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SAMENVATIING

Wanneer men een industriEHe robot wil inzetten voor een bepaalde taa.k, dan is het
van belang om te weten of de robot, die men op het oog heeft, wei geschikt is voor
het uitvoeren deze taa.k. Hierbij gaat men in eerste instantie uit van de
robotspecificaties, die door de fabrikant opgegeven dienen te worden. Vervolgens
wil men bij afname van de robot door metingen aan de robot controleren of de
robot aan de specificaties voldoet.
Deze specificaties blijken echter een slecht uitgangspunt te zijn om een
robotafnamecontrole op te baseren. Immers uit de literatuur komt naar voren dat
de meeste fabrikanten slechts weinig specificaties opgeven en dat deze specificaties
bovendien Diet eenduidig zijn, zodat een vergelijking tUBsen verschillende robots
nauwelijks mogelijk is. In dit verslag wordt daarom naast een overzicht van
roboteigenschappen en meetmethoden uit de literatuur bovendien voor een meer
systematische aanpak van afnamecontroles gepleit.
Om duidelijk te maken wat in dit verslag onder robots verstaan wordt, wordt in
hoofdstuk twee eerst nader op het begrip robot ingegaan. Daarnaast wordt
ingegaan op de verschillende robotconfiguraties en worden ook enkele typische
toepassingen behandeld.
In hoofdstuk drie wordt een algemene opzet voor een robotafnamecontrole
gepresenteerd. Deze algemene opzet geeft aan hoe men tot een verantwoorde
aanschaf van een industriele robot kan komen. De opzet is gebaseerd op
genormaliseerde specificaties, zodat niet alleen een eenduidig interpretatie van de
gegevens mogelijk is, maar ook een vergelijking tussen robots van verschillende
fabrikanten. Voor de controle van deze specificaties dienen meetmethoden
beschikbaar te zijn, waarmee de verschillende eigenschappen gemeten kunnen
worden. Hierbij is het van belang dat er eenduidige meet procedures zijn, zodat ook
de meetresultaten eenduidig geinterpreteerd kunnen worden.
In hoofdstuk vier wordt globaal ingegaan op de belangrijkste roboteigenschappen.
Aangezien men de geometrische onnauwkeurigheidseigenschappen het belangrijkste
acht, wordt hier vervolgens dieper op ingegaan. Hiertoe wordt een overzicht
gepresenteerd van de VDI-richtlijn en de ISO-ontwerpnorm die er op dit gebied
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bestaan. Tevens wordt een vergelijking tussen de beide dokumenten gemaakt.
Hierna wordt in hoofdstuk vijf ingegaan op bestaande en in ontwikkeling zijnde
meetmethoden ten behoeve van de bepaling van deze onnauwkeurigheidseigenschappen. Er voIgt een overzicht met zes groepen van meetmethoden op dit
gebied. Ret principe van iedere methode wordt besproken en er wordt ook ingegaan
op aspecten als onnauwkeurigheid, meetbereik en te verwachte ontwikkelingen op
het gebied van de betreffende methode.
Uit dit onderzoek naar deze meetmethoden is gebleken, dat men van onderzoekerszijde goed doordrongen is van de noodzaak van goede afnamecontroles voor
industriEHe robots. Dit blijkt ook uit het feit dat er reeds normen/richtlijnen voor
sommige roboteigenschappen bestaan. De opgave van robotspecificaties volgens
deze normen/richtlijnen door de fabrikanten Iaat vooralsnog op zich wachten. Voor
de gebruiker is het daarom van essentieel belang om bij de aanschaf van een robot
goede afspraken te maken met betrekking tot de eisen waaraan de robot moet
voldoen. Zoniet dan kan de robot achteraf een onverantwoorde aanschaf blijken.
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1. INLEIDING

In de vakgroep produktietechnologie en -automatisering (WPA) van de faculteit
der werktuigbouwkunde wordt door de groep specifieke produktiemiddelen
onderzoek verricht naar het ontwerpen van systemen voor de serie- en de
massafabricage van discrete industriele produkten.
Momenteel wordt er in het kader van het F ALC-project (Flexibele Assemblage en
LasCel) veel aandacht besteed aan de opzet van een flexibele lascel. Onderdeel van
dit project is een systeem bestaande uit een industriele robot en een manipulator.
Dit systeem heeft als taak om de automatisch aangevoerde produkten te lassen,
eveneens geheel automatisch. Hiertoe moet de industriele robot aan bepaalde
specificaties voldoen. Een van de aandachtspunten in het project is dan ook de
controle van deze specificaties. Ten behoeve van deze controle dient een afnametest
ontwikkeld te worden.
Op het gebied van afnametests wordt al enige tijd onderzoek verricht door de groep
meettechniek binnen dezelfde vakgroep WP A. Dit onderzoek richtte zich in eerste
instantie alleen op 3D-meetmachines, en hierbij zijn inmiddels al goede resultaten
bereikt. Inmiddels is men ook op het gebied van de CNC-produktiemachines
werkzaam en in het verlengde van dit onderzoek wil men zich ook op industriele
robots gaan richten. Het ontwikkelen van een afnametest voor de robot uit de
lascel, wordt dan ookbinnen de "groep meettechniek uitgevoerd.
Aan de hand van de te controleren robotspecificaties dienen meetmethoden gezocht
te worden, waaraan deze specificaties, na uitvoering van de metingen, getoetst
kunnen worden. Het is echter wenselijk, dat het onderzoek niet aIleen tot een
uitspraak over het functioneren van de bovengenoemde robot leidt, maar ook een
algemene opzet voor afnametests van industriele robots geeft.
Aangezien nauwelijks specificaties van de betreffende robot .door de fabrikant
verstrekt worden, dienen deze zelf geselecteerd en/of geformuleerd te worden. Het
aantal roboteigenschappen dat geformuleerd kan worden is echter legio, De
formulering van enkele eigenschappen vanuit de specifieke toepassing van een
bepaalde robot minder lijkt hierdoor minder zinvol, omdat zo'n aanpak niet tot een
algemene opzet van afnamecontroles van industriele robots leidt. Vandaar dat hier
voor een meer algemene aanpak gekozen is, waarvan een literatuuronderzoek naar
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roboteigenschappen en meetmethoden ter bepaling van deze eigenschappen de
eerste stap vormt. De resultaten van het literatuuronderzoek worden in dit verslag
weergegeven.
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2 ALGEMENE INFORMATIE OVER ROBOTS
2.1. Omschrijving van het begrip robot.
Voordat dieper op de afnamecontrole van robots wordt ingegaan, wordt hier eerst
omschreven wat in dit verslag onder het begrip robots verstaan wordt.
Voor het begrip robots in het algemeen bestaan talloze definities. Beperken wij ons
tot de industriEHe robots, dan zijn er volgens ASAD 86 twee technologien aan te
wijzen die de grondslag gevormd hebben voor de ontwikkeling van industriele
robots en die daardoor als typische kenmerken van robots gezien kunnen worden.
Deze technologien zijn de numerieke besturing van gereedschapmachines en de
afstandbediende manipulators.
Numerieke besturing kan men beschouwen als een algorithme waarmee besturingscommando's gegenereerd worden op basis van opgeslagen data. De uitvoering van
een bepaalde taak gebeurt aan de hand van een serie operaties, die in een bepaalde
vorm van geheugen zijn opgeslagen. Dit houdt in dat verschillende taken
uitgevoerd kunnen worden zonder dat belangrijke hardware-matige aanpassingen
noodzakelijk zijn. Ten gevolge van de numerieke besturing zijn industriele robots
machines die verschillende taken kunnen uitvoeren door slechts de opgeslagen data
aan te passen.
Een afstandbediende manipulator (ook weI master-slave manipulator) is een
apparaat dat gebruikt wordt voor de uitvoering van taken in moeilijk bereikbare of
onveilige gebieden (hanteren van radio-actief materiaal, sommige diepzee- of
ruimtetoepassingen). Het basisconcept van een dergelijke manipulator bestaat uit
een veelal elektrisch aangedreven mechanische arm (de slave-manipulator) en een
door een menselijke operator bediende joystickbesturing (de master-manipulator).
De mechanische arm heeft hierbij zes vrijheidsgraden, zodat de grijper van de
mechanische arm iedere willekeurige positie en orientatie kan innemen, die een
mensenhand ook kan innemen. Veel van de huidige industriele robots vertonen dan
ook een grote gelijkenis met de arm van een mens (de verplaatsingen vinden plaats
door rotaties in overeenkomst met de menselijke gewrichten).
Een veel geaccepteerde definitie van de huidige industriele robot is dus die van een
numeriek bestuurde manipulator. Dit is dus een master-slave manipulator waarbij
de menselijke operator en de joystickbesturing vervangen zijn door numerieke
besturing.
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Een soortgelijke definitie wordt gegeven door BRAG. Hierin wordt een industriele
robot omschreven als een vrij-programmeerbare, universele manipulator voor
industrieel gebruik en geschikt voor verschillende taken. Dit houdt in dat
apparaten welke door sommigen als robots beschouwd worden, zoals starre
overzetters, manipulators met de mens opgenomen in de regelkring en
programmeerbare machines geschikt voor slechts een specifieke taak, hier. in ieder
geval niet tot de industriele robots gerekend worden.
Hoewel een eenduidige algemeen geaccepteerde definitie van robots niet te geven is,
moge in ieder geval uit bovenstaande omschrijvingen blijken wat hier onder
industriele robots verstaan wordt.
2.2. Robotconfiguraties
Om een duidelijker beeld te krijgen volgen hier vijf basisconfiguraties van
industrifHe robots wat betreft de geometrische robotopbouw en de daarmee
samenhangende bewegingsmogelijkheden (HUNT 88):
- Rechthoekige of carthesische opbouw: deze configuratie wordt
gekarakteriseerd door beweging in de klassieke omhoog-omlaag, links-rechts,
in-uit richtingen. De robothand kan in het algemeen zeer nauwkeurig
gepositioneerd worden in de hoogte-, diepte- en breedterichting (figuur 1).

r,

HORiZONTAl

TOP
VIEW

•

R£ACH

SIDE
VIEW

HORIZON1Al
STROl<f

RlAe ..

figuur 1 :

Carthesische robotopbouw (bron: HUNT 88).
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- Cylindrische of rotatieopbouw: deze configuratie wordt gekarakteriseerd door
een robot arm die zowel omhoog en omlaag als in en uit kan schuiven.
DaarnMBt kan rotatie om de vertikale as plaatsvinden (figuur 2).
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Figuur 2 :

Cylindrische robotopbouw (bron: HUNT 88).

polaire of sferische opbouw: ook hierbij is er nog sprake van een uitschuifbare
arm. De andere bewegingsmogelijkheden komen voort uit een rotatie om de
vertikale as en een tweede rotatie om een horizon tale as loodrecht op zowel de
eerste rotatie-as als op de schuifrichting (figuur 3).
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Figuur 3 :

Sferische robotopbouw (bron: HUNT 88).
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- opbouw met roterende schakels: deze opbouw komt sterk overeen met de arm
van ee11 mens. Er zijn dus aIleen maar rotatiemogelijkheden. Naast de twee
rot.aties uit de vorige configuratie bestaat ook de robot arm uit twee
scharnierende delen (figuur 4).
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Figuur 4 :

VIEW

Robotopbouw met roterende schakels (bron: HUNT 88).

- SCARA opbouw (Selective Compliant Assembly Robot Arm): deze robotconfiguratie bestaat uit twee in het horizontaIe vlak scharnierende schakels en
is ontwikkeld voor het uitvoeren van 2D assemblage taken. Een translatiemogelijkheid in vertikaIe richting maakt beweging in 3D mogelijk (figuur 5).
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Figuur 5 :

SCARA-opbouw (bron: HUNT 88).
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De robots volgens bovensta.ande configuraties kunnen ieder willekeurige positie
binnen het bereik van de assen innemen. Dit geeft de robot drie vrijheidsgraden.
Maakt men gebruik van een robothand met nog eens drie vrijheidsgraden, dan kan
in het algemeen ook een willekeurige orientatie a.angenomen worden en heeft de
robot zes graden van vrijheid.
2.3. Toepassing van industriele robots
Zoals ook in het volgende hoofdstuk aan de orde zal komen, verdient de a.anschaf
van een industriele robot zeer zorgvuldig en weloverwogen plaats te vinden. In
HUNT 88 wordt een a.antal primaire redenen gegeven voor de inzet van robots (in
volgorde van belangrijkheid):
- reductie van arbeidskosten,
- eliminatie van gevaarlijk werk,
- verhoging van de produktiviteit,
- verbetering van produktkwaliteit,
- verhoging van de produktflexibiliteit,
- vermindering van materiaalverlies,
- minder problemen door aflossing van ploegen.
Naast economische aspect en kunnen er bij de aanschaf van robots dus ook
veiligheidsaspecten een rol spelen. Gevaarlijke situaties waarbij robots al veelvuldig
ingezet worden zijn onder andere (HUNT 88):
- Laden en lossen van gietmachines in een met dampen gevulden omgeving en
onder hoge temperatuur,
- Lassen in een omgeving met vonken, olielekken en waterdamp,
- laden en lossen van ovens,
- spuiten in een omgeving met gemakkelijk ontbrandende damp.
In het algemeen zal een robot beter presteren dan een mens, indien het om
nauwgezet, langdurig en herhalende taken gaat. Door een constant hoog werktempo
is een belangrijke produktiviteitstijging te verwachten. Een groot nadeel van robots
is dat ze niet kunnen anticiperen op veranderingen en dat ze zichzelf ook niet
kunnen verbeteren a.an de hand van opgedane ervaringen.
Hieronder volgen, om enige indruk te krijgen waarvoor robots zoal ingezet kunnen
worden, enkele typische robottoepassingen (HUNT 88):
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- banteren: deze toepassing kan varieren van het eenvoudige "pick en place"
proces, waarbij de robot op een bepaalde plaats een produkt oppakt en het
vervolgens ergens anders weer neerzet, tot ingewikkelde systemen voorzien
van verschillende sensoren voor de herkenning van objecten.
- assembleren: Bij deze toepassing is een grote variatie in complexiteit van de
bewerking. Deze complexiteit is sterk afhankelijk van de vereiste
nauwkeurigheid bij het positioneren of van de te volgen baan. Ook hier
kunnen sensoren en eventueel een visionsysteem gebruikt worden.
- lassen: Belangrijkste lastoepassingen zijn het puntlassen, waarbij vooral het
positioneren door de robot van belang is, en het booglassen, waarbij vooral
het volgen van een baan belangrijk is. Dit laatste kan eventueel weer met
behulp van sensoren.
spuiten: Evenals bij booglassen moet bij spuiten een bepaalde baan gevolgd
worden, echter de vereiste naukeurigheid is hier veel kleiner. WeI van belang
is dat het spuiten met een constante snelheid gebeurt.
spuitgieten van metaaJ.legeringen: Bij dit proces kunnen robots ingezet wordn
voor het laden en lossen van de matrijzen en eventueel voor het ruw trimmen
van de produkten.
- persen: Produkten welke in persen omgevormd worden kunnen met behulp
van robots gel aden en gelost worden.
- meten: Hoewel nog nauwelijks toegepast, kunnen robots voorzien van een
meet element (schakelende taster) oak ingezet worden voar de controle van
produkten.
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3 OPZET VAN DE AFNAMECONTROLE

