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vonRWOORD. 

Dit verslag beschrijft het eerste deel van mijn eindstudie in het kader 
van het ROAD-project in samenwerking met de firma Advanced Production 
Automation B.V. te Veldhoven. 

Het tweede deel handelt over de Solid Modeling en bewegingssimulatie 
van de ROAD met behulp van het software pakket GEOMOD. 
Dit deel behandelt de constructieve bijdragen aan de eerste drie 
scharnieren van de robot. 
Ik wil op deze plaats Jos Jansen en Hans Marijnissen van A.P.A., en 
verder_al1e leden van de projectgroep bedanken voor de plezierige 
samenwerking. 

Eindhoven, 9 januari 1986. 
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SAMENVATTING. 

Dit eerste deel behandelt de constructieve bijdragen die zijn geleverd aan 

het ontwerp van de eerste drie assen van de ROAD-W2 robot, in samenwerking 

met Advanced Production Automation B.V. te Veldhoven. 

De scharnierconstructie van de oorspronkelijke ROAD-W1 robot vertoonde 

enkele zwakke punten, die bijdroegen aan een slecht dynamisch en statisch 

gedrag. 

De keus tussen een staafankermotor en een schijfankermotor zal in het 

algemeen afhankelijk zijn van de constructieve mogelijkheden in het 
. ' 

robotsysteem. 

De Harmonic Drive als overbrenging in een robotsysteem vertoont enkele 

gebreken. Spelinq en resonantie zijn hinderlijke eigenschappen, terwijl de 

stijfheid van de HD op zich hooq is, maar door overbrenqinqsassen nadeliq 

wordt betnvloed. 

De keus voor de aandrijving is gevallen op schijfankermotoren met als 

overbrenqinq Harmonic Drive's in combinatie met een voorgespannen 

tandwieloverbrenqinq. 

Ten gevolge van de corioliskracht dient het aandrijfmoment met een factor 

1.2 te worden vermenigvuldigd. 
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SUMMARY. 

This first part deals with the contributions to the construction of the 

first three joints of the ROAD-robot, which is developed in coorporation 

with the company Advanced Production Automation Inc. in Veldhoven. 

The joint-constructions of the original prototype of the ROAD (ROAD-W1) 

showed some weak points, which were partly responible for a bad dynamic and 

static behaviour. 

The choice of the type of the moving-coil servodrive will be determined by 

the construction of the joints in the robotsystem. 

The use of just a harmonic drive as transmission in a robotsystem can 

cause resonance of the system and a not neglectable backlash. The stiffnes 

of the harmonic drive is high but is influenced in a negative way by the 

transmission axles. 

The driving unit of the ROAD will be printed circuit servomotors and 

harmonic drives in combination with torsion spring loaded scissor gears. 

The coriolisforce causes a 20\ increase of the required motortorque. 
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1. INLEIDING 

Enkele jaren geleden zocht de engelse levensverzekeringsmaatschappij PRUTEC 

naar mogelijkheden om te investeren. Volgens een onderzoek zou robotica een 

interessant gebied zijn. 

Daarom werd aan twee ingenieursbureaus opdracht gegeven om een robot te 

ontwikkelen die op vele terreinen inzetbaar zou zijn. 

Een van deze bureaus was Acrobe Automation Technology Inc. in de verenigde 

staten, dat in samenwerking met het Robotics Laboratory van het New York 

institute of Technology een robot heeft ontwikkeld met de codenaam AG-4. 

Het andere bureau was PA Technology uit Engeland. De door dit bureau 

ontworpen robot kreeg de naam ROAD-W1 (Robot Of Advanced Design). 

Het prototype van de ROAD werd getoond op een beurs voor innovatieve 

ontwikkelingen. Hier werden de contacten gelegd met de firma A.P.A.(Advanced 

Production Automation BV. uit Veldhoven). 

De bedoeling van A.P.A. was om deze robot in licentie te maken en op de 

nederlandse markt te brengen. Voordat deze beslissing genomen werd wilde 

A.P.A. de robot uitgebreid testen. 

Hiervoor heeft A.P.A. met de TH een contract gesloten. Een aantal mede

werkers van de vakgroep WPB heeft in het laboratorium voor bedrijfsmechani

satie een aantal proeven met de ROAD-robot genomen om een indruk te krijgen 

van de kwaliteiten van de robot. De resultaten van dit onderzoek zijn 

vastgelegd in het WPB-rapport 0124: -Measurements on the ROAD-robot a .[14] 

Het prototype bleek een aantal ernstige tekortkomingen te hebben. Prutec 

kreeg door dit rapport zoveel vertrouwen in de firma A.P.A. en de aanwezige 

expertise op de THE dat zij geld ter beschikking wilden stellen aan A.P.A. 

om tesamen met de THE een verbeterde versie van de ROAD-robot te 
ontwikkelen. 

ir werd een werkgroep samengesteld voor de ontwikkeling van de besturing, 

met aIle daarbij behorende electronica, en een werkgroep voor de ontwikke

ling van de mechanische constructie. 

In beide groepen zaten medewerkers van de TH, medewerkers van A.P.A. en 

eindstudenten. Ondergetekende maakte deel uit van de 'mechanica-groep'. 
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In deze groep werd wekelijks gebrainstormed over mogelijke mechanische 

constructies van de nieuwe ROAD, waarna de uitvoerbaarheid van de geopperde 

ideeen werd nagegaan. 

Deze werkwijze heeft er toe geleid, dat binnen 4 maanden het voorontwerp 

van de mechanische constructie van de nieuwe ROAD op papier stond. A.P.A. 

heeft daarna de verdere detailleringen uitgevoerd. 

Volgens planning zou in januari 1986 het prototype van de ROAD-W2 klaar 

moe ten zijn waarna door de TH weer de benodigde tests zullen worden 
uitgevoerd. 
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2. DE ROAD-W1. 

2.1 Bespteking van het testrapport. 

De mechanische construe tie van de ROAD is op dynamisch gedrag bekeken met 

behulp van modale analyse technieken. 

De robot zag er als voIgt uit: 

fi9~1 De ROAD-W1 robot. 

Van de robotarm in gestrekte stand zijn de volqende eigenfrequenties 
bepaald: 

mode eiqenfrequentie 

1 6.64 Hz 
2 7.16 Hz 
3 9.78 Hz 
4 25.75 Hz 
5 27.75 Hz 
6 41.23 Hz 
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De amplitude van de trilling bij de laagste eigenfrequentie aan het uiteinde 

van de arm bedroeg 0.25 mm/N. 

Het berekenen van de overdrachtsfuncties van een groot aantal karakteris

tieke knooppunten van de geschematiseerde ROAD maakt het mogelijk om het 

dynamisch gedrag visueel interpreteerbaar te maken. 

