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Voorwoord
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zoals dat bij de Philips Machinefabriek Acht wordt gebruikt. Specifiek komt de ontwikkeling
van een meetsysteem voor het bepalen van de positioneereigenschappen van een robot
aan de orde.
Voor het oplossen van verschillende problemen heb ik regelmatig met andere afdelingen
samengewerkt. De Centrale Meet- en Kwaliteitsdienst, de CMGD-onderhoudsdienst en de
produktgroep Aviation zijn met name nauw bij het onderzoek betrokken geweest.
De flexibele medewerking die ik van deze afdelingen heb gehad is zeer belangrijk geweest
bij het uitvoeren van mijn opdracht.
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Frits Coremans
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Samenvatting

In de Philips Machinefabriek Acht worden met behulp van twee industriele robots puntlasprodukten vervaardigd. Bij de controle van de produkten worden regelmatig afwijkingen in
de posities van de puntlas gemeten.
Om de oorzaak van de afwjjkingen op te sporen. is een inventarisatie gemaakt van de
voorkomende afwijkingen. Vervolgens is een analyse gemaakt van de deelsystemen
binnen het produktiesysteem. Uit de analyse blijkt dat zowel de robot als de produktmalgrijper afwijkingen kunnen veroorzaken die overeenkomen met de tijdens produktie
geregistreerde afwijkingen.
Omdat slechts bij een van de twee identieke robots afwijkingen worden geregistreerd,
terwijl met dezelfde produktmalgrijpers wordt gewerkt, is de werking van de robot nader
onderzocht.
Voor het controleren van de juiste werking van de robot is een meetcyclus ontwikkeld. De
meetcyclus bestaat uit een kalibratie- en een repeteernauwkeurigheids-meting.

De

kalibratiemeting is specifiek voor de Mantec robot, de positie-repeteernauwkeurigheidsmeting kan op iedere robot worden uitgevoerd.
De resultaten van de metingen tonen aan dat de spreiding die optreedt bij een herhaalde
beweging van de robot de specificaties overschrijdt. Tevens blijkt de stijfheid van de robot
onvoldoende te zijn. De virtuele speling bedraagt ongeveer 8 mm voor de X-richting.
De conclusie van dit onderzoek is dat het interne functioneren van de robot nader moet
worden onderzocht. Vervolgens moet de robot door een revisie in een dusdanige technische staat worden gebracht conform de specificaties zoals deze in bijlage 5 staan vermeld.
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Hoofdstuk 1
Inleiding

1.1 Aigemene inleiding
De Philips Machinefabriek Acht bestaat uit een aantal verschillende afdelingen, waarvan
de produktgroep Aviation er een is.
Naast de verschillende producerende afdelingen van de Philips Machinefabrieken is er de
zelfstandige Centrale Machine en Gereedschap Dienst (CMGD) met een ondersteunende
en advies functie. Een van de taken van de CMGD technologiegroep is het begeleiden van
afstudeerders en stagiaires bij het uitvoeren van hun onderzoek.
De produktgroep Aviation is gespecialiseerd in het produceren van produkten voor de
luchtvaartindustrie. Het betreft produkten die worden opgebouwd uit hoogwaardige metalen
zoals nikkel en titaan. Mede door de totale bewerkingstijd van soms enkele uren, zijn de
produkten die deze afdeling vervaardigt vrij kostbaar.
Dit onderzoek richt zich op een van de produktieprocessen die bij de produktgroep
Aviation wordt gebruikt. Dit produktieproces betreft het samenstellen van een produkt uit
een aantal meervoudig gekromde platen. Ais verbindingstechniek wordt hiervoor het
puntlassen gebruikt. Het aantal puntlassen per produkt varieert van 400 tot een maximum
van ongeveer 700.
Gezien de seriegrootte waarin deze produkten worden vervaardigd, is het produktieproces
gedeeltelijk geautomatiseerd. De geautomatiseerde handelingen betreffen het positioneren
van het produkt ten opzichte van de puntlasmachine en het zetten van puntlassen op de
juiste plaatsen. Voor het positioneren van de produkten wordt gebruik gemaakt van twee
zes-assige industriele robots.
Door de automatisering zijn de menselijke handelingen bij dit proces beperkt tot het vullen
(en later uitladen) van een voorraadrek.

1.2 Situatieschets
Evenals bij de andere afdelingen is de produktie bij de produktgroep Aviation gecertificeerd
volgens de ISO 9002 norm. Dit betekent dat aan de produktie en controle hoge eisen
worden gesteld.
Voor de produkten die onderwerp zijn van dit onderzoek, hebben de eisen met name
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betrekking op de positie en kwaliteit van de puntlassen.
Bij afwijkingen in de positie van een puntlas die buiten de toegestane toleranties vallen,
moeten de produkten worden gecorrigeerd. Indien een corrigerende handeling niet
mogelijk is dan moet het produkt worden verschrot. Omdat de produkten kostbaar zijn,
dient het aantal afkeurprodukten tot een minimum te worden beperkt.
Het is moeilijk om in het geval van een afwijking de oorzaak te achterhalen. Hierdoor
bestaat er behoefte te kunnen beschikken over een controlemethode voor het doormeten
van de robots en eventueel ook voor het doormeten van de andere onderdelen van het
produktiesysteem.

1.3 De opdracht
De opdracht bestaat uit een aantal onderdelen die gezamenlijk gericht zijn op het beter
beheersen van het produktieproces (zie bijlage 1). Eventueel kunnen preventieve maatregelen getroffen worden om de storingskansen te verminderen. De onderdelen van de
opdracht:
literatuuronderzoek naar de toepassingen van robots voor het puntlassen in de
produktie.
Inventariseren van de mogelijke oorzaken van de positie-afwijkingen in het systeem, waarbij het systeem bestaat uit de robot, de puntlasmachine, de elektroden,
de fundering en de produktmal.
Selectie meetmethode voor het meten van de positioneereigenschappen van de
robots.
Ontwerpen en uitvoeren van een optimale controle- en kalibratiemethode voor de
robots.
Indien mogelij k, aangeven hoe de positioneernauwkeurigheid van het systeem kan
worden vergroot.

1.4 Opbouw van het verslag
Het eerste gedeelte van het rapport, hoofdstuk 2, beschrijft het produktieproces waarop dit
onderzoek betrekking heeft. Het geeft een overzicht van de deelsystemen waaruit het
totale systeem is opgebouwd. Tevens wordt ingegaan op de werking van de deelsystemen
en de onderlinge samenhang.
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In hoofdstuk 3 wordt per deelsysteem nagegaan wat de afwijkingen zijn die door dat
systeem kunnen ontstaan. Deze beschouwing vindt plaats op basis van logische redenatie
en zonder daadwerkelijke metingen. De conclusie van dit hoofdstuk geeft een motivatie
welk deelsysteem nader zal worden onderzocht.
Het functioneren van de robot komt in hoofdstuk 4 aan de orde. Op basis van de ISO 9283
norm voor industriele robots, wordt nagegaan welke prestatiecriteria voor de robots
relevant zijn.
Nadat in hoofdstuk 4 de te bepalen prestatiecriteria zijn vastgesteld, wordt er in hoofdstuk
5 bekeken welke meetmethoden in aanmerking komen om deze criteria te bepalen.
Vervolgens wordt via selectie de meest geschikte meetmethode vastgesteld.
In hoofdstuk 6 wordt een meetcyclus beschreven voor het bepalen van de positioneereigenschappen van de robots. Deze meetcyclus is wederom gebaseerd op de ISO 9283
norm die voorschrijft op welke manier de testen moeten worden uitgevoerd.
In de voorafgaande hoofdstukken zijn de voorwaarden en eisen vastgesteld waaraan het
meetsysteem moet voldoen. Hoofdstuk 7 behandelt de ontwikkeling van het meetsysteem
en Iicht de werking van de onderdelen van het systeem nader toe.
Hoofdstuk 8 bevat de meetresultaten met daarbij een uitleg over de manier waarop de
resultaten gei"nterpreteerd dienen te worden.
Tenslotte worden in hoofdstuk 9 de conclusies getrokken. In dit hoofdstuk staan ook de
aanbevelingen ter verbetering van het produktieproces en de aanbevelingen die gericht
zijn op het verdere gebruik van het ontwikkelde meetsysteem.
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Hoofdstuk 2
Beschrijving van het produktieproces

2.1 Inleiding
Het produktieproces dat in dit onderzoek centraal staat, stelt verschillende gekromde
platen samen tot produkten.
Onder het produktieproces worden aile handelingen en bewerkingen verstaan die
plaatsvinden vanaf het moment dat de samen te stellen platen worden aangevoerd tot het
moment waarop een gereed produkt wordt afgeleverd.

Pl.Antla SMa chine

Robot loestl.Aring

o
Proolukt

~
/

Operator

figuur 1 layout van de werkvloer

2.2 De bewerkingscyclus
De operator spant in een mal de te verbinden plaatdelen op. De robot pakt een mal uit het
voorraadrek, of wacht tot de operator een nieuwe mal inspant.
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Nadat de robot naar de beginpositie voor het zetten van de eerste puntlas is bewogen,
start de besturing van de robot de puntlasmachine. Beide elektroden worden tegen elkaar
geduwd, aandruk-kracht ± 6000 N, en de benodigde lasstroom wordt
toegevoegd. Ais de las gezet is, gaat de robot naar de volgende te puntlassen
positie.
Deze procedure herhaalt zich totdat aile puntlassen zijn gezet.
A1s

laatste

terug

in

stap

het

in

de

voorraadrek

bewerkingscyclus
geplaatst

of

de

wordt

het

robot

produkt

biedt

het

door
produkt

de

robot

aan

de

operator aan. Figuur 1 geeft de opstelling van de machines schematisch weer.

2.3 De controle tijdens de produktie
De vereiste controleprocedure die bij het produceren gehanteerd dient te worden, vindt zijn
grondslag in de ISO 9002 norm. De werkvoorbereiding stelt een controleprocedure op die
voldoet aan de ISO norm, het zogenaamde Inspection Method Sheet (IMS).
Het IMS is een document dat steeds op de plaats van de produktie aanwezig is. Tijdens
de produktie dient de operator de op het IMS aangegeven handelingen uit te voeren. Een
aantal van deze handelingen worden hieronder beschreven.
Na het inspannen van de plaatdelen in de produktmal, moet de juiste bevestiging
worden gecontroleerd.
Na het uitspannen van de produkten uit de mal, wordt een visuele centrole van de
produkten uitgevoerd. De produkten worden gecontroleerd op lasspatten, beschadiging en op positie van de puntlas.
In de produktievoorschriften staat beschreven welke produkten uit een serie ter
controle moeten worden aangeboden aan de controledienst. Doorgaans is dat het
eerste produkt van een serie. En vervolgens steeds een controle na een vast
aantal produkten.
De operator beschikt over gekalibreerde meetmallen waarmee de produktmallen
gecontroleerd kunnen worden.
Ais een mal door een botsing, vallen of enig andere reden vervormd is, kan dat in
deze meetmal geconstateerd worden.

---PHILlPSCMGD-Technologie - - - - - - - -

7 -------------

2.4 De controledienst

De controledienst voert een controle uit op de gerede produkten en op de proefstripjes die
ieder uur worden gepuntlast. Op de proefstripjes wordt een destructief onderzoek en op de
produkten wordt een non-destructief onderzoek uitgevoerd.
Het destructieve onderzoek op de proefstripjes is ter controle van de kwaliteit van de
puntlassen. Indien de laskwaliteit niet aan de gestelde eisen voldoet moet de produktie
direct worden gestopt.
Het non-destructieve onderzoek op de produkten is ter controle van de positie van de
puntlassen. De toegestane tolerantie op de positie van een puntlas, staat gespecificeerd
op de produkttekening en bedraagt enkele millimeters.
Bij een groot aantal puntlassen is echter niet deze toegestane tolerantie bepalend, maar
wordt de tolerantie beperkt door de vorm van het produkt en de afmetingen van de
elektroden.
Mechanisch gezien is het niet mogelijk om op aile plaatsen die wei in het tolerantieveld
liggen puntlassen te zetten.

In de onderstaande figuur wordt het verschil tussen het toegestane tolerantieveld en het
mechanisch haalbare veld verduidelijkt.

-

I'lechonisch
tolerontievelol

\

~

tolerontievelcl
vol gens tekening

Dit is P'leChQniSch niet P'logelijl<

figuur 2 toegestane toleranties
Indien tijdens de controle een fout wordt gedetecteerd, maakt men onderscheid tussen
"kleine" en "grote" fouten. Dit onderscheid wordt gemaakt op basis van o.a. de aard van de
fout, het aantal foutieve produkten en de financiele consequenties van de fout.
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Bij een "kleine" tout geeft de controledienst een storingsmelding. Het produkt moet dan
worden hersteld. Op het moment dat het produkt met de storingsmelding aan de klant
wordt atgeleverd, vernietigt men de storingsmelding.
Bij een "grote"

tout wordt een Rapport Van Overschrijding (RVO) opgesteld en voigt

stopzetten van de produktie. Na analyse van de "grote" tout wordt bepaald welke aanpassing in de produktie moet plaatsvinden om de tout te herstellen. Nadat de herstellende
maatregelen door de klant zijn goedgekeurd mag de produktie weer worden opgestart.

2.5 Splitsing van het produktieproces in deelsystemen

Het produktieproces bestaat uit meerdere deelsystemen. Indien een positie-afwijking
optreedt, is de oorzaak hiervan altijd terug te voeren op een tout in het produktieproces
zeit

ot is terug te voeren op omgevingsinvloeden op het produktieproces.

leder van de deelsystemen die in het produktieproces meewerken, dient atzonderlijk te
worden beschouwd. Per systeem dienen de mogelijke afwijkingenbronnen te worden
aangegeven, zodat op een systematische manier de, voor de positie-afwijking verantwoordelijke, afwijkingenbron kan worden bepaald.

De deelsystemen waaruit dit produktieproces is opgebouwd zijn:
1 Fundering
]
2 Puntlasmachine
3 Puntlaselectroden
4
5
6
7

Robot
Produktmalgrijper
Produktmal
Plaatdelen

]

Figuur 3 geeft een schematisch overzicht van de relatie tussen de verschillende deelsystemen en de relevante omgevingsinvloeden.
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TRlLLlNGEN
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2

4
rUNDERING

1

figuur 3 schematisch overzicht van het produktiesysteem

2.6 Beschrijving van de deelsystemen
De fundering:
De fundering is van beton. Zowel de puntlasmachine als de robot staan op deze fundering.
Tussen de fundering en de robot zijn aluminium blokken geplaatst die het mogelijk maken
de robot ten opzichte van de fundering uit te richten.
De puntlasmachine en de elektroden:
Met de besturing van de puntlasmachine zijn onder andere de processtroom en de
tijdsduur van de stroom in te stellen. De bovenste elektrode van de puntlasmachine kan
naar beneden bewegen. De onderste elektrode zit vast op het frame. Verwisselbare
elektrodedopjes worden op het uiteinde van de elektroden geplaatst. De elektrodedopjes
kunnen, indien ze versleten zijn, worden verwisseld.
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De robot:
De robot, een Mantee type R-3, heeft zes graden van vrijheid. Op de robot is een
persluchtaansluiting aanwezig die door de besturing van de robot kan worden bediend.
Deze persluehtaansluiting wordt gebruikt om een eilinder aan te sturen die de produktmal
vastklemt in de produktmalgrIjper. De gespeeifieeerde repeteernauwkeurigheid van de
robot bedraagt ± 0.1 mm. Verdere speeifieaties van de robot betreffen onder andere de
maximaal toelaatbare belasting en massatraagheid, en de maximaal haalbare snelheid. In
bijlage 5 wordt een uitgebreid overzieht gegeven van de speeifieaties van de robot.

De produktmalgrijper:
De produktmalgrijper wordt met behulp van twee kaJiberpennen gepositioneerd ten
opziehte van de robot. Nadat de gri.jper gepositioneerd is, wordt deze met zes inbusbouten
aan de robot bevestigd.
In de grijper wordt de produktmal op drie punten ingeklemd. Aan de ene kant bevinden
zieh twee eonisehe pennen die door twee veren met een vaste kraeht in de eonisehe gaten
van de produktmal geduwd worden.
Aan de andere kant wordt de mal vast gezet door een persluehteilinder of door een met de
hand aangedraaide sehroefspindel. Zie figuur 4.

kaliber-pennm

--E: ~~TDHATJs:e ~
PNEUMATISCH

figuur 4 produktmalgri,jpers voor de bevestiging van de mallen
De produktmal:
leder produkt heeft een eigen produktmal. De produktmal is een reeht-hoekig frame met
daarop een aantal pennen die de positie van de plaatdelen in de mal vastleggen.
Aangezien de puntlaselektroden het produkt nooit mogen besehadigen, is het noodzakelijk
---PHILlPSCMGD-Technologie
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dat het produkt in verticale richting kan bewegen. Deze beweging wordt mogelijk gemaakt
door vier bladveren.

De plaatdelen:
De produktgroep Aviation produceert zelf een gedeelte van de meervoudig gekromde
platen waaruit een produkt is opgebouwd. Het overige deel wordt extern ingekocht. Door
een ingangs- en procescontrole worden de maten van de plaatdelen op de daaraan
gestelde eisen gecontroleerd.
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Hoofdstuk 3
Afwijkingen en afwijkingenbronnen

3.1 Inleiding

Van de in hoofdstuk 2 beschreven deelsystemen, moet worden bekeken welke afwijkingenbronnen in de systemen aanwezig zijn. Per afwijkingenbron moet de invloed op de
puntlaspositie worden bepaald, de zogenaamde kenmerken van de afwijkingenbron. Indien
van een afwijkingenbron de kenmerken overeenkomen met de tijdens de produktie
geconstateerde afwijkingen, dan dient die afwijkingenbron nader te worden geanalyseerd.

3.2 Inventarisatie van de afwijkingen

Van de afwijkingen die in het verleden in de produkten zijn opgetreden, kan op twee
manieren een inventarisatie gemaakt worden.
De eerste manier is via de RVO's (Rapport Van Overschrijding).
In een RVO staat de opgetreden fout omschreven. Tevens vermeldt de RVO het aantal
produkten met een dergelijke fout en eventueel een corrigerende maatregel die getroffen is
ter voorkoming van herhalingen.
Deze RVO's worden echter pas opgesteld nadat "grote" fouten worden gedetecteerd die
een ingreep in de produktie vereisen. Een andere beperking van de RVO's is dat niet
vermeld wordt met welk programma, met welke robot, met welke mal en met welke grijper
de produkten zijn gemaakt.
De tweede manier om afwijkingen te inventariseren, is via de operators aan de machine.
Omdat de operators de eerste visuele controle van de produkten uitvoeren, zijn deze
personen op de hoogte van de afwijkingen die optreden. Figuur 5 geeft een overzicht van
de afwijkingen zoals deze volgens de operators voorkomen.
Van de afwijkingen die optreden is niet bekend op welke plaats in het produkt en op welk
moment ze optreden. De afwijkingen ontstaan niet geleidelijk, maar treden plotseling op.
De grootte van de afwjjkingen loopt op tot enkele millimeters ten opzichte van de gespecificeerde positie.
Reeds enkele jaren vindt deze geautomatiseerde produktie op een zelfde wijze plaats. De
geconstateerde afwijkingen komen steeds frequenter voor. Van een van de twee robots
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zijn in 1991 tijdens een revisie de assen vijf en zes vervangen, omdat op deze assen een
speling werd geconstateerd. Er is niet aangetoond dat door de revisie de oorzaak van de
afwijkingen is opgelost.
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figuur 5 afwijkingen in de puntlaspositie
In juli 1992 is bij de produktgroep Aviation, het Statistical Process Control (SPC) procescontrole-systeem ingevoerd. Dit heeft geresulteerd in een produktie waarbij nog uitsluitend
de handmatigbevestigde mal gebruikt wordt. De produktie op de gereviseerde robot heeft
sinds het opnieuw in gebruik nemen van deze robot nog geen afkeur opgeleverd.
De produktie op de niet-gereviseerde robot is stop gezet vanwege het feit dat er steeds
frequenter afkeur werd geproduceerd en ook op deze robot speling werd geconstateerd.