3.1. Noodzaak van afnamecontrole van robots
Het gebruik van industriEHe robots neemt de laatste jaren sterk toe. Dit geldt niet
alleen voor bet aantal robots, maar ook voor bet aantal toepassingsgebieden (SPUR
85). In bet beginstadium van de robotontwikkeling werden deze voornamelijk
gebruikt voor banteren; bet aan- en afvoeren van materialen van en naar
produktiemachines. Vervolgens werden robots ook ingezet in bet produktieproces
zeif. Fabricageprocessen als snijden, coaten, verfspuiten, puntlassen, booglassen en
lijmen kunnen door middel van robots uitgevoerd worden. Ook in de montage
worden robots reeds toegepast. Bovendien worden industriele robots meer en meer
als meetrobots ingezet bij de con tole van bet fabricageproces.
Bij deze uitbreiding van robottoepassingen, van hanteren via fabriceren en
monteren naar controleren, zijn de eisen, die aan robots gesteld worden, ook sterk
toegenomen. Waren bij de eerste toepassing, banteren, positienauwkeurigbeid en
kinematiscbe eigenscbappen nog nauwelijks van belang, bij toepassingen als
monteren en meten is de positie nauwkeurigheid juist van wezelijk belang, terwijl
bij veel fabricageprocessen kinematische eigenschappen ook een grote rol spelen.
Door deze steeds bogere eisen, die aan de industriele robots gesteld worden, is het
bij de aanschaf van een robot steeds meer van belang om de mogelijkheden van de
betreffende robot te weten. Hierdoor is er een toenemende behoefte aan, enerzijds,
duidelijke opgave van de specificaties van de verscbillende roboteigenschappen door
de fabrikanten en, anderzijds, aan meetmethoden en procedures om deze
specificaties te controleren. Voor deze controle dienen afnametests ontwikkeld te
worden. Het feit dat robots een grote investering vergen, versterkt deze behoefte
alleen nog maar. Zeker indien men met behulp van robots een flexibele produktieautomatisering (FP A) wil doorvoeren, is het voldoen van de robots aan de gestelde
eisen een voorwaarde voor bet slagen van een dergelijk kostbaar project. Een
grondige afnamecontrole lijkt hier dan ook zeker op zijn plaats. (LAU 84, WARN
84/1, WARN 80, WIJK 84, RILE, WILS 87, DAVI 89)
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3.2. Opzet van bet onderzoek
De noodzaak tot afnamecontrole van industriele robots lijkt evident. Belangrijke
vraag is echter, in boeverre een dergeUjke controle van robotspecificaties reeds
mogelijk is. Om hierop antwoord te kunnen geven is bet grootste gedeelte van deze
opdracht gewijd aan een literatuuronderzoek naar de stand van zaken op "bet gebied
van zowel de robotspecificaties, als van de reeds ontwikkelde meetmetboden en
procedures om deze specificaties te meten.
Vanaf het begin van dit literatuuronderzoek is gebleken, dat men, enerzijds, van
gebruikerszijde van de noodzaak tot afnamecontrole van industriele robots
doordrongen is maar dat er, anderzijds, van de kant van de fabrikanten nog maar
2
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figuur 6: De IR 161/25 industriele robot (uit: KUKH)
weinig inzicht in het functioneren van robots gegeven wordt door middel van
duidelijke specificaties. Dit laatste blijkt ook nit de informatie die bekend is over
de robot, die in de flexibele lascel van bet F ALC-projekt is opgenomen. Het betreft
hier de IR 161/25 van de Duitse firma KUKA nit Augsburg (figuur 6).
Wat betreft de positienauwkeurigbeid, geeft deze firma alleen aan boe groot de
herhaalnauwkeurigheid is (0,2 mm). Hierbij wordt bovendien in bet midden gelaten
boe deze berbaalnauwkeurigheid gedefinieerd is. Op grond van de specificaties, '
overeengekomen met de fabrikant, kan er in dit geval dus geen afnamecontrole
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ontwikkeld worden, daar deze specificaties nauwelijks bestaan. Daarom wordt,
zoals reeds vermeld, zowel aandacht besteedt aan roboteigenschappen en
meetmethoden, als aan een voorstel van de auteur voor een algemene, meer
systematische, opzet voor een robotafnamecotrole. In dit hoofdstuk wordt eerst
verder ingegaan op het laatste punt. De twee volgende hoofdstukken behandelen
respektievelijk roboteigenschappen en meetmethoden ter bepaling van deze
eigenschappen.
3.3. Algemene opzet voor een robotafname
Afnamecontrole van industriele robots is niet iets waarmee men pas na de
installatie van de robot dient te beginnen. Om een robot op grond van zijn
prestaties te kunnen afkeuren, dienen er tussen de robotleverancier en de gebruiker
duidelijke afspraken te bestaan met betrekking tot de eisen die er aan de robot
gesteld worden. Een verantwoorde aanschaf van een industriele robot bestaat dan
ook uit het formuleren van een duidelijk eisenpakket, het selecteren van een robot
uit het marktaanbod op grond van dit pakket, het contractueel vastleggen van de
eisen waaraan de robot dient te voldoen en het controleren van de robot op het
voldoen aan het eisenpakket. AIleen indien de aanschaf van een robot op de juiste
manier plaatsvindt, heeft een gedegen afnamecontrole echt zin. Immers het
opgestelde eisenpakket, op grond waarvan de robotselectie plaatsvindt, is ook de
grondslag voor de controle. Vandaar dat in de door de auteur voorgestelde opzet de
afnamecontrole niet als een op zichzelf staande procedure beschouwd wordt, maar
in de gehele aanschafprocedure geintegreerd is.
Uitgangspunt in deze voorgestelde procedure is een universeel pakket met
renduidig geformuleerde roboteigenschappen en daarnaast een aantal
meetmethoden ter bepaling van deze eigenschappen. Uiteraard is voor ren bepaalde
robotgebruiker slechts een beperkt aantal roboteigenschappen van belang. Deze
gebruiker dient daarom, afhankelijk van zijn specifieke toepassing, een selectie te
maken uit het universele pakket en bovendien dient hij de grenzen aan te geven
voor iedere eigenschap waarbinnen de robot dient te functioneren. Aldus ontstaat
een pakket met specifikaties. Daarnaast dient hij zich ervan te vergewissen dat de
eigenschappen die hij gekozen heeft gecontroleerd kunnen worden. Hiertoe dient hij
een selectie van meetmethoden te maken waarmee de gewenste eigenschappen
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bepaaId kunnen worden. Bij deze selectie kan de gebruiker sterk beperkt worden in
zijn keuze omdat veel van de meetmetboden bern misscbien niet ter bescbikking
staan.
Op basis van bet verkregen pakket met controleerbare specifikaties kan de selectie
van een robot uit het marktaanbod plaatsvinden. Na selectie van een bepaalde
robot kan een contract opgesteld worden, waarin opgenomen kan worden onder
welke voorwaarden de robot geleverd dient te worden.
Na installatie van de robot kunnen de controlemetingen plaatsvinden. De hieruit
voortvlooiende resultaten dienen vervolgens aan bet contractueel vastgelegde
eisenpakket getootst te worden. Na deze tootsing kan dan een conc1usie
geformuleerd worden met betrekking tot goed- respektievelijk afkeur vande robot.
In figuur 7 is deze procedure in de vorm van een flowchart schematisch
weergegeven.
Zoals hierboven reeds geopperd vormen eenduidige specificaties de basis van een
gedegen afnamecontrole. Om bet de industriele gebruiker mogelijk te maken een
goode keuze te doon uit bet grote marktaanbod van inmiddels meer dan 600
robotmodellen, is het bovendien van groot belang, dat deze specificaties
genormaliseerd zijn en tevens internationaal gebruikt gaan worden door zowel de
gebruikers als de fabrikanten van robots.
Inmiddels zijn op dit gebied in Duitsland de VDI-Richtlinien 2861 beschikbaar,
waarover in het volgende hoofdstuk meer, en in Japan de normen JIS-B 8431,8433.
Ook internationaal is men op dit gebied bezig. De ISO-werkgroop Ie 184/SC
2/WG 2 heeft reeds een voorste1 tot een ISO-norm gereed. Dit voorstel tot een
norm, uitgebracht als document ISO/DIS 9283, bestaat uit de twee delen
specificaties en testmethoden. Ze zijn hoofdzakelijk op de bovengenoomde
VDI-normen gebaseerd, maar gaan in detail, met name wat de offline
programmering betreft, iets verder.
Deze normen kunnen de basis vormen voor een afnamecontrole. Natuurlijk is het
hierbij echter weI noodzakelijk dat deze normen door de fabrikanten geaccepteerd
worden, zodat op grond van deze normen, indien noodzakelijk, afkeur van een robot
kan plaatsvinden.
Naast deze specificaties dienen er ook meetmethoden en -procedures ontwikkeld te
worden, welke de gebruiker in staat stellen om deze specificaties te controleren.

15

universeel

meetmethoden

pakket met

ter bepaling van

eigenschappen

deze eigenschappen

samenstellen van

meetmethoden

pakket met gewen-

ter bepaling van

ste specificaties

deze specificaties

op grond hiervan
selecteren robot
uit marktaanbod

opnemen van

levering en

uitvoering van

het eisenpakket

installatie

de metingen met

in een contract

van de robot

de method en

toetsen van de
meetresultaten
aan het contract

formuleren van
een conclusie
over acceptatie

Figuur 7

Algemene werkwijze bij de aanschaf en afname van een IR
16

Hierbij is het van wezenlijk Qelang dat de meetcondities en -procedures eenduidig
zijn en de metingen dus reproduceerbaar. Immers wanneer men naar brede
acceptatie van een afnamecontrole voor industriEHe robots streeft, dan moeten de
resultaten eenduidig geinterpreteerd kunnen worden. Normalisatie lijkt daarom ook
op dit gebied noodzakelijk.
De hierboven genoemde normen besteden weliswaar aandacht aan meetmethoden,
zij laten echter slechts een klein gedeelte van de beschikbare meetmiddelen zien.
Deze methoden, voornamelijk gebaseerd op afstandssensoren, zijn reeds langer
beproefd, maar nieuwe ontwikkelingen, met name op het gebied van de
lasermetingen, maken dat andere methoden ook interessant worden.
Wat betreft de selectie van eigenschappen is ook het invullen van de gewenste
getalwaarden van de eigenschappen, het kwantificeren, van belang en zeer
toepassingsafhankelijk. Uiteraard dient dit zeer zorgvuldig te gebeuren, immers te
lage eisen kunnen lei den tot falen van het produktieproces, waarvoor de robot
wordt ingezet, terwijl te hoge eisen tot een onnodig hoge investering kunnen leiden.
Bij de selectie van de meetmethoden is de beschikbaarheid van de methoden een
belangrijk punt. Het blijkt dat de meeste gebruikers geen vaste meetopstelfing( en)
willen of zich dit niet kunnen permitteren (WIJK 84). Uitvoering van afnametests
zal dan ook vaak door derden moeten gebeuren. Hierbij valt te denken aan
gespecialiseerde bedrijven, technische instituten of universiteiten. Voor hen is
eventueel ook een adviserende rol bij het opstellen van specificaties weggelegd.
Wil men op grond van een afnamecontrole een robot kunnen afkeuren en de
fabrikant hlerbij kunnen aanspreken, dan zullen voor de aankoop van de
geselecteerde robot, in de vorm van een contract, duidelijke afspraken gemaakt
moeten worden. Punten die in zoln contract opgenomen kunnen worden zijn
(GREG 86):
- Gedetailleerde beschrijving van het gehele systeem. Het betreft hier zowel softals hardware. HierbU dient er ook aandacht te zijn voor
uitbreidingsmogelijkheden en eventueel voor de compabiliteit van de
verschillende componenten,
- Een overzicht van hetgeen geleverd dient te worden, inclusief software en
documentatie,
- Schema met de leveringstijden van de verschillende componenten,
- Installatie en opleidingsverplichtingen van de fabrikant,
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- Criteria waarop de afnamecontrole gebaseerd is. Ook de manier waarop deze
gemeten gaan worden,
- Onderhoudsverplichtingen,
- Financiele afhandeling,
- Juridische afspraken wat betreft de aansprakelijkbeid in geval van het niet
nakomen van het contract.
In dit laatste punt zal met name duidelijk geregeld moeten worden, wat de
consequenties zijn bij het niet voldoen van de robot aan de specificaties. Bij aikeur
van de robot zal aanpassing, vervanging en/of schadevergoeding moeten
plaatsvinden al naar gelang de aard van het falen en naar gelang hetgeen dat
contractueel overeengekomen is. Wat betreft onderhoudsverplichtingen kan men
naast onderhoud van de afzonderlijke robotonderdelen ook denken aan een controle
van het functioneren van de robot als geheel tijdens zijn levensduur (periodieke
keuringen). Men dient zich hierbij weI af te vragen door wie dergelijke keuringen
uitgevoerd dienen te worden, door de leverancier, de gebruiker of door derden. Men
dient in ieder geval de verantwoordelijkheden vast te leggen voor het geval dat de
robot na verloop van tijd buiten de specificaties blijkt te vallen.
Uiteraard zijn aan zo'n afnamecontrole kosten verbonden. Maar wanneer deze
kosten in redelijke verhouding tot de investering staan, hierbij valt te denken aan
enige procenten (WIJK 84), dan zijn deze zeker te rechtvaardigen. Immers de
kosten bij een verkeerde aankoop van een industriele robot zullen vele malen hoger
zijn, zeker wanneer zo'n robot deel uitmaakt van een groter (automatiserings)
projekt.
In de volgende hoofdstukken zal dieper ingegaan worden op de uitgangspunten van
de hier gepresenteerde afnamecontrole, namelijk: algemene roboteigenschappen en
meetmethoden.
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4. ROBOTEIGENSCHAPPEN
4.1. Overzicht van een aantal roboteigenschappen
Het aantal eigenschappen, waarmee men een robot kan specificeren, is enorm groot.
Hierbij dient men niet alleen te denken aan eigenschappen op het gebied van de
geometrische onnauwkeurigheid, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld de
besturing. Er is dus een grote verscheidenheid in eigenschappen. Uiteraard zijn niet
al deze eigenschappen van belang. Om een indruk te geven voIgt hieronder een
opsomming van de belangrijkste, in de literatuur meest genoemde eigenschappen
(WARN 84/1, WARN 80, WIJK 84, RILE, WILS 87, DAVI 89):
- geometrie,
- geometrische onnauwkeurigheid,
- kinematica,
- dynamica,
- belasting,
- thermisch gedrag,
- servogedrag,
- verrnogen,
- storingsgevoeligheid,
- besturing,
- veiligheid/hinder,
- installatiemogelijkheden.
Geometrie:
De geometrische beschrijving van een robot bestaat onder andere uit een
beschrijving van de robotopbouw en het aangeven van de werkruimte van de robot.
Bij de robotopbouw wordt bijvoorbeeld het aantal en de soort assen vermeld
(translatie of rotatie, zie figuur 8). Ook mat en van de robotelementen worden
gegeven. Bij de omschrijving van de werkruimte wordt gekeken naar de ruimte,
waarin de robot elke gewenste houding kan aannemen (figuur 9).
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figuur 9 : Beschrijving van de werkruimte van een robot (bron: VDIK 88).
Geometrische onnauwkeurigheid:
Aan de geometrische onnauwkeurigheid van robots wordt in de literatuur de meeste
aandacht besteed. Immers deze bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van de
robot. Ret zwaartepunt van dit onderwek ligt dan ook bij de bepaling van deze
soort van eigenschappen en in de volgende paragrafen wordt er dieper op deze
eigenschappen ingegaan.
Kinematica:
Evenals aan de onnauwkeurigheid wordt er ook veel aandacht besteed aan de
kinematische eigenschappen (figuur 10). De snelheid bijvoorbeeld is van belang als
de produktiesnelheid een grote rol speelt. Ook dient deze als parameter bij de
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Dynamica.:
Ook dynamica-eigenschappen als dynamische stijfheid, resonantiefrequentie en
demping zijn van invloed op de onnauwkeurigheid van de robot. Wordt er bij
beweging naar een bepaalde positie sterk afgeremd, dan kunnen, doordat de
machine ten gevolge van de versnellingskrachten in een eigenfrequentie aangestoten
wordt, trillingen ontstaan die de positienauwkeurigheid sterk beinvloeden. Ret
verkrijgen van inzicht in het dynamisch gedrag van de robot, bijvoorbeeld door het
uitvoeren van modale analyse, is vooral nuttig om de beperkingen van de
robotconstructie aan te geven (KONI 87, WARN 84/2).
Belasting:
Bij de definitie van de belasting-eigenschappen kan men onderscheid maken tussen
de nominale belasting, waarbij de robotprestaties gehandhaafd blijven, en de
maximale belasting, waarbij nog geen beschadiging ontstaat, maar waarbij de
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prestaties weI teruglopen.
Behalve de belasting zelf is ook
de Jigging van het aangrijpingspunt van belang in verband
met het introduceren van
momenten. De grootte van de
toegestane belasting is
afhankelijk van deze ligging.
Hierbij is het handig als de
toegestane belasting grafisch
weergegeven wordt als functie
van de ligging van het
aangrijpingspunt (figuur 11).

t

Schwerpun/rfdbslJnd 1 / _
von de, Sch,II/tstell.

bl

F,ul·'(R"R.i
O,5F,.

