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I.  INLEIDING 

A.  Sagility 

Sagility is een onderneming die wil bijdragen tot 

verdere en ondubbelzinnige vooruitgang van hun 

klanten. Hiervoor werken ze samen met XCELGO. 

Dit is een Deens bedrijf dat zijn eigen simulatie- en 

emulatie software heeft, EXPERIOR genaamd [1] . 

 

Sagility werkt enerzijds mee aan de verdere 

ontwikkeling van EXPERIOR. Anderzijds 

gebruiken ze die software ook om logistieke 

processen te simuleren voor klanten. In hun 

software bouwen ze dan het proces op naar de 

werkelijkheid of naar de wensen van de klant, als 

het om iets nieuws gaat. Hiermee kunnen ze dan 

zowel de constructie als het PLC programma 

controleren op fouten en/of bottlenecks. 

 

Deze software laat dus toe om veel problemen te 

voorkomen alvorens in praktijk te brengen. Ook een 

vernieuwd PLC programma kan eerst binnen deze 

software worden getest en geoptimaliseerd alvorens 

te implementeren in productie [2]. 

B.  Operator Training Simulator 

Operator Training Simulator, of kortweg OTS, is 

bedoeld om werknemers op te leiden met een 

simulatie van het proces. Dit wordt toegepast om de 

werknemer in een veilige omgeving zijn taken aan 

te leren. Ook minder standaard situaties, zoals 

                                                           

 
 

brandoefeningen, lekken van tanks met chemische 

producten enz. worden vaak aangeleerd via OTS.  

 

Hiermee wordt onmiddellijk het voordeel van OTS 

duidelijk. Alles kan worden gesimuleerd, de 

werknemers zijn meer voorbereid op de 

gesimuleerde situaties en, misschien het 

belangrijkste voordeel, de braindrain van het bedrijf 

wordt beperkt. Alle kennis en ervaring kan worden 

opgeslagen in de OTS waardoor de leercurve van 

nieuwe werknemers kleiner wordt [3]. 

 

In een goede OTS, reageren alle afzonderlijke 

entiteiten zoals ze in de werkelijkheid zouden 

reageren [4]. Het enige wat volledig vrij mag zijn, 

zijn de bewegingen van de operator in deze virtuele 

wereld. Hiervoor wordt vaak gebruik gemaakt van 

communicatie met de stuurorganen, zoals PLC, om 

de virtuele opstellingen te sturen. 

 

EXPERIOR is een virtuele omgeving die de 

natuurwetten zo goed mogelijk simuleert, door 

gebruik te maken van een game engine. Er kan 

makkelijk communicatie worden gemaakt met een 

PLC en grafisch is het een zeer sterk programma. 

Hierdoor is EXPERIOR een zeer geschikte basis 

voor een OTS. 
 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel is om EXPERIOR te gebruiken als 

Operator Training model voor een assemblage 

omgeving. Hiervoor moet een bestaande 

testopstelling worden omgezet naar een virtuele 

opstelling (met behulp van EXPERIOR). In deze 

opstelling zijn enkele typische 

automatiseringscomponenten aanwezig zoals  
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conveyors, robotarmen en intelligente sensoren 

(RFID en visie). 

Alles moet de werkelijkheid zo goed mogelijk 

benaderen, om de opleiding van de operator zo 

realistisch mogelijk te maken. Daarom moeten de 

virtuele opstelling en de robot gestuurd worden 

vanuit de PLC en de robotcontroller. Zo zal de 

virtuele installatie reageren zoals de echte opstelling 

reageert en wordt de stap naar de echte opstelling 

kleiner voor de operator [5]. 

Ook de operator moet gesimuleerd worden. Dit 

heeft twee grote voordelen. Enerzijds kan men dan 

zien of de operator ergonomisch werkt. Anderzijds 

kan men deze omgeving dan gebruiken om de 

operator op te leiden. Hier doet het programma dan 

dienst als Operator Training model. Hierbij wordt 

de operator in een virtuele wereld, identiek aan de 

werkelijkheid, opgeleid om later in de productie 

beter te functioneren. Zo wordt de leercurve van de 

operator korter en kan de productie op volle toeren 

blijven draaien tijdens zijn opleiding. 

