de 
robotarm (macro-manipulator). Daarnaast treedt er een grote verbetering op in 
effectieve stijfheid. Koppeling van de micromanipulator met het ('closed-loop') 
terugkoppel systeem resulteert in de hoogst mogelijke nauwkeurigheid die mom en
teel bereikt kan worden. 
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4 KALiBRATIE-ME"rHODEN 

V~~r het vaststellen van de kwalificatie-criteria (hoofdstuk 2) en de factoren die hier 
invloed op uitoefenen (hoofdstuk 3) is een aantal meettechnieken ontwikkeld. De 
kalibratiemethoden voor positie en orientatie van het robotuiteinde zullen hier nader 
belicht worden. 

Kubus-methode : 
Aan het uiteinde van de robotarm wordt een soort kubus bevestigd. Met 
behulp van digitale meetklokken, LVDT's (Unear Variable Differential Trans
formers) of contactloze, inductieve verplaatsingsopnemers kunnen de positie 
en orientatie vastgelegd worden. Contactloze metingen verdienen natuurlijk 
de voorkeur omdat hier geen extra meetkrachten worden ge"introduceerd en 
dus de meest betrouwbare gegevens produceren. De inductieve opnemers 
zijn in een 3:2:1 opstelling bevestigd aan een referentieopstelling. Op drie 
loodrecht op elkaar staande vlakken zijn respectievelijk drie, twee en een 
opnemers bevestigd. Aile vrijheidsgraden zijn hierdoor meetbaar. 

Laser-interferometriemethode : 
De positie en de orientatie van de reflector, die bevestigd is aan de robot
hand, worden gemeten met behulp van drie 2-dimensionale positiemeetsys
temen (zie figuur 4.1). 

Flguur 4.1 : Meetopstelling VOOf' de laserln. 
terferometrie-methode 

In deze opstelling beschikken de interferometers naast de gebruikelijke 
optiek voor lengtemetingen ook nog over een volgsysteem, waardoor de 
meetbundel van elke interferometer steeds op de juiste wijze op de reflector 
blijft gericht. Dit is schematisch weergegeven in figuur 4.2. 
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Figuur 4.2 : Laserinterferometer voor robotvolgsyste
men 

Door middel van een deelprisma DP wordt de meetbundel naar de afbuig
spiegel AS geleid, die de bundel op de reflector R gericht houdt. Een deel 
van de gereflecteerde bundel wordt naar positiedetector BD geleid, waardoor 
een positieafhankelijk signaal wordt gegenereerd. Dit signaal dient als 
stuursignaal voor de aandrijving van de afbuigspiegel. Het voordeel van deze 
methode is de hoge resolutie in relane tot het grote meetbereik. 

Drie koorden-methode : 
Drie koorden worden onder spanning bevestigd aan het uiteinde van de 
robotarm. Asn het andere uiteinde is een voedingseenheid bevestigd, 
bestaande uit een katrol waarop een potentiometer is aangesloten. Zodoen
de zijn de lengten en lengteveranderingen bekend en kan de positie bepaald 
worden. De orientatie is hiermee echter niet te meten. 

Kogel-staaf methode : 
In eerste instantie is deze methode ontworpen voor het meten van de twee
en drie-dimensionale nauwkeurigheid van werktuigen. Het principe bestaat 
uit een staaf waar aan weerszijden een kogel gemonteerd is. (FMBB : Fixed 
Magnetic Ball Bar). Elm kogel wordt magnetisch bevestigd op een houder, 
die ergens in de arbeidsruimte is geplaatst. De andere kogel is bevestigd 
aan een as van het werktuig. Nu wordt het werktuig handmatig bewogen en 
de nauwkeurigheid kan afgelezen worden als het verschil tussen de bekende 
staaf coordinaten en de gevonden machinecoordinaten. 

Een andere versie, de TMBB (Telescoping Magnetic Ball Bar) is beter 
geschikt voor kalibratie van robots. Hierbij kan de lengte van de staaf 
varieren en afgelezen worden. De robot wordt geprogrammeerd een cirkel
vormige baan te volgen, waarvan de straal gelijk is aan de nominale lengte 
van de staaf (Ball bar; zie figuur 4.3). 
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Flguur 4.3 : Kogel-staaf meetmethode 

De onnauwkeurigheid wordt nu afgelezen uit de lengteverandering van de 
staaf. De toepassingsmogelijkheden zijn echter beperkt doordat het een 
een-dimensionaal meetinstrument is. Het voordeel is dat er een hoge meet
nauwkeurigheid gehaald kan worden : 0.125-1.25 ~m. 