Figuur 11 : grafische weergave van de toegestane belasting (bron: VDIK 88).
Thermisch gedrag:
Bij het thermisch gedrag is vooral de invloed van temperatuursveranderingen op de
geometrie en daarmee de geometrische onnauwkeurigheid van de robot van belang.
De oorzaak van deze veranderingen kan zowel intern (aandrijvingen) als extern
(omgeving) zijn. De invloed van de aandrijvingen komt onder andere naar voren in
WARN 80. Met name hydraulische aandrijvingen blijken een relevante
temperatuursverandering van de verschikkende componenten te veroorzaken.
Om eenduidige metingen aan de robot te kunnen uitvoeren dient men in ieder geval
met deze temperatuurseffecten rekening te houden door de robot eerst warm te
laten draaien. Pas wanneer de temperatuursverdeling stabiel is dan kunnen de
metingen uitgevoerd worden.
Servogedrag:
Bij bet servogedrag wordt er vooral gekeken naar bet optreden van volgfouten en
bet optreden van instabiliteit. Deze fouten komen indirect ook in de
onnauwkeurigbeidseigenschappen naar voren. De bepaling van de servofouten is
dan ook alleen maar van belang als men geinteresseerd is in de kwaliteit van de
servo zelf.
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Vermogen:
Ret benodigde vermogen kan op verschillende manieren geleverd worden:
elektrisch, pneumatisch of hydraulisch. Naast het benodigde vermogen is het voor
een eventuele gebruiker vooral van belang om te weten welke faciliteiten er voor
een robot nodig zijn. Op welke elektrische spanning moet de robot aangesloten
worden? Is er mischien een persluchtleiding nodig?
Storingsgevoeligheid:
In een industriele omgeving kan het elektrisch net vervuild zijn. Er kunnen
storingen optreden zoals onderbreking van de spanning en pieken in de spanning.
Door met behulp van speciale apparatuur deze storingen op het net te
introduceren, kan de gevoeligheid van de robot voor dergelijke storingen bepaald
worden. Ret is met name van belang om te weten of de robot in geval van
storingen ongecontroleerde bewegingen gaat uitvoeren. Rierdoor kunnen er grote
beschadigingen ontstaan, zowel aan de robot, zelf als aan het produkt waaraan de
robot werkt, als aan apparatuur en machines in de omgeving van de robot.
Bovendien speelt hier ook het veiligheidsaspect een rol. Afscherming van de robot
is daarom noodzakelijk (zie ook veiligheid/hinder).
Besturing:
Belangrijk aspect voor het goed functioneren van de robot is de kwaliteit van de
besturingssoftware. Ret is echter zeer moeilijk om deze kwaliteit objectief te meten.
Riervoor moet men beschikken over goede beoordelingscriteria. Er is op dit gebied
onderzoek gaande (WIJK 84).
Veiligheid/Hinder:
Wat de veiligheid van de robot aangaat zijn er twee aspecten. Enerzijds dient de
robot zelf zo veilig mogelijk te zijn. Te denken valt er hierbij bijvoorbeeld aan de
aanwezigheid van een aantal noodschakelaars, het alleen kunnen programmer en
met gereduceerde snelheid of het alleen kunnen gebruiken van een
handprogrammeereenheid (waarmee men dicht in de buurt van de robot kan
komen) door het ingedrukt houden van een dodemansknop. Hiervoor worden er aan
de fabrikant vaak wettelijk eisen gesteld. Anderzijds is er ook het aspect van het
veilig gebruik van een robot zoals afscherming van de robotwerkruimte bij de
produktie. Wat hinder betreft valt er te denken aan geluidsoverlast. Aan het
geluidsniveau zijn veelal wettelijk beperkingen gesteld.
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InstaJIatiemogelijkheden:
Vaak kan het handig zijn om een robot niet gewoon op de vioer te plaatsen, maar
onder een bepaalde hoek, tegen de wand of aan het plafond (bijvoorbeeid boven een
produktielijn; zie figuur 12).

Figuur 12 : Installatiemogelijkheden (bron: KUKS).
Dit kan echter weI beperkingen met zich meebrengen. Door een bepaalde
scheefstand, en daarmee een bepaalde stand van de assen, kan de zwaartekracht
aan zijkant van de robot arm aangrijpen. Aangezien deze manier van belasten
slechts beperkt mogelijk is, wordt hiermee ook een beperking aan het bereik van
sommige assen gesteld. Wil men een robot op zo'n andere manier installeren dan is
het van belang om te weten in hoeverre dit de werkruimte van de robot belnvloed.
4.2. De op dit moment gehanteerde roboteigenschappen
Beschouwt men bovenstaande lijst met roboteigenschappen en vergelijkt men deze
met hetgeen fabrikanten van robots aan informatie verschaffen, dan kan men
concluderen dat een robotgebruiker slechts over weinig informatie kan beschikken,
waarop hij zijn keuze kan baseren. De informatie die de gebruiker kan krijgen is in
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het algemeen beperkt tot de volgende eigenschappen (WILS 87):
- herhaalnauwkeurigheid,
- maximale belastbaarheid,
- maximale snelheid,
- omschrijving van de werkruimte.
Hoewel deze eigenschappen handig zijn om een selectie te kunnen maken van de
robots die in aanmerking kunnen komen voor een beoogde toepassing, zijn ze voor
de selectie van de meest geschikte robot echter veel te beperkt.

Accuracy only:

Unimation Inc.; Apprentice Robot.
Accuracy: ±0.04 in.

Repeatability only:

The DeViIbiss Company; EPR-405 Robot
Repeatability: ±0.004 in.

Repeatability accuracy:

The Bendix Corp.; ML6100 CNC Robot
Repeatable accuracy: ±0.020 in

Positioning repeatability:

Aero-Motive Ind. Inc.; LLR-IO Robot
Positioning repeatability;
Linear and Radial: ±0.OO5 in.

Positioning accuracy and
Repeatability

The Bendix Corp.; ML-360 CNC Robot
Positioning accuracy: ±0.020 in.
Repeatability: ±0.005 in.

Positioning accuracy and
Resolution

Microbot, Inc.; Alpha Robot
Position accuracy: ±0.020 in.
Resolution: 0.010 in.

Repeatability and
Resolution

Seiko Instruments U.S.A., Inc.; TT 2000
Repeatability: ±O.OOI in.
Resolution; Grip: 0.056 deg., Stroke: 0.0001 in.

Accuracy and
Repeatability and
Resolution •

Seiko Industries U.S.A., Inc.; XY -3000
Accuracy: 0.0012 in.
Repeatability: ±0.0003 in.
Resolution; Grip: 0.056 deg., Stroke: 0.0004 in.

Figuur 13 : Specificaties uit robot brochures (bron RILE).
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Een bijkomend probleem is het feit dat de eigenschappen, die door de fabrikanten
gegeven worden, niet eenduidig zijn. Beschouwen we bijvoorbeeld de begrippen
onnauwkeurigheid, herhaalonnauwkeurigheid en resolutie, dan is vaak niet duidelijk
wat fabrikanten onder deze begrippen verstaan, indien ze deze in hun brochures
gebruiken. Wat de ene fabrikant als onnauwkeurigheid definieert, definieert de
andere alS herhaalonnauwkeurigheid. De verwarring die er op dit gebied heerst, laat
zich duidelijk illustreren aan de hand van bovenstaande opsomming (figuur 13),
waarin de gegevens uit verschillende robotbrochures met elkaar vergeleken worden:
Het is ook met name op het gebied van de geometrische onnauwkeurigheid dat er
een grote behoefte aan normalisatie bestaat. Aan deze en aan enkele kinematische
eigenschappen wordt in de volgende paragraaf meer aandacht besteed.
4.3. Normalisatie
Beschouwt men de in de literatuur het meest besproken en belangrijkste geachte
eigenschappen, dan vindt men de volgende eigenschappen:
- geometrische onnauwkeurigheid
- kinematica
- geometrie
- belastbaarheid
In hoofdstuk drie is reeds ingegaan op het belang van normalisatie van de
roboteigenschappen. Ook de stand van zaken op het gebied van de normalisatie is
besproken. Er bleken nog geen internationale normen uitgegeven te zijn. WeI is
inmiddels een ISO-ontwerpnorm beschikbaar (ISO/DIS 9283), welke gebaseerd is
op de VDI-richtlijn 2861. Ook bestaan er reeds Japanse normen op dit gebied,
waarop in dit verslag echter niet verder ingegaan wordt.
Vanwege de internationale toepassing van de ISO-normen worden deze hier weI
behandeld. De VDI-richtlijn is weliswaar niet als norm erkend, maar aangezien
deze reeds officieel uitgegeven is en de basis vormt van het ISO-ontwerp, wordt
ook deze richtlijn hier behandeld.
In beide documenten wordt met name naar de geometrische onnauwkeurigheid van
de robot gekeken. De ISO-norm behandelt daarnaast ook nog enkele kinematicaeigenschappen. De VDI-richtlijn is iets uitgebreider. Deze behandelt naast
geometrische onnauwkeurigheid ook nog belastingseigenschappen en eigenschappen
betreffende geometrische opbouw van de robot.Een behandeling van de geometrie is
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in eerste instantie echter minder belangrijk aangezien de desbetreffende
eigenschappen vaak weI door de fabrikanten gegeven worden en bovendien meestal
eenvoudig te controleren zijn. Ret betreft hier vooral de maten en een beschrijving
van de werkruimte van de robot. Normering is op dit gebied toch wenselijk om zo
verschillende robots eenvoudig te kunnen vergelijken. De belasting en de snelheid
worden voornamelijk als parameters in samenhang met de verschillende
geometrische onnauwkeurigheidseigenschappen behandeld aangezien deze sterk
afhankelijk zijn van de grootte van de snelheid en belasting tijdens het meten. In de
beide documenten wordt zowel aandacht besteed aan het positioneren van de robot
(beweging van de robothand naar een bepaald punt) en het doorlopen van een
bepaalde baan door de robothand. Zo kan men inzicht krijgen in de
onnauwkeurigheid van respectievelijk de PTP-flturing (Point To Point) en de
CP-flturing (Continuous Path) te controleren.
Bij het positioneren worden er twee aspecten bekeken: de positie en de orientatie
van de robothand. Onder positie wordt hier verstaan de plaats van een bepaald
punt van de robothand in de ruimte. Dit punt is meestal het gereedschapmiddelpunt (TCP: Tool Center Point). Met de orientatie wordt de richting

bedoold, waarin de robothand wijst.
Bij zowel de positie als de orientatie kan men onderscheid maken tussen absolute
en herhalingsonnauwkeurigheid. Bij de herhalingsonnauwkeurigheid wordt er aIleen
maar naar de spreiding in de bereikte wa.arden gekeken. Deze onnauwkeurigheid is
dus een maat voor de toovallige afwijkingen. Bet is hierbij ook niet van belang ten
opzichte waarvan er gemeten wordt, immers aIleen de verschillen in de
meetwaarden worden beschouwd.
Bij de absolute onnauwkeurigheid wil men daarentegen de werkelijke positie of
orientatie ten opzichte van het robot assenstelsel bepalen. Met wi! hierbij immers
wet en in hoeverre de werkelijke positie en orientatie van de geprogrammeerde
waarde afwijkt. Hierbij is dus ook de systematische afwijking bepalend voor de
onnauwkeurigheid. Indien men een bepaalde grootheid meet, dan meet men deze
ten opzichte van het meetsysteem. Om de absolute waarde te krijgen (hier ten
opzichte van de robot) dient men de positie en de orientatie van het assenstelsel te
kunnen meten. Vervolgens mooten de gemeten wa.arden van meetsysteemcoOrdinaten naar robotcoordinaten getransformeerd worden. Meting van de
absolute onnauwkeurigheid is dus aanzienlijk lastiger dan meting van de
herhaalonnauwkeurigheid.
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Vaak zijn de absolute waarden, bijvoorbeeld van de positie, niet van belang, omdat
men dan de robot tijdens het bewegen van de robot hand programmeert. Men doet
de robot precies voor wat hij moet doen (teach-in programmeren). In dit geval is
dus aIleen het herhalingsaspect van belang. Wordt er niet met behulp van de
posities, die de robothand inneemt, geprogrammeerd, maar wordt de gehele
bewegingsafloop in een coordinatensysteem vastgelegd en pas daarna in de
robotsturing ingegeven, dan spreken we van offline programmering en is de
absolute onnauwkeurigheid weI van belang. Immers men programmeert bepaalde
waarden en afhankelijk van de absolute onnauwkeurigheid worden deze waarden
bereikt. Dit in tegenstelling tot de teach-in programmering, waarbij men in de
juiste positie en orientatie staat en vervolgens de bijbehorende waarden van de
besturing overneemt. Vaak is echter ook bij de offline programmering van
bijvoorbeeld een bewerkingscyclus de absolute onnauwkeurigheid niet echt van
belang, omdat het start punt van de bewerkingscyclus dan meestal met de teach-in
methode geprogrammeerd wordt. Pouten ten gevolge van systematische afwijkingen
in de ligging van de oorsprong van het robotcoordinatensysteem worden hiermee
vermeden.
Wat de offline-programmering aangaat is er ook een verschil te constateren tussen
de VDI-richtlijn en het ISO-ontwerp. De eerste behandelt voornamelijk
herhalingseigenschappen, terwijl de tweede zich ook op de offline-programmering
richt. In de volgende paragrafen wordt dieper op de beide documenten ingegaan.
4.4. VDI-richtlijn 2861

De VDI-richtlijn 2861 is een door de Verein Deutscher Ingenieure opgesteld
dokument, waarin verschillende roboteigenschappen gedefinieerd zijn. De richtlijn
bestaat uit drie delen. Het eerste deel, Blatt 1: Achsbezeichnungen, behandelt de
robotconfiguraties. Aangegeven wordt hoe de verschillende bewegingsmogelijkheden
(assen) van een robot beschreven kunnen worden. Het tweede deel, Blatt 2:
Einsatzspezifische Kenngro.l1en, geeft de definities en verschillende
randvoorwaarden voor een aantal roboteigenschappen. Het derde dee1, Blatt 3:
Priifung der Kenngro.l1en, geeft aan hoe de in het tweede deel behandelde
eigenschappen bepaald kunnen worden.
Het tweede deel van de richtlijn behandelt dus verschillende roboteigenschappen.
Onderstaand overzicht geeft aan welke eigenschappen behandeld worden:
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Geometrie
mechanische systeemgrenzen
indeling van de ruimte
werkruimte
Belasting
nominale belasting
maximale nuttige belasting
maximale belasting
nominaal moment
nominaal massatraagheidsmoment
Kinematica
snelheid
versnelling
doorschot bij positioneren
uitdemptijd
bewegingstijd
cyc1ustijd
Geometrische onnauwkeurigheid
herhaalonnauwkeurigheid (positie en orientering)
herhaalonnauwkeurigheid (baan)
algemene onnauwkeurigheidseigenschappen
Zoals in de vorige pargraaf reeds vermeld, wordt voornamelijk aandacht besteed
aan de geometrische onnauwkeurigheidseigenschappen. De belastings- en
kinematica-eigenschappen komen hier alleen ter sprake als randvoorwaarden bij de
bepaling van geometrische onnauwkeurigheidseigenschappen. In figuur 14 is
aangegeven welke van deze eigenschappen door de VDI-richtlijn behandeld
worden. Om een indruk te krijgen wat precies met deze eigenschappen bedoeld
wordt, is in bijlage 1 een korte omschrijving van elk van de begrippen gegeven en is
ook aangegeven hoe deze begrippen bepaald worden.
Uiteraard zijn veel meer roboteigenschappen te definieren dan in de figuur
aangegeven. Opvallend in de keuze van eigenschappen door het VDI is onder
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Mittlere Positionsstreubreite
Wiederholgenauigkeit
Mittlere Orientierungsstreubreite
(Position/Orientierung)
Mittlere Umkehrspanne
Mittlerer Bahnabstand
Mittlerer Bahnstreubereich
Mittlere Bahn-Orientierungsabweichung
Genauigkeits
Kenngropen