3.3 Analyse van de afwijkingenbronnen
De fundering:
- Kruip van het beton
- Kruip van de aluminium blokken
- Eindige stijfheid, elasticiteit van de fundering
- Uitzetten van de fundering of aluminium blokken
AI deze afwijkingenbronnen hebben als kenmerk dat ze slechts afwijkingen kunnen
opleveren die langzaam ontstaan (niet plotseling).
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Gezien het feit dat de optredende afwijkingen plotseling optreden is het onwaarschijnlijk
dat een van deze afwijkingenbronnen hiervoor verantwoordelijk is.
De puntlasmachine:
- Uitzetten van het frame
- Uitbuigen van het frame
- Nulpuntsverschuiving van de puntlasmachine ten opzichte van de robot
- Trilling van het frame
Door invloed van temperatuur-veranderingen kan de positie van de puntlaselektroden ten
opzichte van het robotnulpunt veranderen. Deze afwijking bedraagt bij 20 graden temperatuur verschil minder dan 0.14 mm. (dL=L*a*dT 400*17 10~20=0.14)
Tevens is deze afwijking voor iedere puntlas hetzelfde en kan de afwijking niet plotseling
optreden.
Bij uitbuigen of nulpuntsverschuiving treedt een fout op die voor iedere puntlas gelijk is.
Het kenmerk van de trillingen is dat binnen een bepaalde bandbreedte de puntlas op een
wiUekeurige plaats komt. Hierdoor ontstaat Lp.v. een rechte lijn een slingering om een lijn.
Deze afwijking is echter niet geconstateerd.
De puntlaselektroden:
- Slijtage van de elektroden
- Uitbuigen onder invloed van de aandrukkracht, vastplakken of voortijdig bewegen van de
robot.
- Verbuigen door botsingen
Ondanks slijtage van de elektroden blijft het midden van de puntlas op dezelfde plaats. De
afwijkingen die kunnen ontstaan doordat de elektroden verbogen zijn of uitbuigen, zijn voor
aile puntlassen gelijk.
Indien de elektroden verbogen zijn, zal dit tevens geconstateerd worden bij de controle van
de laskwaliteit.
De robot:
Om te bepalen of de robot nog aan de daaraan gestelde eisen voldoet, kan niet worden
volstaan met het analyseren van de afwijkingenbronnen. Dit is niet mogelijk omdat de
invloed die een afwijkingenbron op de uiteindelijke afwijking heeft niet of slechts zeer
moeilij k te bepalen is.
Om de robot op zijn juiste werking te contraleren, maeten de prestatiecriteria voar de
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beoordeling van een robot gemeten worden.
De produktmalgrijper:
- Speling in de grijper
- Foutieve bevestiging (positie of orientatie)
Indien de produktmal op een foutieve manier bevestigd is in de produktmalgrijper, maar
wei vast zit, geeft dit een afwijking voor iedere puntlas. De afwijking is niet per se voor
ieder puntlas even groot.
Indien er speling in de grijper zit kunnen afwijkingen ontstaan doordat de produktmal
verschuift. De grootte van de afwijking die hierdoor qntstaan zijn niet voorspelbaar.
De pneumatische grijper is in principe minder betrouwbaar dan de handmatigbevestigde
grijper. Redenen hiervoor zijn de lagere aandrukkracht en het ontbreken van een controle
nadat de mal is ingespannen, hetgeen bij de handmatigbevestigde mal wei gebeurt.
De produktmal:
- Toleranties op de maten van de mallen
- Vervorming van de produktmal door botsen of vallen
- Fout in het opspannen van de plaatdelen in de produktmal
- Verschuiven van de plaatdelen na het opspannen
- Uitzetten van de mal
Afwijkingen die kunnen ontstaan door spreidingen in de afmetingen van de produktmal zijn
te controleren door de mal in een gekalibreerde controlemal te plaatsen.
De plaats waar de plaatdelen in de produktmal moeten worden opgespannen, wordt door
paspennen bepaald. Tevens voorkomen de pennen dat de plaatdelen tijdens de produktie
kunnen verschuiven.
Het uitzetten van de mal kan kleine afwijkingen opleveren, maar kan niet plotseling
optreden.
De plaatdelen:
• Toleranties op de plaatdelen
- Vervorming van de plaatdelen na de controle
- Uitzetten van de plaatdelen
De toegestane toleranties op de positie van de puntlassen is veel groter dan de toleranties
die zijn toegestaan op de afmetingen van de plaatdelen. Hierdoor is de spreiding in de
---PHILlPSCMGD-Technologie - - - - - - - -
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afmetingen van de plaatdelen niet belangrijk in dit verdere onderzoek.
Het eventueel vervormen of uitzetten van de plaatdelen wordt tijdens het inspannen
geconstateerd omdat de plaatdelen dan niet meer tussen de paspennen passen.

3.4 Conclusie afwijkingenbronnen
Nadat aile deelsystemen van het totale produktiesysteem zijn geanalyseerd kan een
voorlopige conclusie worden getrokken ten aanzien van de plaats waar de verantwoordelijke afwijkingenbron moet worden gezocht.
De robot en de produktmalgrijper zijn de enige systemen die afwijkingen kunnen veroorzaken waarvan de kenmerken overeenkomen met de tijdens de produktie geregistreerd
afwijkingen (zie figuur 5).
Op dit moment is er slechts bij de niet-gereviseerde robot sprake van afwijkingen, terwijl
op beide robots met dezelfde produktmalgri,jper wordt gewerkt. Op de niet-gereviseerde
robot is tevens een duidelijke speling op de assen voelbaar.
Vanwege deze redenen zal het verdere onderzoek zich concentreren op het bepalen van
de afwijkingen die door de robot worden veroorzaakt.
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Hoofdstuk 4
Prestatiecriteria voor industriele robots

4.1 Inleiding
In de Iiteratuur zijn verschillende overzichten te vinden van prestatiecriteria voor robots
(literatuur 1, 7 en 16). Sinds 1990 is er een internationale standaard op dit gebied namelijk
de ISO 9283 "Manipulating industrial robots - Performance criteria and related test
methods".
Ook VDI en ANSI-RIA hebben een norm ontwikkeld. De verschillen tussen de onderlinge
normen zijn terug te vinden in Iiteratuur 16, "Afnamecontrole van Industriale robots".
Gezien de internationale geldigheid van de ISO norm zal in dit onderzoek zoveel mogelijk
volgens deze norm worden gewerkt.
De ISO norm definieert een elftal prestatiecriteria (zie bijlage 3):
(1)

positienauwkeurigheid en

positierepeteernauwkeurigheid

bij

benadering

bij

benadering

vanuit een richting
(2)

positiestabilisatietijd

(3)

positiedoorschot

(4)
(5)
(6)

drift van de positiekarakteristieken
minimale positioneertijd
statische stijfheid

(7)

baannauwkeurigheid en baanrepeteernauwkeurigheid

(8)

hoekafwijkingen

(9)

baansnelheids-karakteristieken

(10)

positienauwkeurigheid en

positierepeteernauwkeurigheid

vanuit meerdere richtingen
(11)

afstandnauwkeurigheid en afstandrepeteernauwkeurigheid

In het amendement 1 "Guide for selection of performance criteria for typical applications"
van de ISO norm, is beschreven welke van de prestatiecriteria, voor een specifieke
toepassing, relevant zijn (zie bijlage 2). Op een robot die uitsluitend voor puntlassen wordt
gebruikt, zijn de eerste zes van de hierboven vernoemde karakteristieken van toepassing.
4.2 Beschrijving van de relevante prestatiecriteria
4.2.1 Positienauwkeurigheid (AP) en positierepeteernauwkeurigheid (RP) bij benadering
vanuit een richting
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(unidirectional pose accuracy and pose repeatability)

De positienauwkeurigheid is het verschil tussen de opgegeven positie en het gemiddelde van de gemeten posities, bij het benadering vanuit een richting. De positioneernauwkeurigheid bestaat uit twee delen;
-positienauwkeurigheid: positie van de eindvector van de robot.
-orientatienauwkeurigheid: orientatie van de eindvector van de robot.
De positierepeteernauwkeurigheid geeft de mate aan waarin de verschillende gemeten
posities en orientaties na een aantal herhalingen overeenkomen. Eveneens bij het
benaderen van de opgegeven positie vanuit een richting.

Mean value of
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,r IMined orientations
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ItlIined poses
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x
AP - gemiddelde positie-afwijking
APx,y,z - gemiddelde positie-afwijking in x, y en z riehting
RP - spreiding in de positie bij een aantal metingen
Cc - geprogrammeerde orientatie
APe· gemiddelde afwijking in de orientatie
3Se - spreiding in de orientatie

figuur 6 positienauwkeurigheid en positierepeteernauwkeurigheid

4.2.2 positiestabilisatietijd (t)
(pose stabilization time)

De positiestabilisatietijd is de tijd die verstrijkt vanaf het moment dat de besturing
aangeeft op de geprogrammeerde plaats te zijn. Tot het moment waarop de uitdempende trilling binnen een nader te specificeren bandbreedte Iigt. De bandbreedte wordt
meestal door de leverancier van de robot opgegeven (zie figuur 7).
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4.2.3 positiedoorschot

(pose overshoot)
De positiedoorschot is de maximale afwijking tussen de benaderingsbaan en de
uiteindelijk bereikte positie, gemeten vanaf het moment dat de robot het signaal geeft de
geprogrammeerde positie te hebben bereikt.
Zie figuur 7.
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-Stabiization
time (1)
Stabilization
time (2)

figuur 7 positiestabilisatietijd en positiedoorschot
4.2.4 drift van de positiekarakteristieken (dAP, dRP)

(drift of pose caracteristics)
Drift van de positienauwkeurigheid en de positierepeteernauwkeurigheid, is de verandering van de beide karakteristieken over een gespecificeerd tijdsinterval. Dit geldt zowel
voor de positie als de voor orientatie van het geprogrammeerde punt.
4.2.5 minimale positioneertijd

(minimum positioning time)
De minimale positioneertijd is de tijd tussen het vertrek vanuit een punt en de tijd van
aankomst in een vast punt, waarbij over een van te voren vastgestelde afstand of hoek
moet worden bewogen. De tijd die nodig is om in het geprogrammeerde punt te
positioneren wordt in de positioneertijd meegenomen.
De positioneertijd wordt als functie van de afstand berekend.
4.2.6 statische stijfheid

(static compliance)
De statische stijfheid is de verplaatsing van het tool center point van de robot onder
---PHILIPS CMGD-Technologie
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invloed van een opgelegde kracht. De stijfheid moet in drie richtingen evenwijdig aan het
basis assenstelsel van de robot worden bepaald.

4.3 Conelusle prestatleerlterla
De in de ISO norm gedefinieerde criteria voor puntlas toepassingen, zoals vermeld in §4.2,
zullen op een enkele wijziging na aangehouden worden.
De wijzigingen hebben betrekking op de minimale positioneertijd en de positiedoorschot.
En op de positienauwkeurigheid en positierepeteernauwkeurigheid, bij benadering vanuit
meerdere richtingen.
De minimale positioneertijd is een kenmerk dat geen directe uitspraak doet over de
haalbare nauwkeurigheid van de robot. Dit kenmerk is wei van belang bij een aanschafbeslissing van een robot of op het moment dat de regelkring veranderd wordt om de robot
sneller te laten positioneren.
Omdat binnen dit onderzoek in eerste instantie het bepalen van de nauwkeurigheid van
belang is, zal deze test niet worden uitgevoerd.
De positiedoorschot is evenals de positioneertijd een kenmerk dat niet samenhangt met de
nauwkeurigheid van de robot. Indien de robot een beweging moet maken waarbij zich in
het verlengde van de benaderingsrichting obstakels bevinden, is de doorschot wei van
belang.
Zou de doorschot in een dergelijk geval te groot zijn, dan bestaat er een botsingsgevaar.
Omdat bij de te produceren produkten geen botsingsgevaar bestaat, zal deze test niet
worden uitgevoerd.

Path 3

Pith 2
ComlMftd POll

Path 1,2 en 3 • verschillende benaderingsrichtingen
G1 ,2 en 3 • gemiddelde waarden van een aantal metingen
command pose - de geprogrammeerde positie

- - - PHILIPS CMGD-Technologie - - - - - - - -

21

vAP - karakteristieke waarde voor de "multidirectional pose accuracy" test,

gelijk aan de grootste van de

afstanden G1·G2, G2·G3 en G3·G1

figuur 8 multidirectional pose accuracy variation
De positioneertest bij benadering vanuit meerdere richtingen wordt toegevoegd omdat
deze test een indruk kan geven over de speling in de aandrijvingen. Tevens kan met deze
test worden bepaald of de benaderings richting van invloed is op de maximaal haalbare
repeteernauwkeurigheid. Figuur 8 geeft het resultaat van deze test grafisch weer.

Uit het voorgaande bljjkt dat voor de robot in dit produktieproces de volgende prestatiecriteria relevant zijn:
positienauwkeurigheid en positierepeteernauwkeurigheid bij
benadering vanuit een richting
positienauwkeurigheid en positierepeteernauwkeurigheid bij
benadering vanuit meerdere richtingen
drift van de positiekarakteristieken
positiestabilisatietijd
statische stijfheid
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Hoofdstuk 5
Meetmethoden ter bepaling van de positioneereigenschappen

5.1 Inleiding
Voor het uitvoeren van de metingen ter bepaling van de positioneer-eigenschappen van de
Mantec-R3 robot bestaat er de keuze uit verschillende meetmethoden.
Een overzicht van de beschikbare meetmethoden is hier op zijn plaats om de voor deze
toepassing meest geschikte methode te selecteren.

5.2 Overzicht meetmethoden
De beschikbare meetmethoden kunnen op basis van hun meetprincipes verdeeld worden
in de volgende zes groepen:
5.2.1 aantasten van lichamen
5.2.2 optische meting langs een rechte
5.2.3 mechanische 3-D meting
5.2.4 optische 3-D meting
5.2.5 camera-methode
5.2.6 2-D a'fbeeldingen

5.2.1. aantasten van Iichamen
Het principe van de meting is dat de positie en orientatie van de robot worden bepaald
door deze te refereren aan een lichaam (vast voorwerp in de ruimte). Dit principe is
voomamelijk geschikt voor het meten van herhaaleigenschappen omdat het moeilijk is om
een referentielichaam gedefinieerd ten opzichte van het machine-nulpunt te plaatsen en/of
te verplaatsen. De meetwaarden worden verkregen door de meetsignalen van verplaatsings-opnemers uit te lezen en op de uitgelezen waarden een berekening uit te voeren.
Het "aantasten" kan op verschillende manieren gebeuren, namelijk met:
- mechanische opnemers
- inductieve opnemers
- optische of magnetische opnemers
- optische opnemers met Iijnvormige lichtbronnen en CCD-cellen
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De meest voorkomende toepassing van dit principe is de meting met een kubus als
referentielichaam. Met de kubus zijn in principe aileen de eigenschappen in een punt te
meten.
Tot de uitbreidingsmogelijkheden behoren het meten van een baan met behulp van een
Iiniaal of een cirkel.
Automatische gegevensverwerking is mogelijk en bewerkingen op de meetsignalen zijn zelf
te definieren (literatuur 3 en 10).

5.2.2. optische meting tangs een rechte
Bij het optisch meten langs een rechte wordt vaak gebruik gemaakt van een laser. Dit in
combinatie met fotodioden of als laserinterferometer in combinatie met optiek. Bij de
meeste opstellingen die voor deze meting bekend zijn, is het niet mogelijk meerdere
afwijkingen tegelijkertijd te meten. Intensief onderzoek van de laatste jaren heeft er toe
geleid dat er momenteel in de Iiteratuur een aantal opstellingen worden beschreven
waarbij simultane meting van verschillende afwijkingen wei mogelijk is.
De laserinterferometer heeft als nadeel dat bij te grote afwijkingen loodrecht op de te
meten lijn het meetsignaal verloren gaat.
Uitbreidingsmogeljjkheden zijn dat tijdens het meten van de positioneer-eigenschappen
ook dynamische-eigenschappen zoals snelheid en versnelling gemeten kunnen worden
(literatuur 4).

5.2.3. mechanische 3-D meting
De uitvoeringsvorm van deze methode komt er meestal op neer dat de robotkop via
stangen of kabels met de vaste wereld wordt verbonden. Door de verplaatsingen van de
stangen of kabels te meten, is het mogelijk de positie te bepalen.
Indien naast de positie ook de orientatie van de robotkop moet worden gemeten, vereist
dat extra aanpassingen die niet eenvoudig zijn uit te voeren. Het meetbereik en de
haalbare nauwkeurigheid zijn beperkt (Iiteratuur 16).

5.2.4. optische 3-D meting
Er zijn vier uitvoeringsvormen van de optische 3-D meetmethoden, te weten: theodolieten,
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lasertracking/hoekmeting met 2 stralen, lasertracking/interferometer met 3 of meer stralen
en lasertracking/interferometer en hoekmeting met een straal.
Het is mogelijk om met deze systemen op een snelle manier de positioneer-eigenschappen in het gehele werkgebied te bepalen.
Bij het theodolieten systeem kan ook de orientatie worden gemeten.
De voordelen van de trackingsystemen zijn de flexibiliteit en de mogelijkheid om iedere
willekeurige baan te meten.
Het nadeel van deze systemen is de hoge kostprijs en het is niet eenvoudig om ze zelf te
maken of aan te passen.
Lasertrackingsystemen zijn nog voornamelijk als laboratorium opstellingen uitgevoerd.
Slechts een enkele leverancier produceert deze systemen voor de commerciele markt
(literatuur 12 en 13).

5.2.5. camera-methode
Bij het toepassen van drie of meer diodes is het mogelijk om met behulp van twee
camera's zowel positie als orientatie van de robot in het gehele werkgebied vast te stellen.
Hierbij is de nauwkeurigheid relatief laag.
Deze camera-methode is een nog vrij nieuw systeem dat niet eenvoudig zelf te maken is
en ook zijn plaats op de commerciele markt nog niet veroverd heeft (literatuur 14 en 15).

5.2.6. 2-D afbeeldingen
Door het meten van de robotbeweging in een plat vlak kunnen eenvoudig dynamische
eigenschappen worden bepaald.
Bij het gebruik van meetvlakken met een rasterverdeling, is het mogelijk om positioneereigenschappen te meten. Het meten van de orientatie is in principe echter niet mogelijk
(literatuur 1).