Om de torsiestijfheid van de bovenarm te bekijken is ditzelfde nog een keer 

gedaan met de robot in een stand waarbij de bovenarm in het verlengde van de 

romp-as staat en de onderarm hier loodrecht op. 

Oit de visuele presentatie van de verschillende modes zijn de volgende 

zwakke punten af te leiden: 

1. de polsconstructie 

2. de torsiestijfheid van de bovenarm 

3. de rotatiestijfheid van de aandrijvingen en/of scharnierconstructie 

van romp, schouder en elleboog. 

Deze punten zullen in de bespreking van de constructie nog aan de orde 
komen. 

De eerste ROAD was zeer gevoelig voor belastingveranderingen aan de tool

mounting plate van de pols. In gestrekte stand daalde de eigenfrequentie in 

de Y- en in de Z-richting als functie van de belasting (0 tot 20 kg., van 

5.96 Hz tot 3.75 Hz resp. van 8.56 Hz tot 5.09 Hz. 

Om het statisch gedrag van de robot te bepalen werd de verplaatsing van de 

pols gemeten die het gevolg was van een belasting die aan het uiteinde van 

de gestrekte arm was aangebracht. Hierbij was het nodig om de elleboog te 

fixeren omdat anders de verplaatsing groter was dan het meetbereik van de 

opnemer (35 mm." 

Verder bleek dat er een werkelijke speling van om en nabij de 3.5 mm. in 
Z-richting aanwezig was en een fikse hysteresis optrad. De speling in de 

Y-richting, dus om de rotatie-as van de romp, bedroeg 5 mm. 
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De doorbuiqinq ten qevolqe van de maximaal toelaatbare belastinq van 20 kq. 

was 21 Mm. Zie bijlaqe 1. 

De statische stijfheid die de servomotoren konden opbrenqen bedroeq 

0.013 mrad/Nm. Dit betekent op een arm van 1.5 meter lenqte een verplaatsinq 

van 0.03 Mm. per N. Daarbij komt dan noq de verplaatsinq ten qevolqe van de 

mechanische stijfheid. 

De ROAD vertoonde in werkinq een drift van 2.752 Mm. 

Ook had de ROAD de neiqinq om na het siqnaleren van een proqrammafout 

onverwachte onqekontroleerde beweqinqen uit te voeren omdat de 

qeproqrammeerde posities verloren qinqen. 

De beoordelinq van de ROAD-W1 robot door het testteam is het best te 

karakteriseren door de uitspraak: -The ROAD-robot desiqned by software 

people is more the first elaboration of a qood idea rather than a prototype 
of a robot-. 



" 
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2.2 De constructie van de oude ROAD. 

Gonstructie van de romp. 

motor _ 
SEN 01'11 
$0 1(1, -)"0 

fig.2 Schets van de rompconstructie. 

- Ret onderste van de twee kogellagers' is vast en moet de axiale krachten 

opnemen. Ret zou de nauwkeurigheid ten goede komen als het bovenste lager 

de axiale krachten zou opnemen. 

- De motor kan zijn warmte aIleen via de robot zelf afvoeren. Er is geen 
geforceerde koeling. 
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- De constructie is niet onderhoudsvriendelijk. Wanneer iets aan de motor 

of Harmonic Drive moet worden gerepareerd, moet de hele robot 
gedemonteerd worden. 

- Er ontbreken afdichtingen tussen de flenzen. Aan de onderzijde bleek de 

ROAD olielekkage te vertonen. De olie dient voor de smering van de 

Harmonic Drive. Wanneer als eis wordt gesteld dat de robot in aIle 

standen gemonteerd moet kunnen worden, voldoet deze constructie niet. 

CQnstructie van de schouder. 

IlIoiot' voo V' 

oncl~Yo"w\ 

$& M t>fM.so BIt-l .A l!=:==:::.::::::1t:::L--=~_ 

fig.3 De schouderconstructie. 

HarM. Dr;v.( 
f..IOUC - ~-O 
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- Het verloop van de krachtdoorleiding is niet ideaal. 

- De twee eenrijige groefkogellagers zijn te dicht bij elkaar gemonteerd. 

In verband met de eis dat de robot in elke stand gemonteerd moet kunnen 

worden, zal deze lagering niet voldoen. 
- De extra lange as aan de motor is niet standaard en niet torsiestijf. 

- Het huis van de schouder is zwak uitgevoerd. 

- Afdichtingen ontbreken. 

Constructie van de ellebooq, 

S~ F stilet kage( I lY9'" 
be> 0' t RS 

"oo/d fa,.ft's 
J.{ar t'\. oft t w, f.l tJ u ( I.rU 

/ 

\ \ 

, 

I 
,-~..-J ~ ______ --/--1.0- ~ 

fig.4 De elleboogconstructie. 
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- De bevestiging van de onderarm aan de bovenarm met conische klemringen is 

niet goed. Een as is niet torsiestijf, en de klembus kan onder invloed 

van een moment gaan invreten op de as en zelfs slippen. 

fig.5 Bevestiging van de onderarm aan de bovenarm. 
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3. HET EISENPAKKET VOOR DE NIEUWE ROAD-W2 

3.1 Algemeen 

In eerste instantie was het de bedoeling om de ROAD-robot te verbeteren door 

enkele wijzigingen in de constructie aan te brengen, waarbij de opbouw 

qehandhaafd diende te blijven. 

Echter de door te voeren veranderingen waren van dien aard, dat al snel het 

inzicht kwam dat het huidige ontwerp onmogelijk gehandhaafd kon worden. 

Mede gezien de te stellen eisen aan de nieuwe ROAD en gezien de inspanning

en die het zouden kosten om het bestaande antwerp te handhaven werd besloten 

om de ROAD volledig te herconstrueren. 
Het eisenpakket en de beooqde toepassingsmogelijkheden van de ROAD staan 

beschreven in de Users Requirement Specifications (URS). Dit is een document 

dat door A.P.A. in overleg met de TH en de investeerder Prutec is samen
gesteld. 

De voor de mechanische constructie belangrijke punten zullen hier even 

worden aangehaald en besproken. 

3.2 Opbouw. 

Het eerste type van de nieuwe ROAD-robot wordt een las robot, geschikt voor 

MIG, MAG, TIG en flux core lasprocessen. 

De robot dient zowel mechanisch ala electronisch modulair van opbouw te 

zijn zodat uitgaande van hetzelfde basisconcept, uitgebreid met de juiste 

aanpassingen, de robot geschikt te maken is voor andere processen zoals: 

-snijden, lassen en boren met laser 
-lijmen 

-hanteren en montage 

Het ROAD-concept omvat het lasproces als geheel, waarbij de robot controller 

zowel de besturing van de robot zeIf, van de werkstuk-manipulator als van de 
lasapparatuur beheerst. 
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De ROAD-robot is opgebouwd uit een aantal schakels verbonden door draai

punten die door electrische servomotoren worden aangedreven. 

