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EXAMENSARBETE 

Modellering och simulering av en Linrobot 
Sakarias Kela 

Sammanfattning 
För att kunna analysera olika händelseförlopp för ett mekaniskt system, till exempel en 
robot, utan att behöva tillverka systemet (roboten) är det lämpligt att istället göra en 
matematisk modell av systemet. ADAMS är ett simuleringsprogram specialiserat för att 
simulera dynamiska system där tröghetskrafter är av stor betydelse för systemet. En 
linrobot som är kinematiskt underbestämd är ett exempel på ett system där 
tröghetskrafterna har stor inverkan och är lämpligt att modellera i ADAMS. Med hjälp 
av modellen kan sedan flera olika händelseförlopp simuleras och analyseras. 
Datormodellen som skapats är en modell av en fysisk linrobot. För att verifiera 
modellens realism och de resultat som modellen ger vid en simulering har de jämförts 
med resultat från mätningar med liknande händelseförlopp uppmätta på den riktiga 
roboten. Dessa jämförelser visar liknande tendenser mellan datormodell och fysisk 
robot. Modellen tar hänsyn till linornas tyngdförändring under simuleringen, på grund 
av dess längdförändring. En begränsning är dock att linornas längdändring på grund av 
töjning är konstant för modellen, dock är de så små för just denna robot att de anses ha 
försumbar påverkan för resultaten. Någon annan modelleringsprincip bör användas för 
en robot med stor längdändring i linorna. 
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Summary 
To be able to analyse different course of events for a mechanical system, for example a 
robot, without have to manufacture the actual system (robot) it is more efficient to 
create a mathematical model of the system. ADAMS is a simulation software that is 
specialised in dynamic analyses where inertia forces is of high importance for the 
system. A cable robot that is kinematically underconstrained is an example of a system 
where inertia forces has high influence and is appropriate to model in ADAMS. With 
assistance of the model it is possible to simulate and analyse many different course of 
events. The computer model which was created is a model of real cable robot. To be 
able to verify the models realism and the result produced from a simulation the result 
have been compared to a similar course of event measured on the actual robot. These 
comparison shows similar tendency between computer model and actual robot. The 
model considers the cables change of mass during a simulation due to the change of 
cable length. One limitation is the cables change in length due to elasticity wich is 
constant in the model, however for this particular robot the change in cable length is 
considered to be small enough that they can be neglected. Some other type of cable 
modelling should be used for a cable robot with high change in cable length. 
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1 Inledning 
Denna rapport är en del av ett examensarbete på 10 poäng som ingår i 
magisterprogrammet i robotteknik på Högskolan Trollhättan/Uddevalla. 
Examensarbetet är en fortsättning av ett projektarbete [1] på 5 poäng och är utfört i 
samarbete med Binar AB. Examensarbetet avser modellering och simulering av en 
linrobot. 

1.1 Kort företagspresentation 
Binar är verksamt inom industriautomation och industriell IT. Binar utvecklar och säljer 
styrsystem och automationsanläggningar för avancerad industrianvändning. Företaget 
startade 1984 och har sitt huvudkontor i Trollhättan, ett filialkontor i Olofström och 
dotterbolaget Bifas Canada Inc. i Toronto. Verksamheten bedrivs inom tre 
produktområden – Elektronik, Systemintegration och Pressautomation [2]. 

1.2 Linrobotar 
En linrobot (kallas också för kabel- eller vajerrobot) [3] är en typ av robot som påverkar 
en i mitten placerad kropp (kan vara en gripklo, magnet, kamera eller liknande) via linor 
som löper till motorer placerade hörnen av robotens arbetsområde. Genom att släppa ut 
och dra in lina är det möjligt att förflytta kroppen utefter önskad bana. För att kunna 
styra alla frihetsgrader för kropp med hjälp av en linrobot så behövs det (N+1) [3] linor, 
där N är det antal frihetsgrader som skall kontrolleras. För att undvika att linorna 
trasslar in sig i varandra så används ofta färre antal linor, istället så utnyttjas kroppens 
tyngd som fungerar som en ”virtuell lina” vilken drar nedåt med konstant kraft. Dessa 
linrobotar kallas kinematiskt underbestämda robotar [3]. En fullt bestämd robot kräver 
fler linor vilket ökar risken för hoptrassling av linorna och minskar därmed robotens 
användbara arbetsområde, dessutom så är uppbyggnaden och styrningen av en fullt 
bestämd robot mer komplex. Det finns två typer av linrobotar där linorna för den ena är 
infästa i kroppen i en och samma punkt, vilket gör att endast translation kan styras, och 
för den andra typen är linorna infästa i olika punkter vilket gör att både translation och 
rotation kan styras. Den förstnämnda typen av linrobot resulterar i enklare styrning. 

 

Figur 1-1   Principskiss av en kinematiskt underbestämd linrobot [3]. 
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1.2.1 Fördelar med linrobotar [3] 

• Stort arbetsområde – Linorna utgör relativt liten massa vilket gör att det är 
möjligt att täcka stora sträckor utan att behöva orimliga vridmoment. 