5.3 Beoordelingscriteria voor de meetmethoden
Van de beschikbare meetmethoden wordt bekeken of ze geschikt zijn voor het bepalen
van de in hoofdstuk 4 beschreven prestatiecriteria.
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De volgende beoordelingscriteria zijn relevant voor de selectie:
(in orde van belangrijkheid)
(1)

Aantal tegelijkertijd te meten posities (X,Y,Z)

(2)

Aantal tegelijkertijd te meten orientaties (A,B,C)

(3)

Nauwkeurigheid van het meetsysteem

(4)
(5)

Aantal te meten prestatiecriteria

(6)

Snelheid en eenvoud van de meting

(7)

Beschikbaarheid bij Philips Machinefabriek Acht of Technische Universiteit Eindho-

Meetbereik

ven
(8)

Aanschafprijs/ontwikkelingskosten

(9)

Mogelijkheid tot het meten van absolute waarden

(10)

Uitbreidingsmogelijkheden voor extra metingen

Beschrijving van de gekozen beoordelingscriteria:
ad 1, ad 2
Het aantal tegelijkertijd te meten posities en orientaties is van invloed op het aantal uit
te voeren metingen. Belangrijker is echter dat als de waarden niet in een meting kunnen
worden bepaald, er een fout ontstaat bij het berekenen van de nauwkeurigheid met
waarden uit verschillende metingen. De totale afwijking is het gevolg van een positie- en
orientatiefout, zodat deze bij voorkeur niet onafhankelijk van elkaar worden gemeten.
ad 3
De benodigde nauwkeurigheid van het meetsysteem Iigt vast omdat deze minimaal een
factor vier nauwkeuriger moet zijn dan de te bepalen nauwkeurigheid. De te bepalen
nauwkeurigheid bedraagt ± 0.1 mm voor de positie en ± 0.03 graden voor de orientatie
(zie bijlage 7). Hierdoor bedragen de minimaal benodigde nauwkeurigheden van het
meetsysteem ± 0.025 mm en ± 0.0075 graden.
ad 4
Het aantal prestatiecriteria dat met een meetsysteem te meten is, hangt direct samen
met het aantal meetsystemen dat nodig is om aile relevante eigenschappen van de
robot te bepalen.
ad 5
De meetsystemen worden beoordeeld op het feit of er, eventueel met een aantal malen
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verplaatsing van het systeem, in het gehele werkgebied van een robot kan worden
gemeten.
ad 6
De snelheid van het uitvoeren van de metingen is belangrijk omdat de totale duur van
de meting zo kort mogelijk moet zijn.
De eenvoud van de meting is belangrijk omdat deze bepaalt onder welke omstandigheden een betrouwbare meting kan worden uitgevoerd.
Onder eenvoud wordt de gevoeligheid van het meetsysteem voor omgevingsinvloeden
(o.a. temperatuur, vocht) en instellingen (uitlijnen) van het systeem verstaan.
ad 7, ad 8
Indien de meetmiddelen bij de Philips Machinefabriek of TUE aanwezig zijn behoeven
deze niet meer te worden aangeschaft en mag worden verondersteld dat er enige
ervaring is met het werken met de meetmiddelen. Indien het meetsysteem aangeschaft
of ontwikkeld moet worden, zijn de hiermee samenhangende kosten van belang.
ad 9
Het kunnen uitvoeren van absolute metingen is een relevant gegeven voor situatie
waarbij ook off-Iine/expliciet geprogrammeerd wordt.
ad 10
De extra metingen die met een meetsysteem kunnen worden uitgevoerd, zijn van belang
indien de robot voor een andere dan de huidige toepassing wordt gebruikt, waarbij naast
de positioneer-eigenschappen bijvoorbeeld ook baaneigenschappen een rol spelen.

5.4 Selectie meetmethode

Uit de beschouwing van de verschillende meetmethoden blijkt dat het merendeel wei de
mogelijkheid heeft om de positie, maar niet om de orientatie van de robotkop te bepalen
(figuur 9).
Omdat de robot een groot voorwerp hanteert, zijn juist de orientatieafwijkingen extra van
invloed op de uiteindelijke nauwkeurigheid.
De "camera-methode" heeft wei de mogeHjkheid om de orientaties te bepalen maar de
nauwkeurigheid van deze methode is onvoldoende.
Vanwege de beperkingen van de andere meetmethoden blijven slechts de "aantasten van
Iichamen" en de "optische 3-D" methode over voor het bepalen van de positioneernauwkeurigheid van de robot.
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Nadelen van de "optische 3-D methode" zijn de hoge aanschafkosten en met deze
methode wordt nog vooral experimenteel gewerkt.
Voordelen van de "aantasten van Iichamen" methode zijn de lage kostprijs en de eenvoud
van de meting.
Gezien de voorafgaande selectie is de "aantasten van Iichamen methode" voor deze
situatie het meest geschikt (figuur 9).
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figuur 9 beoordelingsschema voor de meetmethoden
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Hoofdstuk 6
Meetcyclus ter bepaling van de positioneernauwkeurigheid

6.1 Inleiding
Omdat met het in hoofdstuk 5 geselecteerde meetprincipe aileen de
repeteernauwkeurigheid te meten is, moet bekeken worden of er afwijkingen kunnen
optreden die niet met het meetsysteem zijn te bepalen, maar wei van invloed zijn op de
positioneernauwkeurigheid.

6.2 Complete meetcyclus
Figuur 10 geeft een overzicht van de afwijkingen van een robot. Uit de figuur blijkt dat er
indien de repeteernauwkeurigheid van de robot goed is, er nog twee mogelijkheden
overblijven voor afwijkingen in de positioneernauwkeurigheid.
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figuur 10 overzicht van afwijkingen van een robot
De eerste mogelijkheid is dat de afwjjking bij het positioneren wordt veroorzaakt door een
verschil tussen de werkelijke verplaatsing en de door de besturing geregistreerde verplaatsing. Deze afwijking is te meten met behulp van een absoluut meetsysteem, bijvoorbeeld
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Rodym, of met behulp van een repeteernauwkeurigheids-meting op een vast punt (referentiepunt) binnen het systeem.
Op het meten van de repeteernauwkeurigheid op een vast punt wordt in hoofdstuk 7 nader
ingegaan.
De tweede mogelijkheid is dat de positie en/of de orientatie van de robot is veranderd ten
opzichte van een vast punt in het systeem. In deze situatie zijn wederom twee mogelijkheden te onderscheiden.
De gehele robot kan ten opzichte van het fundament verschoven zijn, of de onderlinge
stand van de armen van de robot in de referentiepositie is gewijzigd.
Een verschuiving van de robot ten opzichte van het fundament kan worden gemeten door
een repeteernauwkeurigheids-meting uit te voeren op een vaste positie binnen het
systeem.
Afwijkingen van de robot in referentiepositie kunnen worden bepaald met behulp van het
ontwikkelde referentiepositie meetsysteem. De werking van dit meetsysteem wordt in §6.3
nader toegelicht.
De meetcyclus is nu compleet omdat na het uitvoeren van aile testen uit figuur 10, een
uitspraak kan worden gedaan over de absolute- en repeteernauwkeurjgheid van de robot.

6.3 Kalibratie referentiepositie
Omdat de robot is voorzien van een inkrementeel meetsysteem, moet de robot nadat de
besturing uitgeschakeld is geweest opnieuw een absoluut nulpunt opzoeken.
Op het moment dat het programma voor het refereren wordt aangeroepen, zal de robot
aile zes motoren aansturen. Hierdoor gaat iedere arm van de robot bewegen. Op het
moment dat de robot een signaal krijgt van een mechanische schakelaar die op iedere as
aanwezig is, wordt de snelheid gereduceerd. De motor draait vervolgens langzaam door
en stopt zodra het nulpunt dat op het meetsysteem van iedere as aanwezig is, wordt
bereikt.
De meetmethoden moet dUidelijkheid geven over het feit of de robot bij het opstarten
steeds hetzelfde nulpunt opzoekt. Hierbij zijn bij de meting twee delen te onderscheiden.
Het eerste deel, een meting die in enkele minuten een indicatie kan geven of de referentiepositie van de robot veranderd is (bijvoorbeeld door een botsing). Deze indicatie doet geen
verdere uitspraak over de grootte van de fout die bij het refereren optreedt. Hiervoor dient
het tweede gedeelte van de meting.
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De meting die een indicatie geeft over het feit of er veranderingen zijn opgetreden bij het
refereren, maakt gebruik van de afstand tussen een mechanische schakelaar op de
uitgaande as en een nulpunt op het meetsysteem. Bij het meten wordt gekeken of de
afstand tussen de schakelaar en het nulpunt op het meetsysteem gelijk is gebleven.
Indien de afstand tussen schakelaar en nulpunt verschuift/wijzigt, is dat een indicatie dat
die arm niet meer juist refereert.
De meting waarbij de fout in de onderlinge stand van de armen bij het refereren wordt
bepaald, is gebaseerd op het principe dat met behulp van een waterpas de armen horizontaal worden uitgericht. De inkrementwaarde van het meetsysteem is via de besturing uit te
lezen en als meetwaarde te gebruiken. Deze meetwaarde wordt vergeleken met dezelfde
meetwaarde die bepaald is tijdens een meting voordat een afwijking werd geconstateerd.
Uitgebreide informatie over de meting en een handleiding bij het uitvoeren van deze
meting staan beschreven in bijlage 9, "Kalibratie van de Mantee robot in referentiepositie".
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Hoofdstuk 7
Ontwikkeling van een automatisch meetsysteem
7.1 Inleiding
Nadat in §4.3 de relevante prestatiecriteria zijn bepaald en in hoofdstuk 5 de meetmethode
"aantasten van Iichamen" is geselecteerd, worclt in dit hoofdstuk op de uitvoeringsvorm van
het meetsysteem ingegaan.
Deze meetmethode biedt de mogelijkheid tot het gedeelteljjk automatiseren van het
meetsysteem.
Het voordeel van een automatisch meetsysteem is dat het gebruiksvriendelijker werkt.
Aangezien het meetsysteem eventueel worclt ingevoerd als een periodiek controlemiddel is
dit een pre.
Voor het verkrijgen van de resultaten, dienen een groot aantal berekeningen te worden
uitgevoerd. Automatische verwerking van de meetgegevens vermindert de kans op
menselijke fouten en het verhoogt de verwerkingssnelheid van een meting.

Meetbtok

o
figuur

Robot

11

opstelling van het meetsysteem
Het hart van het meetsysteem is een kubus die aan de robotkop is bevestigd. Deze kubus
worclt tijdens de meting in een meetblok geplaatst.
In het meetblok bevinden zich zes elektronische tasters die de positie van de kubus ten
opzichte van het meetblok vastleggen.
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Met behulp van tellerkasten worden de tastersignalen verwerkt en via een softwareprogramma omgerekend naar een positie en orientatie van het robotnulpunt. De resultaten
van een metingen worden door het programma berekend en in een meetrapport afgedrukt.
Het meetblok wordt op een meetstatief gemonteerd en kan zodoende op een willekeurige
plaats binnen het bereik van de robot worden geplaatst.
In figuur 11 is de meetopstelling weergegeven.
In de volgende paragraaf worden de onderdelen waaruit het meetsysteem is opgebouwd
afzonderlijk besproken.

7.2 Onderdelen van het meetsysteem
7.2.1 Kubus, meetblok
Aan de vorm van het aan te tasten lichaam wordt als eis gesteld, dat door het aantasten
de Iigging van een ruimtelijk assenstelsel kan worden bepaald. Met behulp van een kubusvorm is, door drie van de kubusvlakken gelijk te stellen aan de vlakken van een assenstelsel, eenvoudig aan deze eis te voldoen. De drie vlakken moeten nauwkeurig
worden bewerkt en moeten onderling loodrecht staan, zodat de oppervlakteruwheid en de
on-haaksheid de meetresultaten niet be'lnvloeden. Bij een ruwheid van 0.8

~m.

en een

haaksheid van 0.1/110 mm wordt hieraan voldaan.
De afmetingen van de kubus worden beperkt door o.a. het gewicht en het benodigde
meetvolume. Echter de benodigde ruimte voor het plaatsen van de tasters en het feit dat
de invloed van de orientatiefout groter is bjj grotere afmetingen, vragen om een grotere
kubus. Gekozen is voor een afmeting van 110*110*110 mm.
Het meetblok dient ervoor om de tasters op een vaste plaats te houden. De tasters meten
in drie onderling loodrechte richtingen de verplaatsingen van de kubus. Er is gekozen voor
een 3-2-1 opstelling van de tasters. Dit betekent dat in een richting 3 tasters meten, in een
richting 2 en in de derde richting 1.
Een andere mogelijkheid is een 2-2-2 opstelling van de tasters die echter geen voordelen
biedt ten opzichte van de 3-2-1 methode (er kunnen dezelfde waarden worden gemeten en
de haalbare nauwkeurigheid is gelijk).
7.2.2 Tasters. tellerkast
Bij de keuze van de tasters spelen de nauwkeurigheid, het bereik van de tasters en het
tastprincipe een rol.
De nauwkeurigheid die de tasters dienen te hebben, wordt bepaald door de nauwkeurig---PHILlPSCMGD·Techno/ogie - - - - - - - -
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heid waaraan het uiteindelijke meetsysteem moet voldoen.
Deze nauwkeurigheid bedraagt ± 0.1 mm voor de positie en ± 0.0075° voor de orientatie
(zie bijlage 7).
Indien de tasters 70 mm uit elkaar staan, is bij een onnauwkeurigheid van de tasters van
±4.5

~m

de afwijking in de orientatie ±0.0074°. Zie figuur 12.

ra/sta.nd tasteTS""j

figuur 12 orientatiefout t.g.v
tasterafwij kingen
tan((2*4.5 10-6)/70 10-3)= 0.0074°
Taster

De tasters mogen een maximale onnauwkeurigheid hebben die een factor vier kleiner is,
(4.5 10-6)/4 = ± 1.25 ~m.

Het bereik van de tasters wordt bepaald door een schatting te maken van de maximale
afwijking die met het systeem gemeten moet worden.
Bij een orientatieafwijking van ± 1° en een positie-afwijking van ± 1 mm is een bereik van
7.5 mm nodig.
Als tastprincipe wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van contactloos metende tasters.
Inductieve typen die hieraan voldoen, vallen echter af vanwege het feit dat deze bij een
bereik van 7.5 mm niet meer de gewenste nauwkeurigheid halen.
Tasters die wei het benodigde bereik en nauwkeurigheid halen, zijn Heidenhein MT10
tasters. Deze tasters zijn voorzien van een zeer nauwkeurige glasliniaal en hebben een
onnauwkeurigheid van ± 1

~m

bij een bereik van 10 mm.

Om de Heidenhein tasters aan de computer te kunnen koppelen, wordt gebruik gemaakt
van tellerkasten. De tellerkasten hebben een ingang voor het aansluiten van maximaal drie
tasters en een RS232 uitgang voor externe communicatie.

7.2.3 Meetstatief
Met behulp van het meetstatief kan het meetblok op verschillende plaatsen binnen het
werkgebied worden geplaatst. Een andere mogelijkheid is om het meetblok op een vaste
positie binnen het systeem te plaatsen.
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Een vaste positie heeft als voordeel dat de resultaten van de metingen die op verschillende tijdstippen zijn uitgevoerd toch met elkaar kunnen worden vergeleken.

7.2.4 Computer en software
De computer moet twee RS232 poorten hebben voor het aansluiten van de tellerkasten. Er
worden twee tellerkasten gebruikt omdat er per tellerkast maximaal drie tasters zijn aan te
sluiten en er in het totaal zes tasters zijn.
Approve is een pakket dat binnen de Philips Machinefabrieken op meerdere plaatsen
wordt gebruikt bij meetopstellingen ter controle van de produktie. Approve heeft een eigen
programmeertaal die gebaseerd is op Basic en Pascal.
Het voordeel van dit meetpakket is dat de aansturing voor de koppeling van meetinstrumenten aan de computer standaard aanwezig is.
Het Approve meetpakket is onderzocht op de bruikbaarheid bij het ontwikkelen van het
meetprogramma. Uit het onderzoek blijkt dat dit pakket niet geschikt is voor de ontwikkeling van de benodigde meetsoftware.
De vrijheid die de programmeur heeft bij het schrijven van een programma is beperkt.
Voor eenvoudigere metingen zijn de beperkingen minder van belang en biedt het gebruik
van voorgeprogrammeerde functies voordelen. Echter voor het meetprogramma wordt de
programmering nodeloos ingewikkeld .
. Voor het ontwikkelen van het meetprogramma zal gebruik worden gemaakt van Turbo
Pascal. Deze programmeertaal biedt de mogelijkheid om via een programma uit de
toolbox, de tellerkasten aan de computer te koppelen.

7.3 Soflwareprogramma
Het softwareprogramma is opgebouwd uit een aantal verschillende units, ieder met een
eigen functie. Globaal zijn er binnen het totale programma twee delen te onderscheiden.
Het eerste algemene deel, is het rekenprogramma. Een aantal units verzorgen de invoer
van de meetwaarden en voeren de berekeningen uit.
Het tweede gedeelte heeft als functie het organiseren van de informatiestromen binnen het
programma. In dit gedeelte wordt via menu's de mogelijkheid gegeven om verschillende
functies op te roepen.
In figuur 13 kunnen de twee hoofdfuncties worden onderscheiden en is schematisch
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weergegeven hoe de verschillende units samenwerken.
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figuur 13 overzicht opbouw softwareprogramma
7.3.1 Rekenprogramma (Algemene gedeelte):
US_Async:

Deze unit verzorgt de koppeling tussen de computer en de tellerkasten. De
communicatie gaat via het RS232 protocol. Vanuit deze unit kan de opdracht worden gegeven aan de tellerkast om de tasterwaarden door te
sturen. Het signaal dat de tellerkast teruggeeft, komt via een buffer binnen
en wordt verzameld totdat de gehele boodschap is ontvangen.

Inlezen:

Het signaal dat van de tellerkast komt en door de unit IUS_Async" wordt
ingelezen, bestaat uit een lange reeks getallen en cijfers, een string. Per
tellerkast zijn drie tasters aangesloten, zodat een string de informatie van
drie meetwaarden bevat.
Deze unit pakt de string zo uit dat drie afzonderlijke meetwaarden worden
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verkregen. Een controle slgnaleert of er geen fouten zijn opgetreden bij het
uitpakken en er wordt nagegaan of het juiste signaal verzonden is. Dit
gebeurt door het signaal tweemaal in te lezen. Indien er een te groot
verschil zit tussen de eerste en tweede waarde, dan wordt er een foutmelding gegeven.
Tijd:

Deze unit is voor de synchronisatie van de computer met de beweging van
de robot. Dit is nodig om er voor te zorgen dat de computer steeds de
meetwaarden inleest op het moment dat de kubus in het meetblok staat.
Bij iedere meting wordt de tijd in de computer opgevraagd en opgeslagen.
Op het moment dat een volgende meting moet worden uitgevoerd, wordt de
tijd berekend die verstreken is vanaf de voorgaande meting.
Op het moment dat de tussentijd gelijk is aan de cyclustijd, kan de volgende
meting worden uitgevoerd.
Indien er niet op tijd een meting is uitgevoerd dan wordt een melding
gegeven dat de computer niet meer synchroon loopt met de robotbeweging.

Totaal:

Deze unit is de overkoepelende unit voor het rekengedeelte van het totale
programma. Via de unit "tijd" wordt het moment bepaald waarop de volgende meting moet worden verricht. Vervolgens wordt vanuit deze unit de
opdracht gegeven de tastersignalen binnen te halen. Hierna worden de
waarden doorgestuurd naar de unit Nprog2_1 en Nprog2_2 voor verdere
berekeningen.
Het resultaat van de berekeningen wordt gecontroleerd en doorgestuurd
naar de unit "meting" van het organiserende gedeelte.

Nprog2_1 &
Nprog2_2:

In deze twee units worden uit de gemeten tasterverplaatsingen, de verplaatsingen en rotaties van het nulpunt van de robot berekend.
In het rekenmodel van unit Nprog2_1 worden de verplaatsingen en rotaties
van het nulpunt van de robot los van elkaar beschouwd. Met behulp van
afzonderlijke tasterverplaatsingen worden de verplaatsingen en rotaties
berekend.
Deze berekening is een benadering omdat een tasterverplaatsing in
werkelijkheid het gevolg is van meerdere verplaatsingen en rotaties.
In het rekenmodel van unit Nprog2_2 worden de tasterverplaatsingen
berekend uit de verplaatsingen en rotaties van het nulpunt van de robot.
Deze berekening is exact omdat van ieder materieel punt kan worden
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berekend hoe dat punt ten gevolge van een aantal verplaatsingen en
rotaties ten opzichte van het nulpunt verplaatst.
Het verschil tussen de gemeten en de berekende tasterverplaatsingen,
wordt gebruikt als terugkoppeling voor de gecorrigeerde beginwaarden. Met
deze nieuwe beginwaarden wordt de gehele berekening nogmaals uitgevoerd.
Het herhalen van de berekening gaat door tot het verschil tussen het
exacte- en het benaderingsmodel nihil is.
In bijlage 6 staan de bij deze units behorende berekeningen beschreven.

