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Voorwoord

In dit boek vindt u de geïntegreerde proef van Tom Bryon en Emmanuel Vandroemme. Het
onderwerp dat wij gekozen hebben is “De industriële robot als vervanger van de mens” of
kortweg robots. Hier hebben we een volledig schooljaar aan gewerkt. Onze begeleider was
onze leerkracht fysica, chemie en mechanica, namelijk de heer Dirk Verhaeghe. Dit project
was in samenwerking met de Hogeschool West-Vlaanderen, departement PIH in Kortrijk. Het
is het tweede jaar op rij dat deze samenwerking doorgaat en dit was een leuke ervaring. We
mochten vier woensdagnamiddagen naar deze school gaan voor wat meer uitleg, interessante
labosessies en bedrijfsbezoeken. Wij willen de betrokken personen van het PIH daar dan ook
hartelijk voor danken. Wij kunnen gerust stellen dat we heel tevreden zijn over het geleverde
werk.
Toen wij aan het project robots begonnen, wisten wij er nog niet veel van af. We hadden wel
al eens een industriële robot gezien op een foto, maar wat er allemaal achter stak, was voor
ons een onbekende wereld. Nu we ons werk overschouwen mogen we zeggen dat we erg veel
hebben bijgeleerd. Wij vonden dit een goed onderwerp voor onze GIP omdat de robot niet
meer weg te denken is uit het bedrijf. Automatisatie wordt steeds belangrijker en de robot is
daarbij een grote hulp. Daar komt natuurlijk heel wat bij kijken en dat zorgt ervoor dat heel
wat van onze technische vakken in dit project vervat zijn. Ook dit was een reden om dit
onderwerp aan te pakken. We hadden ook graag een zelf een robot aangestuurd, maar door te
hoge kostprijs hebben we zelf een opstelling gemaakt: de PLC-gestuurde orgelpijpen. Zo
kwamen we meer te weten over muziek, perslucht en programmeren. Zo konden we toch
programmeren, wat ook een belangrijk onderdeel is bij de robot.
Tot slot willen we ook nog heel wat mensen bedanken. Ten eerste willen we onze mentor
Dirk Verhaeghe van harte bedanken voor de steun die hij ons het hele jaar door gaf. Ook voor
het maken van onze praktische opstelling was hij een grote hulp, zonder hem ging het maken
van de orgelpijpen een hele opgave worden. Dankzij zijn technische kennis kwam onze
demostand volledig op punt te staan. Daarnaast richtten wij ons ook tot de heer Struyff die
voor ons de orgelpijpen op maat maakte waardoor we de geschikte noten konden spelen. We
bedanken ook onze school, VTI Torhout, die de samenwerking met het PIH mogelijk maakte
en heel wat materiaal ter beschikking stelde. Het PIH in Kortrijk mogen we natuurlijk niet
vergeten. De mensen daar zorgden voor labosessies en leerrijke bedrijfsbezoeken. We mogen
zeker de andere leerkrachten van het VTI niet vergeten die er altijd stonden als we materiaal
nodig hadden of vragen hadden over hun vakgebied. In het bijzonder willen we dan ook
mevrouw Sabine Deprez bedanken die onze tekst verbeterde op spelling en gramatica en de
heer Verhelle en de heer Wim De Pauw die de melodieën voor ons hebben geschreven. Onze
ouders verdienen ook een woord van dank omdat ze veel begrip opbrachten wanneer we even
wat langer moesten werken. Ze stonden altijd klaar en hielpen ons ook met de financiële kant
van de GIP. Wij hopen dat dit project ook voor de mensen die na ons komen nog wat kan
bieden of dat er kan op verder gebouwd worden.
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Inleiding

Dit boek bevat heel wat informatie over de robot. Het is natuurlijk niet mogelijk om alles over
de robots te vertellen, maar de thema‟s die wij besproken hebben, zijn wel goed uitgespit. We
hebben gekozen voor een logische opbouw in dit boek. Eerst krijgt men wat uitleg over het
woord robot en wat de meeste mensen zich daar bij voorstellen. Erg belangrijk in dit deel zijn
de drie wetten van de robotica. Deze werden reeds uitgevonden nog voor er een robot
bestond. Wat later gaan we dan over naar de robot waar hij het meest wordt voor gebruikt,
namelijk automatisatie. Men vindt de drie systemen van de robot terug en deze worden dan
stap voor stap uitgebreid besproken.
Een eerste systeem is de besturing. Hier vindt men alle soorten besturing terug met de
kenmerken en enkele vergelijkingen ten opzichte van elkaar. Dit deel beslaat heel wat
pagina‟s omdat dit natuurlijk erg belangrijk is voor de robot. In het laatste stuk over de
besturing kan men iets bijleren over Artificial Intelligence. Dit deel van de robotica wordt
volop onderzocht en kan later alle andere besturingen vervangen. De robot zelf is een ander
systeem. In dit deel vindt men wat uitleg over de aandrijving en de effectoren. Het laatste
systeem is de hardware. Dit is erg belangrijk ook al verwacht men het niet direct. In dit deel
wordt dat dan ook uitgelegd. Informatie over sensoren en het zicht van de robot vindt men
hier terug.
In hoofdstuk vijf gaan we dan in op de specifieke toepassingen van de robot en in het
bijzonder de lasrobot. Daarvoor staan wat andere grote toepassingsgebieden zoals het leger en
de medische wereld. De lasrobot is wel het belangrijkste onderwerp in dit hoofdstuk. Alle
kenmerkende onderdelen van de robot worden weergegeven en besproken. Men vindt er ook
parameters die erg belangrijk zijn tijdens het lassen. Kortom alles over de lasrobot, zowel
voor puntlassen als booglassen.
Daarna vinden we de uiteenzetting van onze praktische opstelling. Dit deel vertelt u
theoretisch wat we allemaal uitvoerden. Men kan er ook onze bevindingen over de opstelling
terugvinden. Zo komt men te weten dat orgelpijpen niet het minste luchtspleetje mogen
vertonen of anders spelen ze geen klank. Men mag zeker ook de bijlagen niet naast zich neer
leggen, want daarin vindt men ons volledig PLC-programma en enkele interessante cijfers
over de groei in de robotica.
Eigenlijk kunnen we heel kort zijn: in dit boek staat voor elk wat wils. Van de robot als mens
tot de robotarm en van puur theorie tot leuke praktische uitvoeringen.
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3

Robot Algemeen

3.1

Wat is een robot?

3.1.1

Verklaring van het woord robot

Het woord robot kwam voor het eerste voor in 1921 in een toneelstuk van Karel Capek.
Het theaterstuk was getiteld „RUR‟. Dit staat voor „Rossum‟s Universal Robots‟. Het
toneelstuk van Karel Capek gaat over grote krachtige machines gemodelleerd naar mensen,
maar ze beschikken niet over emoties. Karel Capek dacht erover om de kunstmatige slaven
Labori te noemen, maar hij vond het een stijf woord. Het woord robot vond hij veel
passender. Hij leidde het af uit de Tsjechische woorden robota (verplichte arbeid) en robotnik
(verwerker). Orgineel waren zijn robots organische dienaars, maar dat was snel vergeten. In
het stuk keren de robots zich uiteindelijk tegen de mensheid. De premiëre was in Praag in
1921. Het stuk sloot goed aan bij een wereld die net de nadelen van de lopende band had
ontdekt en was een geweldig succes. De toneelcriticus Maida Castellum schreef: "De meest
briljante satire op onze gemechaniseerde beschaving; de grimmigste en toch meest
genuanceerde aanklacht tegen het vreemde, krankzinnige ding dat we de industriële
samenleving noemen, is deze week uit Praag naar New York gekomen: Karel Capeks
R.U.R."titelden de kranten. Let wel: gemechaniseerd. Niet geautomatiseerd. Maar de robots
hadden een brein. Dat is juist waar alles in het stuk om draait. Capeks satire ging vooraf aan
zijn onderwerp: machines die zowel denken als bewegen.
Ondanks het feit dat het woord robot voor 1921 nog niet bestond, gaat de geschiedenis van het
begrip nog veel verder terug. Zelfs in de tijd van de oude Grieken waren er al verplaatsbare
standbeelden. Veel Slavische talen kennen een variant van dit woord dat werken betekent,
zoals het Russische rabotatj.
Vandaag de dag betekent het woord robot in zekere zin nog steeds werker.

Figuur 1: Karel Capek

GIP 2004-2005: Robots
VTI Torhout

7

Emmanuel Vandroemme (13)
Tom Bryon (2)

Klas 614

Van de sciencefictionschrijver Isaac Asimov zijn de drie
wetten van de robotica:
1 Een robot mag een mens geen kwaad doen.
2 Een robot moet menselijke orders gehoorzamen (tenzij dat tegen de eerste wet ingaat)
3 Een robot moet zichzelf beschermen (tenzij dat tegen de eerste of tweede wet ingaat.)

Figuur 2: Isaac Asimov

3.1.2

Het begrip robot

Een robot is een apparaat dat mensen hebben gemaakt om vaste routines uit te voeren, om
gevaarlijke dingen te doen, of waar dat ze dan ook voor gemaakt zijn. In veel fabrieken waar
ze aan massaproductie doen worden ze gebruikt om de taken van de mens over te nemen. Een
robot behoort tot de familie der manipulatoren. Dit betekent, dat ze met behulp van een
gereedschap een product hanteren.

3.2

Mens en Robot

Vraag aan een aantal mensen hoe een robot er uit ziet en ze zullen antwoorden "als een mens".
Een robot in de vorm van een mens, met alle eigenschappen van een mens is misschien wel
het moeilijkste om te maken. Het is meestal ook onnodig en onhandig om hem de vorm van
een mens te geven. Een robot moet in veel gevallen klein zijn of hoeft soms niet eens te
bewegen. Voor elke taak heeft hij een andere eigenschappen nodig en krijgt daarvoor de
meest economische vorm.

Figuur 3: Mens en robot
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Vergelijking robot en mens

Robots gebruiken vaak technieken uit de natuur. Door de evolutie zijn dieren na honderden
generaties verbeterd om te overleven. De technieken die ze gebruiken om te overleven zijn
voor robots goede voorbeelden. Zo kun je sommige onderdelen van de robot verglijken met
organen van de mens.
Robots gebruiken vaak technieken uit de natuur. Door de evolutie zijn dieren na honderden
generaties verbeterd om te overleven. De technieken die ze gebruiken om te overleven zijn
voor robots goede voorbeelden. Zo kun je sommige onderdelen van de robot vergelijken met
organen van de mens.
a) Het hart
Bij de mens is het hart als de pomp voor het bloed dat de energie naar de spieren stuurt. Een
robot gebruikt geen bloed, maar elektriciteit om zijn onderdelen van energie te voorzien. Ook
de processor stuurt de onderdelen door middel van elektriciteit. Deze energiebron kan heel
goedkoop zijn. Een kleine robot heeft genoeg aan een paar batterijen, of gebruikt een
zonnepaneel zodat de energie gratis opgewekt wordt. Een grotere robot heeft meestal veel
meer energie nodig. Deze gebruikt dan een accu om energie op te slaan. Immobiele robots
kunnen elektriciteit uit het stopcontact halen.
b) De hersenen
De processor regelt aan de hand van het programma wat de robot moet doen. Hij zorgt ervoor
dat de motors worden aangestuurd als het nodig is en slaat de gegevens van de sensoren in het
geheugen op. Die werkt net zoals de menselijke hersenen die reageren op zenuwimpulsen,
dingen kunnen onthouden en de spieren aansturen. De snelste processor van dit moment kan
nog lang niet zoveel verwerken als de menselijke hersenen. Een processor kan bijvoorbeeld
nog niet leren. Het duurt dus nog wel even voordat je de processor echt kunt vergelijken met
de hersenen. Een processor kan bijvoorbeeld nog niet leren. (Zie hoofdstuk 4)

c) De ogen
Sensoren zijn erg belangrijk voor een robot. Zonder sensoren zou een robot blind zijn. Een
belangrijke sensor is de camera. De robot kan met behulp van een camera kleuren
onderscheiden en zo zijn weg volgen. De camera kan ook gebuikt worden als de robot op
afstand bestuurd wordt. Met een camera kan de robot zelfs meer zien dan de mens. Een mens
kan met de twee ogen alleen licht van een bepaalde frequentie zien. De robot kan met
verschillende soorten camera‟s alle soorten licht zien. Hij kan dus ook tijdens mist of in het
donker goed zien. (Zie hoofdstuk 6)
d) De arm
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Een robotarm lijkt soms in de verste verte niet op een arm van de mens. De arm van een mens
heeft drie gewrichten: de schouder, de elleboog en de pols. Een arm van een robot kan veel
meer scharnieren hebben, die dan ook weer helemaal in het rond kunnen draaien. Wat er aan
het einde van de arm zit, hangt van het werk af dat de robot moet doen. Dit kan een hand zijn
om monsters van Mars mee te nemen, maar ook een lasapparaat om auto-onderdelen aan
elkaar te lassen. Een robotarm is in veel gevallen beter dan de arm van een mens, hij wordt
nooit meer moe en is sterker.
e) De hand
Niet alle robots hebben een hand. De hand van een mens is voor veel taken te gebruiken maar
wordt het meest gebruikt om iets vast te pakken, bijvoorbeeld een gereedschap. Bij een robot
is het veel handiger om de hand dan weg te laten en het gereedschap in te bouwen, zoals de
haak van een piraat. Dit noemt men dan een effector. Robothanden zijn meestal gemaakt als
uitdaging. (Zie 2.2.4) Als een autonome robot een hand zou hebben, net zoals de mens, zou
deze niet optimaal gebruikt kunnen worden: de robot is lang niet slim genoeg om voorwerpen
te zien en vast te grijpen.

f) De spier
Robots gebruiken elektrische motors om te bewegen. Motors zijn redelijk goedkoop en gaan
lang mee. Ze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om armen te laten bewegen, wielen aan te
drijven of om een camera te laten bewegen. Motors werken niet zo goed bij lopende robots.
Ze zijn meestal niet sterk genoeg en kunnen de klap niet opvangen als de robot bijvoorbeeld
springt. Hier gebruikt men beter een hydraulisch systeem.. Mensen gebruiken geen motors,
maar spieren om te bewegen. Als de spier een signaal van de hersenen doorkrijgt, trekt deze
samen, zodat bijvoorbeeld de knie buigt of strekt. Een goed materiaal dat krimpt, is nog niet
gevonden. Er bestaat Nitinol, een legering van nikkel en titanium. Als er elektriciteit door de
stof wordt geleid, krimpt de stof tot maximaal 8%. De stof is erg duur en krimpt te weinig in
om er goede lopende robots mee te maken. Dat is de reden waarom lopende robots geen
spieren of motors maar vaak pneumatische of hydraulische systemen gebruiken. (Zie
hoofdstuk 5)

g) De voet
Poten zijn voor veel robots niet nodig. Poten zijn vooral op ruig terrein handig om over
voorwerpen heen te stappen of om muren te beklimmen. Voor vlakke terreinen zijn wielen
goedkoper, handiger en vooral veel sneller. En bovendien hoeft het grootste deel van de
robots zich in de fabrieken niet te verplaatsen.
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Kunnen robots functioneren als de mens?

Een zeker antwoord kan men op deze vraag moeilijk geven. Volgens ons kan men moeilijk
een robot vervaardigen die alles kan wat een mens kan. Zou een robot bijvoorbeeld op het
idee komen om zelf een robot te ontwerpen?
Maar tegenwoordig bieden de robots veel voordelen t.o.v. de mens.
In de bedrijvensector worden robots steeds meer gebruikt, dit komt omdat ze ten opzichte van
de mensen steeds betere eigenschappen kunnen voorleggen.
Voordelen t.o.v. de mens:






Ze zijn nooit ziek
Ze doen nooit uit zichzelf iets fout
Ze werken veel sneller dan mensen
Bij robots heb je veel minder kosten
Ze hebben minder aandacht nodig

Niet alleen werken robots harder, ze gaan ook makkelijker om met de moderne techniek. Een
groot deel van de winst die automatisering kan opleveren, gaat tot nu toe verloren doordat de
mens de snelle evolutie van de machines niet kan bijhouden. Het voordeel van een robot met
een algemeen doel is dat hij geprogrammeerd kan worden om veel taken te doen
Nadelen t.o.v. de mens:





Ze zijn dom
Ze zijn erg duur
Reparaties en onderhoud kosten veel geld
Programmeren neemt veel tijd in beslag

Het grootste nadeel is dat het programmeren ervan een dure zaak is, want dit vereist hoog
opgeleide mensen nodig. Zelfs al kan een fabrieksrobot een taak efficiënter dan een mens
uitvoeren, het programmeren ervan en het opzetten van een werkplek geeft vaak meer
problemen en kosten dan het voordeel oplevert. Momenteel echter blijft het relatief dure
trainen van robots één van de belangrijkste redenen waarom ze niet vaker worden gebruikt.
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Robot als mens

De uitdaging voor veel bedrijven is om een robot zo goed mogelijk op een mens te laten
lijken. Velen beseffen ook wel dat dit (tot nog toe) niet mogelijk is. Het is hun voorlopig ook
nog lang niet gelukt om een mens exact na te bouwen.
Wetenschappers proberen al jaren om menselijk gedrag over te brengen op robots. Dit is zeker
geen gemakkelijke opgave, want voor het automatisch laten uitvoeren van taken als schaken
of fietsen heb je intelligentie nodig. „Wereldkampioen Gary Kasparov verslagen door
schaakcomputer Deep Blue‟, kopten de kranten in 1997. Daaruit zou moeten blijken dat de
computer gelijkwaardige of grotere verstandelijke capaciteiten heeft bereikt dan de mens.

Figuur 4: schaakwedstrijd Gasparov - Deep Blue

Maar schaken is bij uitstek een manier van denken waarvoor je een computer kunt prepareren.
Het komt neer op het zeer snel doorberekenen van enorme hoeveelheden
voorgeprogrammeerde programma‟s. Vergelijk het met een gigantische rekenmachine.
Anders ligt het met denken door ervaring en zich daarop aanpassen en al helemaal met denken
in samenhang met emoties.
Het liefste willen wetenschappers een apparaat met menselijke capaciteiten ontwikkelen dat
allerlei taken tegelijkertijd kan uitvoeren. Menselijk gedrag zit nogal ingewikkeld in elkaar.
Psychologisch onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat ons gedrag bestaat uit allerlei
afzonderlijke gedragingen. Denk bijvoorbeeld aan alle taken die je (onbewust) uitvoert als je
door de stad fietst. Je moet je evenwicht houden, de route bedenken, rekening houden met het
verkeer, praten met vrienden, nadenken over een probleem,… En dat alles tegelijk!
Sommige onderzoekers geloven daarom dat het beter is om eerst stapsgewijs eenvoudige
deelgedragingen te ontwikkelen, in plaats van alle eenvoudige gedragingen in één keer samen
te voegen tot een complex geheel. Heeft een robot een deelgedraging onder de knie, dan kan
daar een nieuwe taak aan worden toegevoegd.
Via deze methode werden al veel robots ontwikkeld. Sommige werden van zeer primitieve
robots stapsgewijs uitgebouwd tot complexe, zelfstandig functionerende robots.
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Onderzoek naar de mogelijkheden

Japan is het land waar men het meeste onderzoek doet. Enerzijds worden daar kunstmatige
intelligenties (ingebouwd in robots) gebruikt als speeltje. (bijvoorbeeld de Aibo-hond van
Sony)
Anderzijds is de robot ook een wetenschappelijk onderzoeksobject.

Figuur 5: De AIBO-hond

ASIMO (Advanced Step in Innovative Mobility) is volledig door Honda ontwikkeld en
geproduceerd en wordt beschouwd als één van de meest geavanceerde lopende, mensachtige
robots ter wereld. Dankzij nieuwe bewegingstechnologie kan ASIMO zowel vooruit als
achteruit lopen, zich opzij draaien, de trap op- en aflopen en de hoek omslaan. Zo geeft
ASIMO de beste imitatie van de natuurlijke loopbewegingen van de mens, zoals bij twee live
demonstraties op het symposium gedemonstreerd werd. Hij loopt even soepel als de mens Als
die robot tegen een obstakel aanloopt, slaat hij dat in zijn geheugen op. Een volgende keer zal
hij daar omheenlopen. De robot gebruikt veel intelligentietechnologie. Daarmee kan hij
bijvoorbeeld mensen, objecten en gebaren herkennen, maar ook afstanden berekenen en de
bewegingsrichting van meer dan één object tegelijk herkennen. Dit heeft onder andere als
resultaat dat de robot mensen kan benaderen en volgen, zich kan bewegen in een door de
mens aangegeven richting en zelfs iemands gezicht kan herkennen en de persoon in kwestie
daardoor bij naam kan aanspreken. ASIMO kan ook stemmen herkennen en reageren op
bepaalde gesproken instructies.

