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Sammanfattning 
Dagens högteknologiska företag, som använder robotar i sina industriella processer, 
undviker ofta att använda robotsimuleringsprogramvaror (så kallade off-line 
programmeringsverktyg). Detta beror på att det ännu inte finns något kommersiellt 
system som fungerar utan att det krävs en efterjustering manuellt. Dessa justeringar är 
ofta tidskrävande och komplicerade vilket leder till stillestånd i produktionen. Det är 
främst den relativa positioneringen mellan robot och övrig utrustning som skapar 
problem. Detta beror på flera faktorer såsom fel i simuleringsmodeller, slitage av 
utrustning, toleranser i material mm. För att minimera dessa felkällor utförs 
kalibrering/justering av robot/robotcell. 

I denna rapport tas metoder på olika kalibreringssätt upp. Kalibrering kan utföras på 
många olika sätt och valet av metod är helt beroende av applikation och layout. Vid 
detta examensarbete har informationsökning om robotkalibrering varit en stor uppgift. 
För att kunna sortera den stora uppsjö av information som finns inom detta ämne har en 
uppdelning gjorts på kalibrering av robot respektive robotcell. När det gäller kalibrering 
av robotcell beskrivs även detta i realtid/icke realtid.  

Ett annat stort område i rapporten har varit att finna och dokumentera information om 
en ny positioneringssensor med namnet PosEye. Denna sensor kan i realtid bestämma 
sin relativa position och orientering gentemot andra detaljer i en robotcell med mycket 
god noggrannhet. Sensorn arbetar med referenser som är utplacerade i rymden och 
liknar hur sjöfarare förr i tiden navigerade efter stjärnbilder. I och med att sensorn inte 
varit fullt färdigutvecklad för att användas i detta examensarbete har inga praktiska 
försök gjorts. För att PosEye skall fungera i en industriell miljö krävs ytterligare 
utveckling och i denna rapport ges ett antal förslag på arbeten som bör genomföras.   
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Summary 
Hi-tech companies, who are using robots in their industrial processes, usually avoid 
simulation software for robots (so called off-line software tools). This is mainly because 
there are no commercial systems that work without post adjusting the process manually. 
These post adjustments are often time consuming and complicated which leads to 
interruption in the production. It is mainly the relative position between the robot and 
other equipments that creates problems. This is due to several things, errors in the 
simulation model, tolerances in material, and so on. To reduce the effect of these error 
sources a calibration/adjustment of the robot/robot-cell is necessary. 

This report is dealing with different calibration methods. Calibration can be done in 
many different ways and the method depends on the application and the layout. In this 
report searching for information about robot calibration has been a big issue. To be able 
to sort all the information available of this subject it has been divided into two groups, 
calibration of robot and calibration of robot-cell. When calibration of robot-cells is dealt 
with is this also divided into real-time/not real-time.  

Another big issue in this report has been to find and document information concerning a 
new position-sensor with the name PosEye. This sensor is able to estimate its relative 
position and orientation in real-time with regard to other components in the robot-cell 
with high accuracy. The sensor is working with references that are mounted in the space 
and the method works in many ways like how ancient sailors navigated after 
constellation. Due to the fact that the sensor is in the prototype stage, no practical 
experiments have been done. To be able to use PosEye in an industrial application, 
further development is necessary and this report gives suggestions of work that needs to 
be done.   
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Förord 
Detta examensarbete var från början tänkt att handla om positioneringssensorn PosEye. 
På grund av att diverse kringutrustning till PosEye inte funnits framtagen har arbetet 
med att använda PosEye inte kunnat genomföras. Examensarbetet har flera gånger 
under de tio veckor som det pågått ändrat inriktning för att till slut endast handla om 
robotkalibrering (litteraturstudie). På grund av de olika inriktningarna som funnits under 
projektet har rapporten inte varit enkel att skriva. En del arbete som tidigt i projektet har 
genomförts har helt tagits bort och andra delar har hamnat under Metoder/mätning i 
denna rapport. Så att binda ihop all information så att det blir en ”röd tråd” igenom hela 
rapporten har inte varit möjligt fullt ut. Vi hoppas ändå att rapporten skall ge en 
introduktion till kalibrering och då främst gällande robotar. 

 

Pär & Henrik 

2004-06-08 
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1 Inledning 
Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete som ingår i magisterprogrammet 
Robotteknik vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. Den största delen av rapporten tar 
upp olika kalibreringsmetoder för robotar/robotceller. Det finns många olika metoder att 
tillgå när det gäller kalibrering av robotar/robotceller. I denna rapport har ett försök 
gjorts att ge några förslag på olika metoder som finns dokumenterade. Även en ny 
sensor som kan användas inom olika applikationer där en robot ingår dokumenteras och 
beskrivs ingående. Trots att den nya sensorn aldrig testades har olika metoder och 
förslag dokumenterats för att ge möjlighet till fortsatta arbeten. 

1.1 Bakgrund 
Dagens högteknologiska företag som använder robotar i sina industriella processer 
undviker ofta att använda robotsimuleringsprogramvaror (så kallade Off-line 
programmeringsverktyg). Detta beror på att det ännu inte finns något kommersiellt 
system som fungerar utan en efterjustering manuellt. Dessa justeringar är ofta 
tidskrävande och komplicerade vilket leder till stillestånd i produktionen. Det är främst 
den relativa positioneringen mellan robot och övrig utrustning som skapar problem. 
Detta beror på flera faktorer så som fel i simuleringsmodeller, slitage av utrustning, 
toleranser i material mm. 

Till dags dato finns ingen klar industriell lösning på hur problemen kring 
positioneringsnoggrannhet för robotar och dess kringutrustning (fixturer, åkbana, 
positioneringsbord mm) skall lösas. Det som görs idag ute på företagen är att försöka ta 
bort så många felkällor som möjligt.  

Ett av dessa företag är Acrivia i Uddevalla som är ett högteknologiskt företag som 
tillverkar bussramar och ingår i Volvokoncernen. På Acrivia används stora 
fixturer/paletter för att placera svetsmaterial såsom balkkonstruktioner för att senare 
svetsas samman i robotutrustade celler. När fixturen/paletten placeras i svetscellen är 
det av stor vikt att den har rätt position i förhållande till roboten. Om fixturen/paletten 
hamnar fel (räcker med tiondels millimeter) kommer det att resultera i kassaktion eller 
justering av färdigsvetsad komponent. För att uppnå ett bättre resultat skall en ny sensor 
(PosEye) testas för att justera detta relativa fel som uppstår mellan robot och fixtur. Ett 
annat problem som också skall behandlas är kontroll av spännena på fixturen. Laddning 
av fixturerna/paletterna sker av en operatör och det är av stor vikt att spännena är 
fastsatta, även de spännen som vid olika tillfällen inte används måste spännas fast. Om 
det av någon anledning är spännen på fixturen/paletten som inte är fastsatta kan det ske 
en kollision mellan roboten och spännena, eller så kan material få fel placering i 
fixturen om de inte är fastsatta. Följden av detta är kassaktion av material och 
justering/kalibrering av utrustning i svetscellerna. Även detta problem kan behandlas 
med hjälp av PosEye.  
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med denna rapport är att redogöra för olika kalibreringsmetoder för 
robotar/robotceller samt att dokumentera/beskriva hur sensorn PosEye fungerar och 
vilka applikationer den kan användas inom. 

Målet med examensarbetet har varit att göra en litteraturstudie inom området 
robotkalibrering och dokumentera vad som behöver göras för att PosEye ska kunna 
användas för Acrivias räkning.   

1.3 Avgränsningar 
Inga tester/försök med sensorn PosEye har genomföras på grund av utrustning som 
behövs för att PosEye ska fungera för ovanstående applikationer, inte hunnit tas fram 
inom tidsramen för detta examensarbete. När det gäller litteraturstudierna så nämns inte 
de matematiska algoritmerna som gäller för de olika kalibreringsmetoderna (där det 
behövs hänvisas läsaren till referenser). Det finns även lärande (adaptiva) system för 
kalibrering. Dessa har inte tagits upp då det har varit svårt att finna information om 
dessa system. Denna rapport kommer inte att ge någon rekommendation av metod eller 
system utan kommer enbart vara en guide i vilka system som finns att tillgå. 

2 Acrivia - processbeskrivning 
Företaget [28] startade 1997 som ett samarbetsprojekt mellan TWR Sweden AB och 
Volvo Bussar AB för att utveckla en process för tillverkning av ramar till bussar. I april 
2001 blev Acrivia ett helägt dotterbolag till Volvo Bussar. Anläggningen, som ligger på 
Lillesjö industriområde i Uddevalla, är en högteknologisk verkstad, där merparten av 
förädlingen sker i avancerade svetsrobotar.  

Efter att ha utvecklat koncept, komponenter och produktionsprocesser, startade 
serietillverkning av bussramar i januari 2001. Produktionstakten har ökats successivt 
sedan starten och motsvarade i sista kvartalet 2003 en årstakt på 3500 ramar.  

I ett tidigare projekt utfördes ett studiebesök på Acrivia, för att få en större förståelse för 
det generella problemet med noggrannhet i robotceller bestyckade med Motoman-
robotar. Nedan följer hur produktionsprocessen går till. 

In till fabriken kommer fyrkantsrör i olika längder. Fyrkantsrören skärs ut till olika delar 
i två laserskärmaskiner med en noggrannhet på ca en tiondels millimeter i tolerans. I 
denna process görs även så kallade styrhål och styrtappar för att underlätta/precisera 
monteringsarbetet i paletterna. De färdiga fyrkantsdetaljerna läggs sedan tillsammans 
med ca 250 andra komponenter i ett pallsystem. Härifrån plockas sedan komponenterna 
till en viss palett manuellt.  
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Vid första stationen i Acrivias fabrik svetsas ”små” delkomponenter ihop. Dessa skickas 
sedan till en större sammansättning där de tillsammans med andra fyrkantsdetaljer läggs 
i stora fixturer och sedan svetsas ihop av Motoman-robotar. [28] Därefter läggs dessa 
delar i en pall för att skickas till nästa sammanbyggnad. 

Vilka fixturer/paletter som ska fyllas styrs via automatik. En stor travers hämtar rätt 
palett i ett lager för att sedan placera den på en iplockningsarea.  

 
Bild 2.1: Laddning av fixtur [28] 

När paletten är färdigfylld och alla komponenter är fixerade med spännen (se bild 2.1) 
så hämtar traversen paletten och lyfter den till en svetscell (det finns fem stycken 
likadana svetsceller). I svetscellen finns två Motoman-robotar utrustade med ESAB 
svetsutrustning. Robotarna står på var sina åkbanor. När robotarna svetsat färdigt 
skickas ramen till en manuell svetsstation. Här svetsas ramen på de ställen där robotarna 
inte kommit åt.  

Innan den färdiga ramen skickas till Borås för målning och montering av drivlina 
inspekteras ramen. Alla svetsfogar inspekteras manuellt. Vid vissa tillfällen mäts dels 
delsystem och ibland hela ramen upp. På en 12 meter lång ram skall 
spridningen/toleransen ligga inom 1-2mm för att vara godkänd. 

Under studiebesöket visades också hur programmeringen av robotarna i de fem 
svetscellerna sker off-line i programmet IGRIP/Ultra Arc. I en ideal värld så är de fem 
cellerna lika men i verkligheten skiljer de sig åt. Detta gör att de är tvungna att ha fem 
olika robotmodeller i svetscellerna, en till varje cell. Vid olika tillfällen hyr de in en 
laserutrustning (LEICA) för kalibrering. De kan på så sätt kalibrera robotar, åkbanor, 
fixturer mm i svetscellen och på så vis uppnå en högre noggrannhet. 
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3  Kalibrering 
Under följande kapitel har ett försök gjorts att ge en introduktion till olika metoder och 
sätt som går att använda vid kalibrering av en robot/robotcell. 

3.1 Varför kalibrering? 
Kalibrering av robot/robotcell utförs för att justera/eliminera olika felkällor (se bild 3.1) 
som kan finnas dels när robotar installeras på plats men framförallt när en robotcell 
byggs upp med diverse kringutrustning så som åkbanor, fixturer, positioneringsbord 
mm. Om inte dessa fel tas om hand om leder detta till felaktiga produkter eller 
kollisioner som är en stor kostnad för ett företag. 

Bild 3.1: Möjliga felkällor för en industriell robot och i dess arbetsområde. 
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transformation 
• Onoggrann 

matematisk modell 
• Last förhållanden 
• Statisk inverkan 
• Dynamisk 

inverkan 

Robotcell 
• Baskoordinat-

system 
• Miljöpåverkan  
• Last förhållanden 
• Toleranser i 

verktyg, fixturer, 
material 

 

Programmering 
• On-line 

- Manuella fel 
• Off-line 
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med robottillverkarnas 
kinematik. 

