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INLEIDING 

Wij zijn studenten in ons laatste jaar professionele bachelor in de elektronica van de KHK te Geel. 
Wij doen onze stage op de secundaire school Provil te Lommel. Onze opdracht bestaat er uit om 
een Yamaha sturing te maken voor een robotarm, samen met het programmeren van twee 
transportbanden met geïntegreerde lift.  

De robot en de transportbanden met geïntegreerde lift heeft Provil van de firma Philips in 
Nederland aangekocht om deze als didactisch materiaal te kunnen gebruiken. 

Bij de start van ons eindwerk, bood Provil ons twee mogelijke keuzes aan. De ene opdracht 
bestond uit een verdere uitbreiding van het eindwerk “Didactische servomotorsturing” van vorig 
jaar (dit eindwerk werd ook uitgevoerd door een student van de KHK). De tweede mogelijke te 
kiezen opdracht bestond uit het programmeren van een Yamaha sturing voor een robotarm. We 
hebben uiteindelijk voor deze 2de opdracht gekozen. Immers vonden we deze opdracht zeer 
uitdagend omdat we hiervoor veel in aanraking zouden komen met materialen die ook gebruikt 
worden in het bedrijfsleven. 

In hoofdstuk 1 wordt onze doelstelling besproken. Onze stageplaats wordt in hoofdstuk 2 
voorgesteld. In hoofdstuk 3 komt de opbouw en de aansturing van de robotarm aan bod. 
Hoofdstuk 4 omvat de bespreking van de werking van de verwerkingseenheid. Immers in dit 
hoofdstuk wordt onder andere aangegeven dat de verwerkingseenheid opgebouwd is uit een 
aantal transportbanden en een lift. In hoofdstuk 5 wordt de schakelkast besproken. Hoofdstuk 6 
handelt over de veiligheid. Er wordt iets meer uitleg gegeven over de veiligheidsanalyse en de 
toepassing bij ons project. Na het besluit komt hoofdstuk 7 als bijlage. Dit hoofdstuk bevat vooral 
schema’s en de handleiding die we hebben gemaakt. 
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LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

Provil  Provinciaal instituut Lommel 
KHK  Katholieke Hogeschool Kempen 
ASO  Algemeen Secundair Onderwijs 
TSO  Technisch Secundair Onderwijs 
BSO  Beroeps Secundair Onderwijs 
PLC  Programmable Logic Controller 
STD. DIO Standaard Digital Input/Output 
CPU  Central Processing Unit 
DC  Direct Current 
Rpm  Revolutions per minute 
PWM  Pulse Width Modulation 
EN  Europese norm 
ISO  Internationale Organisatie voor Standaardisatie 
MTTF  Mean Time To Failure 
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1 DOELSTELLING 

 

Onze opdracht bestaat er uit om een Yamaha servodrive aan te sturen voor een robotarm samen 
met het programmeren van twee transportbanden met geïntegreerde lift.  

De robotarm moet een werkstuk uit een magazijn nemen. Daarna moet deze robotarm het 
werkstuk op de bovenste transportband leggen. Dit werkstuk wordt dan via de lift getransporteerd 
naar de onderste transportband. Op de onderste transportband wordt er dan een bewerking 
uitgevoerd op het werkstuk. Hierna gaat het bewerkte werkstuk met de lift terug omhoog en wordt 
deze terug opgenomen door de robotarm.  Vervolgens wordt het bewerkte werkstuk ergens 
gestockeerd. Het bewerken van het plaatje behoort echter niet tot onze opdracht. 

 

 
Figuur 1 
Overzichtsfoto  
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2 VOORSTELLING PROVIL 

 

Figuur 2 
Luchtfoto Provil 

 

Wij doen onze stage in de Provil. Onze stageplaats is een school in tegenstelling tot de  meeste 
stageplaatsen die meestal bedrijven zijn. Deze school heeft een ruim studie aanbod. Je kan hier 
terecht voor zowel ASO-, TSO- alsook BSO-richtingen. Ook deeltijds onderwijs en avondschool 
vinden in deze school plaats. Onze opdracht bestaat eruit didactisch materiaal te ontwikkelen. Dit 
didactisch materiaal kan later door 6de jaars uit de TSO richtingen worden gebruikt.  

2.1 Enkele belangrijk data 

In 1949 is de Technische School van Lommel opgericht. Dit was een onderafdeling van de 
Technische School  van Overpelt. 

In 1953 nam de provincie Limburg de onderafdeling over. De school startte toen met 211 leerlingen 
en 15 mannelijke leerkrachten. Er werden toen 2 mogelijke richtingen aangeboden op de school: 
A3 Electromechanica en A3 Hout. Door deze overname veranderende de school van naam. De 
school werd vanaf toen P.T.S.L. of “Provinciaal Technische School van Lommel” genoemd.  

In 1955 zijn ze verhuisd naar de huidige locatie. 

In 1961 werd het B-gebouw  in gebruik genomen. De richting beroeps metaal A4 werd opgericht 
samen met avondschool voor Moderne Talen. De school veranderde zijn naam nogmaals. Ditmaal 
in PTBSL of “Provinciaal Technische Beroeps School van Lommel” genoemd. 
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In 1969 werd het studieaanbod uitgebreid met de beroeps richting Hout. Daarnaast kreeg de 
school een extra buitengewoon onderwijs waarin de richtingen Metaal en Hout werden 
aangeboden. 

In 1971 werd het C-gebouw en de sporthal in gebruik genomen. 

P.T.B.S.L. veranderde in 1976 in PROVIL(Provinciaal Instituut Lommel) 

Vanaf 1981 tot en met 1983 kwamen er nog verschillende richtingen bij waaronder 
Elektrotechnieken en een ASO richting (Sport Wetenschappen) 

In 1999 werden de richtingen Bouw en Elektriciteit-Elektronica nog toegevoegd aan het reed ruime 
aanbod van studierichtingen. 

Momenteel zitten er ongeveer 720 leerlingen en 120 tal leerkrachten. 
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3 ROBOT ARM 

 

Figuur 3 
Robot arm 

3.1 Servodrive 

De servodrive die we gebruiken om de robotarm aan te sturen, is een QRCX-E van Yamaha. De E 
staat voor European. Dit houdt in dat er PNP uitgangen gebruikt zijn in plaats van NPN. De drive 
kan 4 servo’s tegelijk aansturen. Deze drive kan zelfs nog meer servo’s tegelijk aansturen wanneer 
een tweede drive eraan gekoppeld wordt als slave.  

In de drive zit een complete controller ingebouwd die geprogrammeerd kan worden om de 
robotarm aan te sturen afhankelijk van ingangen die aangestuurd worden door de PLC. Hiernaast is 
het ook mogelijk om de drive eventueel zonder PLC  te gebruiken en  de rest van de machine aan te 
sturen met de general purpose uitgangen. Het programma schrijven gebeurt in een taal die door 
Yamaha zelf is ontwikkeld en sterk op basic lijkt. De programmeertaal is vrij makkelijk begrijpbaar 
maar is echter heel uitgebreid. 
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Figuur 4 
Servodrive 

 

3.1.1 Theoretische Bespreking Aansturing van de servodrive 

Het programmeren hebben we gedaan via een RS232 verbinding met het programma “VIP”. Het 
programmeren konden we ook tot stand gebracht worden met een hand terminal maar deze 
hadden we echter niet tot onze beschikking. 

De servodrive is met de PLC verbonden via de STD. DIO connector. Dit is een 50-polige connector 
waarop een aantal stuursignalen aanwezig zijn. Op deze connector zijn er 11 vaste en 15 
programmeerbare ingangen en zijn tevens 12 vaste en 7 programmeerbare uitgangen aanwezig. De 
overige 5 kabels worden gebruikt voor de voeding. 
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De pinbezetting van de STD. DIO staat in de volgende tabel: 

1 DI 00 Servo OK 14 DI 23 General- 
purpose input 
23 

27 COM- 
MON 

Relay common 40 DO 21 General- 
purpose output 
21 

2 DI 01 Servo ON 15 DI 24 General- 
purpose input 
24 

28 DO 1b Control OK (B 
contact) 

41 DO 22 General- 
purpose output 
22 

3 DI 10 Sequence 
control 

16 DI 25 General- 
purpose input 
25 

29 DO 1a Control OK (A 
contact) 

42 DO 23 General- 
purpose output 
23 

4 DI 11 Interlock 17 DI 26 General- 
purpose input 
26 

30 DO 2b Servo ON (B 
contact) 

43 DO 24 General- 
purpose output 
24 

5 DI 12 START 18 DI 27 General- 
purpose input 
27 

31 DO 2a Servo ON (A 
contact) 

44 DO 25 General- 
purpose output 
25 

6 DI 13 AUTO mode 19 DI 30 General- 
purpose input 
30 

32 DO 3b Alarm (B contact) 45 DO 26 General- 
purpose output 
26 

7 DI 14 Return to 
origin 

20 DI 31 General- 
purpose input 
31 

33 DO 3a Alarm (A contact) 46 DO 27 Servo OUT 

8 DI 15 Program reset 21 DI 32 General- 
purpose input 
32 

34 DO 10 Automatic mode of 
operation 

47 24V DC+24V 

9 DI 16 MANUAL 
mode 

22 DI 33 General- 
purpose input 
33 

35 DO 11 Return to origin 
completion 

48 24V DC+24V 

10 DI 17 Absolute 
reset 

23 DI 34 General- 
purpose input 
34 

36 DO 12 1 during operation 49 GND GROUND 

 

