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Automatisering med hjälp av robotar är idag en
mycket viktig del inom många industrier. Robotar
kan användas till allt från att lyfta och packa tunga
föremål till mer detaljerade arbeten som att fräsa
komplicerade strukturer i metall eller andra material.
Om roboten ska kunna utföra denna typ av detaljerade
jobb är det ofta av stor vikt att den kan arbeta med
hög repeterbarhet och noggrannhet – repeterbarhet
för att kunna utföra samma jobb om och om igen med
samma resultat, och noggrannhet för att roboten ska
kunna nå exakt de positioner den är programmerad
för. Att kunna bestämma en robots arbetsbana med
hjälp av programmering, i stället för att ställa in och
testa manuellt, kan effektivisera många typer av jobb
och är av intresse för de flesta industrier. Detta ställer
dock höga krav på robotens noggrannhet och kräver
precisa kalibreringsmetoder.

Det finns många typer av kalibreringsmetoder och
de flesta kräver någon form av extern utrustning,
som till exempel avancerade kameror för att kunna
göra positionsmätningar av roboten som används för
kalibreringen. Cognibotics AB, ett företag i Lund
som arbetar med robotkalibrering, har ett annat an-
greppssätt och utvecklar metoder där enbart robotens
egna sensorer används för mätning. Detta sker under
så kallade clampingexperiment där roboten spänns
fast i ett styvt föremål och belastas genom att aktivera
sina egna motorer. Figur 1 visar en bild från en
sådan fastspänning. Mätningar från robotens motorer
under ett clampingexperiment kan sedan användas
för att identifiera vekheter i robotens leder, glapp i
växellådorna samt friktionspåverkan i lederna.

I arbetet med att utveckla clampingmetoder har
ett behov upptäckts av att kunna sätta upp modeller av
clampingexperimenten i en dator. Det skulle vara ett
effektivt verktyg för att utföra tester och analyser på ett
enkelt sätt utan att behöva ha tillgång till en riktig ro-
bot. Dessutom skapar det möjligheten att själv utforska

egenskaper hos roboten, när det gäller till exempel
vekheter i lederna, för att undersöka vilka resultat det
ger upphov till i experimenten. Detta är av naturliga
skäl inte möjligt att göra med robotar i verkligheten. I
det här examensarbetet (Olsson och Sikström (2017))
har ett modellbibliotek i modelleringsspåket Modelica
(Modelica Language Specification (2014)) skapats.
Biblioteket går att använda till många typer av robot-
modellering men fokus i detta projekt har legat på
simuleringar av clampingexperiment.

Figur 1: Robot som är fastspänd under ett clampingexperi-
ment. (Sörnmo (2015))

Modelica har ett stort bibliotek med färdiggjorda
komponenter för att sätta upp mekaniska modeller.
Detta har dock visat sig inte direkt tillämpligt vid



modellering av clampingexperiment. Till exempel är
det inte möjligt att i en rotationsled på ett önskvärt
sätt modellera vekheter i någon annan riktning än
i rotationsriktningen. Därför använder sig de flesta
modellerna som skapats under det här projektet inte
av Modelicas standardkomponenter utan är skrivna
från grunden, även om delar av vissa komponenter har
använts.

Vid riktiga clampingexperiment används mätningar av
motorvinkel och motorvridmoment från robotens olika
ledmotorer för att identifiera egenskaper som är intres-
santa för kalibreringen. Figur 2 visar ett exempel på en
clampingkurva från motorn i en av lederna i en robot
där motorvridmomentet är plottat mot motorvinkeln.

Figur 2: Exempel på clampingkurva från ett experiment.

Mätningarna som kurvan representerar kan ge mycket
information om vekheter, glapp och friktionspåverkan.
Till exempel finns ett samband mellan lutningen på
kurvan och vekheten i ledens rotationsriktning – ju
mindre lutning på kurvan, desto större är vekheten.
Kurvor liknande denna har använts under det här
arbetet för att validera modellerna och säkerställa att
resultaten från de simulerade experimenten är liknande
resultaten från verkliga experiment.

Undersökningar av varierande experimentuppsättn-
ingar med olika konfiguration av parametrarna som
definierar vekheter, glapp och friktion har visat på
att simuleringar med modellerna ger resultat som
stämmer väl överens med förväntningar utefter teori
och data från verkliga experiment. Modellbiblioteket
är uppbyggt för att enkelt kunna definiera konstruk-
tionen hos den specifika roboten som undersöks och
kommer därför i framtiden kunna användas för att
simulera clampingexperiment med många olika typer

av robotar.
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