• Hög lastkapacitet – Lastkapaciteten kan jämföras med vanliga kranar. 

• Stort lastkapacitet-robotvikt förhållande – Linrobotar kan hantera väldigt 
stora vikter i förhållande till robotens egen vikt, vilket gör dem 
energieffektiva att använda. 

• Enkel att transportera – De har en relativt liten massa och storlek vilket 
gör dem enkla att transportera till de platser där de behövs.  

• Flexibel – Det är enkelt att förändra dess geometri genom att förflytta 
motorernas infästning eller att lägga till fler linor med styrmotorer. 

• Låg kostnad – Till följd av att linrobotar har ganska enkla komponenter så 
förväntas de bli relativt billiga att tillverka och reparera. 

1.2.2 Nackdelar med linrobotar [3] 

• Måttlig precision – Felaktig positionering av kroppens läge kan resultera 
från töjning och utböjning av linorna, variationer i linorna (till exempel kan 
tvärsnittsytan variera något utefter och mellan linorna) samt kalibrerings-
problem. 

• Begränsad ”påverkanskraft” – För underbestämda linrobotar så begränsas 
den nedåt verkande kraften av kroppen egentyngd vilket kan vara ett 
problem då roboten skall utföra annat än rent lyftarbete till exempel sågning. 

• Motorernas placering – Motorerna måste placeras en bit ovanför det 
önskade arbetsområdet för att inte krafterna i linorna skall bli för stora. 

• Lintrassel – För linrobotar där både translation och rotation skall styras och 
arbetsområdet är begränsat ökar risken för att robotens linor kolliderar med 
varandra och hinder som står i vägen. 

• Komplext styrsystem – För att enkelt kunna ändra robotens dimensioner 
(dvs omplacera motorerna) och koordinera linorna så kan det krävas ett 
komplext styrsystem med flera sensorer. 
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1.2.3 Användningsområden och forskning kring linrobotar 

För närvarande så befinner sig linrobotar anpassade för speciella uppgifter mest på 
forskningsstadiet. NIST (National Institute of Standards and Technology) [4], [5] har 
forskat kring linrobotar för industriapplikationer som till exempel för sprutmålning och 
underhåll av flygplan, materialhantering i stora lager, robotar anpassade för bearbetning 
som svetsning, kapning. Linrobotar kan göras väldigt snabba, över 10m/s. Forskare i 
japan har kört en liten linrobot i över 13 m/s och topp accelerationer på 43g [6]. 
Forskning har också genomförts när det gäller styrning av linrobotar [7] och vilket 
arbetsområde som är lämpligt att använda för en given robotkonfiguration [3]. En typ av 
linrobot som används kommersiellt idag är Skycam [8]. Skycam är ett videokamera 
system som kontrolleras med hjälp av fyra linor och manövreras via en joystick. 
Skycam kan användas för att filma stora områden. För framtiden så förväntas linrobotar 
bli användbara vid tillämpningar som att hantera farligt gods som till exempel 
ammunition. För detta ändamål är linrobotar lämpliga därför att styrmotorer och 
elektronik kan flyttas bort från de farliga ämnena, och om en explosion inträffar så 
består linrobotar av relativt okomplicerade och billiga delar vilket gör de enkla att 
reparera. Ett annat användbart användningsområde är minröjning. Radarutrustning kan 
svepas över stora områden nära marken för att leta efter minor med liten risk för 
oavsiktliga detonationer. Linrobotarnas kanske största fördel är att de är enkla att 
montera/demontera och anpassas för just det område där de behövs. 

 

    
Figur 1-2   Linrobot för materialhantering [5].  Figur 1-3   Linrobot för svetsning [5]. 
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1.3 Bakgrund till arbetet 
För att kunna analysera ett händelseförlopp med en linrobot utan att för den delen 
behöva tillverka en robot så kan det vara lämpligt att istället skapa en datormodell av 
roboten. Datormodellen kan användas för att analysera händelseförloppet och ge en 
fingervisning om vad som krävs och kan inträffa vid en given rörelse. Om det är möjligt 
att få svar på frågor genom att använda datormodellen så är det möjligt att kunna vidta 
lämpliga åtgärder för att uppnå ställda krav på roboten innan den tillverkas, till exempel 
dimensionering av linor, motorer med mera. 

1.4 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att ta reda på hur och om det är möjligt att skapa en realistisk 
datormodell av en linrobot i programvaran ADAMS. 

Målet är att skapa en datormodell av den nedan beskrivna linroboten där det är möjligt 
att kunna analysera vad som händer under ett givet händelseförlopp. Det skall alltså vara 
möjligt att kunna analysera vad som skulle kunna ske om samma rörelser utfördes på 
den riktiga roboten. Simulering av modellen skall kunna ge svar på följande: 

• Vad blir robotbanan i jämförelse med önskad robotbana? 

• Vilket varvtal är nödvändigt för en given förflyttning och robotdesign? 

• Vilken motoreffekt är nödvändig för en given förflyttning och robotdesign? 

• Vilka krafter uppstår i linorna? 

• Vad händer med kroppens orientering vid olika simuleringsfall? 