De basisconstructie bestaat uit drie assen, welke zijn een voet , een 

bovenarm en een geamputeerde onderarm die eindigt in een flens (de dividing 

flange) . 
7~O 1S0 

" -
~ ... 

-'.1 
\,/ 

g 
1ft 

"" "'" 

fig.6 Basissamenstellinq van de ROAD. 

De symbolische weergave is volgens VOl 2861 blatt 1. 

Scharnieren worden hierin als voIgt weergegeven 

<JJ> 
@ 

(0' 

~ 

d 

) fig.7 Weergaven van scharnieren 

volgens VDr 2861. 

De afmetingen van de schakels zijn zoveel mogelijk in overeenstemming met de 

oude ROAD gekozen. 

Deze basisconstructie kan naar keuze worden uitgebreid met een 1-, 2- of 3-

assige polsconstructie al naargelang de functie waarvoor de robot geschikt 

gemaakt moet worden. De lasrobot bezit na de dividing flange een 3-assige 

polsconstructie met een totale lengte van 600 mm. zodat de totale lengte van 

de arm 1, 5 meter bedraagt. 

De robot moet in elke positie gemonteerd kunnen worden. 

Deze eis bepaalt in sterke mate de grootte van de motorvermogens. 
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3.2 De belastinq. 

De last L wordt per definitie gevormd door het gewicht van het aan de tool

mounting-plate te monteren gereedschap plus het gewicht van het te hanteren 

object. (VDl 2861, blatt2). Deze last dient onder de gegeven condities van 

snelheid en nauwkeurigheid te manipuleren zijn. 

Deze last wordt gezien ala het gewicht van een puntmassa op het oppervlak 

van een bol waarvan het middelpunt in het midden van de tool-mounting-plate 

ligt en een straal heeft van 0.1D . Hierbij is D de maximale afstand max max 
tussen het eerste scharnier en de tool-mounting-plate. 

0"''''1< = 10'1.0 .., ... 

1100 R ~ "\ I 0""'1 = .aao ""'" 

fig.8 Oefinitie van de last van de robot. 

De zes-assige ROAD-robot moet een last L van 5 kg. in het gehele werkgebied 

met de opgegeven nauwkeurigheid en snelheid kunnen manipuleren. De VOI-norm 

gaat iets verder in het definieren van de last: 

Maximal/at 

fig.9 Onderscheiding van de last volgens vor 2861. 

De maximale nuttige last is het gewicht van het zwaarste voorwerp dat onder 

verminderde condities en met vermelding van deze condities zoals lagere 

snelheid, lagere nauwkeurigheid of kleiner werkgebied kan worden gehanteerd. 
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3.3 Werkbereik. 

Na een marktonderzoek uitgevoerd door Pascal Huydts [8] is een uitspraak 

gedaan over het gewenste werkbereik, de hoeksnelheden en de hoekvernellingen 

van de verschillende scharnieren en over de te bereiken nauwkeurigheid. 

V~~r de zes-assige las robot wordt het volgende opgegeven: 

scharniernummer rotatie hoeksnelheid hoekversnelling 
[0] [°/5] [°/52] 

1 2x160 90 240 

2 - 2x90 90 240 

3 2x135 90 240 

4 2x160 90 300 

5 2x125 90 300 

6 750 90 300 

3.4 Herhalings- en positioneringsnauwkeurigheid. 

De herhalingsnauwkeurigheid moet volgens de URS beter zijn dan +/- 0,1 mm. 

Een dergelijke manier van weergeven laat nog veel mogelijkheden open. Er 

bestaan verschillende definities van herhalingsnauwkeurigheid en van 

positioneringsnauwkeurigheid. In [12] wordt de problematiek rond deze 

begrippen besproken. 

In het algemeen kan gezegd worden dat positioneringsnauwkeurigheid de mate 

is waarin de robothand een gewenste positie bereikt die hem van te voren is 

opgedragen. Zij is o.a. afhankelijk van 

1) het oplossend vermoqen van de besturing. 

2) de onnauwkeurigheden van de mechanische componenten. 

(verbindingen, aandrijving). 

3) de belasting van de hand. 

4) een willekeurige, nooit van tevoren benaderde vastgestelde 

positie. 
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De herhalingsnauwkeurigheid is de mate waarin de robothand in staat is om 

punten meerdere malen te bereiken, of hoe goed de robot zichzelf kan 

herhalen. Deze is eveneens afhankelijk van bovenstaande punten , met 

uitzondering van punt 4 omdat bij het herhaald positioneren van de robot de 

vastgestelde positie niet verandert. 

Voor de positioneringsnauwkeurigheid z~)n verschillende definities bekend: 

1) Positionerings- of absolute nauwkeurigheid is de tolerantie in elke 

coordinaatrichting wanneer een in de ruimte opgegeven punt wordt 

bereikt. 

2) Positioneringsnauwkeurigheid is het verschil tussen het te bereiken 

punt en het centrum van de verdelingscurve. 

fig.10 positioneringsnauwkeurigheid volgens def.2. 

Definitie 1 wordt als meest bruikbare bestempeld. 

Ook voor herhalingsnauwkeurigheid bestaan verschillende definities: 

1) Herhalingsnauwkeurigheid is de lengte van de straal vfn de kleinste 

cirkel die om aIle punten getekend kan worden. 

2) Herhalingsnauwkeurigheid is de lengte van de standaarddeviatie 

vanaf het gemiddelde van de gemeten waarden van de positie bij 

herhaald bewegen naar hetzelfde punt. 

fig.11 HerhaIingsnauwkeurigheid = a 

3) Herhalingsnauwkeurigheid = 30 
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Wiskundig kan worden aangetoond dat 68,26% van aIle meetwaarden liggen 

tussen x-a en x+a, 95,4% ligt tussen x-2a en x+2a en 99,76% ligt tussen x-3a 

en x+3a. 

Een duitse definitie houdt rekening met het verschijnsel dat de ligging 

van de gemiddeide waarden weI eens verschiIIend kan zijn wanneer het zelfde 

punt vanuit twee tegenoverliggende richtingen wordt benaderd. Deze 

'Umkehrspanne' kan als hysteresis worden gezien. 

fig.12 Umkehrspanne U. 

De herhalingsnauwkeurigheid zoals opgegeven in de URS is gebaseerd op deze 

laatste definitie en een 95,4% betrouwbaarheidsinterval. 

H = ~ + 25 = 0,1 mm. 

met H = herhalingsnauwkeurigheid 

U = Umkehrspanne 

5 = gemiddelde standaardafwijking 

Deze herhalingsnauwkeurigheid zeqt echter niets over de positionerings

nauwkeurigheid. Een hoge herhalingsnauwkeurigheid en een lage positio

neringsnauwkeurigheid is goed mogelijk. 

