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I.  INLEIDING 

A.  SEW-Eurodrive 

SEW-Eurodrive is een multinational die 
gespecialiseerd is in elektrische aandrijvingen. 
Zowel de motoren, reductoren en elektronische 
aansturingen worden zelf vervaardigd. 

B.  Industrie 4.0 

De industrie staat aan het begin van een nieuwe 
revolutie, namelijk industrie 4.0. Deze revolutie 
werpt een nieuwe kijk op de opbouw van fabrieken 
en machines. In tegenstelling tot industrie 3.0 wordt 
de hiërarchische structuur van een bedrijf vanuit 
een ander standpunt bekeken. Het doel is om alle 
machines en producten onderling met elkaar te 
verbinden en niet via een centraal systeem. Op deze 
manier kan er efficiënter data uitgewisseld worden. 
Doordat er data lokaal uitgewisseld wordt, kan een 
machine, product zelf beslissingen nemen. Dus de 
machines en bijgevolg ook de volledige fabriek 
worden smart. Het doel is dat de producten in het 
productieproces zelf hun weg gaan bepalen 
doorheen het bedrijf. Het product zal duidelijk 
maken naar welke machine hij moet. Dit product zal 
ook de machine op de hoogte brengen van wat er 
concreet moet gebeuren (bvb. welke tekst er 
gegraveerd moet worden op het product of welke 
opties al dan niet moeten geïmplementeerd worden 
op het product). Door deze denkwijze te hanteren 

                                                           
 

gaat de industrie van massaproductie naar massa 
personalisatie.[1] Het connecteren van machines 
met het internet valt onder de term Internet of 
Things (IoT). Door de link te maken met het internet 
worden heel wat services beschikbaar. Een aantal 
voorbeelden van internetservices zijn cloud data 
storage, data analyse, machine learning, visualisatie 
toepassingen enz. Een aantal tools om industrie 4.0 
te implementeren zijn Node-Red en MongoDB. Een 
interessant protocol om op een overzichtelijk 
manier data uit te wisselen is Message Queuing 
Telemetry Transport (MQTT).  

C.  Deltarobot 

Een deltarobot, ook wel flexpikker genoemd, is een 
pick & place robot. De robot is opgebouwd uit drie 
hoofdassen. Dit type robot valt onder de categorie 
parallelle robots. Bij een seriële robot wordt de ene 
as op de andere geplaatst bvb. een robotarm. Bij 
parallelle robots staan de motoren op een 
basisframe en wordt de beweging gemaakt door 
een stangenmechanisme.[2] Zo staan bij een 
deltarobot de drie hoofdassen vast op een 
basisplaat. Deze assen zijn 120° ten opzichte van 
elkaar gedraaid. Deze hoofdassen worden via 
stangen samengebracht in één punt. Dit is het 
werkpunt van de robot. Afhankelijk van de 
toepassing kan een vierde en vijfde as toegevoegd 
worden. Deze zorgen respectievelijk voor een 
rotatie- en kantelactie van het werkpunt. In figuur 1 
is een vijf assige deltarobot weergegeven. 

Ontwerp en realisatie van een deltarobotcel in 
een industrie 4.0 omgeving 
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Figuur 1: Deltarobot 

 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van deze masterproef is het uitwerken van 
een robotcel in de nieuwe demo hal van SEW-
Eurodrive te Marke. In deze cel zal er een deltarobot 
opgehangen worden. De unit moet in staat zijn om 
zelf objecten te detecteren. De te herkennen 
voorwerpen zullen de robotcel binnenrijden op een 
Automated Guided Vehicle (AGV). Eenmaal het 
product gelokaliseerd is, zal de deltarobot het 
opnemen. Er zal ook een smartbelt ingebouwd 
worden waar de robot het product zal op leggen. 
Met deze robotcel wil SEW-Eurodrive hun nieuwe 
gamma ‘Movi-C’ promoten. Dit is een all-in-one 
oplossing voor automatiseringsproblemen. De 
motion controller kan zowel één-assige machines 
als  complexe multimotion toepassingen aansturen 
(bvb. Deltarobot). Om de robotcel uit te tekenen zal 
eerst de nodige info over de robot, het visiesysteem 
en de smartbelt verzameld worden. Daarna wordt 
de volledige constructie uitgetekend in 3D. Na de 
goedkeuring van het bedrijf, die de constructie zal 
maken, wordt de focus gelegd op het elektrisch 
gedeelte. Hierbij zullen de principeschema’s 
opgemaakt worden. In samenwerking met een 
extern bedrijf wordt het elektrisch bord gemaakt. 
Nadat de constructie afgewerkt is, kunnen alle 

componenten geïnstalleerd worden. Vervolgens 
wordt het elektrisch bord opgehangen en de nodige 
kabels aangesloten. In een volgende stap wordt de 
motioncontroller geprogrammeerd. Het 
programma wordt geschreven volgens de PackML 
richtlijnen. In de laatste stap van dit project zal een 
AGV geïntegreerd worden. 

   

 

Figuur 2: Flowchart Eindwerk 

III.  RESULTATEN 

In figuur 3 is het resultaat te zien van de praktische 
realisatie. De constructie van de robotcel werd 
volledig gemaakt zoals het 3D model aangaf. In dit 
model werd de nodige aandacht besteed aan het 
ontwerp als demo unit. Zo was één van de doelen 
om zo weinig mogelijk kabels te zien en toch de 
elektrische componenten op een mooie manier te 
presenteren. 
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Figuur 3: Realisatie 

In het verslag werd de opbouw van de robotcel stap 
voor stap overlopen. Het visiesysteem bestaande uit 
twee 2D-camera’s werd geïmplementeerd en 
aangestuurd vanuit de motioncontroller. Dankzij 
deze camera’s weet de robot welke coördinaten het 
op te nemen voorwerp heeft. Het integreren van de 
safety werd gedaan in samenwerking met de firma 
Sick. Er werd ook een onderzoek gedaan naar 
industrie 4.0 en tools om dit te implementeren. Zo 
werd het basismodel van MQTT besproken. Dit is 
een protocol dat bovenop het TCP/IP-protocol ligt 
en werkt volgens het publish en subscribe principe. 
MQTT maakt het eenvoudiger om toestellen te laten 
communiceren met elkaar. 

  

Figuur 4: principeschema van de communicatie in de robotcel 

Een tweede tool is Node-RED. Deze software laat 
toe om hardware, API’s (Application Programming 
Interface) en online services met elkaar te 
verbinden. Er kunnen in Node-Red ook dashboards 
gemaakt worden. Deze kunnen dienst doen als GUI 
(Graphical User Interface) voor een machine.  

IV.  BESLUIT 

 

Om dit project tot een goed einde te brengen, werd 
beroep gedaan op de knowhow van SEW-Eurodrive 
en enkele externe bedrijven. Na het uittekenen van 
de plannen en opstellen van de schema’s heb ik dit 
gecommuniceerd met de bedrijven. Om dan alles te 
laten samenkomen tot één werkend geheel vergde 
zowel van mij als van ieder bedrijf de nodige 
inspanningen. In de demo hal is de robotcel van 
deze masterproef de allereerste machine. Daarna 
zal het industrie 4.0 concept van de hal nog verder 
moeten uitgewerkt worden. Want één machine 
maakt industrie 4.0 niet. Hierbij kan mijn thesis 
dienen als hulpmiddel. 
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