Theodoliet en TV-camera methode : 
Uit de diverse hoeken, die afgelezen worden uit de theodolieten, die in de 
meetopstelling worden gebruikt, kan de drie-dimensionale positie van de arm 
berekend worden. 
Bij toepassing van de TV-camera kan de afstand tot een meetobject, be
staande uit twee cirkels op een plaatje, bepaald worden (zie figuur 4.4). Door 
dit in meerdere vlakken toe te passen kan wederom de positie bepaald 
worden. 

Camera-image 

Actual separation 1 in. 

· · · 

Apparent separation 

r Target 

I 

F'lQuur 4.4: De TV-camera methode 
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Bij keuze van een meetmethode verdienen de contactloze methoden, waarbij aile 6 
graden van vrijheid bepaald worden en waarbij een hoge nauwkeurigheid (zie tabel 
4.1) behaald kan worden, de voorkeur. 

Tabel 4.1 : Nauwkeurigheden van meetrnethoden 

Methode Resolutie 
(meetberelk 2000 mm) 

Kubus ~ 0.025 mm 

Laserlnterferometrie s 0.02 mm 

Drie Ujnen ~ 0.02 mm 

Kogel-staaf 0.125 - 1.25 ",m 

Theodoliet ~ 0.1 mm 

TV-camera ~ 1 mm 
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5 SPECIFICATIES VAN LICHTE ASSEMBLAGE-ROBOTS 

In flexibel geautomatiseerde assemblagesystemen komen verschillende robotconfi
guraties voor. Ze verschillen onderling in het aantal translatie- en rotatieassen. De 
verschillende mogelijkheden zijn weergegeven in figuur 5.1. 

configura
tie-type: 

cartesiaans 
portaaltype 

+ 

cartesiaans 
armtype 

industriiile robots 

rotatit'- en translatie-assen 

zwenk- horizontale cardanisch 
arm knikarm (SCARA) type 

t 

~)~~ 
Figuur 5.1 : Robotconfiguratles In de assemblage 

knikarm 

De horizontale knikarm, vaak aangeduid met SCARA (Selective Compliance Assem
bly Robot Arm), wordt voor assemblagedoeleinden het meest gebruikt. Oit in 
tegenstelling tot de knikarm-configuratie die een lagere nauwkeurigheid bezit. 
Assemblage-robots moeten relatief nauwkeurig positioneren met als minimale 
herhalingsnauwkeurigheid : 0.1 - 0.2 mm. Het vereiste draagvermogen inclusief het 
grijpersysteem, dat aan de robotarm bevestigd wordt, gaat tot 10 - 15 kg. 

De lichte assemblagerobots die hier behandeld worden, kunnen met hoge nauw
keurigheden kleine onderdelen assembleren en hebben een maximaal draagvermo
gen van 5 kg. Aangezien het grijpersysteem het grootste gedeelte van het draag
vermogen opeist, moeten de te assembleren onderdelen een kleine massa hebben. 
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5.1 Toepassingsmogelljkheden 

Veel voorkomende fouten bij handassemblage zijn : 
- verkeerde bevestiging 
- verkeerde plaatsing 
- ontbreken van componenten 
- onnauwkeurigheid 

Indien produkten met veel standaard-maten en vormen in grote hoeveelheden 
geassembleerd worden, ligt gebruik van een robot voor de hand. Vandaar dat de 
meeste PCB (Printed Circuit Board) produktie geschiedt door middel van een robot. 
Problemen die speciaal gevormde produkten leveran, kunnen verholpen worden 
door toe passing van een SPAR (Special Placement Assembly Robot). Deze bevat 
een speciale kop met 6 verschillende grijpers. Hierdoor worden tijdrovende 
grijperwisselingen en lange robotbewegingen voorkomen, wat leidt tot een verhoog
de efficiency. In dit systeem dat door IBM ontwikkeld is, is tevens een ingrijp 
verificatiesysteem ge"integreerd, waardoor fouten voorkomen worden. Het leent zich 
met name voor grote hoeveelheden of produktiesystemen met een hoge nauwkeu
righeid. 

Ten behoeve van de hoge nauwkeurigheid is ook een geautomatiseerd goudkorrel
weegsysteem ontwikkeld, waar gebruik wordt gemaakt van een ABB IRB 6 robot. 
Andere voorbeeeiden zijn een kleine robot van de firma Versatronics, waarmee 
onder andere sporen in een koperlaminaat kunnen worden gegraveerd en de Delta 
4 robot van de Zwiterse firma Demaurex die zeer geschikt blijkt te zijn voor 
verpakkingsdoeleinden (zie paragraaf 5.4). 