Wiederholgenauigkeit
(Bahn)

Mittlerer Bahn-Orientierungsstreubereich
Mittlere Bahnradiusdifferenz
Mittlerer Eckenfehler
Mittlerer Uberschwingfehler
Mittlere Referiergenauigkeit
Mittlere Programmiergenauigkeit

Algemeine Genauigkeitskenngropen

Mittlere Austauschgenauigkeit
Auflosung
Mittlerer Temperaturfehler

figuur 14: geometrische onnauwkeurigheidseigenschappen behandeld door de
VDI-richtlijn 2861.
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andere dat er een grote nadruk op herhalingseigenschappen ligt. De oorzaak hiervan
is al ecrder ter sprake gekomen in de vorige paragraaf, namelijk dat bij het
programrneren van industriele robots voornamelijk gebruikt gemaakt wordt van, of
teach-in programmering, of dat weI de bewerkingscyclus offline geprogrammeerd
wordt, maar dat het start punt door middel van teach-in geprogrammeerd wordt.
Door dit overwegende teach-in karakter, is door het VDI de meeste aandacht aan
herhalingseigenschappen besteed. Van de positioneereigenschappen en de baaneigenschappen zijn in eerste instantie alleen de herhalingseigenschappen
gedefinieerd. Onder de algemene onnauwkeurigheidseigenschappen worden
vervolgens nog enkele andere eigenschappen gedefinieerd waaronder de
programmeernauwkeurigheid. Met deze laatste eigenschap kan bepaald worden hoe
goed de robot een bepaald opgegeven punt kan bereiken.
Een ander opvallend aspect is de definitie van eigenschappen voor de verschillende
geometrische elementen. Zo zijn er eigenschappen gedefinieerd voor het
positioneren in een bepaald punt, voor het doorlopen van een rechte, het doorlopen
van een rechthoek en het doorlopen van van een drke!. Bij de definitie van de
eigenschappen voor de cirkelbaan en de rechthoek zijn die eigenschappen, die reeds
bij de rechte gedefinieerd zijn en die in principe bij de andere elementen niet
afwljkend zijn, niet opnieuw voor deze elementen gedefinieerd. De VDI-richtlijn
gaat er zo bijvoorbeeld vanuit, dat bij het doorlopen van een cirkelbaan de
afwijkingen loodrecht op het vIak waarin de cirkel gelegen is, dezelfde grootte
hebben als de overeenkomstige afwijkingen bij een rechte baan. Vandaar dat deze
eigenschap alleen bij de baanafstand en -spreiding voor een rechte aan de orde
komt en niet nog eens apart voor een cirkel en rechthoek bepaald wordt. Bij de
drkel en de rechthoek worden daardoor alleen de eigenschappen die typisch zijn
voor deze elementen behandeld, zoals radiusafwijking bij de cirkel en doorschot bij
de rechthoek.
Om eenduidige en reproduceerbare metingen te garanderen, worden door de VDI
enkele randvoorwaarden in acht genomen bij het uitvoeren van de metingen,
namelijk:
- belasting,
- positie van de elementen in de ruimte,
- snelheid.
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BeIasting:
De metingen dienen in bet algemeen betrokken te worden op bet zwaartepunt van
de nominale belasting. Onder nominale belasting wordt bier verstaan: de grootst
mogelijk belasting van de robotband ten gevolge van bet gereedschap en bet
werkstuk, waarbij er geen beperkingen gesteld worden aan de kinematiscbe en
onnauwkeurigheids grootheden.
Z
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fic
bovendien op een bepaalde
afstand Rn van de verbinding

t

0--

-,--~

Bezugskoordinaren-

robot-werktuig te bevinden

SYSlem

ai

Schwerpunkr der Nenniasr
(Sol/position)

(figuur 15a). Als Dmax de
grootst mogelijke afstand
tussen deze verbinding en het
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dan dient men ook nog een
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zodat ook deze laatste as belast
wordt. Hierbij dient e ongeveer
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figuur 15a,b: Punt waarop de metingen betrokken dienen te worden.
(bron: VD IK 88)

0,5 Rn te zijn.

Betreft bet een robot met een geintegreerd werktuig, waarvan een TCP
gedefinieerd is, dan dient men de metingen op dit punt te betrekken (figuur 15h).
Wordt er niets opgegeven over de afstand R tcp van dit punt tot de verbinding
rObot-werktuig, dan dient men deze ongeveer 1,5 Rn te nemen. Voor een eventuele
excentriciteit geldt betzelfde als in bet algemene geval.
Positie van de te meten elementen in de ruimte:
Voor de bepaling van de onnauwkeurigbeid bij positioneren in de ruimte, dient een
groot aantal punt en in de ruimte gemeten te worden. De VDI-richtlijn adviseert
minimaal dertig punten, waarbij ieder punt op zicb weer vijf langs elke as en in
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beide richtingen benaderd dient te worden. Voor de positie en orientatie van een
rechte baan in de ruimte definieert de VDI-richtlijn een kubus {figuur 16}.

Schnirrsrelle NelHlniIChfim-Werkreug
in M,tte/.tel/ling def Achsen
Werk reug3rbeitspunk t
(roo/ Cenler PoiI'll
,. Mille/punkt des !'Iurfels

figuur 16 : referentiekubus voor
de definitie van banen in de
ruimte. (bron: VDIK 88).