11 DI 20 General- 
purpose input 
20 

24 DI 35 General- 
purpose input 
35 

37 DO 13 2 during operation 50 GND GROUND 

 

12 DI 21 General- 
purpose input 
21 

25 DI 36 General- 
purpose input 
36 

38 DO 14 Program reset status    

13 DI 22 General- 
purpose input 
22 

26 DI 37 SERVICE 
mode 

39 DO 20 General- purpose 
output 20 
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3.1.2 Werking van de servodrive 

 

Figuur 5 
Blok schema servodrive 

 

In bovenstaand figuur wordt de werking van de servodrive schematisch weergegeven. De 
netspanning wordt eerst gelijkgericht. Hierna wordt deze door de motor drive omgezet in een 
driefase wisselspanning, die nodig is om de servomotor te laten draaien. De frequentie van deze 
spanning bepaalt de draaisnelheid van de servomotor. Op de as van de servo is een encoder 
aanwezig die aan de CPU doorgeeft hoeveel graden de spindel as gedraaid is. Eerst wordt de 
positie van het nulpunt ingesteld. Aan de hand van de gegevens die de CPU ontvangt van de 
encoder kan hij de positie van de as achterhalen. Als het programma bijvoorbeeld de x as 100mm 
wil laten verplaatsen, dan gaat de servo van de x as draaien totdat de encoder genoeg pulsen aan 
de CPU heeft doorgegeven. Om bruusk remmen en overshoot te voorkomen wordt hier een PID 
regeling op toegepast. 
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3.1.3 Praktische Uitwerking – Aansturing van de  servodrive 

3.1.3.1 Programma 

Het programma dat we hebben geschreven bestaat uit twee gedeeltes. Het gedeelte van de 
programma code, hierin moeten we de coördinaten oproepen uit een tweede deel. Dit deel bevat 
de coördinaten die robot moet volgen. 

De geschreven programmacode kunnen we nog eens verder opsplitsen in verschillende delen. 

Het eerste deel van de programmacode zal ervoor zorgen dat het werkstuk wordt opgenomen en 
vervolgens naar de transportband wordt gebracht. 

IF DI2(0)=1 THEN       
MOVE P,P2            'naar rechts bewegen 
MOVE P,P3            'object gaan halen 
SPEED 20 
SET DO(25)           'vacuüm zuignap opzetten 
MOVE P,P20          'omhoog bewegen nadat het werkstuk is opgehaald 
RESET DO(25)         'vacuüm zuignap afzetten 
SPEED 50 
SET DO(24)           'bek dicht 
WAIT DI2(4)=&B1 
MOVE P,P4            'naar achter bewegen na grijpen object  
MOVE P,P14           ‘naar links bewegen 
MOVE P,P5            'naar transportlift 
SPEED 20 
MOVE P,P13          'beetje laten zakken   
RESET DO(24)       'bek open 
DELAY 1000 
WAIT DI2(4)=&B0    'wachten totdat bek open is 
MOVE P,P6            'object laten zakken 
SPEED 50 
MOVE P,P7          'weggaan van transportband 
SET DO(20)          'Doorgeven aan PLC dat dit programma stuk uitgevoerd is 
DELAY 500 
RESET DO(20)          
ENDIF  

De robotarm zal in het tweede deel van de programmacode het bewerkte werkstuk opnemen en 
vervolgens gaat hij deze onderaan in het magazijn wegleggen. 

IF DI2(2)=1 THEN    'wachten op voorwerp 
MOVE P,P6            'naar voorwerp gaan 
SPEED 20          
SET DO(25)           'vacuüm opzetten 
MOVE P,P5            'opnemen van voorwerp 
RESET DO(25)         'vacuüm zuignap afzetten 
SPEED 50 
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SET DO(24)           'bek dicht 
WAIT DI2(4)=&B1 
SPEED 50 
MOVE P,P8            'achteruitgaan nadat werkstuk is opgenomen 
MOVE P,P9            'rechts gaan staan 
MOVE P,P10          'Naar voor gaan 
RESET DO(24)         'bek open 
DELAY 1000           '1000 ms wachten  
WAIT DI2(4)=&B0    'wachten totdat bek open is 
MOVE P,P21           'na onder gaan nadat werkstuk is weg gelegd 
SPEED 20 
MOVE P,P11           ‘werkstuk wegleggen  
SPEED 50 
SET DO(21)           'Doorgeven aan PLC dat dit programma stuk uitgevoerd is 
DELAY 500 
RESET DO(21)          
ENDIF 

In het derde deel van de programmacode gaat de robotarm een werkstuk van onder naar boven in 
het magazijn verplaatsen. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat de robot altijd kan blijven 
doorgaan zonder dat er iemand bijstaat. Dit is wel op voorwaarde dat er steeds twee werkstukken 
aanwezig zijn. Namelijk één werkstuk dat in het magazijn ligt en een ander werkstuk die bewerkt 
wordt. 

IF DI2(3)=1 THEN 
MOVE P,P11           'naar rechts gaan voor plaatjes te verwisselen 
MOVE P,P21           'naar voor gaan. 
SPEED 20 
SET DO(25)           'vacuüm zuignap opzetten 
MOVE P,P10           'plaatje opnemen 
RESET DO(25)         'vacuüm zuignap opzetten 
SPEED 50 
SET DO(24)           'bek dicht 
WAIT DI2(4)=&B1 
MOVE P,P22           'naar achter gaan 
MOVE P,P23           'omhoog gaan 
MOVE P,P20           'terug naar voor gaan 
RESET DO(24)         'bek open 
DELAY 1000           '1000ms wachten 
WAIT DI2(4)=&B0    'wachten totdat bek open is 
SPEED 20 
MOVE P,P3            'plaatje wegleggen door omlaag te gaan 
SPEED 50 
MOVE P,P2           'naar achter gaan. 
MOVE P,P7            'terug naar de plaats voor bewerkt plaatje op te halen 
WAIT DI2(3)=&B0 
ENDIF  
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3.1.3.2 Posities  

 

Figuur 6 
Point data 
  

Door de verschillende waarden van de assen in het point data venster in te geven kan men de 
robot laten bewegen. Per positie moeten we 6 waarden in vullen. Deze waardes zijn een waarde 
voor de X-as, Y-as, Z-as, R-as, A-as en B-as maar de A-as en B-as gebruiken we niet omdat deze niet 
aanwezig zijn op de robotarm. Deze verschillende punten vormen samen de verplaatsingen van de 
robot. 

 

Figuur 7 
Assen robot 

 

De punten worden door het programma opgehaald met de “move” instructie. Bijvoorbeeld “move 
P,P2” zorgt ervoor dat de robot van de huidige positie (P) naar de positie in P2 gaat.           
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3.2 Flip x serie robot 

3.2.1 Opbouw 

De robotarm die hier door de servodrive wordt aangestuurd is opgebouwd uit flip-x assen van 
Yamaha.  

 

Figuur 8 
Overzicht beschikbare assen 

 

Deze flip-x assen zijn assen die bestaan uit 4 belangrijke onderdelen: de servo motor, een spindel 
as, een moer en rail geleiding. De spindel as is aan de servo motor gekoppeld. Als de servo motor 
draait dan wordt de moer verplaatst over de as omdat de moer niet kan ronddraaien. De moer 
neemt dan het beweegbare gedeelte van de as mee. 

 

Figuur 9 
De spindel as 
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De assen die gebruikt worden bij deze robot zijn de volgende:  
  voor de X-as F20-20P 
 voor de Y-as F20-10P 
 voor de Z-as F14-20 
 voor de R-as R20 

Het tweede cijfer van het type geeft telkens aan hoeveel de lineaire verschuiving is bij één rotatie 
van de spindel as (Bijvoorbeeld: 20P wijst erop dat één rotatie een lineaire verschuiving van 20mm 
veroorzaakt). De P duidt hier op een PNP uitgang van de incremental encoder. Deze encoder geeft 
aan waar de as zich op dat moment bevindt. De F20’s hebben een lengte van 200-1450 mm en een 
vermogen van 600W. 
De Z-as of dus ook de F14 heeft een lengte van 150 -1050 mm en een vermogen van 100W.  
De R in R-as staat voor rotation. Deze kan dus alleen rond draaien. Het vermogen van deze as is 
200W en kan oneindig doordraaien. Dit is bij onze robot echter niet mogelijk omdat er kabels naar 
de bek lopen die dan stuk gemaakt worden. 

 

Figuur 10 
R20 rotatie as 
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3.3 Aansturing bek 

Om het plaatje op te nemen is er een bek gemaakt die het plaatje klemt. Die bek werkt 
pneumatisch maar de ventielen worden door de PLC gestuurd.  