7.3.2 Beheerprogramma (Organisatorische gedeelte);
"

Lees file:

In deze unit wordt gedefinieerd

~oe

de resultaten- en gegevensfile kunnen

worden uitgelezen.
Printer:

In deze unit worden de te presenteren waarden van de meting opgevraagd
en geordend. Deze waarden worden evenals een aantal algemene meetgegevens in een meetrapport geplaatst.

Global:

De variabelen en constanten die in meerdere units worden gebruikt worden
in deze unit gedefinieerd.

Meting:

In deze unit wordt de opbouw van de resultaten- en gegevensfile gedefinieerd. Op meetgegevens worden de statistische berekeningen uitgevoerd
(zie bijlage 4). Tevens dient deze unit voor het sturen van het aantal cycli
van een meting.

Totmet

Deze unit is het hoofdprogramma. In het hoofdprogramma wordt de menuaansturing gedefinieerd met de daarbij behorende verwijzing naar procedures voor verdere afwerking van het programma.

7.4 Kalibratie van het meetsysteem

De kalibratie van een meetsysteem is noodzakelijk om de onnauwkeurigheid van het
systeem vast te stellen. Een kalibratie bestaat in principe uit het bepalen van de systematische en de toevallige fout.
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Omdat dit meetsysteem is ontwikkeld om de repeteereigenschappen te bepalen is het niet
noodzakelijk absolute metingen uit te voeren, zodat de systematische fout niet van belang
is.
Het meetsysteem moet volgens ISO vier keer nauwkeuriger zijn dan de te bepalen
nauwkeurigheid.
Indien er afnamespecificaties zijn, dan is de te bepalen nauwkeurigheid gelijk aan de door
de fabrikant gespecificeerde waarden.
Voor de waarden die niet worden gespecificeerd, moet zelf een eis worden opgesteld.
De gespecificeerde respectieveUjk geeiste nauwkeurigheid van de robot zijn
de positie en

±

±

0.1 mm voor

0.03° voor de orientatie. Voor de berekening van de te bepalen nauwkeu-

righeid wordt verwezen naar bijlage 7.
Uit het voorgaande voigt dat het meetsysteem een positienauwkeurigheid moet hebben
van

±

0.025 mm en een hoeknauwkeurigheid van ± 0.0075 graden.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de kalibratie van het meetsysteem wordt
verwezen naar bijlage 10.
De nauwkeurigheid van het meetsysteem die tijdens de kalibratie is vastgesteld bedraagt:
verplaatsing in X-richting ± 0.020 mm
verplaatsing in V-richting ± 0.017 mm
verplaatsing in Z-richting ± 0.011 mm
rotatie om X-as ± 0.0015 graden
rotatie om V-as ± 0.0074 graden
rotatie om Z-as ± 0.0074 graden
Deze nauwkeurigheid is bepaald door het resultaat van drie metingen te controleren. De
repeteernauwkeurigheid van het meetsysteem is vermoedelijk hoger omdat het controleren
van de, door het meetsysteem bepaalde, waarden moeilijk is.
Een voorbeeld van een mogelijke fout die bij het kalibreren kan optreden is dat de kubus
tijdens het meten verplaatst. Dit kan voorkomen omdat de meettafel verend staat opgesteld. Ook het meten aan vlakken die niet nauwkeurig zijn bewerkt geeft een fout.
Om de invloed van de fouten op de kalibratie te verminderen, dient een groter aantal
kalibratiemetingen te worden uitgevoerd. De nauwkeurigheid van het meetsysteem kan
vervolgens berekend worden door de 3-0 grens te bepalen. Hierdoor zijn foutieve
metingen relatief van minder invloed op het resultaat.
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Hoofdstuk 8
Meetresultaten

8.1 Aigemene opmerkingen voor het interpreteren van de resultaten:

A1s resultaat van een meting geeft het programma een meetrapport. De getallen van het
meetrapport kunnen direct worden ge'interpreteerd door ze te vergelijken met de specificaties. Duidelijker is echter de waarden eerst in een grafiek uit te zetten en hierin ook de
specificaties aan te geven.
ledere grafiek heeft twee schalen. De linker schaal is voor het aflezen van de positiekarakteristieken (in millimeters). De rechter schaal is voor het aflezen van de orientatiekarakteristieken (in graden) .
Bij de grafieken waarin AP, APa,b,c (gemiddelde positie en orientatie) staan uitgezet, is de
bandbreedte van de lijnen belangrijk. De bandbreedte is de maat voor het verloop van het
gemiddelde.
Bij de grafieken waarin RP , RPa,b,C (spreiding in positie en orientatie) staan uitgezet zijn de
maximale waarden belangrijk. Zie bijlage 4.
Om de totale onnauwkeurigheid van de meting te bepalen, dient bij de maximale waarde
van de spreiding RP de bandbreedte van de AP-grafiek te worden opgeteld.
De maximaal toegestane waarde voor de positiekarakteristieken, AP en RPI bedraagt 0.1
mm. De maximale toegestane waarde voor de orientatiekarakteristieken, APa,b,c en RPa,b,CI
bedraagt 0.03 graden. Zie bijlage 7.
Indien de resultaten van een binnen de specificaties Iiggen, is de bovenste schaalwaarde
tevens de norm. In de grafieken waarbij de metingen de specificaties overschrijden is de
norm aangegeven door een stippellijn.
Bij de metingen zijn de snelheden en de belasting gevarieerd, conform de voorschriften in
de ISO 9283 norm. De snelheid wordt uitgedrukt in procenten van de nominale snelheid.
De metingen zijn op twee plaatsen binnen het werkgebied uitgevoerd. Met het punt link en
rechts worden een meetpositie links en rechts van de puntlasmachine aangeduid.
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8.2 Drift:

Figuur 14 drift meting,
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In de figuren 14 en 15 is de drift van de robot duidelijk zichtbaar in het verloop van de
gemiddelden AP. De spreiding blijft ongeveer gelijk.
Het maximale verloop in de positie bedraagt ongeveer 0.03 mm en het maximale verloop
in de orientatie bedraagt ongeveer 0.02°.

8.3 Positierepeteernauwkeurigheid bij benadering vanuit een richting:
De grafieken van de metingen waarbij de snelheid en de belasting worden gevarieerd,
leveren een zelfde beeld op. Ais voorbeeld worden in figuur 16 en figuur 17 de grafieken
weergegeven die het resultaat zijn van de meting in het Iinkse punt. Voor de andere
grafieken wordt verwezen naar bijlage 8.
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Figuur 16 repeteernauw-
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Naast de metingen waarbij de snelheid en de belasting worden gevarieerd, zijn extra
metingen uitgevoerd waarbij tijdens de meting een variabele kracht wordt uitgeoefend op
de robot. Deze kracht dient ervoor om de robot een gedeelte van zijn spelingen te laten
doorlopen. Alhoewel deze test niet door ISO wordt voorgeschreven is het wei een realistische test omdat in de praktijk ook een kracht op de robot wordt uitgeoefend. Er komt met
name een kracht op de robot op het moment dat de operator na het inspannen voelt of de
mal vast in de griJper zit.
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Figuur 19 repeteernauw-
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Uit de grafieken blijkt dat de positierepeteernauwkeurigheid van de robot aan de specificaties voldoet bij aile metingen waarbij geEm kracht wordt uitgeoefend.
De variatie van de snelheid (50, 80, 100 %) en de belasting (geen of 5 Kg) hebben geen
aantoonbare invloed op de nauwkeurigheid. Zie bijlage 8.
Het punt links en rechts geven een zelfde beeld wat aangeeft dat de nauwkeurigheid op
verschillende plaatsen in het werkgebied rond de puntlasmachine ongeveer gelijk is. Zie
bijlage 8.
De metingen waarbij een extra kracht op de robot wordt uitgeoefend, laten afwijkingen zien
die de specificaties overschrijden.
Met name de positie-afwijking en de orientatie-afwijking van de rotatie om de Z-as zijn
slecht.

8.4 Positierepeteernauwkeurigheid bij benadering vanuit meerdere richtingen:

Figuur 21 en figuur 22
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figuur 22
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De gemeten spreiding blijft voor iedere afzonderlijke richtingen binnen de toegestane
toleranties. Dit komt overeen met de resultaten van de "unidirectional" test.
Bij het vergelijken van de resultaten van de verschillende benaderingsrichtingen valt op dat
de gemiddelde Iigging van een punt bij benadering vanuit de X-richting afwijkt ten opzichte
van de gemiddelde ligging bij benadering vanuit de beide andere richtingen. Vooral bij de
hoekverdraaiing om de V-as (b) is dit verschil duidelijk.
De benadering vanuit X-richting geeft ook in aile gevallen een groter spreiding.

8.5 Statische stijfheid in X richting:
Bij de stijfheidsmeting wordt het verschil tussen de posities van de robotkop bepaald
wanneer deze achtereenvolgens door een positieve en negatieve kracht belast wordt. Het
verschil tussen beide posities is de speling plus virtueIe speling van de robot. Zie figuur 20.

Kracht In + X rlchtlng

Kracht In - X rlchtlng

Virtuele speling

X = 7.969

X = -0.577

X richting 8.55 mm

Y = -0.764

Y = -0.815

Y richting 0.051 mm

Z = 1.777

Z = 0.933

Z richting 0.844 mm

a = -0.774

a=0.147

rotatie om X-as a 0.921 °

b = -0.283

b = -0.008

rotatie om V-as b 0.275°

c=-2.153

c = -0.514

rotatie om Z-as c 1.639°
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Figuur 20 speling en virtuele
speling bij stijfheidsmeting in de
X-richting
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De resultaten van deze meting zijn slechts bedoeld ter verkrijgen van een indruk van de
stijfheid. Er is namelijk geen gebruik gemaakt van een bekende kracht.
De robotkop is met de hand beide kanten ingeduwd waarbij de twee posities zijn gemeten
op het moment dat de kracht na het doorlopen van de speling sterk oploopt.
Met behulp van een unster of krachtcilinder kan wei een bekende kracht worden opgelegd,
en kan het gehele kracht-weg diagram worden gemeten.
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Hoofdstuk 9
Conclusies en aanbevelingen

9.1 Conclusies

Ten aanzien van het bepalen van de afwijkingenbronnen in het produktiesysteem, kan
worden geconcludeerd dat de robot onder bepaalde omstandigheden afwijkingen vertoont.
Daar de afwijkingen van de robot onacceptabel zijn, m.a.w. niet aan de specificaties
voldoen, kan de robot worden gezien als de hoofdverantwoordelijke afwijkingenbron van
de geregistreerde afwijkingen.
De robot functioneert goed zolang er geen variabele krachten op de robotkop worden
uitgeoefend. Tijdens de produktie komen er echter regelmatig variabele krachten op de
robotkop. Hierbij valt onder andere te denken aan traagheidskrachten, botsingskrachten en
krachten bij het bevestigen van de produktmal in de grijper.
Aangezien het niet mogelijk is deze krachten uit te schakelen, moeten er herstellende
maatregelen aan de robot worden getrotten.
De geconstateerde speling/virtuele speling van de robot is zo groot dat geanalyseerd dient
te worden hoe deze kan worden verholpen.
Door de robot te reviseren, kan de huidige positioneernauwkeurigheid van het systeem
worden vergroot. Indien de positioneernauwkeurigheid na revisie van de robot nog verder
moet worden verhoogt, dient de produktmalgrijper als eerste nader te worden onderzocht
(zie §3.4).
Het overzicht van de in het produktiesysteem aanwezige afwijkingenbronnen, zal er toe
bijdragen dat in de toekomst de voor een afwijking verantwoordelijke afwijkingenbron
sneller te traceren is.
Voor wat de meetsystemen betreft, kan worden geconcludeerd dat voor de robot een
meetpakket is ontwikkeld waarmee een snelle analyse kan worden uitgevoerd. De
meetmethoden voor het kalibreren in de referentiepositie is een voor de Mantee specifieke
methode. Het positierepeteernauwkeurigheids-meetsysteem is als een universeel meetsysteem voor robots te gebruiken.
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9.2 Aanbevelingen
A1s hoofdveroorzaker van de geconstateerde afwijkingen, dient het interne gedeelte van de
robot nader te worden geanalyseerd. Hierbij moet worden bekeken welke reparaties aan
de robot moeten gebeuren om deze weer in een bruikbare staat te krijgen.
Met behulp van de meetmethode "kalibratie van de Mantee robot in referentiepositie" kan
per robot-as de speling worden bepaald. Door deze meting op beide robots uit te voeren,
kunnen de resultaten van beide metingen met elkaar worden vergeleken.
De assen waarop een speling wordt geconstateerd die duidelijk groter is dan de speling bij
de goed functionerende robot, komen voor vervanging in aanmerking.

Aanbevelingen m.b.t het verder gebruik van het positierepeteernauwkeurigheids-meetsysteem:
- Het meetsysteem is gebouwd als een eerste ontwerp. Een herontwerp kan het werken
met het meetsysteem verder vereenvoudigen.
Met name dienen de functionele delen nader te worden geanalyseerd.
Een voorbeeld hiervan is dat bij het hUidige ontwerp de gehele zijvlakken van de kubus
bewerkt zijn. In principe behoeft slechts per taster een klein vlakje nauwkeurig te worden
bewerkt. Door deze vlakjes in het oppervlak verzonken aan te brengen worden beschadigingen voorkomen.
- Het softwareprogramma kan verder gebruiksvriendelijker worden gemaakt.
- Voor het uitvoeren van de metingen dienen duidelijke afspraken te worden gemaakt. Zo
is het vergelijken van de resultaten van verschillende metingen moeilijk indien er tijdens
de meting een onbekende kracht op de robotkop wordt uitgeoefend.
Voor het meten van de drift is het een verbetering indien naast het verloop van de
robotkarakteristieken ook het verloop van de temperatuur wordt weergegeven.

- - - PHILIPS CMGD-Technologie - - - - - - - -

47 - - - - - - - - - - - - -

Literatuurl ijst

1

Evaluatie en beproeving van robots
Prof. dr. ir. H. van Brussel
MB techniek Nr. 10 oktober 1991
Beschrijving van een overzicht van mogelijke fouten die de nauwkeurigheid van een robot
bei'nvloeden. Tevens een beschrijving van de prestatie Ibeoordelings-criteria voor robots.
Verder worden de volgende op dit gebied bekende normen beschreven en met elkaar
vergeleken, ANSI RIA 15.05, de ISO DIS 9283 en de VOl 2861.
Ais laatste wordt aandacht besteed aan de mogelijke meetmethoden voor het bepalen van
de prestatiecriteria van de robots en een manier voor het uitvoeren van een robotkalibratie.

2
A survey of current robot metrology methods
K. Lau and R.J. Hocken
Annals of the CIRP, Vol. 33/2/1984
Hierin worden de beoordelingsfactoren van een robot besproken, tevens wordt er een
overzicht van de foutenbronnen die de nauwkeurigheid van de robot bei'nvloeden gegeven.
Ais laatste worden er meetmethoden besproken voor het quasi statisch en dynamisch
meten van roboteigenschappen.

3
Test methods and software for robot qualification
Dr. Paul G. Ranky
The Industrial Robot June 1984
Beschrijft een meetmethode voor het bepalen van de roboteigenschappen. De meting is
gebaseerd op het meten van positie en orientatie met behulp van een kubusvormig blok.
De meting wordt beschreven en tevens de manier waarop de meetwaarden moeten
worden verwerkt.

---PHILJPSCMGD-Technologie - - - - - - - -

48 - - - - - - - - - - - - -

4

Optische MeBsystemen zur genauigkeitsprufung von Industrierobotern
H. Weule und B. Reichling
Robotersysteme 3, 189-198. 1987
Beschrijving van een optische meetmethode voor het meten van 6 vrijheidsgraden (zowel
positie als orientatie), de snelheid en de versnelling van een robot.

5
Kinematic Calibration of SCARA Robot with Condition Number and Error Map
Method
S. Toyama, S. Haga
Annals of the CIRP, Vol. 40/1/1991
Beschrijft een mogelijkheid voor het vergroten van de absolute nauwkeurigheid door het
uitvoeren van een geometrische kalibratie van de armen van de robot. Hierbij wordt met
afwijkingen in zowel de lengte als de hoek gewerkt.

6

Eine neue Kalibriervorrichtung fur Knickarmroboter
I. Kovac und A. Frank
VDI Berichte Nr. 921, 1991
Beschrijft de noodzaak van het kalibreren en een methode om in een speciaal geval de
hoeken van de robot armen te kalibreren met de hiermee behaalde resultaten.

7
Stand der Internationalen Normung zu KenngroBen fur Industrieroboter
G. Engel
VDI Berichte Nr. 921, 1991
Hierin worden de beoordelings criteria, voor een Industriele robot, die de ISO 9283 norm
---PHILlPSCMGD-Technologie - - - - - - -

49 - - - - - - - - - - - -

aan robots stelt, besproken.

8

Robot Calibration For Off-line Programming
Joachim O. Berg
Industrial Robot, Vol. 18 No.2 1991 pag.29-31
Een bespreking van de voordelen, maar ook van de problemen die ontstaan bij het
overgaan van on-line naar off-line programmeren. Tevens wordt kort ingegaan op het
uitvoeren van de kalibratie met een elektronische theodoliet.

9
Factors Affecting Robot Performance
H. Kochekali, A. Nowrouzi, V.B. Kavina and R.A. Witaker
Industrial Robot, Vol. 18, No.1, 1991, pag 9-13
Geeft een beschrijving van 5 groepen van factoren die de nauwkeurigheid van de robot
bei'nvloeden. Deze groepen worden verder besproken door te bekijken op welke manier
iedere groep zijn invloed heeft op het eind resultaat. Tot slot wordt er besproken op welke
manier de nauwkeurigheid van de robot vergroot kan worden, met name worden hier de
kalibratie. open- en closedloop methode besproken.

10

The Real Robot Performance
H. Kochekali, A. Nowrouzi, V.B. Kavina and R.A. Witaker
The Industrial Robot September 1990
Een beschrijving van de uitvoering van een meting ter bepaling van de robotnauwkeurigheid. Ais meting wordt gebruik gemaakt van een kubus die zowel positie als orientatie kan
vastleggen.
Specifiek wordt nog ingegaan op de te gebruiken verplaatsingsopnemers. Er vindt een
uitgebreide bespreking plaats van de resultaten van de metingen.

---PHILlPSCMGD-Technologie - - - - - - - -

50 - - - - - - - - - - - - -

11

Aspects of Performance Measurements on Manipulater Systems
PHILIPS CFT Technology
CFT Technical Note 032/89EN
Geeft een overzicht van aile relevante aspecten waar een gebruiker van een robot
rekening mee moet houden. Er worden metingen besproken om een indruk te krijgen van
de performance van een robot. Hierbij worden zowel statische als dynamische metingen
behandelt en wordt zowel naar de hardware als de software gekeken. Bepaalde aspecten
zoals stijfheid en dynamisch gedrag worden erg analytisch en modelmatig behandeld, de
metingen worden meer praktisch beschreven.

12

Laser-Tracking System zur Verfolgung beliebiger Roboterbewegungen
M. Vincze, H. Gander und J.P. Penninger
VDI Berichte Nr. 921, 1991
Beschrijving van een lasertracking systeem dat zowel de positie als de orientatie van de
robot kan meten. Hierbij wordt voor het meten van de orientatie specifiek ingegaan op het
meten met een CCD opnemer.

