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I. Inleiding

Industriele robots zijn haast niet meer weg te den-
ken uit geautomatiseerde productielijnen. Daar
worden ze ingezet voor het uitvoeren van repeti-

tieve taken zoals lassen, pick and place toepassingen,...
Hun snelle en accurate werking maakt manuele arbeid
overbodig en laat zo een grotere productie-efficiëntie
toe.

De Universiteit Gent beschikt over een KUKA KR15/2
industriële robot met zes vrijheidsgraden (figuur 1).
De originele controller is echter verouderd en kennis
over de interne werking is er niet. Daarom werd een
nieuwe sturing geïmplementeerd [1] waarbij volledige
controle over de robotassen verkregen wordt. Deze
overgang van de KUKA blackbox controller naar een
zelf ontworpen open controller laat toe om de positie-
regeling van de zes assen te optimaliseren.
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Figuur 1: KUKA KR15/2 industriële robot

II. Doelstellingen

Het hoofddoel van deze masterproef bestaat uit het
ontwerpen en volledig uitwerken van een demonstra-
tor die de dynamiek en positienauwkeurigheid van
de regeling duidelijk aantoont. De demonstrator moet
industrieel relevant zijn zonder het visuele aspect te

verwaarlozen. De nodige investering moet daaren-
boven beperkt worden tot 1000 euro. De gekozen
toepassing legt enkele eisen op aan de regelkring. De
robotarm moet namelijk in staat zijn om een opgelegd
traject met een grote precisie te kunnen volgen. Zo
moet elke gewenste positie zonder doorschot bereikt
worden en dit zo snel mogelijk. Ook volgfouten moe-
ten tot een minimum beperkt worden.

Om aan deze eisen te voldoen, is een performante en
robuuste afregeling van de robotassen noodzakelijk.
Naast een goede instelling van de positie- en snel-
heidsregelaar zijn bijkomende optimalisaties van de
regelkring vereist. Zo moet een oplossing geboden
worden voor de onnauwkeurige resolverfeedback bij
opstart van het systeem. Bruuske schokken bij het los-
sen van de remmen moeten vermeden worden en de
robot moet ook na het wegvallen van de spanning zijn
exacte positie kennen. Bij het doelbewust laten roteren
van een bepaalde as dreigen andere assen ongewenst
mee te roteren. Deze en andere regeltechnische pro-
blemen moeten verholpen worden (paragraaf IV).

Eenmaal de afregeling van elke as op punt staat, wordt
een traject opgebouwd. Dit kan door élke gewenste
positie te definiëren of tussen een aantal punten te in-
terpoleren. Vervolgens worden deze gewenste coördi-
naten omgezet naar de nodige hoekverdraaiingen voor
de assen (zie deel V).

III. Demonstrator

Als demonstrator wordt gekozen voor de simulatie
van een lasrobot (figuur 2). Het is een industrieel rele-
vante toepassing waar positienauwkeurigheid een be-
langrijke rol speelt. In het labo staat een auto waarbij
de motorkap binnen het fysieke bereik van de eindef-
fector valt. Met behulp van koperen buizen wordt de
contour van deze motorkap geplooid en erop beves-
tigd. Om aan te tonen hoe nauwkeurig de robotarm
een opgelegd traject kan volgen, krijgt de eindeffector
een koperen lus. Hiermee moet de robot nauwkeurig
rond de koperen buizen heen bewegen zonder deze
aan te raken. Indien dit wél gebeurt, luidt een zoemer
en branden beide koplampen om aan te geven dat de
positieregeling onvoldoende nauwkeurig is.
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Figuur 2: Schets van de demonstrator

IV. Positieregeling van de assen

Elke as van de robot is voorzien van een cascadere-
geling zoals afgebeeld op figuur 5. De stroomrege-
ling gebeurt door de drive zelf, terwijl de positie- en
snelheidsregelkring in Matlab/Simulink worden op-
gebouwd en in de iPC werkzaam zijn. In een vorige
masterproef [2] werd voor elke as een systeemidentifi-
catie uitgevoerd. Uit de opgestelde bodekarakteristiek
worden de optimale instelparameters (proportionele
actie Kp en integrerende actie Ti) voor de snelheidsre-
gelaar (PI-regelaar) gehaald. De positieregelaar is een
(adaptieve) P-regelaar waarbij de optimale waarde
voor Kp gehaald wordt uit de snelste stapresponsie
zonder het optreden van doorschot.

De demonstrator vereist een perfecte positieregeling
van elke as. Optimalisaties om de huidige tekortko-
mingen weg te werken, dringen zich op.

A. Positie-onnauwkeurigheid bij opstart

De werkelijke positie van elke motoras wordt via een
resolverkabel teruggekoppeld. Wanneer het systeem
vanuit config mode in runmode wordt geplaatst, moet
deze feedback aangeven dat elke as zich in de nulposi-
tie (0°) bevindt. Hier zit echter telkens enkele graden
speling op. Daarom wordt hiervoor een compensatie
voorzien in het regelschema (figuur 7) die de invloed
van deze ongewenste offset bij opstart wegwerkt.