 

Figuur 11 
Bek 

 

Het klemmen gebeurt op de volgende manier: eerst wordt het plaatje aangezogen via een zuignap. 
Daarna gaat de robotarm een stukje omhoog en gaat de klep dicht. Vervolgens gaat een tweede 
cilinder het plaatje klemmen en valt de vacuüm weg. 

 

Figuur 12 
Pneumatisch schema 

 

De cilinders zijn dubbelwerkende cilinders. Dit betekent dat er 2 aansluitingen op de cilinder 
aanwezig zijn, namelijk één om de cilinder naar binnen te laten bewegen en één om de cilinder 
naar buiten te laten bewegen. Als de perslucht wegvalt dan blijft de cilinder in zijn huidige stand 
staan.  
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In de cilinders is er een magneet aanwezig op de zuiger. Door naast de cilinder een reed contact te 
plaatsen kan de positie van de cilinder bepaald worden. Als de zuiger nu langs het reed contact 
komt, dan detecteert het reed contact het magnetisch veld en schakelt het contact dicht waardoor 
de PLC een signaal binnenkrijgt. 

 

Figuur 13 
2 standen 5/2 ventiel 

 

De gebruikte ventielen zijn monostabiele 5/2 ventielen. Deze hebben 2 standen en 5 aansluitingen. 
In de begin toestand van de ventielen wordt de ene kant van de cilinder van perslucht voorzien. In 
de andere stand wordt de andere kant van perslucht voorzien. De kant die niet met de perslucht 
verbonden is wordt opengezet zodat de lucht daar terug weg kan. De ventielen worden elektrisch 
aangestuurd door een PLC.  

 

Figuur 14 
5/2 Ventielen 
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Voor het vacuüm te schakelen wordt een monostabiel 3/2 ventiel gebruikt. Uit dit ventiel komt 
perslucht. Aan de hand van deze perslucht wordt met behulp van het Venturi effect een vacuüm 
gecreëerd. (Het Venturi effect wordt op de volgende bladzijde toegelicht.) Op deze vacuüm 
aansluiting zit ook een manometer met een schakelcontact. Als er een plaatje op de zuignap ligt 
dan wordt er harder vacuüm gezogen en schakelt de manometer. Het contact van de manometer 
wordt doorgeschakeld naar de PLC zodat deze weet dat het werkstuk op de zuignap aanwezig is. 
Vervolgens mag de bek van de robot dicht. 

 
Figuur 15 
Venturi, 3/2 ventiel en manometer 

 
Het Venturi effect houdt in dat er lucht doorheen een versmalling wordt gestuurd. Hierdoor neemt 
de snelheid van de lucht toe. In het gedeelte van de buis waar deze terug breder wordt, komt een 
klein buisje toe. Omdat hier de lucht snel overheen stroomt, gaat er tevens lucht uit het kleine 
buisje worden getrokken. Hierdoor ontstaat in het kleine buisje een onderdruk. Aan dit buisje is 
een zuignap bevestigt die het plaatje door deze onderdruk zal aanzuigen. 

 

Figuur 16 
Venturi  
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4 TRANSPORTEENHEID 

4.1 Transportbanden 

Om het plaatje in de machine te transporteren worden kleine transportbanden gebruikt. Deze 
transportbanden hebben aan elke kant een ketting waarop het plaatje komt te liggen.  
 

 
Figuur 17 
De transportband 

4.1.1 Motoren 

De kettingen worden aangedreven door kleine DC-motoren met een vertraging erop. De motoren 
werken op 24V DC en de draairichting wordt bepaald door de polariteit van de aangesloten 
spanning. 
 

 
Figuur 18 
DC motor 
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4.1.2 Relais sturing 

Om van draairichting te wisselen moet de polariteit van de motor omgedraaid worden. Hiervoor 
hebben we een simpele sturing bedacht die met twee relais met maar 1 wisselcontact werkt. Het 
grote voordeel van de motor op deze manier aan te sturen is dat er nooit kortsluiting gemaakt kan 
worden als er twee relais tegelijk aangestuurd worden. Een bijkomend voordeel is dat de motoren 
worden kortgesloten als ze niet aangestuurd zijn. Daardoor gaan ze remmen en staat de band 
sneller stil. 

 

Figuur 19 
Motor stuur schakeling 

 

De motoren worden per groep samen geschakeld. Zo krijgen we 3 groepen namelijk de 
transportband boven, de transportband onder en de transportband in de lift. De grote 
transportbanden bestaan uit 6 motoren en de transportband in de lift uit 2 motoren. 

4.1.3 Extra voeding 

De transportband motoren verbruiken 150mA per motor. Als nu de onderste of de bovenste 
transportband en de transportband in de lift aanstaan dan wordt er 1,2A getrokken uit de 24V 
voeding. De voeding van de PLC kan dit niet leveren. Daarom hebben we er een extra 24V voeding 
bijgeplaatst. 

 

Figuur 20 
24V voeding 
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4.2 Lift 

 

Figuur 21 
Lift 

 
De lift bestaat uit een transportband die over rails rijdt. Het omhoog en omlaag verplaatsen 
gebeurt met een spindel-as die door een motor wordt aangedreven. Deze motor is een asynchrone 
motor van 500W met een toerental van 1360rpm bij 50Hz. Op de motor zit ook een rem om ervoor 
te zorgen dat de lift niet naar onder zakt als de motor niet bekrachtigd is.   

 

Figuur 22 
Motor lift 
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4.2.1 Rotary encoder 

Om de positie van de lift te bepalen wordt er hier gebruik gemaakt van een rotary encoder. Dit is 
een component dat pulsen uitstuurt bij elke hoekverdraaiing. Die pulsen worden ingelezen in de 
counter kaart van de PLC.  

 

Figuur 23 
E6B2-CWZ5B 

 

De gebruikte rotary encoder heeft NPN uitgangen. Hierdoor krijgt de PLC geen signalen binnen. Dit 
komt omdat intern in de PLC pull down weerstanden zitten waardoor de ingang laag blijft als de 
rotary encoder uitgangen in geleiding zijn. Dit hebben we opgelost door pull-up weerstanden van 
2,2KΩ te gebruiken. Nu krijgt de PLC een hoog signaal via de pull up weerstanden. Als nu de 
encoder in geleiding gaat, wordt het hoog signaal naar de massa gebracht waardoor er een laag 
signaal op de PLC komt. Hierdoor krijg je pulsen die bruikbaar zijn voor de PLC. Een nadeel hiervan 
is dat de signalen geïnverteerd worden maar dat is voor onze schakeling geen probleem. 

  

Figuur 24 
NPN uitgang naar PNP ingang 
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De rotary encoder heeft 3 uitgangen: a,b en z. We gebruiken hier alleen de a en b uitgangen. Deze 
2 uitgangen geven pulsen die 90° in fase verschoven zijn. Als er van A eerst een stijgende flank 
komt en dan pas van B dan draait de as linksom. Als B eerst een stijgende flank heeft en dan pas A, 
dan draait de as rechtsom. 

 
Figuur 25 
Signalen rotary encoder 

 
Het aantal rotaties wordt bepaald door de pulsen op 1 uitgang te tellen. De rotary encoder geeft 
400 pulsen per omwenteling. Deze pulsen worden op de PLC geteld met een counter ingangskaart 
omdat de puls frequentie te snel is voor een gewone ingang. 
 
Bij het opstarten van de machine gaat de lift volledig naar beneden. Onderaan op de lift rail staat 
een inductieve sensor en daarmee wordt de counter in de PLC terug op nul gezet. In het 
programma gaat de lift dan omhoog tot een bepaalde counter waarde bereikt is. Met het terug 
naar ondergaan wordt de inductieve sensor terug gebruikt. 
  
 

 
Figuur 26 
Inductieve sensor onderaan op de lift rail 
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4.2.2 Frequentieregelaar 

Als de motor op volle toeren draait dan gaat de lift te snel bewegen. Het toerental van de motor is 
afhankelijk van de frequentie en het aantal poolparen in de motor.  

n= f / p 
Hierbij is n het toerental van de motor, f de frequentie van de netspanning en p het aantal 
poolparen. De motor die wij gebruiken heeft 2 poolparen. Daardoor is het toerental 1500 toeren 
per minuut. Maar omdat het hier om een asynchrone motor gaat, zit er slip op waardoor het 
effectieve toerental bij 50Hz maar 1360 toeren per minuut is. 

Het aantal poolparen is vast dus hiermee kan de snelheid niet geregeld worden. Daarom regelen 
we de frequentie van de motor. Dit doen we met behulp van een frequentie regelaar. 

We hebben voor een G110 frequentieregelaar van Siemens gekozen omdat deze eenvoudig kan 
worden ingesteld en deze op onze stageplaats al beschikbaar was. Bovendien voldeed deze 
frequentieregelaar aan al onze eisen. 

 

Figuur 27 
G110 frequentieregelaar 

 

Een bijkomend voordeel van een frequentieregelaar te gebruiken is dat de motor geen grote 
inschakelstromen gaat trekken en dat de lift trager vertrekt waardoor er minder stress en trillingen 
op de machine komen.  