För att det skall vara möjligt att kunna analysera flera olika förflyttningar skall det också 
vara möjligt att förändra modellens indata som robotens hastighet och robotbana. För att 
kunna uppskatta modellens realism skall resultaten från körningar med den fysiska 
linroboten jämföras med resultat från simuleringar med likadana förflyttningar. 
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2 Förutsättningar/Avgränsningar 
Roboten som skall modelleras och simuleras har följande uppbyggnad. En cylindrisk 
kropp, se figur 2-1 nedan, är upphängd i fyra linor. Dessa linor löper via brytskivor, som 
är infästa på toppen av en arm, vidare ner till ett motorpaket. På motorpaketet så sitter 
det en lintrumma med vilken det är möjligt att med hjälp av motorn mata in respektive 
släppa ut lina (för fler bilder och data se bilaga A). 

 

 
Figur 2-1   Principskiss av linroboten.   Figur 2-2   Foto av den fysiska roboten. 

 

Roboten skall modelleras och simuleras i programvaran ADAMS (12.0). 

För att begränsa projektet har följande avgränsningar gjorts:  

• Simuleringen kommer att starta i ”centrum” av roboten (figur 2-1 ovan). 

• Roboten kommer inte att kunna förflytta sig via någon punkt med hög hastighet utan 
endast mellan två punkter där hastigheten är noll vid start- och slutpunkterna. 

• Roboten skall endast gå linjärt mellan två eller fler punkter. 

• Accelerationen är lika stor som retardationen. 

• Ingen friktion mellan brytskivorna och linor. 

• Brytskivorna kan svänga friktionsfritt runt armarna. 

• Ingen simulering av kontakt mellan brytskivor och linor. 

• Robotens armar och brytskivor betraktas som stela element. 

Kropp 

Lina 

Arm 

Motor
paket 
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3 ADAMS 
ADAMS är ett simuleringsprogram som utvecklas av MSC Software [9] och är 
specialiserat på att simulera dynamiska system. Dynamiska analyser är lämpliga när 
tröghetskrafter är betydande och påverkar ett system. Själva ”grundprogrammet” i 
ADAMS är ADAMS/View. Till ADAMS/View finns ungefär ett 15-tal olika så kallade 
tilläggsprogram som är specialiserade mot specifika dynamiska system såsom bilar 
(ADAMS/Car), flygplan (ADAMS/Aircraft), motorer (ADAMS/Engine), tåg 
(ADAMS/Rail) med flera. 

3.1 ADAMS arbetssätt 
Den dynamiska analysen av ett system i ADAMS består till stor del av att numeriskt 
integrera ickelinjära differentialekvationer av rörelser [10], [11]. Vanliga system kan 
delas in i stela och icke-stela system. System sägs vara stela när det är stor skillnad i 
låga och höga frekvenser, med de höga frekvenserna kraftigt dämpade. Stela system kan 
alltså inte röra sig med höga frekvenser på grund utav den höga dämpningen. 
Förhållandet för stela system är definierad som den högsta inaktiva frekvensen dividerat 
med den högsta aktiva frekvensen [11], [12]. Stela system har vanligen ett förhållande 
kring 200 och uppåt, medan icke-stela system har ett förhållande som är mindre än 20. I 
icke-stela system är de höga frekvenserna aktiva och systemet kan och vibrerar med 
dessa frekvenser. Ett exempel på ett stelt system kan vara en flexibel kropp där de höga 
frekvenserna är helt dämpade så att endast kroppen kan svänga med låga frekvenser. 
Om en yttre kraft med hög frekvens läggs på kroppen så kan systemet bli icke-stelt. Ett 
system kan alltså vara både stela och icke-stela vid olika tidpunkter. 

I ADAMS så finns tre olika sätt att formulera differentialekvationerna på (I3, SI2, SI1) 
[13]. Dessutom finns det flera olika integratorer för dessa formuleringssätt att lösa 
differentialekvationerna på, var och en med sina fördelar och nackdelar (se bilaga B). 
Integratorerna delas in i stela (GSTIFF, CONSTANT_BDF, WSTIFF och DSTIFF) [11] 
och icke-stela (ABAM och RKF45) integratorer. En stel integrator är bra på att hantera 
stela system och icke-stel integrator är bra på icke-stela system. De stela integratorerna 
baseras på (engelska) Backwards-Difference Formulae (BDF) [11], [14], [15], [16] det 
vill säga att lösaren tittar på tidigare lösningar för att kunna förutspå en lösning för nästa 
tidssteg. De stela integratorerna samt ABAM är flerstegs integratorer, integreringen sker 
i två faser, prediktering och korrigering. 

Under predikteringen så tar integratorn ett polynom av en given följd baserad på 
värdena från tidigare en lösning och approximerar dem till nuvarande tidpunkt för att 
göra en gissning. Predikteringen baseras på antagandet att föregående värden är en bra 
riktning för de värden som för tillfället beräknas. De predikterade värdena är endast en 
första gissning som försäkrar att lösningen finns någonstans i närheten och uppfyller de 
”övergripande” ekvationerna. Om dessa ekvationer är ”jämna” och inte varierar alltför 
snabbt så kommer gissningen att vara ganska nära den riktiga lösningen. Om 
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lösningarna till ekvationerna varierar mycket fort så kommer gissningen att bli ganska 
dålig. 

