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I. I

A. Xplore compe e

Het is een tradi e dat UGent campus Kortrijk deel-
neemt aan de Xplore New Automa on Award van
Phoenix Contact. Dit is een interna onale wed-
strijd die innova eve automa sering wil promo-
ten. Er zijn vier categorieën: ’smart factory’,
’environment’, ’urban infrastructure’ en ’recrea-
on’. Voor Xplore 2018 werd er een photo booth

met geïntegreerde cobot ontwikkeld. Dit project
nam deel in de categorie ’recrea e’, met als doel
een a rac eve opstelling te creëren die ook ge-
bruikt kan worden ter promo e van de opleiding
tot industrieel ingenieur automa sering.

B. Concept

Eenvoudig voorgesteld is een photo booth een
ruimte waarin gebruikers amusante foto’s kunnen
nemen. Dergelijke opstellingen worden regelma-
g ingezet op evenementen. Hier wordt het con-

cept uitgebreid met een collabora eve robot (co-
bot), speciaal ontworpen om op een veilige ma-
nier samen tewerkenmet demens. Omeen beeld
te vormen is het resultaat te zien op figuur 1.

Figuur 1: Photo booth opstelling op de Xplore finale

II. D

Nadat het projectvoorstel in juli 2017 goedge-
keurd werd door de jury van de Xplore compe e,
kon deze masterproef echt van start gaan.

Een photo booth volledig zelf ontwikkelen en op-
bouwen is het hoofddoel. Hierbij is de selec e
van de hardware, het uitdenken van de construc-
e en de communica e tussen de onderdelen be-

langrijk. De so wareontwikkeling gebeurt volle-
dig op maat. Bij de integra e van de cobot moet
de nodige aandacht besteedworden aan de cobot-
operator interac e.

III. R

A. Componenten

Debelangrijkste componenten in de opstelling zijn
de camera, printer, videowall en cobot (III.B). Als
camera wordt een digitale spiegelreflexcamera
(DSLR camera) van Canon gebruikt. Dit zowel
omwille van de beeldkwaliteit als de integra e-
mogelijkheden via de so ware development kit
(SDK). Als printer wordt een A4-printer van Epson
gebruikt. Professionele fotoprinters kwamen be-
ter uit het marktonderzoek, maar hun prijs was
hier niet te verantwoorden. Om een dynamische
achtergrond te creëren werd gekozen voor een
videowall. De gebruiker krijgt zo het gevoel mid-
denin de scène te staan. Bij een green screen, een
andere veel gebruikte techniek, ontbreekt dit be-
levingsgevoel volledig.

Er zijn eveneens twee Raspberry PI’s en een server
aanwezig. De Raspberry PI’s zijn elk verbonden
met een touch screen. De server bevat de meeste
logica en stuurt de videowall aan (figuur 2).
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Figuur 2: Schema sch overzicht van het netwerk

B. Cobot

De cobot doet dienst als assistent. Om de foto op
te vrolijken zijn er verschillende a ributen voor
handen (hoed, snor...). Het is de taak van de cobot
om deze aan te geven, net zoals hij op het einde
de afgedrukte foto zal aanreiken. Verder doet hij
dienst als demonstrator om de principes en mo-
gelijkheden van een cobot aan te tonen. Voor de
opstelling werd geopteerd om een nieuwe cobot
aan te kopen. Na een marktstudie werd uit een
drietal offertes beslist om voor de Fanuc CR-7iA/L
te gaan. Dit omwille van de prijs, de ervaring met
Fanuc en de technische specifica es die voldeden
aan de eisen: een payload van meer dan 5 kg en
een nauwkeurigheid van 0,01 mm [1].

Veiligheid verdient natuurlijk ook de nodige aan-
dacht bij cobot-operator interac e. Er zijn volgens
de EN ISO 10218-1 norm vier manieren waarop
een cobot aangestuurd kan worden: [2]

1. Met een safety-rated monitored stop

2. Handgestuurd

3. Met snelheids- en posi ebewaking

4. Met energie- en krachtbewaking door intrin-
siek veilig ontwerp of aansturing

De CR-7iA/L van Fanuc gebruikt deze laatste tech-
niek. De kracht wordt voortdurend in de gaten
gehouden. Van zodra een drempelwaarde over-
schreden wordt, stopt de cobot. Ook is aandacht
besteed aan het type grijper. De Fanuc cobotwerd
uitgerust met een vacuüm grijper van Schmalz,
speciaal ontworpen voor cobots. Er zijn geen
scherpe randen, wat letsels bij een impact voor-
komt. Er is ook een geïntegreerde vacuüm pomp
voorzien om niet a ankelijk te zijn van de beschik-
baarheid aan perslucht. Dit verhoogt demobiliteit
van de opstelling.