Styrsystem 
• Koordinat 

transformation 
• Beräknings-

noggrannhet 
• Avrundningsfel 

Tillverkning/-
Installation 
• Tillverknings-

toleranser 
• Installationsfel 
• Kalibrering 

Länkar, leder, motorer 
• Slitning, utnötning, glapp
• Friktion 
• Tillverkningstoleranser 

Robotens TCP 
• TCP’s  position 
• Kalibrering av TCP/verktyg 
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3.2 Förklaring av on-line/off-line 
Vid användning av robotar i en robotcell kan två olika metoder användas för att 
programmera dem att utföra sin uppgift. De två olika metoderna är on-line respektive 
off-line programmering. 

On-line programmering av en robot genomförs genom att manuellt köra roboten till de 
önskade positionerna i arbetsområdet, men är ett tidskrävande och arbetsamt sätt att 
programmera en robot på. Ett bättre sätt är då att använda sig av off-line 
programmering. Vid off-line programmering störs inte produktionen och det finns 
möjlighet att testköra programmet i en simulerad värld.  

Off-line programmering har på grund av att den skall efterlikna den verkliga världen 
delar av ovanstående felkällor (se bild 3.1). Det är främst den relativa positioneringen 
mellan robot och övrig utrustning som skapar problem. Följande fel är vid off-line 
programmering de vanligast förekommande [11]: 

• Skillnad mellan den riktiga världen och den ideala (CAD) världen. 

• Placering av utrustning i robotcell. 

• CAD modell felaktigheter. 

• Robotens noggrannhet och repeterbarhet. 

• Slitage i övrig utrustning. 

3.3 Noggrannhet 
Det är sen tidigare känt [1,2] att industrirobotar har en god repeterbarhet men sämre 
absolutnoggrannhet. När programmering sker on-line, är ovanstående lista inget 
problem eftersom programmeraren förflyttar roboten till referenspunkter vilka är 
relativa till arbetsstycket och andra element i cellen. När off-line programmering sker är 
absolutnoggrannheten däremot ett kritiskt moment. Resultatet av ett off-line program 
blir endast bra om det finns en stor överensstämmelse mellan simuleringen och den 
”riktiga” robotcellen.  

För att kunna förbättra noggrannheten är det av stor vikt att kunna mäta robotens och 
andra strategiska referensers absoluta position i cellen. Alternativt kan de olika 
referenserna mätas inbördes, relativt varandra.  
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3.4 Uppdelning - kalibrering robot / robotcell 
Kalibrering kan utföras på många olika sätt och valet av metod är helt beroende av 
applikationens och layout. Litteraturstudien i detta examensarbete har inriktats på 
robotkalibrering. För den stora uppsjö av information som finns inom detta ämne har en 
uppdelning gjorts: 

• Kalibrering av robot 

• Kalibrering av robotcell 

• Kalibrering i realtid/icke realtid 

Kalibrering av robot betyder att justeringen endast avser en enskild robot och 
tillhörande kinematik. Vid kalibrering av robotcell justeras de viktigaste delarna i hela 
robotcellen (robot, fixtur, åkbana mm).  

Med kalibrering i realtid menas att justeringen sker under processens arbetsgång. 
Roboten och dess kringutrustnings såsom fixturer, material mm kalibreras allt eftersom 
systemet körs. Icke realtid är då systemet står stilla och stör därför produktionen. 

3.5 Val av kalibreringsutrustning 
Vid val av kalibreringsutrustning skall hänsyn tas till följande frågeställningar: 

• Hur ofta skall kalibreringen ske? 

• Hur noggrann bör kalibreringen vara? 

• Går utrustningen att flytta till cell alternativt flytta robot till kalibrerings-
utrustning? 

• Inom vilken applikation används robotcellen, flexibel/masstillverkning, 
montering/bearbetning, svetsning mm? 

• Kostnad? 

• ”Set-up time” för kalibreringsutrustning? 

• Hur mycket produktionstid får kalibreringen stjäla? 

Alla kalibreringssystem bygger på att mätning sker i någon form. Den här rapporten tar 
upp följande system: 

• Mekaniska (potentiometer, robot tracking system (ROBOTRAK)) 

• Optiska (laser, IR, vision) 
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3.6 Kalibrering av robot 
För att praktiskt kalibrera en robot mäts position och orientering på TCP i ett antal 
punkter i robotens arbetsområde t.ex. [10,22] (med hjälp av ett positioneringssystem). 
Uppmätta punkter jämförs med styrsystemets (robotens) värden. Skillnaden mellan de 
uppmätta värdena (positioneringssystemets) och de förutbestämda (robotens styrsystem) 
är felet. Kalibrering förbättrar robotens positionering genom att implementera en mera 
komplex (noggrann) modell av den fysiska roboten. 

Robotkalibrering innefattar både statiska fel (förändringar i länkarnas dimensioner, 
kuggslitage mm) och dynamiska fel (vibrationer mm). De statiska felen kan härstamma 
ifrån geometriska fel [9] (90 %) likväl från icke geometriska fel (10 %). Geometriska 
fel, som är de vanligaste, kommer ifrån länkarnas dimension. Icke geometriska fel beror 
på lagervibrationer, kuggspel och olinjaritet.   

Robotkalibrering är en process där robotens noggrannhet kan [10] förbättras genom att 
modifiera robotens positioneringsmjukvara (kinematiska algoritm) istället för att ändra 
konstruktionen på roboten eller dess styrsystem. Detta involverar identifikation av en 
mera noggrann relation mellan avläsningen av ledernas läge och den aktuella positionen 
för TCP i arbetsrymden och genom denna information ändra i robotens 
positioneringsdata. Ovan beskrivna metod förutsätter att det nominella sambandet 
mellan TCP och ledernas läge är känt 

Kalibrering av en robot kan delas in i tre olika nivåer enligt [10]: 

1. Lednivåkalibrering – Målet här är att finna det korrekta sambandet mellan 
signalen som skapas av leden och den aktuella (absoluta) ledpositionen. Detta 
innefattar kalibrering av kinematiken på ledernas sensorer.  

2. Kinematisk kalibrering av hela robotmodellen – Syftet med denna kalibrering är 
att finna den grundläggande kinematiska geometrin för roboten samt det 
korrekta ledvikelsambandet.  

3. ”Icke-kinematisk” (icke-geometrisk) kalibrering – Icke geometriska fel i 
positionering av TCP beror på effekter såsom friktion, slitage och frigång. Även 
dynamisk kalibrering hamnar under denna nivå. 

Varje nivå involverar även fyra steg. Det första steget innefattar att finna ett 
funktionssamband. I steg två samlas data in från den aktuella roboten. Det tredje steget 
är ett matematiskt steg där insamlad data behandlas och ger ett antal koefficienter. 
Slutligen implementeras den nya modellen i styrsystemet på roboten, det så kallade 
korrigeringssteget. 
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Denna kalibrering tar alltså hand om robotens ”interna” felkällor men för att få roboten 
att fungera i ett större sammanhang, såsom i en robotcell, måste den kalibreras in mot 
övrig utrustning det är det som kallas robotcellkalibrering. Under rubriken 
Kalibreringsalgoritmer tas en algoritm upp som används för att matematiskt beskriva 
den nya kinematiken. 

Nedan beskrivs ett antal metoder/system för att absolutkalibrera en robot. Vissa system 
finns som kommersiella lösningar att köpa, andra är mera på experimentstadiet och 
kräver ytterligare utveckling. 

3.6.1 Mekaniska system/metoder  

Mekaniska system fungerar så att de alltid är i beröring med roboten, det är alltså alltid 
en sluten kedja. Fördelen med dessa framför de optiska är att de är mycket enklare och 
billigare i sin konstruktion, men till dess nackdel är att de inte har lika hög noggrannhet. 

3.6.1.1 Robot tracking system 

Robot tracking system [1, 5] (ROBOTRAK) kan användas för att få information om den 
absoluta positionen och beräkningarna bakom denna baseras på principen om 
triangulering. Systemet använder tre vajrar (se bild 3.2), vilkas längd kontinuerligt 
beräknas/mäts med hjälp av beräkningsenheter som är placerade på känd koordinat i 
robotcellen. Genom en transformations algoritm kan dessa beräkningsenheter referera 
till rumskoordinaten för roboten.  

 
Bild 3.2: ROBOTRAK mätsystem [1] 
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Genom att veta den relativa positionen på beräkningsenheterna och vajrarnas längd kan 
den absoluta positionen av robotens TCP beräknas. 

De ingående komponenterna i ROBOTRAK är de tre mätenheterna samt programvara 
för att behandla data ifrån mätenheterna. Programvarans huvuduppgift är att samla upp 
och behandla data som loggas av ROBOTRAK.  

För att validera ROBOTRAK systemet har tester [1] genomförts. I laboratoriemiljö har 
robotbanor med kända hasighets och accelerationsprofiler satts upp och ROBOTRAK 
har beräknat dessa. Data som ROBOTRAK ger har sedan jämförts med känd data på 
banan. Av dessa tester [1] framkom det att den absoluta noggrannheten blev ±0.5mm 
inom en arbetsvolym på 2.0 x 2.0 x 0.7m. 

Systemet har använts [1] för olika prestandatester av en robot, men dess största styrka är 
att förbättra absolutnoggrannheten av en robot genom cellkalibrering. ROBOTRAK 
finns idag kommersiellt tillsammans med ett simuleringssystem Workspace 4.0, en PC 
baserad robot simuleringsprogramvara. Detta integrerade system/produkt är mycket 
lämpligt för industri applikationer så som punktsvetsning och bågsvetsning med 
noggrannhet ner till 0.5mm tolerans. 

3.6.2 Potentiometer 

Ett liknande system som ROBOTRAK är en [2] fixtur utrustad med en potentiometer 
(se bild 3.3). I detta fall är en potentiometer placerad i ”bordet” som roboten står på. 
Ifrån potentiometern löper det en vajer ut till en fixtur som är monterad på robotens 
TCP. I detta fall kommer en rotation runt en axel inte resultera i förändring av 
vajerlängd, vilket betyder att rotation inte kan identifieras i detta mätsystem. 

 

 
 

Bild 3.3: Potentiometer [2] Bild 3.4: Potentiometer kopplad till 
TCP[2] 
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För att identifiera alla kinematiska parametrar behövs en modell som förutser hur 
mycket vajer som potentiometern skickar ut när en viss uppsättning på robotens leder är 
specificerade. Denna modell beskrivs i sin helhet i [2]. För att denna metod av 
kalibrering skall fungera måste robotens TCP vara kopplat till slutet på vajern och sen 
köras runt till ett antal positioner i rymden (se bild 3.4). Vid varje position läses 
ledvinklarna av ifrån robotens styrsystem, dessa används i ett senare tillfälle. Processen 
fortsätter tills tillräckligt med resultat är samlat. För att förstå kalibreringsprocessen kan 
nedanstående beskrivning vara till hjälp [2]. 

Antag att data/resultatet ifrån en position är insamlad. Givet är då en uppsättning av 
ledvinklar samt den framåtgående kinematiska lösningen för robotarmen. Tillsammans 
med den geometriska modellen av vajern och fixturen ger detta den uppskattade längden 
på vajer som matats ur potentiometern. Vajerns längd är mätt med potentiometern men 
kommer inte att vara exakt samma värde som det beräknade beroende på skillnaden 
mellan det nominella värdet och det aktuella (verkliga) värdet. Kalibreringsprocessen 
kan beskrivas som problemet att systematiskt variera de nominella parametrarna i den 
kinematiska modellen för att få längdfelet på vajern till nära noll för ett antal mätningar. 
Denna metod implementeras i en minsta kvadrat algoritm vilket minskar felet med hjälp 
av ett antal mätningar. 

Även potentiometern måste kalibreras. Tester [2] har visat att potentiometern har 
samma karakteristik som en robot, god repeterbarhet men sämre absolutnoggrannhet.  

Själva kalibreringen med potentiometern fungerar som så att potentiometern placeras i 
ett ”bord” (se bild 3.3) som även roboten är placerad på. Potentiometerns andra 
vajerände är monterad via en fixtur i robotens TCP (se bild 3.4). Roboten körs runt i ett 
fördefinierat rörelseprogram med ett antal punkter/positioner. Vid varje position stannas 
roboten och data läses av på både robotens display (ledvinklar) och potentiometern 
(vajerlängd). Denna process utfördes 48 gånger i detta test [2]. Dessa positioner 
innehåller alla variationer som robotens leder kan ställas i (alla lägen kan inte täckas in 
men så gott som alla). All data som ges ifrån roboten och potentiometern sparas i en 
datafil. Den sparade data används sedan till att ta fram parametrar på robotens 
kinematik. 

Felet mellan den uppskattade och den mätta längden på vajern blev i dessa tester [2] 
0.49mm vilket representerar den kalibrerade robotens positioneringsnoggrannhet och 
dess repeterbarhet blev 0.3mm. Detta skall jämföras med noggrannheten på roboten 
innan kalibrering som låg på 10.0mm. 