Deze frequentieregelaar kan motoren tot 750W regelen. Dit is ruim voldoende voor onze 
toepassing aangezien de motor van de lift maar 500W is. 
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4.2.2.1 Werking 

De frequentie regelaar bestaat uit 2 delen, namelijk het vermogengedeelte en het 
aansturingsgedeelte. In het vermogengedeelte wordt de motor aangestuurd en in het 
aansturingsgedeelte worden de ingangen bekeken en daarvan afhankelijk wordt het 
vermogengedeelte aangestuurd. 

 

Figuur 28 
intern schema frequentieregelaar 

 

De inkomende netspanning wordt gelijkgericht met een dubbelzijdige bruggelijkrichter. Hierdoor 
bekomen we een gelijkspanning. Die gelijkspanning wordt dan afgevlakt door de condensator C1. 
Daarna wordt er met behulp van transistoren een driefase wisselspanning gemaakt. Deze 
wisselspanning is een PWM golf omdat er anders te veel vermogen in de transistoren gedissipeerd 
wordt.  

 

Figuur 29 
PWM sinus 
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Door de PWM golf krijgen we veel last van harmonischen. Die zorgen immers voor storing. Daarom 
moet er een afgeschermde kabel gebruikt worden tussen de frequentieregelaar en de motor. 

Het besturingsgedeelte regelt een aantal acties. Het belangrijkste onderdeel van dit gedeelte is de 
CPU, deze voert alle berekeningen uit, de CPU leest de ingangen in en stuurt de transistoren aan 
die op hun beurt de motor aansturen. 

De PWM golf die naar de motor gaat, is van een aantal factoren afhankelijk. Zo kan de frequentie 
geregeld worden. Als de frequentie lager wordt dan 50Hz, dan wordt de uitgangsspanning ook 
lager. Als de frequentie hoger wordt dan 50Hz, zou de spanning in theorie ook groter dan 230V 
moeten worden. Dit kan echter niet omdat de DC spanning in de drive daar niet hoog genoeg voor 
is. Hierdoor verliest de motor koppel als deze op hogere frequenties werkt. 

De frequentie kan op verschillende manieren worden ingesteld. Dit kan analoog zijn, via RS485 of 
via een vast ingestelde waarde. Wij hebben hier een vaste ingestelde waarde van 25Hz gebruikt. 
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4.2.3 Eindeloop schakelaars 

Om te voorkomen dat de lift te ver gaat wanneer deze niet op tijd wordt uitgeschakeld of wanneer 
er een fout optreedt, zijn er eindeloop schakelaars voorzien die het stuursignaal naar de frequentie 
regelaar onderbreken als ze bediend worden.  Een tweede contact van deze eindeloop schakelaars 
is doorverbonden met de PLC. 

 

Figuur 30 
Eindeloop schakelaar 

 

  

Figuur 31 
Schema eindeloop schakelaars 
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5 SCHAKELKAST 

Onze opdracht bestond uit het aansturen van de transportbanden en de lift. Hiervoor hebben we 
zelf een schakelkast ontwikkeld. Omdat niet alle componenten in één schakelkast pasten, hebben 
we besloten om het gedeelte van de motorsturing in een aparte schakelkast  te plaatsen. Deze 
twee kasten worden in de volgende punten uitgelegd. 

    

Figuur 32 
Schakelkasten 
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5.1 PLC 

Voor de PLC hebben we gekozen voor een S7-313C omdat deze beschikt over counter ingangen en 
omdat we met dit type van PLC al tijdens de lessen hebben gebruikt. We hebben deze PLC verder 
uitgebreid met nog 2 in- en 2 uitgangskaarten. Op deze manier is het mogelijk om alles aan te 
sturen. 

 

Figuur 33 
PLC 

 

De PLC en de contactoren in deze kast worden van spanning voorzien door een voeding die zich 
naast de PLC bevindt. Deze voeding is een 24V 5A voeding van Siemens. De gebruikte 
ingangskaarten zijn van het type SM321 en de gebruikte uitgangen zijn van het type SM322.  
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5.1.1 Theoretische bespreking PLC 

 
Figuur 34 
Blokschema PLC 

 

De ingangen van de PLC kunnen analoog en digitaal zijn. Deze ingangen worden gelezen en 
verwerkt door de CPU van de PLC. De CPU is galvanisch gescheiden van de ingangen door middel 
van opto-couplers. Een ingang kan een logische 1 of een logische 0 hebben. Een logische 0 hebben 
we als de spanning op de ingang tussen de 0V en 5V ligt. Een logische 1 hebben we als de spanning 
op de ingang tussen 13V en 30V ligt. Omdat de meeste PLC op een voeding van 24V werken, is de 
marge niet van 13V tot 30V maar van 13V tot 24V. 

De CPU is het brein van de PLC en voert opdrachten uit. Deze opdrachten samen vormen een 
programma. 

De CPU bestaat uit 3 delen. 
 - Logische eenheid 
 - Geheugen  
 - Tijd- en controle eenheid 
In de logische eenheid gebeurt de verwerking van alle gegevens. Deze gegevens worden 
sequentieel ingelezen. Dit wil zeggen dat alles achtereen wordt verwerkt en niet gelijktijdig. 

In het geheugen wordt het programma opgeslagen. 

Omdat het programma sequentieel loopt duurt het even vooraleer het gehele programma 
doorlopen is. In de tijd- en controle-eenheid wordt gekeken of de tijd die nodig is om één cyclus te 
doen, niet overschreden wordt.  Deze tijd wordt bewaakt door de watchdog en als de cyclustijd te 
lang duurt gaat die de PLC resetten.  

Bij de uitgangen heb je verschillende types van uitgangskaarten:  
 -uitgangskaarten met relais uitgang 
 -uitgangskaarten met transistor uitgang 

We gebruiken in onze opdracht uitgangskaarten met relais uitgangen omdat deze reeds aanwezig 
waren op onze stageplaats en aan onze eisen voldeden.  
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5.2 Beveiligingen  

Vlak nadat de voedingskabel de kast binnenkomt, hebben we een scheiderschakelaar geplaatst. 
Hierdoor kunnen we de kast op een eenvoudige manier spanningsloos maken. 

 

Figuur 35 
scheider schakelaar 

 

Achter de scheiderschakelaar bevindt zich een automaat ter beveiliging tegen kortsluitingen en 
overbelasting. De waarde hebben we 10A gekozen omdat dit een stap lager is dan de waarde dat 
de voeding is afgezekerd en toch is deze waarde nog ruim voldoende voor onze toepassing. 

 

Figuur 36 
Automaat 
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5.3 Bedieningspaneel 

Om de machine te bedienen is er een bedieningspaneel voorzien. Hierop staan 2 knoppen. 
Wanneer de machine spanningsloos is geweest, moet de machine worden opgestart met de 
startknop. Na 1 maal drukken start de robot arm op en gaan de robotarm en de lift terug naar hun 
beginpositie. Wanneer er een noodstop uitgevoerd is geweest, wordt de machine ook met deze 
knop terug opgezet. De tweede knop is een stop knop. Deze knop stopt de machine als de cyclus is 
afgelopen. De robot stopt dus niet onmiddellijk bij het indrukken van deze knop. 

Om het bedieningspaneel een beter uitzicht te geven en ook meteen de functies aan te geven 
hebben we er een afbeelding met uitleg op gemaakt. 

 

 

Figuur 37 
Bedieningspaneel 
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6 VEILIGHEID 

 

Aangezien we hier met een vrij gevaarlijke robotarm werken moet er ook nagedacht worden over 
de veiligheid. Daarom moeten we een veiligheidsanalyse uitvoeren en de gepaste maatregelen 
treffen. 

6.1 Veiligheidsanalyse 

6.1.1 EN 954-1 norm 

We hebben een veiligheidsanalyse uitgevoerd volgens de EN 954-1 norm. Het risico bij de machine 
wordt bepaald door een aantal gevaren in te schatten. Afhankelijk van deze gevaren leidt dit tot 
een bepaalde veiligheidscategorie. Zo wordt er gekeken naar de mate van verwonding, frequentie 
van blootstelling en de mogelijkheid tot afwenden. 

Bij het bepalen van de categorie wordt de volgende figuur gebruikt: 

 

Figuur 38 
Risicograaf 

 

Eerst moet de maat van verwonding bij een ongeluk bepaald worden. Dit kan lichte verwonding 
(S1) of ernstige verwonding met eventuele dood tot gevolg (S2) zijn. Bij onze robot is het tweede 
van toepassing. De volgende stap is de frequentie van blootstelling. Deze kan zelden tot soms en/of 
korte (f1) of vaak tot continu en/of lange (f2) blootstellingtijd zijn. Aangezien we een hek rond onze 
robot hebben geplaatst is er maar zelden een blootstelling van het gevaar en kunnen we voor  F1 
kiezen. Dan komt de mogelijkheid tot afwenden van het gevaar. Dat kan mogelijk zijn onder 
bepaalde omstandigheden (P1) of nauwelijks mogelijk (P2). Hierdoor komen we uit op categorie 2-
3. Omdat een hogere beveiliging altijd beter is hebben we voor categorie 3 gekozen. 
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De bekomen categorie bepaalt op welke manier de in- en uitgangselementen zijn uitgevoerd. 