B. Onthouden huidige positie

Wanneer de robotarm een traject uitvoert, geven de re-
solverkabels de werkelijke positie van elke as op elk
moment weer. Bij spanningsuitval gaat de positie-
informatie verloren en bij het heropstarten geven de
resolvers verkeerdelijk aan dat elke as zich in de nul-
positie bevindt. De iPC is hiervoor uitgerust met non-
volatile random access memory of NVRAM. Deze geheu-
genkaart onthoudt de opgeslagen gegevens ook na het
wegvallen van de spanning. De actuele positie van

elke robotas wordt hier iedere cyclus naartoe geschre-
ven. Op die manier kent de robot op elk moment zijn
huidige positie.

C. Bruuske bewegingen bij het lossen van
de rem

Bij het lossen van de remmen dreigen de tweede en
derde as van de robotarm in elkaar te zakken ten ge-
volge van de zwaartekracht. De ingestelde regelaars
verhinderen dit echter om zo de robotarm op zijn hui-
dige positie te houden. Hun reactie om het plotse ver-
schil tussen de wenspositie (blijven staan) en de wer-
kelijke positie (robotarm zakt) zo snel mogelijk weg
te werken, is echter veel te bruusk. Dit leidt tot on-
gewenste schokken, iets wat vermeden moet worden
voor een perfecte trajectcontrole. Voor een minder hef-
tige reactie bij het lossen van de remmen wordt de pro-
portionele versterking Kp van de positieregelaar ver-
menigvuldigd met een signaal dat gradueel toeneemt
van 0 naar 1. Wanneer de remmen lossen, is de P-actie
bijgevolg een stuk lager en wordt het zakken van de
robotarm zachtjes tegengewerkt. De impact hiervan
is zichtbaar op figuur 3. Eenmaal de regelkring actief
is, wordt de integrerende actie van de snelheidsrege-
laar opgebouwd om de robotarm op zijn wenspositie
te houden. Bij het opnieuw lossen van de remmen tre-
den daarom weer schokken op. Het resetten van deze
I-actie verhelpt dit probleem aangezien de regelaar nu
niet onmiddellijk heftig kan reageren (figuur 4).
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Figuur 3: Reactie van de motoras bij het lossen van de rem met
en zonder compensatie van de P-actie

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
−2

0

2

4

6

8

10

12

Tijd [s]

H
oe

kp
os

iti
e 

[°
]

 

 

Lossen rem

Werkelijke positie zonder reset I-actie
Wenspositie

Werkelijke positie met reset I-actie

Figuur 4: Reactie van de motoras bij het lossen van de rem met
en zonder reset van de I-actie
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Figuur 5: Cascaderegeling

D. Compensatie ongewenste hoekverdraai-
ingen

Het doelbewust roteren van de vierde as zorgt ervoor
dat de vijfde en zesde as ongewild meeroteren. Ook
wanneer de vijfde as wordt aangedreven, zal de zesde
licht meeroteren. Dit is te wijten aan de interne riem-
overbrengingen in de robotarm [3]. Deze ongewenste
verdraaiingen worden niet opgemerkt door de resol-
vers aangezien de betreffende motorassen zélf niet
meeroteren. Dit probleem wordt aangepakt door het
voorzien van compensaties van de setpoints voor de
vijfde en zesde as. Tabel 1 toont de verdraaiing van de
assen wanneer de vierde as een volledige rotatie moet
maken.

Tabel 1: Ongewild meeroteren van as 5 en as 6 bij een wenspositie
voor de vierde as

Wenshoek Werkelijke hoek
θ4  = 360°
θ5  = 0°
θ6  = 0°

θ4  = 360°
θ5  = 5°
θ6  = 9°

V. Kinematica en traject

Tot slot moet de robotarm een opgelegd traject volgen.
Dit traject bestaat uit een opeenvolging van gewenste
coördinaten: de X-, Y- en Z-coördinaten bepalen de
positie van de eindeffector terwijl de rotaties roll, pitch
en yaw deze een gewenste oriëntatie in dit punt meege-
ven. Een invers kinematisch model berekent de nodige
ashoekverdraaiingen vanuit deze gewenste posecoör-
dinaten om de robotarm correct te positioneren. Dit
wordt schematisch voorgesteld op figuur 6.
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Figuur 6: Omzetting posecoördinaten naar de gewenste ashoek-
verdraaiingen

VI. Resultaten

Figuur 8 geeft de volgfout weer van een robotas bij
het volgen van een opgelegd traject. Om de volgfout
te verminderen, wordt aan de regelkring nog een snel-
heidsfeedforward toegevoegd. Deze geeft a priori in-
formatie aan de snelheidsregelaar. Hierdoor kan deze
sneller reageren op een veranderende positiewens.
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Figuur 7: Regelkring met optimalisaties

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

Tijd [s]

H
oe

kp
os

iti
e 

[°
]

Wenspositie
Werkelijke positie zonder feedforward
Werkelijke positie met feedforward

Δs = 123 ms

Δs = 1 ms

Figuur 8: Volgfout van een robotas bij het volgen van een traject

VII. Besluit

Dankzij een optimale afregeling van de positieregel-
kring is de robotarm in staat om een opgelegd traject
zonder doorschot en met minieme volgfout te volgen.
In volgende projecten kunnen sensoren geïmplemen-
teerd worden die de robot in staat stellen om obstakels
te detecteren en zo botsingen te vermijden. Verder kan
ook onderzoek gevoerd worden naar energie-efficintie.
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