I [2] tas även upp ett jämförande test med en koordinatmätmaskin. Där blev 
noggrannheten 0.35mm men då krävdes det två duktiga operatörer flera timmars arbete 
för att uppnå denna noggrannhet. Det skall även tilläggas att en koordinatmätmaskin är 
mycket dyrare än beskrivna potentiometer samt att den är mindre flexibel. Alltså är 
potentiometern ett bra alternativ när det inte är möjligt att flytta roboten ifrån sin 
position i exempelvis en robotcell. 
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3.6.3 Telescopic ball-bar system 

[9] Telescopic ball-bar systemet (se bild 3.5) är relativt billigt, enkelt att använda och 
har en hög noggrannhet. Systemet mäter mycket exakt avståndet från robotens TCP till 
en fix position i arbetsområdet. Tekniskt så består ball-bar systemet av en cylinder som 
kan registrera en förlängning via ett sensorsystem. 

Systemet läser/registrerar robotens ledpositioner på ball-bar systemet för olika robot 
positioner inom ett arbetsområde (ett sfäriskt plan). Efter detta används framåtkinematik 
med nominella modellparametrar. Den förväntade positionen på robotens TCP kan 
sedan beräknas med hjälp av ledpositionerna. Detta ger även den förväntade positionen 
för ball-bar som är monterad i robotens TCP. Avståndet mellan de två ändarna på ball-
bar systemet (fix position i arbetsområdet och robotens TCP) beräknas härmed och en 
längd ges. Skillnaden mellan denna längd och den aktuella längden som läses av på 
ball-bar systemet är felet beroende på felaktiga robotparametrar. Efter detta beräknas 
nya parametrar för att minimera felet.  

I [9] beskrivs metod för att identifiera olika robotparametrar. Det är detta som ligger till 
grund för den justerade modellen som ges till robotens styrsystem. 

För att identifiera de olika parametrarna används ett så kallad ”data-collection scheme”. 
Ball-bar systemets uppgift är att ge detta schema tillräckligt med information (avstånd 
från robotens TCP till en fix punkt) för att systemet skall kunna identifiera robotens alla 
individuella kinematiska parametrar. I [9] lyckas man att identifiera olika parametrar på 
en 6 DOF robot.  

 
Bild 3.5: Telescopic ball-bar system som mäter i en Fleroperationsmaskin [9]  
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3.6.4 Optiska system/metoder  

Ibland är det inte möjligt eller tillåtet att utföra en kalibrering som använder beröring av 
objektet. Som alternativ finns då de beröringsfria metoderna och i [26] beskrivs tre olika 
metoder: 

• Kalibrering med teodoliter (triangulering) 

• Kalibrering med laser interferometer (polär positionering) 

• Kalibrering med Video 

3.6.4.1 Kalibrering med teodoliter  

[26] LEICA är ett företag som utvecklat mätsystem som använder sig av bland annat 
triangulering (se bild 3.6). Detta betyder att systemet finner riktningen till en punkt i 
rymden från minst två fixa och kända positioner i arbetsområdet. För att få systemet att 
fungera krävs det ett antal initieringar såsom att finna instrumentens exakta placering. 
Det är även av stor vikt att skapa en transformation mellan koordinatsystemen som 
definierats av teodoliterna (se bild 3.6) och roboten eller objektet som mäts på. För att 
finna punkten/målet i rymden använder sig systemet av en videokamera som spårar 
punkten och sedan finns det en algoritm [26] som korrigerar värdet om punkten inte 
hamnar mitt i centrum. Vid kalibrering pekar varje teodolit på samma punkt. I normala 
fall sammanfaller inte vektorerna exakt, men en process korrigerar detta och placerar 
vektorernas ändpunkter i centrum på punkten. Via en beräkning finner så systemet en 
ny, bättre, modell över roboten och kalibrerar den samma. 

 
Bild 3.6: LEICA triangulering system med teodoliter och en robot [26] 
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3.6.4.2 Kalibrering med laser interferometer 

Även inom polär positionering [26,29] har LEICA utvecklat ett system/tracker (se bild 
3.7). Detta är ett singel/enkel instrument och ger en enklare uppstart/installation av 
systemet jämfört med triangulering. Systemet [29] har mycket hög noggrannhet (se 
bilaga D) och är samtidigt mycket snabbt och tillsammans med reflektorn (som 
innehåller IR dioder) kan den även mäta orienteringen. Systemet kan både mäta statiskt 
och dynamiskt på en punkt men ett krav som systemet har är att punkten som reflekterar 
måste vara synlig (kontinuerligt) genom hela mätningen. Om strålen ifrån systemet 
(trackern) bryts, måste mätningarna startas om. Systemet skickar ut en stråle som 
reflekteras tillbaka ifrån reflektorn (se bild 3.8 – 3.9). Om referenspunkten/målet flyttar 
på sig skapar detta en förskjutning i systemet. Detta genererar en signal till systemet att 
förflytta systemets sensor för att kunna spåra punkten (dynamisk mätning).  

Trackern har möjlighet att ta emot mätningar i realtid [29] via TCP/IP nätverk. Systemet 
kan instrueras att utföra en enda mätning eller en kontinuerlig följd av mätningar. Vid 
en mätning utför den sin mätning och stannar sen, men vid kontinuerlig mätning skickar 
den information tills ett stoppkommando påträffas.  

Reflektorn [29] som sitter på roboten kan mäta 6 DOF koordinater och den kan 
användas med en vinkel upp till 40 grader i förhållande till trackern. 10 stycken IR 
dioder används för att identifiera orienteringen av reflektorn i arbetsområdet och origo 
är placerad inuti laser reflektorn. 

 

 

Bild 3.7: LEICA polär position-
eringssystem (LTD800) [29]. 

Bild 3.8: 6 DOF reflektor [29]. 

Reflektorn [26,29] i systemet bildar strålningsriktningen som ger två vinklar (se bild 
3.9). Med denna information kan systemet ge det absoluta avståndet till målet genom att 
använda en referenspunkt som redan är känd (en fix punkt på trackern ger denna 
information).  
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Innan systemet används för kalibrering måste trackern och robotens koordinatsystem 
kalibreras gentemot varandra (se bild 3.9). När lasertrackern placeras på golvet är det ett 
konstant avstånd mellan trackern och robotens baskoordinatsystem. Även ifrån robotens 
TCP till baskoordinatsystemet är det vid detta ögonblick ett konstant avstånd, men detta 
är fysiskt omöjligt att mäta indirekt. För att finna detta avstånd måste en kinematisk 
beräkning [29] utföras. När beräkningen är utförd är alla nödvändiga avstånd bestämda 
och kalibreringsprocessen kan påbörjas. För att använda systemet utförs följande 
procedur: 

• Ett antal lämpliga punkter för kalibrering tas ut med roboten (manuellt eller via 
simulering)  

• Kontroll att banan som skapas av dessa punkter inte bryter laserstrålen. 

• Om problem med brytning av laserstrålen kan banan delas upp i mindre 
sektioner. 

• Roboten kör igenom banan och vid varje kalibreringspunkt stannar roboten för 
att ge systemet möjlighet att spara data. 

• Systemet bearbetar data som sparats och uppdatering av robotens kinematiska 
modell utförs. 

 
Bild 3.9: LEICA systemet tillsammans med roboten [29] 

Vid tester [29] har ett mål varit att skapa en absolutnoggrannhet för roboten på 100µm 
och det slutliga resultatet blev 50µm. Se bilaga C för utförligare data på laser 
interferometer ifrån LEICA. 

3.6.4.3 Video 

Med hjälp av videokamera [26] kan en enkel och billig kalibreringslösning användas. 
Denna kalibreringsmetod har inte samma noggrannhet som de som utförs med LEICA 
systemen men de kan användas exempelvis när en motor till en robot byts ut eller vid 
andra mindre reparationer.  
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Med hjälp av en kamera kan både position och vinkelorientering på TCP bestämmas. I 
detta fall är kameran (beräkningsenheten) monterad på robotens TCP och följer med den 
vid rörelser. En matris finns fixerad på ett bord i robotens arbetsområde för användning 
vid kalibreringen (se bild 3.10).  

 
Bild 3.10: Kalibreringsystem bestående av kamera och ”matris” bord [26]. 

Bildbehandlingalgoritmer [26] finner referensernas centrum i varje bild och kan på så 
sätt bestämma riktningen till varje referens i förhållande till kamerans 
referenskoordinatsystem. Referenserna består enbart av cirklar som gör att 
identifieringsprocessen blir mycket enkel och snabb.  

Matrisbordet är tillverkat med mycket hög noggrannhet och referenspunkternas position 
är känt i det lokala referenssystemet.   

Den matematiska lösningen [26] ger även information om orientering. Även om detta 
system är ganska begränsat i sitt utförande så är det enkelt och mycket billigare än de 
ovan två nämnda LEICA systemen.   

3.7 Kalibrering av robotcell 
Skillnaden mellan kalibrering av robot och robotcell är att vid den senare tas hänsyn till 
flera detaljer/objekt i arbetsvolymen. Det är inte enbart robotens absoluta position och 
orientering som måste vara känd utan även exempelvis fixturer och detaljer som skall 
bearbetas. Det finns två vägar att gå när det gäller robotcellkalibrering, dels kan alla 
objekt kalibreras absolut mot ett och samma ”noll” koordinatsystem eller så kan 
detaljerna kalibreras relativt varandra. 

Ett annat val som kan göras är om kalibreringen/justeringen skall ske i realtid eller om 
den kan ske innan körning. Valet beror på processen och då främst om den är flexibel 
eller inte. När det gäller robotcellkalibrering så finns det inte några speciellt 
kommersiellt framtagna ”från hyllan” lösningar utan systemen är mera experiment-
/process anpassade. Nedan kommer en metod beskrivas som utför en cellkalibrering i 
realtid. Metoden är i experimentstadiet men går att applicera i en verklig produktion. 
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Metoder att kalibrera i ”icke” realtid kommer inte att tas upp i denna rapport i och med 
att de metoder som beskrivs även fungerar utanför realtids kalibrering. 

3.7.1 Kalibrering av robotcell i realtid 

[4,6,7] När en process ofta ändras beroende på att företaget tillverkar detaljer i små 
serier eller om processen inte kan ge en exakt position på detaljer i en robotcell, kan 
kalibrering i realtid användas. Ett annat exempel där kalibrering i realtid är mycket 
användbart är vid noggranna svetsprocesser. I dessa processer kan fixturer, material mm 
placeras med olika orientering beroende på toleranser och slitage. I detta fall är det av 
stor vikt att kunna korrigera/kalibrera cellen allt eftersom tillverkningen utförs. 

Om den ungefärliga positionen på ett objekt som skall svetsas är känt i en robotcell kan 
man med hjälp av en tvåstegsmetod (beskrivs nedan) korrigera det relativa felet som 
uppkommit mellan robotens TCP och objektets placering.  

För att lyckas med hopsvetsning av två delar, måste deras position och orientering vara 
känd. Ett sätt att lösa ovan beskrivna problem är att finna det relativa felet mellan de två 
delarna och på så sätt korrigera robotens bana så att den finner rätt ställe att svetsa på. 
Det andra sättet att lösa problemet på är att finna den absoluta positionen för båda 
delarna med respekt till ett känt koordinatsystem, den så kallade tvåstegsmetoden. I 
tvåstegsmetoden måste två problem lösas. 

Det första problemet (första steget i tvåstegsmetoden) som måste lösas är det så kallade 
robotkalibreringsproblemet. Denna kalibrering sker oftast inte i realtid i och med att den 
kräver utrustning som kan vara ivägen vid senare tillverkning. För att exakt flytta 
roboten till en önskad position, måste repeterbarheten och noggrannheten vara bättre än 
den önskade toleransen på den hopsvetsade detaljen. För att lyckas med detta måste en 
positioneringsmätutrustning användas. Denna mätutrustning kan bestå av en fixtur med 
tre mätklockor (se bild 3.11). Mätklockan registrerar när roboten kommer i kontakt med 
den. Finns det tre sådana (mätklockor) kan x-, y- och z-riktningen mätas.  
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Bild 3.11: Fixtur med tre mätklockor [6] 

Kalibrering med hjälp av mätklockor möjliggör en komplett mätning av en 
robotposition. Mätsystemet som beskrivs ovan är relativt billigt, enkelt att använda och 
ger ofta tillräckligt med noggranna kalibreringsresultat. Alternativt kan någon av 
metoderna som beskrivs under robotkalibrering användas (metoder beskrivs under 
kapitel 3.6). 

Det andra problemet är att finna den absoluta positionen på detaljen relativt 
verktygskoordinatsystemet på roboten. Detta är ett relativ-detalj problem eller så kallad 
lokalisering av detalj/objekt.  

