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I.  INLEIDING 

A.  Projectconsortium: Stäubli - UGent 

Stäubli is een internationale onderneming actief op 

het gebied van textielmachines, connectoren en 

robotica. In de afdeling robotica worden er 4- en 6-

assige robotarmen ontwikkeld. Ook in de 

Masteropleiding EM van UGent campus Kortrijk 

wordt gefocust op het ontwerp en optimalisatie van 

positioneersystemen en robotica. In dit project 

wordt een Stäubli robotarm geïmplementeerd op 

een lineaire demonstrator, beschikbaar in het labo 

mechatronica van de EM opleiding. 

B.  7
e
 as bij een 6-assige robotarm 

Robotarmen worden vooral gebruikt in gevaarlijke 

omgevingen of bij eentonig werk. Vanwege hun 

bouw, gebaseerd op de menselijke arm, zijn ze in 

staat om complexe taken uit te voeren. Toch is dit 

niet altijd voldoende en moet hun werkgebied 

uitgebreid worden. Dit is mogelijk door het 

implementeren van een externe as. 

In de praktijk worden er heel vaak 6-assige 

robotarmen gebruikt. Deze beschikken over 6 

roterende assen of vrijheidsgraden. Door het 

toevoegen van een externe as zoals een lineaire of 

roterende beweging ontstaat een 7
e
 as. 

Hierbij kan het werkstuk of de voet van de robotarm 

gemonteerd zijn op de externe as. Het is ook 

mogelijk om een gereedschap met extra assen, zoals 

een uitschuifbare grijper, te bevestigen aan de flens 

van de robotarm. Wanneer het werkstuk is 

vastgeklemd op de externe as, zoals een draaitafel, 

hoeft het minder verplaatst te worden. Dit gaat 

gepaard met tijdswinst en toenemende efficiëntie. 

                                                           
 

 

Wanneer de voet van de robotarm bevestigd is aan 

een lineaire externe as, vergroot het werkgebied en 

kunnen er op die manier langere werkstukken 

bewerkt worden. Het is ook mogelijk om meerdere 

robotarmen te hangen aan dezelfde lineaire as en zo 

de productiviteit nog te verhogen. 

De robotarm en de externe as kunnen onafhankelijk 

van elkaar bewegen. Maar om een specifiek traject 

te volgen, moet de beweging van beiden 

gesynchroniseerd zijn. Dit houdt in dat de robotarm 

en de externe as tegelijkertijd worden aangestuurd. 

Sinds kort biedt de software van Stäubli de optie om 

externe assen aan te sturen. De vraag kwam dan ook 

om een externe as te dimensioneren voor een 6-

assige robotarm (Figuur 1). 

 

Figuur 1: 6-assige robotarm [1] 

In het XiaK (eXpertisecentrum industriële 

automatisering Kortrijk) is een brug aanwezig met 

een slede om onderaan een robotarm te bevestigen 

(Figuur 2). De lineaire beweging van de slede 

creëert een extra, dus 7
e
, vrijheidsgraad voor een 6-

assige robotarm. De aandrijving beschikt echter nog 

niet over een motor en drive. 
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Figuur 2: 7
e
 as bij een 6-assige robotarm 

II.  DOELSTELLINGEN 

Aan de hand van CAD software (Siemens NX) 

wordt een motor en drive voor de aandrijving van 

de 7
e
 as gedimensioneerd. Dit resultaat wordt 

theoretisch onderbouwd en gevalideerd met een 

dimensioneringstool (Cymex). Eenmaal de 

aandrijving is geselecteerd en afgeregeld, wordt 

kennis verworven voor het aansturen van een 6-

assige robotarm aan de hand van Stäubli software. 

Ten slotte moet de beweging van de robotarm 

gesynchroniseerd worden met de 7
e
 as. 

III.  DIMENSIONEREN AANDRIJFLIJN 

Met behulp van CAD software (Siemens NX) is het 

nodige motorkoppel en -toerental bepaald voor de 

aandrijving van de 7
e
 as. Het voordeel van deze 

aanpak is dat de massa en inertie van alle 

componenten van de aandrijving al wordt berekend 

in de ontwerpfase. Met deze waarden kan het 

motorkoppel worden bepaald en kunnen, indien 

nodig, andere componenten worden geselecteerd. 

Het is ook mogelijk om na te gaan wat het effect is 

van de beweging van de robotarm op het 

motorkoppel met een betere motorkeuze als gevolg. 

Er is een motion simulatie uitgevoerd waarbij de 

componenten in de aandrijving, zoals een 

reductiekast en tandwieltandheugeloverbrenging, 

worden gemodelleerd. Hiermee kon ook de 

onderlinge interactie tussen onderdelen worden 

onderzocht. 

De conclusies van de motionstudie zijn toegepast op 

de 7
e
 as. Door een snelheidsprofiel op te leggen, kan 

het bijbehorende motorkoppel en -toerental bepaald 

worden. De resultaten uit de motionstudie stemmen 

overeen met de theoretische resultaten en de output 

van de dimensioneringstool. Het is dus mogelijk om 

een complexe aandrijving te dimensioneren op basis 

van het CAD model. 