Figuur 6: ASIMO

Honda's P2 loopt net als Asimo even soepel als een mens, ook op een trap.Hij duwt zijn
gereedschapskarretje door de fabriek,vindt zijn werkplek, begint zijn bouten vast te
zetten.Geef hem een duw en hij herstelt vanzelf zijn evenwicht. De P3 is technisch alweer een
stap verder: 130 in plaats van 210 kilogram. De energiebron kan wel nog beter. De accu van
de P2 houdt het slechts vijftien minuten vol.
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Figuur 7: Honda's P2 en P3

Wendy, een robot in ontwikkeling, moet gaan reageren op de stem van een mens en vragen
kunnen beantwoorden. Maar met die robots benaderen de Japanners in de verste verte nog niet
de mogelijkheden die de menselijke hersenen bieden. Zelfs als we alle computers
aaneenschakelen, zal die supercomputer geen eigen rationele beslissingen nemen

Figuur 8: Wendy

Voorlopig gebruiken we de robot bij voorkeur waar we hem rendabel kunnen maken, dus
vooral in de bedrijvensector. Ze kunnen eenvoudige, ééntonige werken van de mensen
overnemen, zoals werkstukken in de machine plaatsen of op een transportband te leggen, …

3.3

Automatisatie

Automatisering wordt opgevat als het zelfstandig door apparaten en machines laten uitvoeren
van taken van de mens:

waarnemen, denken en doen
worden

verwerven, verwerken en gebruiken van informatie.
Een automatisch, industrieel proces functioneert zonder menselijk ingrijpen
1 gestuurd: het proces wordt door een programma gestuurd;
2 controlerend: de machine onderneemt acties als bepaalde toestanden bereikt zijn;
3 corrigerend: de machine vergelijkt toestanden met vooraf ingestelde condities en
maakt de nodige aanpassingen;
In elk productieproces wordt informatietechnologie toegepast: de machine neemt de
informatie en de taken van de mens over. De machine wordt een automatisch
informatieverwerkend systeem.
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Informatieverwerkend systeem

In het blokschema van een informatieverwerkend systeem herkent men 3 blokken (zie
waarnemen, denken en doen bij de mens):

1 invoerblok (verwerven van informatie via sensoren): bediening, processignaalgevers
2 verwerkingsblok (verwerken van informatie): controller, logic, programmable
3 uitvoerblok (gebruiken van informatie met actuatoren): sturing, registratie
Bij een robot is dit ook toepasselijk

3.3.2

Indeling van informatieverwerkende systemen

De verschillende informatieverwerkende systemen deelt men in 3 soorten in:
1 meetsystemen : digitale, elektronische weegschaal;
2 stuursystemen (of open regelsysteem): storingsmelding;
3 (gesloten) regelsystemen: temperatuurregeling met terugkoppeling (feedback)
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Principe robot

Een robot bestaat uit 3 systemen :
1 De besturing of software
2 De robot zelf of de hardware
3 Omgeving of periferie

Figuur 9: De besturing

De hardware

De omgeving

Om de robot goed te laten functioneren moet de samenwerking tussen deze drie systemen
optimaal zijn.

4.1

De besturing

De besturing zorgt ervoor dat de robot de gewenste bewegingen maakt. Via signalen ontvangt
de hardware dan gegevens die hij moet uitvoeren. Bij besturing van een robot gebruikt men
een microcontroller. Deze kan je dan integreren in een PLC of op een processor van een PC.

4.1.1

De microcontroller

Een microcontroller is een digitaal IC dat volledig programmeerbaar is en taken kan
verrichten. Intern bevat het vele geavanceerde hardware, zoals een ALU, een rekeneenheid
die logische berekeningen kan uitvoeren. Ook bevat het een klein RAM-geheugen om
waardes in op te slaan. Daarnaast zit er ook vaak nog een EEPROM in, een geheugen dat zijn
waardes behoudt, ook zodra de spanning wordt weggehaald. Verder bevat het een ROM
geheugen waarin je je eigen geschreven programma kunt laden. De chip zal, als die wordt
ingeschakeld, het door jouw geschreven programma uitvoeren. Om met de buitenwereld te
kunnen communiceren zijn ze ook uitgerust met in- en uitgangspinnen, meestal wordt dit I/O
genoemd (Input/Output). Het woord microcontroller wordt afgekort als µC.

4.1.1.1 Wie maken ze?
Er zijn verschillende fabrikanten die deze µC‟s maken: Motorola, Atmel, Sun, Microchip, …
De techniek en werking van de meeste controllers lijkt sterk op elkaar.
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4.1.1.2 Welke types zijn er?
Er bestaan veel verschillende types, elk met hun eigen karakteristieken en functionaliteiten.
Zo zijn er die alleen normale I/O-poorten hebben, maar er zijn er ook die speciale functies
bezitten. Zoals A/D-converters, RS232 ingebouwd protocol, PWM-regeling, enz. Veel types
kun je onderbrengen in een groep omdat ze dezelfde functies bevatten. Deze groep noemen ze
dan een familie. Elke chip in zo'n familie heeft dan bepaalde eigenschappen gemeen met de
rest. Het verschil zit hem dan in de extra functies/opties die sommige dan weer bevatten. Zo
kan bijvoorbeeld binnen een groep alleen het aantal RAM geheugen dat beschikbaar is verschillen. De µC's zijn in vele verschillende behuizingen te verkrijgen. Enige voorbeelden zijn
PDIP, TQFP,AVR, MLF, en SO.
Enkele voorbeelden van microchips:
a) PIC16F84-04/P
Product informatie:
 8-bit CMOS EEPROM MCU
 1K FLASH
 68 bytes RAM - 4Mhz (18)
 afmetingen: 8mm x 22 mm x 8 mm
 gewicht: 2.00 g
 producent: Microchip
 Prijs 6,51 euro
b) AVR AT90S2313 Microcontroller











118 krachtige instructies - meestal uitvoerbaar in 1 cyclus
32 x 3 universele werkregisters
tot 10 MIPS verwerkingscapaciteit bij 10MHz
2K Bytes interne programeerbare flash
duurzaamheid: 1,000 schrijf/wis cycli
128 Bytes SRAM
128 Bytes interne programeerbare EEPROM
duurzaamheid: 100,000 schrijven / wissen cyclussen
Programmeerslot voor het Flash programma en voor EEPROM data beveiliging
Prijs: AT90S1200 p € 4,25
AT90S2313 p € 2,95
AT90S8515 p € 8,95
AT90S8535 p € 8,95
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4.1.1.3 Voordelen
Er zijn veel voordelen om een µC te gaan gebruiken. Zo kun je volledig zelf bepalen wat een
stukje elektronica moet doen en in welke volgorde het moet gebeuren. Wil je later de
uitvoering wijzigen dan hoef je alleen de chip eruit te halen, opnieuw te programmeren en de
chip er weer in te plaatsen. Door gebruik te maken van de In-Circuit-Programmingmogelijkheid van vele AVR‟s is het niet eens nodig de chip te verwijderen en kun je het
programma updaten terwijl die in de schakeling blijft zitten. Ook het testen en simuleren van
een programma is zeer gemakkelijk. Een ander voordeel is dat je veel functionaliteit krijgt en
er weinig ruimte voor hoeft in te leveren op je printplaat. Kijk je naar wat controllers kosten
en vergelijk met wat je er allemaal mee kunt doen en ze kosten zowat niks. (Zie 4.1.1.2)

4.1.1.4 Nadelen
Ook zitten er natuurlijk nadelen aan µC's. Zo moet je redelijk wat kennis van hun werking
hebben wil je iets bruikbaars in elkaar zetten, zowel op hard- als software gebied. Ook moet je
moet beschikken over een stuk hardware, waarmee je de µC kunt programmeren. Afhankelijk
van de programmeertaal die je gaat gebruiken, kan je ook nog eens veel geld kwijt zijn aan de
benodigde ontwikkelsoftware.

4.1.1.5 Besluit
Al met al zijn de nadelen te verwaarlozen als je ziet wat de voordelen zijn. Hierdoor maakt de
professionele industrie al langer en steeds meer gebruik van µC's. Microcontrollers zijn te
vinden in bijna elk denkbaar apparaat dat tegenwoordig op de markt wordt gebracht: GSM,
koelkast, auto, alarmsysteem, wasmachine, pc, stereotoren, videorecorder, fotocamera‟s,
mp3speler, tv-afstandsbediening, joystick, horloge, enz.
In de toekomst zal het gebruik van µC‟s waarschijnlijk terug afnemen volgens
wetenschappers.

4.1.1.6 Werkwijze
Bij de microcontroller wordt gebruik gemaakt van de programmeertaal assembler, net zoals
C, C++, Java, Basic, enz. ook programmeertalen zijn. Toch onderscheidt assembler zich van
de andere hogere programmeertalen zoals C. Assembler noemt men een lagere
programmeertaal omdat deze dichter bij de hardware staat. Je bedient vrijwel direct de
hardware met Assembler codes. Bij C is dit niet het geval. Een hogere programmeertaal moet
worden gecompileerd. Dit proces maakt van bepaalde stukken C-code assembler instructies,
en deze Assembler instructies worden dan weer geassembleerd tot machinecode.
Het proces van hogere programmeertaal -> Assembler heet, compileren, het proces van
Assembler -> machinecode heet, assembleren.
Het gaat de processor/controller uiteindelijk om de machinecode omdat dat het enigste is wat
die begrijpt. Mensen begrijpen een taal zoals Nederlands, Engels, enz. Een processor praat
alleen maar in machinecode die uit een hexadecimale getallenrij bestaat.
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Omdat wij geen machinecode kunnen lezen en dus ook niet kunnen schrijven, werd
assemblercode ontwikkeld. Zo kan de mens met een soort tekens toch een programma
schrijven in een taal die voor hem redelijk te begrijpen is. Door de steeds groter wordende
programma‟s en complexiteit kwam er de behoefte aan een taal die nog makkelijker was en
dichter bij de menselijk taal stond. Hierdoor werd er een hogere programmeertaal ontwikkeld,
zoals C, C++, enz. Deze taal staat, qua code dichter bij de menselijke taal en is daardoor
verder verwijderd van de processortaal. Dit is de reden waarom ze het hogere
programmeertaal noemen.

Figuur 10: Weergave van talenniveaus

Microcontrollers kunnen dus op verschillende manieren worden geprogrammeerd, waarbij C
het makkelijkste is. Toch gebruikt men het meest de assemblercode. De reden is dat de code
dichter bij de hardware staat en je dus ook meer betrokken bent bij de handelingen die de
controller uitvoert op hardwareniveau. Dit is belangrijk is aangezien de controller met andere
hardware moet gaan communiceren en werken.

4.1.2

PLC-besturing

4.1.2.1 Verklaring benaming PLC
P: programmable - programmeerbaar
L: logic - logisch
C : controller – controlesysteem
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4.1.2.2 Wat is een PLC?
Een PLC is een toestel dat uitgevonden werd om de relais te vervangen die nodig waren om
een machine te besturen. De PLC kijkt hierbij naar de ingangen en schakelt, afhankelijk van
hun toestand, de uitgangen aan of uit. De gebruiker voert hiervoor, gewoonlijk met behulp
van een programma op de computer, de benodigde instructies in om tot het gewenste resultaat
te komen. Zowel digitale als analoge signalen zijn mogelijk.
De PLC is een compleet computersysteem speciaal voor automatiseringstaken. Het bevat een
microprocessor en ROM of RAM voor het opslaan van gegevens. De PLC heet een logisch
controlesysteem, omdat hij bijna uitsluitend logische (binaire) informatie behandelt (1 bit,
byte, word, ...).

4.1.2.3 Waarvoor gebruikt men PLC?
Laten we van een voorbeeld uitgaan. We bedienen een schakelaar en willen dat een spoel
gedurende een maximale tijd van 5 seconden ingeschakeld wordt en daarna uitschakelt,
onafhankelijk van de tijd dat de schakelaar bediend wordt. We kunnen dit uiteraard doen met
een externe tijdschakelaar. Maar als het proces beschikt over tien schakelaar en spoelen,
zouden we tien tijdschakelaars nodig hebben. Wat als bijkomend gevraagd werd bij te houden
hoe dikwijls elke schakelaar bediend werd? We zouden bijkomend een groot aantal externe
tellers nodig hebben.
Het wordt duidelijk dat hoe groter en ingewikkelder het proces wordt, hoe meer we een PLC
nodig hebben. We kunnen in het bovenstaande geval de PLC simpelweg programmeren om
de ingangspulsen te tellen en gedurende de gewenste tijd de spoelen aan te schakelen.

4.1.2.4 Toepassingsgebied
PLC's worden in veel toepassingen gebruikt. Indien er een bedrijf in de buurt is, bestaat er een
grote kans dat er een PLC aanwezig is. Vooral bij machinebediening, verpakking,
goederenbehandeling, automatische assemblage of ontelbare andere industrietakken, worden
PLC‟s gebruikt, anders is de kans heel groot dat ze tijd en geld verspillen. Bijna alle
toepassingen die op een of andere manier elektrisch aangestuurd worden, hebben baat bij het
gebruik van een PLC.
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4.1.2.5 Eenvoudige voorstelling van een PLC
I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

O6

O7

O8

PLC
O1

O2

O3

O4

O5

Figuur: De in-en uitgangen van een PLC

Deze PLC bezit acht digitale ingangen (Input) en acht digitale uitgangen (Output). Elk van
deze binaire ingangen of uitgangen behoren tot de eerste ingangsbyte (I1...I8 zijn de adressen
van deze ingangen) of eerste uitgangsbyte (O1...O8).
Het toestel is gebruiksklaar en kan naar willekeur uitgebreid worden of aan de PC gekoppeld
worden, bijvoorbeeld via de seriële poort.

4.1.2.6 Onderdelen van een PLC
De PLC bestaat hoofdzakelijk uit een processor (CPU of Central Processing Unit), in
verschillende gebieden opgedeelde geheugens en geschikte schakelingen om interactie met de
buitenwereld mogelijk te maken. We kunnen de PLC in feite beschouwen als een doos vol
met honderden of zelfs duizenden aparte contactoren, tellers, tijdsschakelaars en
gegevensopslagplaatsen. Deze tellers, tijdsschakelaars zijn niet fysisch aanwezig, maar ze
worden eigenlijk gesimuleerd en ze kunnen worden beschouwd als software tellers,
tijdsschakelaars enz. Deze interne contactoren worden gesimuleerd met behulp van binaire
gegevens in registers.
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4.1.2.7 Wat doet elk onderdeel?
INPUT RELAYS of ingangen.
Deze worden verbonden met de buitenwereld via de ingangselektronica (input circuit). Ze
bestaan fysisch en ontvangen signalen van schakelaars, sensoren en dergelijke meer. In de
regel zijn dit geen relais, maar worden ze gevormd door transistorschakelingen.
INTERNAL UTILITY RELAYS of interne hulpcontactoren.
Deze ontvangen geen signalen van de buitenwereld en bestaan ook niet fysisch. Ze zijn
gesimuleerde contactoren en vormen de hulpvariabelen waardoor de PLC een aantal externe
contactoren kan elimineren. Er bestaan ook een aantal speciale hulpcontactoren die een enkele
taak toegewijd zijn. Sommige ervan zijn continu aan, andere continue uit. Sommige zijn enkel
aan gedurende het opstarten en worden typisch gebruikt voor het initialiseren van opgeslagen
gegevens.
COUNTERS of tellers.
Ook deze bestaan niet fysisch. Het zijn gesimuleerde tellers en ze kunnen geprogrammeerd
worden om pulsen te tellen. Deze tellers kunnen over het algemeen optellen, aftellen of een
combinatie van beide. Omdat ze gesimuleerd worden, zijn ze meestal gelimiteerd wat betreft
hun telsnelheid. Sommige fabrikanten voorzien snelle tellers die op hardware gebaseerd zijn.
Deze kunnen dan beschouwd worden als fysisch bestaande. Meestal kunnen ook deze tellers
optellen, aftellen of een combinatie van beide.
TIMERS of tijdsrelais.
Ook deze bestaan niet fysisch. Ze bestaan in verschillende vormen en tijdsbasissen. De meest
gebruikte tijdsfunctie is de inschakelvertraging. Andere merken beschikken soms over
uitschakelvertragingen en zowel remanente als niet-remanente types. De kleinste tijd die we
konden ingeven in de PLC die we gebruikten in onze praktische opstelling is 0,1 seconde.
OUTPUT RELAYS of uitgangscontactoren.
Deze zijn verbonden met de buitenwereld via de uitgangselektronica (output circuit). Ze
bestaan fysisch en schakelen spoelen, lampen, ventielen en dergelijke aan en uit. Ze kunnen
worden gevormd door transistoren, relais of triacs afhankelijk van de gebruikte spanningen.
DATA STORAGE
Normaal worden de registers in het geheugen simpelweg gebruikt voor de opslag van
gegevens. Hierbij denken we aan de tijdelijke opslag van rekenkundige bewerkingen en
gegevensmanipulatie. Ze kunnen meestal ook worden gebruikt voor de opslag van gegevens
als de spanning wordt weggenomen van de PLC. Bij het opnieuw opstarten bevatten ze dan
nog steeds dezelfde inhoud als die van voor de spanning uitgeschakeld werd. Dit wordt
remanentie genoemd. Dit is natuurlijk handig bij stroompannes, zodat je niet alles opnieuw
moet programmeren.
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4.1.2.8 Werking van de PLC
De werking van een PLC is gebaseerd op het continu scannen van een programma. We
kunnen deze scancyclus beschouwen als bestaande uit drie belangrijke stappen. Er zijn er
doorgaans meer dan drie, maar de andere stappen zijn niet belangrijk voor het begrijpen van
de werking. Meestal controleren deze het systeem en werken de standen van interne tellers en
timers bij.

Figuur 11: Blokschema van de PLC

Stap 1 - INGANGEN INLEZEN - Aan het begin van elke scancyclus kijkt de PLC naar elke
ingang om te bepalen of die aan of uit is, met andere woorden: is de sensor verbonden met de
eerste ingang aan? hoe zit het met de tweede? en de derde...? De PLC slaat deze gegevens op
in zijn geheugen om verder te gebruiken in de volgende stap.
Stap 2 - PROGRAMMA VERWERKEN - Daarna voert de PLC het programma instructie per
instructie uit. Omdat het programma uit de vorige stap reeds een overzicht heeft welke
ingangen aan of uit zijn, kan het beslissen of het de eerste uitgang moet inschakelen op basis
van de toestand van de eerste ingang. Het programma zal de resultaten van zijn berekeningen
opslaan om er tijdens de volgende stap gebruik van te maken.
Stap 3 - UITGANGEN BIJSTUREN - Uiteindelijk werkt de PLC de toestanden van de
uitgangen bij. Hij doet dit op basis van de toestanden van de ingangen gedurende de eerste
stap en de resultaten van de berekeningen tijdens de tweede stap. Gebaseerd op het voorbeeld
uit de tweede stap kan de PLC nu de eerste uitgang inschakelen indien de eerste ingang
tijdens stap 1 aan was. Na de derde stap gaat de PLC terug naar de eerste stap en herhaalt
continu de verschillende stappen.
Een scancyclus of scantijd wordt gedefinieerd als de tijd nodig voor het uitvoeren van de drie
hierboven beschreven stappen.
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4.1.2.9 Programmeren van een PLC
Het programmeren van een PLC kan
 ofwel via een speciaal bedieningspaneel met toetsenbord en display

Figuur 12: Bedieningspaneel

 ofwel via een seriële verbinding met een PC.

Figuur 13: PLC en PC

Op de PC draait een gebruiksvriendelijk DOS of Windows-programma waarin men het
programma kan invoeren, bewerken en testen. In onze school gebruiken we het programma
CX-programmer 3.2. Dit programma kan naar de PLC gestuurd worden en vanuit de PC kan
de PLC bestuurd worden (bedrijfstoestand RUN of STOP).
Dit is heel interessant: als er bijvoorbeeld problemen met een PLC zijn, dan moet een
werknemer van het bedrijf slechts zijn PC aansluiten aan de PLC en hij kan het programma
wijzigen. Dit is natuurlijk zeer interessant aangezien het in de industrie het de bedoeling is om
zo flexibel mogelijk te zijn.

4.1.2.10 Soorten PLC’s
a) Siemens PLC’s

Figuur 14: PLC van Siemens
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b)Omron PLC’s

Figuur 15: PLC Omron CJ1M-CPU11/-CPU21

c)Rockwell PLC’s

Figuur 16: PLC Rockwell

d) Toshiba PLC’s
De Toshiba T3 series is ontworpen voor grote installaties en complexe systemen. Ze hebben
een heel snelle CPU.
 Floating Point Math
 Een groot programmeer en data geheugen
 Ethernet/DeviceNet Networks
 Verschillende programmeertalen
 De programmer software is bij verschillende PLC dezelfde

Figuur 17: PLC Toshiba
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e) Mitshibitsi PLC’s
De PLC's van Mitsubishi zijn een efficiënte oplossing voor alle
automatiseringsopdrachtenGeschreven applicaties voor een systeem zijn daardoor
gemakkelijk over te zetten naar een andere Mitsubishi PLC.

Figuur 18: A2ASCPU(-S1/-S30/-S60)

De kostprijs van plc‟s verschilt niet echt veel naargelang welk bedrijf ze produceert.
Ze varieert van ongeveer 2000 tot 5000 euro.

4.1.3

Computergestuurd beheersen

4.1.3.1 Principe PC-besturing
Een robot wordt aangesloten op een computer, die ervoor zorgt dat de verschillende
onderdelen van de robot samenwerken. Deze computer is dan de "controller". De controller
functioneert als de "hersenen" van de robot. De controller kan ook in verbinding staan met
andere systemen, zodanig dat de robot samenwerkt met andere machines, processen of robots.

Figuur 19: Robot en PC

Als we bijvoorbeeld een robotarm hebben die geschikt is voor z'n taak, die sterk en stevig
genoeg is en die motoren heeft die ervoor zorgen dat hij snel genoeg reageert, dan is het
bovendien nog zaak dat de robot controller de juiste armbewegingen voor elkaar krijgt , de
eindeffectoren juist bedient en de interface met de werkplek aankan.
De meest simpele wijze van controle, die nog steeds veel wordt toegepast is record-playback
of lead-through. Een medewerker plaatst de arm in de gewenste posities. Elke stand die hij
aanneemt, wordt in het geheugen opgeslagen. Stap voor stap wordt zo de hele werkcyclus
opgeslagen. In de playbackstand wordt de opeenvolging van bewegingen geobserveerd en
eventueel aangepast.
Aangezien de toepassingen steeds uitdagender en dus ingewikkelder worden, is het de
bedoeling het traject dat een eindeffector aflegt voortdurend te beheersen. Alle bewegingen
moeten worden geprogrammeerd in een snelheid die past bij een bepaalde taak. Men dient de
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beheersing over de robot te programmeren. Tegenwoordig bevatten robots controllers die
werken door middel van programma's (een set instructies, geschreven in code). De
programma-instelling bepaalt dus wat een robot kan doen.
Er zijn dus ingewikkelde op computers gebaseerde controllers en zogenoemde robottalen
nodig. Met deze talen kunnen we de robot sturen. Deze robotcontrole wordt een hiërarchische
controle genoemd. Het nemen van beslissingen door de robot vindt op verschillende niveaus
plaats. Feedback-mechanismen informeren het hoger gelegen niveau over de voorgaande
acties.