Lokalisering av ett objekt är ett delmoment i det generella problemet med noggrannhet i 
robotcell och ett viktigt moment vid kalibrering i realtid. För hur bra än roboten är 
kalibrerad så kommer den slutgiltiga produkten aldrig bli bra om inte roboten arbetar på 
rätt ställe i robotcellen. Objekt som skall bearbetas kan vara placerade på en fixtur som i 
sin tur placeras på ett rundbord samtidigt kan även roboten vara placerad på en åkbana. 
Alla dessa detaljer har en inbyggd tolerans i sig. Detta ger en hel kedja med toleranser 
som i slutändan ger en felaktig placering i robotcellen. För att korrigera dessa relativa 
fel mellan roboten och arbetsobjektet måste en lokalisering av objekten utföras. För att 
finna positionen på ett objekt i en arbetsrymd kan ett antal olika metoder användas. 
Nedan kommer följande metoder tas upp: 

• Med vision system (bildbehandlingsystem) 

• Sensorkontroll - direktkalibreringsmetoden 

Dessa metoder kan användas om en ungefärlig position är känd [7] (osäkerheten i 
lokaliseringen är liten i förhållande till objektets).  

Robot

Mätklockor

Fixturplatta

Mätsfär 

TCP 

Mätklocka 
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Vision fungerar så att genom att matcha databasinformation på en yta med den aktuella 
(avlästa) ytan kan dess position räknas ut. Detta är ett generellt problem när till exempel 
en friformsyta skall mätas upp i en koordinatmätmaskin. I detta fall är det önskvärt att 
veta transformationen mellan den framtagna detaljens koordinatsystem och CAD-data 
som används för att verifiera olika mått. 

Direktkalibreringsmetoden kräver inte någon CAD modell. Istället använder den sig av 
en jämförelse mellan objektets lokalisering och sensorernas mätning. 

Noggrannheten som fås genom lokaliseringsmetoderna beror helt på hur noggranna 
beskrivningarna på objekten är i databasen eller hur noggranna sensorerna (kalibrerade) 
är, alltså hur nära verkligheten beskrivningen är. 

För att förstå cellkalibrering skall ett experiment som Park och Mills [4,6,7] har utfört 
beskrivas i stora drag. I denna lösning används en direkt kalibrerings/-
lokaliseringsmetod. Detta mätsystem, vilket består av laser och kantkänningssensorer, 
tar ut detaljens geometri i realtid.  

3.7.1.1 Sensorkontroll 

Genom att kombinera robotkalibreringen med sensorkalibreringen (kalibrering av 
detalj) till en process, kan hela systemet kalibreras för den kommande svetsoperationen. 
Med andra ord, detaljerna kan lokaliseras relativt till vilket koordinatsystem som helst, 
definierat av användaren av roboten. 

En detalj är placerad i ungefärlig position (inom 5-10 % av detaljens dimension) 
(se bild 3.12 - 3.13).  

Bild 3.12: Detaljens felplacering [6]. Bild 3.13: Sensorer ger information om 
felplaceringen [6]. 

 



 Robotkalibrering 
 

19 

Roboten försöker att greppa detaljen på samma programmerade plats gång efter gång, 
men i och med att detaljen inte är placerad exakt kan inte detaljen sammanfogas med 
andra detaljer så noggrant som önskas. Om ett automatiskt lokaliseringssystem används 
kan detaljens felplacering korrigeras eller tas om hand om.  

Genom att använda sensorer [6] (sju lasersensorer), placerade runt detaljen, kan graden 
av felplacering i förhållande till ett referenssystem preciseras. Med dessa data kan 
felplaceringen kompenseras för i ett senare skede. För att detta skall kunna fungera görs 
följande antaganden [4,7]: 

• Storleken och formen på detaljen som skall lokaliseras är känd.  

• Den önskade placeringen på detaljen i arbetsrummet är känd. 

• Felplaceringen av detaljen är liten i förhållande till detaljens storlek. 

Felplaceringen av detaljen definieras som placeringen av koordinatsystemet A-xyz 
relativt till koordinatsystemet D-xyz. Felplaceringen beskrivs med en vektor som i sin 
tur beskriver den kompletta 6-DOF positionen och orienteringen av detaljen [4]: 

∆L = [xp, yp, zp, wp, pp, rp] (tre position- och tre rotations-parametrar)  

∆L är alltså hur mycket robotens TCP måste förflyttas för att kompensera för 
felplaceringen. Felplaceringen av detaljen, ∆L, detekteras med hjälp av ett antal 
speciellt placerade sensorer (se bild 3.13). Tre sensorer på ytan och fyra placerade 
utefter dess kanter (s1-s7). Detta ger sensorernas mätning [4]: 

S = [s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7] 

För att finna placeringen av detaljen i förhållande till koordinatsystemet D-xyz används 
en speciell algoritm [4,7]. Denna algoritm är baserad på direktkalibreringsmetoden [27], 
vilken i sin tur består av: 

1. Mapping 

2. On-line lokalisering. 

Mappingproceduren utförs Off-line. Dess huvuduppgift är att ta emot data ifrån 
sensorerna och bestämma felplaceringen. Efter att detta är utfört kan den bästa 
matchningen mellan detaljens felplacering och sensorernas mätning beräknas. 

Lokaliseringsproceduren utförs i realtid när roboten rör sig genom en simulerad 
detaljplacerings procedur. Under tiden när lokaliseringen utförs, uppskattas detaljens 
felplacering ∆L ifrån sensorernas mätningar S genom två mapping matriser [4], Mi och 
Mf, som kommer ifrån mapping processen. Detta gör att lokaliserings-algoritmen består 
av två steg: 

1. Uppskattning av initial felplacering.  

2. Förbättring av uppskattad felplacering. 
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Denna cellkalibrering som beskrivs visar att det är möjligt att finna den absoluta 3D 
positionen på en detalj i en robotcell. Det som krävs är en kombination av de två 
kalibreringsmetoderna (robotkalibrering och detaljkalibrering).  

Även [8] har en metod att lokalisera ett objekts orientering och position med hjälp av 
sensorer och i detta fall skannande. Denna metod bygger på principen att detaljerna rör 
sig relativt de skannande sensorerna och positionen där sensorerna reagerar avkänns 
med start- och ändpunkter. Om punkterna för skanningen och modeller på objekten är 
kända, är uppgiften att identifiera det skannade objektets position. Vad som kan göra 
detta svårt är att de skannade sensorerna endast mottager ett fåtal begränsningspunkter 
(start- och ändpunkter) ifrån detaljens siluett.  

Problemet löses genom att sensordata översätts till modeller med ett indexsystem i 
realtid (5 mikrosekunder). I detta indexsystem kan sensordata jämföras med en tabell 
som beskriver olika uppsättningar av positioner. När en information matchar kan 
detaljens position beskrivas och uppgiften är löst. Detta system med indextabell är 
mycket snabbt och dess repeterbarhet är 0.025mm och 0.1 grader.  

För att begränsa sensordata avläses bara start och ändpunkt på detaljen för varje sensor. 
Efter detta så normaliseras data för detaljen för att återigen eliminera data (ta bort icke 
relevant data). Ett exempel på onödig information är detaljens position längs den 
skannade banan, det är endast den relativa positionen på den skannade banan som är 
intressant.  

Denna metod frångår den traditionella metoden att matchning av liknande data, såsom 
punkt mot punkt eller linje mot linje, utan istället jämför skannade ändpunkter mot icke 
objekt. I tester [8] har det visat sig att systemet har en absolut 
positioneringsnoggrannhet på ±0.01 mm och orientering på ±0.03 grader. [8] visar att en 
metod med skannande sensorer är mycket noggranna, robusta och billiga i jämförelse 
med andra system.   

3.7.2 Vision 

Vision eller Visual servo control består av flera discipliner [31] nämligen robotics, 
computer vision, koordinattransformation, rörelsebeskrivning och beskrivning av 
geometrin i en bildbehandlingsprocess. En annan indelning som kan göras är [30,31] att 
systemet kan delas in i positionsbaserat och bildbaserat system. Vision är användbart 
inom robotapplikationer eftersom det efterliknar det mänskliga sinnena och det 
möjliggör mätning utan kontakt med detaljen/objektet. I vanliga fall så fungerar vision i 
robotapplikationer som en open-loop, ”titta” först och ”förflytta” därefter. 
Noggrannheten på resultatet beror helt på noggrannheten på vision sensorerna och 
roboten. 

Ett alternativt sätt till att öka noggrannheten [31] av dessa subsystem är att införa en 
visuell-feedback kontroll loop som ökar hela systemets/applikationens noggrannhet. 
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Detta ger en så kallad closed-loop som kontrollerar robotens TCP och kallas för Visual 
servoing [32] (Hill & Park). Visual servoing betyder att informationen som fås används 
för att kontrollera positionen på robotens TCP relativt ett objekt/detalj och på så sätt 
manipulera dess omgivning,. 

Det är först efter 1990 [32] som framsteg har gjorts inom Visual servoing (härefter 
benämnt vision). Detta beror på att datorkraften då gjorde det möjligt att behandla all 
information.  

I [32] gås det igenom viktig terminologi och de viktiga bitarna att förstå är 
koordinattransformation, rörelse på ett objekt/detalj samt kamerans attribut (projektion 
och konfiguration). 

Vanligtvis beskrivs en robots uppgift i olika koordinatsystem. Till exempel så kan en 
kamera ge information om ett objekts lokalisering relativt kamerans koordinatsystem. I 
vision applikationer är det också ofta intressant att veta relationen mellan ett objekts 
hastighet/rörelse i ett arbetsområde och den förändring som sker när bilden på objektet 
tas.  

För att kunna kontrollera en robot med information ifrån ett vision system är det viktigt 
att förstå de geometriska delarna i en bildbehandlingsprocess [30,31,32]. Kameran 
består av en lins som ger en 2D projektion av den bild som kameran ser. Denna 
projektion gör att djupet i bilden går förlorad. Detta betyder att extra information krävs 
för att kunna beskriva ett objekts lokalisering i rymden. Denna information kan komma 
ifrån flera utplacerade kameror, flera vyer ifrån en kamera eller kännedom om 
geometriska samband mellan detaljer på ett objekt. Det finns även flera olika 
projektionsmodeller att tillgå men den vanligast [32] förekommande är 
perspektivprojektion. 

Vision system består vanligtvis av en eller två kameror placerade antingen på robotens 
arm eller i en fix position i robotens arbetsvolym. Den första beskrivningen kallas eye-
in-hand konfiguration. Här finns det en känd, ofta konstant, relation mellan robotens 
TCP och kamerans ”origo”. I det andra fallet är kameran relaterad till 
baskoordinatsystemet på roboten och i detta fall är kamerabilden av detaljen oberoende 
av robotens rörelse. Oberoende av metod måste en kamerakalibrering utföras. I fallet 
eye-in-hand kallas kalibreringen för hand/eye kalibrerings problemet. 

Vision delas in i två olika områden [30,31,32] positionsbaserat och bildbaserat system. 
Vid positionskontroll lyfts detaljer ut ur objektet och används tillsammans med en 
geometrisk beskrivning av objektet för att uppskatta objektets position i förhållande till 
kameran. Felet som blir mellan den aktuella positionen och den önskade kan uppskattas 
med information ifrån den geometriska beskrivningen. Genom feedback minskas den 
uppskattade positionen i rymden tills roboten finner rätt position på objektet. När det 
gäller bildbaserad kontroll beräknas positionsvärden direkt utifrån objektets geometri. 
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Bildbaserad kontroll minskar fördröjningen som sker vid datorbehandling och tar även 
bort fel som beror på kamerans kalibrering. 

Att tänka på vid uppsättning av ett visionsystem är hur mycket information som bilden 
kan ge. Om TCP på roboten kan ses tillsammans med objektet är det möjligt att ge 
information om det relativa förhållandet mellan dem. På detta sätt undviks att den 
interna kinematiken som leder till positioneringsfel tas med i behandlingen.  

I och med att en kamera (video) ger mycket data är det viktiga att endast använda den 
nödvändigaste informationen för att kunna använda systemet i realtid. När det gäller 
enkla detaljer med former som är jämförbara med geometriska former (cirklar, 
rektanglar, kvadrater mm) kan välkända matematiska samband användas för att räkna ut 
objektens position och orientering. Men när det gäller mera komplexa detaljer eller 
friformsytor måste kantkurvorna på detaljen tas ut. 

3.7.3 Vision baserad på positionskontroll 

I [33] beskrivs ett system för att i realtid kunna spåra och bestämma ett objekts position 
i förhållande till en monteringsrobot. De flesta spår- och positioneringssystem grundar 
sina algoritmer utifrån en CAD modell. 