De ingangselementen die voor de veiligheid zorgen worden bij de categorieën vanaf categorie 2 
dubbel uitgevoerd. Voor de startknop en resetknop is dit niet nodig aangezien deze niet gevaarlijk 
zijn als ze niet werken. 

 

 
Figuur 39 
Uitvoeringen contacten 

 
Ook de uitgangselementen worden vanaf categorie 2 dubbel uitgevoerd. Dit wordt gedaan voor als 
één contact niet meer uitschakelt dat het andere dan nog onderbreekt. Deze 2 contacten moeten 
ook op aparte contactoren zitten. 

Bij onze robot hebben we te maken met categorie 3. Dit houdt in dat de contacten van de 
noodstop redundant moeten worden uitgevoerd en dat de contactoren ook dubbel moeten 
worden uitgevoerd. Er moet ook een terugkoppeling voorzien zijn op de contactoren naar het 
veiligheidsrelais. Dit gebeurd door een normaal gesloten contact, van de contactor, op te nemen in 
de terugkoppelingslus. 
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6.1.2 ISO13849-1 (PL) en IEC EN 62061 (SIL) normen 

In november 2009 vervalt de hiervoor besproken EN 954-1 norm. Deze wordt dan vervangen door 
de ISO13849-1 (PL) en IEC EN 62061 (SIL) normen. De reden hiervoor is dat er in de oude norm 
geen rekening werd gehouden met de betrouwbaarheid en de uitvalwaarschijnlijkheid van 
onderdelen. 

De norm ISO13849-1 is gepubliceerd in november 2006. Op 30 november 2009 wordt de EN954-1 
vervangen door de ISO13849. In de tussenperiode zijn beide normen parallel geldig. 

We hebben de nieuwe norm niet gebruikt omdat we te weinig gegevens hadden van alle gebruikte 
onderdelen. We hebben hieronder de werkwijze wel kort beschreven. 

Bij de nieuwe norm bestaat het bepalen van de beveiliging uit 5 stappen: 

1. Het definiëren van de eisen aan de veiligheidsfuncties.  
2. Het bepalen van het vereiste prestatieniveau. 
3. De vormgeving en technische realisatie van veiligheidsfuncties.  
4. Het bepalen van Performance Level en kwantitatieve beschouwing.  
5. De verificatie.  

Bij stap 1 moesten we voor elke veiligheidsfunctie de eigenschappen vastleggen. Bijvoorbeeld als er 
een hek van een machine wordt opengedaan mag de machine niet starten zolang het scherm open 
is en er geen nieuw startcommando gegeven is.  

Stap 2 is het bepalen van het vereiste prestatieniveau. Deze stap is ongeveer hetzelfde als bij de EN 
954-1 norm. De risicograaf is hier wel gewijzigd. Zo zijn er nu 5 sturingscategorieën die 
“Performance Levels” genoemd worden.  

 

Figuur 40 
Risicograaf 

 

Stap 3 is de vormgeving en technische realisatie van veiligheidsfuncties. Dit houdt in dat de 
eigenschappen van stap 1 nu opgebouwd worden.  
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In stap 4 wordt de performance level en de kwantitatieve beschouwing  bepaald. Elk onderdeel van 
een machine draagt bij aan de veiligheidsfunctie. Met deze factoren wordt een prestatieniveau 
berekend. Dit wordt dan in een staafdiagram geplaatst om het Performance Level te kunnen 
bepalen. 

 

Figuur 41 
Performance level 

 

DC staat hier voor foutendekking (Diagnostic Coverage ) en MTTFd is de betrouwbaarheid (Time to 
Dangerous Failure) 

In de vijfde stap wordt nagegaan of het bereikte Performance Level overeenkomt met het vereiste 
Performance Level. Het bereikte prestatieniveau moet gelijk of beter zijn dan de PL-waarde uit stap 
2. Als dit niet zo is dan moet het veiligheidsgedeelte opnieuw ontworpen worden. 
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6.2 Toepassing 

6.2.1 Het veiligheidsrelais 

 

Figuur 42 
Pnoz1 veiligheidsrelais 

 

Het veiligheidsrelais dat we hier hebben gebruikt is een Pnoz 1 van Pilz. Dit veiligheidsrelais kan 
gebruikt worden tot en met beveiligingcategorie 3. Dit komt omdat bij categorie 4 afzonderlijke 
contacten in plaats van parallel contacten gebruikt moeten worden en dat niet kan met dit 
veiligheidsrelais. 

Het gebruikte veiligheidsrelais heeft 3 normaal open contacten en 1 normaal gesloten contact(zie 
figuur 42). De normaal open contacten mogen tot 2000 VA AC1 schakelen. Maar dit zijn contacten 
voor stuur signalen en is daarom niet voldoende voor de servodrive. Daarom hebben we er extern 
nog 2 contactoren aangehangen. 
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Werking: Als er een startpuls wordt gegeven door T33 en T34 met elkaar te verbinden gaat K3 
bekrachtigd worden. Hierdoor kunnen K1 en K2 bediend worden als T11 met T12 en T11 met T22 
verbonden is. Als K1 of K2 aangetrokken is dan zorgt contact 1 ervoor dat het bijhorende relais 
aangetrokken blijft. Door contact 2 wordt de stroomkring naar K3 verbroken en valt deze af. 
Als er een noodstop bediend wordt dan valt de verbinding tussen T11 en/of T22 weg waardoor K1 
en/of K2 uitvallen.  

 

 

Figuur 43 
Intern schema veiligheidsrelais  

 

Met de feedback control loop wordt voorkomen dat je kunt inschakelen als er iets mis is met de 
externe relais. Van die externe contactoren staan er contacten in serie. Als één van de twee relais 
bekrachtigt blijft dan blijft die zijn normaal gesloten contact open waardoor X1 en X2 niet meer 
doorverbonden zijn. 

Via de safety contacts schakelen we 2 relais die de motorspanning van de servodrive schakelen en 
de voeding van de motoren van de transportbanden. Bij de lift staan 2 aparte relais om de motor 
uit te schakelen. Deze relais hebben we niet in de hoofdkast gezet om daar storingen van de 
frequentie regelaar te vermijden. 
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6.2.2 Noodstoppen 

Als er iets mis gaat moet de machine snel stop gezet kunnen worden. Hiervoor hebben we 2 
noodstoppen gebruikt. De stopknoppen hebben 2 contacten die allebei met een aparte kring van 
het veiligheidsrelais verbonden zijn zodat als 1 contact hapert het andere nog altijd werkt. 

 

Figuur 44 
Noodstop 

6.2.3 Veiligheidshekken 

Om de gevarenzone te beperken hebben we hekken rond de robotarm geplaatst. Als de deur 
hiervan opengaat dan gaat de machine in noodstop. Dit komt omdat er een deurcontact op de deur 
gemonteerd is en een plug(die in het deurcontact past) op de deur. Als de deur open is, wordt de 
noodstop kring onderbroken waardoor de machine in noodstop gaat. 

 

Figuur 45 
Veiligheidshekken 
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6.2.4 Gebeurtenissen bij een noodstop 

Als er een noodstop is, worden een aantal acties uitgevoerd. Eerst schakelt het veiligheidsrelais zijn 
uitgangen uit. Hierdoor vallen er 2 contactoren uit in onze kast. Deze schakelen de motorvoeding 
van de servodrive en de 24V van de transportbanden uit. Bij de lift wordt de kabel tussen de motor 
en de frequentie regelaar onderbroken. En bij de servodrive wordt de drive in emergency stop 
gezet door de spanning van de servo ok ingang af te halen. De contacten van al deze handelingen 
zijn dubbel uitgevoerd. 

 

Figuur 46 
Veiligheidscircuit rond servodrive 
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6.2.5 Signalering 

Op de machine is een signaaltoren voorzien om de status van de machine aan te geven. Er zitten 3 
lampen op met de volgende functies: 

-groen  machine is nu in werking 
-oranje  knippert bij het opstarten of bij een fout 
-rood  machine staat in noodstop 

 

Figuur 47 
signaaltoren 

 

De lampen worden aangestuurd door de PLC, deze laat de rode lamp bij een noodstop branden. Bij 
een fout van de servodrive, als de eindeloopschakelaars van de lift bediend zijn of als de machine 
aan het opstarten is dan gaat de oranje lamp knipperen. Als de machine in werking is wordt de 
groene lamp aangestuurd. 
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BESLUIT 

Onze stage was een zeer leerrijke ervaring voor ons. We hebben veel bijgeleerd over de materialen 
die we hebben gebruikt. De zoektocht naar de manier waarop alle onderdelen werken, was zeer 
leerrijk. We hebben nu een duidelijke kijk gekregen op de wijze van het functioneren van de 
onderdelen. 

Tijdens deze stage hebben we geleerd dat het niet altijd even gemakkelijk is om iets te ontwikkelen 
waarvan we initieel weinig af wisten. Maar dit vormde voor ons een zeer grote uitdaging. Omwille 
van het feit dat onze voorkennis beperkt was, hebben we wel veel problemen ondervonden tijdens 
de uitwerking van ons project. Maar dankzij een goede samenwerking zijn we er toch in geslaagd 
om deze opdracht tot een goed einde te brengen.  