4.1.3.2 Feedback (Gesloten Loop) Control

Feedback control is een manier om een systeem (in dit geval een robot) in een bepaalde
gewenste staat te krijgen en te houden door voortdurende vergelijking van zijn huidige en
gewenste toestand. De gewenste staat wordt ook wel de doeltoestand (goal state) van het
systeem genoemd. Dit kan een interne of externe toestand zijn. Een thermostaat bijvoorbeeld
houdt de externe toestand bij (temperatuur van het huis), terwijl een robot controle heeft over
een interne toestand (opladen van zijn batterij als deze leeg is) of een externe toestand (de
afstand van robot t.o.v. een muur).
Als er geen verschil is tussen de huidige en de gewenste toestand dan hoeft het systeem niets
te doen. Is er wel een verschil, dan is de vraag: Hoe moet de robot dan beslissen wat hij moet
doen? Dit vraagstuk staat centraal bij het ontwerpen van de controller.
Een controlesysteem moet eerst ontdekken dat er een verschil bestaat tussen de huidige en
gewenste toestand. Dit verschil wordt error genoemd, en het doel is om deze error te
minimaliseren.
In sommige systemen is over de error alleen maar bekend of deze 0 of niet-0 is. Hoewel dit
heel beperkte informatie om mee te werken is, kan het toch een basis voor controle betekenen
en er kan nuttig gebruik van worden gemaakt. Meer informatie over de error kan de
hoeveelheid zijn, hoeveel verschil zit er tussen de huidige en de gewenste toestand. Tenslotte
kan er ook nog informatie over de richting zijn, is de huidige staat te dicht of te ver verwijderd
van de gewenste toestand?
Controle is het eenvoudigst als er vaak feedback is omtrent de hoeveelheid en richting van de
error.
Let wel dat het feedbacksysteem zodanig werkt dat het resultaat rond de gewenste toestand
schommelt. In het geval van de thermostaat schommelt de temperatuur rond de ingestelde
aangename huiskamertemperatuur. Zo ook zal het resultaat schommelen als we willen dat een
robot op de gewenste afstand van de muur tot stilstand komt. Deze schommeling zo klein
mogelijk houden is natuurlijk belangrijk.
Feedback control wordt ook wel een gesloten loop control genoemd want het sluit de loop
tussen input en output: het geeft het systeem een bepaalde progressie.
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4.1.3.3 Open Loop Control

Het alternatief op de gesloten loop control is de open loop control. Dit controletype heeft geen
sensoren nodig want er is geen sprake van feedback over de toestand.
Zulke systemen kunnen alleen werken (ze voeren repeterende, toestand-onafhankelijke taken
uit) als ze van te voren goed worden ingesteld en als de omgeving niet zo verandert dat dit
hun prestatie beïnvloedt.
Tot nu toe werd er enkel gesproken over feedback controle, het begrip feed forward controle
is echter ook belangrijk. In zo'n systeem bepaalt de controller doelen voor zichzelf in het
vooruitzicht zonder te kijken naar hoe de actuele situatie is.

4.1.3.4 Reactive Control
Reactieve controle wordt gebaseerd op de nauwe samenwerking tussen de sensoren van de
robot en zijn effectoren. Reactieve systemen hebben geen interne representatie van de
omgeving en kijken niet vooruit, maar reageren op de huidige informatie van de sensoren.
Deze systemen bestaan uit een verzameling regels die specifieke situaties koppelen aan
specifieke acties. De omgeving kan nu eenmaal niet worden onderverdeeld in scherp te
onderscheiden unieke situaties. Het zal regelmatig voorkomen dat er twee of meerdere acties
tegelijkertijd worden opgeroepen. Het systeem zal dan een beslissing moeten nemen
(arbitratie) en dat is een moeilijke procedure.
Arbitratie kan worden gebaseerd op:
 een hiërarchie met vaste volgorde (aan de processen worden prioriteiten toegekend)
 leren (procesprioriteiten....)
 een dynamisch hiërarchie (de procesprioriteiten veranderen in de looptijd)
Als een systeem meerdere regels tegelijkertijd moet toepassen, als er dus sprake is van
parallellisme, dan moet de onderliggende programmeertaal multi-task zijn. Het parallel
kunnen aansturen van de sensoren is belangrijk om op tijd te reageren.
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Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie (Engels: Artificial Intelligence, AI) is het streven naar een computer
die intelligente functies van de mens kan overnemen of nadoen. Het is een vorm van
intelligentie die niet gegenereerd wordt door menselijke of dierlijke hersenen.
De wetenschappers proberen bij het produceren van A.I. natuurlijk zo goed mogelijk te
streven naar de intelligentie van de mens. Bij robots willen ze dat ook bereiken. Het is dus
logisch dat A.I. in de toekomst steeds meer zal toegepast worden om robots te sturen.

4.1.4.1 Principe K.I.
Een manier om regels voor kunstmatige intelligentie te organiseren, is gebruikmaken van een
structuur die erg lijkt op de manier waarop hersenen werken. Die structuur wordt een
kunstmatig neuraal netwerk genoemd (of ANN, Artificial Neural Network).
Een kunstmatig neuron is gebaseerd op een menselijk neuron, een eenheid waaruit de
hersenen zijn opgebouwd. Dat ziet er schematisch als volgt uit:

In de tekening is te zien dat er meerdere inputs zijn (de dendrites, zoals ze bij hersenen heten)
die verwerkt worden in de soma (het centrale lichaam in de hersencel). De output wordt via de
axon (een uitgangszenuw) verdeeld over meerdere synapses. Aan deze synapses zitten de
denrites (inputs) van andere hersencellen. Het outputsignaal van een hersencel wordt dus weer
het inputsignaal van andere hersencellen. De inputs hebben allemaal een verschillende
invloed op de output, want sommige signalen zijn belangrijker dan andere om rekening mee te
houden. Deze invloed bepaalt de manier waarop het netwerk de gegevens bewerkt.
Aan de output van één hersencel kunnen wel 10 000 inputs van andere cellen zitten. Het
menselijke zenuwstelsel bevat 1010 neuronen. Dit netwerk kan ongelooflijk complex worden.
Op deze manier kun je met kleine, rekenende bouwstenen hele complexe processen
simuleren. De bouwstenen zijn los bijna niet tot iets in staat, maar met z‟n allen kunnen ze
bijna alles. Een kunstmatig neuron werkt eigenlijk precies zo. Het is te bouwen als
elektronica, maar het is makkelijker om de kunstmatige neuronen in de computer te
simuleren. Het verschil met een echt neuron (behalve dat het kunstmatig is) is dat het net als
de computer met cijfers werkt. Dan moet er dus ook een drempelwaarde worden opgegeven
(een scheidingswaarde tussen output en geen output) en de invloed van de verschillende
inputs moet worden vastgelegd (invoergewichten). Dat zijn de gegevens die het gedrag van
een kunstmatig neuron bepalen.
Hieronder staat een schema van een kunstmatig neuron:
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Op deze manier kun je eigenlijk alles wat met gegevens bewerken te maken heeft simuleren.
Voor alle logische bewerkingen kun je een (heel klein) netwerk maken. Hetzelfde geldt
eigenlijk voor vrijwel alle complexe, menselijke taken.
Logische bewerkingen zijn bewerkingen zoals de OR-(of) of de AND-(en)bewerkingen:
Signaal 1
geen signaal
geen signaal
signaal
signaal

Signaal 2
geen signaal
signaal
geen signaal
signaal

OR bewerking
geen signaal
signaal
signaal
signaal

AND bewerking
geen signaal
geen signaal
geen signaal
signaal

Ze heten logische bewerkingen omdat onze logica op dit soort bewerkingen gebaseerd is.
Neurale netwerken worden nu vooral voor patroonherkenning gebruikt, omdat dat de sterkste
kant is van de neurale netwerken. Scannersoftware die de tekst op een scan herkent of
software in oorlogsmachines die de voertuigen van de tegenstander herkent, gebruiken
hiervoor neurale netwerken.

Een neuron is dus een heel krachtig middel om ingewikkelde processen mee door te kunnen
rekenen. Alleen kunnen we de kracht van neuronen nog niet gebruiken in de huidige
computers en industrie omdat ze alle neuronen één voor één moeten doorrekenen. In de
hersenen zijn alle hersencellen tegelijk actief en reageren dus ook meteen op veranderende
inputs. Pas als alle neuronen zelfstandig rekenen en daarmee in één keer kunnen worden
doorgerekend, kunnen de snelheden bereikt worden waarmee de mens denkt. Als dit
elektronisch gebeurt kan dit zelfs vele malen sneller.
Het grote probleem van deze neurale netwerken is de manier waarop ze geprogrammeerd
moeten worden. Dat gebeurt meestal door een heleboel voorbeelden te geven, en door middel
van algoritmen worden dan de verschillende waarden veranderd, totdat het netwerk voldoende
op het voorbeeld lijkt. Neurale netwerken kunnen menselijk gedrag heel goed simuleren, maar
ze missen één ding: verandering. Als het netwerk af is, verandert het niet meer en blijft het
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een dood geheel. Het kan geen nieuwe dingen aanleren, en zelfs tijdens het trainen van een
neuraal netwerk leert het niets zelfstandig.
In de toekomst kunnen controllers met Kunstmatige Intelligentie ervoor zorgen dat robots
zelfstandig denken en zichzelf zelfs programmeren. Dit zou robots een stuk onafhankelijker
maken.
Enkele voorbeelden waarin A.I. de wereld verbaast:
 Angelus Research heeft een intelligente bewegingscontroller voor robots ontworpen,
dat het 3-niveau structuur van de hersenen nadoet, namelijk die van instinct, gedrag en
het doel. De controller, die kan worden gebruikt in situaties die onvoorspelbaar zijn,
gebruikt een Motorola 68HC11 microprocessor.
 A.I. is de titel van een speelfilm uit 2001 van de regisseur Steven Spielberg, waarin
acteur Haley Joel Osment een robotjongetje speelt dat ook in staat is onvoorwaardelijke liefde te geven.
 In computerspellen wordt het gebruikt om betere vijanden te maken in shootergames.
Zo gaan ze zelf hun eigen strategie bedenken.
 Bij spraakherkenning en beeldherkenning wordt het ook gebruikt.

4.2

De hardware

4.2.1

Effectoren

De signalen die de besturing geeft, moeten ook nog omgezet worden in de gewenste
beweging. Dit gebeurd m.b.v. effectoren. Een effector is elk apparaat dat de omgeving gaat
beïnvloeden of bewerken. De effectoren staan onder de controle van de robot. Het kunnen
benen, wielen, armen en vingers zijn. Afhankelijk van de taak van de robot zijn het
uiteindelijk de eind effectoren die de handeling moeten uitvoeren. Uiteraard zijn er elektrische
motoren, hydraulische of pneumatische cilinders aan verbonden die de effectoren in beweging
zetten. Dat zijn de actuatoren , zoals verderop besproken zal worden. De termen effectoren en
actuatoren worden vaak door elkaar gebruikt en het betekent dan zoiets als alles wat ervoor
zorgt dat de robot actie kan ondernemen. Toch betreffen het verschillende zaken. De meeste
actuatoren beheersen slechts een enkele stand in de bewegingsvrijheid. Hoe meer
bewegingsvrijheid hoe beter het de omgeving kan beïnvloeden. In het optimale geval is er een
actuator voor elke stand waarop een robot kan bewegen.
Wanneer het aantal standen van bewegingsvrijheid (degrees of freedom = DOF) dat onder
controle is gelijk is aan het totale aantal DOF van een robot dan is de robot holonomic. Als het
aantal onder controle kleiner is dan het totale aantal DOF, dan is de robot non-holonomic. Als
het aantal onder controle groter is dan het totale aantal DOF, dan is de robot redundant.
Een menselijke arm heeft 7 DOF (3 in de schouder, 1 in de elleboog, 3 in de pols), die
allemaal onder controle gehouden worden. Een vrij object in de 3D ruimte (b.v. de hand, een
vingertop) kan ten hoogste 6 DOF hebben. Er zijn dus een overvloed aan mogelijkheden om
de hand in een bepaalde positie in de ruimte te zetten.
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Figuur 20: Beweging van een arm

Er zijn twee basismanieren om effectoren te gebruiken:
 om de robot te bewegen => locomotie
 om een ander object te manipuleren => manipulatie
Dit deelt robotics in twee afzonderlijke categorieën:
 mobiele robots
 manipulatie robots
De belangrijkste taak bij manipulatie is om de eind effectoren in de juiste positie te krijgen,
om hun taak te kunnen uitvoeren en dat op een veilige en efficiënte wijze. Vroeger moesten
mensen deze bediening tot stand brengen, bijvoorbeeld op afstand d.m.v. een joystick. Dit viel
niet mee om zo'n complexe beweging als van een menselijke arm met 7 DOF na te bootsen.
Automatische manipulatie is een echte uitdaging. Met het bereiken van de juiste positie van
de robotarm zijn we er nog niet. De eind effector (vb. een simpele 2D grijper, een
schroevendraaier, maar ook een complexe hand met vingers) moet dan ook nog zijn werk
gaan doen, bijvoorbeeld iets gaan bevestigen, grijpen etc. De problemen die daarmee
samenhangen bestrijken weer diverse deelgebieden van robotics. Het gaat te ver om dit
allemaal te behandelen, maar de complexiteit ervan wordt duidelijk als we denken aan hoe
een arm van een robot kan jongleren, gooien of vangen. (is al echt vertoond!).

Figuur 21: Een hand nagemaakt
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Stappenmotor en DC-servomotor

Om de elektrische signalen om te zetten in bewegingen kun je motoren gebruiken. Bij robots
moeten deze motoren echter zeer nauwkeurig zijn. Ze gebruiken elektrische motors om te
bewegen. Motors zijn redelijk goedkoop en gaan lang mee. Ze kunnen bijvoorbeeld gebruikt
worden om armen te laten bewegen, wielen aan te drijven of om een camera te laten bewegen.
De twee vaakst gebruikte zijn de DC-servomotor en de stappenmotor.

Figuur 22: DC-servomotor

Stappenmotor

Een stappenmotor is in de meeste toepassingen voornamelijk een omzetter van signalen en
niet van vermogen, en is dus geen elektromotor in de gangbare zin van het woord.
Er zijn 3 soorten stappenmotors:
a) de permanente magnet (PM-)stappenmotor
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b) de variabele reluctantie (VR-)stappenmotor

c) de hybride (H-)stappenmotor

4.3.3.1 Principe
De rotor kan een cilindervormige magneet zijn, zodanig gemagnetiseerd dat in de spleet
tussen de stator en de rotor de veldsterkte radiaal gericht is. Maar het kan ook de vorm hebben
van een tandrad zonder bekrachtiging, of bestaan uit twee ten opzichte van elkaar verdraaide
tandkransen met daartussen een magneet die een flux in de asrichting opwekt. Om de rotor
bevindt zich veelal in de stator een krans van pooltjes die met behulp van spoelen om het
magnetische circuit bekrachtigd kunnen worden.
Een stroompuls in een van de statorspoelen doet een magnetisch veld met een bepaald patroon
ontstaan. Op de rotor, die door zijn eigen magnetisatie of door zijn constructie een of meer
magnetische voorkeursrichtingen heeft, gaat dan een kracht werken die de rotor zo tracht te
richten, dat deze richtingen zo goed mogelijk aansluiten bij de maxima en minima in het
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veldpatroon van de stator. Als achtereenvolgens verschillende stellen polen in de stator
bekrachtigd worden, draait het patroon van het magnetische veld van de stator stapsgewijs. De
rotor volgt dan dat patroon en voert dus de gewenste stapsgewijze beweging uit. Het in de
juiste volgorde in- en uitschakelen van de statorspoelen gebeurt door een elektronische
besturing, de microprocessor van de robot.

Figuur 23: Principe stappenmotor

4.3.3.2 Vergelijking stappenmotor - DC-servomotor
Voordelen van de stappenmotor t.o.v. de DC-servomotor





De motor en de aansturing zijn goedkoper
Het geheel is flexibel en gemakkelijk met een computer aan te sturen
De motor is klein van afmetingen
Als de motor in rust is, kan er een koppel beschikbaar zijn om de rotor op zijn plaats
te houden

Nadelen van de stappenmotor t.o.v. de DC-servomotor






De motor heeft een kleiner koppel per volume
De snelheid is beperkt en afhankelijk van de mechanische belasting
De motor heef een lager rendement
Er kunnen bij bepaalde snelheden onnauwkeurigheden optreden
De nauwkeurigheid van de positie is afhankelijk van de stapgrootte en het lastkoppel

Bij de grotere robots zullen we bijgevolg DC-servomotoren gebruiken omdat deze motoren
meer vermogen kunnen leveren.
Bij de kleinere , precieze robots gebruiken we dan stappenmotoren omdat ze nauwkeuriger
zijn.
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4.3.3.3 Hydraulisch aangedreven robots
Bij hydraulisch aangedreven robots wordt met behulp van een cilinder een beweging gemaakt.
De signalen van de processor worden dan doorgegeven aan ventielen die dan al of niet de
lucht of hydraulische olie doorlaten. Deze machines kunnen meer vermogen leveren, maar ze
zijn veel minder nauwkeurig. Ze worden vooral gebruikt bij het verplaatsen van zwaardere
lasten.

Figuur 24: Hefkraan

4.4

Omgeving

Met behulp van sensoren kunnen we machines maken die hun omgeving kunnen opnemen.
Hierdoor kan een robot niet alleen denken en handelen, maar zelf ook controleren of hij zijn
werk goed doet en dit zonodig bijsturen.

4.4.1

Soorten sensoren

4.4.1.1 Schakelaar sensoren
De simpelste sensoren. Het onderliggende principe is dat van het open of gesloten circuit. Als
de schakelaar open staat is het circuit onderbroken en kan er geen elektrische stroom
doorgang krijgen, als hij dicht is dan kan de stroom doorgang hebben.
Schakelaar-sensoren zij op verschillende manieren te gebruiken:
 Contact sensoren: deze kunnen voelen wanneer de robot iets heeft aangeraakt (bv.
wanneer de robot een muur raakt of iets vast pakt)
 Limiet sensoren: deze voelen wanneer een mechanisme aan het eind is gekomen en
weer terug moet
 rotatie sensoren: deze voelt hoeveel keer een as ronddraait door een schakelaar open
of dicht te laten gaan elke keer als de as een omwenteling maakt.
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4.4.1.2 Lichtsensoren
Een lichtsensor meet de hoeveelheid licht. Hij bestaat uit een weerstand waarbij de weerstand
verandert bij een andere hoeveelheid licht, ook wel een fotocel genoemd. Bij veel licht is de
weerstand laag, bij weinig licht is de weerstand hoog.
Net zoals schakelaars kun je de lichtsensor op verschillende manieren gebruiken:
Een lichtsensor kan meten:
 De intensiteit van het licht (hoe licht of donker het is)
 Wat het verschil is tussen verschillende lichtsensoren
 breek-straal (verschil in licht, opeens donker of opeens licht)

Figuur 25: Lichtsensor

4.4.1.3 Reflecterende licht sensoren
Met een lichtstraal en een lichtsensor kun je een breek-straal (braek-beam) sensor maken die
werkt als een alarm. Loopt er iemand door de straal dan krijgt de sensor geen licht meer. Dit
is het onderliggende principe van reflecterende lichtsensoren, de sensor bestaat uit een zender
en een ontvanger. Afhankelijk van de plaats van de sensor kun je hiermee twee soorten
sensoren maken:
 Reflecterende sensoren: de zender en ontvanger staan naast elkaar met een voorwerp
er tussen. Als er een voorwerp langskomt wordt het licht van de zender weerkaatst in
de ontvanger.
 Breek-straal sensoren: De zender en ontvanger staan tegenover elkaar. Voorwerpen
worden gedetecteerd als de straal onderbroken wordt. De zender bestaat meestal uit
een LED(light emitting diode) en de ontvanger is meestal een photodiode of een
phototransistor. Deze reageren sneller dan een fotocel.
Met het simpele idee van weerkaatsing van licht kun je een heleboel doen:
 De aanwezigheid van objecten waarnemen
 De afstand van voorwerpen meten
 Oppervlak scannen (volgen van lijnen)
 Rotatiesensor maken (wielen met kleurmerkjes erop om rotatie te tellen)
 Streepjescode scannen
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4.4.1.4 Rotatiesensoren
Rotatiesensoren meten hoeveel keer een as ronddraait, soms geven ze nog extra informatie
zoals de snelheid. Een rotatie sensor in de auto meet bijvoorbeeld de afgelegde afstand en
snelheid. Om de rotatie te meten moeten er herkenbare dingen op de as zijn om de
omwenteling te tellen. Meestal wordt dit gedaan door een rond schijfje met gaatjes. Samen
met een breekstraal sensor om te meten hoeveel gaatjes er langskomen. Hierbij is het
belangrijk om een snelle lichtsensor te hebben omdat het schijfje met de gaatjes soms heel
snel kan draaien.
Een andere manier is om het schijfje rond de as zwart-wit te verven. Wit weerkaatst goed en
zwart juist niet. De breekstraal sensoren zijn nu aan dezelfde kant van het schijfje. Elke keer
als er een wit deel langs komt wordt dit geregistreerd.
De rotatie sensor kan bijvoorbeeld gebruikt worden om:
 snelheid te meten
 afstand meten
Als je de afstand met de snelheid combineert kun je ingewikkeldere dingen met de robot
doen:
 In een exact rechte lijn rijden
 roteren met een bepaald getal
Voor het meten van de richting heb je een iets ingewikkeldere rotatie sensor nodig. Hierbij
heb je niet 1 breekstraal sensor, maar twee. Ook wordt de stand door een teller bijgehouden.
Als de as de ene kant opdraait dan wordt er een getal bij de teller opgeteld. Draait de as de
andere kant op dan wordt er een getal van de teller afgetrokken.