I ovanstående beskrivna rapport används även en annan metod, med identifiering av tre 
grundläggande geometriska former. Systemet består av två algoritmer: 

• Spårningsalgoritm  

• Positioneringsalgoritm  

Spårningsmodulens uppgift är att spåra tre kända cirkulära objekt (se bild 3.14) på en 
detalj för att sedan skicka pixelkoordinaterna till positioneringsmodulen. Baserat på 
denna information kan sedan positioneringsmodulen beräkna objektens koordinater (6 
DOF). Det första som händer i spårningsmodulen är att algoritmen måste ”grovt” finna 
masscentrum på de olika objekten. När väl dessa koordinater (pixeldata) är framtagna 
kan ett så kallat sökfönster placeras runt dessa objekt. Fönstren används i 
spårningsfasen för att kunna spåra objekten i en sekvens av bilder (i och med att 
detaljen rör sig måste detta ske). Ett villkor som måste uppfyllas för att spårningen skall 
gå att utföra är att hela detaljen är synlig i bilden. Nästa steg i processen är att skapa två 
axlar på detaljen (se bild 3.14). Dessa två axlar används för att positionera detaljen i 
rymden samt att pixelkoordinaterna på objekten lätt kan uttryckas relativt dessa 
koordinater. Så fort som objekten är lokaliserade i bilden, kan ett sökfönster för varje 
objekt skapas. Denna första uppskattning av fönstrens position måste inte vara exakt, 
det viktigaste är att fönstren är tillräckligt noggranna och att de omsluter objekten. Det 
är först i spårningsfasen som den exakta positionen på objekten skapas. Under 
spårningsfasen finns det många objekt i fönstren. För att finna de rätta måste ett filter 
användas som tar bort oönskade objekt.  
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Efter att oönskad information tagits bort tar så en annan procedur över, det är en 
ellipssökningsfunktion som söker efter cirkulära objekt. Att det är en 
ellipssökningsfunktion beror på att projektionen av en cirkel kan bli elliptisk. När så alla 
cirkulära objekt är funna jämförs dessa med en tabell med kända, önskade, objekt och 
dessa sparas.  

 
Bild 3.14: Motorkåpa med 3 objekt och ett koordinatsystem [33] 

 

När så objekten är spårade och deras pixelkoordinater är beräknade, är det 
positioneringsmodulens tur att finna den absoluta positionen för detaljen. I och med att 
det är ett stereo visionsystem är det enkelt att ge objekten 3D koordinater. När objektens 
koordinater är kända kan positionen på detaljen definieras genom [33] homogena 
transformationsmatriser som relaterar till detaljens koordinatsystem och robotens TCP. 

Hur noggrant systemet är beror på ett antal felkällor [33]: 

• De olika uppstarts kalibreringarna så som hand/eye kalibrering, kamera kalibrering 
mm. 

• Uppskattningen av position på de olika objekten. 

• Systemets möjlighet att finna och spåra objektet i rörelse. 

Systemet i denna beskrivning kan ge en position (6 DOF) i realtid på en detalj som rör 
sig med en noggrannhet på position på [33] 2.5mm och rotation 1.5 grader. 

3.7.4 Bildbaserat visionsystem 

När det gäller bildbaserade visionsystem är ett av de största problemen mängden av 
information som måste behandlas. För att minska informationen baserad på komplexa 
detaljer, eller ta bort onödig sådan, finns det olika vägar att gå. I [30] renderas modellen 
först och sen används en endimensionell sökalgoritm för att finna avståndet mellan olika 
kantlinjer på detaljen 
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Sen måste även bildbehandlingen ta hänsyn till att vissa linjer (skuggor eller linjer 
skapade av bakgrundsbelysning) som ligger nära en kant också kan uppfattas som en 
sådan. Andra problem som kan uppstå är när objektet självt täcker vissa linjer eller när 
andra objekt täcker av synfältet. Att objektet själv stör bildbehandlingen kan lösas med 
en fördefinierad databas med information om hur objektet ser ut. Det andra problemet 
med att andra objekt täcker synfältet kan avhjälpas med att delar av objektet som inte 
känns igen ignoreras och istället ersätts med statistisk beskrivning av objektet. 

När kantlinjerna väl är kända kan en databas med information om olika objekts struktur 
användas för att finna detaljen geometri beroende på olika krav mellan linjerna. För att 
finna den tredimensionella strukturen på detaljen används en metod som uppskattar 
kamerans projektionsmatris i koordinatsystemet för detaljens struktur. 

Bild 3.15: Punkter på detalj [30] Bild 3.16: Vektorer som representerar felet 
[30] 

Metoden med positionsbestämning baseras på att synliga kanter på en CAD modell kan 
spåras. Dessa kantlinjer är utmärkande element som lätt kan hittas på en detalj. 
Samtidigt kan beräkningar med utgångspunkt ifrån dessa linjer användas för att 
lokalisera dem i bilden.  För att kunna spåra linjerna i en modell är det nödvändigt att 
kunna bestämma vilka linjer som är synliga och hur de är positionerade relativ kameran. 
I detta arbete används en databas med information om olika strukturer. När så väl 
renderingen startar läggs det ut punkter på de synliga linjerna (se bild 3.15). Efter att 
renderingen är klar skapar systemet vektorer i 6 DOF. Dessa vektorer läggs på bilden 
och representerar avstånden från den renderade bilden till den verkliga positionen (se 
bild 3.16), alltså felet i positioneringen. Det är sedan med hjälp av minsta 
kvadratmetoden som felet minskas för att slutligen bli nära noll. Systemet har testats 
med ett flertal försök [30] och positioneringsnoggrannheten blev på ett synavstånd på 30 
cm 0.03mm med ett rotationsfel på 0.9 grader. 
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För att ytterligare förbättra systemet har systemet i [30] ytterligare förbättras med fler 
kameror och det kan även hantera fler objekt i samma bild (bestämma avstånd mellan 
dessa relativt). Positioneringsnoggrannheten blev i dessa fall 1.7 och 0.1 grader. 

3.7.5 Kalibreringsalgoritmer 

För att förbättra robotens noggrannhet måste dess kinematiska modell förändras så att 
den stämmer överens mer med den fysiska. Det finns många metoder att tillämpa detta 
på och för att beskriva korrigeringen/kalibreringen används en algoritm. Även här finns 
det en uppsjö av olika algoritmer att tillgå. Nedan beskrivs en metod som 
rekommenderats av [34] 

I [34] så beskrivs en jämförelse mellan fyra olika kalibreringsalgoritmer. För att 
utvärdera algoritmerna har en Motoman-robot samt ett lasertracker system använts.  

• Monte Carlo search algorithm [19] 

• Guided Evolutionary Simulated Annealing (GESA) algorithm [20] 

• Circular-Point method [21] 

• Gradient Based Iterativ technique [22] 

Liksom många andra så baseras kinematiken i dessa jämförelser på Denavit & 
Hartenberg [23], i vilken transformationerna mellan successiv länks koordinatsystem 
uttrycks i tre fixa parametrar och en led variabel.  

För att verifiera hur bra de olika algoritmerna är har minsta kvadratmetoden använts 
(total mean squared error – RMS). För varje uppsättning data beräknades RMS på 
följande sätt. Varje punkts data innehåller sex ledvinklar som i sin tur innehåller tre 
kartesiska koordinater, detta representerar den aktuella positionen för robotens TCP. 
RMS felet beräknas genom att alla punkter gås igenom en efter en. För varje punkts data 
beräknas med hjälp av framåt kinematik (Denavit & Hartenberg parametrarna) den 
uppskattade kinematiska modellen. Efter att de två olika uppsättningarna med data finns 
beräknas avståndsfelet med följande formel: 

( ) ( ) ( )2
mod

2
mod

2
mod

2
verkligellverkigellverkligell ZZYYXXError −+−+−=     

Dessa fel adderas sedan samman för att skapa det totala RMS felet för hela data 
samlingen. För att sedan beräkna RMS felet för modellen används följande formel: 

∑=
n

nErrorerrorrms /_ 2  

I och med att [34] efter tester kommer fram till att Circular-Point metoden är den bästa 
kommer den att beskrivas i stora drag. 

Circular-Point metoden är ifrån början skriven av Newman [24]. För att börja 
kalibreringen måste data samlas in på ett speciellt sätt.  
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Detta betyder att en led i taget vrids/roteras genom ett antal vinklar, och robotens TCP 
mäts i varje aktuell punkt. Genom att endast rotera en led, när de andra lederna står 
stilla, är vissa geometrisk data kända. Till en början måste alla punkter som skapas i en 
ledrotation ligga i samma plan. Detta betyder att till en början kan analysen starta med 
att matematiskt koppla ett plan till den uppsamlade data. I detta fall är det känt att 
riktningen på ledaxeln är normalen till detta plan. Så fort som planet som data ligger i är 
skapat, är ledaxelns riktning känd men dess position är fortfarande okänd. Eftersom data 
samlades in genom att rotera en separat led, måste alla punkter ligga på cirkelns yta. 
Detta betyder att cirkeln kan användas för att matematiskt bestämma centrum på den 
planet. Efter detta så är ledaxelns origo och riktning känd. Denna process kan sen 
repeteras för varje led på roboten. Genom att jämföra position och riktning på två 
efterföljande axlar, kan den kinematiska transformationsmatrisen från en axel till den 
andra beskrivas.    
 
I [34] kommer författaren efter diverse tester fram till att Circular-Point metoden är den 
bästa beroende på följande: 

1. Vid simulering med störningsfri data visade det sig att det totala RMS felet blev 
0.013µm (närmast därefter var GESA med 56.1µm) och algoritmen tog endast 
65 millisekunder (närmast i tid var GESA med 9 minuter).  

2. Vid störning av data är Circular-Point inte bästa vad det gäller RMS fel men den 
är fortfarande den snabbaste algoritmen med beräkningstider på 65 
millisekunder. När det gäller RMS fel var GESA något bättre med 1.01 mm 
(Circular-Point = 1.13 mm).  

3. I sista testet [34] som utfördes för att jämföra de fyra algoritmerna, en test mot 
kalibreringsdata, visade det sig åter att Circular-Point metoden var snabbast men 
hade något sämre RMS fel.  

4. Circular-Point metoden behöver till skillnad ifrån de andra tre metoderna ingen 
initieringspunkt. Detta är en fördel och visar sig i beräkningstiden för metoden. 
Men till dess nackdel kan kravet på att punkterna som används för kalibrering 
måste tas i en cirkel för varje ledaxel. 

Som summering beskriver [34] att Circular-Point algoritmen är en mycket användbar 
teknik och att den kan användas när processen motsvarar kraven som den har. 

4 Dokumentering/beskrivning av sensorn PosEye 
I och med att sensorn PosEye är mycket sparsamt dokumenterad har här gjorts ett försök 
att förklara och ge en inblick i vad PosEye är och vad sensorn kan användas till. För 
mera exakt och utförlig information bör MEEQ [15] kontaktas.  
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4.1 Företaget bakom sensorn PosEye 
Företaget som utvecklar sensorsystemet PosEye är MEEQ AB. Företaget är beläget i 
Västerås och grundades 1995 av Jan G Fäger. Idén till PosEye fick Jan G Fäger för 
drygt 20 år sedan, då han arbetade på Asea med mätsystem för robotar. Redan då för 20 
år sedan insåg Jan G Fäger behovet av en positioneringssensor som arbetar i realtid.  
[12] Att systemet inte redan då fick sitt erkännande berodde på att 1982 var inte 
tekniken mogen för att kunna utveckla uppfinningen, detta beroende till stor del på att 
tillgänglig datorkraft på den tiden inte var tillräcklig. Det var först kring 1998 som Jan 
G Fäger kunde börja utveckla idén på allvar. 

4.2 Hur PosEye fungerar 
[12,13] PosEye beräknar sin position genom att bestämma var den är relativt ett antal 
referensmärken. Dessa kan vara infraröda (IR) dioder (3.0 x 3.5 x 2.0mm) eller IR 
reflekterande tejp (8-12mm i diameter). Enda skillnaden mellan användande av IR-
dioder och reflextape är att vid den senare måste systemet kompletteras med en 
”reflexkrage” (se information om reflexkrage under kapitel 6.1) som skickar ut ljus som 
kan reflekteras av reflextapen, samt att IR dioderna måste förses med ström. 
Referensmärken (se bild 4.1) är placerade i grupper och kan jämföras med stjärnbilder. 
Förutom att ge PosEye information om position och orientering kan referenserna även 
kodas för att ge ytterligare information. Till skillnad mot navigation med hjälp av 
stjärnorna, så är PosEye placerad närmare referensmärkena. När sensorn rör sig över 
referenserna (se bild 4.2), från en position till en annan, kommer ”stjärnbilderna” att ses 
från ett annat läge/position (Se bild 4.3-4.4). Genom att beräkna vinkeln till referenserna 
kan PosEye känna sin egen position och orientering. 