/m/r I. -1,-1," 0,3 Om"
~~~...,.".~

I,
system

Schwerpunkt der Nennlast

,aumdiagona/e 8"ugselHlne fUr Industrieroboler mit 6 oder
meh, bahnfl'" tlftJerten
AchSl'"
I/IChspa,alle/e 8ezugs,bfnen fiir lodusrrie·
robore; mit wpniger
als 6 ballngesteuerren
Acllsen

Afhankelijk van het aantal assen van de robot wordt een bepaald vlak van de
kubus gekozen, waarin de te doorlopen baan dient te liggen. De orientering van de
robothand ten opzichte van de baan dient tijdens het doorlopen constant te blijven.
Ook voor de ligging van de drkel en het vierkant wordt er van de kubus gebruik
gemaakt.
Snelheid:
Het doorlopen van de baan dient met de maximale in te programmeren
baansnelheid te gebeuren, tenzij er bij de opgave van de betreffende kengrootheden
anders bepaald wordt. Cirkel en vierkant dienen met een bepaalde voorgeschreven
snelheid doorlopen te worden. Hierbij dient de snelheid in de hoeken van het
vierkant gehandhaafd te worden. Er mag dus geen tussenstop geprogrammeerd
worden.
De massa en de snelheid zijn hierboven voorgeschreven om een eenduidige opgave
van de onnauwkeurigheidseigenschappen mogelijk te maken, wil men echter de
invloed van deze grootheden weten, dan kan men ze ook als parameters zien en bij
verschillende massa's en snelheden meten.
De definities van de eigenschappen welke de afwijkingen uit figuur 14 beschrijven,
zijn afkomstig uit de VDI-richtlijn 2861 en zijn opgenomen in bijlage 1. Dit is een
samenvatting van de bladen 2 en 3 uit de VDI-richtlijn (VDIK 88).
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4.5. ISO-ontwerpnorm 9283
De ISO-ontwerpnorm is opgesteld door de ISO-werkgroep TO 184/S0 2/WG 2
met als doel om voor roboteigenschappen een internationale norm te creer en en
daarmee ook internationale erkenning. De Duitse VDI-richtlijn 2861 was
voornamelijk aIleen in Duitsland van toepassing.
Het ISO-ontwerp is grotendeels op ~e Duitse VDI-richtlijn 2861 gebaseerd. Hierbij
behandeld ISO alleen de delen twee en drie van de VDI-richtlijn, namelijk de
definities van verschillende roboteigenschappen en tevens wordt aangegeven hoe
deze bepaald kunnen worden. Bovendien geeft ISO aan hoe de meetgegevens
gepresenteerd kunnen worden.
Van de vier groepen van eigenschappen die door de VDI zijn gedefinieerd
(geometrie, belasting, kinematica en geometrische onnauwkeurigheid) zijn door ISO
alleen de meeste onnauwkeurigheidseigenschappen overgenomen en enkele
kinematica-eigenschappen. In figuur 17 wordt een overzicht gegeven van deze
eigenschappen.
Hoewel op VDI gebaseerd, is de opzet van de ISO-norm toch enigzins verschillend.
In tegenstelling tot de VDI-richtlijn wordt niet speciaal de nadruk gelegd op de
herhalingseigenschappen. Dit valt te verklaren uit het feit dat ISO zich ook op de
offline-programmering richt. Hiertoe heeft ISO naast positioneringseigenschappen
voor een punt (pose) ook een afstandsnauwkeurigheid tussen twee punten
gedefinieerd (distance accuracy). Hiermee kan een indruk gekregen worden van de
nauwkeurigheid waarmee de robot in de werkruimte naar verschillende punten
beweegt. Daarnaast wordt bij het positioneren ook naar de drift, de doorschot en de
stabilisatietijd gekeken.
Bij de baaneigenschappen wordt er geen duidelijk verschil gemaakt tussen de
verschillende banen. De eigenschappen voor een rechte baan en voor een cirkelbaan
zijn op dezelfde wijze gedefinieerd. Vandaar dat er geen aparte eigenschap voor een
cirkel gedefinieerd is (zoals radiusafwijking). WeI zijn aparte eigenschappen voor
een hoek gedefinieerd (doorschot en afrondfout). Onder de baaneigenschappen
vall en bij ISO verder ook enkele snelheidseigenschappen.
Daarnaast heeft ISO ook nog enkele algemene eigenschappen als de tijd nodig om
te positioneren en de statische stijfheid gedefinieerd.
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path velocity -------------+ repeatability
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minimum pose time
static compliance
figuur 17: geometrische onnauwkeurigheidseigenschappen behandeld door de
ISO-ontwerpnorm ISO/DIS 9283.
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Evenals bij de VDI-richtlijn geeft ook de ISO-ontwerpnorm een aantal
randvoorwaarden, waaraan tijdens de metingen voldaan moot worden. Rieronder
voIgt een opsomming van deze voorwaarden:
- condities voor testen: de robot dient volledig geinstalleerd te zijn voor het begin
van de metingen. AIle functionele tests dienen naar tevredenheid afgerond te zijn
en de robot moet een opwarmfase doorlopen. Indien er instelmogelijkheden
aanwezig zijn, dan dienen de instellingen in het testrapport vermeld te worden.
- omgevingscondities: indien de omgevingstemperatuur te controleren is, dient deze
tijdens de metingen op 20°C ± 2°C gehouden te worden. Om een stabiele
temperatuursituatie te krijgen dient de robot samen met de meetapparatuur
voldoende lang, zo mogelijk de gehele nacht voor de metingen, in de testomgeving
te staan. In ieder geval dient de temperatuur tussen 5°C en 40°C te blijven, tenzij
anders door de fabrikant aangegeven.
- meten &an de robot: de metingen dienen aan een vast punt van de robothand te
geschieden. Verplaatsingen dienen in een co6rdinatensysteem uitgedrukt te worden,
wat parallel aan het basiscoordinatensysteem ligt. De metingen dienen bij voorkeur
contactloos plaats te vinden en de massa van eventueel aan de robot bevestigde
meetinstrumenten dient als een deel van de testbelasting beschouwd te worden. Bij
positioneren moot, tenzij anders aangegeven, gewacht worden tot stabilisatie in de
betreffende positie beeft plaats gevonden. Bij baanmetingen moot de "sampling
rate" voldoonde hoog zijn om zo bet verloop van de baan voldoonde good te kunnen
bepalen.
- instrumenten: deze dienen gecalibreerd te zijn en de (gescbatte)
onnauwkeurigheid dient vermeld te worden in bet testrapport. De totale
onzekerbeid van de meting moot in ieder geval minder dan 25% van de grootte van
de te meten eigenschap zijn.
- belasting: deze dient steeds bet maximale te zijn van wat de fabrikant
specificeert. Ret gaat hierbij zowel om massa, moment als massatraagheid.
- sne1heid: bij positioneren dient deze in principe steeds maximaal te zijn (100%
override). Eventueel kunnen additionele tests met geringere snelheden uitgevoerd
worden. Bij de bepaling van baaneigenschappen dient met 100%, 50% en 10% van
de maxim ale snelheid gemeten te worden.
- positie van te meten punten en banen: voor het vastleggen van de te meten
punten en banen definieert ISO een kubus. Aan de band van deze kubus zijn
punten en banen te definieren die gemeten kunnen worden.
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- a.a.ntal metingen: ISO geeft een overzicht van het minimaal aantal metingen dat
verricht moot worden voor de bepaling van een bepaalde eigenschap.
- testprocroure: in principe is er geen volgorde waarin verschillende eigenschappen
bepaald dienen te worden. WeI geeft ISO aan welke eigenschappen eventueel
gelijktijdig gemeten kunnen worden. Metingen die onder bepaalde condities
uitgevoerd dienen te worden, moeten echter zo snel mogelijk afgerond worden.
Meting van de drift dient altijd apart van de andere metingen te gebeuren.
Naast deze randvoorwaarden en de definities van de eigenschappen geeft de
ontwerpnorm in een bijlage ook aan hoe de meetgegevens gepresenteerd zouden
kunnen worden.
4.6. Vergelijking tussen VDI en ISO
Omdat de ISO-ontwerpnorm gebaseerd is op de VDI-richtlijn, zijn de beide
dokumenten in grote lijnen hetzelfde. Toch zijn er enkele verschillen te constateren.
Groot voordeel van de ISO-ontwerpnorm is dat bij erkenning als ISO-norm deze
internationale geldigheid verkrijgt. In het vorige hoofdstuk is het belang hiervan
reeds ter sprake gekomen.
Inhoudelijk zijn er ook een aantal verschillen. Zo behandelt de VDI-richtlijn een
groter aantal eigenschappen dan de ISO-ontwerpnorm. Deze laatste behandelt geen
geometrie- en belastingseigenschappen hetgeen het VDI weI doet. Daarentegen
gaat ISO dieper in op eigenschappen van belang bij de offline-programmering ,
terwijl het VDI zich vooral beperkt tot eigenschappen van belang bij teach-in
programmering.
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5. MEETMETHODEN
5.1. Algemene problematiek bij het meten aan robots
Bij deze beschouwing van meetmethoden beperken we ons tot die meetmethoden
die in de literatuur veruit de meeste aandacht krijgen, namelijk methoden ter
bepaling van geometrische onnauwkeurigheidseigenschappen. Eventueel zijn door
sommigen van de te presenteren methoden ook kinematische eigenschappen, wals
de baansnelheid, te bepalen.
Alvorens over te gaan naar de presentatie en de bespreking van meetmethoden op
dit gebied, volgen hier eerst enkele algemene problemen en eisen bij het meten aan
robots.
Eerste mooilijkheid bij het meten aan robots is het grote aantal vrijheidsgraden.
Vaak zijn dit er zes, zodat de robothand iedere gewenste positie en orientatie in
kan nemen. Hiervoor zijn minimaal zes assen nodig, maar dit kunnen er ook meer
zijn. Bijvoorbeeld indien gebruik gemaakt wordt van een manipulator om een
produkt vast te houden, terwijl de robot hierop een bewerking uitvoort. Dit groot
aantal vrijheidsgraden heeft tot gevolg dat de eigenschappen lastig te meten zijn.
Er moot in een betrekkelijk groot gebied gemeten worden en bij het meten tijdens
het bewegen moot het meetsysteem w mogelijk een baan in de ruimte kunnen
volgen. Bovendien dienen in een bepaald punt of tijdens het bewegen drie positieen drie hookafwijkingen gemeten te worden. Voor de meeste systemen zal het niet
mogelijk blijken te zijn om dit alles te kunnen meten. Wil men een groot aantal
onnauwkeurigheidseigenschappen meten, dan zal men in het algemeen meerdere
meetsystemen nodig hebben. Systemen die een groot aantal eigenschappen kunnen
meten zijn vooralsnog niet beschikbaar. Op dit gebied dient nog verdere
ontwikkeling plaats te vinden.
Een tweede aspect is het absoluut meten. Wordt er hier over absoluut meten
gesproken, dan bedoolt men ten opzichte van een referentiecoordinatensysteem. Dit
hooft niet perse het coOrdinatensysteem van de robot te zijn. Hiermee zijn
meetwaarden en geprogrammeerde waarden niet meteen te vergelijken. Beschouwt
men de absolute nauwkeurigheid, dan is deze vergelijking echter weI noodzakelijk.
In dit geval zal men men eerst een transformatie van coordinaatsystemen mooten
uitvoeren. Kennis van de absolute onnauwkeurigheid is met name van belang bij de
offline-programmering. Bij herhalingseigenschappen daarentegen is het niet
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noodzakelijk om de waarden ten opzicbte van een assenstelsel te weten, alleen de
onderlinge verscbillen zijn van belang.
Een volgend probleem is bet interpreteren van de meetwaarden. Bij bet meten van
verplaatsingen moet men er rekening mee bouden dat de gemeten waarde zowel
door een positie- als een orientatieverandering veroorzaakt kan zijn. Wil men
bijvoorbeeld de positie van bet TCP van een robot bepalen, dan kan men,
afbankelijk van meetmetbode en ligging van dit punt, direct of indirect deze positie
bepalen. Bij direct meten bepaalt men de coordinaten door meting van bet TCP
zelf, bij indirect meten bepaalt men de cOOrdinaten van een ander punt en leidt
bieruit de coOrdinaten van bet TCP af. Meet men de positie direct, dan kan men de
meetwaarden ook daadwerkelijk als positiecoOrdinaten interpreteren. Meet men
indirect, dan kan er ten gevolge van een rotatie van bet meet punt om bet TCP een
positieverandering van bet TCP optreden, die men alleen kan terugleiden uit het
gemeten punt, indien men deze rotatie ook gemeten beeft. Meet men dus
bijvoorbeeld alleen de positie, dan dient men er voor te zorgen dat de orientatie
niet van invloed is.
Naast deze problemen zijn er ook een aantal algemene eisen, die men aan de
meetsystemen stelt. Zo is bet voldoende nauwkeurig zijn van bet meetsysteem een
belangrijke eis. Een systeem wordt in bet algemeen als voldoende nauwkeurig
beschouwd, indien de onnauwkeurigbeid van bet meetsysteem een factor 3 a 5
kleiner is dan de afwijkingen van de te meten eigenscbappen.
Zoals in bet vorige boofdstuk reeds vermeld is, dienen de metingen onder bepaalde
condities plaats te vinden, om zo eenduidige meetresultaten te verkrijgen. Dit
boudt in dat bet meetsysteem ongevoelig dient te zijn voor omgevingsinvloeden en
bovendien mag bet systeem zelf de resultaten niet beinvloeden. Wordt er
bijvoorbeeld tijdens bet meten contact gemaakt tussen robot en meetopstelling,
dan mag de contactkracbt geen relevante verplaatsingen veroorzaken.
In bet geval dat de robot een baan moet volgen, dan moet dit met grote snelbeid
kunnen en moet bet meetsysteem in staat zijn om de robot te volgen. Hierbij kan
men denken aan snelbeden van enige meters per seconde.
Naast dit alles moet een meetsysteem bovendien eenvoudig te gebruiken zijn en
Hefst instaat zijn om zonder veel aanpassingen meerdere eigenschappen te meten.
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5.2.

Overzicht van de meetmethoden op het gebied van de geometrische
onnauwkeurigheid

Om een goed overzicht over de beschikbare meetmethoden te krijgen zijn er
verschillende onderverdelingen mogelijk, zoals een indeling naar de te meten
eigenschappen, naar het aantal te meten dimensies, naar de fysische achtergrond of
naar het meetprincipe. Hier is voor de laatste indeling gekozen, omdat deze
indeling een groepsgewijze behandeling van de meetmethoden het gemakkelijkst
maakt. We kunnen dan de volgende groepen onderscheiden (zie ook SUSS 87):
1. aantasten van lichamen,
2. optische metingen langs een rechte,
3. mechanische 3D-metingen,
4. optische 3D-metingen,
5. kameramethode,
6.2D-afbeeldingen.
In de volgende paragrafen wordt op ieder van deze methode wat dieper ingegaan.
De principewerking zal beschreven worden en wat de mogelijkheden van de
methoden betreft, zal vooral naar de volgende punten gekeken worden:
- de eigenschappen, die gemeten kunnen worden (eventueel onder welke
beperkingen, zoals gereduceerde snelheid),
- de nauwkeurigheid van de methode,
- het meetbereik,
- snelheid en eenvoud van bedienen,
- toekomstmogelijkheden en -ontwikkelingen.
5.2.1. Aantasten van lichamen
literatuur: FAHO, HEGE 87, HENI 87, LANG, LOMB 83, PRIE, RANK 84,
REIe 87, RILE, SUSS 87, WARN 84/1, WIJK 84, WILS 87.
Op basis van dit relatief eenvoudige principe zijn reeds vele opstellingen, voor het
meten van verschillende eigenschappen, gebouwd. Met aantasten van lichamen
wordt hier heel algemeen bedoeld, dat er een soort referentielichaam ergens in de te
meten ruimte staat opgesteld, ten opzichte waarvan de positie en/of orientatie van
een punt of het verloop van een baan gemeten kan worden. Dit principe is dus
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voornamelijk geschikt voor het meten van herhaaleigenschappen. Absolute meting
is in principe ook mogelijk, echter alleen indien men in staat is om het
referentielichaam gedefinieerd te verplaatsen. Deze eigenschappen kunnen hierbij
betrekking hebben op aIle door de VDI-norm gedefinieerde elementen, namelijk:
punt, rechte baan, cirkelbaan en vierkant. Ook het begrip aantasten moet men zeer
ruim zien. In het algemeen wordt hiermee bedoeld, de bepaling van de afstand van
de een of meerdere punten van de robothand tot het referentielichaam. De
afstandsbepaling van ieder van deze punten gebeurt met ID-meetmiddelen, die op
verschillende fysische principes berusten, namelijk:
- mechanisch met meetklokken (figuur 18),
- inductief met verplaatsingsopnemers (figuur 19),
- optisch of magnetisch met naderingssensoren (figuur 20),
- optisch met lijnvormige lichtbronnen en CCD-cellen (figuur 21).
Figuur 18 : mechanische afstandsbepaling
(bron : NOWR 88).

Figuur 19 : inductieve afstandsbepaling
(bron : RILE).
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Figuur 20 : optische/
magnetische afstandsbepaling (bron:
PRIE).

i
B

Figuur 21 : optische
afstandsbepaling
(bron : HEGE 87).
Hierbij zijn de eerste twee methoden niet en de laatste twee weI contactloos. Meet
men Diet contactloos, dan dient men er voor te zorgen dat het maken van contact
geen invloed op de resultaten geeft. Afhankelijk van het te meten element, zijn er
twee wezenlijk verschillende uitvoeringsvormen van dit meet principe. Bovendien
kan men in plaats van 1-D "tasters" ook een 2D-taster gebruiken. Hiermee komen
we tot de volgende drie uitvoeringsvormen:
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a. kubus voor puntmeting,
b. lineaal/cirkel voor baanmeting,
c. 2D-taster.
a. puntmeting:
Voor de meting van de positie en de orientatie van een punt in de ruimte wordt
gebruik gemaakt van een kubus en een opengewerkte hoek (figuur 22).
Trihedron with Sensors

Figuur 22 : puntmeting met behulp van een kubus (bron : WILS 87).
Deze hoek bestaat uit drie onderling loodrechte vlakken, waarin een aantal
sensoren zijn opgenomen. Willen we zowel de positie als de orientatie meten, dan
zijn er zes onbekenden, namelijk drie translaties en drie rotaties. Er zijn dus ook