Figuur 26: Rotatiesensor
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4.4.1.5 Infrarood(IR)sensoren
Infraroodsensoren zijn lichtsensoren die gebruik maken van het niet zichtbare licht. Ze
bestaan uit een zender en een ontvanger. Infraroodsensoren worden net zo gebruikt als andere
lichtsensoren: breekstraal en als reflecterende sensor.
IR heeft en aantal voordelen ten opzichte van het zichtbare licht. Lichtsensoren die IR licht
meten hebben minder last van licht in de omgeving, het is makkelijk te regelen en het is niet
zichtbaar.

Figuur 27: Infraroodsensor

4.4.1.6 IR Communicatie

IR kan als seriële lijn dienen om berichten over en weer te sturen. De IR modem stuurt de
informatie in bits over naar de andere computer/robot.

4.4.1.7 Ultrasonische afstandsensor
Ultrasonische afstandsensoren werken met geluid. Het geluid is wel niet te horen voor de
mens. Om de afstand te meten wordt er een teller gestart zodra het geluid (een kort signaal)
wordt geproduceerd. De teller stopt zodra het geluid is weerkaatst en wordt opgevangen door
de sensor.
Bij kamertemperatuur heeft het geluid een snelheid van 3 miliseconde per meter. Zo kun je
met behulp van de teller en deze wetenschap heel simpel de afstand berekenen.
Deze techniek is afgekeken van de vleermuizen. Vleermuizen leven in donkere grotten en
kunnen daar dus niets zien. Het was dus noodzakelijk om een andere manier van navigeren te
vinden. Maar de techniek van de vleermuizen is veel ingewikkelder. Zij gebruiken
verschillende frequenties om zelfs de kleinste prooien te vinden, te zorgen dat ze niet tegen de
honderden andere vleermuizen aanbotsen en om te communiceren.
Het grootste nadeel van ultrasonisch geluid is dat het soms met een lange omweg terug komt
of zelfs helemaal niet terug komt. Als het geluid een oppervlak met een kleine hoek raakt
verdwijnt het geluid.
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4.4.1.8 Het zicht voor robots
Robots laten zien als een mens is een moeilijke opdracht. We gebruiken camera‟s als
sensoren. Ze zetten het licht dat binnen komt om in allemaal gelijke deeltjes, pixels, en
hebben meestal een beeld van 512 x 512 pixels. Ter verglijking: een oog van de mens vangt
het licht op met kegels en staafjes. In 1 oog zijn er 120 x 10^6 staafjes en 6 x 10^6 kegeltjes.
Maar alleen aan een camera heb je niets. De eerste stap is robots voorwerpen te laten
herkennen. Stel je hebt een zwart-wit beeld. Het eerste wat een robot moet doen om
voorwerpen te herkennen is het zoeken naar lijnen, door te kijken naar kleurverschillen. In het
beeld wat je nu hebt zijn er heel wat verkeerde lijnen en stipjes. Deze signalen worden dan
gefilterd en bewerkt.
De volgende stap is het zoeken naar voorwerpen in deze lijnen. Dit kan op verschillende
manieren.
 Een database bewaren van voorwerpen en het beeld vergelijken. Dit kost veel tijd en is
duur.
 Voordeel nemen van de bewegingen van de robot. Als de robot beweegt zie je de hele
voorwerpen bewegen over het beeld. En kun je aan de lijnen die bij elkaar blijven zien
dat daar een voorwerp staat
 Er kunnen 2 camera's gebruikt worden zodat er een stereo beeld ontstaat. De twee
verschillende beelden worden met elkaar vergeleken, zodat je aan het verschil in
beelden de voorwerpen kunt onderscheiden.
 Het gebruiken van textures. De vlakken tussen de lijnen met hetzelfde patroon en
kleur worden geacht bij elkaar te horen.
Andere manieren om voorwerpen te herkennen zonder de stappen hierboven uit te voeren
zijn:
 Het gebruik van kleur; het kijken naar unieke kleuren en vormen en herken ze op die
manier zoals bijvoorbeeld verkeersborden, deze hebben opvallend kleuren en simpele
vormen.
 Het gebruik van andere sensoren en combineer deze met de camera. Bijvoorbeeld een
IR camera om mensen te herkennen aan hun lichaamstemperatuur. Of grijparmen om
te controleren of objecten echt bestaan.
 Gebruik informatie over de omgeving. Kijk naar de witte lijnen als je op een weg rijdt
of zet een lijn uit in een fabriekshal om te volgen.
Aan al deze voorbeelden kun je zien hoe moeilijk het is voor een robot om te zien.. In de
meeste situaties is zicht ook niet echt nodig. Toch zijn er taken voor een robot waar het
handig zou zijn zicht te hebben.
We kunnen dus besluiten dat zicht voor robots nog niet echt op punt staat. Maar er zijn
mogelijkheden op dit gebied.
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5

Toepassingsgebieden

5.1

Indeling volgens soort

De robots kunnen we indelen in zes verschillende soorten. In het volgende stukje vind je de
verschillende soorten met hun kenmerken terug. Natuurlijk zijn er ook robots die bij twee
verschillende soorten thuishoren omdat ze kenmerken hebben die bij de ene soort passen,
maar ook bij een andere: zo kan een autonome robot ook een mobiele, rijdende robot zijn.

5.1.1

Mobiele robots

De naam zegt het zelf: deze robots kunnen zich verplaatsen. Meestal voeren ze taken uit als
het verkennen van gebieden of het onderzoeken van onbekende of gevaarlijke plaatsen. Ze
kunnen ons een grote dienst bewijzen als het gaat over het zoeken naar mensen in een
ingestort gebouw. Nu kunnen we deze mobiele robots nogmaals in twee categorieën indelen.
- Rijdende robots: Robots op wielen of rupsbanden zijn handig om snel een gebied te
verkennen of het in kaart te brengen (fig.1). Deze robots zijn erg snel en wendbaar, daarom
kunnen we ze het best gebruiken op vlakke gebieden. Wanneer ze in een wat ruwer gebied
komen, krijgen ze het moeilijker. Rijdende robots worden meestal gebruikt in huis of op
industrieterreinen.

Figuur 28: Rijdende robot

- Lopende robots: Waar robots op wielen op een ruw terrein moeilijk inzetbaar zijn, maken
we gebruik van robots op poten. Wanneer deze robots zich verplaatsen, raken ze gemakkelijk
uit hun evenwicht. Daarom hebben ze minstens vier poten, maar meestal zes of soms nog
meer. Als ze nu een poot optillen, blijven ze nog altijd in balans. Deze robots zijn haast een
kopie van insecten of loopvissen.

Figuur 29: Lopende robot
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Immobiele robots

Slechts weinig robots maken gebruik van poten of wielen. De meeste robots werken in de
industrie waar ze altijd op een vaste plaats blijven staan. Immobiele robots zijn erg geschikt
om steeds dezelfde taken te herhalen. De robot wordt nooit moe, kan dag en nacht werken,
vindt het werk niet saai: als die taak er opzit, kan hij verdergaan met een andere
voorgeprogrammeerde job.

Figuur 30: Immobiele robot

5.1.3

Autonome robots

Autonoom betekent op zichzelf, zelfstandig. Dit wil zeggen dat deze robot hersens heeft. Hij
heeft nog altijd een programma, maar als er zich een probleem stelt, zullen de hersens zelf een
oplossing bedenken. Het kleine startprogramma wordt steeds uitgebreider zonder toedoen van
een operator. Hij zal zich dus nooit twee keer stoten aan hetzelfde voorwerp.

5.1.4

Op afstand bestuurbare robots

Een autonome robot heeft dan wel hersens, maar erg slim is hij niet. Meestal is de
hersencapaciteit niet groter dan die van een insect. Soms is het nodig dat een robot een taak
moet uitvoeren die een autonome robot niet kan doen. Dit wil zeggen dat de mens moet
ingrijpen en de robot van op afstand besturen. Ingewikkelde taken worden nog altijd het best
door een operator gedaan. Een moeilijke opdracht kan zijn: een bom demonteren en
ontmantelen zonder dat er mensen gevaar lopen.

5.1.5

Virtuele robots

Deze bestaan alleen in computers, ze zijn een mooi stukje software dat zo geprogrammeerd is
dat het zelf iets kan doen. Voorbeelden zijn: het simuleren van een echte robot of het zoeken
naar woorden op het internet zoals de zoekrobots doen.
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BEAM robots

BEAM is een letterwoord dat staat voor Biology, Electronics, Aesthetics en Mechanics. Deze
robots worden gemaakt door mensen die als hobby het maken van robots hebben. BEAM‟s
kunnen simpel zijn, maar voor beginners goed genoeg.
- Biology: Hier gebruikt men veel technieken uit de natuur. Veel BEAM‟s lijken op insecten
omdat ze het makkelijkst na te maken zijn en vooral omdat de herseninhoud van een insect
klein is en dus relatief makkelijk na te bootsen.
- Electronics: Alle robots bevatten elektrische circuits, de BEAM‟s dus ook, want zonder
elektriciteit ben je met de robot niets. Er is stroom nodig om de motoren aan te sturen.
Bijzonder aan deze BEAM‟s is dat ze meestal aangedreven worden met zonne-energie. Zo
zijn ze altijd inzetbaar.
- Aesthetics: Dit woord betekent esthetica of vrij vertaald schoonheidsleer. Een BEAM moet
er leuk uitzien. In de industrie is dit niet zo van tel, maar een hobbyist wil wel eens pronken
met zijn robot. Als die er dan nog eens mooi uitziet, dan heeft hij een stapje voor. Heb je een
log geval als robot of een printplaatje met wat onderdelen ertegen geplakt, dan heb je geen
echte BEAM.
- Mechanics: Als je een robot in de industrie bekijkt, zie je dat deze erg groot en ingewikkeld
zijn. Dat is de grote tegenstelling met BEAM‟s. Zij zijn net klein en simpel, gemaakt uit
gerecycleerde materialen en ze gebruiken zonne-energie. Daarom zijn BEAM‟s ook veel
goedkoper dan andere robots.

Figuur 31: BEAM robot

5.2

De robot in het onderwijs

Hier in Europa is het iets totaal nieuw, maar in Amerika werden ze al door honderdduizenden
leerlingen gebruikt: de robot die leerlingen assisteert bij het lezen, spelling, wiskunde,… Het
is een mobiele robot die uitgerust is met enkele sensoren die ervoor moeten zorgen dat de
robot nergens tegenaan rijdt. In de robot zit er software die erg makkelijk te gebruiken is.
Zelfs leerlingen uit de lagere scholen kunnen ermee overweg. De software is in het begin
maar beperkt, maar naarmate de kinderen de robot meer leren, wordt de software steeds
groter. In de scholen waar de robots werden getest was een goed resultaat te zien bij de
kinderen die de robot gebruikten: ze kwamen liever naar school en leerden sneller iets bij. De
leerlingen worden als het ware ook gedwongen om hun kennis aan de robot over te dragen.
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De robot geeft zelf geen les, maar wordt onderwezen door de kinderen. Daardoor herhalen de
kinderen zeker hun les nog eens, nadat ze die van de leraar kregen.
Een voorbeeld van zo een robot is de RB5X. Hij wordt al bijna twintig jaar gebruikt in lagere
scholen. Deze robot heeft een enorm succesverhaal achter de rug. Hij zit al meer dan twintig
jaar in het vak en heeft veel positieve commentaar gekregen. De resultaten van een studie aan
Las Cruces, een basisschool in Washington waren verbluffend. Jongens uit het zesde leerjaar
verbeterden hun prestaties van wiskunde met 40% en meisjes uit hetzelfde jaar met 80%.
Omdat deze robot het zo goed deed, werd hij ook al gebruikt in Noorwegen en GrootBrittannië en nog veel meer andere landen. Het voordeel is dat deze robot om het even welke
taal kan spreken omdat hij gebruik maakt van fonetische tekens. Deze robot is de laatste jaren
wat achteruitgegaan op het gebied van gebruiksvriendelijkheid. Daarom is er nu een nieuwe
marktleider, de Whiskers
Deze robot wordt vooral geproduceerd door Angelus Research Coorporation. De Whiskers
kan geprogrammeerd worden in een soort Engels. Hij is heel gemakkelijk in gebruik en kan
door leerlingen zelf geprogrammeerd worden. Hij is toepasselijk voor basisscholen, maar ook
voor hogescholen omdat de robot ook geavanceerde programma‟s aankan en erg veel
mogelijkheden biedt.

5.3

De robot in de ruimte

Robots worden vaak in de ruimte gebruikt omdat ze geen zuurstof en voedsel nodig hebben.
Dat zijn namelijk twee grote voordelen wanneer het gaat over grote ruimtereizen en
onderzoek op andere planeten dan de aarde. We kennen allemaal wel de beelden van de marsen maanlanders die ons iets meer proberen te laten vernemen over wat er daar te zien is.
Omdat mensen niet dagen aan een stuk op zo een planeet kunnen blijven, schakelen we een
robot in. We kunnen ze voor een lange periode op de planeet laten en kunnen er dan nog eens
voor zorgen dat ze doen wat de operator wil. De communicatie verloopt wel met wat
vertraging omdat de signalen over erg grote afstanden moeten verstuurd worden. We kennen
het allemaal: de nieuwslezer stelt een vraag aan een correspondent in Azië en dan hoort de
correspondent de vraag wat later. Hetzelfde gebeurt bij de communicatie tussen robot en
operator. Alleen is de tussenafstand hier veel groter: soms tot honderden lichtjaren. Dit
betekent dat signalen meer dan tien minuten onderweg kunnen zijn. Dat is dan ook een nadeel
van robots de ruimte in te sturen. Daarom worden ze meestal ook vooraf zo veel mogelijk
geprogrammeerd. Wanneer ze dan landen op de gewenste planeet, kan de robot meteen aan
het werk. Deze onderzoeken hebben ons al heel wat wijzer gemaakt. De maanlanders
Clementine en Lunar Prospector gaven ons veel nieuwe gegevens over het oppervlak van de
maan. Zo zou er in de krater Clavius waterijs te vinden zijn en ook op de noordpool van de
maan werden ijskristallen gevonden. Zo weten we bijna met zekerheid dat er ook water is op
de maan.
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De robot in de medische wereld

Velen onder ons hebben het waarschijnlijk nog nooit gezien, maar ook in het ziekenhuis kun
je een robot terugvinden. Er zijn al erg veel toepassingen in de medische sector zoals een
operatie-eenheid, protheses en roboteenheden die onderzoeken doen. Toch is dit maar een
klein deel van alle robots die er op de wereld te vinden zijn. In de toekomst zullen ze zeer
zeker meer gebruikt worden omdat de robots een vaste hand hebben. Raken al die chirurgen
dan hun werk kwijt? Neen, want de robot is niet in staat om alle gevallen van elkaar te
onderscheiden. Er is nog altijd een operator nodig om de juiste instructies te geven. Chirurgen
zullen dus niet op straat staan, maar een omscholing zou in de toekomst wel eens nodig
kunnen zijn om de robot de juiste instructies te geven met als gevolg een betere operatie doen
met minder schade voor de patiënten.
Omdat het onmogelijk is alle toepassingen in de medische sector te bespreken, heb ik gekozen
voor het MIS-project van een Amerikaanse universiteit. Er wordt gebruikgemaakt van de
allernieuwste snufjes op technologisch gebied. Ik heb gekozen voor dit project omdat het in
de toekomst zeker in gebruik zal genomen worden. Ook al staat het nog maar in zijn
kinderschoenen, toch is het nu al een grote vooruitgang voor de medische wereld.

5.4.1

Opereren met een robot: het MIS project

De meest revolutionaire en nieuwste techniek op het gebied van telechirurgie is het werken
met een robot die de volledige operatie doet met alleen de chirurg die de robot bedient. Het
project heet Minimally Invasive Surgery, kortweg MIS. Dit betekent minimaleintredechirurgie. Bij deze nieuwe wijze van opereren worden instrumenten en camera‟s via
kleine incisies in het lichaam gebracht, vandaar minimale intrede. Deze moet de chirurg wel
zelf aanbrengen. In vergelijking met open chirurgie zijn de incisies die de chirurg maakt, veel
kleiner. Dit minimaliseert de schade aan gezond weefsel, wat resulteert in een minder lange
revalidatie van de patiënt. Jammer genoeg zijn er ook nadelen aan deze techniek. Als je wil
werken met de instrumenten en de camera‟s, moet je als chirurg al redelijk handig zijn. Ook is
er in de operatiekamer veel plaats nodig voor de roboteenheid. En daarnaast heb je het
probleem dat je de beelden van de camera‟s maar op één vlak scherm kunt zien.
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Figuur 32: Testen van de roboteenheid

In dit gezamenlijk project van de robotica, de Intelligent Machines Laboratory van de
Universiteit van Californië en het departement chirurgie van de Universiteit van San
Francisco werd zo een robot ontwikkeld. Deze eenheid is uitgerust met zes manipulatoren
waarop de instrumenten worden geplaatst om de operatie uit te voeren.

Figuur 33: De manipulatoren naaien een proefobject dicht

De gewone operatiegereedschappen worden vervangen door die van de robot en staan onder
direct toezicht van de chirurg tijdens de operatie. Wanneer hij in de fout gaat, kan de robot dit
natuurlijk niet weten en voert hij de opgegeven taak toch uit.
5.4.1.1 De manipulatoren bij laparoscopie
Wat is laparoscopie? Het woord bestaat uit twee Griekse woorden, namelijk laparo, wat buik
betekent en scopie of scopein wat kijken betekent. Laparoscopie is dus een vorm van
chirurgie waarbij men tijdens de operatie in de buik kijkt met een camera.
De bewegingen van de chirurg zijn handen worden overgedragen op de manipulatoren waar
de gereedschappen op vastzitten. De chirurg heeft wel niet de totale controle over de
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bewegingen van de robot. Hij kan op een scherm enkel punten aanwijzen en zo de instructie
voor de robot geven. Voor kleine ingrepen is dit niet zo hinderlijk, maar het vergt veel
bekwaamheid wanneer het gaat om het dichtnaaien van wonden en andere operaties die veel
precisie vragen. Daarom komt er waarschijnlijk een nieuw type robot waarbij het werken
ermee veelzijdiger en handiger wordt.

Figuur 34: Een manipulator voor laparoscopie

5.4.1.2 De manipulatoren bij endoscopie
Wat is endoscopie? Net als bij laparoscopie wordt er gekeken in de patiënt. Het verschil
hierbij is dat men bij endoscopie niet gaat opereren, maar enkel onderzoek doet. Het belang
van de endoscopie is dat men op beelden kan zien wat er binnenin fout zit. Met röntgenfoto‟s
kun je sommige kwalen minder goed beoordelen of zien.
Een endoscoop is een flexibel buisje van 70 tot 180 cm lang en met een diameter van 11 mm.
Bij het positioneren van het buisje wordt vaak gewrongen en getrokken. Daardoor kan je
alleen maar de buiging van de laatste tien centimeter van het buisje besturen. Dit is te lang
voor sommige taken. Het buigen is essentieel voor het niet beschadigen of verplaatsen van
omliggend weefsel en wanneer men maar de laatste tien centimeter kan buigen en besturen, is
de kans groot dat het weefsel geraakt wordt. Daarom ontwikkelde Jeff Wendlandt een betere
manier, het endo-platform. Dit laat de chirurg toe de endoscoop beter te positioneren. Het
endo-platform is een robot die alle soorten bewegingen kan doen met de endoscoop, zoals
cirkels maken, het buisje buigen, het buisje verder duwen, enzovoort.

Figuur 35: Manipulator van het endo-platform
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5.4.1.3 Registratie van bewegingen van de chirurg
Onlangs werd er een prototype ontwikkeld om de bewegingen van de chirurg zijn hand te
registreren. Het is een soort handschoen met sensoren in de duim, wijsvinger en pols. Deze
bewegingen worden geregistreerd en doorgezonden naar de robot die de beweging ook maakt.
Het gaat hier over het endo-platform. Deze nieuwe uitvinding zorgt ervoor dat de bewegingen
meer natuurlijk zijn dan bij het MIS-project.

5.4.2

Virtuele omgevingen en simulaties: evolutie van MIS project

In deze evolutie zou het meer gaan over de periferie of omgeving van de robot en minder over
de hardware. Men zal proberen een virtuele omgeving te bouwen voor het MIS-project. Het
leren van de technieken om het project te kunnen gebruiken, is veel moeilijker dan het leren
van technieken voor gewone open operaties. Vandaag de dag worden chirurgen opgeleid
tijdens operaties van dieren en zelfs bij die van mensen. Het leren opereren op dieren kost
veel geld en heeft soms weinig overeenkomsten met mensen. Het opleiden in de
operatiekamer zelf houdt veel meer risico‟s in voor de patiënten en vertraagt ook het werk van
de chirurg die aan het werk is. Daardoor gaat de kostprijs van de ingreep omhoog. Op
computer gebaseerde trainingen bieden veel potentiële voordelen. Ze zijn interactief en er is
geen toezicht van een instructeur nodig. Zo kunnen studenten ook in hun vrije tijd oefenen.
Met de computer kunnen alle situaties en varianten van operaties gecreëerd worden. Hier
kunnen de studenten hun techniek bijschaven of veranderen zonder schade toe te brengen aan
dieren of mensen. Het is ook mogelijk om hun verrichtingen van verschillende kanten te
bekijken wat onmogelijk is tijdens de ingreep.