 

Bild 4.1: Referensmärke med IR dioder. Bild 4.2: Robotförflyttning - ny position [12]
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Bild 4.3: Första position för roboten (Se 
bild 4.2 punkt1) [12] 

Bild 4.4: Ny position för roboten (Se bild 4.2 
punkt 2) [12] 

4.3 Installation av PosEye 
[13] Ett vanligt problem när man skall använda referenser vid sensorkalibrering är att 
kalibrera de initierande referenspunkterna så är inte fallet med PosEye. För att installera 
PosEye, måste två referenser med känt avstånd mellan varandra finnas. Detta behövs för 
att ta fram ett nominellt skalvärde. För att fixera ett koordinatsystem behövs tre 
referenser med känd position. De andra referenserna behöver inte mätas relativt 
varandra. Denna inledande procedur behövs för att ge systemet ett ”bra” utgångsläge för 
beräkningsalgoritmen (så att beräkningarna i ett senare läge kan konvergera).   

Efter denna inledande initiering måste sensorn föras runt i rummet för att samla så 
många referenspunkter som möjligt. Det är viktigt att se till att alla referenspunkter blir 
betraktade från alla tänkbara vinklar i kombination med så många andra referenspunkter 
som möjligt. Skanningen kan göras manuellt med sensorn i handen eller placerad på 
robotens TCP och körs då runt med hjälp av ett förprogrammerat robotprogram. 

Av erfarenhet så räcker det med cirka tio minuter datainsamling för att börja 
beräkningen av referensernas position. Detta kallas för att man kalibrerar sensor-
systemet.  

Genom att senare komplettera denna procedur med fler referenspunkter kan 
noggrannheten ytterligare förbättras. Sensorn upptäcker även om referenser har flyttats, 
försvunnit eller adderats (sker under drift). 

4.4 Tekniken bakom PosEye  
[12] PosEye-sensorn består av en vidvinkel lins (synfält på 120 grader i sidled och 90 
grader i höjdled) och en CCD detektor (se bild 4.5). Referenserna (IR eller reflextape) 
upptäcks och ljus ifrån referenserna passerar genom linsen och detekteras av CCD 
detektorn. Efter detta beräknar en algoritm sensorns position.  
Kalkyleringstiden [13] för PosEye ger en absolut position med frekvensen 30Hz. 
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PosEye består inte av några rörliga delar, vilket bidrar till ett pålitligt och relativt 
störningsokänsligt system. 

Referenserna består som beskrivits ovan av antingen IR dioder (se bild 4.6) som är 
placerade på en platta/plan (se bild 4.1) eller punkter av reflextape. Dessa plattor 
placeras i robotcellen för att ge PosEye sensorn all information som den behöver för att 
kunna finna sin position. [15] Plattorna seriekopplas och förses därefter med en 
pulserande spänning (9 volt) som gör att dioderna tänds under den tiden som sensorn 
mäter (ca 10 µs) med en samplingsfrekvens på 15 – 60 Hz.  

PosEye kan även användas som en handhållen joystick (se bild 4.5) och kan på så sätt 
styra roboten med operatörens handrörelser. 

  

Bild 4.5: Sensor för robot och handhållen 
”joystick” sensor [12] 

Bild 4.6: IR diod (Siemens SFH 421) –
se bilaga D [12] 

4.5 Användningsområden 
PosEye är ett unikt sensorsystem med många möjligheter. Ett stort arbetsområde där 
PosEye kan användas är inom robotteknik. Det som då är intressant är sensorns 
möjlighet att positionera robotens TCP relativt annan utrustning/material i en robotcell 
med högre noggrannhet. Detta kommer att leda till att företag i större utsträckning vågar 
satsa på off-line programmering. Historiskt sett måste off-line programmen [5,11] ofta 
korrigeras manuellt i och med alla de olika osäkerheterna som finns i en robotcell 
(toleranser i fixturer/material, slitage av utrustning och skillnad mellan simulering och 
verklighet). Men i och med att det nu finns ett system som i realtid kan korrigera många 
osäkerheter kommer stillaståndet i produktionen att minskas avsevärt.  

Nedan räknas ett antal industriella applikationer upp enligt [14]: 

• Utkörning av robotar ur en nödstoppad produktions-line, snabbt, effektivt och 
med minimal risk för karosskador.  

• Operatörsstyrd manuell körning/programmering av robot, t ex vid intrimning av 
ny sprutmålnings-line, snabbt och enkelt med full rörelseöverensstämmelse.  
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• Överföring av ett off-line programs robotpositioner till robot utan manuella 
justeringar, t ex vid idrifttagning av robot  

• Inmätning och kalibrering av robotar och fixturer, snabbare till start samt kortare 
stillestånd  

• Positionsreferens för robot under drift, t.ex. vid arbete mot AGV i rörelse vilket 
ger helt nya möjligheter för framtida produktionsprocesser utan 
dockningsstationer  

För närvarande (maj 2004) finns systemet i bruk vid Volvo Lastvagnar AB i Umeå där 
PosEye används vid kvalitetskontroll av fixtur i en punktsvets line och vid Alvis – 
Hägglunds Vehicle AB i Örnsköldsvik för utveckling av ett positioneringssystem för 
Virtual Reality. 

[12] Andra användningsområden (se bild 4.7) för PosEye är inom militära applikationer 
där intresset är stort för positioneringsbestämning i realtid. Även inom medicin och 
bioteknik är systemet intressant (fjärrstyrning och positionering av utrustning) och ett 
högaktuellt område idag är Virtual Reality (utveckling av dataspel mm).  

 
Bild 4.7: Användningsoråden för PosEye [12] 

4.6 VIS-Tracker – liknande produkt som PosEye 
En liknande produkt som till PosEye beskrivs i [18] – VIS-Tracker. Precis som PosEye 
så navigerar VIS-Tracker med hjälp av punkter i rymden. Men till skillnad från PosEye 
så skapar den kartan i realtid. Även här beskrivs att idén till systemet härstammar ifrån 
hur sjöfarare förr i tiden navigerade med sextant och stjärnbilder.  
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VIS-Tracker har följande fördelar: 

• Systemet är litet och lätt samt konsumerar mycket låg effekt. 

• Det är producerat på komponenter som redan finns i handeln. 

• Självkalibrerande system. 

• Använder streckkodsfunktion för att identifiera referenserna. 

Systemet består av en beräkningsenhet, en sensorenhet (sensor fusion core – SFC) och 
en eller flera ”smarta” kameror (se bild 4.8). SFC enheten har tre huvuduppgifter: 

1. Tracking: Här används en Kalman filtrerings [25] algoritm tillsammans 
med den smarta kamerans beräkningsalgoritm. Det är detta som är 
systemets styrka.  

2. Autokalibrering: SFC enheten utför en identifikationsalgoritm för att 
uppskatta och kompensera sensorns alla interna parametrar (fokus mm). 
Denna autokalibreringsfunktion är mycket viktig för att få en hög 
noggrannhet med en billig sensor utan att använda dyr 
kalibreringsutrustning. 

3. Automapping: När systemet används kan den simultant med att den ger 
data även addera nya referenser till sin ”karta”. 

Bild 4.8: VIS-Tracker sensorsystem [18] Bild 4.9: Referenser placerade i omgivningen 
[18]  

 

Kameran har även den programmerats för att utföra tre huvudfunktioner: 

1. Söka igenom hela bilden för att finna objekt som är referenser och sen försöka 
att läsa streckkoden samt rapportera centrumposition på referenserna. Efter detta 
försöker SFC-enheten att i ett första inledande försök finna sin position. 
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2. Denna del kallas för spårningen. Här uppskattar SFC-enheten var referenserna 
finns i bilden och behöver därför inte läsa av streckkoden, vilket leder till en 
snabbare behandling av informationen.  

3. Detta är en ”hybrid” av de två tidigare funktionerna. Målet med denna del är att 
hitta nya referenser och addera dessa till kartan.  

Vid en demonstration av VIS-Tracker [18] användes 103 referenser i ett rum (se bild 
4.9) med varierande belysning (mycket starkt ljus till totalt mörker). Referenserna som 
placerades till 90 % i taket och resterande på väggarena klistrades fast med 
dubbelhäftande tape. Anledningen till att 90 % var placerade i taket var att kameran i 
försöket pekade åt denna riktning. Försöket visade att VIS-Tracker fungerade även om 
referenserna försvann bakom hinder och endast några referenser fanns synliga. De flesta 
vision system [18] måste spåra referenser ifrån en bild till den andra. Men i VIS-
Trackers fall så spåras 6 DOF positionen på kameran med hjälp av tröghetssensorer, 
som sen uppskattar var referenserna i nästa bild skall vara. Det finns ingen begränsning 
på referensernas storlek, men de skall vara minst 20 x 20 pixels för att streckkoden skall 
vara synlig. När systemet är i funktion (sensorn är i rörelse) loggar systemet data på 
position, orientering, osäkerheter, vinklar, acceleration och referensfel.  

I och med den hybrida designen av systemet är det relativt okänsligt mot att referenser i 
vissa lägen blockeras. Så länge som minst två referenser är synliga kan systemet finna 
sin position.  

Automapping proceduren fungerar på så sätt att hela proceduren startas med att 
systemet ”matas” med en känd konstellation av fyra kända referenser som sensorn riktas 
mot. Efter detta så riktas sensorn mot andra okända referenser och dessa kodas och 
adderas till kartan med information om dess position. Denna position är beräknad med 
hjälp av vinklarna ifrån sensorn. Detta är en ungefärlig position som korrigeras 
ytterligare med Kalman filtret.  

Systemet är i första hand tänkt till Virtual Reality applikationer men dess fördelar pekar 
även på att det är mycket lämpligt till industriella applikationer. Mobila robotar såsom 
AGV skulle vara en lämplig bärare av detta system. Även stationära robotar skulle 
kunna dra nytta av systemet för att bestämma sin absoluta position i rymden i realtid. 

4.7 Experiment att kalibrera i realtid genom att använda 
fotogrammetrisk tracking  

På universitetet i Stuttgart, Tyskland har en forskargrupp experimenterat i att använda 
en digital CCD-kamera för att bestämma en robots TCP’s position i realtid [35]. 
Systemet bygger precis som PosEye, på att det beräknar robotens position genom att 
bestämma var den är relativt ett antal referenspunkter. I det här fallet består referenserna 
av reflekterande punkter placerade på en platta. De reflekterande punkterna är indelade i 
grupper (se bild 4.10).  
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Punkterna med koncentriska ringar runt sig ges en speciell kod för identifiering. 
Resterande punkter är inte kodade. De kodade punkterna är ordnade så att åtminstone 
fyra punkter måste vara synliga i kameran för varje mätning av kamerans position för att 
en beräkning ska kunna genomföras.  

 
Bild 4.10: Reflekterande punkter [35]  

Under mätningsproceduren så identifieras först de kodade punkterna (minst fyra 
stycken) och en approximering av var kamerans position är utförs. Därefter så 
identifieras de återstående icke kodade punkterna med hjälp av den första 
approximeringen och en noggrannare beräkning av kamerans position utförs. 

Mätresultaten som fås fram är kamerans position och refererar till ett koordinatsystem 
som är placerat i kameran. För att få robotens position behöver kameran kalibreras. 
Detta utförs med en så kallad ”Hand-Eye-calibration”, vilket innebär att offseten mellan 
kameran och robotens TCP beräknas med avseende på TCP’s koordinatsystem. 

För att mätningen skulle bli så noggrann som möjligt var det önskvärt att kontrasten 
mellan de reflekterande punkterna och plattans bakgrund var mycket hög. För att uppnå 
detta så belystes de reflekterande punkterna med IR-ljus. Runt kameralinsen placerades 
IR-dioder på en koncentrisk ring. IR-dioderna sänder ut ljus och de reflekterande 
punkterna reflekterar tillbaka ljuset in i kameran. Framför kameralinsen placerades även 
ett dagsljusfilter för att bara de reflekterande punkterna skulle synas i bilden. 

5 Metoder/mätning 
I och med att sensorsystemet PosEye inte är fullt utbyggt för nedan beskrivna 
applikationer har inga experiment/mätningar utförts i detta examensarbete. Vad som 
finns under detta kapitel är istället idéer och förslag på hur systemet (PosEye) skulle 
kunna användas.   
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5.1 Fixturkontroll - spännen 
På Acrivia i Uddevalla tillverkas bussramar för Volvo Buss. Företaget använder sig av 
24 stycken Motoman-robotar i robotceller. Det första som sker är att personal placerar 
olika balkar i en fixtur som sedan skickas till en robotcell för hopsvetsning.  
Vid placering av balkar i fixtur är det av stor vikt att alla spännen, även de som inte 
spänner fast något material, är spända. Om det av någon anledning skulle vara något 
spänne som inte är till kan det få till följd att roboten i robotcellen krockar med spännet. 
Alternativt kan materialet ramla ur fixturen när rundbordet roteras. Till följd av detta 
måste roboten kalibreras och det blir defekta detaljer. Detta har Acrivia önskemål om att 
kunna kontrollera. 