Tenslotte zijn er nog de robottoepassingen in de vacuOmproduktieruimten van IC's, 
waarvoor de universiteit van California een prototype heeft ontwikkeld. AI deze 
robots met hun specifieke kenmerken worden hierna nog besproken. 

5.2 De knlkarm-robot 

Zoals reeds vermeld is deze configuratie minder geschikt voor assemblagedoelein
den met hoge nauwkeurigheden. Desalnietemin worden ze veel toegepast, mede 
vanwege het feit dat ze gemakkelijker bij ontoegankelijke plaatsen kunnen komen. 
Het grote aantal bewegingsassen vermindert echter de snelheid en positionerings
nauwkeurigheid. 
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V~~r laboratoriLlmdoeleinden is de Gamma robot ontwikkeld, waar de grijper direct 
aan de robot gekoppeld is en de aandrijvingen van de grijper en de gehele arm in 
de voet van de robot zijn geplaatst. De arm is opgebouwd uit een lichtgewicht 
constructie volgens luchtvaartprincipes. Dit alles voorkomt extra traagheden en dus 
onnauwkeurigheden ter plaatse van de grijper. 

De filosofie achter de Mitsubishi Movemaster EX RV-M1 is het aanbieden van een 
goedkope, gemakkelijk verplaatsbare, nauwkeurige en betrouwbare robot, die voor 
algemene doeleinden gebruikt kan worden, waarvoor anders een gespecialiseerde 
unit ontworpen zou moeten worden. Dit geldt ook voor de Movemaster RV-M2, die 
echter een hogere snelheid, herhalingsnauwkeurigheid , hefvermogen en arbeids
bereik heeft. De Rob3i-robot van John Minister Automation valt in dezelfde catego
rie. V~~r de Hasfield Bidroid HS2B wordt een zeer grote bewegingssnelheid 
geclaimd. Aile specificaties zijn schematisch weergegeven in tabel 5.1. 

Tabel 5.1 : Speclficaties knikarm-robots 

Merk Type Oraagvermogen Herhalings- nauwkeurigheld aantal 
[kg] nauwkeurigheid [mm] assen 

[mm] 

Asea IRB6 5 0.1 nb 5 

Asea IRB 1000 3 0.1 nb 6 

Hasfield Gamma 1 0.5 0.5 5 

Hasfield Bidroid 1 0.5 nb 5 
HS2B 

John Minister Rob3i 1 0.5 nb 5 
Automation 

Mitsubishi Movemaster 1.2 0.3 nb 5 
EX RV-M1 

Mitsubishi Movemaster 2 0.1 nb 5 
RV-M2 

Unimation PUMA 560 2.27 0.2 nb 5 

nb = niet beschikbaar 
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5.3 De horlzontale knikarm-robot 

De horizontale knikarm is speciaal voor assemblagedoeleinden ontwikkeld. 
Afhankelijk van het toepassingsgebied werkt de robot met 3 tot 5 electrisch 
gestuurde bewegingsassen. De twee hoofdassen werken parallel aan het arbeids
vlak. De derde as beweegt lineair in verticale richting en verzorgt de eigenlijke 
heffunctie. V~~r rotatie van de flens aan het uiteinde van de robotarm kan een 
vierde bewegingsas toegevoegd worden. 

Door de bouwwijze heeft de robot een hoge stijfheid in verticale montagerichting en 
een selectieve slapheid in het horizontale vlak. Vandaar dat deze configuratie ook 
wei aangeduid wordt met de afkorting SCARA (Selective Compliance Assembly 
Robot Arm). Bij assemblageproduktie ligt de hoofdbewegingsrichting van de 
meeste assemblageopdrachten in de verticale richting. Vandaar dat deze robots 
zijn uitgerust met een sterke derde as, die hoge snelheden kan behalen. De 
haalbare nauwkeurigheid van de robot is hoog. 

De SCARA-configuratie is geschikter voor lagere kosten en hogere nauwkeurigheid 
dan lineaire systemen. Oit komt doordat het mechanische systeem goedkoper is, 
maar complexer in de besturing, wat echter opgevangen wordt door software
toepassingen. 