minimaal zes sensoren nodig om deze allen gelijktijdig te bepalen. Hierbij is het
overigens niet noodzakelijk om in ieder vlak twee sensoren op te nemen, in ren vlak
drie sensoren en in een ander een sensor is ook mogelijk. Ook kan men drie sensoren
in ieder vlak plaatsen om zo een hogere nauwkeurigheid te verkrijgen. Kiest men de
sensoren echter handig, dan is uit de verplaatsingen, die deze sensoren detecteren,
zeer eenvoudig de positie- en de hoekveranderingen af te leiden. Bij deze
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configuratie (figuur 23) bevatten de drie vlakken elk twee sensoren.
56"

5~

Y~X
Tool Centre point

Figuur 23: meting met twee sensoren per vIal< (bron : LANG).
In ieder vIal< bepaald ren sensor de translatie in een bepaalde richting. Ret punt
waarop deze translaties betrekking hebben ligt in het snijpunt van de drie
(boofd)assen waarlangs de drie sensoren meten. De andere sensor in bet viak is
wdanig gepositioneerd, dat het vIal< door de (evenwijdige) meetrichtingen van de
beide sensoren loodrecht op een andere hoofdas staat. Uit bet verschil van de
metingen van de twee sensoren voIgt de hoekverdraaiing om die andere hoofdas
(figuren 23, 24).
Figuur 24 : definitie van translaties
en rotaties (bron : LANG).
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We krijgen aldus heel eenvoudig de positie (x,y,z) en orientatie (a,b,c):
x = 81 (mm]
a = s3 - s4 (rad]
134

b = S5 - s6 [rad]

y = 83

[mm]

c = sl - 82 [rad]

Z

= 85

[mm]

156

112

met:

lij

als de afstand tussen de 8ensoren i en j,

sm als meetwaarde van sensor m.
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Een iets andere besehrijving, maar weI met twee sensoren per vlak geeft LOMB 83.
Een besehrijving van de methode met drie sensoren per vlak wordt gegeven door
RANK 84 en RILE. Belangrijk nadeel van deze methode is het feit dat de
omkeerspeling niet gemeten kan worden. Immers de kubus kan, bij behoud van
dezelfde orientatie, maar uit ren riehting benaderen.
b. baa.nmeting:
In een iets gewijzigde vorm bestaat bovenstaande uitvoeringsvorm ook voor de
meting van banen. Zo laat figuur 25 de opstelling voor de meting van een reehte
zien en figuur 26 de opstelling voor de meting van een cirkel en een ovaal.

_Stahllineal

Naherungssensoren

Figuur 25 : meting
van een reehte (bron :
REIC 87).

Figuur 26 : meting
van cirkel en ovaal
(bron : WILS 87).

Dihedron with sensors
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Het boven besehreven principe blijft gehandhaafd, echter nu valt een van de drie
meetvlakken weg (namelijk in bewegingsriehting), zodat de positie in de
bewegingsrichting met deze methode niet bepaald kan worden. Er zijn in dit geval
dus vijf sensoren nodig om de twee translaties (reehtheidsafwijkingen) en de drie
rotaties te kunnen meten. De sensoren dienen nu eontinu uitgelezen te worden om
het verloop van de baan en daarmee de afwijkingen te kunnen registreren. De
meting van hoekafwijkingen als hoekfout en doorsehot is hiermee eehter niet
mogelijk. Immers de sensoren dienen steeds loodrecht op de geprogrammeerde te
staan. Bij een hoek is dit eehter niet het geval zodat het verloop van de baan bij
het doorlopen van de hoek niet gevolgd kan worden.
c. 2D-taster:
Een geheel andere uitvoeringsvorm van het aantasten is het gebruik van een
sehakelende 2D-taster, waarmee versehillende geometrisehe element en afgetast
kunnen worden (figuur 27).
2D- bldlrektlonaler
__~"' Taster

I

Figuur 27 : meting met behuip van een 2D-taster (bron : HENI 87).
Naast de reehtheidsafwijkingen van elementen als een cirkel en reehthoek (figuur
28), kan hiermee ook een stappeneindmaat afgetast worden (figuur 29), zodat met
deze methode weI de positie in de riehting van de baan gemeten kan worden.
Orientatie-afwijkingen kunnen hiermee niet gemeten worden, zodat men deze
methode het best als een aanvulling op de bovenstaande uitvoering kan zien (HENI
87).
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Figuur 28 : gebruik
2D-taster bij cirkel
en rechthoek (bran :
SUSS 87).

@

Figuur 29 : gebruik
2D-taster bij
stappeneindmaat
(bron : SUSS 87).

Prestaties:

- De nauwkeurigheid van de bovenbeschreven methoden is afhankelijk van het
gebruikte fysische principe. In het algemeen kan men echter weI stellen, dat de
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gewenste meetnauwkeurigheid van 0.01 - 0.05 mm bij een verwachte robotherhaalnauwkeurigheid van 0.1 mm door de huidige systemen gehaald kan
worden.
- Ook het meetbereik is sterk afhankelijk van het gebruikte fysische principe en de
uitwerking hlervan. Zo hebben naderingssensoren (electro-magnetisch of
optisch) veelal een bereik van maximaal 10 mm terwijl inductieve opnemers een
veel groter bereik kunnen hebben. Bovendien wordt het bereik sterk bepaald
door de grootte van de kubus en vlakken. Men dient er weI op te letten, dat dit
het meetbereik voor een punt of voor een baan is. Wil men op een andere plaats
meten, dan zal men de opstelling moeten verplaatsen of een andere opstelling
moeten hebben, waardoor er geen uitspraak gedaan kan worden over de twee
metingen ten opzichte van elkaar.
- Hoewel de methode relatief eenvoudig en goedkoop is, wordt uit bovenstaande
weI duidelijk, dat de meting van een klein aantal punten al relatief veel tijd in
beslag zal nemen, immers elke keer zal de opstelling verplaatst moeten worden.
De snelheid van meten is dus niet erg groot.
Aangezien men steeds meer naar geautomatiseerde meetsystemen zoekt, die snel
veel punten of banen kunnen meten en bovendien veel eigenschappen tegelijk
kunnen meten (ook snelheid en versnelling), zal deze methode in de toekomst
steeds meer door geavanceerdere systemen vervangen worden.
Naast de bewerkelijkheid bij het meten is er nog een belangrijk nadeel van deze
methode, namelijk het botsingsgevaar. \Vanneer men met hoge snelheid naar een
bepaald punt beweegt, kan een kleine programmeerfout veel schade aanrichten aan
de meetapparatuur en eventueel aan de robot.
5.2.2. Optische meting langs een rechte
literatuur: CHAO 87, REIC 87, SUSS 84, SUSS 87, SUSS 88 VDI 85.
Bij de beweging langs een rechte zijn er zes mogelijke afwijkingen. Leggen we een
c06rdinatensysteem in deze baan met de x-as langs de baan zelf en de y-as en z-as
loodrecht op de baan, dan kunnen we de afwijkingen als voIgt weergeven:
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drie translatie-afwijkingen:

- T xx : lineariteitsafwijking

- T yx : rechtheidsafwijking
- T zx : rechtheidsafwijking
drie rotatie-afwijkingen:

- Rxx : rotatie om eigen as (roHen)
- Ryx : rotatie om as .i. eigen as

(stampen)

- R.zx : rotatie om as .i. eigen as (gieren)
Bij de optische meetmethoden voor de meting van deze afwijkingen wordt er veelal
gebruik gemaakt van een laser. Rierbij kan men de laser in combinatie met positiegevoelige fotodioden en eventueel optiek gebruiken (uitvoering a), of als
laserinterferometer in combinatie met optiek (uitvoering b).
laser en dioden:
In <lit geval met de fotodioden wordt de laserstraaI aIleen als lichtbron gebruikt.
Door deze straal op het lichtgevoelige vierkanten vlak van een fotodiode te richten
ontstaat aan ieder van de vier randen van de diode een spanning. Ret verschil
tussen de twee spanningen van tegenover elkaar liggende randen, is een maat voor
de afwijking van de laserstraal ten opzichte van het midden. Op deze manier kan
een afwijking in twee loodrecht op elkaar staande richtingen geregistreerd worden.
Door meerdere dioden en enige optiek met elkaar te combineren zijn de twee
rechtheidsafwijkingen en de drie rotaties te meten. REIC 87 presenteert een
systeem dat deze vijf afwijkingen op deze manier gelijktijdig kan bepalen. Figuur
30 geeft het principe afwijkingen van deze meetmethode weer.
&.

Figuur 30 : principe van diode
meet methode (bron : REIC 87).

Met de diode kunnen de twee rechtheidsafwijkingen T yx en T zx bepaald worden.
Door op twee van de baan de beide afwijkingen te meten kunnen uit de verschillen
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tussen de metingen ook de twee rotaties Ryx en Rzx afgeleid worden (zie figuur 31).
Door naast oon van deze meetvlakken nog een derde vlak te
plaatsen en parallel aan de vorige
straal een tweede straal op dit vlak
te laten vallen, kan men, uit de
positie van de beide laserstralen in

x'

deze twee meetvlakken, de rotatie

y

Rxx bepalen. Omdat er geen twee
dioden achter elkaar geplaatst
kunnen worden, wordt door het
gebruik van een deelprisma
meetvlak 1 buiten de rechte
geplaatst. Ook in de tweede
laserstraal wordt een deelprisma
geplaatst om het gebruik van een
interferometer mogelijk te maken,

x

z
Figuur 31 : bepaling van twee
translaties en rotaties (bron :
REIC 87).
Melll.'bene
2 Merlebene
3
,
I
Merlebene 1 - .

welke de lineariteitsafwijking T xx
Trlpelreflektor

moot meten. Met behulp van de
dioden worden zo dus vijf
afwijkingen bepaald, terwijl de
zesde met behulp van laserinterferometrie bepaald kan worden (zie

Las.er -In terferometer

--

figuur 32). De beschrijving van
metingen met behulp van inter

X

Figuur 32 : bepaling van alle

ferometrie voIgt bij de onder
staande methode.

zes afwijkingen (bron : REIC 87).
b. laserinterferometrie:

Bij deze methode wordt steeds met behuip van een laserinterferometer een
weglengte verandering gemeten (VDI 85). De laserstraal, die door de laser
uitgezonden wordt, wordt hiertoo door een deelprisma in twee loodrecht ten
opzichte van elkaar gepolariseerde componenten gesplitst (Indien de interferentie
gebaseerd is op de amplitude, is geen polarisatie nodig. Hier wordt echter niet op
deze methode ingegaan.). Afhankelijk van de soort laser (oon of twee frequenties)
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hebben beide componenten al dan niet dezelfde frequentie. Hier gaan we er vanuit,
dat we met de frequenties fl en f2 te maken hebben (figuur 33). Een van deze
componenten wordt als meetstraal (ft ) gebruikt, de andere als referentiestraal (f2)'

Referenz Tripelreflektor
\
Referenzstrahl
:....
Mel1strahl

Mel1Tripelreflektor

@=---.~
. ~~-- ~~ ~~~~~= ~==~bY Xf,;f2

~

:

f2 ; f, -M, , .

/

~

f,

f~ -M,

Figuur 33 : principe
lengtemeting met
laserinterferometrie
(bron : VDI 85).

Strahlteiler

Beide stralen lopen naar zogenaamde tripelreflectoren, die de stralen evenwijdig
aan zichzelf naar het deelprisma reflecteren. Deze verenigt de beide componenten
weer, waardoor er interferentie optreedt. Hierbij ontstaan er met een frequentie nf

= fc f2 licht-donker overgangen. Deze overgangen kunnen geteld worden. Wordt
nu de referentiereflector vast opgesteld en de meet reflector bewogen, dan ontstaat
ten gevolge van het optisch doppler-effect een frequentievariatie nfl' welke een
functie is van de snelheid waarmee bewogen wordt. Uit telling van de overgangen
kan de frequentievariatie en daarmee de snelheid afgeleid worden. Door integratie
kan hieruit de weglengte, waarover de meet reflector is bewogen, bepaald worden.
Op grond van dit basisprincipe kunnen, met gebruik van de nodige optiek, vijf van
de zes genoemde afwijkingen gemeten worden. Bovendien kan met behulp van
interferometrie ook de snelheid van de baan gemeten worden. De
lineariteitsafwijking T xx kan zeer eenvoudig met bovenstaande opstelling bepaald
worden door de meet reflector aan de robothand te bevestigen. Van belang is dat
tijdens het bewegen de meetstraal ten gevolge van afwijkingen niet naast de
reflector valt en dat meet- en referentiestraal elkaar voldoende overlappen, zodat
interferentie waargenomen kan worden. Dit houdt in dat verplaatsing van de
reflector over ongeveer 2

a 3 mm, loodrecht op de bundel, maximaal mogelijk is.

Indien de optredende afwijkingen groter zijn, dan is toepassing van interferometrie
niet zondermeer mogeUjk. SUSS 88 beschrijft een mogelijke oplossing van dit
probleem door de toepassing van een zelfcentrerende retroreflector (toegestane
afwijkingen tot

± 50 mm worden geclaimd). Bijkomend probleem van het kleine

meetbereik loodrecht op de bundel, is de uitlijning van de reflector ten opzichte van
de bundel voordat er gemeten wordt.
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De twee andere translatie-afwijkingen, de rechtheidsafwijkingen T yx en T zX'

kunnen met behulp van een wollaston-prisma en een hoekspiegel gemeten worden
(figuur 34).

z

Winkelspiegel

Q
, - - ,9- -

Referenzgerade

Figuur 34 : bepaling rechtheidsafwijikingen (bron : VDI 85).
Het wollaston prisma splitst de laser in twee stralen, welke een hoek () met elkaar
maken. De hoekspiegel, waarop deze stralen vallen, bestaat uit twee delen die onder
dezelfde hoek () staan. Wanneer het prisma loodrecht op de baan beweegt, dan
ontstaat tengevolge van de hoek in de spiegel een weglengteverschil tussen de beide
stralen. Uit dit verschil kan de verplaatsing loodrecht op de baan worden afgeleid
(SMIR 85).
Twee van de drie rotatie-afwijkingen, namelijk Ryx en R zx , kunnen ook met
interferometrie bepaald worden. In dit geval wordt door een extra spiegel de
referentiestraal parallel aan de meetstraal naar de retroreflector gestuurd (figuur
35).
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Figuur 35 : bepaling hoekafwijkingen (bron : VDI 85).
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De beide reflectors zijn onderling star en naast elka.ar opgesteld. Een rotatie ten
gevolge van Ryx of Rzx veroorzaakt een weglengteverschil van de beide reflectors
ten opzichte van elkaar, dat door de interferometer gemeten kan worden (BEYE
85).
Een andere methode om deze twee rotaties te meten is het gebruik van een
elektronische autocollimator. Voordeel van deze methode is het feit dat de
stralengang van de autocollimator na.ar de spiegel aan de robothand, zonder
nadelige consequenties voor de meting, onderbroken mag worden.
De rotatie om de eigen as kan met deze methode echter ook niet gemeten worden.
SUSS 84 beschrijft een op polarisatie berustende methode, wa.armee weI met behulp
van een laser de rotatie om de eigen as bepaald kan worden.
Uit de bovenstaande meetmethoden zijn verschillende mogelijkheden naar voren
gekomen om de zes afwijkingen te meten. Vaak zal men er naar streven om zoveel
mogelijk afwijkingen gelijktijdig te meten. Hiervoor zal dan weI een combinatie van
meetprincipes nodig zijn. Beschrijving van het systeem met de dioden gaf dit al
aan. Hier werd immers ook gebruik gemaakt van interferometrie. Een ander
systeem dat van combinatie van interferometrie en dioden gebruik maakt, wordt
beschreven in CHAO 87.
prestaties:
- De te bereiken nauwkeurigheid is afhankelijk van de gebruikte methode.
Metingen gebaseerd op interferometrie lei den tot zeer grote nauwkeurigheden.
Voor verplaatsingen is een nauwkeurigheid onder 1 pm en voor rotaties onder 111
mogelijk. Dit laatste geldt ook voor metingen met een autcollimator. De
polarisatie methode daarentegen is niet nauwkeuriger dan 10".
- Wat het bereik betreft, zijn er twee aspecten, namelijk de lengte van de baan
wa.arover gemeten kan worden en de de grootte van de afwijkingen die nog
geregistreerd kunnen worden. Wat het eerste aspect betreft, is er geen beperking,
da.ar aile methoden over een lengte van meer dan 10 m kunnen meten, hetgeen
voor een robot groot genoeg is. Wat het tweede aspect betreft, is met name voor
het gebruik van laserinterferometrie een beperking van de te meten afwijkingen
(2 a 3 mm). Dit is echter reeds bij de bespreking van deze methode na.ar voren
gekomen. Het gebruik van dioden laat, afhankelijk van de gebruikte typen, een
grot ere afwijking toe (ordegrootte 10 mm). Het bereik van de hoek meet
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methoden ligt in de ordegrootte van graden (elektronische autocollimator 1°;
polarisatie meting 5°).
- De hierboven beschreven meetmethoden zijn nog sterk in ontwikkeling. Met
name voor de integratie van verschillend metingen in een systeem is er veel
aandacht. Ontwikkeling van goede software voor de uitvoering en verwerking
van de metingen is van groot belang om zo een flexibel systeem te krijgen, dat
eenvoudig te bedienen is en snelle meting mogelijk maakt. Bovendien dient de
snelheid waarmee gemeten kan worden, verder verhoogd te worden (door gebruik
van interferometrie is deze veelal niet groter dan 1 m/s). Om baansnelheden van
enkele meters per seconde te kunnen meten, is een bereik van 5 -10 m/s
gewenst (REIC 87).
Belangrijk nadeel, met name van laserinterferometrie, is het feit dat deze
apparatuur zeer duur is.
5.2.3. Mechanische 3D-metingen
literatuur: LAU 84, PRIE, SUSS 87, WARN, WARN 84/1, WILS 87.
Onder deze groep van meetmethoden vallen enkele, wat meet principe en
uitvoeringsvorm betreft, zeer verschillende methoden. Over het algemeen zijn dit
apparaten, die via stangen of kabels de robot met de vaste wereld verbinden. Maar
ook valt hier te denken aan een 3D-meetmachine, welke statisch de positie van de
robothand kan bepalen. Wordt er aan deze hand een kubus gemonteerd, dan is door