Efter predikteringen så korrigeras gissningen. ADAMS använder en Newton Raphson 
algoritm [11] för att lösa de olika ekvationerna och få situationens olika 
parametervärden. Efter att korrigeringen har konvergerat till en lösning så uppskattar 
integratorn integreringsfelet i lösningen, vilket är en funktion av det uppskattade värdet, 
det korrigerade värdet, storleken på tidssteget och gradtalet på integratorn. Om det 
uppskattade värdet är större än det definierade värdet så förkastar integratorn lösningen 
och gör om beräkningen med ett kortare tidssteg. Är det uppskattade felet mindre än det 
uppsatta värdet så accepterar integratorn lösningen och tar ett nytt tidssteg. Integratorn 
fortsätter denna process ända tills inställd simuleringstid är uppnådd. 

3.2 Hur påverkar val av tidssteg resultatet? 
Val av tidssteg, det vill säga hur tätt ADAMS skall försöka att hitta en lösning, och hur 
det påverkar resultatet skiljer sig beroende på vilken integrator och hur stor feltolerans 
som är vald. Normalt så sköter integratorn själv hur stora steg som är nödvändigt att ta 
för att lösaren skall konvergera, dock måste feltoleransen ställas in manuellt. 
Feltoleransen är skillnaden mellan den exakta lösningen och den approximativa 
lösningen som ADAMS beräknar. [11] ger riktlinjer för hur denna skall väljas. 
Observera att inställning av ”step size” under kommandot ”simulate” inte är det tidssteg 
som integratorn egentligen tar. Utan detta är en inställning för hur ofta resultat skall 
presenteras för användaren, dock kan inte integratorn ta större tidssteg än vad som 
specificerats av stepsize. För att styra stepsize så görs detta under andra kommandon 
(HMAX, HINIT, HMIN) [10]. Enkelt sett så ger större tidssteg sämre resultat eftersom 
den första gissningen kan då kan vara väldigt fel, särskilt om det är ett system som 
svänger mycket. GSTIFF är den integrator som är känsligast för alltför små tidssteg, 
detta på grund av det sätt som denna är uppbyggd på (för mer info se [11]). De andra 
integratorerna är mer robusta vid små tidssteg. 
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3.3 Vad kan gå fel vid en simulering? 
Integreringsfel [11] uppkommer när integratorn beräknar en lösning som sedan 
förkastas på grund utav att den inte uppfyller kravet på korrekthet som är uppsatt. Alla 
integratorerna försöker att ta så stora tidssteg som är möjligt vilket gör att det ofta blir 
fel. För de system som har krafter som plötsligt slår av och på, vilket skapar 
diskontinuiteter i lösningen, är integreringsfel vanliga. Förutsättningarna för dessa 
system att använda en första gissning blir betydligt sämre. Kontakter, friktioner och 
tillståndsomslag (till exempel när en ventil plötsligt öppnar eller stänger) kan vara 
exempel på sådana fenomen. Integratorerna kan automatiskt minska tidssteget och göra 
om beräkningen för att hitta en bättre lösning. 

Korrigeringsfel [11] uppstår när Newton Raphson lösaren i korrigeringsfasen inte kan 
konvergera till en lösning. Korrigerinsfel uppstår när predikteraren inte kan göra en 
rimlig första gissning. Integreringen startas om när integratorn stöter på flera 
integrerings- och korrigeringsfel och inte kan ta ett nytt steg korrekt, vilket ofta är ett 
tecken på diskontinuiteter i systemet. ADAMS beräknar då nya startvärden där felet 
inträffade och fortsätter beräkningen. Det finns flera saker att göra för att undvika och 
rätta till ovanstående fel, men det bästa är att styra stepsize och error tolerans samt se till 
att rörelser är så ”mjuka”, inga plötsliga rörelseförändringar, som det är möjligt [16], 
[17], [18], [19], [20], [21]. 

3.4 Modellering i ADAMS 
Vid modellering av ett system i ADAMS så används vanligen stela kroppar som 
kopplas samman till ett system med hjälp av låsningar, krafter och rörelser. Med hjälp 
av tilläggsprogram till ADAMS/View så finns även stöd för att använda flexibla 
kroppar liknande kroppar uppbyggda av finita element. Genom att styra hur dessa 
låsningar, krafter och rörelser skall se ut så kan ett system av element styras på det sätt 
som önskas. Det avgörande för detta arbetet är linorna och deras uppbyggnad. I 
ADAMS finns det några olika sätt att modellera linor på. Någon variant bygger på att 
linorna är spända hela tiden och inte förlorar kontakten med till exempel brytskivor eller 
liknande [22]. Andra varianter följer en annan princip vilket är att koppla ihop flera 
element till en kedja med hjälp av kopplingar [23]. Dessa kopplingar kan sedan styras så 
att de egenskaper som önskas, vad gäller linans elasticitet, kan uppnås [11]. 
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4 Modellen 
 

 

Figur 4-1   Skärmdump från ADAMS, 3D-modell av roboten. 