3.5 Enige ontwerpparameters. 

Enkele medewerkers van de robot research group van de Swiss Federal 

Institute of Technology in Lausanne hebben enkele parameters gedefinieerd 

die geschikt zijn om verschillende robots onderling te kunnen vergelijken en 

te beoordelen [3,4,5]. Zij pleiten voor standaardisatie van deze para

meters in de robotliteratuur. 

Een van deze parameters is de Q-faktor, een kwaliteitsfaktor voor de 

constructie van een robotarm. Deze Q-faktor geeft het verband aan tussen de 

lengte van de arm en de eigenfrequentie volgens: 



- 16 -

Q = f.l [m/s] 

Onderzoek heeft aanqetoond dat voor de meeste robotarmen deze faktor tussen 

de 10 en de 30 [MIs] ligt. 

Bij de constructie moet qestreefd worden naar een zo qroot mogelijke 

Q-waarde. Oit betekent een zo hoog mogelijke eigenfrequentie, wanneer de 

lenqte van de arm al is vastqeleqd. 

Oeze eigenfrequentie van een ongedempt systeem is afhankelijk van de 

stijfheid van de constructie en de te beweqen massa volgens 

f = ..-1 __ I~ [m/s] 
2 2.11' m.r 

waarin c = torsiesstijfheid [Nm/rad] 

m = massa [kg] 

r = lengte em] 

Een tweede parameter is de tijd T die nodiq is bij de beweginq van de last 

van punt A naar punt B. Deze parameter wordt ook gepropageerd door de 

Japanese Industrial Robot Association [9]. 

Ret opgeven van een maximale snelheid waarmee een last verplaatst kan worden 

is niet voldoende. Een voorbeeld zal dit duidelijk maken. 

---- t 

fig.13 Verplaatsingsdiaqram 

Vmax2 > Vmax1 . 

Ook het versnellingspatroon is belangrijk. Demaurex en Gerelle beschouwen de 

absolute nauwkeurigheid als de maximale amplitude van de trilling die 

ontstaat bij de beweging naar een te definieren punt. Een sprong in de n-de 

a£qeleide van de verpiaatsingsfunctie geeft een trilling met een maximale 
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amplitude gelijk aan die sprong gedeeld door de eigenfrequentie tot de macht 

n (6,10]. 

a = !:i..r 
n 

III 

waarin a = amplitude van de resttrilling Em] 

a = spronggrootte in de n-de afgeleide [rad/sn] 

r = straal Em] 

III = eigenhoekfrequentie [rad/s] 

In tabel 1 is de verplaatsingstijd T uitgerekend voor verschillende 

hoekverdraaiingen met de maximale hoekversnelling ~ax als parameter. Deze 
tijd is voor drie verschillende bewegingsfuncties berekend. 

De eerste functie is de eenparig versnelde beweging, waarbij een sprong in 

de versnelling optreedt ter g+ootte van amax ' 

De tweede functie is de bewegingsfunctie waarbij de versnelling lineair 

oploopt tot amax en daarna weer lineair afneemt. Er wordt aangenomen dat de 

grootte van de sprong in de afgeleide van de versnelling gelijk is aan 
2 

a /111 max max 
De derde functie is de bewegingsfunctie volgens de scheve sinus. De sprong 

in de afgeleide van de versnelling bedraagt dan 2xa2 /111 • max max 

eenparig versneld 
snron~ in de derde 
af'leleide 

"'r-----~ -/; 1 

;;. 
t 

" i 

. 
()(. 

f 

scheve sinus fig,14 Diagrammen van 

drie 

verschillende 

bewegingsfunct 

ties. 
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sprong in 
scheve eenoarig derde af· 
sinus versneld geleide 

Draa; ing t· u...lo/s} at_.Io/s2] tijd [sJ tijd [s] tijd [sJ 

180 90 240 2,59 2,38 3,25 

180 90 120 3,18 2,80 4,50 

180 90 90 3,57 3,00 5,30 

120 90 240 1,92 1,71 2,58 

120 90 120 2,51 2,10 3,83 

120 90 90 2,90 2,33 4,67 

.90 90 240 1.59 1,38 2,25 

90 90 120 2,18 1,75 3,50 

90 90 90 2,57 2,00 4,33 

45 90 240 1.09 0,00 1,75 

45 90 120 1,68 1,25 3,00 

45 90 90 2,07 1,50 3,83 

30 90 240 0,92 0,71 1.58 

30 90 120 1,51 1,08 2,83 

30 90 90 1,90 1,33 3,67 

tabel 1. Berekende tijd benodigd voor rotatie bij drie verschillende 

bewegingsfuncties. 

Als nu de absolute nauwkeuriqheid volqens definitie 1 qelijk wordt qesteld 

aan 0,1 ma., dan kan voor de verschillende functies een laagste 

eigenfrequentie globaal worden berekend volgens 

f = 1 \nr;:.:=.r __ 
~I:LI. -3 
2.1f 0,1.10 

[Hz]. 

Om een indruk te verkrijqen van de benodigde torsiestijfheid van het eerste 

scharnier (romprotatie) wordt de robotarm gesymboliseerd tot een een-massa

veersysteem met een massa, een oneindiq stijve, massaloze staaf en een 

scharnier met een bepaalde torsiestijfheid. 

D rn = 2.0 \.(~ 

fig.15 Vereenvoudiging van de robot tot een een-massa-veersysteem. 
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De MaSSa van 20 kg lijkt op dit moment uit de lucht gegrepen, maar zoals 

later zal blijken is dit de gereduceerde Massa van de gehele arm. 

De torsiestijfheid kan nu bepaald worden volgens 

C = m.(2w.f)2 x r2 [Nm/rad] 

In onderstaande tabel zijn de eiqenfrequenties en stijfheden weergegeven 

waaraan de constructie moet voldoen wil de gewenste absolute nauwkeurigheid 

van 0,1 mm bereikt kunnen worden. De invloed van de maximale hoekversnelling 

en de verschillende bewegingsfuncties is goed te zien. 

sprong in 
scheve eenparig derde af-
sinus versneld geleide, 

0( [0/s2] f lHz} C [NI .. /rad] f[Hzl C [N ... /ra4) f [Hz1 c tN,../twI) 

5 6 9,2 5 
240 11 ,5 3,0.10 42,5 4,1.10 1,9.10 

. 5 6 5,8 4 
120 7,3 1,2.10 30,0 2,1.10 7,6.10 

4 6 4,8 4 
90 5,0 5,8.10 26,0. 1,5.10 .5,2.10 

tabel 2. Invloed van hoekversnellinq en beweqingsfunctie op 

eigenfrequentie en stijfheid. 
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4. BIJDRAGEH AANHET ONTWERP VAN DE EERSTE DRIE SCHARNIEREN. 