Wat we hebben onthouden aan deze stage is dat een opdracht altijd in een paar fasen verloopt. 
Eerst moeten we opzoeken  op welke manier elk onderdeel werkt. Daarna moet je plannen welke 
onderdelen het meeste tijd in beslag nemen. Met het onderdeel waaraan het langste gewerkt zal 
moeten worden, kan je altijd het beste beginnen. Pas nadat dit onderdeel volledig af is begin je aan 
de ontwikkeling van het volgende onderdeel. Na deze fase worden eventueel aanpassingen 
aangebracht aan de programma’s en/of machine. Als laatste fase wordt aan de afwerking gedacht, 
o.a. aanduiden waarvoor de knoppen dienen, enz. … . 



46  

LITERATUURLIJST 

 

EN 954-1 - EduLab wiki - industriële automatisering 

Gevonden op 8 april 2009 op het internet: 
http://wiki.edu-lab.nl/(S(0ydimy45xswaptvetsuccvvr))/EN%20954-1.ashx 

ISO 13849-1 vervangt definitief EN954-1 

Gevonden op 9 april 2009 op het internet: 
http://www.amelior.be/ndl/artikels/artikel.asp?c=4&sc=6&a=237&tc=1 

Yamaha Robotics Industrial Robots and Controllers 

Gevonden op 10 maart 2009 op het internet: 
http://yamaharobotics.com/Business/robot/flipx/index.html 

50@ Provil, Profiel van een halve eeuw Provil. (2003). Provil 

Elektrotechnisch tekenen schema’s lezen 3. (1998). Wolters Plantyn  

Parameterliste Sinamics G110. (2004). Siemens 

QRCX-E series owner’s manual. (2006). Yamaha 

VIP Windows getting started. (2004). Yamaha 

QRC series programming manual. (2002). Yamaha 

 
 
 
  



47  

7 BIJLAGEN 

Bijlage 1:Tekeningen veiligheidshek 

Vooraanzicht 
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Linkerzij aanzicht 
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Bovenaanzicht 
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Bijlage 2: Schema’s 

Hoofdkast 
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Kast frequentieregelaar 
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Bedradingschema 
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PLC aansluitingen 
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Bijlage 3: PLC programma grafcet 
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Manual mode 

Auto mode 

Noodstop     & /M2.2 

T1 

T1 3s 

Auto Mode 

Servo On 

T2 600ms 

DO11 return to origin complete 

T3 200ms 

T3 

M1.0 

M1.1 

M1.2 

M1.3 

M1.4 

M1.5 

M4.0 

T4 

T4 200ms 

M1.6 

Auto mode 

Program reset status 

M1.7 

Vertraging na inschakelen spanning 
servodrive  

Robot naar nulpunt  

Robot programma resetten  

Automatische mode  

Programma resetten  
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M2.1 Lift naar onder 

M2.2 Hoofdprogramma 

 

Running 2 

Lift sensor 

Lift begin positie bepalen en counter 
resetten  
Merkers Hoofdprogramma resetten 

Hoofdprogramma uitvoeren  

MB10=0 MB11=0 MB12=0 
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Hoofdprogramma  

M10.1 Robot GPO 20 Robot neemt plaatje op en legt dit op de 
band  

Werkstuk naar  lift BAND1 

Lift omhoog 

Transportbanden boven naar binnen 

Lift omlaag 

Transportbanden naar buiten 

4 seconden wachten.  
(Hier gebeurd de bewerking maar die 
behoord niet tot onze opdracht)  

Transportband onder naar binnen 

Transportbanden onder naar binnen 

Lift omhoog Lift Omhoog 

GPO20(I5.0) 

Sensor  2 ( I125.2) 

CVAL = 36200 

Sensor in lift (I0.7) 

Sensor lift onder (I0.6) 

Sensor einde band 3 

T21 

Band 3 Sensor (I 125.6) 

Sensor in lift (I0.7) 

START 

BAND1 BAND2 

BAND2 BAND3 

BAND3 

T21 

BAND3 BAND2 

M10.2 

M10.3 

M10.4 

M10.5 

M10.6 

M11.0 

M12.0 

M12.1 

M12.1 
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Transportbanden naar buiten 

Programma robot neemt plaatje op Robot 2 

CVAL = 36200 

Sensor einde boven 

BAND3 BAND2 

GPO 21 

Stopmerker of startpuls 

M12.2 

M12.3 

M12.4 
Als er op de stopknop gedrukt is dan is 
de stop merker laag en stopt het 
programma hier wachtend op een 
startpuls.  
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Na noodstop 

  

Servo On 

T6 

Start 

Manual mode 

Auto mode 

Noodstop    & M2.2 

T5 

T5 3s 

Auto Mode 

Servo On 

T6 600ms 

T7 

T8 200ms 

T7 

M80.0 

M80.1 

M80.2 

M80.3 

M80.4 

M80.5 

M80.6 

T8 

M80.7 

Auto mode 

Hoofdprogramma 

 

Running 2 

Vertraging na inschakelen spanning 
servodrive  

Robot programma starten 

Hoofdprogramma uitvoeren 
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Klemmen 

 

 

 

  

Y5 

Y5 

Vacuüm zuignap (Y4) 

Vacuüm sensor 

Reedcontact Y5 dicht 

Reedcontact Y3 dicht 

     Do24 

Reed Y3 open 

M70.0 

M70.1 

M70.2 

M70.3 

M70.4 

M70.5 

M70.6 

Vacuüm zuignap (Y4) 

Y4 

Y5 Y4 Di 24 

Y5 Di 24 

Di 24 

Reed Y5 open 

       Do24 

Plaatje vastzuigen met zuignap 

 

Plaatje vastzuigen met zuignap 
Klem dicht  

Klem dicht 
Klemmen 

Klem dicht 
Klemmen 
Terugkoppeling naar servodrive 
 

Klem dicht 
Terugkoppeling naar servodrive 

Klem open 
Terugkoppeling naar servodrive 

Wachten op stijgende flank Do24 
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Bijlage 4: Handleiding 
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INLEIDING 

In deze handleiding gaan we zien hoe een programma wordt gemaakt voor het 
aansturen van een robotarm, hoe een frequentieregelaar wordt ingesteld en welke 
parameters hierbij van belang zijn. Eerst wordt de frequentieregelaar behandeld en 
daarna het programma VIP en hoe dit moet gebruikt worden voor het schrijven van een 
programma voor de servodrive.  
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1 OVERZICHT 
 

Eerst wordt de voorbereiding van de frequentieregelaar bekeken. Hierna zien we hoe de 
parameters van de frequentieregelaar moeten worden ingesteld. De frequentieregelaar 
kan ook voor andere motoren gebruikt worden als de parameters anders ingesteld 
worden. De instellingen die wij hebben genomen zorgen voor een goede werking van 
de motor.  

In het deel van de handleiding voor de Yamaha QRCX-E worden eerst enkele fouten 
beschreven die wij hebben gekregen met de bijhorende oplossingen. Dan wordt 
uitgelegd hoe het programma VIP werkt. Op het einde worden de instructies uitgelegd 
en hoe het programma zelf gemaakt moet worden.  
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2 LIJST MET AFKORTINGEN 
 

BOP Basic Operation Panel 
MOP Motor Potentiometer 
Rpm Rotaties per minuut 
DIN Digitale ingang 
USS Universal Serial Interface 
PTP Point to point 
L Lineair 
C Cirkelvormig 
DI Digitale input 
DO Digitale output 
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3 HANDLEIDING FREQUENTIEREGELAAR 
 

3.1 Voorbereiding 

Eerst moet de voeding aangesloten worden aan de klemmen bovenaan de 
frequentieregelaar. Deze zijn in onderstaande figuur aangeduid door PE, L1, N.  Op de 
klemmen U, V, W moet de motor worden aangesloten.  

 
Figuur 1 
 Frequentie regelaar 

 
 

Voor het verwisselen van het frontpanel moet de frequentieregelaar altijd 
spanningsloos worden gemaakt. Voor het programmeren moet altijd de voeding 
aangesloten zijn. 

Om de frequentieregelaar in te stellen kan je kiezen tussen het programmeren via 
seriële verbinding of via BOP(Basic Operation Panel). 

Om het instellen van de parameters via de seriële verbinding moet men eerst het panel 
met de seriële aansluiting op de frequentieregelaar bevestigen en dan de bijgeleverde 
software installeren. 