4.1 Kroppen och linorna 
Linorna är uppbyggda på följande sätt: Först två element som är försedda med en 
prismatisk led som kan skjutas ut respektive ihop i linans riktning för att åstadkomma 
önskad längd. Därefter finns en koppling till nästa element, detta för att se till så att 
linan skall kunna böja sig. I dessa kopplingar så är det möjligt att styra styvhet och 
dämpning i x, y, z för både translation och rotation. Efter som det är stållinor som skall 
modelleras ställs styvheten för translation hög och för rotation relativt låg. Efter 
kopplingen så sitter det ytterligare två element med en prismatisk led, därefter en ny 
koppling och så vidare utefter hela linans längd. Totalt 14 cylindriska element, 6 
prismatiska leder och sju kopplingar för varje lina (se figur 4-2 nedan). 
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Kopplingar 

Krafter 

Prismatiska leder 

Figur 4-2   Linornas uppbyggnad. 

4.2 Låsningar 
Modellen är uppbyggd på så sätt att respektive lina inte är i kontakt med brytskivorna 
utan att dess ena ände kommer att ”hänga” fast i en punkt vid brytskivans tangent. 
Tangentpunkten kommer sedan att vara ledad kring centrum på brytskivan vilket 
medför att linan kommer att ”vandra” kring brytskivan på samma sätt som den skulle ha 
gjort om den så att säga löpte runt brytskivan. Punkten kommer att styras så att den, 
beroende på kroppens position, alltid kommer att vara tangent till linan. Brytskivorna är 
sedan ledade kring centrumaxeln på robotarmarna så att brytskivan kan svänga fritt 
kring dessa. Kroppen består av ett cylindriskt element och linorna är infäst i en och 
samma punkt på cylindern (se figur 4-1 ovan) med hjälp av likadana kopplingar som 
finns på linorna. 
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Led kring centrumaxeln 
på brytskivan 

Tangentpunkt 

Led kring centrumaxeln 
på robotarmen 

Figur 4-3   Infästning och låsning av brytskivorna. 

 

Figur 4-4   Solid modell av figur 4-3. 
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4.3 Linornas tyngd 
Linornas nedböjning på grund av dess tyngd simuleras genom att hänga krafter i linorna 
(se figur 4-2, obs att ikonerna pekar åt ”fel” håll). Dessa krafter kan sedan ökas eller 
minskas beroende på hur linans längd förändras enligt följande [23]: 

ρπ
⋅

⋅⋅
=

4
)( 2dtlQ          (4-1) 

där Q är linans tyngd, l(t) är linans längd vid en viss tidpunkt, d är linans diameter     
och ρ är linans densitet. 

4.4 Töjning i linorna 
För denna modell så kommer töjningen i linorna styras av inställningen av styvhet och 
dämpning för kopplingarna mellan elementen i linorna (se figur 4-2 ovan). Normalt så 
ska linornas längdändring på grund av töjningen förändras med linornas längd, det vill 
säga värdena i kopplingen skulle förändras med avseende på tiden eftersom längden på 
linorna förändras under en simulering. Detta går inte att göra på ett smidigt sätt i 
ADAMS vilket gjort att, med nuvarande modell, så kommer linornas längdändring på 
grund av töjningen att vara konstant oberoende av linans längd. Då längdändringen 
kommer att vara väldigt liten c:a 0,1mm (se bilaga C) så förväntas detta att påverka 
resultatet marginellt. Dock skulle det vara av största betydelse vid simulering av en 
riktigt stor linrobot att se till så att även längdändringen i linorna är korrekt. Styvhet och 
dämpning för kopplingarna beräknas enligt [23]: 

l
dEK

⋅
⋅⋅

=
4

2π           (4-2) 

där K är styvheten, E är elasticitetsmodulen, d är linans diameter och l är linans längd. 

Värdet för dämpningen väljs till 2% av styvheten [23]. 

4.5 Övrigt i modellen 
Robotmodellens armar och ”infästningsplatta” (se figur 4-1) betraktas som stela element 
och låses fast mot ”marken”. Dessa element påverkar inte modellen eller 
simuleringsresultaten, de finns endast med för att modellen skall se bättre ut visuellt och 
ge tydligare referenser vid en simulering. 
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5 Beräkningar 
För att styra modellen så att den utför de rörelser som önskas så är det fyra parametrar 
som beräknas [24], [25], [26] och styr modellen under en simulering. Hur lång tid skall 
simuleras, linornas längdförändring (det vill säga hur lång skall respektive lina vara vid 
en viss tidpunkt för att nå önskad koordinat med en viss hastighet?), positionen för 
linornas kontaktpunkt med brytskivorna samt linornas tyngd vid en viss tidpunkt. 
Beräkningen av dessa parametrar framgår av bilaga D. 

5.1 Beräkningar i Excel 
För att det inte skall vara nödvändigt att göra om alla beräkningar för ett nytt 
händelseförlopp så utförs dessa i ett Microsoft Excel dokument. I detta dokument 
uppdateras alla beräkningar automatiskt för de nya data som matats in. De data som 
anges är följande: 

• Robotens dimensioner, det vill säga var brytskivorna befinner sig (x, y, z). 