5.1.1 Fixturkontroll – metod/teori 

För att kunna kontrollera att alla spännen på en fixtur är till/från kan ett vision-system 
användas. I detta examensarbete skulle PosEye användas för att utföra denna kontroll av 
fixturen. Metoden är sådan att PosEye som kan ge sin egen absoluta position i 
arbetsrymden även kan tala om var ett antal utvalda punkter på en fixtur finns i rymden.  

I denna applikation skall reflextape (passiva referenser) användas för att ge PosEye 
information om positionerna. Reflextapen är placerad på de olika spännena på fixturen 
och PosEye läser av vad de har för position i till läget. Dessa punkter på fixturen bildar 
ett unikt mönster som kan liknas med en stjärnbild. Informationen om de olika 
punkternas position sparas i en databas för att senare kunna användas för kontroll. 

Vid en ”riktig” körning placeras fixturen i en robotcell och PosEye kan läsa av fixturens 
alla punkter (stjärnbilden). Med information om alla punkter jämförs dessa med de 
tidigare lagrade punkterna i databasen. Om den avlästa ”stjärnbilden” stämmer överens 
med den tidigare lagrade i databasen, så har alla punkter i ”stjärnbilden” rätt relativ 
position gentemot varandra och fixturkontrollen är genomförd med godkänt resultat. 
Om det däremot skulle visa sig att ”stjärnbilden” inte stämmer med den i databasen, är 
något eller några spännen inte i rätt läge. Vid detta resultat larmas operatören och 
han/hon kan kontrollera vilket/vilka spännen som inte är till. För att ytterligare 
effektivisera kontrollen kan en algoritm skapas för att bestämma vilket/vilka spännen 
som är felaktiga och på så sätt ge operatören information om åtgärd. 

Det har framkommit under examensarbetets gång att metoden med att använda 
reflextape (passiva referenser) istället för IR dioder (aktiva referenser) inte finns 
framtagen/verifierad på MEEQ. För att få systemet att fungera krävs det att en 
reflexkrage (mer information under Konstruktion av kringutrustning) monteras runt 
PosEyes objektiv. Denna reflexkrage skall bestå av ett hundratal IR-dioder som skickar 
ut ljus med ett bestämt intervall. Ljuset som IR dioderna sänder ut reflekteras därefter 
på reflextapen och ljuset skickas till PosEyes objektiv. Under kapitel 6 - 
Rekommenderat fortsatt arbete, beskrivs olika delar som måste verifieras/analyseras 
innan de olika komponenterna kan konstrueras och systemet kan användas. 
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5.2 Fixturkontroll – position på fixtur 
Vid placering av fixtur i robotcell kommer det att skilja på position från gång till gång. 
Placeringen kan skilja med enbart tiondelar och delar av grader men även detta är av 
stor betydelse för den slutliga produktens tolerans. Roboten som finns i robotcellen har 
mycket god repeterbarhet, vilket betyder att den kommer att gå till samma punkt och 
utföra samma svetsning från gång till gång. I och med detta kommer svetsningen att bli 
felaktig (inom en viss tolerans) när fixturen inte kan placeras exakt på samma ställe 
varje gång. 

För att minska denna spridning skall PosEye användas för att korrigera robotens 
rörelseprogram i realtid.  

Med hjälp av ett antal reflexpunkter som är placerade på fixturen (med ett unikt 
mönster) kan PosEye läsa av deras nya position i rymden (fixturens position), relativt 
robotens förväntade position. Den nya upplästa positionen (PosEye) kan efter detta 
skickas till ett överordnat program som tar differensen mellan robotens förväntade 
position i rymden och den ”nya” positionen som kommer ifrån PosEye. Denna 
information om differens adderas/subtraheras ifrån robotprogrammets positioner. Nya 
koordinater skickas därefter till roboten och en korrektare svetsning kan utföras.  

Fysiskt skall PosEye placeras i närheten av robotens TCP och denna kontroll av position 
på fixtur kan kombineras med att sensorn först kontrollerar att alla spännen är i rätt 
position.  

5.3 Kontroll av PosEye 
För att verifiera PosEyes funktion och noggrannhet kan en mätmaskin användas. 
Kontrollen kan ske genom att en förenklad fixtur (250x250x20mm) placeras på 
mätbordet. I samma omgivning är även PosEye placerad för att kunna ge information 
om fixturen. Fixturen är utrustad med ett antal reflexpunkter för att PosEye skall kunna 
ge information om en relativförflyttning av fixturen. Vid försök (se bilaga G) kan 
fixturen förflyttas/roteras och vinklas på mätbordet. 

Information om relativförflyttningen av fixturen kommer att kunna läsas av på både 
mätmaskinens display och PosEyes. Denna relativförflyttning skall om PosEye har god 
absolutnoggrannhet vara samma som för mätmaskinen med en dokumenterad 
noggrannhet. 

Kontrollen har två syften, dels skall den ge tillräcklig information om hur PosEye 
fungerar och samtidigt kan dess noggrannhet verifieras. När denna information är 
bekräftad kan nästa steg utföras, placering av PosEye i robotcell. För mer information 
om mätmaskin, se bilaga F. 
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5.4 Konstruktion av kringutrustning 
För att kunna utföra ett antal experiment behövdes två konstruktioner tas fram i detta 
examensarbete. Dels var det en förenklad fixtur i och med att den fixtur som levererats 
från Acrivia mätte ca 1800x1200x20mm och inte gick att använda i mätmaskinen. Den 
andra konstruktionen som krävdes var framtagning av en ”reflexkrage” till PosEye.  

5.4.1 Konstruktion – fixtur 

En enkel fixtur med två spännen konstruerades (se bild 5.1) för att kunna utföra diverse 
tester/experiment i mätmaskinen. Fixturen består av följande komponenter: 

• Aluminiumplatta med dimensionerna 250x250x20mm 

• Två spännen ifrån Acrivia 

• 4 stycken insexskruvar för fixering av spännen på fixtur 

Det första som gjordes var att mäta upp plattan och spännena för att senare kunna 
modellera fixturen i CAD (Unigraphics). När modellen var klar placerades spännena på 
utvalt ställe på plattan och en ritning (se bilaga A) togs fram som underlag för borrning 
och försänkning av hål. 

Efter montering av spännena på fixturen tvättades och bryntes kanterna vid hålen av för 
att inte skada mätbordet. Även två ”linjaler” har tagits fram för att förenkla 
positionering av fixturen på mätbordet. Dessa skruvas fast i bordet med M6 skruvar och 
fungerar som stöd när förflyttning av fixtur utförs. Detta leder till en någorlunda enkel 
upprepning av positionering av fixtur, från gång till gång. 

 

 
Bild 5.1: CAD modell på enkel fixtur 
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5.4.2 Konstruktion – reflexkrage   

PosEye kan arbeta med två olika sorters reflexpunkter, dels med IR-dioder och som i 
det här fallet reflextape. För att PosEye skall kunna läsa av dessa reflexpunkter (tape) 
måste en reflexkrage användas. MEEQ som är företaget bakom PosEye har ingen 
reflexkrage framtagen så detta blir en uppgift att ta fram. 

Reflexkragen skall placeras runt PosEyes objektiv (se bild 5.2) och vara bestyckad med 
ett antal dioder (se bild 5.3). För att PosEye skall kunna läsa av en så stor del av 
punkterna i arbetsrymden som möjligt skall reflexkragen ha utseendet av en halvsfär. 
Samtidigt för att underlätta montering av dioder skall halvsfären konstrueras som en 
samling av ”prismor”. 

  

Bild 5.2: Reflexkrage monterad på 
90/120 graders objektiv. 

Bild 5.3: Diodplacering på reflexkrage. 

Viktiga mått på PosEye (diameter på objektiv, infästning av reflexkrage mm) ges av 
MEEQ (se bilaga B). Dessa mått ligger till grund för en framtagning av modell i CAD 
(Unigraphics). För fysisk framtagning används en friformsmaskin och reflexkragen 
tillverkas därmed i plast. Efter framtagning i FFF-maskin monteras dioderna och 
kablage på reflexkragen. 

5.5 Programmering 
För att få alla delsystem (robot och PosEye) att fungera tillsammans måste ett 
överordnat program konstrueras. Detta program skall sköta kommunikation mellan 
PosEye och roboten samt korrigera robotens rörelseprogram utifrån informationen från 
PosEye. Man kan dela upp programmeringen i tre olika delar: 

• RAPID (ABB) programmering av rörelse för robot. 

• Överordnat program som sköter kommunikation mellan PC/robot och 
PC/PosEye 

• Program som korrigerar robotens svetsbana 
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5.5.1 RAPID programmering 

RAPID programmets uppgift är att utföra en ”simulerad” rörelse av en svetsbana utefter 
material på en fixtur ifrån Acrivia (se bild 5.4). Övriga funktioner som skall finnas i 
programmet är följande: 

• Svetsa mellan två punkter (alternativt tre) 

• Rotera ”svetspistolen” så att PosEye kan läsa av svetspunkternas position 

• Skapa två TCP, en för svetsmunstycket och en för PosEye 

• Ta emot information om ny position för svetspunkterna ifrån PosEye 

 

 
 

Bild 5.4: Beskrivning av svetsrörelse  

5.5.2 Överordnat program 

Det överordnade programmet skall sköta kommunikationen mellan en PC och PosEye 
och mellan en PC och Roboten. När det gäller kommunikation med PosEye kommer 
programmet (härefter benämnt kommunikationsprogrammet) att begära information 
ifrån PosEye och därmed få den önskade punktens x-, y- och z- position samt rotation 
som en ASCII-sträng. Denna information kommer sen att tillsammans med robotens 
förväntade position att skickas till en korrigeringsfunktion som ger en ny korrigerad 
position till roboten. 

1: HOME 
2: Säker 
3: Start svets 
4: Stopp svets 
5: Säker 

1

3

2

4

5 Y

X

Z
PosEye 

Svetspistol

Detalj 
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Kommunikationsprogrammet kommer även att sköta en kommunikation med roboten. 
Här kommer information om den aktuella punktens koordinater ges till 
korrigeringsfunktionen via kommunikationsprogrammet. Efter att positionen blivit 
korrigerad kommer kommunikationsprogrammet skicka tillbaks den rättade positionen 
till roboten.  

5.5.3 Korrigeringsfunktion 

Denna funktions huvudsyfte är att använda information ifrån PosEye och roboten för att 
korrigera den samma. Detta för att justera de fel som uppstår när en fixtur placeras 
felaktigt i en robotcell (position och rotation).  

6 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Under detta kapitel tas rekommendationer till fortsatt arbete med PosEye upp. Det har 
framkommit att MEEQ behöver hjälp med många olika moment för att få PosEye att 
fungera i specialanpassade situationer. En del av förslagen har tagits upp i detta 
examensarbete och andra är enbart inriktningar/spår som uppkommit under diskussion 
med MEEQ. 

6.1 Reflexkrage 
När det gäller reflexkragen finns många olika moment kvar att göra. Det första som 
måste klargöras är hur IR dioderna skall placeras för att på bästa sätt sprida ljus till 
referenspunkterna (reflextapen). Det har under diskussion med MEEQ framkommit att 
önskemål finns att IR dioderna placeras i 3 rader runt PosEyes objektiv. Dessa kan vara 
vinklade med exempelvis 10 grader för den första raden, 20 grader för den andra och 30 
grader för den tredje. Alternativt kan varje diod i respektive rad ha en individuell 
vinkling. Detta bör beräknas med exempelvis MATLAB för att få fram den bästa 
lösningen. 

6.2 IR-dioder 
Som aktiva referenser och även i reflexkragen används IR dioder med namnet SFH421 
ifrån Siemens (se bilaga E). Även här finns det arbete att utföra när det gäller ljusets 
olika vinklar. Det som framkommit i diskussion med MEEQ är att origo för ljuskällan 
är okänd. MEEQ tror att origo ligger framför diodens plan i och med att de kan 
uppfånga ljus med PosEye ifrån dioden även när PosEye är belägen något bakom 
diodens synfält. En eftersökning om alternativa dioder ifrån andra tillverkare är 
nödvändig för att eventuellt finna dioder med större belysningsfält. 
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6.3 Reflextape 
När det inte är möjligt att använda IR dioder (aktiva referenser) beroende på olika 
omständigheter skall det med PosEye vara möjligt att använda sig av reflextape. Den 
reflextape som MEEQ rekommenderar är samma som Vägverket har på sina 
informationsskyltar (ej motorvägsvarianten). MEEQ har nu även funnit att för att enkelt 
kunna skapa fördefinierade mönster skall reflextapen täckas över med ett täckmaterial. I 
täckmaterialet (mycket låg reflektionsförmåga) skall det fördefinierade mönstret vara 
utstansat. 