4.1 Keuze van de scharnierconfiguratie. 

Tot nu toe kan de robot ais voIgt geschematiseerd worden, met de notatie 

volgens VDl 2861: 

neup 

fig.16 Schema van de ROAD. 

Het gedeelte elleboog-toolmountingplate bevat een nog te ontwerpen drie

assige polsconstructie. 

Aan de scharnierconstructies kunnen de volgende eisen worden gesteld: 

1) romp (in A.P.A.-notatie: J.1.a.0) 2x160o. 

schouder (J.1.b.a) 2x90o. 

elleboog (J.1.c.b) 2x13So. 

2) spelingsarme constructie. 

3) lichte constructie. 

4) in aIle standen toepasbaar (let op lagering en smering). 
5) stijf. 

6) eenvQudig te monteren en demonteren binnen nauwe toleranties. 

7} kabeltoevoer indien mogelijk binnendoor. 

8) onderhoudsvriendelijk. 

9) esthetisch verantwoord. 
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10) bij voorkeur draai- of kotterwerk i.v.m. werkplaatsmoqelijkheden 

bij A.P.A. 

11) voor schouder en ellebooq zoveel moqelijk qelijke constructies 

toepassen. 

V~~r de schouder en ellebooq kunnen verschillende confiquraties worden 

bedacht: 

I 

f 
1 1 3 6 

£iq.11 Alternatieve confiquraties van de scharnieren. 

De eisen 3,4 en 5 leiden tot een vorkconstructie waarbij de laqers ver uit 

elkaar kunnen worden qeplaatst. In verband met eia 11 moet qedacht worden 

aan een constructie zoals nr 1. Er moet noq worden naqeqaan hoe een 

derqelijke vorkconstructie qecombineerd kan worden met de te qebruiken 
overbrenqinq en aandrijvlnq. 
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4.2 Keuze van het type aandriiving. 

In de Users Requirement Specifications is vastgelegd dat de scharnieren van 

de robot met elektrische servomotoren worden aangedreven. De eisen die aan 

servomotoren in robots worden gesteld zijn vrij hoog: 

- Ze moeten een groot en goed regelbaar toerentalbereik hebben, 

zowel positief als negatief. 

- Ze moe ten een groot aanloopkoppel bezitten en het koppel moet, 

evenals het toerental, goed regelbaar zijn. 

- Ien lage mechanische tijdkonstante is gewenst. 

- Een hoge thermische tijdkonstante is gewenst. 

- Ze moeten een hoge betrouwbaarheid hebben. 
- Ze moeten een lage massa hebben. 

Ien lineair koppel-toerental diagram is gewenst. 

In principe kan gekozen worden uit gelijkstroom- of wisselstroommotoren.ln 

robots worden tot nu toe meestal gelijkstroommotoren toegepast. Snelle 

servomotoren dienen een lage massatraagheid te bezitten. Motoren met een 

bewegende spoel, zoals staafankermotoren en schijfankermotoren voldoen 
hieraan. De oude ROAD bezat staafankermotoren. 

Een vergelijking tussen staafankermotoren en schijfankermotoren heeft het 
volgende opgeleverd. 

Schijfankermotoren. 

Het veld wordt opgewekt door permanente magneten van hoge kwaliteit. De 

rotor bestaat uit een schijf van isolatiemateriaal met bedrukte bedrading. 

Dit levert een zeer gering traagheidsmoment, nog kleiner dan van 

staafankermotoren (mechanische tijdkonstante <10 ms). Naarmate het te 

leveren koppel toeneemt neemt dit verschil ook toe. 
Op de rotorschijf liggen de draden bloot zodat het warmtestralend oppervlak 

groot is. Hoge pulsstromen zijn toegestaan, maar niet voor lange tijd 

(± 50 m5). Daarna is een afkoelperiode nodig van ongeveer 4,95 s. 

Ien schijfankermotor heeft een kortere bouwlengte dan een staafankermotor. 
Bijvoorbeeld een 3 KW schijfankermotor met tacho heeft een lengte van 200 

mm, terwijl een 3 KW staafankermotor een bouwlengte heeft van 280 mm. 

Door het ontbreken van ijzer in de rotor wordt de massa gereduceerd, en is 

er nauwelijks sprake van ankerinduktie. Ook bij grote versnellingen treden 
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nauwelijks vonken bij de koolborstels op. Dit heeft tot qevolq dat de kool

borstelstandtijd qroot is (i 5,4.108 omwentelingen). 

Een nadeel is de qerinqe overbelastbaarheid. De rotor maq de 150°C niet 

overschrijden. (motoren met aanqebouwde geforceerde koelinq zijn leverbaar 

door AXEM-CEM). 

Schijfankermotoren z1ln in het algemeen duurder dan staafankermotoren en ze 
zijn minder qeschikt voor zeer hoqe toerentallen (>10.000 omw/min). 

Staafankermotoren. 

Bij deze motoren wordt een klein massatraagheidsmoment verkreqen door de 

gerinqe radiale afmetinqen van de rotor. Daar de opqewekte kracht evenredig 

is met de lengte van de rotor wordt toch een goed moment verkreqen. Hierdoor 

kan de motor eveneens hoqe versnellinqen bereiken. 

Door zijn wat robuustere uitvoering is de overbelastbaarheid beter dan van 

schijfankermotoren. Hij heeft een lanqe qladde bouWYorm wat voordelen kan 

bieden bij het inbouwen. Door de aanweziqheid van ijzer in het anker heeft 

de staafankermotor last van een elektrische tijdkonstante. Dit kan in de 

servoregelkring problemen opleveren. 

Het is moeilijk om een duidelijke voorkeur uit te spreken voor een van de 

twee. De balans slaat eniqszins door naar de toepassinq van schijfanker

motor en , maar de constructieve mogelijkheden tot inbouw van een de types zal 

de doorslag moeten geven. 

4.3 leuze van het type overbrensinq. 

Een servomotor (schijf of staaf) heeft meestal een maximum toerental van 

3000 omw/min. De maximale hoeksnelheid per scharnier bedraaqt 90 °/ 5 • Dit 

betekent dat er een toerentalreduktie van 1:200 moet worden toeqepast. 

De oude ROAD had harmonic Drives ala overbrenging. 

romp schouder ellebooq 
motor SEM DPM 30R4-58 DPM 30Z4-61 DPM 30R4-46 
harm. drive HDUC 40 HDUC 50 tandriem + HDUC 40 
stijfheid [Nm/rad] 142000 298800 142000 
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Een harmonic drive bestaat in principe uit drie onderdelen: 

1) Een elliptische wave generator (WG) 

2) Een flexibele getande bus, de flexspline (FS) 

3) Een massieve ring met binnenvertanding, de circular spline (CS) 

fig.18 Principe-schets van de Harmonic Drive. 