De AR-M270-robot van de Japanse firma Hirata Industrial Machineries is uitgerust 
met 'direct-drive' motoren en is een snelle, nauwkeurige assemblagerobot. Speciaal 
voor 'clean-room' bewerkingen is door Hitachi de C4010SL-robot ontworpen. Het 
niveau van zuiverheid is klasse 10, dat wordt bereikt door de unieke vacuum 
zuigstructuur, die is geTmplementeerd voor het binnenhouden van stofdeeltjes in de 
robot. 

Een SCARA-robot die geheel electrisch is uitgevoerd is de RS84 van Staubli 
Unimation. Eveneens speciaal gebouwd voor hoge snelheid assemblage en 
verwerking van kleine onderdelen. 

Een goedkopere en flexibelere robot was het streven van Versatronics bij het 
opzetten van de VMR3000-robot. In eerste instantie bedoeld voor assemblage van 
PC B-prototypen , bleek de robot veel meer toepassingsmogelijkheden te hebben. 
V~~r prototypen-assemblage wordt de informatie direct vanuit het CAD-systeem 
ingelezen, waardoor veel tijdrovende programmeertijd bespaard wordt. Voor 
plaatsing van SMDs (Surface Mount Devices) wordt een 'vision' controle systeem 
toegevoegd, waardoor de nauwkeurigheid verhoogd kan worden tot 0.05 mm. 
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Deze mogelijkheden zijn er oak voor de Adept One-SCARA robot van Adept 
Technology, die voor dit soort doeleinden veel gebruikt wordt. De fabrikant claimt 
een nauwkeurigheid van 0.06 mm door toevoeging van het Adept Vision XGS2-
systeem. De Turboscara SR800 van Bosch is een sterke, nauwkeurige assemblage 
robot die met een speciaal grijperwisselsysteem oak veel gebruikt wordt voor 
assemblage van PCB's. 

De specificaties zijn weergegeven in tabel 5.2. 

Tabel 5.2: Specificaties horizontale knlkarm-robots 

Merk Type 

Adept Adept One + 
Adept Vision 
XGS2 

Bosch Turboscara 
SRBOO 

Hirata AR-M270 

Hitachi C4010SL 

Staubli RS84 
Unimation 

Versatronics VMR3000 

Versatronics + 'vision'· 
systeem 

nb = niet beschikbaar 
nvt = nlet van toe passing 

5.4 Speciale configuraties 

Oraagvermogen 
[kg] 

nb 

10 

2 

5 

5 

1.5 

nvt 

Herhalings-
nauwkeurlgheld 

[mm] 

nb 

nb 

0.01 

0.05 

0.05 

0.03 

nb 

nauwkeurlgheid santal 
[mm] assen 

0.06 4 

0.025 4 

nb 4 

nb 4 

nb 4 

nb 4 

0.05 nvt 

Tenslotte is er nog een aantal speciale configuraties. Zoals de MPS2000 van 
Dynapert die ook wordt aangeduid met 'chip shooter'. De nadruk ligt bij deze 
machine op snelheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Dit wordt bereikt door 
mid del van een kop met 14 telescopische gereedschappen en een verfijnd 'vision' 
controle systeem. Bij controle wordt ieder onderdeel gescand met behulp van een 
camera en afgekeurd bij geconstateerde gebreken. Ook worden de rotatie en 
lineaire positie ten opzichte van de kop gemeten. Dit wordt gebruikt bjj de positio
nering van het onderdeel op de PCB. De flexibiliteit ten aanzien van PCB-produktie 
is groot, maar het is niet bruikbaar voor andersoortige doeleinden. 
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Oit geldt oak voor het Mega 1 - systeem van Megamation. De naam is een 
afkorting van Multiple Enhanced Gantry Arms, dat slaat op de uitvoering van de 
robot. Het grote voordeel van dit systeem ten opzichte van eenarmige robots is het 
aandrijfsysteem dat kan worden gekarakteriseerd als een lineaire 'direct·drive' (zie 
figuur 5.2). 

Figuur 5.2 : Aandrijfprincipe Mega 1-robot 

Bij deze aandrijving wordt de verticaal hangende robotarm magnetisch aangetrok
ken door een plaat. Tussen de arm en de magnetische plaat bevindt zich een lucht

laag met een dikte kleiner dan 13 ~m, waardoor een wrijvingsloos geleidingsvlak 
ontstaat. Op de plaat is een fijn rooster geetst, waardoor zowel in x- als y-richting 
een lineaire stappenmotor wordt gecreeerd. Oeze combinatie van geleiding en aan

drijving zorgt voor een hoge snelheid en nauwkeurigheid. In de arm, waarvan er 

maximaal 4 bevestigd kunnen worden, bevinden zich neg extra vrijheidsgraden (z
richting en rotatie om de as van de arm). 

