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Kleurensorteerrobot

Sensor

Met deze kleurensorteerrobot 
moeten de werkstukken 
automatisch, aan de hand 
van hun kleur, gesorteerd worden. 

Bij dit model leer je de nieuwe onderdelen kennen op een manier zoals ze ook in 
industriële installaties worden gebruikt. Dit zijn de vacuümgrijper met de zuignap, de 
vacuümopwekking met twee cilinders, de optische kleurensensor en de fotocel met de 
fototransistor en lichtbron.

Optische infrarood kleurensensor 

Infrarood kleurensensoren worden meestal in de automatiseringstechniek gebruikt. 
Daarbij moet bijv. de kleur of een kleurenafdruk gecontroleerd worden, om er zeker 
van te zijn dat het juiste onderdeel werd ingebouwd. De infrarood kleurensensor van 
fischertechnik zendt rood licht uit, dat door de verschillende kleurenvlakken niet altijd 
even sterk gereflecteerd wordt. De hoeveelheid gereflecteerd licht wordt (m.b.v. de 
fototransistor) gemeten en als analoge waarde in ROBO Pro uitgegeven. Om teveel 
strooilicht te vermijden, wordt de sensor in het model in een soort „donkere kamer“ 
gemonteerd. Voor de sensor is een opening aangebracht. Daarop wordt het werkstuk 
voor het meten geplaatst.

De kleurensensor wordt met de zwarte en de groene kabel op I3 aangesloten en met 
de rode kabel op + .
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Taak 1 – kleurwaarde bepalen: 

Controleer eerst welke waarde de ROBO Controller voor de gekleurde 
werkstukken in de interfacetest aangeeft (wit, rood, blauw). Gebruik daarvoor 
de interfacetest in ROBO Pro. De ingang I3, waarop de kleurensensor is 
aangesloten, stel je in op analoog 10 V (kleurensensor).

Maak een kleine tabel en vul de waarden die je gemeten hebt, in. Bekijk ook de 
veranderingen, wanneer de afstand tot het gekleurde oppervlak of het omgevingslicht 
verandert.

Voor de volgende taak wordt bovendien een fotocel gebruikt. Deze bestaat uit een 
lichtgevoelige sensor (fototransistor) en een lenslamp (schakelaar) als lichtbron.

Sensoren en schakelaars

Fototransistor

De fototransistor wordt ook wel omschreven als „helderheidssensor“. Het is 
een „voeler“, die op helderheid reageert. Deze vormt bij een fotocel de reflector 
voor de lenslamp. Bij een grotere helderheid, dus wanneer de transistor door de 
lenslamp wordt belicht, geleidt de transistor stroom. Wanneer de lichtstraal wordt 
onderbroken, geleidt de transistor geen stroom. Let op: wanneer de fototransistor op 
de voedingsspanning wordt aangesloten moet je er op letten dat de polen correct zijn 
aangesloten.  
Rood = plus.

Lenslamp

Het gaat hier om een gloeilamp met een ingebouwde lens, die het licht bundelt. Je 
hebt dus een lenslamp nodig voor het bouwen van een fotocel. Je kunt de lenslamp 
herkenning aan zijn grijze voet.

Elektromotor

De gelijkstroommotor zet elektrische energie om in mechanische energie. Zo ontstaat 
de draaibeweging van de motor. Bij de motor behoort ook een overbrenging. Met deze 
overbrenging kun je de snelheid van de motor verlagen en tegelijk het koppel  (de 
kracht van de motor) verhogen.

Vacuümpomp

Voor een model heb je een vacuümpomp nodig 
die de onderdruk voor het aanzuigen van de 
werkstukken opwekt. Omdat de vacuümpompen 
die in de industrie worden gebruikt heel 
duur zijn, maak je het vacuüm met een veel 
eenvoudiger oplossing. Daarvoor heb je twee 
cilinders nodig, waarvan de zuigerstangen met 
elkaar zijn verbonden. Aansluiting A wordt via 
de elektromagnetische klep met de compressor 
verbonden. Aansluiting B gaat naar de zuignap. 
Als de klep wordt aangestuurd, worden beide zuigers naar voren geschoven. Als 
de zuignap op het op te tillen werkstuk zit, wordt de lucht via de tweede zuiger 
aangezogen en zo ontstaat een onderdruk. 

De balg-zuignap heeft een liftfunctie en kan zowel op een vlakke als op een licht 
gebogen ondergrond worden gebruikt. 
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Taak 2 – Besturingsprogramma – ROBO Pro niveau 2: 

Een fotocel aan het einde van de goot moet herkennen, of een werkstuk aanwezig 
is. Als dat niet het geval is, haalt de grijparm het werkstuk op en legt het voor de 

kleurherkenning op de kleurensensor. Deze sensor stelt de kleur dan vast. 
Vervolgens wordt het werkstuk in het betreffende vak gelegd. 
Box 1 = wit, box 2 = rood en box 3 = blauw.

Tip: 

Voor de programmering moet je je voorstellen, hoe het verloop van de sortering gaat. 
Hier volgt een beetje hulp:

Inschakelen van de compressor – uitgang O3 en voor de lenslamp O6▯

Start de installatie nadat de druk is opgebouwd▯

Draai de robotarm totdat de eindschakelaar I1 gesloten is, draairichting van de▯
motor: links

Opvragen van de fotocel – is er een werkstuk aanwezig?▯

Opnemen van het werkstuk en transport voor kleurherkenning – impulsteller▯
opvragen C1D

Controleer de kleuren met de infrarood kleurensensor I3▯

Verder transporteren en scheiden op kleur – impulsteller C1D▯

Sprong terug naar het opvragen van de fotocel – eindschakelaar I1▯

Met het symbool kun je een kant-en-klaar voorbeeldprogramma voor deze taak 
openen.

Subprogramma kleurherkenning
Behalve het hoofdprogramma kun je in ROBO Pro ook subprogramma's maken. Deze 
zijn bedoeld om de programmastructuur overzichtelijk te houden – eenmaal gemaakte 
subprogramma's kunnen ook naar andere toepassingen worden gekopieerd. 

Informatie over wat subprogramma's zijn en hoe ze gebruikt worden, staat in 
 ROBO Pro  Help in hoofdstuk 4. Belangrijk is wel, dat je in ROBO Pro omschakelt naar 
niveau 2 of hoger.

Een voorbeeld hiervan vindt he in het subprogramma „Kleurherkenning“. Net zoals 
in de taak al wordt aangegeven, moet de kleur worden herkend en vervolgens moet 
het werkstuk overeenkomstig deze kleur worden gesorteerd. In het hoofdprogramma 
wordt de sprong naar het subprogramma „Kleurherkenning“ aangegeven met een 
groen vakje. 

Belangrijk: Om een subprogramma in het hoofdprogramma te 
kunnen opnemen, moet het eerst als een subprogramma 
worden aangemaakt.

Om ervoor te zorgen dat de kleurherkenning correct 
werkt, moet je eventueel de waarde in het subprogramma 
Kleurherkenning aan die waarde aanpassen, die je in taak 1 
hebt bepaald. 

Knop van de impulsteller, aangesloten op C1

Start compressor en lamp

kleurensorteerrobot.rpp

Subprogramma uitgang

Subprogramma

Subprogramma ingang

Subprogramma kleurherkenning

Symbool subprogramma  
kleurherkenning
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