In de gevallen waarbij een grote overbrengingsverhouding moet worden 

verkregen wordt de wave generator aangedreven door de motoras. De motoras is 

verbonden met een ellipsvormige schijf, die d.m.v. daar om heen liggende 

kogels de flexibele bus met binnenvertanding vecvormt. Deze FS heeft een 

aantal tanden minder dan de CS. Dit verschil in tandenaantal is 

verantwoordelijk voor de reduktie. 

i = Zfs - Zcs 
Zfs 

Er zijn een zevental toepassingsmogelijkheden voor een harmonic drive. In 

bijlage 2 staan deze geschetst. 

Om tot vertraging te komen zijn de volgende combinaties mogelijk: 

1) CS vast i = Zfs 
1 Zfs - Zcs 

WG ingaand 

FS uitgaand WG en FS draaien tegengesteld 

2) WG vast 

FS ingaand 

CS uitgaand 



3) FS vast 

WG inqaand 

CS uitqaand 
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Combinatie 2 is niet interessant omdat i2~ 1. 

Toepassinq 1 en 3 blijven als potentiele constructiemoqelijkheid over. 

In het volqende zijn een aantal alternatieven qeschetst. 

I 
h ___ - ... • I --

fiq.19 Alternatieve toepassinqen van een HD in de scharnierconstructie. 
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lan de toepassing van een harmonic drive zijn enkele nadelen verbonden. 

1) De speling. 

De standaard uitvoering heeft aan de uitgaande as een speling van 9 min. 

Deze speling wordt veroorzaakt door: 

-speling tussen de de tandflanken van FS en CS 

-speling in het kogellager 

-speling tussen de buitenring van het kogellager en de FS 

Door selectie van de onderdelen kan deze speling worden teruggebracht 

tot 3 boogminuten (Bt3 uitvoering) of zelfs tot 1 boogminuut (Bt1 uit

voering). De prijs v~~r de Bt1 ligt 30\ hoger dan van de Bt3, terwijl de 

Bt3 weer 23\ duurder is dan de standaarduitvoering. Toch levert een Bt3 
harmonic drive in de romp of de schouder een werkelijke speling aan het 

uiteinde van de 1,7 meter lange arm van 1,5 mm. De Bt1 geeft nog 0,5 mm 

speling. Er bestaat een speciale robotuitvoering van 'harmonic drive die 

1,5 tot 2,5 boogminuut speling vertoont. Deze is echter minder gevoelig 

voor resonanties. 

2) De torsiestijfheid. 

De stijfheid van een harmonic drive zal van de volgende onderdelen 
afhangen [1]: -ingaande as. 

-flex spline. 

-uitgaande as. 

In bijlage 3 wordt de torsiestijfheid van de harmonic drive bepaald 

wanneer de ingaande as wordt vastgehouden. Deze bedraagt: 

[Nm/rad] 

Met Cfs = torsiestijfheid van de flexspline [Nm/rad] 

C1 = torsiestijfheid van de ingaande as [Nm/rad] 
C2 torsiestijfheid van de uitgaande as [Nm/rad] 
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De torsiestijfheid van de flexspline staat voor enkele BD types in 

onderstaand tabelletje aanqeqeven. 

BDue Belastinq [Nm] Stijfheid [Nm/rad] 

20 1.18 23900 

25 2.25 37350 

32 4.50 81870 

40 9.00 142000 

50 16.95 298800 

65 72.52 585160 

De hoekverdraaiinq van een aan een zijde inqeklemde as is te berekenen 

met de formule 

met M = wrinqend moment [Nm] 

1 = aslenqte [m] 
4 

Ip = polair traaqheidsmoment = Wj~ (mm4] 

G = qlijdinqsmodulus = 81.109 (N/m2] 

4 
De torsiestijfheid bedraaqt ! = i2~id (Nm/rad] 

Om een indruk te krijqen van de qrootte van de torsiestijfheid van een as 

is in de volqende qrafiek ~ als functie van d weerqeqeven voor enkele 
II) 

aslenqtes. 

fiq.20 Torsiestijfheid 

van een as 

10 - ....... ----------.....----_ 
10 20 
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Hieruit blijkt dat voorzichtigheid in acht moet worden genomen bij het 

verwaarlozen van slapheid van de as. De torsiestijfheid van een as is 

hooguit van dezelfde ordegrootte als die van de flexspline. De stijfheid 

van de totale HD overbrenging wordt dan de helft van de stijfheid van de 

flexspline. Oit verschijnsel hadden Huberts (7] en van de Kruk (11] 

eveneens geconstateerd. 

Het is aan te bevelen om de uitgaande rotatie van de HD over te brengen 

door middel van een flens in plaats van een as. De diameter moet zo groot 

mogelijk zijn. In dat geval wordt de stijfheid volledig bepaald door de 

flexspline. 

3) Resonanties. 
De ROAD-robot moet in staat zijn om het hele snelheidsgebied van de 

servomotor (0-3000 omw/min) te kunnen gebruiken. 

Bij het doorlopen van dit snelheidsgebied zullen er bij bepaalde toeren

tallen resonanties optreden. De harmonic drive bezit ten gevolge van 

bewerkingsonnauwkeurigheden bepaalde eigenfrequenties bij rotatie van de 

aandrijfas. Omdat de elliptisch gevormde wave generator twee 

aangrijpingspunten heeft is de frequentie van de opgewekte trilling twee 

keer hoger dan de omwentelingsfrequentie van de aandrijfas. 

Er geldt de relatie 
1 f ~ 60 n [Hz] 

met n = toerental in omwentelingen per minuut van de aandrijfas. 

Wanneer de frequentie van de in de harmonic drive opgewekte trilling 

overeenkomtmet een van de eigenfrequenties van het robotsysteem, dan 

kunnen er bijzonder sterke trillingen optreden. Dit komt de 

positioneringsnauwkeurigheid en de loopnauwkeurigheid niet ten goede. 

Uit onderzoek uitgevoerd door Harmonic Drive System GmbH in Duitsland is 

gebleken dat de eigenfrequentie van de harmonic drive optreedt bij een 

toerental van de ingaande as dat ligt tussen 300 en 400 omw/min. Dit komt 
overeen met een hoeksnelheid van een scharnier van 0,16-0,21 rad/s. 
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De opqewekte trillinq heeft dan een frequentie van 10-13 Hz. Om 

resonanties te voorkomen is het belanqrijk om een zo hooq moqelijke 

laaqste eiqenfrequentie in de robotarm te hebben. 
Tevens was qeconstateerd dat er een verband bestond tussen de speling in 

de harmonic drive en de optredende resonanties in het hele systeem. Hoe 

minder de speling in de harmonic drive was des te gevoeliger was het 

systeem voor resonanties. 