Tevens is de robot zeer veilig doordat het werkvlak geheel binnen het systeem ligt. 
Oaarnaast kunnen de armen met behulp van een zeer kleine kracht tegengehouden 
worden, wat letsel voorkomt. Oit is een gevolg van de selectieve compliantie die het 
systeem bevat ; een zeer grote stijfheid in de verticale richting en een kleine 

stijfheid in het x-y vlak, dat succesvolle assemblage bevordert. 
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Door toevoeging van een camera-controle-systeem (Megavision) kan de nauwkeu
righeid nog een factor 5 vergroot worden. ledere SMD (Surface Mount Device) 
wordt gescand en vergeleken met een ideale component-configuratie uit het 
geheugen. Indien niet voldaan wordt aan de toleranties, krijgt de besturing de 
opdracht het onderdeel te verwerpen. 

Het Zwiterse bedrijf Demaurex heeft een commerciele versie gebouwd van de Delta 
4 robot die ontwikkeld is door EPFL (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne). 
Het principe is gebaseerd een parallelrobot. Dat wi! zeggen dat de beweging in aile 
assen parallel kan plaatsvinden. De uitvoering is te vergenjken met een omgekeerde 
driepoot, waarbij de eindmanipulator bevestigd wordt aan het laagste punt. ledere 
poot van de robot is uitgevoerd als een parallellogram, die bevestigd is aan een 
'schouder'. De schouders worden bewogen door een daaraan bevestigde motor. In 
de eindmanipulator kan nog een vierde bewegingsas gemonteerd worden, die de 
rotatie om de verticale as verzorgt. De motor wordt dan geplaatst in de basis die 
boven de robot hangt. Hat principe van de Delta 4 robot is weergeven in figuur 5.3. 

1 . Robot shoulder 
2. Robot ..... 
3. Gripper-came, 
4. Gripper 
5. MOlor 
6. MOIQI' 
7. T e/escooIC 111m 

Figuur 5.3 : Principe van de Delta 4 rOo 
bo~ 

Doordat de totale massa van de bewegende delen in het parallelle concept zeer 
klein is, kunnen lichte produkten zeer snel verwerkt worden. De besturing is echter 
zeer complex, omdat de bewegingen van aile armen volledig ge'interpoleerd moeten 
worden. 
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Een nieuwere ontwikkeling is de robot die geschikt is om onder vacuum te werken. 
De universiteit van California heeft samen met een Japans bedrijf een robot ge
bouwd die de volgende eigenschappen bezit : 

- De motoren zijn volledig vacuum-compatibel en uitgerust met electronische 
circuits die in een vacuumomgeving ook goed functioneren. 

- Het bevat een nieuw electronisch controlesysteem dat de beweging van de 
robot verzorgt met een nauwkeurigheid van 0.2 mm. 

- Er wordt een speciaal droog smeermiddel gebruikt, dat chemisch gebon
den wordt aan de afdichtingen en lagers en goed functioneert onder 
vacuum-condities. 

In hoofdstuk 3 is reeds aangegeven dat ter verhoging van de nauwkeurigheid een 
micromanipulator gebruikt kan worden. De CLAMP (Closed Loop Assembly Micro 
Positioner) kan een relatief onnauwkeurige robot een nauwkeurigheid geven gelijk 
aan 0.0025 mm. Stappenmotoren met een hoge precisie verzorgen de beweging 
die tot 4 graden van vrijheid uitgebreid kan worden. 
De specificaties van deze robots zijn weergegeven in tabel 5.3. 

TabeIS.3: Specificaties speciale robotconfiguraties 

Merk Type 

CRSM 'vacuum'· 
(Univ. van robot 
Califimie) 

Dernaurex Delta 4 

Dynapert MPS2000 

Megarnation Mega 1 

Megamation + Megavislon 

nb = njet beschikbaar 
nvt = njet van toepassing 

Draagvermogen 
[kg] 

nb 

100-500 gram 

nb 

nb 

nvt 
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Hertlalings- nauwkeurigheid 
nauwkeurigheid [mm] 

[mm] 

nb 0.2 

0.05 0.1 

nb 0.15 

0.01 0.06 

nb 0.01 

aantal 
assen 

nb 

4 

4 

4 

nvt 
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