• Koordinaterna för de punkter som roboten skall förflytta sig till (x, y, z). 

• Max hastighet under förflyttningen. 

• Tiden för att accelerera/retardera till/från max hastighet. 

• Eventuell ”väntetid” vid respektive punkt innan förflyttning. 

• Linornas diameter och densitet. 

Beräkningarna resulterar i tabeller med data för tid och ledernas förskjutningar (för 
exempel se bilaga E) vilka sedan matas in i ADAMS. I ADAMS används sedan en 
funktion (AKISPL) [11], [27] som skapar en kurva med hjälp av dessa data så att det är 
möjligt att göra mätningar för vilken tidpunkt som helst under simuleringen och inte 
bara för de som har beräknats värden för. 
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5.2 Beräkning av mätdata under simulering 
Utöver de data som kan mätas direkt i modellen med hjälp av färdiga funktioner i 
ADAMS så utförs även mätningar som sedan används för att beräkna motorvarvtal och 
erforderlig motoreffekt enligt följande: 

5.2.1 Motorvarvtal 

I modellen mäts hastigheten för linornas längdförändring (V ) och används sedan för att 
beräkna motorvarvtalet [24] vid tidpunkten t under simuleringen enligt följande 
ekvation: 

l

u
d
tV

tM
l

l
rpm ⋅

⋅
=
π

)(
)(         (5-1) sTt K0=

där t varierar mellan 0 och total simuleringstid (Ts), Vl är hastigheten för linornas 
längdförändring vid aktuell tidpunkt, dl är lintrummans diameter och u är utväxling i 
växellåda. 

5.2.2 Erforderlig motoreffekt 

I modellen mäts linkraften ( ) samt hastigheten (V ) för linornas längdförändring och 
används sedan för att beräkna erforderlig motoreffekt [24] vid tidpunkten t under 
simuleringen: 

F l

vm

l tVtF
tP

ηη ⋅⋅
⋅

=
60

)()(
)(         (5-2) sTt K0=

där t varierar mellan 0 och total simuleringstid (Ts), F är kraften i leden vid aktuell 
tidpunkt, Vl är linans hastighetsförändring vid aktuell tidpunkt, nm är motorns 
verkningsgrad och nv är växellådans verkningsgrad. 

6 Prov med fysisk robot och simulering med modell 
För praktiska tester av den fysiska roboten och för simuleringar av modellen så har ett 
enkelt förlopp för förflyttning mellan två punkter använts. Förloppet består först av 
konstant acceleration upp till maximal hastighet, för att sedan förflyttas med maximal 
hastighet till dess att det är dags att bromsa in med konstant retardation till stillastående 
(se figur 6-1). Detta var det enklaste sättet att göra likadana förflyttningar på den fysiska 
roboten och modellen. Dock skulle ett mer realistiskt förlopp troligen gå mjukare med 
successivt ökande/minskande acceleration/retardation. 
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Hastighet 

A Acc. Max hast. Ret. B Tid 
 

Figur 6-1   Hastighetskurvans form från punkt A till B. 

 

Följande rörelser har utförts vid körning med den fysiska roboten och vid simulering av 
modellen: 

Körning 1 

• Kroppen förflyttas från koordinat (730,320,100) till (135,320,100) och vänder 
direkt tillbaka till (705,320,100) (en rörelse från höger till vänster och tillbaka). 

• Maximal hastighet för de båda förflyttningarna är 400 mm/s. 

• Accelerations- / retardationstiden för de båda förflyttningarna är 0,5 s. 

 

Körning 2 

• Kroppen förflyttas från koordinat (705,320,435) till (216,320,435) och vänder 
direkt tillbaka till (705,320,435). 

• Maximal hastighet för de båda förflyttningarna är 350 mm/s. 

• Accelerations- / retardationstiden för de båda förflyttningarna är 0,6 s. 

 

På grund av modellens uppbyggnad så sker dock först en förflyttning från jämviktsläget 
(se figur 4-1) till ovan beskriven position. Dessutom har några andra simuleringar 
genomförts på datormodellen för att se om den uppför sig realistiskt, dessa har dock av 
praktiska skäl inte testats på den fysiska linroboten: 

• Simulering med samma rörelse som vid körning 1 dock 4ggr. så hög max 
hastighet och dubbelt så snabb acceleration. 

• Simulering där linornas tyngd är överdriven, 50 gånger så tunga som vid 
körning 1, detta för att se så att nedböjning av linorna fungerar, kroppen väger 
vid denna simulering 3 kg (5,8 kg vid körning 1 och 2). 
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7 Utförda mätningar 
Under de praktiska prov och simuleringar som har utförts enligt körning 1 och 2 ovan så 
har följande mätningar utförts. 

7.1 Mätning på fysisk robot 
Genom att filma en förflyttning tillsammans med ett rutat papper som fästs bakom 
kroppen så var det möjligt att göra en ungefärlig bedömning av hur mycket kroppen 
svängde ut (vinkel) vid start, vändning och inbromsning. Även antalet svängningar 
under förloppet kunde räknas med hjälp av filmen. 