13

Lasergstiitzte Bahnvermessung von Industrie robotern in 6 Freiheidsgraden
Chr. Hoffmann
VDI Berichte Nr. 921, 1991
Beschrijving van het principe van een laser gestuurde baanmeting. Hierbij worden 6 vrijheidsgraden bepaald. De methode wordt slechts heel oppervlakkig beschreven.

14
Stereobildverarbeitung und Industrierobotern in der MeB- und Pruftechnik
R.-J. Ahlers und J. Lu
VDI Berichte Nr. 921, 1991
---PHILlPSCMGD-Technologie - - - - - - -

51 - - - - - - - - - - - -

Beschrijving van een voorstel tot een systeem voor het meten met camera's. De werking
van het systeem worclt uitvoerig beschreven en met een voorbeeld van een toepassing
toegelicht. Er worclt echter niet specifiek ingegaan op de manier waarop deze methode
toegepast kan worden bij robot metingen.

15
Stand der MeBtechnik fur die Ermittlung der KenngroBen von Industrierobotern
H.R. Tradt
VDI Berichte Nr. 921, 1991
Een algemene bespreking van de meest bekende meetmethoden ter bepaling van de
roboteigenschappen. Zowel positie- als orientatie-metingen komen aan de orde. Tevens
worden de meetmethoden geanalyseerd op de mogelijk- en onmogelijkheden.

16

Afnamecontrole van Industriile robots
W.G. Weekers
Technische Universiteit Eindhoven, WPA rapport Nr. 0777, juni 1989
Een Iiteratuuronderzoek naar robot eigenschappen en meetmethoden ter bepaling van die
eigenschappen.
De bespreking van de robot eigenschappen is gebaseerd op de hiervoor geldende
normen, ISO en VDI, en vergelijkt deze normen ook met elkaar. De bespreking van de
meetmethoden is uitgebreid en geeft per methode de eigenschappen en een voorbeeld.

17

Positioneringsnauwkeurigheid en herhalingsnauwkeurigheid van robots
J.W. Rietdijk
Technische Universiteit Eindhoven, WPA rapport Nr. 0087, februari 1984
Dit rapport bespreekt hoe het meten van de positioneer- en repeteernauwkeurigheid moet
worden uitgevoerd en hoe met de resultaten van de meting moet worden gerekend. Het
resultaat heeft veel weg van de inmiddels op dit gebied standaard norm ISO 9283.

---PHILlPSCMGD-Technologie - - - - - - - -

52 - - - - - - - - - - - - -

18

Oynamische en positioneringseigenschappen van de KUKA 161/25 robot
L.J. van der Hulst
Technische Universiteit Eindhoven, WPA rapport Nr. 0882, april 1990
Beschrijving van de opzet en uitvoering van een modale analyse en een meting van de
positioneereigenschappen van de KUKA robot. Tevens een presentatie van de bereikte
resultaten. Er wordt bij het meten van de positioneereigenschap uitsluitend gemeten aan
het baangedrag van de robot en niet aan de positie.

19

ISO 9283, VOl 2861
Standaardisatie normen voor het gebruik van industriale robots. Naast de benodigde
definities, worden van de prestatiecriteria de positie- en baaneigenschappen beschreven
en de berekenings- en testmethoden om deze te bepalen.

---PHILlPSCMGD-Technologie - - - - - - - -

53 - - - - - - - - - - - - -

BIJ LAGE 1 Opdraeht
TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
Faeulteit Werktuigbouwkunde
Vakgroep WPA

Datum: 17 februari 1992

Eindstudie opdraeht van: G.AP. Coremans
Afstudeerhoogleraar: Prof.dr.ir. AC.H. van der Wolf
Begeleiders:

Ing. H.G. Sluiter (Philips)
Prof.dr.ir. AC.H. van der Wolf (TUE)

Onderwerp:

Het bepalen en verbeteren van de bewerkingsnauwkeurigheid van een robot

Toeliehting:
In de Philips Maehinefabriek Aeht worden twee 6-assige robots, type Mantee-R3, gebruikt
voor het automatiseh puntlassen van produkten. De robots staan ieder bij een puntlasmaehine en verplaatsen en positioneren het produkt ten opziehte van de puntlasmaehine. De
produkten zijn opgespannen in een produktmal die aan de robotkop is bevestigd.
Aan de kwaliteit van de produkten worden hoge eisen gesteld, zo ook aan de positie van
de puntlassen. Bij afwijkingen van de positie van de puntlas is het vaak moeilijk om de
oorzaak hiervan te aehterhalen. Hierdoor bestaat er behoefte te kunnen besehikken over
een eontrole methode voor de robots en eventueel ook voor de andere onderdelen van het
systeem.
Opdraeht:
- Verrieht een literatuuronderzoek naar de nauwkeurigheid en toepassing van robot voor
het puntlassen in de produktie.
- Maak een inventarisatie van de mogelijke oorzaken van de positieafwijkingen in het
systeem, waarbij het systeem bestaat uit de robot, de puntlasmaehine, de elektroden, de
fundering en de produktmal.
- Welke meetmethoden komen in aanmerking om de positioneernauwkeurigheid van de
robot te bepalen.
- Ontwerp een optimale eontrole en kalibratie methode voor de robot en voer deze uit.
- Geef aan hoe de positioneernauwkeurigheid van het systeem kan worden vergroot.
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BIJLAGE 3 Gebruikte afkortingen volgens ISO 9283

AP

Unidirectional pose accuracy

positienauwkeurigheid bij benadering
vanuit een richting

AP

Unidirectional pose repetability

positierepeteernauwkeurigheid bij
benadering vanuit een richting

vAP

Multi-directional pose accuracy

variatie in de positie bij benadering

variation

vanuit meerdere richtingen

AD

Distance accuracy

afstandnauwkeurigheid

AD

Distance repetability

afstandrepeteernauwkeurigheid

t

Pose stabilisation time

positiestabilisatietijd

DAP

Drift of pose accuracy

drift van de positienauwkeurigheid

DRP

Drift of pose repetability

drift van de positierepeteernauwkeurigheid

AT

Path accuracy

baan-nauwkeurigheid

RT

Path repetability

baanrepeteernauwkeurigheid

CR

Cornering round-off error

hoekafrondingsfout

CO

Cornering overshoot

hoekdoorschot

SPL

Stabilisation path length

stabilistie-baanlengte

AV

Path velocity accuracy

baansnelheidsnauwkeurigheid

RV

Path velocity repetability

baansnelheidsrepeteernauwkeurigheid

FV

Path velocity fluctuation

baansnelheidsvariatie
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BIJLAGE

4 Berekening van de prestatiecriteria volgens ISO 9283

Positienauwkeurigheid bij benadering vanuit een richting

~

¥,

Z gemiddelde waarden van de posities bij n herhalingen
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n J=1

coordinaten van de opgegeven positie

coordinaten van de j-de positie
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APe= (e-CJ
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1 rS= - £..; SJ

n ):1
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b= -1 r£..; b
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-

n

}=1

n

hoeken van de
opgegeven positie

S) b}

C1
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1
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n J=1

hoeken van de j-de positie

Positierepeteernauwkeurigheid bij benadering vanuit een richting

n
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-
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n ):1
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Positienauwkeurigheid bij benadering uit meerdere richtingen
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vAPb = max (maxl(bh-bjll
vAPc= max [max!(ch-cJ Il
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Drift van de positiekarakteristieken

clAP= IAPteO-APteTI
clAPs= IAP...o-APateTI
clAPb = lAP«=Q-APbt=TI
clAPc- IAPdt=O-APot-TI
dRP= IRPt-a-RPteTI
dRPs= IRPsteo- RPsteTI
dRPb = IRPbt=O-RPbt=TI
dRPc= IRPot-O-RPot-TI
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BIJLAGE 5 Teehnisehe speeifieaties van de Mantee robot
Overzieht van de belangrijkste eigensehappen

Mantee Serie R Model 3
Configuratie

6-assige bestuurbare gewrichtsrobot

Bereik en snelheid
per gewricht

as 1
as2
as3
as4
asS
as 6

Max. arbeids radius

1300 mm

Max. pols belasting

1SKg

Repeteernauwkeurigheid

j;

Programma geheugen

700 ruimtelijke punten

Interface met

32 ingangen (100 mAl
32 uitgangen (100 rnA)

Gewicht robot
Gewicht besturing

260 Kg
2S0Kg

Omgevings voorwaarden

temperatuur: 0·- 4S·
luchtvochtigheid: 20 - 90% relatie'

126.S·
110·
j; 145·
j; 187.S·
j; 120·
j; 270·

(170·/5)
(85°/s)
(300 0/s)
(190°/5) draaien
(240·/5) knikken
(210·/s) rollen

j;

j;

0.1 mm

!