Om de parameters in te stellen met BOP, moet je het panel bevestigen op de 
frequentieregelaar. Origineel staat deze parameter ingesteld zodat men kan werken 
met BOP.  
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Programmeren via seriële verbinding 

 
Figuur 2 
Serïele connectie 
 

Programmeren via Basic Operator Panel 

 
Figuur 3 
BOP 
 

3.1.1 Uitleg knoppen 

 

 =start regelaar 
O =stop regelaar 
 =draairichting omdraaien 
Jog =test motor op lage snelheid 
FN =reset storingen of ga naar parameter 0 
P =toegang tot parameters 
 =verhogen van parameters en verhogen van de waarde van parameter 
 = verlagen van parameters en de waarde van parameter 
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3.1.2 Fabrieksinstellingen 

 
Je kan nu verschillende parameters wijzigen: 

P0003 = 1 gebruikerstoegang 
P0010 = 30 fabrieksinstellingen 
P0970 = 1 reset naar fabrieksinstellingen 

Wacht nu even. Na een tijd schakelt de frequentieregelaar automatisch het reset menu 
uit(P0010 = 0, P0970 = 0). Dit wil zeggen dat alles juist is uitgevoerd. 

Druk nu eerst op “FN” en dan op “P” om terug de parameters te kunnen instellen. 
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3.2 Inbedrijfstelling 

 

Op het display komt nu 0.00 te staan. Druk nu op P, dan wordt het programmeermenu 
zichtbaar. Als je nu de volgende stappen volgt, bekom je een goede instelling van de 
frequentie regelaar. 

Druk nu op     , om de verschillende parameters te wijzigen.  

Druk nu op     , nu verschijnt er op het scherm P 0003. Druk nu op P dan komt een 
cijfer te staan, deze kan je nu wijzigen door de pijltjes op de BOP.  We hebben hier 4 
mogelijke instellingen:  

1. standaard 
2. uitgebreid 
3. expert 
4. gereserveerd  

Hier kiezen we voor 3. 

Druk nu op P, P0003 wordt gesloten en andere parameters kunnen nu worden 
aangeduid door middel van de pijltjes. 

Wordt nu op     geduwd, dan wordt P 0010 zichtbaar. Dit is een belangrijke parameter. 
Je hebt hier 5 mogelijk instellingen:  

0. klaar: hier werkt de frequentie regelaar al. Nu kunnen nog maar enkele 
parameters bekeken worden. 

1. snelle inbedrijfname: dit dient voor het instellen van parameters. 
2. omvormer: naar service instellingen. 
29. download: programmeren via seriële kabel. Parameter P 0010 moet dan op 29 

staan. 
30. werkinstellingen. 

Deze parameter moet eerst op 1 gezet worden om de andere parameters te kunnen 
programmeren. Om de frequentieregelaar te laten werken moet deze terug op 0 
worden gezet. Vergeet deze op het einde niet op nul te zetten. 

Parameter P0100: hier kan je kiezen wat de standaard frequentie is. Je hebt hier 
keuze tussen 3 mogelijke instellingen. 

0. Europa(kW): standaard frequentie is 50Hz. 
1. Noord-Amerika (hp): standaard frequentie is 60Hz.  
2. Noord-Amerika (kW): standaard frequente is 60Hz. 

Hier kiezen we voor 0. 
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Figuur 4 
Frequentie instelling 
 

Alle switches moeten omlaag staan. Switch1 dient om op 50Hz(Europa) of 
60Hz(Amerika) te werken. 

De gegevens voor de volgende parameters (P0304 en P0305 en P0307 en P0311) 
bevinden zich op het motortypeplaatje.  

Parameter P0304: de spoelspanning wordt hier bepaald. Neem hier 220V-230V 
omdat de gebruikte motor in driehoek staat. 

 
Figuur 5 
Ster/ driehoek 

 
Parameter P0305: de stroom wordt hier ingesteld. Neem hier 2,3 A. 

Parameter P0307: het maximum vermogen van de motor. Neem hier 450 W. 

Parameter P0310: bepaalt de frequentie van de motor. Stel deze in op 50 Hz. 

Parameter P0311: instellen van toerental. Neem hier 1360 rpm.  

Parameter P0700: bepaalt hoe de frequentieregelaar bediend wordt. Hier zijn 4 
verschillende instellingen mogelijk.  
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0. Voorinstelling. Siemens heeft zelf een standaard aansturingmodus 
1. Aansturen via BOP(Basic Operator Panel) 
2. Aansturen via de klemmen op de frequentie regelaar.(zie P0003) 

 
Figuur 6 
Digitaal aansturen 
 

5. Aansturen via seriële ingangen.  

 
Figuur 7 
USS 
 

USS is een serieel communicatieprotocol. Dat is in dit geval RS485. 
Kies voor 2 dan moet je parameter 0003 op 3 staan (Expert). 

1=> hier kunnen we via de knoppen op de BOP de frequentieregelaar besturen.  

2=> hiermee kunnen we via de klemmen op de regelaar de uitgang aansturen. Men 
moet wel de juiste klemmen hiervoor aansluiten(Zie figuur 6 digitaal aansturen). 

Parameter P1000: deze parameter geeft aan hoe de frequentie wordt ingesteld. Er 
zijn hier 5 verschillende mogelijkheden: 

0. geen ingestelde waarde. 
1. frequentie bepalen via MOP( Motor potentiometer) 
2. frequentie bepalen via een analoge waarde. 
3. een vaste frequentie. 
5. frequentie bepalen via de digitale ingangen van de regelaar via RS485 
protocol, dit is een communicatieprotocol voor in de industrie  

We nemen hier nummer 3, vaste frequentie omdat voor het doeleinde van onze motor 
niet nodig is dat de frequentie variabel moet zijn. We hebben dit ook al ingesteld in 
P0110 

Parameter P1080: de minimale frequentie, we stellen deze in op 25 Hz. Als deze 
frequentie te laag is, kan de motor verbranden. Dit komt doordat de ventilator die ook 
op de as van de motor is gemonteerd dan trager gaat draaien waardoor er dan niet 
genoeg koeling is.  

Parameter P1082: maximale frequentie. Deze moet op 60 Hz ingesteld worden. Dit 
mag ook niet te hoog zijn omdat hier ook de ventilator de motor niet koel kan houden. 
De maximale frequentie van de frequentieregelaar is 650 Hz 

Parameter P1120: deze parameter is de aanlooptijd van de motor tot hij het 
ingestelde toerental bereikt heeft. Deze nemen we op 2 s. 
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Parameter P1121: deze parameter is de tijd dat de motor nodig heeft om tot stilstand 
te komen. Het remmen gebeurt door de frequentie te laten dalen. Deze staat op 0 
omdat de motor meteen moet stilstaan.  

Parameter P1300: deze parameter duidt het regelingstype aan. Je hebt hier 3 
verschillende mogelijkheden. Kies hier voor tweede keuze omdat deze rekening houdt 
met het koppelverloop van de machine.  

 
Figuur 8 
Aanloop machine 
 

Parameter P3900: 

0. geen versneld instelmenu (geen motor berekening) 
1. einde van versneld instellen. Alle parameters worden weer naar 

fabrieksinstelling gezet. 
2. einde van versneld instellen. Alle in- en uitgangen worden terug naar 

fabrieksinstelling gezet. 
3. einde versneld instellen, zonder resetten naar fabrieksinstelling 

 Neem voor deze 0.  

Vergeet niet P0010 op ‘0’ te zetten anders zal deze niet werken. 
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4 HANDLEIDING YAMAHA QRCX-E 

4.1 Voorbereiding 

4.1.1 Nieuwe file  

Om een nieuwe file te maken, moeten volgende stappen gevolgd worden. Als je de 
bijgeleverde software (VIP) opent, dan krijg je dit kader. 

 
Figuur 9 
Keuze nieuw bestand 
 

Als alleen de robot moet getest worden, duidt men “connect robot controller” aan. Om 
te starten wordt “create new file” aangeduid. 

 
Figuur 10 
Robot type 
 

Duid hier QRCX aan, want dat is het type van de servodrive. De ‘e’ in QRCX-e betekent 
dat de servodrive voor Europa is. 

 
Figuur 11 
File type 
 

Hier wordt System(*.all) aangeduid, dit bevat alle onderstaande onderdelen. 

Geef een willekeurige naam in en druk op “OK”. 
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Figuur 12 
Program name 
 

Er wordt nu een venster geopend en hier kan in geprogrammeerd worden. Dit venster 
heet programmeervenster. Eerst gaan we nog andere zaken doen vooraleer we gaan 
programmeren. 

 
Figuur 13 
Programmeervenster 
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4.1.2  Bestand opslaan 

Vooraleer we verder gaan moet alles worden opgeslagen. Kies voor het bestand een 
willekeurige naam.  

 
Figuur 14 
Bestandsnaam 
 

Als alles is opgeslagen wordt er nu connectie gemaakt met de robot. Klik op de 
omcirkelde knop. 

 
Figuur 15 
Instellen COM poort 
 

Deze knop duidt aan hoe we gaan communiceren met de robot. Wij hebben hier COM1 
genomen omdat de programmeerkabel op COM1 aangesloten is. De COM-poort 
waaraan de controller is aangesloten kan u vinden als u  op “Deze computer” 
rechtermuisknop klikt, dan eigenschappen. Dan neem je “hardware” en vervolgens 
apparaatbeheer. Hier kan u COM poorten zoeken en zo kan je dan kijken waar dat de 
programmeerkabel is aan gesloten. 

