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I. Inleiding

Tegenwoordig worden robots in allerlei sectoren
voor verschillende toepassingen gebruikt. Om
meer inzicht te verwerven omtrent de aansturing

en afregeling van een robot, beschikt de Universiteit
Gent over een KUKA KR15/2 industriële robot (figuur
1). De originele sturing is echter verouderd en kan vol-
ledig als black box beschouwd worden. Daarom werd
gekozen om de controller zowel hardware- als softwa-
rematig volledig te vernieuwen om zo een beter inzicht
te krijgen in de opbouw en interne werking ervan. In
het kader van de vorige masterproef [1] werd de hard-
ware van de sturing al volledig gedimensioneerd en op-
gebouwd.
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Figuur 1: Zes-assige KUKA KR15/2 industriële robot

II. Doelstellingen

Het algemeen doel van dit eindwerk is het afregelen van
de volledige robot en het implementeren van de vereiste
wiskundige modellen zodat de robotarm in staat is een
gewenst traject uit te voeren. Hierbij kan dit eindwerk
in een viertal stappen opgesplitst worden. Ten eerste
moeten de fundamentele vaardigheden en kennis ver-
worven worden om het systeem te configureren en in
werking te stellen. Zo moeten de drives in Torque Mode
geplaatst worden zodat de positie- en snelheidsregelaar
werkzaam zijn in de industriële PC (figuur 3). Hierdoor
is een eigen invulling van de regelaars mogelijk.

Iedere robot-as moet voorzien worden van een
positieregeling (deel IV). Omdat de robot-assen snel
en nauwkeurig hun wenspositie moeten bereiken, zal
voor elke regelkring een gepaste snelheids- en positie-
regelaar moeten gevonden worden. Om de geschikte
parameters voor de regelaar van elke as te achterhalen,
moet iedere as geïdentificeerd worden met behulp van
een systeemidentificatie (deel III).

Om de eindeffector op een gewenste plaats te positio-
neren, zullen de nodige kinematische transformaties
moeten geïmplementeerd worden om alle robot-assen
op een gecoördineerde wijze aan te sturen (deel V).

Ten slotte moet de sturing uitgebreid worden met een
trajectgenerator. Op deze manier zal elke as op ieder
moment de gepaste informatie krijgen zodat de eindef-
fector van de robot het gewenste traject beschrijft.

III. Systeemidentificatie

Om van elke as de positie- en snelheidsregelaar op een
correcte wijze in te stellen, moet het onbekende systeem
geïdentificeerd worden. Daarom wordt de ingang van
het systeem geëxciteerd met een responsie van de uit-
gang als gevolg. Na het opmeten van de ingang en de
systeemresponsie, wordt het onbekende systeem geïden-
tificeerd door een bode-karakteristiek op te stellen met
behulp van een spectraal analyse (figuur 2).
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Figuur 2: Bode-karakteristiek as 1 (in = koppel, uit = snelheid)
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Figuur 3: Cascaderegeling, Torque Mode

IV. Ontwerpen van de regelaars

Eenmaal het gedrag van het systeem achterhaald is, kan
hieraan een regelaar toegevoegd worden. De geschikte
wiskundige parameters van de regelaar worden gevon-
den met behulp van het Bode-stabiliteitscriterium [4].
Voor de snelheidsregelaar wordt een PI-regelaar ge-
bruikt waarvan de algemene formule er als volgt uitziet:

Kp

Ti
·
(

Tis + 1
s

)
(1)

Vervolgens kan aan de hand van een gekozen fasemarge
de proportionele versterking Kp en integratietijdscon-
stante Ti uit de bode-karakteristiek van het systeem ach-
terhaald worden.
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Figuur 4: Snelheidsregeling

Als positieregelaar wordt een P - regelaar gebruikt.
Eerst wordt een versterkingsfactor Kp = 1 vooropge-
steld, waarna deze geleidelijk opgevoerd wordt tot het
systeem doorschot vertoont. Om de positierespon-
sie te kunnen opmeten, wordt aan de ingang van de
positieregeling (figuur 5) een stap aangelegd.
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Figuur 5: Positieregeling