III.  AANPAK 

Het project kan worden opgedeeld in vier grote, 

aparte delen die moeten worden samengevoegd om 

de doelstelling te bereiken. Het eerste deel is het 

implementeren van de operator in EXPERIOR. 

Hiervoor wordt connectie gemaakt met Kinect en 

moet de juiste data worden opgevraagd. Deze data 

wordt verwerkt zodat de avatar in EXPERIOR 

dezelfde bewegingen maakt als de operator. 

 

Het tweede deel, is de robot inbrengen in 

EXPERIOR. Hiervoor moet de robot eerst grafisch 

worden aangemaakt (door het CAD model te 

implementeren). Daarna is communicatie nodig 

tussen RoboGuide en EXPERIOR om de 

bewegingen van de robot door te geven. De 

communicatie verloopt hier over TCP/IP om iedere 

100ms de actuele jointvalues door te sturen naar 

EXPERIOR. In EXPERIOR worden deze waarden 

opgevangen en wordt een delta berekend van de zes 

waarden om de juiste beweging te creëren. 

 

Als derde deel, is de opstelling virtueel uitgetekend. 

De maten van de transportbanden zijn identiek aan 

de echte opstelling. Alsook worden de actoren 

gestuurd vanuit de PLC en worden de waarden  van 

de sensoren doorgestuurd naar de PLC. Omdat er 

geen standaard oplossing is voor de communicatie 

met ILC’s van Phoenix Contact (waarmee 

opstelling wordt aangestuurd), wordt een Siemens 

PLC als master gebruikt en wordt de IO zo 

doorgekoppeld naar EXPERIOR. 

 

Als laatste moeten de sensoren worden gesimuleerd 

in EXPERIOR. Hierbij moet code worden 

geschreven dat de sensoren dezelfde output leveren 

aan de PLC als de echte sensoren in de opstelling. 

Ook moeten de op te meten waarden worden 

meegegeven met de ladingen in EXPERIOR. 

 

IV.  RESULTATEN 

Het resultaat is een virtuele wereld die zo goed 

mogelijk de werkelijkheid benadert door de 

koppeling met de PLC, robotprogramma en de 

Kinect. Hierdoor is een basis gelegd om 

EXPERIOR te gebruiken als OTS (Operator 

Training Simulator). 
figuur 1: Basis dataverloop realiteit vs. virtuele realiteit 
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Doordat zowel robots, intelligente sensoren, het 

logistiek proces als de operator samengebracht 

worden in één virtuele wereld, is iets uniek 

gecreëerd waar veel potentieel in zit. 

 

In de demo opstelling die werd uitgewerkt, als proof 

of concept, moet de operator dvd hoezen in een 

plastic box leggen. Zowel de dvd hoezen als de 

plastic boxen zijn voorzien van een RFID tag. De 

transportband leidt deze boxen naar de robot en 

ondertussen worden twee RFID readers gepasseerd. 

De ene reader leest alle tags uit van de dvd hoezen, 

de andere leest de tags aan de plastic boxen. Zo 

houdt het systeem bij welke dvd’s in welke boxen 

zitten. Op de dvd hoezen is ook een QR code 

bevestigd. De robot neemt de dvd’s één voor één op 

en houdt de QR code onder een Cognex camera die 

de QR code binnenleest. 

 

In EXPERIOR zijn al deze elementen terug te 

vinden. De sensoren worden gesimuleerd en geven 

eenzelfde output als de echte sensoren. De Robot en 

de opstelling worden gestuurd vanuit respectievelijk 

de robot controller en de PLC. De operator wordt 

met een Kinect gefilmd om zijn bewegingen in 

EXPERIOR na te bootsen.  

V.  BESLUIT 

Stel dat voor de demo opstelling (zie figuur 2) een 

operator wordt gezocht, kan de training met de OTS 

al worden gegeven voor hij de opstelling echt heeft 

gezien. Het verschil met de werkelijkheid is zo 

klein mogelijk gemaakt, dus zal het weinig tijd 

vragen van de operator om zich aan te passen aan de 

echte opstelling. 

Met deze masterproef is slechts een basis gelegd om 

EXPERIOR te gebruiken als OTS. Verdere uitbouw 

is zeker nog nodig, maar in de nabije toekomst zal 

het mogelijk en relatief makkelijk zijn, om met 

EXPERIOR een op maat van de klant gemaakt OTS 

te ontwerpen. 
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figuur 2: Demo opstelling 