IV.  SYNCHRONISATIE 

De motor wordt aangestuurd door een drive. Deze 

bevat een aantal regelkringen. Zo is er een positie-, 

snelheids-, en koppelregelkring (Figuur 3). 

 

 

Figuur 3: Regelkringen in drive 

De positieregelaar bestaat uit een proportionele (P) 

actie. Deze versterkt de positiefout. De 

snelheidsregelaar heeft een proportionele (P), 

integrerende (I) en differentiërende (D) actie. De 

snelheidsfout wordt niet alleen versterkt maar ook 

gesommeerd en gedempt. De koppelregelaar heeft 

enkel een P en I term. 

Zoals te zien op Figuur 3 gaat het snelheidssetpoint 

onmiddellijk naar de snelheidsregelaar. Het is ook 

mogelijk om het positiesetpoint af te leiden en 

rechtstreeks te sturen naar de snelheidsregelaar. Dit 

wordt allebei snelheidsfeedforward genoemd. 

De aansturing van de robotarm wordt voorzien door 

een Stäubli controller. Die bevat een computer om 

de beweging van de robotarm en de externe assen te 

berekenen. De setpoints voor de externe as worden 

verstuurd van de controller naar de drive en de 

actuele positie wordt teruggestuurd. Dit gebeurt via 

CANbus en CANopen. 

CANbus is een industrieel netwerkprotocol. Het 

beschrijft hoe de informatie wordt verstuurd tussen 

de controller en de drive. Het bepaalt wie er mag 

informatie verzenden en wanneer dit gebeurt. Als 

laatste voorziet het een mechanisme om fouten te 

detecteren waardoor het één van de meest 

betrouwbare veldbussen is. 

CANopen beschrijft het netwerkbeheer en hoe er 

verschillende soorten informatie zoals proces- en 

parameterdata wordt verstuurd [2]. 

Bovenop CANopen voldoet de drive aan de CiA 

402: CANopen device profile for drives and motion 

control. Dit profiel beschrijft de toestand van de 

drive en de operation mode. De toestand wordt 

beïnvloed door eventuele interne fouten en geeft 

aan of de drive is vrijgegeven. De operation mode 

beschrijft het gedrag van de drive. 
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De drive moet beschikken over een specifieke 

operation mode: Interpolated position mode. In deze 

werkingsmode berekent de drive tussenliggende 

waarden voor de posities afkomstig van de Stäubli 

controller. Hierdoor verandert de positie, snelheid 

en versnelling veel soepeler (Figuur 4). Het gevolg 

is minder trillingen waardoor een traject beter wordt 

benaderd. 

 

Figuur 4: Position vs Interpolated position mode 

Een overzicht van de nodige hardware is te zien op 

Figuur 5. De CS8C controller van de robotarm 

bevat een CAN-kaart (SRCAN). De drive moet 

beschikken over een CANopen interface. 

 

Figuur 5: Globaal overzicht [3] 

De controller en de drive worden geconfigureerd 

om de communicatie tussen beiden op een goede 

manier te laten verlopen. De controller is de master 

en moet de drive kunnen vrijgeven of niet. De 

operation mode moet ook gewijzigd kunnen 

worden. 

 

 

 

V.  RESULTATEN 

In het softwarepakket ontwikkeld door Stäubli 

(Stäubli Robotics Suite, SRS) wordt een applicatie 

geschreven om een traject aan te leren en te volgen. 

Hierbij wordt de positie van de slede en het 

gereedschap (tool) van de robotarm opgeslagen. 

SRS voorziet een commando om de tussenliggende 

posities te berekenen. Er is de keuze tussen het 

beschrijven van een rechte lijn tussen twee punten 

of de snelste manier waarbij as per as wordt 

aangestuurd. Naast de positie wordt ook de snelheid 

berekend. Deze worden verstuurd naar de drive. 

Als eindresultaat kan de tool op een constante 

positie worden gehouden wanneer de externe as 

(slede) beweegt. Dit is enkel mogelijk door de 

snelle communicatie via CANbus en CANopen en 

het interpoleren van de posities. 

VI.  BESLUIT 

Dit project is een samenbundeling van verschillende 

disciplines waaronder aandrijf- en regeltechniek, 

robotica en automatisering. Op elk domein zijn de 

doelstellingen behaald. De 7
e
 as is voorzien van een 

geschikte motor en drive. De communicatie tussen 

de controller en de drive is voorzien en de beweging 

van de robotarm en de 7
e
 as zijn gesynchroniseerd. 

Het verslag bevat een grondige beschrijving van het 

communicatieprotocol en de nodige instellingen om 

een dergelijk project te reproduceren. 

In de toekomst kan de nauwkeurigheid van de 7
e
 as 

opstelling worden opgemeten en vergeleken met 

concurrenten. Aangezien de software van Stäubli 32 

assen (inclusief de 6 assen van de robotarm) kan 

aansturen, is het ook interessant om na te gaan wat 

het effect is van extra assen op de nauwkeurigheid. 

Ook de invloed van de verschillende regel-

parameters kan worden onderzocht. 
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