\

!

~~~il:If\

I

i
i
* bei Verhingerung :
urn l00mrn R-1430mrn
urn 200mm R-1530mrn
urn 300mm R-1630rnm

!i00

I

'~4

5

I

j..(-1330*

\

~E3Ji~1
I

I
i

~-Ff=j~
1230

figuur23 robot- en werkgebied-afmetingen
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BIJLAGE 6 Berekeningen van de units Nprog2_1 en Nprog2_2
Taster 6

figuur 24 meetblok met tasters en coordinatenstelsel

De formules van Nprog2_1
Invoer:

tasterverplaatsingen
taster1 tim taster6
coordinaten van de tasters
xi, yi, zi (i van 1 tim 6)
afstand tussen de tasters
afstand1_2, afstand2_3, afstand4_5

Resultaat:

verplaatsingen en rotaties van het robotnulpunt
verplaatsing in X richting, DinX (mm)
verplaatsing in Y richting, Din Y (mm)
verplaatsing in Z richting, DinZ (mm)
rotatie om as X, a (graden)
rotatie om as Y, b (graden)
rotatie om as Z, c (graden)

De rotaties van het robotnulpunt a,b,c worden als voigt berekend
a = -(arctan(taster3-taster2)/afstand taster2_3))
b (arctan (taster2-taster 1)/afstand1_2))
c = (arctan(tasterS-taster4)/afstand4_5))

=

Ten gevolge van de rotatie a om de X-as, worden de nieuwe coordinaten van een punt X, Y,Z
Xnieuw = Xoud
Ynieuw = (youd*cos(a)+Zoud*sin(a))
Znieuw = (Zoud*cos(a)- Youd*sin(a))
Ten gevolge van de rotatie b om de Y-as, worden de nieuwe coordinaten van een punt X, Y,Z
Xnieuw = (Xoud*cos(b)-Zoud*sin(b))
Ynieuw Youd
Znieuw = (Zoud*cos(b)+Xoud*sin(b))

=
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Ten gevolge van de rotatie e om de Z-as. worden de nieuwe eoordinaten van een punt X. Y,Z
Xnieuw (Xoud*eos(e)+ Youd*sin(e))
Ynieuw = (Youd*eos(e)-Xoud*sin(e))
Znieuw = (Zoud*eos(a)- Youd*sin(a))

=

De tasterverplaatsingen ten gevolge van de rota ties
verpl1 = (Znieuw-Z1)
verpl2 = (Znieuw-Z2)
verpl3 = (Znieuw-Z3)
verpl4 = (Xnieuw-X4)
verpl5 = (Xnieuw-XS)
verpl6 = (Ynieuw- Y6)

De verplaatsingen van het robotnulpunt DinX. DinY, DinZ worden als voigt berekend
DinZ = ((-verpI1 +taster1-verpI2+taster2-verpI3+taster3)/3)
DlnY = -(verpI6+taster6)
DinZ = ((-verpI4+taster4-verpIS+tasterS)/2)

De formules van Nprog2_2
Invoer:

verplaatsingen en rotaties van het robotnulpunt

Resultaat:

tasterverplaatsingen 1 tim 6

Berekening van de nieuwe eoordinaten X, Y,Z ten gevolge van een verplaatsing in X nehting. DinX
Xnieuw = (Xoud+DinX)
Ynieuw = Youd
Znieuw = Zoud
Berekening van de nieuwe eoOrdinaten van een punt X. Y,Z ten gevolge van een verplaatsing in Y riehting, DinY
Xnieuw = Xoud
Ynieuw = (Youd+DinY)
Znieuw = Zoud
Berekening van de nieuwe eoordinaten van een punt X, Y.Z ten gevolge van een verplaatsing in Z riehting. DinZ
Xnieuw = Xoud
Ynieuw = Youd
Znieuw = (Zoud+DinZ)

Berekening van de nieuwe eoordinaten X. Y,Z ten gevolge van een rotatie om de X-as, a
Xnieuw = Xoud
Ynieuw = (Youd*eos(a)+Zoud*sin(a))
Znieuw = (Zoud*eos(a)- Youd*sin(a))
Berekening van de nieuwe eoordinaten X, Y,Z ten gevolge van een rotatie om de Y-as. b
Xnieuw (Xoud*eos(b)-Zoud*sin(b))Youd
Ynieuw = Youd
Znieuw = (Zoud*eos(b)+Xoud*sin(b))

=

Berekening van de nieuwe eoordinaten X, Y,Z ten gevolge van een rotatie om de Z-as, e
Xnieuw = (Xoud*eos(c) + Youd*sin(c))
Ynieuw = (Youd*cos(c)-Xoud*sin(e))
Znieuw = Zoud
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Berekening van de tasterverplaatsingen

taster1
taster2
taster3
taster4
taster5
taster6

= ((znieuw-Z1)/(cos(a)*cos(b)))
= ((Znieuw-Z2)/(cos(a)*cos(b)))

= ((Znieuw3-Z3)/(cos(a)*cos(b))
= ((Xnieuw-X4)/(cos(b)*cos(c)))

=

((Xnieuw-X5)/(cos(b)*cos(c)))
= -((Ynieuw-Y6)/(cos(a)*cos(c)))
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BIJLAGE 7 Berekening van de te bepalen nauwkeurigheden

Door de leverancier is de positierepeteernauwkeurigheid gespecificeerd op

±

0.1 mm. De

nauwkeurigheden die voor de orientatie gehaald dienen te worden zijn niet gespecificeerd.
Deze nauwkeurigheden zullen via en berekening worden bepaald.
Omdat de posities van de puntlassen worden bepaald door de X- en Y-coordinaat, zijn de
afwijkingen in Z-richting van minder belang.
De puntlassen hebben ten gevolge van een orientatiefout een extra afwijking. Gesteld
wordt dat de extra afwijking voor de puntlas met de grootste afstand tot de robotkop,
maximaal tweemaal zo groot is dan de gespecificeerde nauwkeurigheid van het nulpunt
van de robot. Dit betekent dat de onnauwkeurigheid ten gevolge van een afwijking in de
orientatie maximaal 2*0.1 = 0.2 mm mag bedragen.
De afmetingen axb, van het grootste te puntlassen produkt bedragen 400x800 mm. Zie
figuur 25.
Produkt

y

AfMetingen van de procll.AktMal

figuur 25 afmetillgen van een produkt
De orientatie wordt bepaald door de verdraaiing van het produkt en produktmal om de drie
assen X,Y en Z.
Om vervolgens de maximaal toelaatbare onnauwkeurigheden van de orientatie te bepalen,
moet worden bekeken op welke manier de afwijkingen van de orientatie doorwerken op de
positie.
De invloed van een hoekverdraaiing om de X-as, ORx;
OX:

ORx heeft hier geen invloed op

OY:

ORx is een tweede orde fout
OY= (a-(a*cosa))
a= 400 mm
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CJV max.= 0.2 mm
a max.= acos(1-(0.2/400))= 1.812°

z

------ -..

y

x

figuur 26 hoekverdraaiing om de X-as
De invloed van een hoekverdraaiing om de V-as, ORy;
OX:

ORy is een tweede orde fout
CJX= «b/2)-((b/2)*cosB))
b= 800 mm
OX max.= 0.2 mm
B max.= acos(1-(0.2/400) = 1.812°

OV:

CJRy heeft hier geen invloed op

figuur 27 hoekverdraaiing om de V-as
De invloed van een hoekverdraaiing om de Z-as, CJ Rz;
OV:

ORz werkt via een sinus door op CJV
OV= b*sirn
OV max.= 0.2 mm
't

OX:

max.= asin(0.2/400)= 0.029°

ORz is een tweede orde fout
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OX= ((b/2)-((b/2)*cos"t))
b= 800 mm
OX max.= 0.2 mm
"t max.= acos(1-(0.2/400))= 1.812°

De kleinste maximale onnauwkeurigheid die toelaatbaar is, is bij een verdraaiing om de Zas. Deze toelaatbare onnauwkeurigheid bedraagt ± 0.029°.

Als eis wordt gesteld dat de hoekverdraaiingen een maximale onnauwkeurigheid
mogen hebben van

::t

0.03°.

\\

Ii

\.

i

,

\
I

.

\rn
.
\

I
.
,.

• I
I
•

I

figuur 28 hoekverdraaiing om de Z-as
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BIJLAGE 8 Meetresultaten

grafisch weergegeven

Meting drift
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Meting positierepeteernauwkeurigheid bij een benaderingsrichting
zonder belasting zonder kracht
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1. Inleiding

Om te beoordelen of de repeteernauwkeurigheid van een robot nog aan de nauwkeurigheidseisen voldoet, is het nodig om een passende meting uit te voeren, de repeteernauwkeurigheids-meting. Deze meting bepaalt de verschillen in de positie en orientatie van het
tool center point (tcp) van de robot bij n-maal herhalen van een zelfde beweging.
Het resultaat van de positierepeteernauwkeurigheids-meting is een waarde voor de
afwijkingen van de geprogrammeerde positie van het TCP, uitgedrukt in positie- en
orientatieafwijkingen.
Positieafwijkingen zijn verschuivingen van het TCP langs een van de assen van een
orthogonaal assenstelsel. Orientatieafwijkingen zijn rotaties van het TCP om de assen van
het assenstelsel.
Door de resultaten te vergelijken met de specificaties is een uitspraak te doen over het
functioneren van de robot.
Dit rapport beschrijft o.a. de benodigdheden voor het uitvoeren van de meting en er wordt
aangegeven hoe het meetsysteem moet worden opgebouwd.
De meting kan op twee manieren worden uitgevoerd.
De eerste mogelijkheid is een meting uit te voeren op een willekeurige plaats binnen het
werkgebied van de robot. Het meetresultaat geeft een waarde voor de repeteernauwkeurigheid van de robot in het gemeten gebied.
De tweede manier is het uitvoeren van een meting op een gekalibreerde positie binnen het
werkgebied. Indien deze meting reeds eerder is verricht, kunnen de gemiddelde waarden
van beide metingen met elkaar worden vergeleken.
Indien de robot is verplaatst ten opzichte van het gekalibreerde punt, dan zijn de gemiddelde waarden niet gelijk (systematische fout). De spreiding die wordt gemeten zal wei
gelijk zij n.

-
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2. Benodigdheden voor het uitvoeren
van de meting

De positierepeteernauwkeurigheids-meting kan door een persoon worden uitgevoerd en
duurt ongeveer 8 uur.
Voor het uitvoeren zijn de volgende hulpmiddelen nodig.
Computer met twee RS232 poorten (serieel)
Softwareprogramma voor de verwerking van de metingen
Lineaire verplaatsingsopnemer (tasters Heidenhein MT 10) (6x)
Heidenhein 760 tellerkast (met RS232 poort) (2x)
Commandeur voor de tasters (6x)
Connector kabel met een negen-pins en een 25-pins connector (kruis-lings verbonden) (2x)
Mechanische hulpstukken (kubus, flens, meetblok, massa, bouijes)
Pneumatische cilinder voor automatische bediening van de tasters (eventueel)
Printer
Meetstatief (indien niet op een vast punt wordt gemeten)

lIed&tolc

figuur 1 meetopstelling
2.1 Computer:
De computer is de verwerkingseenheid waarop het softwareprogramma draait. Er
moeten minimaal twee com-poorten ingebouwd zitten voor het aansluiten van de

-
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tellerkasten. De meetgegevens en de meetresultaten worden op de harddisk van
de computer bewaard.

2.2 Softwareprogramma:
Het softwareprogramma bestaat uit een aantal units die ieder een eigen functie
hebben. Bijvoorbeeld een unit die als taak heeft het aansturen van de menu's op
het scherm.
Het belangrijkste gedeelte van het softwareprogramma zijn drie units die samen de
ingelezen tasterverplaatsingen omrekenen naar een afwijking die de robot heeft ten
opzichte van de geprogrammeerde positie.

2.3 Tasters en tellerkasten:
De tasters zorgen voor de registratie van de positie van de kubus ten opzichte van
het meetblok. In de tellerkasten worden de tastersignalen omgerekend naar een
verplaatsing van de tasters. Op het moment dat de computer aan de tellerkast een
teken geeft dat deze de waarden uitgelezen dienen te worden, stuurt de tellerkast
de waarden via de RS232 poort naar de computer.

2.4 Mechanische hulpstukken:
De belangrijkste mechanische hulpstukken zijn de kubus en het meetblok. Bij het
uitvoeren van een meting worden de tasterpunten tegen de wanden van de kubus
geplaatst. Door de tasterverplaatsingen uit te lezen, liggen zes ruimtelijke punten
vast waarmee de positie van de kubus te berekenen is.

In hoofdstuk 7 van WPA rapport 1384 uKalibratie van een robot U wordt de werking
van de onderdelen van het meetsysteem nader toegelicht.

-

repeteernauwkeurigheids-meting - - - -

5

3. Opbouwen van de meetopstelling

Alvorens een meting kan worden uitgevoerd, moeten er een aantal handelingen worden
verricht. Te weten:

stap 1:

De kubus moet met behulp van de flens aan de robot worden bevestigd.
Er zijn twee paspennen die de positie van de flens ten opzichte van de
robot vastleggen. Zes inbusbouten fixeren de f1ens.
De kubus wordt op de paspennen geschoven en met vier bouten aan de
f1ens vastgezet.

stap 2:

Plaats het meetblok op het meetstatief.

stap 3:

Bevestig de commandeurs voor de bediening van de tasters aan de tasters.
Plaats vervolgens de tasters in het meetblok. Hierbij moet de verdikking in
de taster ongeveer gelijk Iiggen met de wand van het meetblok (de taster
steekt 27 mm uit).
Gebruik bij de bevestiging van de tasters de beschermplastics tussen de
boutjes en de tasters. Dit voorkomt beschadiging van de taster.
Bevestig de beschermplaten op het meetblok.
Let er op dat de tasterpuntjes goed vastgeschroefd zitten.

stap 4:

Sluit de tasters aan op de tellerkasten. Let op, de juiste taster in de jUiste
ingang, zie nummers op het meetblok en tellerkast.
Sluit de tellerkasten aan op de computer. Tellerkast met tasters 1

tim

3 op

COM 1, tellerkast met tasters 4 tim 6 op COM 2.
Schakel de tellerkast in.

stap 5:

Druk de tasters in tot de tasterpunt gelijk ligt met het oppervlak van de
beschermplaat. En geef vervolgens de hieronder aangegeven waarden in
(deze waarden zijn tijdens de kalibratie van het meetsysteem bepaald, zie
hoofdstuk 5).
taster 1 +5.006
taster 2 +5.031
taster 3 +4.983
taster 4 +5.030

-
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taster 5 +5.080
taster 6 +5.030

stap 6:

Start het programma op de robot en time de cyclustijd van de beweging.
Start het programma op de computer.
Het programma vraagt om de cyclustijd van de robot.
Bij een aantal metingen zal de computer vragen om het punt dat gemeten
moet worden (1

tim

5). Deze punten komen overeen met de nummering van

punten in het te testen gebied zoals gedefinieerd in de ISO 9283 norm.
Hierin staat beschreven dat vier van deze punten de hoekpunten van een
rechthoek vormen, en dat het vijfde te testen punt op het snijpunt vah de
diagonalen van de rechthoek ligt.
Nadat deze waarden zijn ingeven, kan met de meting worden begonnen.

-
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4. Metingen en meetresultaten
4.1 Drift

Deze meting dient direct na het aanzetten van de robot te worden gestart, zodat de robot
nog "koud" is.
Start de programma's op de robot en de computer. Time de cyclustijd van de beweging
van de robot.
Deze meting voert in het totaal 360 metingen uit. Na iedere twintig metingen wordt de drift
berekend. De duur van de meting is dus afhankelijk van de cyclustijd van de beweging van
de robot.
Een voorbeeld-meetrapport van de drift meting is weergegeven in bijlage 1. De figuren 2
en 3 geven een grafische presentatie van de meetresultaten.
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4.2 Positienauwkeurigheid (Unidirectional)

Deze meting bepaalt de repeteernauwkeurigheid van de robot in het geval de robot steeds
vanuit dezelfde richting het meetblok benadert.
-
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Het resultaat van de meting wordt berekend uit dertig metingen.
Het meetrapport van de positienauwkeurigheids-meting bij benadering vanuit een richting
is weergegeven in bijlage 1. De figuren 4 en 5 zijn een grafische presentatie van de
meetresultaten.
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4.3 Positienauwkeurigheid (Multidirectional)
De "multidirectional" positienauwkeurigheids-meting verschilt ten opzichte van de "unidirectional" meting wat betreft de benaderingsrichting bij het uitvoeren van de meting.
Bjj deze meting wordt het meetblok vanuit drie onderling loodrechte richtingen benaderd.
Per benaderingsrichting wordt het resultaat apart berekend uit dertig metingen.
Het meetrapport van de positienauwkeurigheids-meting bij benadering vanuit meerdere
richtingen is weergegeven in bijlage 1. De figuren 6 en 7 geven een grafische presentatie
van de meetresultaten.
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Multi Directional Pose Accuracy
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4.4 Statische stijfheid
Bij het uitvoeren van de statische stijfheidmeting wordt op de kop van de robot een kracht
uitgeoefend en de hierbij optredende verplaatsing van de robotkop wordt geregistreerd. De
meting wordt in drie onderling loodrschte richtingen uitgevoerd. Voor het aanbrengen van
de kracht kan gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld een unster of een krachtcilinder.

t

Figuur 8, grafische presentatie van het meetresultaat

Aile metingen zijn gebaseerd op de ISO 9283 norm. In deze norm staat uitgebreid
beschreven hoe de metingen moeten worden uitgevoerd en onder welke omstandigheden dit dient te gebeuren. Bij het uitvoeren van de meting kan ook via het menu
van het softwareprogramma verdere informatie worden verkregen.

-
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5. Kalibratie van het meetsysteem

5.1 Redenen voor een kalibratie
De kalibratie van een meetsysteem is noodzakelijk om de onnauwkeurigheid van het
systeem vast te stellen. De kalibratie bestaat uit het bepalen van de systematische en de
toevaHige fout.
Meetsystemen zijn te verdelen in twee groepen, namelijk de absolute en de relatieve
meetsystemen.
Bij absolute meetsystemen zijn zowel de systematische als de toevallige fout van belang.
Bij een relatief meetsysteem is slechts de toevallige fout van belang.
Omdat dit meetsysteem is ontwikkeld om de repeteereigenschappen te bepalen is het niet
noodzakelijk absolute metingen uit te voeren. Hierdoor kan bij de kalibratie de
systematische fout verder buiten beschouwing worden gelaten.
De kalibratie is uitgevoerd voor het voor de eerste maal in gebruik nemen van het
meetsysteem. De kalibratie kan nu, afhankelijk van het gebruik van het meetsysteem,
periodiek worden uitgevoerd. Een ander mogelijkheid is om aileen een kalibratie uit te
voeren op het moment dat aan de juistheid van de resultaten wordt getwijfeld.

5.2 Uitvoering van de kalibratie

Stap 1:

Definitie van het nulpunt en bepaling van de Iigging van een "hulppunt"

Het nulpunt van het meetsysteem is gelijk aan het kubus-nulpunt, waarbij de kubus
evenwijdig aan de vlakken van het meetblok staat en tot die vlakken een afstand van 27
mm heeft. Het kubus-nulpunt wordt gevormd door het snijpunt van de middellijn van het
gat in het verbindingsstuk met de robot, met het vlak dat aanligt aan de kop van de robot
(zie figuur 9).
De Jigging van het assenstelsel van het meetsysteem, is gelijk aan de Jigging van de drie
meetvlakken, de vlakken waar de tasters tegen meten. Dit wi! zeggen dat ieder meetvlak
evenwijdig is aan een van de vlakken X-Y, Y-Z of X-Z.
Om later afstanden van het meetblok ten opzichte van het nulpunt te bepalen, moet een
-
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hulppunt worden gekozen. Het snijpunt van de drie meetvlakken wordt als hulppunt
genomen
Vervolgens dient de afstand van het hulppunt van de drie meetvlakken ten opzichte van
het nulpunt te worden bepaald (zie figuur 9).

In een later stadium tijdens de kalibratie wordt de Iigging van het ondervlak van de kubus
ten opzichte van het Y-X vlak, bepaald door het bovenvlak te meten. Hierdoor moet de
Iigging van het bovenvlak ten opzichte van het ondervlak bekend zijn en dus gemeten
worden.
De Iigging wordt gegeven door de verdraaiing om de X- en de Y-as te bepalen.
Nulpunt van cle
kubus
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snijpunt van cle clrie
Meetvlokken
hulppunt

=

figuur 9 nulpunt van het meetsysteem

Stap 2:

Nul stellen van het meetblok

Bevestig het meetblok op de meettafel en breng de afstandnoppen in de in de daarvoor
bestemde gaten aan. Definieer de bovenkant van iedere afstandnop als vlak. Het nulpunt
is gelijk aan het snijpunt van de drie vlakken van de afstandnoppen (X,Y,Z) vermindert met
de hoogte van de afstandnoppen (-27,-27, -27), zie figuur 10.

-
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In het computermodel is vastgelegd dat het nulpunt van het meetblok gelijk is aan het
snijpunt van de drie meetvlakken. Dit betekent dat in referentiepositie de drie meetvlakken
evenwijdig Iiggen aan de drie vlakken van de noppen en de afstand tussen de vlakken 0
mmis.
Omdat de noppen exact 27 mm zijn, bedraagt de afstand tussen de drie meetvlakken en
de drie wanden van het meetblok in de referentiepositie 27 mm. De tasters worden bij het