Resonanties treden op, zoals hierboven al is beschreven, wanneer 
trillinqen elkaar versterken, wanneer ze dus in fase zijn. Het optreden 

van speling is te vergelijken met een faseverschuiving van de trilling 

van de HO. Het qevolg is dat de trilling van de HO niet meer in fase is 

met die van de arm, zodat er geen resonantie meer optreedt. 

- liD 
_..... arM . 
-.- r.fl~",l!(. 

fig.21 Resonantieverschijnselen bij HD zonder en met spelinq. 

De speciale R(robot)-uitvoering die Harmonic Drive op de markt heeft 
gebracht vormt een compromis tussen speling en resonantieqevoeligheid. 

In [1] beschrijft Wim Bloks een vergelijking tussen verschillende robot

overbrenqinqen van het rotatie-rotatie type. Van de toen bekende over

brengingen bleek de harmonic drive het meest geschikt. 

De volqende tabel geeft een overzicht van technische qegevens van kompakte 

aandrijvingen [2]. De harmonic drive kan de qrootste overbrengings

verhouding realiseren. Wanneer de speling van doorslaggevend belanq is komen 

de twee excenterdrijfwerken met evolvente vertanding van AKIM en Mavilor 

naar voren. Oeze systemen vertonen echter sterke trillingen door de 
excentrische aandrijving. 
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Tafel I: T .. hnl .. he Datta ..... Kompakt.(;etmbe. 

Herste!ler Typ Getriebeart Obersol· Nenndreho max. Spiel Steifigkeitl) 8emerlwngen 
zung I moment Ore~dreho [Oradl [Nmlr041 

lNmJ moment 
{Nml 

AKlM·Antriebstechnik 11.8411 bis U mlal1friido ... 12 bis 100 370 his 3100 5$0 h .. SSOO 0.02 2· lOS bIs Spiel einstenbat 
CM-8853 Lachen RaW4 getri.be 2,4· 10" bIs Null mm 

Cyelo-Getriebebal1 DFZ his EJc.zente ... 9 bIs 11 1011 .. 680 70 his 2000 0.31>is 2·10-' bis nieht jed .. Ober-
0-8062 Markt·lndersdorf Df6 getriebe 0.5 3· lOS seu:ung bei j ... 

dem Typ milglicl! 

Harmoni .. Dri ... HOUC20 Oleitkeil- 80 his 260 30 bIs 830 60 bis 2200 -0,05 2-10-' his >pi.larm. Aus-
[).6010 Langen b"6$ getriebe 6· lOS fUhrung BI. 3 

H.ynau-Antriobstec:huik mYI bis Stimrad- 2,9 bis 6,7 I bis ISO 2,5 bIs 200 -0,1 I . 10" bIs spielanne Aus-
[).8000 Mflnclten Oi}YI gotriebe 2· lOS fuhrung 

IM5-Zahnradtechnik P 56 bis Planet.n- 3,7 bIs 6,1 8 his 20 12bis40 -I 5· 10> his 
0-7821 Eisenba<:b PSI getri.be S ·10-' 

MAVII.OIl 2SO bis 2S4 Umlaufr3d.r- 12 bis 100 8 bis 1800 40 bis 5500 0,04 •• lOS bis Spiel .insteilbar 
D-69OO Heidelberg getd.be 2-10" his Nullmm 

SETAM 116-2 bIs Stirnrad- 2 his S 8 his 150 10 bIs 200 s. Be- 6· lOS bis I Allsfilhrung SJ 
P·9240 Cllurbevoie 326-2 getriebe m.rlr. I espannt. 

ohncSpiel 

I~~~~ SZPbls27JP Plonet ..... 3 bis 11 5 bis 1200 10 bis 2400 0_08 1·10-' bIs spi.tarIM 
gotriebe 3, lOS Ausfilbruna 

Klasse II 

W'Ulenste!n S Planet_ 3 bis II ! 30 bis 180 60 his 250 0.1 2-IO"bis 
D-699l lsenbeim SPI80M gotriebe 2· lOS 

tabel 4. Technische gegevens van compacte aandrijvingen. 

Als overbrenging wordt nu gekozen voor een tweetraps principe. 

De eerste trap bestaat uit een harmonic drive met een overbrengings

verhouding 1 op 50. 

De tweede trap bestaat uit een voorgespannen tandwieloverbrenging met een 
verhouding 1 op 4 . 

De tandwieloverbrenging na de harmonic drive biedt de volgende voordelen: 

1) De speling wordt met een faktor ita d ' 1 verkleind, vooropgesteld 
n Wle 

dat de tandwieloverbrenging spelingsvrij is. 

2) De stijfheid van de gehele overbrenging wordt vergroot. 

In bijlage 4 wordt aa~getoond, dat de stijfheid met een faktor i~w wordt 
vergroot. 

Het overbrengen in twee stappen laat toe om een kleinere harmonic drive te 

kiezen. Deze heeft een kleinere stijfheid. De afname in stijfheid is 

ongeveer evenredig met de afname in de overbrengingsverhouding van de 
harmonic drive. 
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1 
Ck1 · HD ~ -:- . C HD e~ne ~tw qrote 

Dit betekent dat, bij verqelijkinq van de eentrapsoverbrenqinq met zware HD 

met de tweetrapsoverbrenqinq met lichte HD een winst in de torsiestijfheid 

met een faktor i tw wordt verkregen. 
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4.4 Berekeninq van het benodiqde aandriifmoment. 

Ten behoeve van de bepaling van het benodigde aandrijfmoment voor de 

romprotatie is de robotarm als voIgt gesymboliseerd. De massa's van de 

scharnierenen de armschakels zijn zo goed mogeiijk geschat, rekening 

houdende met de gegevens van de oude ROAD. 
ms+m6 ~+~l m4 mZ 

?SD 

Tt I Tt • t..J1 

harm. 
drn/2 

(J3 ma" = 90 /s == -rtr r'*X 
oC~ tNlX -= '2.40 % t. = t 1l: ,..~ 1. 

fig.22 Verdeling van de massa's van de geschematiseerde ROAD. 

Verdeling van de massa's: 

m1= HD + motor + encoder in elleboog 

m2= last 

')= Massa van ellebooggewricht 

m4= Massa van motoren + overbrenging in pols 

m5= Massa van schoudergewricht 

m6= HD + motor + encoder in schouder 
Massa van onder- en bovenarm is verdeeld 
J = massatraagheidsmoment [kgm2] 
T = koppel [Nm] 

w = toerental [rad/s] 

10 kg 

5 kg 

10 kg 

10 kg 
20 kg 

20 kg 

5 kg 
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Het te bepalen aandrijfmoment van de motor voor de romprotatie is opgebouwd 

uit de volgende deelmomenten: 

- een versnellingskoppel Tversn' 
- een koppel om de zwaartekracht te overwinnen (ook bij montage aan de 

muur) Tzw ' 

- een koppel om de corioliskracht te overwinnen Tcor 
Deze corioliskracht ontstaat wanneer de robot gelijkertijd een rotatie om 

zijn rompas uitvoert en de last met een snelheid v naar buiten beweegt 

fig.23 Coriolisversnelling. 