Det var dessutom möjligt att registrera och spara linornas längd varje 20ms i 
styrsystemet, vilket gjorde det möjligt att beräkna varvtalet för respektive motor. 

 

   

Figur 7-1   Bild från filmningen av körning 1  Figur 7-2   Inzoomning av kroppen.
  (visar starten vid koordinat 730,320,100). 

 

Figur 7-3   Skärmdump från simulering av körning 1 (visar starten vid koordinat 730,320,100). 
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7.2 Mätning på datormodell 
Under en simulering så är det möjligt att mäta ganska många parametrar för varje 
enskilt element i modellen. För denna modell så har dock några lämpliga mätningar 
förvalts (förbindelsepunkten nedan är den punkt där linorna fästs in i kroppen). 

• Förbindelsepunktens hastighet 

• Förbindelsepunktens acceleration 

• Förbindelsepunktens koordinater 

• Linornas längdförändring 

• Kraften i linorna 

• Motorernas varvtal 

• Motorernas effekt 

• Kroppens svängning 

För att mäta kroppens svängning mäts vinkelutslaget mellan lodlinjen och kroppens 
centrumaxel se figur 7-4. 

 

Kroppens centrumaxel 

Lodlinje 

 
Figur 7-4   Mätning av kroppens svängning. 
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8 Resultat 
Ovanstående mätningar och simuleringar resulterade i följande resultat. 

 

Tabell 8-1 Uppmätta resultat från mätningar på den fysiska linroboten. 

    Uppmätt vid körning 1 körning 2 

Antal svängningar (st)   6  6 

Vinkel vid start (grader)   11  9 

Vinkel vid vändning   15  7 

Vinkel vi inbromsning   17  9 

Max motorvarvtal* (rpm)   1800  1850 

*På grund av symmetri vid körningarna blir högsta motorvarvtalet samma för de fyra motorerna. 

 

 

 

Tabell 8-2 Uppmätta resultat från simuleringar med datormodellen. 

    Uppmätt vid körning 1 körning 2 

Antal svängningar (st)   6  6 

Vinkel vid start (grader)   9,0  6,8 

Vinkel vid vändning   11,8  7,3 

Vinkel vi inbromsning   16,0  8,6 

Max motorvarvtal* (rpm)   1710  1780 

Krafti linorna vid stillastående (N)  24  24 

Max linkraft* (N)    30  32 

Max effekt* (W)    7  9 

*På grund av symmetri vid simuleringarna blir högsta respektive mätparameter samma för de fyra 
motorerna etc. 
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Figur 8-1   Simulering av körning 1 (starten). Figur 8-2   Simulering av körning 1 (vändläget). 

 

    
Figur 8-3   Simulering av körning 2 (starten). Figur 8-4   Simulering av körning 2 (vändläget). 

 

 
Figur 8-5  Simulering av tunga linor, linorna är 50 gånger tyngre än vid körning 1 och 2 dessutom väger 

kroppen hälften så mycket 3kg (jämför med figur 8-1). 
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Nedan visar resultat från en simulering med en överdrivet snabb rörelse (maximal 
hastighet är 4 gånger så hög, 1600mm/s, som vid körning 1 och accelerationstiden är 
hälften så lång, 0,25s). 

    
Figur 8-6   Starten vid snabb rörelse.  Figur 8-7   Vändläget vid snabb rörelse. 

 

    
Figur 8-8   Inbromsningen vid snabb rörelse. Figur 8-9   Insvängningen vid snabb rörelse. 

 

För mer resultat och data se bilaga F. 
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9 Slutsatser 
Detta projekt har varit inriktat mot att skapa en datormodell av den fysiska linroboten. 
Vid simuleringar med datormodellen skall likadana rörelser ske som om körningen hade 
utförts med den fysiska roboten. Vid en jämförelse av rörelsemönstret från de 
simuleringar som utförts med datormodellen och de körningar, med liknande 
förflyttningar, som utförts på den fysiska roboten så kan det konstateras att dessa visar 
liten skillnad. Tabell 9-1 nedan visar en jämförelse av de data som mätningarna gav, 
också här kan det konstateras att dessa har en god överensstämmelse. 

Tabell 9-1 Skillnad mellan uppmätta resultat från mätningar på den fysiska linroboten och resultat från 
simuleringar med datormodellen. 

    Uppmätt  /  Simulerat     
   Körning 1  Körning 2 

Antal svängningar 6  /  6   6  /  6 

Vinkel vid start  11  /  9,0   9  /  6,8 

Vinkel vid vändning 15  /  11,8  7  /  7,3 

Vinkel vi inbromsning 17  /  16   9  /  8,6 

Max motorvarvtal (rpm) 1710  /  1800  1780  /  1850 

 

Kraften vid stillastående jämviktsläge innan förflyttning har räknats fram till c:a 25N (se 
bilaga C), vilket kan jämföras med c:a 24N som är uppmätt vid simulering (tabell 8-2 
och bilaga F figur F-2). Detta är också en god överensstämmelse mellan modell och 
teori. 

