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I. INLEIDING

Het doel van deze masterproef is het onderzoeken en het uit-
werken van een demo opstelling voor hand tracking bij kleine
manuele assemblage activiteiten. Als eerste werd er een litera-
tuurstudie uitgevoerd. In dit deel is er onderzocht welke ver-
schillende technieken, sensoren en reeds werkende systemen er
vandaag op de markt aanwezig zijn. Volgend op deze literatuur-
studie kwam de beslissingsfase. Hierbij werden de verschillende
opties voor zowel de hardware als de software vergeleken met
elkaar en werd de uiteindelijke keuze vastgelegd die best pas-
send was voor de demo opstelling.
Op het einde van de rit is er een opstelling afgewerkt waarbij een
voorbeeld van een manueel assemblage proces uitgewerkt is op
basis van het uitgevoerde onderzoek. Deze opstelling is in staat
zijn om een operator instructies te geven en tegelijkertijd de han-
den op te volgen. Er werd ook een plug-in aangemaakt in een
industrieel softwarepakket waarin fabrieken virtueel voorgesteld
kunnen worden. Deze plug-in kan de handen van de operator
nabootsen in een virtuele omgeving. Niet enkel de performantie
en kostprijs, maar ook de flexibiliteit en de uitbreidbaarheid van
het systeem waren een belangrijk punt zijn bij de uitwerking van
deze masterproef.

II. LITERATUURSTUDIE

A. Simulatie omgeving

Operator training kan op een aantal verschillende manieren
doorgevoerd worden: Uiteindelijke werkomgeving, nagemaakte
werkomgeving, simulator, virtual reality en augmented reallity.
De eenvoudigste manier voor bij het toepassen van operator trai-
ning is binnen de uiteindelijke werkomgeving. Dit is de fy-
sieke plek waar de operator in kwestie later zijn effectieve job
zal uitvoeren. Voor sommige jobs is het echter mogelijk dat
deze werkomgeving gedeeld wordt met meerdere andere werk-
nemers. Om de operator op een meer rustige en afgezonderde
manier kennis te laten maken met zijn/haar job kan er gekozen
worden om de werkplek 1 op 1 na te bouwen op een andere lo-
catie. Hierdoor zal de operator vertrouwd raken met zowel zijn
job als zijn werkomgeving zonder andere werknemers te hinde-
ren. Wanneer de job in kwestie uitgevoerd moet worden met
een groot/gevaarlijk voertuig waarvoor veel plaats nodig is, kan
er geopteerd worden voor een simulator. Hierbij kan de ope-
rator kennis maken met de besturing van het voertuig op een

veilige manier. Een simulator kan meestal op een relatief kleine
oppervlakte uitgewerkt worden. Er kan ook gekozen worden
voor een volledig virtuele omgeving. Hierbij zal de operator
via projectieschermen of via een Virtual reality bril in een vir-
tuele wereld geplaatst worden. Opnieuw kan deze toepassing
op een beperkte oppervlakte uitgewerkt worden. Naar hardware
toe is een krachtige computer en een aantal projectieschermen
of een Virtual reality bril voldoende, een nadeel is echter dat de
virtuele werkomgeving volledig nagebouwd moet worden. Een
tussenoplossing is augmented reality. Hierbij zullen er virtuele
elementen zoals navigatiepijlen, productinformatie, veiligheids-
instructies, etc via bijvoorbeeld een speciale bril in de echte we-
reld geprojecteerd worden.
Elk van deze omgevingen hebben hun eigen voordelen en nade-
len en de keuze hiervan is sterk afhankelijk van het toepassings-
gebied waar de operator training doorgevoerd zal worden.