De puntmassa beweegt dan in feite in een spiraalvormige baan waarbij de 

omwentelingssnelheid w constant moet blijven. Dit betekent dus een toe

nemende rotatiesnelheid van de puntmassa, waarvoor een koppel moet worden 

geleverd. Dit koppel is afhankelijk van de momentane afstand van de massa 

tot de rotatieas en van de corioliskracht. 

De richting en grootte van de corioliskracht wordt gegeven door het vector
produkt 

en het moment t.g.v. de coriolisversnelling 

In bijlage 5 wordt de invloed van de coriolisversnelling op het aandrijf-

moment bepaald. Uitzetten van T + T geeft weer dat het maximale versn cor 
koppel nietbereikt wordt in de gestrekte stand van de arm, maar dat ten 

gevolge van de corioliscomponent het maximumkoppel eerder wordt bereikt en 

dat het een factor 0,2 boven het maximale versnellingskoppel uitstijgt. 
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Voor de berekening van het totale moment worden aIle deeimassa's van de arm 

in de juiste overbrengingsverhouding overgebracht naar het uiteinde ter 

plaatse van de puntmassa. Deze methode wordt beachreven door Koumans [10] en 

van de Hoek [6]. 
In gestrekte stand wordt de gereduceerde massa ala voIgt berekend: 

In bijlage 5 wordt de algemene uitdrukking voor een gebogen arm afgeleid. 

lnvullen van de gegevens levert op: 

Het versnellingskoppel bedraagt: J.a 2 J = 19,27.1,7 '3T = 233,3 [Nm]. 

Ret extra moment t.g.v. de coriolisversnelling: 0,2.Tversn= 46,6 [Nm]. 

Ret moment dat nodig is om de zwaartekracht te overwinnen wanneer de robot 

aan de muur is bevestigd, is afhankelijk van zijn rotatiehoek ~ om de 
. rompas. / 

fig.24 Invloed van de zwaartekracht bij montage aan de muur. 

De invloed van de massa van het schouderscharnier zal niet groot zijn maar 
kan toch even bekeken worden. 

Ais dit gedeelte wordt voorgesteld door een cilinder met lengte I = 0,5 m. 

en een straal r = 0,1 m., dan bedraagt het massatraagheidsmoment 
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en Tschouder= 0,93 x iv = 3,90 [Nm]. 

Resumerend wordt het moment aan de uitgaande as van de overbrenging: 

T3 = T3cor+ T3zw+ T3versn + T3schouder = 

= 283,9 + 321,27sin~ [Nm] 

Teruggerekend naar de ingaande as van de tandwieloverbrenging wordt dit: 

waarin i tw= overbrengingsverhouding van de tandwieltrap 

~tw= rendement van de tandwie!trap 
J = massatraagheidsmoment [kgm2] 

Dit moment teruggerekend naar de motoras geeft: 
T2 

Hierin is i tot = totale overbrengingsverhouding (=200) 

~tot = totale rendement van de overbrenging 
i hd = overbrengingsverhouding van de harmonic drive 

qhd = rendement van de harmonic drive 
J Wg = massatraagheidsmoment van de wave generator [kgm2] 

Jmotor = massatraagheidsmoment van de motor [kgm2] 

Jgrote tandwiel = massatraaqheidsmoment van het wiel [kgm
2
] 

Jkleine wiel = massatraagheidsmoment van het rondsel [kgm2] 

Met invoer van de volgende gegevens: 

i tot= i hd x i tw = 50 x 4 = 200 (in bijlage 5 is de invloed van i tot op het 
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Met invoer van de volgende gegevens: 

i tot= i hd x i tw = 50 x 4 = 200 (in bijlage 5 is de invloed van i tot op het 

te leveren moment bekeken) 

qtandwiel= 0,9 (voorgespannen tandwieloverbrenging) 
"hd = 0,8 (bron: folder BD, ingaand toerental 3000 omw/min, i=50) 

-4 2 J wg = 5,3.10 kgm (voor BDUC 40) 

Jgrote tandwiel = moet nog bepaald worden. 

De tandwieltrap in de romp bestaat uit een rondsel en een vierpuntslager met 

binnenvertanding van INA. Dit lager, type VLI 200544, heeft een buiten

diameter van 543 mm en weegt 38 kg. 

Op de ring met binnenvertanding is een pot gemonteerd waarop zich de 

schoudermodule bevindt. Stel dat het totale massatraagheidsmoment berekend 

kan worden met r = 500 mm en de massa is 40 kg. 
2 

Jgroot tandwiel = 5 kgm 
Jklein tandwiel kan verwaarloosd worden. 

-3 2 
Jmotoranker = 1.10 kgm (voor motortype MC19S van AXEM) 

Bet moment teruggerekend naar de motoras bedraagt dan: 

T1 = 3,39 + 2,23si~ [Nm] 

Bet houdkoppel bedraagt 2,23 Nm maximaal. 
1 Bet gevraagde vermogen T.w = 2,23 x ~ x 200 = 700 Watt 

Motorkeuze: schijfankermotor AXEM MC19S 

vermogen 1000 Watt 

houdkoppel 

toerental 

max. koppel 

3,2 Nm 

3000 omw/min 

24,4 Nm 

mech. tijdskonstante 6,5 ms 
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5. SLOTOPMEBKINGEN. 

Het zal de lezer van dit verslag niet ontgaan zijn, dat hier slechts een 

aantal constructieve aspecten zijn behandeld. Dit was echter precies de 
werkwijze van de projectgroep. Iedereen leverde zijn constructieve 

bijdragen, die tijdens intensieve werkbesprekingen werden behandeld en 

meegenomen in het ontwerp van het geheel: De ROAD-W2 robot. 

Een dergelijk samenwerkingsverband tussen een bedrijf en de T8 was nieuw, 
en naar mijn mening zeker voor herhaling vatbaar. Het was een werkmethode, 

die het projectwerk in het bedrijfsleven benadert. 

Na dit deel van het verslag voIgt een tweede deel, dat handelt over de 

solid modeling en bewegingssimulatie van deze robot. 
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• overbrenging vigs. dokumentatie, • 

• uitvoering met versterkte FLEX5PLINE van ehroom-nikkel-staal 

- uitvoering met maximale speling tussen in- en uitgaande as • 3 boog
minuten 

• uitvoering met versterkte FLEX5PLINE en max. speling • 3 boogminuten 

• uitvoering met versterkte FLEXSPLINE en max. speling. boogminuut 

- uitvoering, speeiaai ontwikkeld voor robotbouw 

- meerprijs voor LIFTCONE-uitvoering 

o s - zonde 
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