uitvoeren van de meting zo afgesteld dat ze bij een uitsteeklengte van 27 mm (afstand
tasterpunt tot het door de meetmachine bepaalde nUI-vlak) nul aanwijzen.

NULPUNT

van

het

Meetblok

tnster 5

0-

tns1:er 6

figuur 10 nUlpunt van het
meetblok

Stap 3:

Bepalen van de coordinaten van de tasters ten opzichte van het nulpunt van
het meetsysteem

Het nulpunt op het meetblok is nu bekend en de positie van dit nulpunt ten opzichte van
hat meetsysteem-nulpunt is daardoor ook bekend. Namelijk (X,Y,Z) van het nulpunt van de
kubus plus (27,27,27) mm. Door de posities van de tasters te bepalen ten opzichte van het
nulpunt van het meetblok, kunnen de tasterposities worden bepaald ten opzichte van het
meetsysteem-nulpunt.
Van ieder ka/ibergat waar een taster in wordt geplaatst, dienen twee coordinaten te
worden bepaald. Deze coordinaten zijn de coordinaten in het vlak waarin het gat Iigt.

-
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De derde coordinaat wordt vervolgens bepaald door de afstandplaten te bevestigen op de
vlakken van het meetbJok. Door het meten van een aantal punten rond ieder tastergat in
de beschermplaten, wordt de dikte van de afstandplaten bepaald.
Vervolgens kunnen de tastercoordinaten worden berekend ten opzichte van het meetsysteem-nulpunt. Deze coordinaten dienen te worden ingegeven in het computerprogramma.

Stap 4:

Kalibratie van de tasters

De tasters moeten nu worden aangebracht in de daarvoor bestemde gaten. Het kalibreren
van de tasters gebeurt door de tasters in te duwen tot ze gelijk Iiggen met de rand van de
beschermplaat.
De afstand van de beschermplaat tot het nulvlak is gemeten en zodoende is bekend
hoeveel de tasters zijn ingedrukt. Deze waarden dienen te worden ingegeven op de
tellerkasten (waarden intikken en op <ent> indrukken).
Let op! De tasters hebben ingedrukt een positieve waarde.

Het model in de computer en het physieke model zijn nu volledig op elkaar afgestemd. In
het geval dat de kubus exact evenwijdig op een afstand van 27 mm tot de vlakken van het
meetblok zou staan, zou de computer aangeven dat er geen verplaatsingen en geen
rotaties zijn.
Het systeem is nu gereed voor een eerste meting.

Stap 5:

Metingen

PJaats in het meetblok de twee plaatjes met de boorputjes. Door in de boorputjes kogels
met een verschillende diameter te leggen worden rotaties om de X- en V-as veroorzaakt.
Zet de kubus op de

plaa~es

en let er hierbij op dat aile tasterpunten de kubus raken. De

rotatie om de Z-as wordt ge'introduceerd door de kubus op de vlakken te verdraaien.
Het computerprogramma kan nu voor deze positie van de kubus, de verplaatsingen en
rotaties van het kUbus-nulpunt berekenen, ten opzichte van het meetsysteem-nulpunt.
Vervolgens wordt de Iigging van het kubus-nulpunt met de meetmachine bepaald. De
positie van het kubus-nulpunt moet worden vergeleken met het meetsysteem-nulpunt. Het
verschillen tussen beide posities, zijn de verplaatsingen van het nulpunt.
-
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Door van het bovenvlak van de kubus de verdaaiingen te meten, zijn de rotaties om X- en
V-as bekend.
De rotatie om de Z-as moet worden gemeten door de ligging van het Y-Z vlak te bepalen.

Het aantal metingen dat moet worden uitgevoerd ligt niet vast. De nauwkeurigheid van het
meetsysteem wordt berekend door van de metingen de 3-a grens te bepalen. Hierbij dient
de standaarddeviatie klein te zijn

-
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5.3 Resultaten van de kalibratie
De positie van de tasters tov. het meetsysteem-nulpunt:
(ingeven in het computer-model)

(STAP 3)

taster 1 X - 41.657
Y + 106.774
Z- 220.013

taster 2 X + 28.339
Y + 106.804
Z- 220.013

taster 3 X + 28.312
Y + 176.797
Z- 220.013

taster 4 X-54. 704
Y + 106.707
Z- 196.872

taster 5 X· 54.704
Y + 176.706
Z + 196.872

taster 6 X - 6.826
Y + 198.765
Z·196.801

afstand tussen de tasters

1 en 2
2 en 3
4en 5

69.996 mm
69.993 mm
70.000 mm

Ugging van het nulpunt van het meetblok tov. het meetsysteem-nulpunt:
X
Y

Z

81.704 mm
216.765 mm
247.013mm

Afstand van de beschermplaten tot het nulvlak van het meetblok:
taster 1 22.051
taster 2 22.004
taster 322.042
taster 4 21.913
taster 5 21.833
taster 6 22.296

mm
mm
mm
mm
mm
mm

In te stellen waarden op de tellerkast:

(STAP 4)

waarden voor taster 1: 4.949
waarden voor taster 2: 4.996
waarden voor taster 3: 4.958
waarden voor taster 4: 5.087
waarden voor taster 5: 5.167
waarden voor taster 6: 4.704

-

(STAP2)
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(STAP3)

(STAP5)

meting 1:

taster verplaatsing 1: -2.7203
taster verplaatsing 2: -3.5283
taster verplaatsing 3: -0.4422
taster verplaatsing 4: 3.9021
taster verplaatsing 5: 3.5187
taster verplaatsing 6: 6.0731
berekende waarden
door computer-model

berekende waarden door de
meetmachine

verpl. in X
verpl. in Y
verpl. in Z
rot. om X
rot. om Y
rot. om Z

verpl. in X
verpl. in Y
verpl. in Z
rot om X
rot om Y
rot om Z

-6.8123 mm
14.8738 mm
7.4033 mm
2.5244 graden
0.6618 graden
000000 graden

-6.774 mm
14.594 mm
7.594 mm
2.532 graden
0.648 graden
00000 graden

meting 2:
taster
taster
taster
taster
taster
taster

verplaatsing
verplaatsing
verplaatsing
verplaatsing
verplaatsing
verplaatsing

1: 2.9419
2: 1.8999
3: 0.5278
4: 4.4885
5: 2.6885
6: 7.9197

berekende waarden
door computer-model

berekende waarden door de
meetmachine

verpl. in X
verpl. in Y
verpl. in Z
rot. om X
rot. om Y
rot. om Z

verpl. in X
verpl. in Y
verpl. in Z
rot omX
rot om Y
rot om Z

-9.8716 mm
4.0529mm
-4.4166 mm
-1. 1234 graden
0.8522 graden
000000 graden

-9.800 mm
3.741 mm
-4.366 mm
-1.116 graden
0.827 graden
00000 graden

meting 3:
taster verplaatsing
taster verplaatsing
taster verplaatsing
taster verplaatsing
taster verplaatsing
taster verplaatsing

1: -0.0396
2: -3.7655
3: -3.0083
4: 2.9646
5: 4.2309
6: 6.0804

berekende waarden
door computer-model

berekende waarden door de
meetmachine

verpl. in X
verpl. in Y
verpl. in Z
rot. om X
rot. om Y
rot. om Z

verpl. in X
verpl. in Y
verpl. in Z
rotomX
rot om Y
rot om Z

-11.7035 mm
8.2965 mm
3.0219 mm
0.6186 graden
3.0471 graden
000000 graden

- - repeteernauwkeurigheids-meting - - - - -
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-11.673 mm
-8.oo2mm
3.094mm
0.629 graden
3.032 graden
00000 graden

METING 7

METING 2

METING 3

fout verpl. in X

+ 0.038

+ 0.0776

+ 0.0305

fout verpl. in Y

- 0.2798

·0.3729

- 0.2945

fout verpl. in Z

+ 0.07

+ 0.0506

+ 0.0727

fout rot. om X

+ 0.0076

+ 0.0074

+ 0.0704

fout rot. om Y

·0.0738

- 0.0252

+ 0.0704

fout rot. om Z

+ 000000

+ 00000

+ 00000

Maximale fout bij verpl. in X

0.0417 mm

Maximale fout bij verpl. in Y

0.0337 mm

Maximale fout bij verpl. in Z

0.0275 mm

Maximale fout bij rot. om X

0.0030 mm

Maximale fout bij rot. om Y

0.0748 mm

Maximale fout bij rot. om Z

00000 mm

Nauwkeurigheid van het meetsysteem:
nauwkeurigheid verpl. in X-richting

:t 0.020 mm

nauwkeurigheid verpl. in Y-richting

:t 0.017

mm

nauwkeurigheid verpl. in Z-richting

:t 0.011 mm

nauwkeurigheid rot. om X-as

:t 0.0015 graden

nauwkeurigheid rot. om Y-as

:t 0.0074 graden

nauwkeurigheid rot. om Z-as

:t 000000 graden

(* Aangezien de bepaling van de rotatie om de Z-as bij de kalibratie verkeerd is uitgevoerd, zijn hier geen waarden voor weergegeven. Omdat de andere verplaatsingen en
rotaties binnen de te halen meetnauwkeurigheid vallen, is er geen reden om aan te nemen
dat de rotatie om de Z-as hiervan zal afwijken)

-
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Bljlage 1 Meetrapporten

PHILIPS MACHINEFABRIEKEN AGHT &fd, CMGD TECHNOLOGY-GRaEP

Meting 3: 'Unidirectional Fose Accuracy'

AlgelD€ne meet-gegevens:

re~""

I> ...iOe
De hoek repeteer
De hoek repet.eer
De hoek repeteer

Datum 7:9:1992

- Metingen verricht door: G.U. Coremans
- Type Nr. van de robot : 2
• Serie Nr. van de robot: ---

I

oau,k"righeid

J'

G.OO<C ..

nauwkeurigheid van hoek a dRpa:
nauwkeurigheid van hoek b dRpb:
nauwkeurigheid van hoek c dRpe:

0.ססOO

0.ססOO
0.ססOO

graden
graden
graden

De gegevens in punt 3:

Meetomstandigheden:

De positie nauwkeurigheid dAp
: 0.ססOO mm
De hoek nauwkeurigheid van hoek a dApa: 0.00)0 graden
De hoek nauwkeurigheid van hoek b dApb: 0.000l graden

• Omgevings temperatuur
; 21 graden Celcius
- Opwarmperiode voor de metingen ; 5 uren
• Belasting van de robot
: 10 Kg
• Geprogrammeerde snelheid
; 50 ~

De hoek nauwkeurigheid van hoek c dApe:

0.ססOO

graden

De positie repeteer nauwkeurigheid dRp
: 0.ססOO mm
De hoek repet.eer nauwkeurigheid van hoek a dRpa: 0.0000 graden
De hoek repeteer nauwkeurigheid van hoek b dRpb: 0.0000 graden
De hoek repet.eer nauwkeurigheid van hoek c dRpe: 0.ססOO graden

Commentaar:
... BventueeJ speciale omstandigheden tijdens de meting ....

De gegevens in punt ~:

De gegevens in punt 1:

De positie nauwkeurigheid dAp
: 0.ססOO mil
De hoek nauwkeurigheid van hoek a dApa: 0.ססOO graden
:le hoek nauwkeurigheid van hoek b dApb: 0.ססOO graden
De hoek nauwkeurigheid van hoek c dApe: 0.ססOO graden

: 0.0000 n
De hoek nauwkeurigheid van hoek a dApa: 0.1lOOO graden
De hoek nauwkeurigheid van hoek b dApb: 0.ססOO graden
De hoek nauwkeurigheid van hoek c dApe: 0.ססOO graden

De
De
De
De

De resultaien:

De positie nauwkeurigheid dAp

De positie repeteer nauwkeurigheid dRp
: O.lroJ mm
De hoek repeteer nauwkeurigheid van hoek a dRpa: 0.ססOO graden

De gegevens in punt 5:

De hoek repeteer nauwkeurigheid V&rl hoek b dRpb: O.lroJ graden
De hoek repeteer nauwkeurigheid van hoek c dRpe: 0.ססOO graden

De positie nauwkeurigheid dAp
: O.lroJ 11m
De hoek nauwkeurigheid van hoek a dApa: O.lroJ gradeD
De hoek nauwkeurigheid van hoek b dApb: O.lXKXl graden
De hoek nauwkeurigheid van hoek c dApe: O.lroJ graden

De gegevens in punt 2:

De
De
De
De
-

De positie repeteer nauwkeurigheid dRp
: O.(XXX) mm
De hoek repet.eer nauwkeurigheid van hoek a dRpa: om gradeD
De hoek repet.eer nauwkeurigheid van hoek b dRpb: O.lroJ gradeD
De hoek repet.eer nauwkeurigheid van hoek c dRpe: O.fAXlO gradeD

positie nauwkeurigheid dAp
: 0.ססOO IlIl
hoek nauwkeurigheid van hoek a dApa: 0.ססOO graden
hoek nauwkeurigheid van hoek b dApb: 0.ססOO graden
hoek nauwkeurigheid van hoek c dApe: 0.ססOO graden
repeteenuwwkeurigheids-meting - - - - - -

positie repet.eer nauwkeurigheiddRp
: 0,ססOO mm
hoek repeteer nauwkeurigheid van hoek a dRpa: O.(XXX) graden
hoek repeteer nauwkeurigheid van hoek b dRpb: O.(XXX) graden
hoek repeteer nauwkeurigheid van hoek c dRpe: 0.000l graden
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Meting 1: Drift van de positienauwbrigheid

•

cAIt:C.Of;00

Algemene meet-gege,ens:
- Metingen verri~ht door: G,A.F, Coreman!
- Type Nr, van de robot : 2
- Serie Nr. van de robot: Meetomstandigheden:
- Omgevings temperatuur
: 21 graden Celcius
- Opwarmperiode voor de metingerJ : 0 uren
- Belasting van de robot
: 10 Kg
- GeprQgramm~rde snelheid
: 100 ~

dA:a~.C{JCC .jAFb~,.~OGC d.~F,~:G,JVGC

dF..;,i.JD',h:' aR?a:t:,OOOO cRPb::D.OOOO dR?c:D,OOOO
na 67 minuten
dAp::D.OOOO dAPa:O.OOOO dAPb:U.OOOO dAPc=O,OOOO
dRp:{).oooo dRPa=O,OOOO dRPb::D,OOOO dRPc::D.OOOO
na 73 minuten
dAp::D,OOOO dAPa:O.OOOO dAPb:O.OOOO dAPc:O,OOOO
dRp:O.OOOO dRPa:O.OOOO dRPb:O.1lOOO dRPc::D.OOOO
na 80 Ilinuten
dAp:O.OOOO dAPa:O,OOOO dAPb:O.OOOO dAPc:O.OOOO
dRp:O.OOOO dRPa:O,OOOO dRPb::D.OOOO dRPc:O.OOOO

c.omment.w:
."

Eve{;tu~l

speciale omstNldigheden tijdens de meting ....

na 87 minuten
dAp:O,OOOO dAPa:O.OOOO dAPb:O.orJOO dAPc::D,OOOO
dRp:O.OOOO dRPa:O.OOOO dRPb::D,1lOOO dRPc::D.OOOO
na 93 lIinuten
dAp:O.OOOO dAPa:O.IJOOO dAPb:O.OOOO dAPc:D,OOOO
dRp:O.OOOO dRPa:().OOOC dRPb:D.OOOO dRPc:D.OOlO
na 100 minuten
dAp:C,OOOC dAPa:C,OOOG dAFb:C,COOC dAPc:O,OOOC
dRp::D.OOOO dRFa:O,OOOO dRPb:O.1lOOO dRPc::).OOOO

na 7 mirlt,it.er;
GA~::'),00CC iAra=l),OOCC iAPb~.GDOC dAFc~.:JOOC
dRp:LJOOC dRh:(j.00GC dRPt:O.OOJO dRPc=C,GOOC

ria 13 minuten
dAy:V.OOOC dAPa::).CC'DC dAPb:('.COOO dAFc:U.OOOC
d!i~:{).OOO:J

dRPa:O.OO(iI) dRpt,:\),D()iX dRPc:u,[JQfJ:

I.. 2C minuten
dAp:{),OOI!i: dAFa~.OOOO dAFb:{),OOOC dAFc:C,GOOO
dRp::O,OO0G dRPa.:O,OOOO dRPb:O,OOOO dFk:D,OOOO

na 107 Illinuten
dAp:C,OOf~ dAPa:O,OOOC dAPb:O.GOOO dAPc:C,OOOO
dRp::O.OOI}J dRPa:u,OOOO dRPb::D.OOOO dRPc:fJ,OOOJ

na 113 minuten
dAp:f;,OOOO dAPa:{),OOOC dAPb:O,OOOQ dAPc:O.OOGO
dRp:O,OOOO dRFa:O.OOOO dRPb:O,OOOO dRPc:C.OOOO
na 12£ minuten
dAp:O.OOOO dAPa:O.OOOO dAPb:O,OOOO dAPc:O,OOOO
dRp:O,OOOO dRPa:O.DOOO dRPb::O,OOOO dRPc:O.OOOO

na 27 minuten
dAp:O.OOOC dAPa:\).OOOO dA?b:O.OOOO dAPc:O.UOOO
dRp:(),OOOO dRPIl~.OCOO dRPb:u,OOOO dRPc=J.OOOO
na 33 minuten
dAp:C,OOOO dAPa:C.COOO dAPb:C,OOOO dAPc=C,OOOO
dRp:(),OOOO dRPa:O.OOOO dRPb:O,OOOO dRPc:C.OOOO
na 40 minutRn
dAp:O,OOOO dAPa:C,OOOO dAPb:O,OOOO dAPc:O,OOOC
dRp:O,OOOO dRPa:O.DOOO dRPb:O.OOOO dRPc:U.OOOO
na 47 minuten
dAp:c'C,:JOQ dAPa=O.OOOO dAPb:O.OOOO dAPc=O.OOOD
dRp:O,OOOO dRPa.:O,OOOO dRPb:C,OOOO dRPc::().OOOC
-
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De marimale waarden voor de drift zijn
Marima1e drift AP
: 0.0000 JlUl
Marimale drift AP van hoek a= 0.0000 graden
MaIimale drift AP van hoekb: O.ooo:l graden
MaIimale drift AP van hoek c: O.ooo:l graden

MaIimale drift RP
: 0.0000 11m
Ma.rimaIe drift RP van hoek a: 0.0000 graden
MariIlaJe drift RP van hoek b: 0,0000 graden
Marimale drift RP van hoek c: O.OCOO graden

::t 'ricek rep.;teer nauwkeurigheid van hoek a Epa: O.C:ow grader.
Lit :!:fi ~'?Df~rfr !laj.r.kt....l~igh€ld va:: tj~¥. [: dRpt,: C.OfJOC gr1den
uf bOl'K :'\'petter naJwkeurigheid van hoek c cRpe: ~.O()OO graden

Meting 4: 'MultidirectiJr;al Pose Accuracy"

Algemene mee,-gegevens:

Datum

7;~: 1?32

- Metingen vmicht aGar: G.A.P. Gerema.ns
- Type Nr. van de robot : 2
- Serie Nr. van de rebat : ---

marimale
marimale
maxiJnale
maximale

variatie in de positie vAp
variatie in hoek a vApa
variatie in hoek b vApb
variatie in hoek e vApc

0.0000 mm
0.0000 mm
0.0000 mm
0.0000 mm

De gegevens in punt 2 bU benadering vanuit I riehting:
Meetomi>tandigheder.:
- Omgevings temperatuur
: 21 graden Celcius
- Opwarmperiode voor de metingen : 8 uren
- Belasting van de robot
: 5 Kg
- Geprogrammeerde snelheid
: 8e %
Commentaar:

De positie nauwkeurigheid dAp
: 0.0000 mm
De hoek nauwkeurigheid van hoek a dApa: 0.0000 graden
De hoek nauwkeurigheid van hoek b dApb: 0.0000 graden
De hoek nauwkeurigheid van hoek e dApe: 0.0000 graden
De positie repeteer nauwkeurigheid dRp
: 0.0000 mIll
De hoek repeteer nauwkeurigheid van hoek a dR-pa: 0.0000 graden
De hoek repeteer nauwkeurigheid Vall hoek b dRpb: 0.0000 graden
De hoek repeteer nauwkeurigheid van hoek e dRpe: 0.0000 graden

". Eventueei speciale amstandigheden tijdens de meting ""
De gegevens in punt 2 bU henadering vanuit y richting:
: 0.0000 mm
hoek llaulikeurigheid van hoek a dApa: 0.0000 graden
hOl'K naulikeurigheid van hoek bdApb: 0.0000 graden
hOl'k nauwkeurigheid van hoek c dApe: 0.0000 graden
positie repeteer nauwkeurigheid dRp
: 0.0000 mm
hoek repeteer nauwkeurigheid van hoek a dRpa: 0.0000 grader;
hOl'k repeteer llaulikeurigheid van hoek b dRpb: 0.0C«i graden
hoek repeteer nauwkeurigheid van hoek c dRpe: 0.0000 graden

De positie nauwkeurigheid dAp

De resJIl:.ai.er;:

De gegmns in punt i

tD benaderuig Vlr,U;; ! riehting:

De positie nauiiKeurigheid dAp
: 0.0000 InIt
De hoek nauwkeurigheid va.n i.oek a dApa: c.oooe graden
De hoek nauwkeurightid van hoek b dApt: O.OOOC graden
De hoek nau.keurigheid van hoek e dApe: 'J.OOOC graden
De positie repeteer nauwkeurigheid dRp
: 0.000( mm
De hoek repeteer nauwkeurigheid van hcek a dRpa: O.WOO graden
De hcek repeteer nauwkeurigheid van hoek b dRpb: 0.0000 graden
De hoek repeteer nauwkmigheid van hoek e dRpe: 0.0000 graden
De gege'\'ens in punt 1 bU benadering vanuit y richting:
De positie nauwkeurigheid dAp
: 0.0000 mm
De hoek nauwkeurigheid van hoek a dApa: 0.0000 graden
De hoek nauwkeurigheid van hoek b dApb: 0.0000 graden
De hoek nauwkeurigheid van hoek c dApe: 0.0000 graden
De positie repeteer nauwkeurigheid dRp
: 0.0000 mID
De hoek repeteer nauwkeurigheid van hoek Ii dRpa: 0.0000 graden
De hoek repeteer nauwkeurigheid van hoek b dRpb: 0.0000 graden
De hoek repeteer nauwkeurigheid van hoek e dRpe: 0.0000 graden

-

De
De
De
De
De
De
De

De gegevens in punt 2 bij benadering vanuit z richting:
De positie nauwkeurigheid dAp
: 0.0000 mm
De hoek nauwkeurigheid van hoek a dApa: 0.0000 graden
De hoek nauwkeurigheid van hoek b dApb: 0.0000 graden
De hoek nauwkeurigheid van hoek e dApe: 0.0000 graden
De positie repeteer nauwkeurigheid dRp
: 0.0000 mm
De hoek repeteer nauwkeurigheid van hoek a dRpa: 0.0000 graden
De hoek repeteer nauwkeurigheid van hoek b dRpb: 0.0000 graden
De hoek repeteer nauwkeurigheid van hoek e dRpe: 0.0000 graden

De resultat.en voor de Ilultidirectional pose accuracy

maximaIe variatie in
wimaIe variatie in
marimale varial:ie in
marimaIe variatie in

de positie vAp 0.0000 mIll
hoek a vApa 0.0000 mIll
hoek b vApb 0.0000 mm
hoek e vApe O.lXXJO mIll

De gegevens in punt 1 bij benadering vanuit z richting:

De gegevens in punt 3 bij benadering vanuit I richting;

De positie nauwkeurigheid dAp
: MJOO mIll
De hoek nauwkeurigheid van hoek a dApa: 0.0000 graden
De hoek nauwkeurigheid van hoek b dApb: 0.1lIXXJ graden
De hoek llauwkeurigheid van hoek e dApe: 0.0000 graden

De positie nauwkeurigheid dAp
: 0.0000 mm
De hoek nauwkeurigheid van hoek a dApa: 0.0000 graden
De hoek nauwkeurigheid van hoek b dApb: 0.1lIXXJ grader,
De hoek nauwkeurigheid van hoek e dApe: 0.0000 grader.
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lk hOfk r~pet.eer naliwkeurigheid V;1:1 hQl?k a dEpa: ':.fJGCC gra,.;-r,
De ~;Jek re;.oet.etr !lalJwkeurigheid 'Ill!, h'Jo?K bjRpb: c.oooe gradell
De hoek repet.eer nauwkMigr,eid van heek c dRpe: O.GOOO graden
:ie gegevem; in pnl 3bU benadering VaIiuit y richtirlg:
positie nauwkeurigheid dAp
: 0.0000 mm
hoek nauwkeurigheid van hoek a dApa: 0.0000 graderl
Df hoek llaUwkeurigheid van hoek b dApb: 0.0000 graden
~ hoek nauwkeurigheid van hoek e dApe: 0.0000 graden
De positie repeteer nauwkeurigheid dRp
: 0.0000 mm
De hoek repet.etr nauwkeurigheid van hoek a dRpa: 0.0000 graden
De hoek repeteer nauwkeurigheid van hoek b dRpb: 0.0000 graden
De hoek repet.etr nauwkeurigheid van hoek e dRpe: 0.0000 graden

:I€

~

:it? ~;oe~tit. r:fj,lIJ:K€';Jr~g

htid dAp
: :.0000 mm
nau"ke;;righeid nr. hoer: :1 dApa: v.OWD grad~rl
Ii" hOf;; nllUWr:f::Jrigheic V~l hOfk b dApb: 0.000[; grader,
Le h:'.'k na.JwkMighei,: van hctk e dA.pc: c.owe graden
Je po£it;e repe:eer nauiikeJrigheid dRp
: O.OOOC rom
[.~ hctk repel:.eer liI1ti\>'keurigbeid VaIl hctk a dli.pa: 1).0000 graden
De !,oek repeteer llalJwkeurigheid van hoek b dRpb: O.OOOu grade!;
De heek repet.etr nauwkeurigheid van hoek c dRpe: 0.0000 graden

Zt

De resultaten voor de multidirectional pose accuracy
:r.a.ximale variatie in de positie 'lAp 0.0000 mm
marimale variatie in hoek a vApa 0.0000 mm

maximale variatie in hoek b vApt
maximale variatie in hoek c vApe

De gegevens in punt 3 bij benadering vanuit z riehting:

De JlO6itie nauwkeurigheid dAp
: 0.0000 mm
1)e hoek nauwkeurigheid van hoek a dApa: 0.0000 graden
De hoek naulo'keurigheid van hoek b dApb: 0.0000 graden