B. Type sensoren

Er zijn een aantal principes die gebruikt kunnen worden voor
de detectie van de handen van een persoon. Voor deze master-
proef zijn er drie grote types besproken: Camera, handschoenen
en controllers.
Het gebruik van een camera heeft als eerste grote voordeel dat
deze niet obstructief is voor de operator. Deze kan uit het werk-
gebied geplaatst worden en heeft meestal een vaste positie ten
opzichte van het werkgebied. Ze heeft echter wel een directe
line of sight nodig. Voorbeelden van camera’s zijn onder an-
dere: een gewone webcam, Kinect [1], Leap Motion for VR [2].
Handschoenen worden door de operator zelf gedragen. Het
grote voordeel hier is dat de positie van de handen na een ka-
libratie in principe veel gemakkelijker uit te lezen is. Naar soft-
ware toe zal hand detectie sterk vereenvoudigd worden. De fo-
cus zal vooral liggen bij het cyclisch herkalibreren van de sen-
soren die ingewerkt zitten in de handschoen zelf. Het grote na-
deel bij handschoenen is de mogelijke obstructie van de ope-
rator, zeker bij fijne zaken zoals bijvoorbeeld het aanschroeven
van kleine moeren. Voorbeelden van tracking handschoenen zijn
onder andere: Manus [3], IGS glove [4], 5DT glove [5].
Als laatste kunnen controllers gebruikt worden. De control-
lers worden door de operator vastgehouden en bevatten meestal
naast positie sensoren ook een aantal knoppen of joysticks.
Hierdoor kan de operator gemakkelijk een aantal acties uitvoe-
ren zoals bijvoorbeeld het openen van een menu, of het pau-
zeren van een taak. Controllers worden meestal als een to-
taalpakket aangeboden. Hierbij kan op een eenvoudige manier
de positie van de controller, en dus ook de handen, uitgelezen
worden zonder veel programmeerwerk. De operator zal echter
geen voorwerpen kunnen vasthouden als hij reeds een controller



vast heeft. Voorbeeld van controllers zijn onder andere: Oculus
Touch [6], STEM system [7], PrioVR [8].

III. KEUZE HARDWARE EN SOFTWARE

Uiteindelijk werd de Kinect V2 camera gekozen als sensor.
De Kinect V2 sensor bevat intern eigenlijk 2 camera’s, name-
lijk een kleurencamera en een infrarood camera. Via het time of
flight principe is de Kinect in staat om 3 dimentionale beelden te
nemen van het gebied direct voor de sensor. Er is een infrarood
zender aanwezig in de Kinect welke pulsen van infrarood licht
uitzendt. De infrarood camera zal deze pulsen detecteren. Naast
de intensiteit van het licht wordt ook de tijd tussen het zenden
en het ontvangen bijgehouden. Aan de hand van dit tijdsver-
schil is de Kinect in staat om de afstand tussen de camera en een
voorwerp te bepalen. Er zijn 2 versies van de Kinect camera op
de markt aanwezig; de originele en de Kinect V2. Naar func-
tionaliteit toe heeft de tweede versie geen extra mogelijkheden.
De kwaliteit en de hoeveelheid data is echter een heel stuk be-
ter. Om de integratie van de camera te vergemakkelijken werd
er gekozen om zowel de begin als de demo applicatie te schrij-
ven in .NET. Er werd gebruikt gemaakt van Emgu cv voor de
beeldverwerking. Dit is een wrapper van OpenCV die ervoor
zorgt dat de functionaliteiten van OpenCV toegankelijk zijn in
de gekozen programmeertaal.

IV. UITWERKING

A. Test applicatie

Als eerste werd er een test applicatie geschreven. Hierbij lag
de focus enkel bij het uitlezen van de verschillende datastromen
die de Kinect camera aan te bieden heeft (Kleur-, infrarood en
dieptebeeld). Hierbij werd duidelijk dat het dieptebeeld aange-
boden wordt als een 1 dimensionale array van ushort’s. Deze
variabele kan een waarde van 0 tot 16383 bevatten en stelt de
afstand tot de sensor voor in millimeter.

