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I dagens industri används robotar flitigt, till exempel
för att ta bort monotont arbete, öka effektiviteten
eller vid arbete i farliga miljöer. Robotar används
mer och mer inom applikationer som kräver hög
noggrannhet varpå intresset för kalibrerings- och
kompenseringsmetoder för att uppnå detta har växt
i motsvarande grad. Dagens metoder för abso-
lutkalibrering innefattar oftast extern mätutrustning
som är dyr, svårhanterlig och tidskrävande att
använda. Därför ligger det en stor framtid inom
självkalibrerande robotar. Skulle de kunna kalibr-
eras genom att använda sina egna sensorer kan
användningsområdena för robotar öka signifikant.

Robotar har numera en god repeterbarhet och kan
därmed nå samma position med hög precision om
och om igen. Detta utnyttjas i industrin där man
kan programmera positioner manuellt, i till ex-
empel plockoperationer. Däremot uppstår problem
när roboten ska programmeras i en virtuell miljö
med geometriska beroenden. När roboten sedan
genomför programmet är det robotens absoluta nog-
grannhet som definierar precisionen. Tyvärr är rob-
otars noggrannhet ofta mycket lägre än repeter-
barheten och robottillverkare specificerar oftast en-
bart repeterbarheten och utelämnar noggrannheten.
Lyckligtvis kan robotar kalibreras för att förbättra
noggrannheten givet att roboten har en hög repeter-
barhet. Konceptet med repeterbarhet och nog-
grannhet kan ses i Fig 1.

Cognibotics AB, ett företag i Lund som arbetar
med robotkalibrering, har utvecklat en metod för
att roboten själv ska kunna känna av sina vekheter
genom att spännas fast i ett styvt föremål och
försiktigt köra små rörelser i detta läge. Metoden
kan upptäcka vekheter i lederna, glapp i ledernas
växellådor samt friktionspåverkan på lederna. Cog-

Fig. 1. Representation av repeterbarhet och noggrannhet

nibotics har gått ett steg längre och vill även kunna
identifiera robotens egen geometri för att utöver
den befintliga kalibreringen också kunna genomföra
geometrisk kalibrering. I detta examensarbete1 har
en metod för att kunna identifiera robotens geometri
med hjälp av robotens inbyggda sensorer samt en
dubbelledad stång vidareutvecklats, implementerats
och verifierats.

Metoden är baserad på en sluten kinematisk kedja
där stången och roboten är fästa i varandra och
i vars en styv infästningspunkt. En uppställning
av en IRB140 och en dubbelledad stång visas i
Fig 2. Genom att fästa roboten på en dubbelledad
styv stång införs en avsiktlig begränsning av
rörelsemönstret till ytan på en sfär. När ett program
körs för rörelse på sfären spelas robotens ledvin-
klar in och räknas om, med hjälp av den initiala
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Fig. 2. Experimentell uppställning av en IRB140 och en dubbelledad
stång

geometrin, till positioner för robotens ändpunkt.
Därmed kan ett optimeringsproblem ställas upp
som går ut på att minimera alla de framräknade
positionerna till sfären genom att justera robotens
geometriska representation.

Fig. 3. Verifiering av identifierade geometriska parametrar för en
IRB140

En verifiering av identifierad robotgeometri för
en ABB IRB140 robot visade på en posi-
tionsförbättring på ungefär 80% och en orienter-
ingsförbättring på 23%. I Fig 3 visas fyra grafer där

de gula linjerna visar den uppmätta robotrörelsen
medan den blåa och röda visar hur roboten skulle
rört sig med identifierad samt nominell robotge-
ometri.

Arbetet visar på att det är möjligt att genomföra en
geometrisk kalibrering med hjälp av robotens egna
sensorer tillsammans med en dubbelledad stång.
Metoden kommer att kombineras med den befintliga
metoden för att kompensera för ledens egenskaper
där slutmålet är att roboten själv ska kunna kalibr-
era sig med så få externa instrument som möjligt.
Produkten är en billig, lätthanterlig och tidseffektiv
kalibreringsmetod med hög noggrannhet. Från flera
olika aspekter är metoden att föredra gentemot
konkurrerande metoder och kan ses som ytterligare
ett steg mot framtida självkalibrerande robotar.