De hoek nauwkeurigheid van hoek c dApe: 0.0000 graden
De positie repet.etr MUlo'keurigheid dRp
: 0.0000 mm
De hoek repet.eer nauwkeurigheid van hoek a dRpa: G.OOOO graden
De hoek repeteer naulo'keurigheid vall hoek b dRpe: 0.0800 graderl
De hoek repet.etr naulo'keurigheid van hoek c cRpe: 0.0000 graden

De
De
De
De
De
De
De
De

0.0000 rom
0.0000 mm
O.JOOO IIlJn
O.OJOO mm

De
De
De
Je
De
De
De
[,e

lie positie naulo'keurigheid dAp
: 0.0000 rom
lie hoek naulo'keurigheid van hoek a dApa: D.OOOO graden
De hoek DaUlo'keurigheid VaIl hctk b dApt: 0.0000 graden
De hoek nauwkeurigheid vat hoek c dApe: D.OOCC graden
ile positie repeteer nauwkeurigheid dRp
: 0.0000 mm
De hoek repeteer naulo'keurigheid van hoek a dRpa: D.oooO graden
De hoek repeteer naulo'keurigheid van hoek b cRpb: 0.0000 grader;
De hoek repeteer nauwkeurigheid van hoek c dRpe: D.OOOO graden

De positie nauwkeurigheid dAp
: 0.00)) mm
De hoek nauwkeurigheid van hoek a dApa: 0.00)0 graden
De hoek naulo'keurigheid van hoek b dApb: O.lXXlO graden
De hoek nauwkeurigheid van hoek c dApe: 0.1ro) graden
De positie repeteer nauwkeurigheid dRp
: 0.00)) IlB\
De hoek repeteer nauwkeurigheid van hoek a dRpa: 0.00)0 graden
De hoek repeteer nauwkeurigheid van hoek b dRpb: 0.0000 graden
De hoek repeteer nauwkeurigheid van hoek c dRpe: 0.0000 graden

gegevens in punt 4 bij benadering vanuit y richting:

De reEultaten voor de Ilultidirectional pale 8CC\Il'OCY

maxiIlale
wimale
marlmale
maxiIla1e

De gegevens in punt 4 bU benadering vanuit z richting:
repeteentlluwlceurigheids-meting - - - - - -

positie nauwileurigheid dAp
: 0.0000 rom
hoek llaUlo'keurigheid van hoek a dApa: 0.0000 graden
hoek nauwkeurigheid van hoek b dApb: 0.0000 graden
hoek nauwkeurigheid van hoek c dApe: 0.0000 graden
pOllitie repet.etr nauwkeurigheid dRp
: 0.0000 rom
hoek repeleer nauwkeurigheid van hoek a dRpa: 0.0000 graden
hOfk repet.etr naulo'keurigheid van hoek b dRpb: 0.0000 graden
hoek repet.etr naulo'keurigheid van hoek c dRpc: 0.0000 graden

De gegevens in punt 5 bij benadering vanuit z richting:

De positie nauwkeurigheid dAp
: 0.0000 mm
De hoek naulo'keurigheid van hoek a dApa: O.tXXlO graden
~ hoek nauwkeurigheid van hoek b dApb: 0.0000 graden
De hoek nauwkeurigheid van hoek c dApe: 0.0000 graden
De positie repeteer MUwkeurigheid dRp
: 0.0000 mm
De hoek repeteer nauwkeurigheid van hoek a dRpa: 0.0000 graden
De hoek repeteer naulo'keurigheid van hoek b dRpb: 0.0000 graden
De hoek repeteer nauwkeurigheid van hoek c dRpe: 0.0000 graden

-

positie naulo'keurigheid dAp
: 0.0000 mm
hoek naulo'keurigheid van hoek a dApa: 0.0000 graden
hoek nauwkeurigheid van hoek b dApb: 0.0000 graden
hoek nauwkeurigheid van hoek c dApe: 0.0000 graden
positie repeteer nauwkeurigheid dRp
: 0.0000 mil
hoek repeteer naulo'keurigheid Vat hoek a dRpa: 0.0000 graden
hoek repeteer nauwkeurigheid van hoek b dRpt: 0.0000 graden
hoek repeteer naulo'keurigheid van hoek c dRpe: 0.0000 graden

De gegevens in punl 5 bij benadering vanuit yrichting:

Jt gegever.s in punt 4 bij benadering vanuit xriehting:

~

O.iXXlO mm
0.0000 mm

De gegevens in punt 5 bij benadering vanuit x richting:

De resultaten >'oar de multidirectional pose accuracy
maIimaie variate in de positie vAp
mt1iimale variati~ if; hcek a vApa
mt1iimaie variatie in hoek b ,Apt
maxim~ vilri!1lie irl hoek c vApc

~,~k
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variat.ie in de positie 'lAp 0.00)0 mm
variatie in hoek a vApa 0.0000 III
variatie in hoek b vApb 0.0000 IlIl
vtll'iatie in hoek C vApe 0.00)0 IlDl
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1. Inleiding

Bij een robot bestaan er vele afwijkingenbronnen die tot gevolg kunnen hebben dat de
werkelijke positie van de robot afwijkt van de geprogrammeerde positie. De ontstane
afwijking bestaat uit een afwijking in de positie en in de orientatie van de robot.
Indien verwacht wordt dat een robot niet aan zijn specificaties voldoet, moet met behulp
van een meetsysteem gemeten worden of de robot afwijkt en hoe groot de afwijking is. Ais
er inderdaad geconstateerd wordt dat er afwijkingen optreden, dan is het noodzakelijk om
te bepalen door welke fout de afwijking veroorzaakt wordt.
Dit betekent dat aile fouten, die ten gevolge van een afwijkingenbron kunnen optreden,
nagemeten dienen te worden. Om een robot geheel door te meten is het dus noodzakelijk
om voor aile fouten een meetmethode te ontwikkelen, waarmee de invloed van die fout op
de afwijking kan worden bepaald.
Een van de fouten die kan optreden is een afwijking in de onderlinge stand van de armen
van de robot bij het zoeken van het referentiepunt.
De stand die de robot moet innemen bij het refereren is vastgelegd in de besturing van de
robot. ledere afwijking ten opzichte van de in de besturing ingegeven stand, veroorzaakt
een afwijking in de uiteindelijke positie.

De meetmethode voor het meten van de referentiefout, bestaat uit twee gedeelten (de
twee delen kunnen afzonderlijk worden gemeten):
1)

Indien er een afwijking optreedt, kan deze meting in enkele minuten aangeven of een
van de armen niet meer juist refereert (deze meting is vooral van belang na een
botsing).

2)

Een meting ter bepaling van de grootte van de afwijking in de afzonderlijke armen bij
het refereren.

---PH/UPS CMGD-Techn%gie - - - - - - - -
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2. Benodigdheden voor het uitvoeren
van de meting
De meting moet worden uitgevoerd door twee personen.
De geschatte tijdsduur van het eerste gedeelte van de meting is 10 minuten.
Het tweede gedeelte van de meting duurt ongeveer 3 uur.

Voor het eerste gedeelte van de meting zijn geEm meetmiddelen nodig.
Voor het tweede gedeelte van de meting zijn de volgende meetmiddelen nodig:
Elektronische waterpas
Meetklok, nauwkeurigheid ± 0.005 mm
Magnetisch statiet voor bevestiging van de meetklok
en de volgende hulpmiddelen:
Plaat met twee evenwijdige vlakken atmetingen ± 250x250x15 mm
vlakheid 0.01 mm
Twee lijmtangen ± 200 mm
Produktmalgrijper (gemerkt)
Enige kennis van de besturing van de robot

figuur 1:
benoeming van de armen
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3. De metingen

3.1 Controle van het meetsysteem (deeI1)
De Mantee robot is voorzien van een inkrementeel meetsysteem. Dit houdt in dat op het
moment dat de robot wordt ingeschakeld eerst naar een referentiepunt moet worden
bewogen, zodat de robot vervolgens zijn positie kan bepalen ten opzichte van deze
bekende positie. Het referentiepunt van de robot wordt vastgelegd door per arm twee
vaste punten op elkaar af te stemmen. Het eerste punt is een mechanische nok in de
binnenkant van de arm. Het tweede punt is een referentiepunt op de encoder van het
meetsysteem van de arm.
Bij refereren, komt een mechanische taster langs de nok in de arm. De besturing van de
robot reduceert de snelheid om vervolgens langzaam naar het eerstvolgende nulpunt, dat
op de encoder is geetst, te bewegen. Indien de nok bij het schakelen van de taster niet
tegenover het op de encoder aanwezige nulpunt staat, bestaat de kans dat de robot bij het
referentiepunt-zoeken niet steeds bij hetzelfde nulpunt terecht komt en dat er zodoende
een fout optreedt.
Door de leverancier zijn de nokken zodanig afgesteld dat ze exact tegenover het nulpunt
op de encoder staan. Omdat er op een hele omwenteling van de encoder 2400 inkrementen aanwezig zijn, moeten er dus 1200 inkrementen tussen de nok en het nulpunt zitten.
Het referentiepunt is 256 inkrementen verschoven ten opzichte van het nulpunt (vaste door
de leverancier ingestelde waarde) en dus moeten er tussen de nok en het referentiepunt
1456 inkrementen zitten.

figuur 2:
afstanden in inkrementen

De nu volgende meting is bedoeld om te bepalen of het aantal inkrementen tussen de nok
en het referentiepunt inderdaad 1456 ink. bedraagt. De nauwkeurigheid waarmee het
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aantal tussenliggende inkrementen kan worden bepaald is dusdanig dat er afkeur
plaatsvindt indien de waarde meer dan 150 inkrementen afwijkt. Ais dit het geval is dan
moet de nok worden bijgesteld.
De assen waarvan het aantal inkrementen tussen nulpunt en nok meer dan 150 afwijkt
hebben zeer waarschijnlijk ook een verkeerde stand in de referentiepositie. Omdat het
verdraaien van een as bijna altijd gepaard gaat met een verschuiving van de nok.

De volgende stappen dienen achtereenvolgens te worden uitgevoerd:
1)

Schakel de besturing in.
Laat de robot naar het referentiepunt bewegen.
Bekijk de waarden van adr. 3 in het scherm "Nachstellen signale baugruppe 1". Deze
waarden dienen de volgende te zijn; "01111111".
De assen 1,2,4,5, en 6 bewegen hierbij in de +richting.
As-3 beweegt hierbij in de -richting.

2)

ledere as van de robot staat nu precies in de referentiepositie. Geef een reset binnen
in de kast van de besturing. Hierdoor worden de inkrementwaarde voor iedere as nul
gemaakt.

3)

Laat de assen van de robot in tegenovergestelde richting aan die bij het referentiepunt-zoeken bewegen, totdat bij iedere as de taster op zijn nok staat. Het schakelen
van de taster is in adr. 3 te zien doordat de "1" in een "0" verandert.
Beweeg as-1 terug tot "1" een "0" wordt. Override 5%
Beweeg as-2

II

beweeg as-3

II

beweeg as-4

II

beweeg as-5
Beweeg as-6

"
II

!I!

as-1-2-4-5-6 in -richting bewegen

!l!

as-3 in +richting bewegen
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4}

De tasters staan nu in een positie ergens op de nok. Nu kan iedere as van de robot
zeer langzaam in de richting worden bewogen waarin ook wordt bewogen bij het
referentiepunt-zoeken. Zodra de taster schakelt, zie adr.3, staat de schakelaar exact
op de rand van de nok. De inkrementwaarde die nu wordt aangegeven is voor iedere
as exact gelijk aan het aantal inkrementen tussen de nok en het nulpunt op het
meetsysteem.
Beweeg as-1 totdat "0" een "1" wordt. Override 1%
Beweeg as-2

"

beweeg as-3

II

beweeg as-4

"

beweeg as-5

"

Beweeg as-6

II

!!! as-1-2-4-5-6 in +richting bewegen

H! as-3 in -richting bewegen

actie:

Van de assen die bij het refereren meer dan 150 inkrementen afwijken van
1456 inkrementen, kan in vrijwel aile gevallen worden gesteld dat die as
niet meer juist refereert. De nok van de as die niet juist refereert moet
opnieuw worden afgesteld (door de leverancier), zodat de nok weer
tegenover het nulpunt komt te staan.
De grootte van de fout moet worden gemeten (zie §3.2) voordat er correcties in de besturing kunnen worden aangebracht.
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3.2 Bepaling van de afwijking van de afzonderlijke armen (deel 2)
Met behulp van de hieronder beschreven meetmethode is het mogelijk om van vijf van de
zes armen van de Mantee robot de afwijking te bepalen die de desbetreffende arm bij het
refereren heeft. De afwijking wordt gemeten ten opzichte van in de besturing ingegeven
stand.
Het meten van arm 1 is niet mogelijk met dit meetsysteem. Dit is echter de meest robuuste
arm, zodat bij een botsing zeer waarschijnlijk de klap door overige armen wordt opgevangen. Verder is er een indicatie uit de controle van het meetsysteem. Indien deze indicatie
niet aangeeft dat er iets met arm 1 mis is, dan is er geen reden om aan te nemen dat
deze arm een fout maakt bij het refereren.
Voordat deze meting kan worden uitgevoerd dient gecontroleerd te worden of de robot niet
is verdraaid ten opzichte van de fundering. Dit is noodzakelijk omdat bij het meten met
waterpas gemeten wordt ten opzichte van de grond.
Controle van de positie van de robot ten opzichte van de fundering
Zet de robot in een positie waarbij arm 4 evenwijdig aan de fundering komt te staan
en waarbij het mogelijk is om een waterpas op de meetvlakken van arm 4 te plaatsen,
zoveel mogelijk in het verlengde van as-1. Stel de waterpas horizontaal af en laat as-1
zo ver mogelijk roteren. In verband met het bereik van de robot is dit iets minder dan
360°. Indien tijdens het roteren de waterpas verdraait, moeten de voetblokjes waar de
robot op is geplaatst worden bjjgesteld totdat de waterpas wei horizontaal blijft. As-1
staat nu verticaal uitgelijnd.
WATERPAS

Geschatte tijdsduur van het
uitlijnen ± 1/2 uur

figuur 3:
uitlij nen van as-1
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Controle van de hoeken van de armen in referentiepositie
Bij het uitvoeren van de meting dient rekening gehouden te worden met de mogelijke
speling in de aandrijving van de robot armen. Bij arm 2 en 3 ligt door de zwaartekracht de
speling steeds aan een kant en is geen aanpassing nodig. Bij de armen 4, 5 en 6 moet
wei extra aandacht aan de speling worden geschonken. Om de speling zo min mogelijk
van invloed te laten zijn op het resultaat van de meting moeten rotaties steeds vanuit
dezelfde richting worden uitgevoerd. Deze richting staat bij de desbetreffende metingen
aangegeven. De opgegeven toleranties zijn empirisch bepaald.

3.2.1 Meting 85-2:
Beweeg as-1 totdat de inkrementwaarde van as-1 "0" is.
Bevestig met de lijmtangen de vlakke plaat op de meetvlakken van arm 2. Dit dient
zodanig te gebeuren dat als de plaat onder aan de arm zit er voldoende ruimte is voor
een waterpas meting in de richting van de arm (zie figuur 4).
Indien de arm horizontaal staat lees dan de inkrementwaarde uit die de besturing voor
as-2 aangeeft.

Robot 1:
INKREMENT AS-2:

+125779 ± 50 ink.

Robot 2:
INKREMENT AS-2:

t

Vl.lcIce ploot, .... t 1IJr"i:oIl9"" "v••tlgCII
op . . t Y1olclc"" YO.......
Up . u PILOt ftO"t d" WDWrpo.c wo_

e

g"p1... tst a> •

r;chta>g

vtJ\ _

2

figuur 4:
meting as-2

3.2.2 Meting a5-3:
Plaats de waterpas op de meetvlakken van arm 4 (zie figuur 5) en let er daarbij op dat
de waterpas in loodrechte richting op de te meten richting niet gekanteld staat.
---PHILIPS CMGD.Technologie - - - - - - - -

9 -------------

Verdraai as-3 zodat de waterpas horizontaal staat.
Lees de inkrementwaarde uit die de besturing voor as-3 aangeeft.

Robot 1:
INKREMENT AS-3:

-40 ± 50 ink.

Robot 2:
INKREMENT AS-3:

3.2.3 Meting 85-4:
Plaats de vlakke plaat op de meetvlakken van arm 4. Plaats de waterpas loodrecht op
de richting van arm 4. Verdraai as-4 in -richting (zover dat de waterpas buiten het
meetbereik valt). Verdraai as-4 langzaam in +richting totdat de waterpas horizontaal
staat. Nooit terug in -richting draaien om waterpas af te stellen omdat dan de speling
doorlopen wordt die in as-4 zit.
Lees de inkrementwaarde uit die de besturing voor as-4 aangeeft.

Robot 1:
INKREMENT AS-4:

+108 ± 100 ink.

Robot 2:
INKREMENT AS-4:

Z_

D. vloklce plaat lIei DP ol. 2 vlolck••
van

0"'" •

D. wotorpoS _1

.,.... 4 ..I. loo*"echt

HI ... ";Ch'lio9 von

.O~

ap "pI... t ...

~

..

figuur 5:
meting as-3 en 4
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3.2.4 Meting as-6:
Span in de kop van de robot de gemerkte produktmalgrijper in. As-4 moet in de stand
blijven staan waarop deze gemeten is. Plaats de waterpas op de produktmalgrijper
(zie figuur 6).
Verdraai as-6 in -richting totdat de waterpas buiten het bereik valt. Verdraai as-6 in
+richting totdat de waterpas horizontaal staat. Bij het horizontaal afstellen de as niet
meer in -richting verdraaien omdat dan de speling doorlopen wordt.
Lees de inkrementwaarde uit die de besturing voor as-5 aangeeft.
Robot 1:
INKREMENT AS-6:

-98369 :t 100 ink.

Robot 2:
INKREMENT AS-6:

'Wo terpos

ARM 6

figuur 6

AS 5

meting as-6

3.2.5 Meting as-5:
Bevestig de meetklok met behulp van de standaard op een stabiele positie. Zet as-5
om te beginnen in een negatieve stand. Meet door rotatie van as-4 over (bijna) 1800
twee tegenover elkaar liggende punten op de kop van arm 5 (zie figuur 7). As-5 dient
in +richting te worden verdraaid totdat de uitslag van de taster in deze punten
dezelfde waarde bedraagt (geen slingering meer, as-6 Iigt in het verlengde van arm 4).
Lees de inkrementwaarde uit die de besturing voor as-5 aangeeft.
Robot 1:
INKREMENT AS-5:

+181 :t 100 ink.
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Robot 2:
INKREMENT AS-5:

AS 5

AS 5

figuur 7
meting as-5

actie:

Indien na de meting geconstateerd wordt dat een of meerdere armen van
de robot niet meer juist refereren, moet de gemeten afwijking in de
besturing van de robot worden bijgesteld. Voor het corrigeren van de
hoeken van de armen in de besturing zijn twee aparte printplaten nodig.
Deze printplaten zijn zover bekend aileen aanwezig bij Siemens in Erlangen. Indien de printplaten niet ergens anders te verkrijgen zijn zal dus een
vertegenwoordiger van Siemens de correctie moeten ingeven (kosten 2
printplaten ±

f 2000,-).
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4. Meten van de spelingen op de
aandrijvingen

Met de metingen waarbij de inkrementwaarden van de assen in referentiepositie worden
bepaald (deel 2), is het tevens mogelijk om de spelillg in de aandrijving van de assen te
bepalen.
De speling in de aandrijvingen wordt gemeten in inkrementen. Indien de overbrengingsverhouding van de aandrijving bekend is, kan de inkremenwaarde worden omgerekend naar
een hoek. Om de twee robots met elkaar te vergelijken is dit omrekenen echter niet
noodzakelijk.
Het principe van de meting het bepalen van de omkeerfout wanneer een arm van rechtsom- overgaat naar linksomdraaien.
Het verschil tussen de inkrementwaarde van het meetsysteem na de rechts-omgaande
beweging en de inkrementwaarde als de arm juist Iinksom gaat bewegen, is de speling.

Speling 85-1:

Laat as-1 rechtsom roteren. Lees de inkrementwaarde van as-1 uit.
Plaats tegen arm 6 een taster. Laat as-1 langzaam (1 %) linksom
roteren. Stop de rotatie op het moment dat de taster beweegt en
lees de inkrementwaarde uit.

Speling 85-2:

Laat as-2 rechtsom roteren. Lees de inkrementwaarde van as-2 uit.
Plaats de elektronische waterpas op de meetvlakken van arm 2. Laat
as-2 linksom roteren totdat de waterpas verdraait. Stop de rotatie en
lees de inkrementwaarde uit.

Speling 85-3:

Plaats de waterpas op de meetvlakken van arm 4, verder idem aan
de meting van as-2.

Speling 85-4:

Plaats de plaat met evenwijdige vlakken op de meetvlakken van arm
4. Laat as-4 rechtsom roteren. Lees de inkrementwaarde van as-4
uit. Plaats de waterpas op de plaat, in de richting haaks op arm 4.
Roteer as-4 linksom totdat de waterpas verdraait. Stop de rotatie en
lees de inkrementwaarde van as-4 uit.

Speling 85-5:

Roteer as-5 rechtsom. Lees de inkrementwaarde van as-5 uit. Plaats
een taster tegen arm 5. Roteer as-5 Iinksom totdat de taster beweegt

---PHILlPSCAfGD·Technologie

--------13 -------------

en lees de inkrementwaarde uit.
Speling 85-6:

Bevestig de produktmalgrijper aan de kop van de robot. Roteer as-6
rechtsom. Lees de inkrementwaarde van as-6 uit. Plaats de waterpas
op de produktmalgrijper, zoals in figuur 6 aangegeven. Roteer as-6
Iinksom totdat de waterpas verdraait. Stop de rotatie en lees de
inkrementwaarde van as-6 uit.
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Bijlage 1 afwijkingen van een

robot

Schematisch overzicht van mogelijke afwijkingen die kunnen optreden bij een robot.
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