B. Eerste versie hand tracking

Vervolgens werd het ruwe dieptebeeld verwerkt met behulp
van Emgu cv. Er worden een aantal stappen doorlopen om op
een succesvolle manier de handen van een operator te detec-
teren:(1)Uitlezen van diepte beeld, (2) Verschil nemen tussen
dieptebeeld en clean plate, (3) Masker aanmaken, rekening hou-
dend met Region Of Interest, (4) Handdetectie uitvoeren op mas-
ker, (5) Diepte opvragen van gedetecteerde handen, (6) Voorge-
definieerde targets overlopen en controleren op collisie.
Figuur 1 toont deze verschillende stappen in de applicatie.
Dankzij het gebruik van een dieptebeeld is het relatief gemakke-
lijk om een masker aan te maken waar zo goed als enkel de han-
den in te zien zijn. Hierdoor kan een groot deel van de gebrui-
kelijke visie-algoritmes overgeslagen worden, daar deze meestal
een masker maken welke gebaseerd is op kleur.

C. Plug-in

Eenmaal er een algoritme ontwikkeld was voor de detectie
van de handen kon de plug-in geschreven worden. Er werd ge-
kozen voor Siemens Jack als simulatie softwarepakket. Er was
reeds een plug-in beschikbaar die in staat is om een originele
Kinect v1 sensor uit te lezen en op deze manier een virtuele

Fig. 1: Hand detectie in VB

persoon aan te sturen. De virtuele persoon zal de bewegingen
volgen van de persoon die voor de Kinect v1 staat. Voor deze
masterproef zullen echter enkel de handen aangestuurd worden.

De code van de plug-in werd voornamelijk in JackScript ge-
schreven. Dit is een programmeertaal die gebaseerd is op Py-
thon. Als eerste moest het reeds werkende programma ver-
taald worden naar Python. Ditmaal werd er gebruik gemaakt
van OpenCV, daar er geen wrapper nodig is voor deze program-
meertaal. Vervolgens kon de plug-in zelf aangemaakt worden.
Er is documentatie voorzien in de mappenstructuur van Jack die
duidelijk beschrijft hoe er zelf plug-ins aangemaakt kunnen wor-
den. Er is zelfs een voorbeeld plug-in aanwezig die reeds de
code uit de documentatie bevat. De plug-in integratie van Jack
staat echter nog niet op punt waardoor dit deel van de opdracht
niet meer doorgevoerd werd. Het is echter nog mogelijk om in
de toekomst een plug-in te voorzien doordat de pythoncode voor
het algoritme reeds geschreven is. De opstelling uit de demo ap-
plicatie wordt opgeslagen in een Xml bestand. Dit bestand kan
ingelezen worden door de plug-in en kan op basis hiervan een
virtuele versie van de opstelling en de targets aanmaken. Voor
de rest van deze masterproef werd de focus vooral gelegd op het
uitwerken van de uiteindelijke demo applicatie.

D. Demo applicatie

Net zoals de test applicatie en de applicatie waar het hand
detectie algoritme in ontwikkeld is, werd ook de uiteindelijke
demo applicatie in .NET geschreven. Als eerste werd de onder-
liggende code beter gestructureerd om uitbreidingen in de toe-
komst gemakkelijker te realiseren. Daarnaast werd er ook een
configurator voorzien. Hierdoor kan er snel en op een strikt vi-
suele manier een nieuwe opstelling toegevoegd worden, met de
mogelijkheid deze opstelling later weer in te laden. Er kunnen
een aantal zones aangemaakt worden: Werkzone (rood), Picking
zone (groen), Target zone (blauw). De dieptes van de werkzone
en de targets kunnen via de Kinect uitgelezen worden.
Figuur 2 toont het hoofdscherm met een ingeladen opstelling.
De Kinect sensor leest beelden uit aan 30 beelden per seconde.
Het hand detectie algoritme zal uitgevoerd worden op elk beeld.
Indien er 1 of meerdere handen gedetecteerd wordt, zal de posi-
tie van dit hand/deze handen vergeleken worden met de locatie
van de verschillende zones. Op de figuur bevindt de hand zich
in de werkzone, deze wordt door een paarse rand aangeduid. De
operator kan zich in 3 statussen bevinden: Idle, working of pic-
king. De status van de operator wordt bepaald afhankelijk van