 
Figuur 16 
Select port 
 

Als de voedingskabel van de servodrive niet is aangesloten of als de seriële kabel niet is 
ingestoken dan krijg je volgende fout. Deze krijg je meestal als je de vorige stap 
uitvoert. 



 79 

 
Figuur 17 
Fout 
 

Als de COM-poort is geselecteerd, krijg je het robot operation venster. Hierin kan later 
als het programma geschreven is, uitgevoerd worden. Hier over volgt later meer uitleg 
over. 

 
Figuur 18 
Programmeervenster 

4.1.3 Bestand openen 

Het openen van bestanden kan op verschillende manieren gebeuren: bij het openen 
van de VIP software of als je al in het programma zit. Eerst bespreken we hoe dit 
gebeurt bij het starten van het programma. 

 
Figuur 19 
Keuze 
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Je kiest dan een bestand dat je wilt openen. Dan moet er een keuze gemaakt worden 
welk type robot u heeft, zoals eerder vermeld de QRCX. 

 
Figuur 20 
Robot type 

 
Als dit aangeduid is, kom je in het programmeervenster terecht. 

 
Figuur 21 
Programmeervenster 
 

Dan moet weer worden aangeduid langs welke poort wordt gecommuniceerd.  

 
Figuur 22 
Instellen COM poort 
 

Als dit dan gedaan is, dan kom je weer in het venster waar de robot bediend kan 
worden. 
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Figuur 23 
Robot operation venster 
 

Hierna moet je terug naar het programmeervenster gaan en dan het programma 
uploaden naar het robot operation venster. 

 
Figuur 24 
Upload naar servodrive   
 

Vervolgens moet je bij het volgende kader op OK drukken. Bij “select data” moet je 
eerst de data die je wilt uploaden aanduiden en dan moet je op “OK” duwen. 

 
Figuur 25 
Upload 
 

Als het programmeervenster open staat, kan je ook een bestand openen. Klik op File 
=> open. Hier kan dan gekozen worden welk bestand er wordt genomen. De stappen 
die dan volgen zijn dezelfde als die hierboven, startend vanaf het type van de robot dat 
je kan kiezen.  
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4.2 Programmeren  

4.2.1 Gebruikte instructies  

Alle instructie moeten in HOOFDLETTERS geschreven zijn. 

Move: Dit is van een punt naar een ander punt gaan. Je hebt 4 verschillende 
mogelijkheden om met deze instructie te werken.  
 PTP: dit is van point to point. 
 P: dit is van het punt waar dat de arm zich in bevindt naar een punt gaan waar  
  we zelf de coördinaten van hebben ingegeven. 
 L (lineair): de robot beweegt hier in een recht lijn naar het punt toe. De X-as, Y-  
  as en Z-as worden hier aangestuurd.  
 C (cirkelvormig): De robot gebruikt hier alleen de X-as en Y-as om de ingestelde  
  positie te bereiken. 

Wij gebruiken hier MOVE P omdat dit gemakkelijk te programmeren is. 

Vb. MOVE P,P0  
Dit wil zeggen dat we de arm gaan verplaatsen van het punt waar we ons in bevinden 
naar een positie P0. P0 is meestal het punt waar we starten. Dit is niet noodzakelijk 
hetzelfde als de origin stand van de robot. 

De P0 en andere posities kunnen worden ingevuld in het onderdeel point zoals 
hieronder is weergegeven. 

 
Figuur 26 
Point data 
 

De posities bestaan uit 6 coördinaten waarvan er vier gebruikt worden, namelijk de 
eerste vier. Dit zijn X, Y, Z en R. De andere zijn de A en B assen. 
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WAIT: de robot wacht hier op een commando van DI/DO. Met deze DI/DO kan de 
servodrive worden gestuurd zonder dat je hier het programma VIP nodig hebt.  

Voorbeeld 1: WAIT DI2(2)= &B1 
Dit wil zeggen dat de robot moet wachten tot dat DI22 =1. Als deze voorwaarde niet 
voldaan wordt, mag de robot niet bewegen en blijft zijn positie behouden.  

Voorbeeld 2: WAIT DI2( 4, 3, 2) = &B101  
Dit wil zeggen dat pin 24 en 22 hoog moeten zijn en pin 23 laag moet zijn, vooraleer 
aan de voorwaarde voldaan is. 

Als er niets tussen de haakjes staat, dan wilt dit zeggen dat alle 8 bits worden 
aangesproken. De laagste bit ligt rechts. 

SPEED: deze instructie dient voor het regelen van de snelheid te regelen van de robot. 
Dit commando moet ingevuld worden voordat je een instructie van bijvoorbeeld MOVE 
gebruikt. Na deze instructie kan de SPEED terug veranderd worden naar eender welke 
waarde tussen 0 en 100. 

Vb. SPEED 70 
 MOVE P,P0 
 

Er zijn ook nog andere instructies die hier aan verwant zijn: ASPEED, ASPEED2, 
SPEED2. 

SPEED2 dient voor de snelheid te kunnen regelen in een subroutine. 
ASPEED: dit bepaalt de maximum speed waarmee de assen kunnen bewegen. 

Vb.  SPEED 50 
ASPEED 80   
MOVE P,P0  

De snelheid gaat hier dan tegen 40% van de maximum snelheid(80X50%). 

ASPEED2 is hetzelfde als ASPEED maar dan voor subroutines. 

SET: hiermee kan je in- of uitgangen op 1 zetten. 

RESET: hiermee kan je in- of uitgangen op 0 zetten. 

LABEL: dit commando definieert labels die in het begin van het programma staan. 
Labels starten met “*”. 

GOTO wordt meestal gebruikt voor als je ergens naar toe wilt springen. In ons 
programma gebruiken we dit voor terug te springen naar ons label. 
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4.2.2 Programmeren 

Voor het programmeren gaan we in het programmeervenster staan. Klik vervolgens 
links op de naam van het project. Rechts kan dan geprogrammeerd worden. 

 
Figuur 27 
Programmeren programma 
 

Om de positie te bepalen van de assen moet je links op point klikken. Door hier 
bepaalde waardes in te geven, kunnen de assen verschoven worden. Er zijn voor deze 
assen wel bepaalde waardes waar tussen gebleven moet worden. 

Voor de X-as is dit tussen 0 en 350. Hier bij is 0 helemaal achteraan en 350 vooraan. 
Voor de Y-as is dit tussen 0 en 500. Hier is 0 helemaal boven en 500 onderaan. Voor de 
Z-as is dit tussen 0 en 610. Hier is 0 uiterst links en 610 rechts. Dit is als je voor de 
robot staat. 

 
Figuur 28 
Programmeren point data 
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Als het programma al eens gelopen heeft, kan men alle instellingen van de robot en de 
eigenschappen van de robot en de assen bekijken. Klik hiervoor op parameter. 

 
Figuur 29 
Programmeren parameters 
 

De volgende 2 parameters(Shift, Hand) gebruiken we niet, dus gaan we daar ook niet 
verder op in. 
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Figuur 32 
Type assen 
  
 

Ga terug naar het beginscherm. 

 
Figuur 33 
Robot operation venster 
 

Druk dan op “System”. Dan krijg je een ander kader. Daar druk je op “initialize”. Dan 
krijg je volgend kader. 
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Figuur 34 
Initialize 
 

Hier klik je dan op “generation”. De kader die nu zichtbaar wordt, is de kader waar dat 
je de assen kunt instellen. 

 
Figuur 35 
Instellen assen 
 

De cijfers die aan het begin van het probleem getoond werden, kunnen hier gekozen 
worden als men op de pijltjes naast de kolommen die met D beginnen klikt. 

R1 is het robottype. 
Van D1 tot en met D5 zijn volgende assen: X-as, Y-as, Z-as en de R-as.  

Een vierde probleem was dat door de vorige fout de richtingen van de assen veranderd 
waren. De manier waarop we dit hebben opgelost is in de volgende stappen uitgelgt. 

In het startmenu klikt je op “online edit” klikken, dan wordt volgend kader zichtbaar. 
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Figuur 36 
Online edit 
 

Dubbelklik op parameter. 

 
Figuur 37 
Wijzigen richting assen 
  
Dubbelklik hier de geselecteerde lijn. 

Verander hier de waarde in 1. Hierdoor kun je motoren in de andere draairichting laten 
draaien. 

Druk dan op “enter” en klik op “update”. 
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4.3.2 Fouten bij servodrive 

 

Display  Betekenis 

0  Emg stop is ON, interlock is ON 

1  I/F werkt niet goed 

2  CPU werkt niet goed 

3  Driver unit abnormaal 

4  Driver unit abnormaal 

5  / 

6  / 

7  Bus relation abnormaal 

8  Voedingspanning te laag 

9  MPB‐E  werkt niet goed 

A  Watchdog overtime 

B  Systeem error 

C  Systeem error 

D  Systeem error 

E  Systeem error 
 
Figuur 38 
Led display 
 

Dit zijn de cijfers die kunnen verschijnen op het display van de servodrive. Andere 
fouten die je tijdens het programmeren kan tegenkomen, staan in de manual. Deze 
hebben we niet opgenomen in deze handleiding. De titel van deze handleiding is  
“QRCX-E owner’s manual”. 
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