Er moet echter rekening gehouden worden met het wij-
zigend massatraagheidsmoment ten opzichte van de
rotatie-as. Aan de hand van as 1 kan dit fenomeen

geïllustreerd worden. Zoals figuur 6 aantoont, vari-
ëert het massatraagheidsmoment ten opzichte van de
rotatie-as in functie van de positie van de andere as-
sen. Indien de P-actie van de positieregelaar gekozen
wordt bij een klein traagheidsmoment ten opzichte van
de rotatie-as, zal dit samengaan met een grote settling
time bij een groot traagheidsmoment. Omgekeerd zal
een proportionele versterking gekozen bij een groot
traagheidsmoment zorgen voor doorschot van de po-
sitieresponsie bij kleine traagheidsmomenten. Daarom
wordt een adaptieve positieregelaar opgesteld waarvan
de proportionele actie wijzigt in functie van de positie
van assen 2, 3 en 5.
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Figuur 6: Wijzigend massatraagheidsmoment t.o.v. de rotatie-as A1

Om het gewenste traject nauwkeurig te volgen, wordt de
positieregeling van elke as uitgebreid met een snelheids-
feedforward en kan de volgfout op de wenspositie zo in
heel grote mate gereduceerd worden (figuur 7 en 9).
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Figuur 7: Positieregelkring met snelheids-feedforward
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V. Kinematische transformaties

Eenmaal alle assen afgeregeld zijn, kunnen de nodige
wiskundige modellen geïmplementeerd worden om zo
de eindeffector van de robotarm op een geschikte ma-
nier te positioneren. Om dit te realiseren wordt gebruik
gemaakt van de voorwaartse en inverse kinematische
transformaties. Hierbij wordt steeds de positie en oriën-
tatie van een assenstelsel gedefiniëerd ten opzichte van
een referentiestelsel (figuur 8) met behulp van transfor-
matie matrices (2).

b
aT =

( b
aR apa,b

01×3 1

)
(2)

De rotatiematrix b
aR is een 3 x 3 orthogonale matrix

die de oriëntatie van het assenstelsel {b} ten opzichte
van het referentiestelsel {a} beschrijft. De positievec-
tor apa,b = (apa,b

x apa,b
y apa,b

z )T bevat de X-, Y-, en Z-
coördinaten van de oorsprong van het assenstelsel {b}
ten opzichte van de oorsprong van het referentiestelsel
{a}.

Uiteindelijk worden de hoeken θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, θ6 met be-
hulp van deze kinematische transformaties berekend in
functie van de pose coördinaten (X, Y, Z, y, r en p). Ten
slotte wordt een traject generator opgesteld die op ieder
moment de geschikte pose coördinaten genereert zodat de
eindeffector van de robot het gewenste traject beschrijft.

--

+

+

+

--

--

θ5

θ6

θ4

+

--
-- +

+

--

θ3

θ1θ2

Basis

Einde�ector

{b}

xb
yb

zb

{a}xa ya

za

r p

y

(X,Y,Z)

(0,0,0)

ap
a,b

Figuur 8: Positie en oriëntatie van de eindeffector {b} ten opzichte
van de basis {a}

VI. Resultaten

Eerst en vooral kan worden vastgesteld dat op basis
van een systeemidentificatie met behulp van het bode-
stabiliteitscriterium een performante positieregeling kan
worden ontworpen voor elke as. Bovendien kan de volg-
fout gereduceerd worden tot amper enkele millisecon-
den door de optimalisatie van de regelaar en het toe-

passen van een snelheids-feedforward (figuur 9). Ten
tweede kan geconcludeerd worden dat de ashoeken in
functie van de gewenste pose coördinaten realtime en cor-
rect berekend worden met behulp van de geïmplemen-
teerde kinematische transformatie. Zo kan het gewenste
traject snel en nauwkeurig uitgevoerd worden door mid-
del van de volledige robotarm.
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Figuur 9: Volgfout positie as 1

VII. Suggesties voor verder onderzoek

Het is duidelijk dat de grenzen van dit project nog lang
niet bereikt zijn. Ten eerste kan de adaptieve regelaar
geoptimaliseerd worden met behulp van een exacte be-
rekening van het wijzigend traagheidsmoment, gezien
deze nu benaderd wordt. Tot op heden is eveneens de
invloed van een externe last verwaarloosd. Deze kan
eventueel geïdentificeerd worden met een koppel- en ver-
snellingsmeting om zo de adaptieve regelaar in te stellen,
rekening houdend met de last. Ook biedt dit project
nog verdere uitbreidingsmogelijkheden zoals de optima-
lisatie van de trajectgenerator en de uitbreiding van het
energiemanagement.
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