Figuur 36: Robot-eenheid voor laparascopie

Voor deze toepassing wordt software ontwikkeld om gevoelig weefsel na te bootsen: wanneer
men bijvoorbeeld een vitaal orgaan raakt, kan dit in de simulatie ook fatale gevolgen hebben.
Alle handelingen kunnen opgeslagen worden en later bekeken worden. Zo krijgen studenten
die een fatale fout hebben gemaakt een serieuze uitbrander.
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5.5

De robot bij het leger

5.5.1

De MPRS

MPRS staat voor Man Portable Robotic System. Het betekent een robot die door een mens
kan gedragen worden. Het doel van dit project was om een lichte en draagbare robot te maken
die zowel binnen, buiten als ondergronds kon werken in stedelijke gebieden. In 1999 was het
project al realistisch, maar men moest nog wachten op de juiste technologie om de robot licht
en toch functioneel voor de mens te maken. Intussen is dit al gebeurd en is de robot
gerealiseerd.
De eerste generatie van de MPRS werd gebruikt in samenwerking met het Amerikaanse leger,
departement tunnels en riolen. Het doel toen, in het jaar 1999, was om te bevestigen dat een
kleine robot in stedelijke gebieden goed kon gebruikt worden voor onderzoek in tunnels,
riolen en bunkers.
Het prototype was gebaseerd op de technologie van Foster-Miller, een bedrijf gespecialiseerd
in nanotechnologie en lichte robotica. Hun robot is klein, niet duur en verplaatst zich op
rupsbanden. De bediening gebeurt met een afstandsbediening, meestal een joystick of een pad
met drukknoppen. De MPRS gebruikte de mechanische elementen van de Foster-Millerrobot
(chassis, motoren, versnellingsbak, rupsbanden), maar de elektronica was meer gesofisticeerd.
Er werd ook een betere versie van de controle-eenheid gebruikt.
De robot is uitgerust met drie voorwaartse en twee zijdelingse sonars, twee geleden die uit vijf
elementen bestaan. Deze geleden hebben driehoekige infraroodstraling. Daarenboven heeft de
MPRS nog twee precieze elektronische kompassen en vier kleine camera‟s uitgerust met
halogeenverlichting. Het platform werd zo ontworpen dat het zelfs op zijn kop te gebruiken is.
Wanneer de robot toevallig over de kop gaat, beslist de software in het platform welke
sensoren en camera‟s gebruikt moeten worden om toch hetzelfde beeld als voorheen te
verkrijgen.

Figuur 37: De MPRS 1

Er worden twee processors gebruikt om de functies van het voertuig te controleren. De ene is
verantwoordelijk voor de bewegingen en de andere voor de verwerking van sensorinformatie
en het controleren van de lichtintensiteit.
Door evoluties in technologie en de noodzaak aan meer functies kwam er een opvolger voor
de MPRS. Het platformchassis werd verbeterd en hij werd iets hoger waardoor er meer plaats
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kwam in het platform. Meer ruimte betekent meer plaats voor elektronica. Daarom is de
MPRS 2 nog gebruiksvriendelijker dan zijn voorganger. Daarnaast kreeg hij ook een betere
camera. Deze kon zich 90 graden naar boven en onder bewegen ten opzichte van de
horizontale. Door de zoomfactor van 24 en automatische scherpstelling zijn de beelden veel
beter. Ook achteraan werd een camera geplaatst om achteruitrijden met het voertuig
gemakkelijker te maken.

5.5.2

De MSSMP

MSSMP is de afkorting voor Multipurpose Security and Surveillance Mission Platform. Vrij
vertaald betekent dit: een platform voor vele veiligheidsdoeleinden en missies voor toezicht.
Het project werd opgestart in het jaar 1992. Het moest snel inzetbaar zijn, over uitgestrekte
gebieden kunnen werken en toezicht houden, steun bieden bij grenscontroles, detecteren en
evalueren van obstakels (mijnenvelden, hinderlagen voor tanks,…) en voorzien in kleine,
maar heel belangrijke dingen.
De basisvereisten voor de MSSMP zijn:
- Goede mobiliteit
- Langdurig toezicht kunnen verrichten
- De mogelijkheid voor een operator om meerdere systemen te hanteren
De informatie die de vliegende robot verzamelt, wordt in tastbare pakketten gestockeerd.
Deze worden dan van het ene punt naar het andere gevlogen door de robot. De plaats van
aankomst kan tot tien kilometer van het basisstation liggen. Zo‟n pakket met informatie wordt
opgevuld met videobeelden, infraroodbeelden en gegevens van laseronderzoek.
Om het radioverkeer tot een minimum te beperken worden de meeste instructies met een
afstandsbediening gegeven. Geluid- en beelddetectie worden gebruikt om vooropgestelde
doelen te lokaliseren en te identificeren. Wanneer men het target heeft gevonden, kan men
instellen dat de operator onmiddellijk wordt gealarmeerd. Daarna kunnen foto‟s worden
doorgestuurd, laserbeelden gemaakt of een video van het target afgespeeld.

Figuur 38: De vliegende robot MSSMP
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Het prototype van de besturing bestond uit een laptop waarop een grafisch programma werd
gespeeld. Alle instructies werden dan met de computer gegeven. De signalen werden dan
verzonden door een apparaat dat aan de computer moest geschakeld worden. Alles wat door
de helikopterrobot werd teruggestuurd, kwam rechtstreeks op het scherm van de laptop
terecht. De software voor deze toepassing werd geschreven door softwaregigant Microsoft.
Het eerste informatiepakket werd ontwikkeld door een team van ingenieurs en
wetenschappers. Na enkele proefvluchten en kleine aanpassingen kon de MSSMP al in mei
1996 op een militaire politieschool in McClellan worden voorgesteld. Daar voerde de robot
een simulatieopdracht uit. Hij moest drugshandel op beeld vastleggen en deze informatie dan
veilig doorseinen naar de computer. Het andere pakket informatie moest hij afleveren bij de
operator. Dit laatste is het tastbare pakket waar ik het eerder al over had.
In januari 1997 bewees de MSSMP voor het eerst zijn grote meerwaarde voor het leger.
Tijdens een militaire operatie in stedelijk gebied gebruikte men alle facetten van de robot: het
systeem vloog door de straten van de stad, hij keek er door ramen van verschillende
gebouwen op gelijk welke verdieping, gaf uitzicht over oprukkende troepen en observeerde
het hele gebied na een landing op het dak van een appartement. De robot liet ook een
radiozender op het dak van een gebouw vallen, plaatste een minuscule detector in het open
veld voor spionage en bracht een pakket boordevol informatie terug mee naar het basiskamp.

5.6

De industriële robot

5.6.1

Inleiding

Robots worden ontwikkeld om in de industrie producten op een snellere manier te produceren
en om de kwaliteit van de producten te verbeteren. Van deze twee aspecten is de snellere
productie met robots de belangrijkste. In Europa en over de hele wereld worden honderden
robots ingezet die 24 uur per dag kunnen werken, 7 dagen per week en dat tegen een fractie
van de kosten van een niet geautomatiseerde productielijn. Met robots bereik je dankzij de
precieze programmering iedere keer opnieuw dezelfde kwaliteit. Ook kunnen robots niet
verveeld raken, onzorgvuldig of vermoeid worden.
Een sleutelkenmerk van robots is hun veelzijdigheid. Een robot kan geprogrammeerd worden
voor een specifieke taak of kan een aantal verschillende taken in één keer doen. Als de
productielijn verandert, kan men de robot herprogrammeren om weer andere taken te gaan
uitvoeren.
Robots worden tegenwoordig vooral gebruikt voor lassen, het laden van machines en voor
activiteiten in de metaalgieterij. Het feit dat robots in de automatische industrie tegelijkertijd
erg aanspreken en hun doel al ruimschoots bewezen hebben, maakt dat deze bedrijfstak zich
in de warme belangstelling van robotbouwers mag verheugen.
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Waarom gebruiken we robots?

Industriële robots worden gebruikt om menselijke arbeid over te nemen, vooral arbeid op
gevaarlijke plaatsen of werk dat fysiek zwaar is. De job kan ook geestdodend zijn, zoals
bandwerk. Daaronder verstaan we ook het laden en lossen van persen, smeedmachines,
spuitgietmachines, maar ook gekwalificeerd las- en verfspuitwerk.
Precies bij dit soort werk, waarbij ook een hoog cijfer voor absenteïsme gebruikelijk is, loont
het al snel de moeite om een robot aan te schaffen. Het storingspercentage is veel lager dan
het ziekteverzuim van mensen. Robots hebben een hoog werktempo en bovendien is het heel
constant, waardoor alle aspecten van het volledige productieproces op elkaar afgestemd
kunnen worden.
Een ander voordeel is dat de productiviteit in de meeste gevallen verhoogd wordt, vooral als
in ieder onderdeel van de productie de mens zo weinig mogelijk ingeschakeld hoeft te
worden. Zo kan het productieproces 24 uur per dag doorgaan, stakingen worden uitgesloten
en de vraag naar opslag gebeurt nooit. Een laatste voordeel is dat de kwaliteit van de
producten constant blijft, zolang dat de robot geen kleine mankementen vertoont. Bij
onderzoek is al dikwijls gebleken dat de kwaliteit van de menselijke pruductie nogal
schommelt tijdens de dag en ook tijdens de week. Dit zou het gevolg zijn van onze
biologische klok. Robots hebben dat niet, waardoor de kwaliteit meestal constant blijft.
Natuurlijk zijn er ook nadelen waardoor het gebruik van een robot af te raden is. Een eerste is
de prijs voor het aanschaffen van de eenheid. Daarbij komt nog dat de periferie om veilig
werk te kunnen leveren aan de robot moet aangepast worden. De kosten aan de omgeving
kunnen net zo hoog oplopen als die van de aanschaf van de robot. Daarnaast komt nog de
tegenstand van de mensen op de werkvloer. Meestal moeten een paar mensen het bedrijf
verlaten of moeten ze zich laten omscholen. Anderen die hun huidige job nog behouden,
denken al: wanneer komt op mijn plaats een metalen werkkracht? Deze misverstanden en
negatieve gevoelens ten opzichte van de robots kunnen leiden tot sabotage. Het woord
sabotage komt trouwens van een andere intrede van een industriële machine. Werknemers
van zo‟n honderd jaar geleden gooiden hun klompen tussen de tandwielen van de
stoommachines. Het Franse woord voor klomp is sabot vandaar sabotage. Daarom moeten de
arbeiders goed geïnformeerd worden voordat een robot op de werkvloer verschijnt.

5.6.3

De lasrobot

5.6.3.1 Inleiding
Lassen is de meest economische en efficiënte manier om metalen permanent aan elkaar te
bevestigen. Lassen wordt gebruikt om zowat alle metalen van verschillende types en sterktes
aan elkaar vast te maken.
Een las bekomt men door het materiaal dat men aan elkaar moet vastmaken op te warmen tot
de lastemperatuur - eventueel door gebruik te maken van druk - en dan tegen elkaar te
brengen met of zonder toevoegmateriaal. Er bestaan verschillende processen om te lassen die
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elk hun manier hebben om het materiaal op te warmen. Bij arc welding plaatst men de
elektrodes op het werkstuk waardoor een groot magnetisch veld ontstaat. Door dit veld warmt
het materiaal erg snel op en begint het lichtjes te smelten. Het smelten gebeurt wel plaatselijk.
Een ander veel gebruikte methode is het puntlassen.
Lassen wordt beschouwd als de meest complexe constructietechniek. Om van lassen een
automatisch proces te maken in plaats van een manuele methode is het nodig de
wetenschappelijke principes die er achter zitten, te begrijpen.

5.6.3.2 Wanneer lassen met een robot?
Een lasproces dat herhaaldelijke taken op gelijkaardige stukken bevat, kan men
automatiseren. Dit zal niet gebeuren als de te lassen materialen vóór de bewerking een
aanpassing nodig hebben of als de te lassen naad te groot is of verschilt in positie van stuk tot
stuk. Dit zal ofwel te moeilijk zijn of gewoonweg onmogelijk omdat het programma dan te
ingewikkeld wordt. Robots werken wel goed, wanneer ze herhaaldelijke taken uitvoeren of
moeten lassen op plaatsen die voor de mens moeilijk te bereiken zijn.

5.6.3.3 Waarom lassen met de robot?
De meest opvallende voordelen van robotlassen zijn de precisie en de productiviteit.
Herhaling is een sleutelwoord voor het lassen. Eenmaal de robot is geprogrammeerd, zal de
robot elke keer opnieuw dezelfde lasjes produceren op dezelfde plaats en met een grote
nauwkeurigheid. Automatiseren verkleint het risico op fouten en scrap (= verkeerd afgewerkte
stukken). Men heeft ook een verhoogde productie. De robot werkt niet alleen sneller, maar het
feit dat hij 24 uur per dag 365 dagen per jaar inzetbaar is, maakt de robot veel efficiënter dan
een mens die manueel last. Een ander voordeel is dat er minder werkuren moeten betaald
worden. Lassen met de robot vermindert ook het risico dat de operator/lasser in schadelijke
gassen werkt of in aanraking komt met gesmolten metaal.
Op de vraag welke lasprocessen voor een lasrobot geschikt zijn, kan men antwoorden dat
zowat elk proces kan gebruikt worden. In zo‟n 80% van de gevallen zal men wel het GMAW
proces (Gas Metal Arc Welding) gebruiken. Hiermee verkrijgt men de grootste productiviteit
omdat na het lassen geen bewerkingen meer uitgevoerd moeten worden.
Opmerking: Meer uitleg over de lasprocessen vindt u achteraan het boek in de bijlagen.
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5.6.3.4 Robot arc welding/booglassen met de robot
Lassen met de robot betekent dat het gecontroleerd wordt door een roboteenheid. Algemeen is
de uitrusting voor het automatische lassen anders dan die voor het manuele lassen. Bij het
automatische lassen is het nodig dat het laswerk in een bepaalde cyclus kan afgewerkt
worden. De roboteenheid moet deze condities dan ook ondersteunen en daarom moeten de
componenten van de machine de nodige kenmerken hebben om het controlesysteem te
kunnen volgen.

Figuur 39: Arc welding robot

Er is een speciale soort van elektrische kracht nodig om een las te leggen. Deze kracht wordt
geleverd door een lasmachine of krachtbron. Voor alle laswerk is een torch vereist om de
stroom nodig voor het lassen via een kabel naar de elektrode te brengen. Deze dient ook om
de omgeving van het lassen tegen de atmosfeer te beschermen.
De tuit van de torch bevindt zich vlakbij de boog en er zullen tijdens het lassen vast en zeker
spatten opkomen. Daarom zit er meestal een automatisch apparaat op om de bagette proper te
houden.
Om met de robot te kunnen lassen moeten de materialen stevig vastliggen op een werktafel.
Het te bewerken materiaal mag zeker niet verschuiven, want de robot wordt geprogrammeerd
en zal deze fout van de operator niet ontdekken. Men kan de productiviteit van de machine
verhogen door een draaibare werktafel op te stellen. Terwijl de robot aan het lassen is op de
eerste, kan de operator op de andere de werkstukken reeds plaatsen.
Om zeker te zijn dat de elektrode van de lasrobot altijd op de juiste plaats werkt, kan men een
apparaat bijplaatsen. Dit apparaat noemt men Tool Center Point of kortweg TCP. Deze zorgt
ervoor dat de elektrode altijd vlak op het werkstuk komt waar gelast moet worden. De TCP
zorgt er echter niet voor dat de robot op de juiste plaats last. Deze coördinaten moeten door de
operator zelf worden ingegeven.
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Enkele typische onderdelen voor de arc welding robot zijn:
 De arc welding robot zelf
 De krachtbron
 De laselektrode
 De voedingskabel voor toevoegmateriaal van de elektrode
 De werktafel met gepositioneerde klemmen
 Het schoonmaakapparaat voor de torch
 De TCP-calibratie eenheid

5.6.3.5 Verklaring van de typische onderdelen
a) De arc welding robot/de booglasrobot
Lasrobots zijn in de industrie nog niet lang in gebruik, maar toch is er al een
voorkeur voor de robotarm. De meest gebruikte is de arm met gewrichten. Men
noemt hem de jointed arm. Deze arm valt het best te vergelijken met de arm van
de mens. De jointed arm kan bewegen volgens X, Y en Z en volgens de Pitch,
Yaw en Roll beweging. Pitch is het op en neer bewegen van de pols, Yaw staat
voor het links en rechts bewegen van de hand en Roll is het draaien van de
volledige voorarm. Voor lassen worden andere types al helemaal niet meer
gebruikt, behalve dan de carthesische arm. Deze arm wordt gekenmerkt door het
feit dat hij alleen maar in X-, Y- en Z-richting kan bewegen. (zie carthesisch
assenstelsel) De carthesische arm is terug te vinden op heel grote of heel kleine
lasmachines. Het voordeel van de jointed arm - daarom is hij ook zo populair - is
dat hij bijna exact de beweging van een mens kan nadoen. De hoek van de
elektrode kan altijd zo gekozen worden dat de las optimaal is. De arm laat ons toe
om op bijna onmogelijke plaatsen een las te leggen. Hoewel de arm niet zo
behendig is als die van een mens, komt hij toch in de buurt. Bijgevolg zijn de
jointed arms de meest compacte en leveren ze het meeste werk af ten opzichte van
de carthesische met dezelfde grootte. Meestal heeft een lasrobot in de industrie vijf
of zes apart programmeerbare armen.
b) De krachtbron
Een krachtbron moet stroom leveren die controleerbaar is naargelang de vereisten
van het lasproces. In de meeste gevallen varieert dat van 10 tot 35 V en van 5 tot
500 A. Elk lasproces heeft zijn bepaalde eigenschappen en daarom moet de bron
de verschillende uitgangsspanningen kunnen leveren. Het automatisch lassen
vraagt een erg complexe bron. De lasmachine staat meestal in directe verbinding
met de bron. Zo kan de stroom automatisch aan de vraag van de machine worden
aangepast. Moet men een dikke buis lassen, dan zal de machine een hogere stroom
vragen dan wanneer een dunne buis moet gelast worden. De bron ontwerpt men
dus zo dat hij aan de meeste vereisten voldoet voor de lasmachine zodat het
laswerk toch kwalitatief goed blijft.
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Er bestaan drie soorten types van krachtbronnen. Ze worden opgedeeld naargelang
hun uitgangskarakteristiek. Een eerste type is de constant power bron (CP). Deze
bron levert een constant vermogen en is de meest gebruikte bij shielded metal arc
welding. Maar ze staat ook bij lasmachines die steunen op het principe van
submerged arc welding en gas tungsten arc welding. Ten tweede hebben we de
constant-voltage bron (CV), die voor een constante spanning zorgt. Ze wordt
meestal gebruikt bij gas metal arc welding en flux cored arc welding waar men
elektrodes met kleine diameter gebruikt. Als laatste hebben we nog de constantcurrent bron, waar men een constante stroom verkrijgt. Bij methodes als gas
tungsten arc welding en plasma arc welding vind je deze stroombron terug.
De keuze van de bron hangt af van volgende vier factoren:
 Het soort lasmethode die men zal gebruiken
 De grootte van de stroom die nodig zal zijn
 De spanning die aanwezig is in de werkplaats
 De economische factoren en voorzieningen
c) De las torch
Een las torch gebruikt men bij een automatisch lassysteem om de laselektrode te
sturen in het magnetische veld, om de elektrische stroom te geleiden naar de
elektrode en om het magnetische veld in stand te houden. Er bestaan heel wat
types, maar het kiezen van een las torch hangt opnieuw af van het soort lasproces
dat men wil toepassen. Dit hangt ook af van de variatie in het proces, de lasstroom,
de grootte van de elektrode en het medium dat men gebruikt om de las te
beschermen.
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Figuur 41: Lastorch

Men kan de las torches opdelen in verschillende categorieën. De opdeling gebeurt
volgens de manier van koelen. De torch kan water- of luchtgekoeld zijn. Een torch
kan ofwel recht zijn ofwel een kromming hebben. Deze met een kromming
worden meestal gebruikt op de lasrobot.
De belangrijkste functie van de torch is de lasstroom te geleiden naar de elektrode.
Voor elektrodes die verkorten naarmate het werk vordert, wil dit zeggen: de
stroom overbrengen naar de elektrode terwijl die in de torch beweegt. Een tweede
belangrijke taak van de torch is om het beschermingsgas, als er al één gebruikt
wordt, naar het magnetische veld te brengen. Bij gas metal arc welding vindt men
vaak het gas koolstofdioxide (CO2) terug of een mengeling met een inert gas,
bijvoorbeeld argon (Ar) met CO2 of zuurstof.
The torch wordt gemonteerd op de flens van de robot met een passende
bevestigingsarm. Men verkiest een anticorrosieve koppeling om schade aan de
dure uitrusting van de robot te voorkomen. Bij corrosie kan de arm vastraken en
crashen met de werkstukken omdat het programma verderloopt.
d) De voedingskabel voor toevoegmateriaal (wire feeder)
De voedingskabel zorgt ervoor dat er voldoende toevoegmateriaal is tijdens het
lassen. Normaal gezien bevestigt men de kabel aan de robotarm, gescheiden van
de elektriciteitskabels. Een controlesysteem tussen de robotcontroller, de
krachtbron en de voedingskabel is zeker nodig. Dit laat ons toe om de voeding van
het toevoegmateriaal te regelen in functie van de robotcontroller en de krachtbron.
Het voedingssysteem moet passen bij het lasproces en het type krachtbron.
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Figuur 42: Wire feeder: toevoegmateriaal

Er bestaan twee basistypes kabels. Het eerste type wordt gebruikt bij het proces
waar de elektrode korter wordt. Men noemt dit de electrode wire feeder. De
elektrode is een deel van het lascircuit en het afgesmolten metaal ervan vormt de
lashuid. Bij de electrode wire feeders kun we nog een opdeling maken. Wanneer
we een constant-vermogen krachtbron installeren, nemen we best een
spanningsgevoelig voedingssysteem. De voedingswaarde kan hier voortdurend
veranderen. De constant-voltage bron vraagt een voedingswaarde die steeds
constant blijft. Het tweede type voedingskabel krijgt de naam cold wire feeder en
gebruikt men vooral bij de gas tungsten arc welding methode. Hier is de elektrode
geen deel van het lascircuit en zorgt de voedingskabel voor de las en de lashuid.
Men brengt het toevoegmateriaal in het magnetische veld waardoor het snel
opwarmt en smelt: zo verkrijgt men de las.
e) De werktafel met gepositioneerde klemmen
Om werkstukken zo goed mogelijk aan elkaar vast te maken moet elk stuk apart
heel goed uitgelijnd zijn op de werktafel. Ze horen ook niet te verschuiven, terwijl
de robot aan het lassen is. Erg belangrijk bij het proces is dus het ontwerp van de
werktafel die elk stuk goed op zijn plaats moet houden. De tafel moet ons ook
toelaten snel de werkstukken erop te plaatsen en de laselektrode moet op elk
ogenblik bij het punt van lassen kunnen komen. Het startpunt van positioneren kan
een tafel zijn waarop men vroeger al manueel werkte. Ze moet dan wel wat
aangepast worden. Men plaatst er meestal speciale positioners op om de
veelzijdigheid te verhogen en om meer systemen van lassen met de robot te
kunnen toepassen. Het kan gebeuren dat de torch van de robot de onderkant van de
tafel niet kan bereiken, maar door gebruik te maken van geavanceerde technieken
kan men deze beperkingen soms opheffen.
De positioners moeten ook veel nauwkeuriger zijn dan bij manueel lassen. Daarom
staan ze in verbinding met de robot controller die veel nauwkeurig kan
positioneren dan een mens. Een nadeel aan de werktafel is dat werkstukken
plaatsen erg tijdrovend en onpraktisch kan zijn. Daarom overweegt men om een
draaibaar opgestelde tafel te plaatsen met twee of meer rekken voor werkstukken.
Dan is het mogelijk dat de operator het ene rek vult met werkstukken en van een
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ander rek het afgewerkte laswerk weghaalt, terwijl de robot het derde rek met
stukken aan het lassen is. Het is wel duidelijk dat hierdoor het proces aan snelheid
wint en de robot zo optimaal mogelijk gebruikt wordt.
f) Het schoonmaakapparaat voor de torch
Het geregeld schoonmaken van de torch of de gun is nodig om het lasproces
betrouwbaar te houden. Omdat de robot op zichzelf werkt en men hem liefst
zoveel mogelijk aan een stuk laat doorgaan, is automatisch schoonmaken van de
torch nodig. Er zijn systemen op de markt die een anti-spattenproduct in de tuit
van de torch spuiten. Als aanvulling kan men een systeem gebruiken die
opgehoopte spatten in de tuit zelf verwijdert. Het schoonmaaksysteem treedt in
werking op geregelde tijdstippen. Die instructie wordt gegeven door het
controlesysteem.