herhaald aantasten ook de meting van de orientatie mogelijk. Deze methode zal
echter zelden toegepast kunnen
worden, aangezien zowel
meetmachine als robot over het
algemeen niet verplaatst kunnen
worden. Een andere methode,
waarmee echter maar zeer beperkt
\,
gemeten kan worden, is het gebruik
\
van een kinematische kogelstaaf
(figuur 36). De staaf is hierbij met
twee kogelgewrichten aan zowel de
Figuur 36 : gebruik van kinematirobot als de vaste wereld gekopsche kogelstaaf (bron : NOWR 88)
peld. Met behulp van een axiaal
\
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werkende ID-meettaster, kan de nauwkeurigheid van ligging van punten op een
bolvormig oppervlak onderzocht. Enig inzicht in de nauwkeurigheid van het
werkvolume kan hiermee weI verkregen worden, echter algemene eigenschappen,
zoals die in het vorige hoofdstuk geformuleerd zijn, kunnen er niet mee gemeten
worden.
Meer mogelijkheden bij dit principe ontstaan er indien men drie uitschuifbare
stangen gebruikt (figuur 37).

2

x
Figuur 37 : meting met drie schuifstangen (bron : SUSS 87).
Uit de Iengteveranderingen van de drie stangen kan de positieverandering van de
robothand afgeleid worden. De orientatie van de robot hand kan hiermee echter niet
bepaald worden. Men kan ook in plaats van stangen draden gebruiken, die men open af laat rollen (figuur 38). Uit meting van de rotaties, bijvoorbeeld met
potentiometers, kan men de Iengte van de draden afleiden. Uit deze Iengten voIgt
dan weer de positie van de robothand. De nauwkeurigheid waarmee de positie
gemeten kan worden zal bij deze methode, door de toepassing van de draden,
waarschijnlijk niet erg groot zijn.

55

~

Cable

,l..
\"
\

Cable feeding device
with potentiometer

Figuur 38 : meting met drie draden (bron : WILS 87).
Een gehele andere opzet met stangen is de plaatsing van twee in lengterichting
starre stangen in serie (figuur 39) tussen de vaste wereld en de robothand. Op zes
verschillende plaatsen worden rotaties gemeten, bijvoorbeeld met encoders. Uit
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deze rotaties is weI de }X>sitie als de orientatie af te lei den (WARN).

(
v

e
--+-INDUSTRIAL ROBOT

MEASURING DEVICE

Figuur 39 : gebruik van twee roterende staven (bron : WARN).
prestaties:
- Bovenstaande beschrijving van methoden zegt alleen iets over de mechanische
opzet. De keuze van het te gebruiken meet principe voor het meten van de
translaties en rotaties is daarmee nog niet vastgelegd. In het algemeen hoeft de
nauwkeurigheid echter geen beperking te zijn, daar een nauwkeurigheid van 0.01
mm voor de meeste methoden haalbaar moet zijn.
- Wat bij de meeste van deze methode weI tot beperkingen zalleiden, is het
meetbereik. Door de mechanische koppeling is dit bereik zeer beperkt. Wil men
de gehele werkruimte van de robot nameten, dan zal men de opstelling enkele
keren moeten verplaatsen.
- De werking van de beschreven methoden is eenvoudig. WeI zal er, om uit de
translaties of rotaties de }X>sitie of orientatie te kunnen bepalen, enig rekenwerk
plaats moeten vinden. Hoewel op een eenvoudige wijze enig inzicht in de
nauwkeurigheid van de werkruimte van de robot te verkrijgen is, lijken deze
methoden toch te beperkt in het meten van eigenschappen om ze voor
afnamecontrole te gebruiken.
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5.2.4. Optische 3D-metingen
Onder deze meetmethoden vallen metingen met behulp van theodolieten en de
lasertrackingmethode, waarvan er hier drie uitvooringsvormen beschreven worden.
Bij de lasertracking kan de bepaling van de positie door meervoudige toepassing
van de interferometrie (minimaal 3 stralen), door de bepaling van hooken (2
stralen) of door een combinatie hiervan (1 straal) plaatsvinden. De methode
waarbij gebruik gemaakt wordt van hooken, vertoont sterke overeenkomst met de
theodolietenmethode. Vandaar dat deze methode gelijktijdig met de lasertracking
behandeld wordt. We hebben bier voor de optische 3D-meting de volgende
methoden:
a. theodolieten,
b. lasertracking/hoekmeting met 2 stralen,
c. lasertracking/interferometrie met 3 of meer stralen,
d. lasertracking/interferometrie & hoeken met 1 straal.

a. theodolieten:
literatuur: BEHR 87, BILL 85/1, FREE 87, GOTT 1, GOTT 2, GOTT 3, LARD,
LARD 84, LARD 85, LARD 86, WARN 84/1.
Bij een theodoliet zijn er twee rotatiemogelijkheden. Een rotatie in het horizon tale
vlak en een rotatie in een vertikaaI vlak. Wordt de theodoliet op een bepaald punt
van de robothand gericht, dan wordt de richting door deze twee rotaties vastgelegd.
Door twee theodolieten op hetzeIfde punt te richten (figuur 40) kan de positie van
dit punt uit de vier gemeten hoeken afgeleid worden. Meet men in dezelfde positie
vier punt en aan de robothand, dan kan ook de orH~ntatie bepaald worden (WARN
84/1). Voor de berekening van de positie uit de hoeken moet weI de positie van de
twee theodolieten ten opzichte van eikaar bekend zijn (afstand en hoogteverschil).
BILL 85/1 geeft een beschrijving van de calibratie, met behulp van een staaf van
bekende lengte, die biervoor nodig is. Tevens wordt hierin weergegeven hoe de
positie uit de hoeken af te leiden is. De nauwkeurigheid die men met dit systeem
kan bereiken ligt in de buurt van 0.05 mm. Het hier beschreven
theodolietensysteem is reeds in verschillende uitvooringsvormen verkrijgbaar. Voor
de verwerking van de gegevens (de uitgelezen hoeken) is software beschikbaar,
waarmee de positie berekend wordt. De uitlezing van de theodolieten kan
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Figuur 40 : theodolietenmeetsysteem (bron : GOTT 1).
automatisch gebeuren en zelfs het rich ten van de theodolieten kan bij de nieuwste
systemen na leerprogrammeren automatisch gebeuren. De theodolieten methode
maakt een gedegen analyse van de gehele werkruimte van de robot mogelijk. Zo'n
analyse kan vervolgens weer de basis van een foutencorrectie van de robot zijn
(BEHR 87).
b. lasertra.cking/hoekmeting met 2 stralen:
literatuur: SUSS 87, GILB 84, WILS 87.
Deze lasertrackingmethode (GILB 84) vertoont sterke overeenkomst met de
hierboven behandelde theodolietenmethode wat betreft de bepaling van de positie
van de robothand. Ret grote voordeel van deze methode is, zoals uit het woord
"tracking" blijkt, dat het een volgsysteem is. Riermee kan dus de robothand
automatisch gevolgd worden, hetgeen de uitvoering van de metingen sterk versnelt.
Bij deze methode wordt er aan de robothand een retrorefiector gemonteerd, waarop
vanuit twee vast opgestelde submeetsystemen twee laserstralen gericht worden
(figuur 41). Zo'n subsysteem bevat de nodige optische, mechanische en
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Figuur 41 : toepassing van lasertracking (bron : WILS 87).
electronische elementen om de laserstraal op de reflector gericht te houden (figuur
42). Dit rich ten gebeurt met behulp van twee spiegels, welke bevestigd zijn aan
zogenaamde optische scanners. Deze scanners kunnen zeer snel binnen een bepaald
bereik roteren. Gepoogd wordt om de laserstraal op het midden van de reflector te
richten. De straal zal echter niet precies in het midden uitkomen, maar steeds een
bepaalde afwijking vertonenj de zogenaamde tracking error. De reflector reflecteert
de laserstraal parallel aan zichzelf terug naar het subsysteem, maar met een
verschuiving van tweemaal de tracking error. In het subsysteem wordt deze
verschuiving gedetecteerd door een fotodiode. Deze koppelt de afwijking terug naar
de besturing van de scanners, zodat deze bijgestuurd kunnen worden. Aan de hand
van de gemeten rotaties van de spiegels en de afwijkingen kan de positie van het
middelpunt van de reflector afgeleid worden. Hiervoor is het nodig dat zowel de
onderlinge positie als de orientatie van de beide subsystemen bekend is. De
nauwkeurigheid waarmee gemeten kan worden is afhankelijk van de afstand van de
reflector tot de subsystemen, daar de bepaling van de positie gebaseerd is op
hoekmetingen. De nauwkeurigheid zal tussen de 0.01 en 0.05 mm liggen. Groot
voordeel van di t systeem is de grote flexibiliteit. In principe kan elke baan gevolgd
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Figuur 42 : subsysteem van de lasertrackingopstelling (bron : WILS 87).
worden. Belangrijk nadeel is dat aIleen de positie gemeten wordt en geen orientatie.
Hierbij dient tevens opgemerkt te worden dat het hier beschreven systeem alleen
nog maar in de vorm van laboratorium~pstellingen bestaat, welke nog in
ontwikkeling zijn. Zo zal men er bijvoorbeeld rekening mee moeten houden dat men
met gereduceerde snelheid moet meten.
c. lasertracking/interferometrie met 3 of meer stralen:
literatuur: SUSS 87, HOF 85, PFEI 85.
Een andere uitvoeringsvorm van lasertracking is een systeem bestaande uit 3 of 4
interferometers. In PFEI 85 wordt zo'n systeem, gebaseerd op vier interferometers,
beschreven. De interferometers zijn hierbij op de hoekpunten van een frame
gemonteerd (figuur 43). Met behulp van een spiegel, welke om twee assen kan
roteren, wordt de laserstraal op de retroreflector aan de robot hand gericht (figuur
44). Op dezelfde manier als bij de vorige methode, vindt terugkoppeling plaats door
meting van de afwijking met dioden. Bij deze methode hoeven er echter geen
hoeken gemeten worden, maar vindt de positiebepaling plaats aan de hand van de
afstanden, welke door de interferometers gemeten worden (figuur 45). In principe
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Figuur 43 : frame met interferometers (bron : PFEI 85).
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voldoen drie interferometers voor de bepaling van de positie. Met een vierde
redundante interferometer kan men echter inzicht verkrijgen in de onnauwkeurigheid. Riertoe kan men vier kombinaties van steeds drie interferometers
nemen, waaruit een positie voIgt. De radius van de kleinste bol, die alle vier de
posities bevat, is een maat voor de onnauwkeurigheid van de meting. Ret
middelpunt van de bol geldt als gemiddelde positie. Op deze mamer hebben we een
meetsysteem, dat niet alleen instaat is om een willekeurige baan te volgen, maar
dat ook de positie met grote nauwkeurigheid kan meten. Nauwkeurigheden onder
0.01 rom zijn haalbaar, zij het dat men ook hier vooralsnog rekening moet houden
met snelheidsbeperkingen ten gevolge van zowel het trackingsysteem als de
interferometrie. Een nadeel ten opzichte van het vorige systeem is enerzijds het felt
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dat bij onderbreking van een der stralen de meting verloren gaat en anderzijds de
hoge kosten van de interferometers.
d. la.sertra.cking/interferometrie & hooken met 1 straal:
literatuur: SUSS 87, NBS 86.
Deze uitvoeringsvorm kan men als een combinatie zien van de vorige twee
methoden. Men gebruikt hier slechts ren straal, maar past op deze straal zowel de
hoekmetingen toe als interferometrie (NBS 86). Met ren straal wordt hier in feite
bedoeld, dat er vanuit ren punt een laserstraal op de robot gericht wordt. De baan
tussen dit punt en de robot hand wordt echter weI meerdere keren doorlopen. Dit
maakt het mogelijk dat, behalve de positie van de robothand, ook twee
hoekverdraaiingen gemeten kunnen worden.
Evenals bij het vorige systeem is de laserinterferometer vast opgesteld (figuur 46).

laser tracking

Robot

control
computer

Figuur 46 : lasertracking met ren straal (bron : NBS 86).
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Na het verlaten van een deelprisma, waar splitsing in een meet- en referentiestraal
plaatsvindt, passeert de laserstraal eerst een i A-plaatje. Aan de robothand is nu
geen retroreflector bevestigd maar een spiegel, die om de x- en z-as kan roteren.
Bovendien heeft deze spiegel de eigenschap dat de straal voor 80% gereflecteerd
wordt en voor 20% doorgelaten wordt (figuur 47). Dit laatste deel van de straal
wordt via een prisma naar een fotodiode DA geleid, die de verplaatsingen in x- en
z-richting detecteert. Het gerefiecteerde gedeelte keert terug naar bet deelprisma,
waarbij dit gedeelte tengevolge van een tweede keer passeren van het i A-plaatje
ook hier gereflecteerd wordt. Via een tweede baan keert de straal terug naar de
spiegel aan de robothand. Hier vindt hetzelfde plaats als na het doorlopen van de
eerste baan, echter nu wordt het door de spiegel doorgelaten gedeelte naar diode
DB geleid. Het gereflecteerde gedeelte keert weer terug naar bet deelprisma.
Aangezien de laserstraal inmiddels vier keer bet iA-plaatje heeft gepasseerd, beeft
de straal weer de oorspronkelijke polarisatierichting en wordt nu ook het
deelprisma gepasseerd, waarna interferentie kan plaatsvinden met de
referen tiestraal.
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Op grond hiervan kan de verplaatsing in y-richting bepaald worden. Uit de
uitlezing van de beide dioden kunnen naast de twee translaties ook twee rotaties
bepaald worden, namelijk de rotaties om de x- en de z-as. De informatie die van
de dioden komt wordt ook teruggekoppeld naar de besturing van de beide spiegels,
zodat deze de laserstraal op de robothand gericht kunnen houden. Wat de nauwkeurigheid van bet systeem betreft, moot bet mogelijk zijn om de positie met een
onnauwkeurigheid van 0.01 mm te bepalen. Nadeel van dit systeem is wederom bet
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feit dat bij onderbreking van de straal de meting verloren gaat. Een voordeel is
echter het gebruik van slechts ren vaste opstelling, zodat er geen calibratie plaats
hoeft te vinden van subsystemen ten opzichte van elkaar.
prestaties:
- De nauwkeurigheid van de verschillende systemen is reeds bij de bespreking van
de systemen zelf aan bod gekomen. In het algemeen kan men stellen dat dit
soort systemen voldoende nauwkeurig zijn (0.05 mm of beter). Vooral indien
men interferometrie gebruikt is zelfs een zeer hoge nauwkeurigheid haalbaar
(0.01 mm of beter).
- Bet bereik van de systemen is onder andere afhankelijk van hetgeen men wil
meten. Verandert bijvoorbeeld de orientatie van de robot hand sterk tijdens het
meten, dan kan dit bij een vast aan de robot verbonden reflector al snel tot
problemen lei den. Maakt men gebruik van interferometrie, dan dient men ook
rekening te houden met obstakels (ook met de robot zelf). In het algemeen kan
men in een groot gedeelte van de werkruimte met en zonder de opstelling te
verplaatsen.
- De in deze paragraaf behandelde systemen zijn nog sterk in ontwikkeling. Dit
geldt met name voor de tracking systemen, die alleen nog maar in de vorm van
laboratorium-opstelling bestaan. Bet theodolietensysteem is reeds verkrijgbaar
maar wordt ook steeds verder geperfectioneerd en geautomatiseerd. Dit soort
flexibele systemen zullen in de toekomst steeds meer gebruikt gaan worden om
een groot aantal roboteigenschappen te meten. Dit soort systemen zijn
bovendien niet alleen voor de afnamecontrole van belang, maar ook voor
eventuele terugkoppeling naar de besturing van de robot. Op deze manier kan de
robot een hoge absolute positienauwkeurigheid bereiken. De snelheid waarmee
het meetsysteem de robot kan volgen moet dan weI voldoende groot zijn.
Belangrijk nadeel van tracking is het feit dat er geen orientatie mee gemeten kan
worden.
5.2.5. Kamera met dioden
literatuur: LAU 84, LOVB 87, PRIE, SUSS 87, WILS 87.
Deze methode bestaat uit twee vast opgestelde videokamera's en ren of meerdere
dioden aan de robothand. Uit het videobeeld van een diode is de verplaatsing van
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die diode in het viak van de kamera, dus in twee richtingen, bekend. Uit de
combinatie van de twee videobeeiden kan men de positie van de betreffende diode
afleiden. Op deze manier kan met behuip van een diode de positie van de
robot hand tijdens het doorlopen van een willekeurige baan bepalen. Maakt men
gebruik van drie dioden, dan is ook de orientatie te bepalen. Ret systeem is flexibel
in die zin dat het verloop van elke willekeurige baan gevolgd kan worden .. Dit
maakt dat het systeem vooral geschikt is om inzicht in het dynamisch gedrag van
de robot te verkrijgen. Men kan bijvoorbeeld het baanverloop onderzoeken indien
de robothand een hoek doorloopt. Door rowel de belasting als de snelheid varieren,
kan men inzicht in de invloed van deze parameters verkrijgen.
prestaties:
Wat de nauwkeurigheid van het systeem betreft, is het systeem minder geschikt.
De onnauwkeurigheid van typische metingen komt niet onder de 1 mm (LOVB
87).
Ret bereik van het systeem wordt bepaald door het gemeenschappelijke bereik
van de twee kamera's, hetgeen weer afhankelijk is van de afstand van de
kamera's ten opzichte van elkaar en de robot. Standaard is een meet volume van
0.2-4.0 m 3 . Een ander gegeven wat de meting van een baan kan beperken, is de
snelheid waarmee de gegevens verwerkt worden.
- Vanwege de grote flexibiliteit is de kameramethode zeer interessant, met name
door het gebrek aan alternatieve meetmethoden op het gebied van de meting van
dynamische eigenschappen. De onnauwkeurigheid van het systeem is echter toch
