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I. INLEIDING

Het doel van de KUKA proef is een open sturing te ver-
krijgen zodat we volledig inzicht krijgen in een meer-
assig systeem en hoe we deze regeltechnisch kunnen
gaan optimaliseren. Met de oude sturing kon je dit hele-
maal niet aangezien deze voor de robotgebruiker eigen-
lijk niets anders is dan een black box. De sturing bestaat
uit Beckhoff drives die aangestuurd worden door een
iPC (figuur 1). Het opbouwen van de regelkringen ge-
beurt in Matlab/Simulink (figuur 3).
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Figuur 1: Overzicht van de opstelling

In de vorige jaren [1] [3] [4] werd elke as voorzien van
een positieregeling waarvan de regelaars zijn ingesteld
met systeem identificatie. De regelaars werden in la-
tere jaren nog verder geoptimaliseerd. Het kinematisch
model zal de gewenste coördinaten omzetten naar de
benodigde hoekverdraaiingen van de motoren. Er werd
een traject generator opgebouwd die de verschillende
coördinaten systematisch afloopt om zo de robot arm te
positioneren.

Toch zijn er nog enkele tekortkomingen aan de Kuka
robot, deze worden in dit academie jaar weggewerkt. Er
was een kleine labo-opdracht maar deze was te weinig

uitdagend voor masterstudenten mechatronica.
De eerste doelstelling van deze masterproef is dan ook
het uitwerken van een relevante labo-opdracht omtrent
deze KUKA robot. Bij de nieuwe labo-opdracht ligt de
nadruk vooral op de stelselmatig aangebrachte optima-
lisaties.
Door een mechanisch probleem (drift) werkt de 4e as
niet zoals verwacht en werd deze in voorgaande projec-
ten uitgeschakeld. De tweede doelstelling is een volledig
nieuw invers kinematisch model opstellen waarbij as 4
niet wordt gebruikt (figuur 2).
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Figuur 2: KUKA KR15/2 industriële robot

Daarnaast is er een literatuurstudie gebeurt naar
energie-efficiënt aansturen van meerassige systemen,
dit is de derde doelstelling. Dit omdat energie-zuinigheid
heden ten dage hot topic is! De vierde en laatste doelstel-
ling is het aantonen van de goede werking van de robot
een zeer dynamisch traject af te leggen.

Figuur 3: Opstelling regelaars



II. LABO-OPDRACHT

De labo-opdracht heeft als doel de studenten kennis te
laten maken met de robotsturing en de regelaars. Tij-
dens het tweede deel gaan de studenten zelf aan de
slag met de robot. De klassieke cascade positie-snelheid-
stroom regeling is uitgebreid met verschillende optima-
lisaties om in alle gevallen een vloeiende positionering
te garanderen. Tijdens de labo-opdracht komen de ver-
schillende stelselmatig aangebrachte optimalisaties aan
bod. Het effect van de optimalisatie wordt duidelijk
door metingen in Scope View. Tijdens verschillende ses-
sies werd geobserveerd hoe de studenten omgaan met
de beschikbare informatie en opdrachten. Met deze info
is de labo-opdracht stelselmatig verfijnd en aangepast
zodat al de onduidelijkheden weggewerkt zijn. Er is een
Simulink model opgebouwd waarin het mogelijk is al de
optimalisaties afzonderlijk in of uit te schakelen.

A. Prefilter

Bij het aanleggen van een stap als wenswaarde wordt er
gevraagd om in een oneindig kleine tijdsduur naar de
gewenste waarde te gaan. De beweging zal erg bruusk
gebeuren. Om vloeiender te bewegen wordt er een pre-
filter toegevoegd. De robot heeft meer tijd om zijn wens-
positie te bereiken en de regelaars zullen minder heftig
reageren (figuur 6).

B. Feedforward

Om nauwkeurig trajecten te volgen mag de prefilter niet
aanliggen, deze zou de wenswaarde onnodig gaan ver-
tragen. Om het traject nog beter te volgen wordt er feed-
forward gebruikt. De feedforward levert a priori infor-
matie aan de snelheidsregelaar zonder dat dit signaal
eerst de positie regelaar moet passeren. Op deze manier
kan er snel gereageerd worden op veranderde positie ei-
sen en worden de volgfouten sterk verminderd (figuur
6).

C. Invloed Kp-waarde

Bij een grotere Kp-waarde zal de robot sneller gaan re-
ageren. Omwille van het doorschot kan de Kp-waarde
ook niet te groot gekozen worden (figuur 6).

D. Val-compensatie

Vooral de tweede en de derde as (figuur 2) ondervinden
een grote invloed van de zwaartekracht (figuur 4). De
regelaars reageren veel te hevig op deze fout. Door een
adaptieve regelaar te gebruiken zal de robot veel rusti-
ger naar zijn nulpositie terugkeren.

Om de robotarm in positie te houden zullen de regelaars
de I-actie blijven opbouwen. Om schokkende bewegin-
gen ter vermijden wordt de I-actie telkens bij het lossen
van de remmen gereset.