6.4 Placering av referenser på fixtur 
När det gäller att placera ut de olika referenserna på exempelvis en fixtur måste hänsyn 
tas till att PosEye har möjlighet att se dem ifrån ett antal olika positioner. Referenserna 
får inte enbart placeras på ett plan utan måste även täcka in en z-riktning. Detta för att 
ge PosEye positioneringsbestämmelse i tre dimensioner. I fallet med att kunna 
kontrollera om spännena på fixturen är i rätt position måste även referenser (reflextape) 
placeras på dessa. Önskemål ifrån MEEQ är att de sitter på spännenas handtag (dessa 
ger en stor relativ rörelse som är lätt att detektera). Detta kommer troligen inte att 
fungera i en industriell applikation beroende på slitage mm. Bättre är då att placera dem 
på en led på spännet som inte vidrörs av personal.  

6.5 Acrivias problem 
Ifrån början var detta examensarbete tänkt att ge Acrivia hjälp med att verifiera hur 
PosEye skulle kunna användas i deras robotceller. Främst då för att kunna kontrollera 
fixturernas spännen men även hur PosEye skulle kunna användas för att öka 
noggrannheten i deras svetsapplikationer. I och med att sensorn inte funnits fullt 
utvecklad för dessa applikationer har inga tester utförts med Acrivias fixtur. Det är ett 
stort arbete att koppla ihop alla dessa delar (skriva program, montera upp utrustning 
mm) för att göra dessa tester. Det viktigaste i detta inledande skede är att få PosEye att 
fungera i enklare tester och sedan när detta fungerar utföra tester på Acrivia. 

6.6 Kontroll av PosEyes noggrannhet 
För att bestämma en sensors noggrannhet är det av stor vikt att den verifieras i ett flertal 
olika tester. När det gäller PosEye har den testats på Linköpings Universitet. Vid 
testerna har PosEye jämförts med ett lasertrackersystem ifrån LEICA. På högskolan i 
Trollhättan kan en liknande verifiering utföras med en koordinatmätmaskin. I detta fall 
finns en miniatyrfixtur framtagen som kan användas i experiment. I bilaga H finns en 
metod framtagen för att utföra ett jämförande test mellan PosEye och 
koordinatmätmaskinen. 
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6.7 Konstruktion/inbyggnad av objektiv  
Till dags dato finns endast PosEye som en prototyp och skulle behöva göras mindre och 
smidigare. I ett examensarbete [36] ifrån Mälardalens högskola finns en konstruktion 
som visar hur det skulle kunna se ut. Frågan är hur nära en kommersiell lösning detta är 
och om det går att genomföra praktiskt. Detta är stora bitar att verifiera och arbeta med.  

6.8 Placering av PosEye på robot 
Prototypen av PosEye som finns idag placeras i robotens TCP med hjälp av en Capto- 
hållare. För en industriell applikation så som svetsning är detta inte en hållbar lösning. 
PosEye måste placeras på alternativ plats i närheten av robotens TCP. Efter en placering 
funnits måste det generella problemet, hand/eye kalibrering, beräknas. I samband med 
placering av PosEye måste även hänsyn till exempelvis svetssprutstänk skärmas av. 
Detta kan ske med en enkel skärm som automatiskt täcker PosEye när sensorn inte 
används. 

7 Slutsatser 
I denna rapport har information samlats in om kalibrering och det har gjorts en 
uppdelning mellan kalibrering av robot och robotcell. Det skulle visa sig att information 
och dokumentation om enbart robotkalibrering skulle vara enkelt att finna. 
Kommersiella lösningar finns att tillgå och information om tillvägagångssätt är också 
väl beskrivna. När det gäller robotcellkalibrering visade det sig vara svårare att finna 
lösningar och information. I det flesta fall är löningarna specialanpassade till problemet 
som beskrivs. All hård och mjukvara finns i dag tillgänglig men det gäller att anpassa 
dessa till den rådande applikationen.  

PosEye är ett intressant positioneringssystem och det kan tänkas kunna användas i 
många tillämpningar. Men fram tills det kan användas kommersiellt inom olika 
applikationer krävs det ett flertal tester och vidare utveckling av systemet. 
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B Ritning på PosEyes objektiv 
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F Mätmaskin  
För att kunna utföra diverse experiment och även för att verifiera PosEyes noggrannhet 
och funktion kan en mätmaskin användas. I detta examensarbete har det utretts hur en 
mätmaskin kan användas i arbetet med PosEye. I bilaga G finns en enkel beskrivning på 
hur mätmaskinen kan användas och hur en detalj kan mätas in. 

Mätmaskinen består förutom av ett mätbord med mäthuvud (mätspets) av en PC som 
sköter programmeringen av mätmaskinen. Programvaran som finns till PC’n 
(mätmaskinen) är två UNIX program. Det ena som heter FlexLearn används för att 
skapa ett program som utför skapande och uppriktning av koordinatsystem på objektet 
som skall mätas. Därefter kommer programmet som beskriver de olika mått och 
toleranser som önskas mätas. 

Den andra programvaran, JoGraph, som används är ett visualiseringsprogram som visar 
objektets olika mått och dess koordinatsystem i förhållande till mätmaskinens nolla.  

Koordinatmätmaskinen 

Modern datorintegrerad tillverkningsteknik (CIM – Computer Integrated 
Manufacturing) är endast möjlig om alla tillverkningsmoment kan styras och övervakas 
med elektronisk databehandling. 

En treaxlig koordinatmaskin har mäthuvud med mätspets som kan röra sig fritt i tre 
dimensioner (x-, y- och z-led). Axlarna är försedda med elektroniska linjära mätskalor 
vilket gör det möjligt att med hög noggrannhet överföra mätspetsens aktuella position 
till en dator. Mäthuvudet indikerar när dess mätspets kommer i kontakt med 
mätobjektet, varefter datorn avläser läget från axelskalorna. I datorn finn mjukvara som 
använder de insamlade mätpunkterna för att beräkna olika mått, t ex diameter och 
rundhetsavvikelse för ett cylindriskt borrhål. Till skillnad från t ex ett hålmätdon, så fås 
ej det sökta måttet direkt, utan måste beräknas utifrån användarens instruktioner. Detta 
beror på att mätmaskinen samlar in en mängd av enstaka mätpunkter och mätresultatet 
beror på förhållandet mellan dessa, vilket måste värderas beroende på mätsituation. Det 
är också detta som ger maskinen dess flexibilitet, vilket mätobjekt som helst kan 
beskrivas som uppbyggd av enstaka (mät-) punkter. 

Koordinatmätmaskiner [3] brukar delas upp i tre olika huvudtyper: 

1. Ritsmaskinen – Har god åtkomlighet och lämpar sig för mätning av stora 
mätobjekt, men har ett stort överhäng som begränsar noggrannheten. 

2. Konsolmaskinen – Har god åtkomlighet och är stabilare än ritsmaskinen samt 
har höga mäthastigheter. 

3. Portalmaskin – Mest stabil och ger därmed bäst noggrannhet, men har ett mer 
begränsat arbetsområde. 

Mätbordet är i princip en vanlig planskiva av granit eller diabas med förborrade 
gängade hål för fixering av mätobjektet.  
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Mätningen kan ske med antingen brytande eller mätande mäthuvud. En brytande 
mätspets fungerar så att när spetsen går mot mätytan så fjädras en så kallad ”tunga” 
/brytare upp och strömmen bryts. Detta registreras av mätmaskinen varvid positionen 
erhålls genom att skalorna läses av. Nackdelen med brytande mäthuvuden är att 
mätningen måste ske dynamiskt, d.v.s. mätspetsen måste röra sig mot objektet, med en 
mätkraft som ger begränsad noggrannhet. 

Det finns också optiska mäthuvuden, för beröringsfri mätning av mjuka detaljer eller 
skannande mätning. 

Mätosäkerheten hos en koordinatmätmaskin specificeras som [3] sammansatt av en 
konstant Ai plus en längdberoende Ki osäkerhet: 

LKAu iii ⋅+=  

där L är mätlängden i millimeter. Indexet i betecknar antalet dimensioner som 
osäkerheten hänförs till. Typiska värden för A är 0,5 µm-5µm och för K är 1/500-1/100. 

Orsaker till konstanta fel kan vara [3]: 

• Statiska fel så som vändsprång, utböjning och andra fel på grund av långa 
mätspetsar, nedböjning av mäthuvud. 

• Dynamiska fel så som tidsfördröjning mellan brytning och registrering, 
varierande mäthastighet, långa mätspetsar. 

• Återplaceringsnoggrannhet 

• Digitala upplösningen och interpolationsfel hos mätskalan. 

Orsak till längdberoende fel kan vara [3]: 

• Temperaturvariationer 

• Förskjutningar av rätvinklighetsfel hos koordinatsystem. 

Det första som görs när mätmaskinen sätts igång är initialisering av 
maskinkoordinatsystemet. Detta görs genom att varje mätaxel förs till sina 
utgångspunkter, maskinnollan, vilka är noggranna fasta referenser. Efter detta så måste 
systemet kalibreras. Detta görs bl.a. för att finna korrektionen för mätspetsens radie. 
Kalibreringen görs genom att mäta upp en mycket noggrann referenssfär med känt mått. 
Kalibreringsresultatet sparas i datorn för att kunna användas när som helst under 
mätningens gång. 

Själva mätningen utförs manuellt genom att föra mätspetsen mot objektet med hjälp av 
en så kallad ”joystick”. Vid kontakt indikerar maskinen detta genom en ljudsignal eller 
liknande. 

En stor fördel med koordinatmätmaskinen är att det inte behövs fixturer för 
positionering av mätobjektet. Istället placeras mätobjektet var som helst på mätbordet. 
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Sedan mäts olika element på detaljen och låter dessa definiera ett detaljkoordinatsystem, 
som man sedan arbetar mot.  

För mätning av elementära former och deras formfel så bör antalet mätpunkter och dess 
fördelning ske enligt nedan [3]: 

Element Minsta antalet 

mätpunkter 

Rekommenderat

minsta antal 

Plan 3 4 

Sfär 4 5 

Cylinder 5 6 

Kon 6 7 

 

Det vanligaste sättet att göra automatiserade mätprogram är att manuellt utföra 
mätcykeln och ”lära” datorn detta ”rörelsemönster”. Programmet gör sedan om samma 
sekvens. Det finns också möjlighet till Off-line programmering. Detta sker i datorns 
egna programspråk eller i DMIS – Dimensional Measuring Interface Specification, 
vilket är ett standardiserat programspråk för mätmaskiner. 
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G Instruktion till mätmaskin Johansson 07 
För att kunna kontrollera att PosEye ger rätt information kommer vi att göra mätningar i 
maskinhallens (HTU) mätmaskin. Vid tester kommer en egentillverkad fixtur med två 
spännen användas. Förflyttning av fixturen kommer att ske i mätmaskinens 
arbetsvolym. För att kunna använda mätmaskinen till detta måste följande procedur 
utföras: 
Lära program 
De första frågorna PAG och Verktygsväxlare skall vara default (0) 
1. Mätning – För detta behövs tre plan som man sen skapar en skärning mellan för att 

få fram x, y och origo. 
PLAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om man vill se de punkter som man valt kan man trycka på F10 – JoGraph. 
OBS! Sprid ut punkterna som du väljer! 
 

2. Skärning – För att skapa koordinat axlarna samt punkt till origo. 
PLAN – PLAN 
 
Z med X ⇒ register 4 ⇒ X-axeln 
Z med Y ⇒ register 5 ⇒ Y-axeln 
 
LINJE – LINJE 
Register 4 med register 5 ⇒ register 6 ⇒ skapar punkt som senare skall bli origo. 
 

Z-Plan 

X-Plan 

Y-Plan
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3. Uppriktning – För att skapa koordinatsystem i objektet. 

UPPRIKTNING 
 
X-axeln ⇒ register 4 
Y-axeln ⇒ OBS! register 0 
Z-axeln ⇒ OBS! register 1 
Origo ⇒ register 5 ⇒ Ange punkt? 
 

4. Kör program – Detta görs efter att man flyttat fixturen, för att få de nya värdena. 
 
α - X ⇒ Maskinens Z-axel mot uppmätt X-axel 
β - X ⇒ Maskinens X-axel mot uppmätt X-axel 
o.s.v.
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H Uppmätningar i maskinhallens mätmaskin 
Kontroll görs för att få en förståelse för vad PosEye ger för information samt hur 
noggrant systemet kan mäta en förflyttning. 
Mätmaskinens data: 
Försök 
nr. 

X0 Y0 Z0 α – X β - X α – Y β - Y α – Z β - Z 

1          
2          
3          

PosEyes data: 
Försök 
nr. 

X0 Y0 Z0 α – X α – Y α – Z 

1       
2       
3       

 
1. Med fixtur placerad så när 90 grader så väl X som Y axeln. 
2. Fixtur flyttad 100mm i X-led. 
3. Fixtur flyttad 100mm i Y-led. 
4. Fixtur vriden ca 45 grader runt sitt origo (medsols). 
5. Fixtur vinklad med några grader (placering av distans under fixtur). 

 
 
 

 

α 

β 

X 

Y 

Z 
Detalj som skall
mätas på 