Figuur 43: De torch schoonmaakmachine

g) De TCP-calibratie eenheid
End-of-arm sensor and tool centre point calibration is a critical aspect of
successful system implementation. End-of-arm sensing, in the context of robotic
welding, is used to detect the actual position of the seam on the workpiece with
respect to the robot tool frame.
Analysis of the profile data yields the relative position of the the seam with respect
to the sensor reference frame. If the sensor reference frame pose is known with
respect to the end-frame of the robot, and the tool frame pose is known with
respect to the end-frame, then the sensor data may be used to accurately position
the tool centre point (TCP) with respect to the workpiece. While end-of-arm sensor
based control would appear to solve both robot accuracy and workpiece position
error problems, this is only so if the sensor frame, end frame, and tool frame are
accurately known with respect to each other.
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Figuur 44: TCP calibratie eenheid

Should the sensor be accidentally knocked out of position, the robot system
becomes a highly consistent scrap production facility. Indeed, this very concern has
been one of the reasons why some companies that would benefit from a sensor
based correction system have been reluctant to implement such a system. What is
required is not only a technique that enables the frames to be automatically
calibrated, but that also enables the system to quickly determine if recalibration is
necessary. This second capability is perhaps the more important in practice, since it
can be reasonably assumed that any calibration error will be caused by an
unanticipated event that could occur during any welding cycle.

5.6.3.6 Booglassen
Booglassen is een methode om twee metalen onderdelen met elkaar te verbinden door ze aan
elkaar te smelten of door er een toevoegmiddel tussen te smelten. Het smelten gebeurt door
warmte te genereren afkomstig van een boog van hoge stroom tussen de onderdelen en de top
van de elektrode. Tijdens het proces kan toevoegmateriaal noodzakelijk zijn. Te lasboog
wordt gevormd tussen het werkstuk en de punt van de elektrode. De elektrode zal zelf het
toevoegmateriaal zijn ofwel gewoon de geleider voor de stroom. Wanneer de elektrode niet
voor het toevoegmateriaal zorgt zal men er via een kabel moeten aanvoeren. Een
consumeerbare elektrode zal niet enkel de stroom geleiden, maar ook smelten en zo de las
vormen.
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5.6.3.7 Bescherming van de boog
Een van de belangrijkste problemen bij het lassen is dat wanneer de metalen opwarmen ze een
chemische reactie aangaan met de omringende lucht. Er bestaan heel wat methodes om het
werkstuk af te schermen van de lucht. Als dit gebeurt met een inert gas dan noemt men dit
Gas Metal Arc Welding (GMAW). Flux Cored Arc Welding (FCAW) is een ander proces dat
heel goed lijkt op GMAW. Als men een elektrode gebruikt met een kristalstructuur zal kan
men de methode van het gas niet toepassen en noemt men dit proces Submerged Arc
Welding. Deze techniek vindt men terug waar men dikke platen moet lassen zoals bij hoge
druktanks, bruggen en gaspijpleidingen enzovoort. Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) wat
goed lijkt op TIG lassen (Tungsten Inert Gas) en Plasma Arc Welding (PAW) zijn minder
vaak gebruikt technieken.

5.6.3.8 Algemeen lascircuit
Men verbindt een AC of DC bron via een kabel (work cable) met het werkstuk (workpiece) en
met de elektrodehouder via een andere kabel (hot cable). Er wordt een boog gecreëerd over
het te lassen gat wanneer er stroom in de kring vloeit en men de elektrode tegen het werkstuk
brengt en daarna weer verwijderd, maar wel dicht bij het stuk houdt. De temperatuur van de
boog is ongeveer 3600°C warm. Daardoor smelt het stuk en een deel van de elektrode tot een
plasje gesmolten metaal, een “crater” genoemd. De crater stolt wanneer we de elektrode
verplaatsen over de verder te vormen verbinding.

Figuur 45: Meest algemene lascircuit

5.6.3.9 Parameters voor GMAW
In booglassen moet men rekening houden met enkele parameters die de grootte, vorm,
kwaliteit en de consistentie van de las kunnen beïnvloeden. De belangrijkste parameters zijn
de stroom, de spanning, de snelheid van voortbewegen en de grootte van de boog. De grootte
van de elektrodes bij shielded metal arc welding zijn bepalend voor de spanning en de stroom.
Het mag wisselstroom of gelijkstroom zijn, maar de bron moet zich op elk ogenblik kunnen
aanpassen aan de complexe veranderingen tijdens het lasproces zelf. Omdat elektrodes op
gelijkspanning goed bruikbaar zijn bij lage stromen vindt men ze vaak terug bij het lassen van
dunne metalen. Bij de andere minder belangrijke parameters vinden we onder andere, de hoek
waaronder we de elektrode houden, de hoek waaronder het werkstuk staat en de grootte van
de lasboog
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1) De stroom
De grootte van de stroom voor een bepaalde elektrode zal afhangen van de grootte en
de categorie van de elektrode. Ook de verbinding die men wil maken en de positie
waarin men last moeten in acht genomen worden. Het lasproces heeft altijd voldoende
stroom nodig zodat men de materialen kan smelten. Hoe hoger de stroom is hoe meer
materiaal smelt. Een te hoge stroom kan leiden tot spatten en oververhitting van de
elektrode met een breuk tot gevolg.
2) Spanning van de lasboog
Voor de spanning gelden strengere beperkingen dan voor de stroom. De spanning
heeft een invloed op de grootte en de vorm van de lasboog. Hogere spanningen zorgen
voor een bredere en plattere lasboog. Extreem hoge waarden vermijdt men best omdat
het voor breuken kan zorgen in het laswerk. Een lage spanning zorgt voor een stugge
boog die het smelten bevorderd. Met een te lage waarde bekomt men een te kleine
boog.
3) Snelheid van voortbewegen
Deze snelheid heeft een directe invloed op de vorm van de boog, de diepte van de
verbinding en de inbreng van warmte in het metaal. Een hogere snelheid resulteert in
kleine lasbogen. Dit kan een voordeel zijn als men dunne platen last. De snelheid
beinvloedt ook de warmte-inbreng, wat dan direct resulteert in een andere structuur
van het metaal na het lassen. Wanneer we een te hoge snelheid gebruiken is er kans op
een poreuze las omdat deze snel is gestold.
4) De grootte van de boog
De grootte van de boog is de afstand van de gesmolten top van de elektrode tot aan het
plasje gesmolten metaal op het werkstuk. Over het algemeen wordt deze groter als de
elektrodes groter zijn en als de stroom toeneemt. Als richtwaarde voor de grootte van
de boog kan men de diameter van de elektrode nemen.

5.6.3.10 Puntlassen met de robot
Automatisch lassen legt specifieke eisen op aan de uitrusting van de lasrobot. Meestal moet de
eenheid speciaal ontworpen worden. Men ontwikkelt dan ook aangepaste procedures die de
uitrusting ondersteunen.
De robot zelf is het essentiële onderdeel van een geautomatiseerd puntlasproces. De robots
zijn verkrijgbaar in verschillende groottes, meestal opgedeeld volgens de mogelijke plaatdikte
en het bereik van de arm. Robots deelt men ook op naargelang het aantal assen. De
putlaselektrode moet voor een constante druk en een constante stroom door de platen zorgen.
Er bestaan veel verschillende types laselektrodes, elk van hen wordt gebruikt voor een
typische toepassing. Op de robot vindt men ook een Weld-timer die bijhoudt hoe lang de
stroom door de te lassen platen moet vloeien.
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Wanneer het lasproces start, stelt men de elektrodes bloot aan warmte en druk. Na een
bepaalde tijd zorgt dit voor een vervorming van de elektrodes (in de vorm van een
champignon). Om de vorm van de elektrodes te herstellen gebruikt men een automatische tip
dresser. Een groot probleem bij het lassen met de robot is de beperkte beweeglijkheid van de
arm door de vele kabels die zorgen voor elektriciteit, lucht, enzovoort. Om dit op te lossen
werd een swivel uitgevonden. Die laat ons toe om lucht onder druk, koelwater, stroom en
signalen door één bewegende (ronddraaiende) eenheid te sturen.
Enkele typische onderdelen voor de puntlasrobot zijn:






De robot zelf
De puntlasgun met de elektrodes
Las-timer
Elektrode tip dresser
De swivel

5.6.3.11 Verklaring van de typische onderdelen
a) De puntlasrobot
De robot kan herhaaldelijk de gun loodrecht ten opzichte van de platen verplaatsen
naar de plaats waar men wil lassen. Het is ook mogelijk om het programma
meermaals af te werken, de reden waarom de robot wordt gebruikt. Wanneer een
persoon het werk zou overnemen, zou dit minder correct gebeuren door de
eentonigheid van het werk en het gewicht van de gun.
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Puntlasrobots zouden zes of meer assen moeten hebben en de mogelijkheid om
bepaalde plaatsen van het werkgebied te bereiken op verschillende manieren. Dit
laat ons toe om de gun flexibel te positioneren bij het lassen van een stuk.
Sommige bewegingen die voor een operator bijna onmogelijk zijn, zoals de gun
omhoog en omlaag bewegen, worden moeiteloos uitgevoerd door de robot.
b) De puntlasgun met de elektrodes
De guns ontwerpt men meestal naargelang het proces waarmee men zal lassen. Er
zijn veel basistypes op de markt, maar de twee meest gebruikte zijn het C-type en
het X-type. Daarnaast heb je ook nog het P-type. Bij het type C wordt de bediende
cilinder rechtstreeks verbonden met de bewegende elektrode. Het type X, ook wel
scissors of pinch genoemd, wordt gekenmerkt doordat de cilinder ver van de
elektrode is gelegen. De kracht die geleverd wordt, is afkomstig van een
hefboomsarm. Het type C komt meest voor en is over het algemeen ook het
goedkoopst. Voor ieder type zijn er veel variaties. Ze verschillen allemaal in vorm
en stijl van het frame en de armen. Daarnaast verschillen ze ook doordat elke gun
anders is naargelang het doel waarvoor hij ontworpen is. Het ontwerp hangt af van
de drukkracht en de stroom die nodig is.

Figuur 46: De puntlasgun

Men verkiest pneumatische guns omdat deze sneller werken en een constante
kracht leveren die door de elektrodes op het materiaal wordt overgebracht.
Hydraulische guns gebruikt men vooral waar plaatsgebrek is of waar een hoge
kracht nodig is om de las tot stand te brengen.
c) Lastimer
Een geautomatiseerd lasproces wordt altijd voorzien van een controle-eenheid om
de duur van de stroomstoot te starten en te timen. De lastimer of lascontroleeenheid zorgt hier voor het automatisch beheersen van de lastijd. Het kan ook
gebeuren dat hij de grootte van de stroom regelt alsook de opeenvolging en tijd
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van andere delen van de lascyclus.
d) Elektrode tip dresser
De functie van de elektrodes is de stroom te geleiden en bestand te zijn tegen de
hoge druk om zo een uniform contactoppervlak te handhaven en de juiste
verhouding tussen de geselecteerde stroom en druk te behouden. Een goeie
laskwaliteit is essentieel en hangt voor een deel af van de eenvormigheid van het
elektrodeoppervlak. Bij iedere lasbeurt wordt dit oppervlak vervormd (tot een
champignonvorm). De voornaamste oorzaken voor het vervormen zijn het te
zachte materiaal van de elektrode, een te hoge druk, een te klein contactoppervlak
en vooral een te hoge lasstroom. Deze condities zorgen voor een overdadige
verwarming en het verzachten van de toppen van de elektrodes. De beschermlaag
van de metalen tegen corrosie kan ook vuil op de elektrodes tot gevolg hebben.

Figuur 47: De elektrode tipdresser

Wanneer de elektrodes vervormen, krijgt de lascontrole-eenheid een opdracht om
de stroom te verhogen en zo om de vervorming te compenseren. Tenslotte zal men
dan verplicht zijn om het productieproces stil te leggen en de elektrodes te
vervangen of om ze weer de goede vorm te geven. Door dit te doen verbetert men
het lasproces, maar het tijdverlies is veel doorslaggevender. Bovendien zorgde de
vervorming van de elektrodes voor een hoog verbruik van energie.
Wanneer men automatisch de toppen weer in de goede vorm gaat brengen, moet er
een apparaat in de productielijn worden opgenomen. Dan kan de robot zich naar
deze tip dresser bewegen en de elektrodes laten bijwerken. Men programmeert de
robot zodanig dat hij om de zoveel keer lassen naar de tip dresser beweegt. Zo kan
hij na iedere cyclus naar de machine gaan. De tussentijd hangt af van het aantal
lasjes dat in één cyclus geproduceerd wordt. Het is aan te raden na 25 puntlassen
op gegalvaniseerde platen de elektrodes te laten bewerken. Het dressen duurt
ongeveer één tot twee seconden en gebeurt wanneer de werktafel met platen wordt
geladen, ontladen of getransporteerd naar de volgende machine. Het behouden van
goed gevormde elektrodes vermindert de productietijd en de kosten aan de
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lasmachine. Zo verhoogt men ook de efficiëntie van de puntlassen.
e) De swivel
Een heel grote verbetering in het puntlassen is de swivel. Dit deel van de robot
zorgt voor het doorlaten van samengedrukte lucht, koelwater, elektrische stroom
en signalen. Allemaal gaan ze door een verschillend kanaal ingewerkt in de
draaibare swivel. Deze uitvinding verbetert de efficiëntie van de puntlasrobot. De
elektrische verbindingen zijn minimaal, daarom kunnen we op erg veel plaatsen
lassen waar we vroeger niet bij konden door de vele kabels.
De belangrijkste voordelen zijn:
1. Minder werkruimte nodig: geen kabels die langs de robotarm hangen
2. Betere bereikbaarheid: de pols kan bewegen zonder hinder van draden
3. Grotere veiligheid: vermindering van leidingen voor water, lucht en
elektriciteit; dus minder aanraking mogelijk met gevaarlijke leidingen.
4. Meer productie: door de compactere lasgun kan men meer lassen per minuut
waardoor de productiviteit stijgt.
5. Minder testkosten: omdat men geen rekening hoeft te houden met loshangende
kabels, neemt het programmeren minder tijd in beslag en moet men minder
testen.

Figuur 48: De uiterst belangrijke swivel

De swivel, die direct op de lasgun past zonder dat men leidingen moet aansluiten,
is een zekerheid voor laswerk van een hoge kwaliteit. Daarnaast verslijten er geen
leidingen omdat die er niet meer zijn.
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5.6.3.12 Hoe verloopt het puntlasproces?
Puntlassen is een van de oudste lasprocessen. Men gebruikt het in heel wat bedrijven, maar
vooral in de assemblage van autocarrosserie. Het is een type van weerstandslassen waar men
op geregelde tijdstippen een puntlas op overlappende metalen platen maakt. Puntlassen is
eerst en vooral het aan elkaar vastmaken van platen tot 3 mm dik. De dikte van de platen moet
gelijk zijn ofwel een maximumverhouding hebben van 3:1. De sterkte van de verbinding
hangt af van het aantal lasjes en de grootte ervan. Die grootte gaat van 3 tot 12,5 millimeter.
Puntlassen is één vorm van weerstandslassen waar men twee metalen platen met elkaar
verbindt zonder toevoegmateriaal te gebruiken. Wat men wel doet, is warmte toevoegen en
een druk uitoefenen op de platen. De elektrodes worden vervaardigd uit een koperlegering en
zorgen voor de druk en het geleiden van de stroom door de platen. Bij alle vormen van
weerstandslassen, worden de materialen lokaal verwarmd. Het materiaal tussen de elektrodes
geleidt en wordt samengedrukt. Daarna gaat het smelten, waardoor de scheiding tussen de
twee platen wegvalt. Daarna schakelt men de stroom uit. De nugget van gesmolten metaal
stolt en vormt de verbinding.

Figuur 49: Principetekening voor puntlassen

Om warmte te genereren vloeit er een hoge stroom via de elektrodes door de te verbinden
platen. De gegenereerde warmte hangt af van de elektrische weerstand en de
warmtegeleidingcoëfficiënt van het metaal en de tijd dat er stroom vloeit. De gegenereerde
warmte krijgt men met de volgende uitdrukking:

E = I2 . R . t
E = de warmte-energie
I = de stroom
R = de elektrische weerstand
t = de tijd dat de stroom vloeit
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Figuur 50: Afgewerkte puntlas

Voor de elektrodes gebruikt men koper omdat dit metaal een lage weerstand en een grote
warmtegeleidingcoëfficiënt heeft vergeleken met de meeste andere metalen. Door koper te
gebruiken zijn we zeker dat de warmte gegenereerd wordt in de platen in plaats van in de
elektrodes.

5.6.3.13 Welke materialen zijn geschikt voor puntlassen?
Staal heeft een hogere elektrische weerstand en een lagere warmtegeleidingcoëfficiënt dan de
koperen elektrodes waardoor het puntlassen van staal relatief eenvoudig is. Staal met een laag
koolstofgehalte is het meest geschikt voor puntlassen. Staal met meer koolstof of een
staallegering heeft de neiging om harde lassen te vormen, die broos zijn en kunnen breken.
Aluminium leunt dicht aan bij koper als het gaat over warmtegeleiding en weerstand, maar
aluminium heeft een veel lager smeltpunt waardoor ook dit metaal kan gelast worden. De
stroom moet dan wel hoger zijn omwille van de lagere weerstand.
Gegalvaniseerd staal (= staal met een laagje zink om corrosie te voorkomen) moet anders
behandeld worden dan gewoon staal. Men moet eerst de beschermlaag wegsmelten voor men
de platen aan elkaar verbindt. Zink heeft een laag smeltpunt, een korte stroomstoot voor het
puntlassen kan dus het laagje wegsmelten. Tijdens het lassen kan het zink zich mengen met
het staal en de weerstand verlagen. Daarom zal men hogere stromen gebruiken om
gegalvaniseerd staal te lassen.