Om de interac e tussen de gebruiker en de cobot
te vergroten, moet de cobot info kunnen krijgen
van de operator. Bij human-robot interac e (HRI)
zijn volgens de literatuur immers vijf zaken be-
langrijk: het niveau van autonomie, de manier
van informa e-uitwisseling, de structuur van het
team (robot-mens), de aanpasbaarheid van de ro-
bot (samen met de opleiding van de operator) en
als laatste de vorm van de taak [3].

Standaard hee de cobot een sensor die aanra-
kingen kan detecteren. Dit is enkel voor veilig-
heidsdoeleinden. Bij het afgeven van het a ri-
buut is de loca e van de hand van belang. De
drop-off kan gebeuren op een vaste loca e, maar
een smart sensor zou echter ook de exacte lo-
ca e van de hand kunnen doorgeven. Dit ver-
hoogt het niveau van autonomie, de manier van
informa e-uitwisseling, de flexibiliteit en maakt
het geheel interac ever. Daarom wordt bekeken
hoe dit low cost geïmplementeerd kan worden.
Een standaard camera is geen op e omdat deze
geen 3D informa e levert. Een Kinect v2 sensor
van Microso biedt deze info wel. De mogelijkhe-
den van deze sensor worden dan ook bekeken.

C. So ware

Op figuur 3 is de verdeling van de so ware over de
verschillende controllers weergegeven. Hiernaast
komt natuurlijk nog de aansturing van de cobot,
die in de cobotcontroller zelf gebeurt. Op de ser-
ver draait een standaard Windows versie waarop
ook nog twee virtuele pc’s draaien. Deze worden
overgenomen door de Raspberry PI’s via het re-
mote desktop protocol (RDP). Elk hee zijn eigen
applica e. Op de server zelf draait so ware die de
videowall aanstuurt. Om bestanden tussen de ap-
plica es uit te wisselen, wordt een gedeelde map
gebruikt.

Figuur 3: So ware-architectuur

Het ’main program’ wordt weergegeven op het
touch panel aan de buitenzijde en staat in voor de
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communica e met de cobot en de printer. Hier
wordt ook demogelijkheid geboden om de foto te
downloaden aan de hand van een QR code. De lo-
gica voor de interac e met de cloud is echter geïn-
tegreerd in het camera programma. Verder biedt
deze applica e de gebruiker de kans om een ach-
tergrond te kiezen en effec ef de foto te nemen.
Hier is dus de camera SDK samen met wat beeld-
verwerking in geïntegreerd. De foto’s worden ge-
üpload naar Dropbox en van daar via een weblink
beschikbaar gesteld. De videowall applica e dient
enkel om de a eelding in de juiste verhouding
weer te geven op de twee tv’s. Alle onderlinge
communica e gebeurt via Ethernet TCP/IP (figuur
2).

D. Werking

Op figuur 4 is het gebruik van de photo booth in
een flowchart samengevat.

Figuur 4: Flowchart gebruik

IV. B

De photo booth slaagt erin te entertainen door de
interac e met de cobot, de amusante a ributen
en levendige achtergrond. Ondanks de a rac eve
opstelling, haalde de photo booth de finale van
Xplore net niet. Door de goede band met Xplore
en Phoenix Contact werd de opstelling echter wel
uitgenodigd op de finale, maar dan als a rac e
voor de jury en andere deelnemers (figuur 5).

Figuur 5: De jury in de photo booth

De belangrijkste doelstellingen zijn zeker behaald.
De interac e tussen de cobot en operatoren kan
echter nog verder verbeterd worden en daar-
voor wordt gekeken om de mogelijkheden van de
Kinect-sensor nog meer te benu en.

V. R
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