Figuur 4: Valcompensatie

III. NIEUWE KINEMATISCHE
TRANSFORMATIE

Door een mechanisch probleem (drift en omkeerspeling)
werkt de 4e as niet zoals verwacht en werd deze in voor-
gaande projecten uitgeschakeld. Door de vierde as uit
te schakelen klopt het kinematisch model niet meer. Het
kinematisch model verondersteld dat as 4 roteert, terwijl
deze vastgezet is. Dit heeft tot gevolg dat de robot niet
naar de gewenste coördinaten beweegt.
Bij het nieuwe kinematische model wordt de orienta-
tie van de eindeffector onmiddelijk bepaald aan de
hand van as5 en6 (figuur 5). Ook wordt er een ge-
wenste (X,Y,Z) positie ingegeven waaronder de einde-
flector moet staan. Het kinematische model zal rekening
houden met de invloed van de vijfde as. Het kinema-
tische model zal vanuit de waarden van (X,Y,Z) en de
hoek θ5 de gewenste hoeken θ1, θ2 en θ3 bepalen.

Figuur 5: Kinematisch model
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Figuur 6: Optimalisaties



Via de kinematische transformatie matrixen kan op een
relatief eenvoudige manier het voorwaardse kinemati-
sche model opgesteld worden. Het inverse kinemati-
sche model komt tot stand door de vergelijkingen op te
lossen naar θ1, θ2 en θ3. Het matlab solve commando is
niet in staat om X Y Z op te oplossen naar θ1, θ2 en θ3.
Hierdoor is het onmogelijk eenduidige formules op te
stellen voor θ1, θ2 en θ3.

De oplossing bestaat erin een kinematisch model op
te stellen met behulp van goniometrie, deze oplossing
is wat omslachtiger maar heeft wel snelle rekentijden,
omdat je nu gesloten wiskundige formules hebt voor θ1,
θ2 en θ3. Het model met goniometrie is gecontroleerd
aan de hand van het voorwaarts kinematisch model.

IV. ENERGIE ZUINIGHEID

Er zijn een aantal eenvoudige vuistregels die het ener-
gieverbruik sterk verminderen [2].

Optimale snelheid.
Bij te lage snelheden zal het verbruik sterk stijgen, dit
komt omdat de motoren langer moeten bekrachtigd
worden om dezelfde afstand af te leggen. Bij stilstand is
er energieverbruik omdat de zwaartekracht gecompen-
seerd wordt. Ook het open houden van de houdremmen
vraagt energie. Bij te hoge gevraagde snelheden zal het
energieverbruik stijgen, als er 10s beschikbaar zijn is het
niet nodig om de beweging in 1s uit te voeren en 9s te
wachten.
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Figuur 7: Invloed van de snelheid

Kies waar mogelijk joint bewegingen.
Indien het niet noodzakelijk is om de robot een lineare
baan te laten volgen kan het energieverbruik dalen door
te kiezen voor een joint beweging. Joint bewegingen ge-
ven de robot de volledige vrijheid om zijn eigen traject
te kiezen (figuur 8).
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Figuur 8: Bewegingstypes

Beperk de nauwkeurigheid waar mogelijk.
Een grote bewegings vrijheid door het verlagen van de
nauwkeurigheid zal er voor zorgen dat de robot veel
hoeken kan afsnijden.

Beweeg vooral in de gebieden rond de nul-positie.
De robot heeft een bepaalde nul-positie die opgegeven
is door de fabrikant. De robot zal het efficiëntst werken
in het gebied dicht bij de homing positie.

Beperk de beweging van de eerste assen.
De eerste drie assen zijn voorzien van grotere motoren
omdat ze de volledige robot moeten verplaatsen. Er kan
energie gewonnen worden door de robot vooral te la-
ten bewegen op de laatste assen en de beweging van de
eerste 3 assen te beperken. Het is beter om de 5de as te
gebruiken ipv de 3de as.

Beperk de afstand die de robot moet afleggen.
Het is mogelijk om de afstand die de robot moet afleg-
gen te beperken door minder punten in te geven, dit
komt overeen met joint bewegingen. De robot heeft dan
meer vrijheid om zijn eigen baan te gaan bepalen.

V. BESLUIT

Er is een nieuw kinematisch model opgesteld waarbij de
defecte as niet meer gebruikt wordt. Bij de Kuka robot
is er een labo-opdracht uitgeschreven waarbij de nadruk
vooral ligt op de verschillende optimalisaties. De hand-
leiding is verder aangevuld en de homing procedure is
op punt gezet. Er is een literatuurstudie gebeurd om-
trent de energiezuinigheid. Om de goede werking van
de robot aan te tonen is er een snel traject uitgewerkt.
In volgende projecten kunnen de vuistregels die afkom-
stig zijn uit de literatuur studie bevestigd worden door
metingen. Ook is het mogelijk om sensoren te plaatsen
om botsingen te vermijden of om robot mens interactie
mogelijk te maken.
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