5.6.3.14 Parameters voor puntlassen
De parameters zijn:
 Kracht op de platen
 Diameter van het contactoppervlak tussen plaat en elektrode
 Druktijd
 Lastijd
 Tijd van vasthouden of koeltijd
 Lasstroom
De beslissing om de parameters vast te leggen voor een bepaald proces is erg complex. Een
kleine verandering aan een van de parameters heeft invloed op alle andere. Dit, en het feit dat
het contactoppervlak voortdurend verandert (mushrooming), maakt het moeilijk om een tabel
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op te stellen met de parameters. Toch is een dergelijke tabel noodzakelijk. Men zet er
richtwaarden in, maar deze kunnen natuurlijk wat afwijken. Hieronder ziet u zo‟n tabel.
Weld
time

Electrode force, F Weld current, I

[mm]

[kN]

[A]

0.63 + 0.63

2.00

8 500

6

1

6

0.71 + 0.71

2.12

8 750

7

1

6

0.80 + 0.80

2.24

9 000

8

2

6

0.90 + 0.90

2.36

9 250

9

2

6

1.00 + 1.00

2.50

9 500

10

2

6

1.12 + 1.12

2.80

9 750

11

2

6

1.25 + 1.25

3.15

10 000

13

3

6

7

1.40 + 1.40

3.55

10 300

14

3

6

7

1.50 + 1.50

3.65

10 450

15

3

6

7

1.60 + 1.60

4.00

10 600

16

3

6

7

1.80 + 1.80

4.50

10 900

18

3

6

7

2.00 + 2.00

5.00

11 200

3x7+2

4

7

8

2.24 + 2.24

5.30

11 500

3x8+2

4

7

8

2.50 + 2.50

5.60

11 800

3x9+3

5

8

2.80 + 2.80

6.00

12 200

4x8+2

6

8

3.00 + 3.00

6.15

12 350

4x9+2

6

8

3.15 + 3.15

6.30

12 500

4x9+2

6

8

[cycles]

Hold time

Electrode diameter,
d

Sheet thickness, t

[cycles]

[mm]

1) De drukkracht op de platen (electrode force)
Het doel van deze kracht is de te lassen platen stevig samen te drukken. Om dit te
verkrijgen is een aanzienlijke kracht nodig, anders zal de kwaliteit van de las
verminderen en niet meer goed genoeg zijn. De kracht mag echter niet te groot zijn om
andere problemen te voorkomen. Als de kracht verhoogt, zal de warmteontwikkeling
verkleinen. Dit betekent dat hoe groter de kracht is, hoe groter de stroom moet
worden. Wanneer de stroom te hoog is, verkrijgt men spatten op de elektrodes en de
platen waardoor de elektrodes aan de platen blijven vastzitten.
Een gemiddelde richtwaarde voor de kracht is 90N/mm². Een probleem is wel dat het
contactoppervlak tijdens het lassen zal vergroten. Om dezelfde parameters tijdens het
proces te behouden moet de kracht verhoogd worden. Omdat men niet weet hoeveel en
hoe snel de elektrodes zullen mushroomen, kiest men voor de kracht een waarde die
tussen de grootste en de kleinste ligt.
2) Diameter van het contactoppervlak tussen plaat en elektrode
Over het algemeen wil men dat de nugget een diameter heeft van 5x c , waarbij c
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gelijk is aan de dikte van de plaat: als men twee platen van 1 mm wil puntlassen, zou
men een nugget van 5 mm diameter verkrijgen. De diameter van het contactoppervlak
moet dan wel wat groter zijn dan die van de nugget. In hetzelfde voorbeeld zou de
diameter van het contactoppervlak 6 mm moeten zijn. In de praktijk neemt men een
contactdiameter van 6 mm voor platen van 0,5 tot 1,25mm dik. Deze contactdiameter
is een standaardmaat bij nieuwe elektrodes.
3) Druktijd
Dit is het tijdsinterval tussen de eerste aanraking van de elektrodes met de platen en
het begin van de stroomtoevoer. De druktijd is nodig om de stroom te vertragen tot de
platen met de gewenste kracht tegen elkaar worden gerukt.
4) Lastijd
Dit is tijd gedurende de stroomtoevoer. De lastijd wordt gemeten door de machine en
uitgedrukt in periodes (T), zoals alle tijdsaanduidingen bij puntlassen. Eén periode is
20ms bij 50Hz. Het is erg moeilijk om een tijdsduur te kleven op de lastijd omdat we
altijd volgende richtlijnen in acht moeten nemen:
- De lastijd moet zo kort mogelijk zijn
- De lasstroom zou voor de beste kwaliteit moeten zorgen.
- De parameters moeten zo gekozen worden dat de elektrodes zo weinig mogelijk
mushroomen.
- De lastijd zal voor een grote nugget zorgen bij dikke platen
- Men zal de tijd moeten aanpassen naargelang de beperking van de installatie inzake
stroom en drukkracht.
- De lastijd zal moeten aangepast worden als men een tip-dresserinstallatie heeft.
Wanneer de platen dikker worden dan 2 mm, is het aan te raden de lastijd in
verschillende keren te doorlopen om de warmte-energie te beperken. Het uitzicht van
de las zal goed zijn, maar ze kan wel minder sterk zijn. Een goede richtwaarde voor de
tijd is de dikte van de plaat te vermenigvuldigen met 10, bij een plaat van 1 mm zal de
lastijd dus 10 periodes zijn of 200 ms (50Hz).
5) Tijd van vasthouden of koeltijd
De koeltijd is de tijd na het lassen wanneer de elektrodes nog altijd de platen
samendrukken om de platen af te koelen. Uit technisch oogpunt is dit de meest
interessante parameter. De koeltijd is nodig om de nugget te laten stollen, voordat we
de kracht weghalen. Ze mag wel niet te lang zijn of er kan warmte naar de elektrodes
geleid worden. De elektrodes zijn dan meer onderhevig aan slijtage. Verder mag de
tijd niet te lang zijn, omdat de las broos kan worden als het koolstofgehalte hoger is
dan 0,1%. Bij gegalvaniseerd staal is de koeltijd hoger.
6) De lasstroom
Dit is de stroom die vloeit om een nugget te kunnen vormen. De grootte van de stroom
wordt bepaald door twee dingen: hoe je de transformator schakelt, is bepalend voor de
stoom die beschikbaar is. Als tweede bepalende factor heeft men het percentage van
de stroom die je gebruikt. Normaal gezien worden lage percentages niet aangeraden
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omdat dit de kwaliteit van de las niet ten goede komt. Je moet de instellingen altijd zo
kiezen dat men een gepaste stroom verkrijgt. Men kiest best voor 70 tot 90% van de
maximale stroom. De stroom is liefst wel zo laag mogelijk. Wanneer we de waarde
bepalen, laten we de stroom toenemen totdat er net spatten voorkomen. Daarna
verlagen we de stroom weer een klein beetje en dan hebben we de gepaste waarde
bereikt.
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Praktische opstelling

Aangezien de besturing van robots vooral een kwestie is van programmeren, besloten we
samen met onze mentor om een automatische orgelpijp na te bootsen. Ons eerste gedacht was
om een blokfluit te laten spelen. Maar na enkele dagen bleek dit al een te moeilijke opgave
vanwege de vingerknoppen. Met orgelpijpen hadden we dit probleem niet. Dit was simpeler
aan te sturen. Onze PLC stuurt een ventielblok aan, die op het juiste ogenblik de lucht onder
een druk van 1.4 bar doorlaat en de orgelpijpen laat fluiten.

6.1

De orgelpijp

Het geluid van een orgelpijp wordt voortgebracht doordat er geperste lucht door een pijp
wordt geblazen. Het principe van een orgelpijp lijkt erg goed op dat van een blokfluit.
Enkel komt de windvoorziening mechanisch/elektrisch tot stand. Het soort geluid, de
klankkleur, hangt af van de wijze van klankopwekking, de vorm van de pijp en het materiaal
waar de pijp van gemaakt is. Wanneer iemand die een blokfluit bespeelt van toonhoogte wil
veranderen sluit hij één of meerdere gaatjes. Eigenlijk verandert hij daarmee voortdurend de
lengte van de trillende luchtkolom in de fluit (zodat je verschillende toonhoogtes hoort). Bij
een orgelpijp is dit niet mogelijk. Voor iedere toonhoogte moeten we dus een pijp met een
andere lengte aanblazen, net zoals bij de panfluit. De pijpen zelf worden van hout (eik/den) of
metaal (lood/tin)gemaakt.

6.2

Soorten orgelpijpen

Globaal kun je de orgelpijpen in twee categorieën verdelen:
 de labiaalpijpen en
 de tongpijpen of linguaalpijpen

6.2.1

De labiaalpijp

De labiaalpijp is de belangrijkste pijpsoort. Hij dankt zijn naam aan de twee lippen (labia),
waartussen de geperste lucht wordt geblazen om een luchttrilling te krijgen. De opening
tussen deze twee labia heet het venster, de hoogte van het venster is de opsnede.
De lucht in de pijp wordt er van onderen in geblazen en door de smalle spleet (kernspleet)
vlak onder het labium geperst. Zo onstaat er luchtstroom, dat zich bij de lippen splitst en dan
binnen de orgelpijp een klank vormt. In deze manier van toonopwekking herkennen we
gemakkelijk de blokfluit. Door breking van de luchtstroom wordt de lucht in het corpus (de
rest van de orgelpijp) in trilling gebracht. Hoe langer het corpus, hoe lager de toon.
Dek je de pijp van boven af, bereik je dezelfde toonhoogte met de halve lengte.

GIP 2004-2005: Robots
VTI Torhout

72

Emmanuel Vandroemme (13)
Tom Bryon (2)

6.2.2

Klas 614

De linguaalpijp

Een linguaalpijp verschilt in alle opzichten van de labiaalpijp. In dit geval brengt de lucht in
de pijp een messing tong in beweging, die dan tegen een lepel slaat. De schalbeker die
erboven wordt geplaatst versterkt het geluid dat door de tong wordt voortgebracht. De lengte
en dikte van de tong bepaalt hier de toonhoogte van de pijp. Vanwege het tamelijk schelle
geluid worden tongwerken vaak ingezet als soloregister en bootsen dan een schalmei of
trompet na (een nasaal geluid) of ook de menselijke stem (vox humana).

6.3

Lengtes van de orgelpijpen berekenen

Om 8 verschillende tonen te kunnen laten klinken hebben we 8 orgelpijpen nodig. Deze
moeten verschillen in lengte om onderling een andere klank te produceren. Door aan te
blazen, voert de luchtzuil in de pijp een staande longitudinale trilling uit. In een open
orgelpijp kan de lucht aan de uiteinden vrij in en uit stromen. De open uiteinden vormen dan
buiken. Praktisch ligt de buik van de toon net buiten de orgelpijp. Dit wil zeggen dat onze
pijpen in de opstelling net wat korter zijn dan de berekende waarden. Bij de grondtoon
bevindt zich één knoop in het midden. De golflengte is dan tweemaal de lengte van de pijp.
De frequentie van de grondtoon is dus:
f0 

v
met
2l

v: de geluidssnelheid bij kamertemperatuur en een normale luchtvochtigheid en bedraagt
340 m/s
2l: de dubbele lengte van de orgelpijp ofwel de golflengte van de voortgebrachte toon
Bij de eerste boventoon komen er twee knopen voor. De golflengte is dan gelijk aan de lengte
van de pijp. De frequentie van de eerste boventoon is

f1  2  f 0
Zo kunnen ook de frequenties van de overige boventonen gevonden worden.
Bij een gesloten orgelpijp ontstaat aan het open einde een buik en aan het gesloten einde een
knoop. De golflengte van de grondtoon is nu viermaal de lengte van de pijp. De frequenties
berekent men op dezelfde wijze als bij de open orgelpijpen.
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Hieronder vindt men de berekende lengtes voor de orgelpijpen terug.
Noot Toon Frequentie
c
d
e
f
g
a
b

Do
Re
Mi
Fa
Sol
La
Si

130.8 Hz
146.8 Hz
164.8 Hz
174.6 Hz
196.0 Hz
220.0 Hz
246.9 Hz

c1
d1
e1
f1
g1
a1
b1

Do
Re
Mi
Fa
Sol
La
Si

261.6 Hz
293.7 Hz
329.6 Hz
249.2 Hz
392.0 Hz
440.0 Hz
493.9 Hz

Deze tabel toont ons de frequentie voor een welbepaalde noot.

Do:

2l 

v
340m / s

 130cm  l  75cm
f 0 261,6 Hz

Re:

2l 

v
340m / s

 116cm  l  58cm
f 0 293,7 Hz

Mi:

2l 

v
340m / s

 103cm  l  51,5cm
f 0 329,6 Hz

Fa:

2l 

v
340m / s

 97cm  l  48,5cm
f 0 349,2 Hz

Sol :

2l 

v 340m / s

 87cm  l  43,5cm
f0
392 Hz

La:

2l 

v 340m / s

 77cm  l  38,5cm
f0
440 Hz

Si :

2l 

v
340m / s

 69cm  l  34,5cm
f 0 493,9 Hz

Do :

2l 

v
340m / s

 65cm  l  32,5cm
f 0 523,2 Hz
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Het maken van de orgelpijpen

Dhr. Struyff en Dhr. Verhaeghe hebben de orgelpijpen gemaakt. Wij hadden onvoldoende
vakkennis om zo‟n orgelpijpen zelf te maken. Dit is te begrijpen, aangezien één kleine
afwijking van de orgelpijp genoeg is om hem onbruikbaar te maken. Zo kan een kleine
luchtspleet er voor zorgen dat er geen toon geproduceerd wordt. Men gebruikt liefst een harde
houtsoort omdat de orgelpijpen dan weinig of geen last ondervinden van de verandering van
de luchtomstandigheden. Wanneer de lucht te vochtig is, nemen zachte houtsoorten het vocht
snel op en zetten ze uit. Dit gebeurde soms ook met enkele van onze pijpen.

Figuur 51: De orgelpijpen worden dichtgelijmd

6.5

Ventielblok

Een orgelpijp kan geen toon produceren zonder dat er lucht ingeblazen wordt. We hebben
onze pijpen dus aangesloten op een ventielblok die op zijn beurt met perslucht gevoed werd.
Wanneer onze ventielen nu een signaal krijgen gaan ze klikken en de lucht doorlaten. Met de
PLC regelen we dan welk ventiel mag opengaan en hoe lang dit moet gebeuren. De druk die
we gebruikten was ongeveer 1,4 à 1,6 bar. Dit was afhankelijk van de omstandigheden. In het
ene lokaal was er meer druk nodig dan in het andere. De ventielen zijn van het merk FESTO.
Ze moeten aangesloten worden op een gelijkspanning van 24 V. Aangezien onze PLC geen
spanning kan leveren, maar enkel een automatische schakelaar is, hadden we ook nog een
spanningsbron nodig van 24 V gelijkspanning.
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PLC-sturing

Aangezien dit het meest met het theoretische van onze GIP te maken heeft, hechten we er ook
het meeste belang aan. Om de ventielen op het juiste moment te openen en te sluiten
gebruikten we een PLC. Dit is een Omron-PLC van het type C200H. Het programma voor de
PLX schreven we met CX-programmar. Dit softwarepakket was aanwezig in school. Tijdens
het schooljaar kregen we een kleine instapcursus van Dhr. Vandecasteele. Het programmeren
verliep vlot ondanks de weinige uitleg van in het begin van het jaar.

Figuur 52: OMRON C200H
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CX-programmer

Er is volledige PLC programmering en testkracht met CX Programmer, de programmeersoftware voor Omron PLC's. Men kan ze gebruiken voor alle PLC's, van de mini PLC's tot en
met de top van de serie de nieuwe CS PLC's. CX Programmer levert alle programmeerkracht
die nodig is tot zelfs de meest complexe configuraties waarin meerdere PLC's zijn
opgenomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een ladderprogrammering en/of
instructielijsttalen. Ter aanvulling op de uitgebreide programmeeromgeving voorziet CXProgrammer in alle noodzakelijke gereedschappen om elk automatiseringssysteem te
ontwerpen en te testen en om fouten op te sporen. On-line mogelijkheden waaronder up- en
downloaden van programma's, controle en multi-rang editing tot drie niveaus diep in het
netwerk.

Figuur 53: Schermafdruk CX-programmer

We schreven het programma met behulp van timers. Telkens een noot gespeeld moest worden
telde een timer af, eens de timer afgelopen was, stopte de noot en begon de volgende timer af
te tellen. Zo programmeerden we een liedje gecomponeerd door Dhr. Depauw. Omdat het
liedje nogal onbekend is kwamen we op het idee om broeder Jacob te programmeren. Dit is
meer herkenbaar voor de mensen. Het volledige programma vindt men terug achteraan het
boek in de bijlagen (bijlage 4).
Eens het programma geschreven is, plaatsen we de PLC online (we plaatsen een verbinding
van de PLC naar de PC). Daarna transfereren we het programma naar de PLC. Nu mag je de
PLC afkoppelen van de computer en kan de PLC afzonderlijk het programma uitvoeren. Men
mag de PLC ook uit het stopcontact halen zonder dat het programma verloren gaat. Deze
opstelling heeft de volledige dag op de opendeurdag gestaan van het VTI in Torhout. Daarna
verhuisden we ons automatisch orgel naar Kortrijk om daar tijdens de studienamiddag van 25
mei een korte presentatie te geven voor de mensen van het PIH.
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7

Bijlagen

7.1

Bijlage 1: VN rapport over robots in de wereld

Gepubliceerd op 17 oktober 2000
Hier vindt u enkele vragen terug die in onderstaand rapport worden beantwoord. Dit rapport is
opgesteld door the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) in
samenwerking met the International Federation of Robotics (IFR). Dit is een uittreksel uit een
rapport van maar liefst 350 pagina‟s lang.
 Hoeveel robots zijn er werkzaam in de industrie?
742 500 wereldwijd, Japan 402 200, VSA 92 200, Duitsland 81 200, Italië 35 000,
Korea 33 700, Frankrijk 18 200, VK 11 500, Spanje 10 500, Rusland 10 000
 En in 2003?
862 000 wereldwijd, Japan 384 700, VSA 155 400, Duitsland 109 500,
Italië 57 600, Frankrijk 28 200, VK 14 900.
 Wat was de evolutie van 1998 tot 1999?
De markt wereldwijd voor industriële robots steeg met 15%, vooral door de
stijgende verkoop in de VSA (+38%) en de Europese Unie (+16%). Ook in Japan
was er een lichte stijging, maar vooral in Korea (70%).
 En wat voor de eerste helft van 2000?
De groei blijft voortbestaan (12%), Europa (14%) en een kleine daling in de VSA
met ongeveer 9%
 Waarom investeren in robots?
De groei in het investeren in robots is te wijten aan een enorme prijsdaling en een
veel betere prestatie van de robot: een gemiddelde robot die in 1999 zou verkocht
zijn, zou slechts een vijfde van de kostprijs bedragen als een robot met dezelfde
mogelijkheden verkocht in 1990.

 En geen mensen aannemen?
De relatieve prijs van een robot is gedaald van 100 in 1990 tot 31 in 1999 zonder
rekening te houden met de kwaliteit. Als we de kwaliteit in rekening brengen,
komen we tot 15.
 Hoeveel robots per werknemer?
In de industrie stijgt dit nog steeds: Japan 288 per 10 000, Singapore 148, Korea
116, Duitsland 102, Zweden 69, Italië 67, Finland 51, Benelux 49, VSA 48,
Frankrijk 48, Zwitserland 46, Oostenrijk 44, Spanje 41, Australië 25, Denemarken
24, VK 23, Noorwegen 16.
 In de auto-industrie?
In Japan is er één robot per 6 werknemers die aan de lopende band werken in de
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autofabriek. In Italië 1 per 13 werknemers, 14 in Duitsland en 16 in de VS.
 Hoe gaat het met de service robots?
Over de hele wereld schat men dat er minimum 6 600 eenheden aan het werk zijn.
 Wat is de toekomst van service robots?
Van 2000 tot 2003 verwacht men een stijging van 49 400 eenheden waarvan
40 000 voor huishoudelijke doeleinden (geen stofzuigrobots) en 5 000 medische
robots. Over het algemeen verwacht men dat er 300 000 robots zullen komen. Er
opent zich dus een nieuwe markt. Kleine robots voor een goede prijs zullen weldra
in de huiskamer te vinden zijn.

De feiten.
De wereldmarkt voor industriële robots steeg met 15% in 1999 vergeleken met 1998, vooral door
de verkoop in de VS en de EU

Tussen 1994 en 1999 steeg de verkoop in de VS met ongeveer het dubbele tot net over de
15 000 eenheden. In 1999 alleen al steeg de verkoop met 38%. In de EU was dit 16% in 1999
tot meer dan 25 000 eenheden. De grootste groei werd vastgesteld in Frankrijk met 90%.
“Nog nooit eerder hebben de VS en de EU zoveel geïnvesteerd in industriële robots in een
jaar”, zegt Jan Karlsson, verantwoordelijk voor deze publicatie. Sinds 1994 verdubbelde de
jaarlijkse investering.
Aarzelend herstel in Japan, maar meer in Korea

In Japan was de groei slechts 5% in 1999 tot 35 600 eenheden, wat het laagste cijfer in de
jaren 90 is. Dit duidt op onzekerheid om te investeren in automatisatie.
Na de daling van 75% in 1998 ging de verkoop er weer sterk op vooruit met 70% tot 2 400
eenheden. Dit is wel nog steeds minder dan de helft van de maximale bezetting van robots in
1995-1997, vlak voor de Aziatische crisis.
Waarom deze stijging in robots?

Een van de verklaringen is dat er een economische groei was en dat de relatieve prijs van de
robots sterk is gedaald, wat er op wijst dat investeren in robots meer en meer winstgevend kan
zijn. De leeftijd van robots ligt meestal tussen de 12 en 16 jaar (op een productielijn voor
auto‟s veel minder) en die robot kan zich na een 1 jaar (soms vroeger) al terugbetaald hebben.
Hierdoor is de concurrentie met de werknemers toegenomen. Het vaststellen van grotere
productiviteit in de laatste jaren wijst erop dat er steeds meer wordt geïnvesteerd in
automatisatie.
Ten tweede kan men stellen dat robots steeds meer ingewikkelde werkjes kunnen doen
waardoor heel wat meer toepassingen mogelijk worden.

GIP 2004-2005: Robots
VTI Torhout

79

Emmanuel Vandroemme (13)
Tom Bryon (2)

Klas 614

In sommige landen is er een tekort aan werkkrachten in de industrie. Daarom kiest men nogal
gemakkelijk voor een robot. Met de huidige daling van de bevolking in de Westerse landen
zal dit tekort er niet op verbeteren waardoor meer robots in het bedrijf zullen komen. “Wie wil
er nu voortdurend kratten met drank stapelen?” zegt Karlsson. “Hier zijn robots op hun best,
ze doen het beter dan een mens. En zo zijn er nog veel plaatsen waar een robot in de plaats
kan komen.”
Een andere drijvende kracht is dat de kwaliteit van de goederen optimaal moet zijn en zoveel
mogelijk constant moet blijven. Met werknemers is dit onmogelijk en daarom kiest men
alweer voor de robot.
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Hoeveel robots zijn er nu werkzaam?