een grote beperking. Door een verbetering van de onnauwkeurigheid van de
kamera's en een snellere gegevensverwerking kan dit systeem in de toekomst ook
interessant zijn voor meting van bijvoorbeeid positioneernauwkeurigheid.
5.2.6. 2D-afbeeldingen
literatuur: SMID 86, SMID 87.
Men kan op een eenvoudige manier inzicht in het dynamisch gedrag van een robot
krijgen door de robot de baan die hij doorloopt te laten tekenen. Om kleine
afwijkingen te kunnen detecteren, moet er een zo dun mogelijk lijn getrokken
worden. Een goede methode is daarom het krassen van de baan een geroete plaat
(SMID 87). Riermee is het mogelijk om afwijkingen van enkele tienden millimeters
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te registreren. Weliswaar kan op deze manier slechts in een vlak gemeten worden~
maar door de belasting en snelheid te varieren, kan men een behoorlijk inzicht in
het dynamisch functioneren van de machine krijgen. Omdat voornamelijk
verandering van baanrichting aanleiding geeft tot positieafwijkingen, is een
testbaan ontwikkeld, die de robot voornamelijk op dit punt op de proef stelt (figuur
48).
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Figuur 48 : testbaan voor bepaling
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87).
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Na deze baan geprogrammeerd te hebben, kan men de robot de baan laten volgen
en deze gelijktijdig met een stift in een plaat laten krassen. Om de robot zo goed
mogelijk te testen is het van belang de baan zodanig in de ruimte te positioneren,
dat aile assen ingezet moeten worden. Hoewel deze methode beperkt is in de te
meten eigenschappen, is het toch een nuttige methode, waarmee men op
eenvoudige en goedkope wijze enig inzicht in het dynamisch gedrag van de robot
kan krijgen.
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6. CONCLUSIES
Uit dit verslag moge duidelijk zijn dat een afnamecontrole alleen dan zinvol is,
indien deze op grond van eenduidige specificaties plaatsvindt. Aangezien deze
specificaties in het geval van het FALC-project ontbreken, was een directe controle
van de betreffende robot niet zinvol. Het gebrek aan goede specificaties bij
bovengenoemd project blijkt echter geen uitzondering te zijn. Uit de literatuur
komt naar voren dat fabrikanten van robots in het algemeen weinig informatie over
het functioneren van de robots geven. Bovendien zijn de gegevens, die weI
beschikbaar zijn, niet eenduidig, zodat de gebruiker verschillende robots moeilijk
met elkaar kan vergelijken.
De ontwikkeling van een afnamecontrole vereist dus een fundamentele aanpak. In
hoofdstuk drie van dit verslag is een voorstel voor een dergelijke aanpak gedaan.
Hierbij dient er bij voorkeur uitgegaan te worden van genormaliseerde specificaties.
Vervolgens dienen er meetmethoden gezocht te worden, waarmee deze specificaties
gecontroleerd kunnen worden. Voor een eenduidige interpretatie van de
meetgegevens is het van belang dat ook de meet procedures genormaliseerd worden.
Op het gebied van de onnauwkeurigheidseigenschappen is al een begin gemaakt met
deze normalisatie wat betreft de specificaties. Resultaat hiervan zijn bijvoorbeeld
de in hoofdstuk vier gepresenteerde VDI-richtlijn 2861, welke echter geen norm is
en het voorstel voor een ISO-norm ISO/DP 9283. Ook zijn er reeds meetmethoden
beschikbaar op dit gebied, getuige het overzicht uit hoofdstuk vijf.
Dit overzicht omvat een aantal meetmethoden, waarmee in principe al deze
eigenschappen bepaald kunnen worden. Veel van deze methoden hebben echter
beperkingen op het gebied van onder andere de onnauwkeurigheid, het meetbereik
en eventueel de meetsnelheid. Bovendien is het wenselijk om een zo groot mogelijk
aantal eigenschappen gelijktijdig met dezelfde apparatuur te kunnen meten.
Daarvoor is het noodzakelijk dat het meetsysteem in staat is om automatisch de
robothand te volgen. Dergelijke apparatuur is momenteel in ontwikkeling in
verschillende laboratoria. Men moet hierbij vooral denken aan methoden die
gebaseerd zijn op lasertracking. Nadeel van deze systemen is dat ze vooralsnog niet
in staat zijn om de orientatie van de robothand te meten. Verdere ontwikkeling van
deze apparatuur is daarom noodzakelijk, zodat meetsystemen ontstaan, die onder
hoge snelheid voldoende nauwkeurig alle eigenschappen, van belang voor een
bepaalde toepassing, kunnen meten.
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Hiermee zijn echter aileen nog maar de onnauwkeurigheidseigenschappen
behandeld. Sommige andere eigenschappen (geometrie, belastbaarheid,
kinematische grootheden) zijn ook reeds in normen omschreven, maar voor
verschillende andere eigenschappen, met name voor de beschrijving van de
besturing en de software, is er nog geen eenduidigheid. Het verdient daarom
aanbeveling om, op soortgelijke wijze als bij de onnauwkeurigheidseigenschappen,
ook voor andere eigenschappen normen te formuleren en daarnaast methoden te
ontwikkelen, waarmee deze eigenschappen eenduidig bepaald kunnen worden.
Van onderzoekerszijde is men weI doordrongen van het belang van (verdere)
normalisatie op het gebied van roboteigenschappen. Ontwikkelingen op dit gebied
zijn dan ook zeker te verwachten. Vande zijde van de fabrikanten daarentegen is er
op dit gebied helaas weinig activiteit, getuige het feit dat het gebruik van
genormaliseerde specificaties door hen op zich laat wachten.
Vandaar dat het initiatief vooralsnog bij de gebruiker ligt. Wil deze tot een
verantwoorde aanschaf van een industrieHe robot komen, dan zal hij zelf duidelijke,
toepassingsafhankelijke eisen moot en formuleren. Zo kan toch een basis gecreeerd
worden, op grond waarvan een goode afnamecontrole kan plaatsvinden.
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BIJLAGE 1: Definities uit de VDI-richlijn 2861.

Deze bijlage bevat een overzicht van de eigenschappen, uit de Duitse VDI-richtlijn
2861 (lit VDIK 88), waarmee de grootheden uit het schema van figuur 14 bepaald
kunnen worden. De figuren uit deze bijlage zijn allen eveneens afkomstig uit de
VDI-richtlijn.
In de onderstaande definities voor de puntafwijkingen wordt zowel bij de positie als
de orientatie gebruik gemaakt van metingen
Xij

Xij'

Bij de meting van de positie stelt

de afwijking voor van de werkelijke positie ten opzichte van de

geprogrammeerde posi tie, gemeten langs een van de drie hoofdassen van het
robotcoOrdinatensysteem. Wordt de orientatie gemeten, dan stelt Xij de afwijking
tussen de werkelijke en de geprogrammeerde hoekverdraaiing voor. De
bewegingsrichting wordt in de beide gevallen aangeduid met een pijl:

Xij i

en

xijl

1. PuntaIwijkingen:
1.1. positie afwijkingen:
1.1.1. absolute afwijking: programmeernauwkeurigbeid P p (mm):

Beschrijft de systematische afwijking van de werkelijk bereikte
positie ten opzichte van de geprogrammeerde positie (figuur 49).

figuur 49 : verdeling van de
meetwaarden.

Uit de gemeten afwijkingen

Xij i

en xijl van de geprogrammeerde

positie, in een bepaalde richting, volgen de gemiddelden
xjl:
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Xj i en

n

Xj i = i

2

Xij j

X.~
J

en

i=l

n

= 1.n L\' X"~
1J
i=l

Voor een bepaaJde positie voIgt hieruit de programmeernauwkeurigheid voor die positie, zijnde de grootste van de beide
gemiddeiden:

P p. = max( Xj j , Xj 1 )
J

Voor de gehele werkruimte is de programmeernauwkeurigheid
dan:
m

Pp =

k2pp.

J

j:l

1.1.2. herhalingsafwijking: positiespreiding P Ii (mm):
Beschrijft de toevallige afwijking van de werkelijke positie (figuur
49).
Uit de gemeten afwijkingen

Xij j

en xUl en de reeds bepaalde

gemiddelden volgen de standaardafwijkingen Sj i en sjl voor een
bepaaJde positie:
Sj 1

Sr!

=

jr--! i-~-l-(-X-l-'

j-j---X-j-j-)-2......

-I

en

n

n

2( Xij! -

= n~l

Xj! )2

i=l

Hieruit voIgt de spreiding voor die positie:
-

-

P Sj = 6sj

s·t
+ s·!
J
J

met: Sj = --""

Voor de gehele werkruimte is de positiespreiding dan:
m

2

P s = k p s.
. 1
J=

J

1.1.3. de omkeerspeling U (mm):
Beschrijft het verschil tussen de bereikte posities, wanneer deze
uit tegengesteide richtingen benaderd worden (figuur 50).
Uit de beide gemiddelde meetwaarden voIgt voor een bepaalde
positie de omkeerspeling:

U·=
J

I x.j-x.ll
J
J

Voor de hele werkruimte wordt de omkeerspeling dan:
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0,6

r-----,r------,---r----,---~-,__

mm

figuur 50 : grafische weergave van de verschillende grootheden.
1.2. Orienteringsafwijkingen:
1.2.1. absolute afwijking: programmeernauwkeurigbeid Op (grad):

Beschrijft de systematische hoekafwijking van de werkelijke ten
opzichte van de geprogrammeerde orientatie.
Berekening identiek aan die van P p:
Op. = max(
J

Op =

Xj 1 , xjL

voor een bepaalde posit ie,

)

m

k1: Op.
j =1

voor de hele werkruimte.

J

1.2.2. herhalingsafwijking: Orientatiespreiding 0 6 (grad):

Beschrijft de toevallige hoekafwijking van de werkelijk bereikte
orientatie.
Berekening identiek aan die van P 6:
met:

Sj

s·T
+ s·!
J
J
= --2--

Voor de gehele werkruimte is de orientatiespreiding dan:

-

m

J.\'

0 6 = mL Os.
j=1

J

1.2.3. de omkeerspeling U (grad):
Beschrijft het verschil tussen de bereikte eindorienteringen bij
beweging nit tegengestelde ricbtingen.

Berekening identiek aan die van de U voor de positie.
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2. Baanafwijldngen voor een rechte:
2.1 positieafwijkingen:
2.1.1. absolute afwijking: Baanafstand Bu (mm):
Beschrijft de systematische afwijking van de werkelijk doorlopen
baan ten opzichte van de geprogrammeerde baan (figuur 51).
B,~·

j

max (B,,~, 8,z1J

\

Istbahnen in Meflrichtung ;;

~1~fV\
bt!i negativer Fahrricntung

8uugsgerade
(Sollbahnl

Bezugsgerade

:'l~,[~

Bahnabweichung
in Mef1nchrung I

I

bei positiver f:ahrrichrung

8, t- max (B,. t, B.zll
giiltig fUr ie_ils ein" Bahngeschwindig/ceit
und fur .ine \IOn n MeBreihen

8annstreubna!
bei positlVl!r
Fahrrichlung

Istbilhnen in
MttSnchrung 1.

",,- bei negativer
Fahrrichrung

figuur 51 : verloop van de rechtheidsafwijkingen bij het doorlopen van een rechte.
Voor de beide bewegingsrichtingen voIgt in de twee
meetrichtingen 1 en 2 het verloop van de rechtheidsafwijkingen
(de loodrechte afstanden tot de geprogrammeerde baan in de
beide richtingen).
In ren w'n bewegingsrichting is dit veelal grillige verloop te
beschrijven door een gemiddelde baan en een omhullende met
cirkelvormige doorsnede.
De baanafstand voor een bepaalde door loop is de grootste afstand
tussen de gemiddelde baan en de geprogrammeerde baan. Hierbij
is deze opgebouwd uit de afwijkingen gemeten in de beide
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meetrichtingen:

= max( /

1
)

Bu j2

+

B j2
u2

Bu! = max(/ BU!2

+

B !21)

Bu i

1

1

u2

met Bu j , Bu j , Bu ! en Bu ! als de gemeten afstanden.
121

2

Het gemiddelde van al deze grootste baanafstanden uit beide
richtingen is nu de gezochte baanafstand:
n

Bu

= rt I (Bu i + Bu! h
i=l

2.1.2. herhalingsafwijking: Baanspreiding Bs (mm):

Beschrijft de toevallige afwijking van de werkelijke gemiddelde
baan (figuur 51).
Het verloop van de afwijking bevindt zieh, bekeken in een
bepaalde meetriehting, tussen twee grenzen. De afstand tussen
deze grenzen is een maat voor de spreiding in die richting. Voor
iedere bewegingsrichting zijn er dus twee van deze afstanden. De
grootste van de twee is bepalend voor de spreiding voor die
bewegingsri ch ting:
Bs i

= max( Bs1i

, Bs j) en Bs!
2

= max( Bs1!

, Bs ! )
2

met Bs i , Bs i , Bs ! en Bs ! als de gemeten afstanden.
121

2

De gemiddelde baanspreiding voIgt uit n maal doorlopen van de
baan in beide richtingen:
n

Bs

= rt I (Bs i + Bs! h
i=l

2.2.

orH~ntatieafwijkingen:

2.2.1. absolute afwijking: Baan-Qrienteringsafwijking BO u (grad):

Beschrijft de systematische afwijking tussen werkelijke en
geprogrammeerde orientatie bij bewegen langs een baan (figuur
52).
Zowel de absolute afwijking als de spreiding worden in drie
onderling loodrechte meetvlakken bepaald. Hierbij wordt er
gebruik gemaakt van een orienteringsvector, welke gevormd
wordt door de snijlijn van twee van de meetvlakken en dug
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Figuur 52 : aanduiding van de rotatie-afwijkingen bij het doorlopen van een rechte.
loodrecht op de derde staat. Tijdens het bewegen langs de baan
vindt er verdraaiing plaats van deze vector. Uit de projektie van
de vector op de drie meetvlakken is voor ieder van deze vlakken
een verloop van orienteringsafwijking te volgen (figuur 53).
Evenals hierboven bij de positieafwijking, kan ook hier elk
verloop beschreven worden door een gemiddelde
orienteringsafwijking en het verschil tussen twee extrema.
De baanorienteringsafwijkingen voor de beide
bewegingsrichtingen worden bepaald door de grootst gemeten
afwijking, van het gemiddelde ten opzichte van de
geprogrammeerde orientatie, in een van de drie meetvlakken:
BO uT = max( BO u 1 , BO u 1 , BO u 1 )
123

BOu! = max( BO u ! , BO u ! , BO u ! )
123
met BO u 1 , BO u i ,BO u i , BO u ! , BO u ! en BO u ! als
1
2
3
1
2
3
de grootste afwijkingen van het gemiddelde verloop, gemeten
in een bepaald vlak en in een bepaalde bewegingsrichting.
Uit een aantal maal doorlopen van de baan in de beide richtingen
voIgt dan de totale baan-orienteringsafwijking:
n

BO u =

rt 1: ( BO ui + BOu! )i
i=l
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figuur 53 : verloop van rotatie-afwijkingen bij doorlopen van een rechte,
2.2.2. herhalingsafwijking: Baan-orienteringsspreiding BO s (grad):
Beschrijft de toevallige orienteringsafwijking van de gemiddelde
werkelijke orientering (figuur 52).
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De baanorienteringsspreidingen voor de beide
bewegingsrichtingen worden bepaald door de verschillen tussen de
extrema, die in de drie meetvlakken gemeten zijn (figuur 53). De
grootste van de drie verschillen is de spreiding voor die
betreffende bewegingsrichting:
BOsT = ma.x( BOs t , BOs t , BOs t )
123

BOs!

= ma.x( BOs1
! , BOs ! , BOs !
23

)

met BOs t , BO s T , BOs i , BO s ! , BO s ! en BO s ! als de
1
2
3
1
2
3
verschillen tussen de extrema, gemeten in een bepaald vlak
en in een bepaalde bewegingsrichting.
Uit een aantal maal doorlopen van de baan in de beide richtingen
voIgt dan de totale baan-orienteringsspreiding:
BO s = ~

n

2(BOsi + BOs! h
i=l

3. Cirkelafwijking: radjusafwijking ~R (mm):
Beschrijft de afwijking van de werkelijke baan ten opzichte van
de geprogrammeerde cirkelbaan (figuur 54).
Hierbij wordt aIleen de baanafwijking in het vlak van de cirkel
beschouwd. De afwijking loodrecht op dit vlak wordt geacht van
dezelfde grootte te zijn als de baanafwijking bij het doorlopen van
een rechte baan.
Anfangs· und £ndpunkt

figuur 54 : verloop van de
radiusafwijking bij het
doorlopen van een cir kel.

De geprogrammeerde radius is Rs' Aan de werkelijke baan kan
men inwendig een circellaten raken met straal Ri en uitwendig
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een cirkel met straal Ra' Beide cirkels bebben bierbij betzelfde
middelpunt als de geprograrnmeerde cirkel. Wordt dit voor de
beide draairichtingen uitgevoerd dan krijgen we dus:

R j i , Ra t , Ri! , Ra!
Uit deze radii volgen de radiusverschillen voor de beide
richtingen:

.6.R i

= Ra i -

Ri i

.6.R!

= Ra ! -

R.!
1

Na meerdere mal en doorlopen van de cirkel in beide richtingen is
door middeling de baamadiusafwijking te bepalen:
n

.6.R = ~ 1: ( .6.Ri

+ .6.Rl h

i=l

4. Hoekafwijkingen:
4.1. Boekafwijking Ae (mm):
o

Beschrijft de mate van afronding bij het doorlopen van een 90 hoek
(figuur 55).
Sollbahn ,90<·[ckeJ

figuur 55 : verloop van de
afwijkingen bij het doorlopen
van een rechthoek.

Deze afwijking wordt bepaald bij bet doorlopen van een vierkant in beide
richtingen. In iedere hoek wordt de kleinste (loodrechte) afstand tussen het
geprogrammeerde hoekpunt en de werkelijke baan bepaald. Zo krijgt men
voor iedere doorlooprichting vier hoekfouten:
voor j = 1, 2, 3 en 4.
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Uit deze afwijkingen voIgt door middeling, na herhaald doorlopen van het
vierkant in de beide richtingen, de hoekfout:
n

Ae =

4

rti:lj=l
l (l (Ae.Ji + Ae.!J ) h

4.2. Doorschot Au (mm):
Beschrijft de grootte (amplitude) van de trilling die ontstaat bij het
•
doorlopen van een 90 hoek (figuur 55).
Eveneens als bij het bepalen van de hoekfout, wordt ook hier een vierkant
in beide richtingen doorlopen. Na het passeren van een hoek, zonder
geprogrammeerde halt, ontstaat ten gevolge van de plotselinge
richtingverandering een trilling. De grootste amplitude van deze
uitdempende trilling, gemeten ten opzichte van de geprogrammeerde baan,
is de doorschot. Voor de beide doorlooprichtingen zijn er dus vier van
dergelijke waarden:

Au.i ,Au.!
J

voor j = 1,2,3 en 4.

J

Uit deze amplituden voIgt door middeling, na herhaald doorlopen van het
vierkant in de beide richtingen, de doorschot:
n

Au

4

= rt l (l

i:lj:l

(Au.i

+ Au.! ) h

J

J
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