de gedetecteerde zones. Wanneer er minstens 1 hand zich in
de picking zone bevindt, wordt de picking status actief. Indien
er enkel een hand in de werkzone gedetecteerd wordt, zal de
working status actief worden. Wanneer geen enkele hand gede-
tecteerd wordt zal de operator zich in de idle toestand bevinden.
Onafhankelijk van de bepaling van de status kunnen ook de tar-
gets gedetecteerd worden. In de configurator moet de hoogte
van de target gedefinieerd worden. Een target zal enkel actief
worden als de hand zich in de 3 dimensionale voorstelling van
de target bevindt. Hierdoor wordt vermeden dat een target ac-
tief wordt wanneer de operator met zijn hand boven de targets
zwaait.
Naast het live opvolgen van de hand- en statusdetectie is er ook
een logger aanwezig. Deze logger zal een status verandering,
en het actief worden van een target registreren in een MySql
database. Er wordt ook een tijd stempel en een kleurenfoto toe-
gevoegd bij elke logging. Hierdoor is het mogelijk om achteraf
te berekenen hoe lang de operator zich in een bepaalde status be-
vond en hoe de operator evolueert in zijn opgelegde taken. Via
de bijgevoegde kleurenfoto kan geverifieerd worden of de regi-
stratie al dan niet correct is bij twijfelgevallen. Figuur ?? toont
de gebruikte opstelling voor de demo. De verschillende zones
die in de configurator aangemaakt zijn werden visueel aange-
duid.

Fig. 2: Hand detectie demo applicatie

V. BESLUIT

Het gebruik van de Kinect sensor blijkt uiteindelijk een ge-
schikte keuze te zijn. Met een aankoopprijs van onder de 200
euro is de eis van een goedkope oplossing zeker voldaan. Door
gebruik te maken van het dieptebeeld kan er eenvoudig een mas-
ker aangemaakt worden om de handen te detecteren. De handen
van de operator kunnen betrouwbaar uitgelezen worden. Via de
configurator kunnen er verschillende opstellingen aangemaakt
en opgeslagen worden. Dit dieptebeeld is echter niet perfect.
Daar er gebruik gemaakt wordt van infrarood licht kunnen re-
flecties een groot probleem zijn. Hierdoor kunnen er zwarte zo-
nes ontstaan waar de afstand altijd 0mm is, wat nadelig is voor
de hand detectie. Ook is er een grote hoeveelheid ruis aanwezig
langs de randen van het dieptebeeld. Ook hier is de hand detec-
tie niet erg performant. Door de moeilijkheden in verband met
het inladen van een plug-in in Siemens Jack is dit deel van de
opdracht momenteel Uitgesteld.

De uiteindelijke demo applicatie is geen volledig operator
training systeem, maar slechts een onderdeel hiervan. Het pro-

Fig. 3: Demo opstelling

gramma kan uitgebreid worden met een meer complexe set in-
structies die aan de operator gegeven kunnen worden. Momen-
teel kan er enkel opgevolgd worden wat de operator doet. Met
behulp van een koppeling in een virtuele wereld kunnen bijvoor-
beeld de werkelijke bakjes leeg gelaten worden en enkel opge-
vuld worden in de virtuele wereld. Hierdoor kunnen gemakke-
lijk meerdere opstellingen ingeladen worden. Er kan ook een
koppeling gemaakt worden met een ergonomisch softwarepak-
ket. Met behulp hiervan kan onderzocht worden of de job in
kwestie niet te fysisch belastend is voor de operator.
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