Sinds de robot werd ingevoerd in de industrie eind jaren 60, schat men het aantal op 1 100
000 eenheden eind 1999. Maar veel van de eerste robots zijn reeds uit het bedrijf weggehaald.
Daarom is het aantal werkende robots wel lager dan die 1 100 000. Het IFR schat het aantal
werkzame robots op 740 000 vergeleken met 720 000 in 1998. Dit is een stijging van 3%. (Zie
table 1 en figure 2)
Japan is goed voor meer dan de helft van de robotpopulatie. Het aantal daalt wel lichtjes, in
1998 was er een daling van 0,3% en een sterkere daling van 2,3% in 1999. In de EU en de VS
steeg de populatie van robots met respectievelijk 11% en 14%.
Voorspellingen 2003 inbegrepen: Verdubbeling van de jaarlijkse groei

De wereldmarkt voor industriële robots zou van 81 500 tot 120 000 stijgen tegen het jaar
2003. Dit komt overeen met een groei van 10%. (zie table 1 en figure 1) De verkoop zou ook
wereldwijd stijgen van 46 000 eenheden per jaar tot 72 000 eenheden in 2003: een jaarlijkse
gemiddelde groei van 12%. In Japan zou de stijging niet zo groot zijn. De groei concentreert
zich vooral in Noord-Amerika en Europa. Tussen 1999 en 2003 zal men in de VS van 15 000
naar 24 000 verkochte robots per jaar gaan, een aangroei van meer dan 12%. In dezelfde
periode verwacht men in Europa een stijging van 10% of van 25 000 eenheden tot 37 000
verkochte robots per jaar.
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Hoeveel industriële robots zullen aan het werk zijn tegen het einde van 2003?

De wereldwijde stock van werkzame robots zou stijgen van 743 000 op het einde van 1999 tot
892 000 eenheden op het einde van 2003. Als we Japan niet meerekenen, want daar kent men
een lichte daling, zal men een stijging kunnen verwachten van 340 000 naar 507 000 robots.
Goedkoper en beter – De groei van de robotmarkt komt door een grote prijsdaling en betere
prestaties.

In de jaren 90 zakte de prijs van robots enorm, terwijl de prestaties van de mechanische en
elektrische onderdelen spectaculair verbeterden. Een studie door een van de grootste
robotbouwers ter wereld toonde volgende verbeteringen aan in de periode 1985 tot 1995:







Draagcapaciteit + 50%
Snelheid + 40%
Bereik + 20%
Vermindering van onderdelen van 100 naar 35 (relatief)
Tussentijd van onbruikbaarheid van 5 000 tot 40 000 uur
Kostprijs – 50%

Een meer uitgebreide studie door de ECE en de IFR voor de periode 1990 tot 1999 toonde
vergelijkbare resultaten. Dr. Akeel en Mr. Rutledge van Fanuc robotics kunnen zelfs nog
betere cijfers voorleggen. Zij verhogen de snelheid met 100%, de herhaaldelijkheid met 500%
en de draagkracht met 100%.
In de Verenigde Staten daalde de prijsindex van 100 naar 42 in tien jaar tijd zonder rekening
te houden met de verbeterde prestaties. Wanneer men deze wel in rekening brengt, zou de
index tot 21 gedaald zijn. Met andere woorden, een robot die je kocht in 1990, kostte je
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vijfmaal meer mocht je hem in 1999 gekocht hebben. Let wel: hier is de kwaliteit wel
dezelfde.
Als men nu nog eens de kosten van de werknemer in rekening brengt, die relatief steeg van
100 naar 137, dan komt men bij een prijs van 31 zonder aanpassing van de kwaliteit en op 15
voor kwaliteitsaanpassing. Vergelijkbare cijfers vindt men in andere westerse landen.
Het aantal robots per werknemer stijgt ook

In tabel 3 ziet men het aantal robots per 10 000 werknemers in een fabriek. We kunnen vier
groepen van landen onderscheiden: de eerste bestaat uit Japan, Singapore en Korea met een
dichtheid van 280 tot 116. De tweede groep bestaat uit Duitsland met 102 en Italië en Zweden
met 70. In de derde groep vinden we landen met een robotdichtheid tussen 50 en 40. De
laatste groep bestaat uit alle landen met een dichtheid lager dan 40.
Een robot per 6 arbeiders in de automobielindustrie

In tabel 4 vinden we een andere vorm van robotdichtheid: het aantal robots per 10 000
werknemers in de auto-industrie. Hier zijn de cijfers 5 tot 10 keer hoger dan de vorige
dichtheidstabel. In 1999 vonden we in Japan 1 700 eenheden per 10 000 arbeiders. In alle
andere landen lag dit tussen de 390 en de 760. Anders gezegd komt men op 6 arbeiders per
robot in Japan, 13 voor Italië, 14 in Duitsland en 16 in de VSA
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Bijlage 2: VN rapport over robots in de wereld

Gepubliceerd op 20 oktober 2004
Meer dan 50 000 industriële robots in Italië en daarmee Europa’s tweede grootste en ’s werelds
vierde grootste gebruiker van robots.

Na een recordinvestering in 2001 een kleine daling in 2002 en 2003…

Een ongekende groei in het investeren in robots in Italië vond plaats tussen 1994 en 2001. De
markt toonde een voortdurende groei van 2 400 tot een record van 6 400 nieuwe robots die
per jaar geïnstalleerd worden. Dit eindigde in 2002 toen er een daling van 14% plaatsvond. In
2003 kwam er nog een daling, maar nu met slechts 5% tot 5 200 roboteenheden.
… maar de wereldwijde stock van robots bleef stijgen

De Italiaanse stock steeg met 7% in 2002 tot 50 000 robots. Voor de periode 2004-2007
verwacht men een jaarlijkse stijging van 5%, wat zou betekenen dat men een stock van 63 000
eenheden zou krijgen.
Italië is ’s werelds tweede op het vlak van robotdichtheid.

GIP 2004-2005: Robots
VTI Torhout

85

Emmanuel Vandroemme (13)
Tom Bryon (2)

Klas 614

Voor iedere 10 000 werknemers in de productie waren er 116 industriële robots in het jaar
2003. Dit zorgt ervoor dat Italië aan de top staat net na Duitsland. In de automobielindustrie
zijn de cijfers nog veel hoger. Daar vindt men 1 400 robots per 10 000 werknemers. Dit is het
grootste aantal van de hele wereld.
De robotprijs daalt en de lonen stijgen…

Tussen 1990 en 2003 daalde de prijs van een robot van index 100 tot 66 zonder rekening te
houden met het feit dat de robots in 2003 veel beter konden presteren dan die in 1999. Als
men dit in rekening brengt dan komt men tot een prijs met index 29. Met andere woorden, als
men een robot koopt in 2003 met de zelfde prestaties als die in 1990 dan betaalt men nog geen
derde van de prijs als toen in 1990. De prijs is de laatste paar jaren echter gelijk gebleven. Op
het zelfde ogenblik stegen de lonen van arbeiders van index 100 tot 160. Als we ook dit
meerekenen komen we op een robotprijs van index 41 zonder aanpassing van de kwaliteit en
op 18 als we de verbeteringen in rekening brengen.
Robots worden het meest gebruikt bij verspanende technieken en lassen…

In 2003 was 28% van alle robots bedoeld om bij een machine staat die materiaal verspaant,
17% voor lassen en plastiekgieten 12%.
De chemische en automobielindustrie domineren het gebruik van robots…

Robots worden het meest in de auto-industrie gebruikt, 36% van alle eenheden is te vinden in
een autofabriek. Voor de chemische industrie is dit 27% en metaalverwerkende bedrijven
hebben 13% van alle robots op de wereld.
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Enkele grafieken ter verduidelijking van de tekst

Figuur 54: Verwachte operationele robots in stock en verhandeling

Figuur 55: Verandering in percent van de verwachte operationele robots en verhandeling
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Figuur 56: Aantal robots per 10 000 arbeiders

Figuur 57: Aantal robots per 10 000 arbeiders in de auto-industrie
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Figuur 58: Prijsindex van robots in Italië en de loonkosten
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Bijlage 3: De verschillende lasprocessen

Gas Metal Arc Welding
Bij Gas Metal Arc Welding bevindt de lasboog zich constant tussen de consumeerbare
elektrode en de pool. De bescherming ervan gebeurt door middel van een extern toegevoerd
gas. Een andere naam voor dit proces is MIG lassen of MAG lassen. Bij MIG (Metaal Inert
Gas) lassen gebruikt men ook een inert gas als bescherming van de boog. Bij MAG (Metaal
Actief G as) lassen gebruikt men een gas dat wel reacties kan aangaan (CO2 of O2). Meestal
gebruikt men CO2.

Figuur 59: Het GMAW-proces

Dit lasproces maakt gebruik van een DC-boog die zich tussen een draadelektrode en het
werkstuk bevindt. De boog en het werkgebied zijn omgeven door een beschermingsgas. De
draadelektrode zit in het begin op een spoel en aan het einde door een torch die verbonden is
met de plusklem van de bron. MIG/MAG lassen is het meest gebruikte proces over de hele
wereld. Het is een veelzijdig proces dat veel voordelen biedt: het toepassen van MIG lassen is
gemakkelijk en vraagt weinig onderhoud. Een ander voordeel is de enorm hoge productiviteit
die voortvloeit uit deze methode.
Met MIG/MAG lassen kan men zowat alle materialen en lassen. MAG gebruikt men vooral
voor ongelegeerde, laaggelegeerde en hooggelegeerde metalen. MIG past men best toe op
aluminium en koper.

TIG welding
Bij TIG lassen creëert men een boog tussen een vaste wolframen elektrode en het te lassen
stuk. De boog zorgt ervoor dat het metaal smelt. Het beschermingsgas houdt de zuurstof weg
van het gesmolten metaal en het warme wolfraam. Het gas komt via de torch rond de boog en
zorgt zo voor de bescherming (shielding). Het gebruikte gas is puur argon. Men kan al dan
niet toevoegmateriaal gebruiken om de naad op te vullen. Men gebruikt wolfraam voor de
elektrode omdat wolfraam een hoge smelttemperatuur heeft en een goede elektrische geleider
is.
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Figuur 60: Het TIG- of GTAW-proces

Het grootste voordeel van TIG lassen is dat men veel materialen kan lassen. Deze methode
gebruikt men vooral om aluminiumlegeringen en roestvrij staal aan elkaar te verbinden,
vooral als de kwaliteit erg belangrijk is. Deze techniek wordt vooral toegepast in de
aëronautische, chemische en nucleaire industrie.

Flux Cored Arc Welding
Dit elektrische lasproces maakt gebruik van een boog tussen de elektrode met
toevoegmateriaal en het gesmolten metaal. Ook bij dit proces is een beschermingsgas vereist.
Dit gas komt via de elektrode naar buiten. Men kan ook extern gas toevoegen.

Figuur 61: Het FCAW-proces

Het FCAW-proces maakt gebruik van de warmte van de boog om het oppervlak van het
werkstuk en de top van de elektrode te doen smelten. Het gesmolten metaal van de elektrode
vloeit via de boog naar het werkstuk en daar vormt het de las. Door het splitsen van de
elektrode onder invloed van warmte krijgt men verschillende deeltjes: bepaalde daarvan
vormen een gas dat zorgt voor de bescherming tegen oxidatie. Daarnaast krijgt men nog meer
bescherming door een mengeling van gas dat door de tuit (nozzle) van de elektrode naar
buiten komt. Andere deeltjes van de elektrode kunnen zorgen voor anti-oxidanten, het
zuiverder maken van het metaal en in sommige gevallen voor legeringelementen.
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Submerged Arc Welding
In het SAW-proces verbindt men de metalen met elkaar door ze op te warmen met één of
meerdere bogen tussen één of meerdere naakte elektrodes en het werkstuk. De elektrodes
worden tijdens het laswerk korter en zorgen voor het toevoegmateriaal.

Figuur 62: Het SAW-proces

Men verkrijgt bescherming door een deken van korrelig materiaal dat direct over het
werkgebied wordt gelegd. Het toevoegmateriaal dat zich vlak bij de lasboog bevindt, smelt en
vormt samen met het gesmolten metaal de afgewerkte las. Een andere vloed van metaal is
lichter dan alle andere en is zo een drijvende beschermlaag. De las is submerged (wordt
gevormd) onder deze laag, vandaar de naam submerged arc welding

Plasma Arc Welding
Een ander proces dat veel minder wordt gebruikt is Plasma Arc Welding. Hieronder zie je de
principefiguur en eronder de uitleg in het Engels.

Figuur 63: Het PAW-proces
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In plasma arc welding, a shielded arc is struck between a non consumable electrode and the
torch body, and this arc transforms an inert gas into plasma. A plasma is a gas which is heated
to an extremely high temperature and ionized so that it becomes electrically conductive.
Similar to GTAW (TIG), the plasma arc welding process uses this plasma to transfer an
electric arc to a work piece. The metal to be welded is melted by the intense heat of the arc
and fuses together. In the plasma welding torch a tungsten electrode is located within a copper
nozzle having a small opening at the tip. A pilot arc is initiated between the torch electrode
and nozzle tip. This arc is then transferred to the metal to be welded. Shielding gas is obtained
from the hot ionized gas issuing from the orifice. Auxiliry inert shielding gas or a mixture of
inert gases is normally used.
By forcing the plasma gas and arc through a constricted orifice, the torch delivers a high
concentration of heat to a small area. With high performance welding equipment, the plasma
process produces exceptionally high quality welds. Like gas tungsten arc welding, the plasma
arc welding process can be used to weld most commercial metals, and it can be used for a
wide variety of metal thicknesses.
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Bijlage 4: PLC-programma

Hieronder vindt u het PLC-programma die we gebruiken om het liedje broeder Jacob door
onze orgelpijpen te laten spleen.
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Bijlage 5: foto’s doorheen het jaar van de praktische
opstelling
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Bijlage 5: Bedrijfsbezoeken en labosessies

PIH Kortrijk
Samen met enkele VTI‟s van West-Vlaanderen konden we meegenieten van de inspanning
van het PIH te Kortrijk. Doordat enkele scholen vroeger wel eens vroegen of de hogeschool
kon meewerken aan een GIP, besloten ze ieder jaar een project uit te bouwen waar scholen
dan konden op ingaan en informatie konden inwinnen. Vorig jaar (het eerste jaar) bestond dit
project uit de WKK (warmtekrachtkoppeling). De samenwerking verliep heel goed en wij
hoorden dat het dit jaar over de robot zou gaan. Die kans konden we natuurlijk niet laten
liggen en we gingen met plezier naar de eerste infosessie van de hogeschool. Het project
houdt in dat we enkele bedrijfsbezoeken en labosessies aangeboden kregen. Zo konden we
interessante bedrijven bezoeken waar onze klasgenoten de mogelijkheid niet toe hadden.

Bedrijfsbezoeken
Uiteenzetting KUKA-medewerker te Kortrijk

Op vijftien september 2004 was er in het kader van de geïntegreerde proef een bezoek
gepland aan het PIH in Kortrijk. Een werknemer van het bedrijf KUKA, een firma die robots
maakt, zorgde voor een presentatie van robots. De namiddag was enkel voor de leerlingen en
hun mentors die meewerken aan het project van het PIH.
Na een uurtje rijden werden we hartelijk ontvangen op de hoge school. Na een drankje en een
babbel met de andere aanwezigen namen we plaats in de zetels van de mooie vergaderzaal.
De KUKA-werknemer vertelde ons eerst wat de meeste mensen zich voorstellen bij een robot
(foto rechts). Hij toonde heel wat filmpjes over een robot die lijkt op een mens: een robot die
de trap oploopt en daarna ook terug naar beneden komt. Dit is wel een mooi stukje
technologie en zeker erg moeilijk om te maken, maar dit is totaal niet wat ze bij KUKA
produceren.

Figuur 64: Robot lijkt op een mens
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Het beeld dat mensen hebben van een robot is niet fout, maar wel te beperkt. Daarna begon hij
te tonen wat een industriële robot is. Hij toonde schitterende filmpjes over Pick and Placerobots (foto links) die alle soorten van werk verrichten met een nooit geziene snelheid. Dit is
trouwens een van de voordelen t.o.v. de mens: een robot kan in bepaalde situaties veel sneller
handelen dan de mens en beter saai werk doen. Alle filmpjes die de man toonde waren stuk
voor stuk adembenemend, maar jammer voor ons, geheim. Het beeldmateriaal mocht niet
doorgegeven worden omdat industriële spionage onmogelijk zou zijn. Zo werden onze ogen
verwend met een goed uur beeldmateriaal en daarna mochten we nog wat vragen stellen en zo
hadden we alweer veel bijgeleerd deze namiddag.

Figuur 65: Industriële robot

Als kennismaking met het onderwerp voor onze GIP is deze namiddag wel erg geslaagd. We
konden eens zien hoever de robot zich al heeft ingewerkt in de industrie en wat voor
voordelen hij heeft.

Picanol te Ieper

Het PIH van Kortrijk organiseerde een bedrijfsbezoek aan Picanol op 27 oktober 2004.
Op dat voorstel gingen wij zeer enthousiast in. Samen met Dhr. Verhaeghe gingen we met de
auto richting Ieper.
We werden daar vriendelijk onthaald door Hannie Ugille, een werkneemster van het bedrijf.
Reeds bij het onthaal werd duidelijk dat het een goed georganiseerd bedrijf is. We kregen elk
een hoofdtelefoon en beveiligingsbril aangereikt. We kregen de verschillende onderdelen van
het bedrijf te zien. Eerst gingen we naar de ontwerpzaal, daar werden verschillende
onderdelen van de weefmachines getekend. In de werkplaats ernaast, werden die onderdelen
dan gemaakt. Picanol maakt veel onderdelen zelf. Kwaliteit is voor hen een absolute „must‟.
Zo hebben ze bijvoorbeeld een zelfbedachte motor ontwikkeld waar ze een wereldwijd patent
op hebben. We waren ook onder de indruk van het volledig automatische magazijn.
Verschillende automatische robots reden rond in het bedrijf. We spendeerden vooral veel
aandacht aan de KUKA-robot. Die robot werd gebruikt om onbewerkte nokkenassen in de
hardingsoven te plaatsen en daarna op een pallet te stapelen. Ze hadden ook een lasrobot,
maar daar was helaas niet veel van te zien.
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Nadat we alle werkplaatsen bezichtigd hadden, gingen wen naar de toonzaal. Daar stonden
enkele weefmachines die klaar waren voor productie tentoongesteld. Een werkneemster
demonstreerde even kort hoe die machines werkten. Het was een knap staaltje van
spitstechnologie.

Figuur 66: Weefgetouw

Het bedrijfsbezoek was zeer leerrijk. We konden de werking van een weefmachine eens van
dichterbij bekijken. Het was vooral interessant omdat ze zoveel van hun machine-onderdelen
zelf maken.
Stäubli te Kortrijk

Stäubli is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het maken van robots. We bezochten op 20 april
samen met de PIH-groep één van de verkooppunten van hun bedrijf, gevestigd in Bissegem.

Figuur 67: Zicht op de burelen van Stäubli

Een medewerker vertelde ons kort de geschiedenis van het bedrijf. Het is reeds 20 jaar dat
Stäubli robots produceert. Het bedrijf produceerde vroeger vooral alle soorten contactbussen.
Voor zowel hydraulische als elektrische schakelingen. Maar nu willen ze zich vooral
toespitsen op de robot.
Het is een firma in volle expansie, dit dankzij de goede marktligging van de robot.
Volgens mij zijn hun robots iets gebruiksvriendelijker dan die van KUKA. Enige tijd geleden
produceerden ze vooral kleinere robots, maar nu komen ze ook met grotere types op de markt.
Hun robots worden vooral geplaatst in ateliers en productiehallen. Stäubli heeft ook robots
ontwikkeld om in de voedings- en genezingsector te plaatsen. Deze moeten natuurlijk voldoen
aan veel strenger eisen qua lekkage en dergelijke.
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Figuur 68: Robotarm van Stäubli

Het was wel jammer dat we niets te zien kregen van de andere takken van het bedrijf. We
zaten voortduren in de ontvangstzaal. Toen we uitleg kregen van de robot konden we wel
even het tekenbureau bekijken.
Nadat we een demonstratie van een robot zagen vertrokken we richting Izegem. Daar
bezochten we het bedrijf Bouchery. Zij maken machines om allerhande borstels te
vervaardigen. Stäubli had een robot geleverd, die al geïntegreerd was in een machine om
handborstels te maken. Het was indrukwekkend om te zien hoe dit gebeurde. In hun
werkplaats stonden ook nog andere machines, o.a. een machine die tandenborstels maakte.
Als aandenken kregen we nog elk enkele tandenborstels.

Figuur 69: Machine die tandenborstel van haren voorziet
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Bronvermelding

Email van Z. Otten
Beste Tom
Robots worden tegenwoordig nog steeds bestuurd door PLC. Echter er wordt nu
veel meer gewerkt met model ondersteund besturen, computergestuurd beheersen
en natuurlijk wordt er steeds meer ai toegepast.
Wil je meer weten zoek dan eens op internet, vooral bij de auto-industrie, of
bij universiteiten. Er is zeer veel te vinden op dit gebied.
Enkele boeken die ik ken:
Wat theorie over robotbesturing: Automatiseren met robots van C. Blume ,
isbn 90 201 16037
Erg praktisch (voor als je zelf een robot wilt bouwen..): Robot besturing
van J. Steenman , isbn 90-70160-45-5
Succes met het eindwerk.
Met vriendelijke groeten
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