Resultaten från mätningar av linkrafter och motoreffekt har inte kunnat mätas på den 
fysiska roboten. Detta medför att det är svårare att göra en god bedömning av dessa, 
dock kan konstateras att värdena inte alls tycks vara orimliga (se tabell 8-2 och bilaga 
F). På grund av praktiska skäl kan inte de mer överdrivna simuleringarna (se ovan) 
heller testas på den fysiska roboten, konstaterandet är dock att modellen inte tycks 
uppföra sig orealistiskt. 

En nackdel är att längdändringen på grund av töjningen i linorna för denna modell är 
konstant. Så länge modellen används för att simulera robotar med liten längdändring i 
linorna så skulle den med stor sannolikhet ge goda resultat. För större robotar med stor 
längdändring i linorna skulle läget samt svängningen för kroppen påverkas i större 
utsträckning. Ett sätt att åtgärda detta skulle kunna vara att byta ut kopplingarna mot 
krafter som bättre kan styras med avseende på tiden under en simulering. 
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Intressant skulle också vara om det gick att mäta krafterna i linorna och effekten för 
varje motor och kontrollera så att dessa också stämmer bra överens. 

Det är alltså möjligt att testa nästan vilket scenario som helst med modellen, det bör 
dock sägas att mätningarna är väldigt grova vilket gör att modellen inte bör användas 
för att få fram exakta data utan mer som en vägledning till hädelseförloppet och 
ungefärliga datavärden. 

Till exempel skulle det kanske vara intressant att veta vad som skulle hända om det 
snabba förloppet ovan körts i den riktiga roboten. Bilaga F figur F-7 visar en mätning av 
linkraften för lina A under simuleringen, där kan det konstateras att linkraften går upp 
mot 500-600 N vilket med största sannolikhet skulle leda till att linan går av (observera 
att i verkligheten så är armarna dock inte helt stela vilka de är i modellen, vilket troligen 
skulle minska kraften något). 

Ett annat exempel kan vara att undersöka hur roboten skulle bete sig (vid körning 1) om 
den befann sig på månen. Bilaga F figur F-8 visar en jämförelse av svängvinkeln för 
simulering av körning 1 vid jorden respektive månen, där det kan konstateras att 
kroppen svänger mycket mer och något saktare på månen. 
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A Den fysiska linroboten 
 

   

Figur A-1 Linroboten sedd framifrån.  Figur A-2 Motorerna för roboten. 

 

 
Figur A-3 Närbild på motor. 

 

• Roboten har dimensionerna 940x820x640 (LxBxD). 

• Linorna är stållinor med 1mm i diameter. 

• Kroppen är 100 mm lång, har en diameter av 100 mm och väger c:a 5,8 kg. 

• Brytskivornas radie är 25mm. 

• Lintrummornas radie är 57mm. 

• Utväxling är 20 ggr. 

• Verkningsgrad för växellåda och motor är båda valda till 0,8 för simuleringarna. 
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B Översikt av tillgängliga integratorer i ADAMS 
 

Tabell B-1 Tabell över de tillgängliga integratorerna i ADAMS. 

Integrator Fördelar Begränsningar 

GSTIFF Snabb 
Hastigheter och speciellt 
accelerationer kan ha dålig 
noggrannhet 

 Hög noggrannhet i systemets 
förskjutningar 

Kan ge korrigeringsfel vid små 
tidssteg 

 Bra på att hantera olika typer av 
problem  

CONSTANT_BDF 
Väldigt robust och stabil vid små 
tidssteg när den används 
tillsammans med SI2* formulering 

Inte lika snabb som GSTIFF och 
WSTIFF för många typer av 
problem 

 Kan lösa problem då GSTIFF 
misslyckas 

För stora tidssteg kan resultera i 
felaktiga lösningar 

 
Inte så känslig för spikar i 
accelerationer och krafter som 
GSTIFF 

För små tidssteg resulterar i 
långsamma simuleringar 

 Hög noggrannhet i systemets 
förskjutningar och hastigheter  

WSTIFF 
En variant av GSTIFF, har samma 
fördelar och begränsningar som 
GSTIFF 

 

DSTIFF 
En variant av GSTIFF, har samma 
fördelar och begränsningar som 
GSTIFF 

 

ABAM 
Bra för att analysera system med 
snabba förändringar eller höga 
frekvenser 

Kan ge lång simuleringar 

 Hög noggrannhet i hastighet, 
accelerationer och krafter  

RKF45 Bra på icke-stela och medel-stela 
system Långsam 

   

 
*SI1, SI2 och I3 är tre olika metoder 
för att beskriva ekvationerna för 
mekaniska system 
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C Handräkningar 
 

Beräkning av linornas längdförändring på grund av töjning 

AE
LF

l
⋅
⋅

=∆ 0  

med hjälp av uppmätt kraft från startläget (24N) och linans längd vi start (c:a 680mm) 
fås: 

1.0
1210000

468024
2 ≈

⋅⋅
⋅⋅

=∆
π

l mm 

 

Beräkning av ungefärlig linkraft i jämviktsläge innan förflyttning 

)820,0,0(

)410,320,470(

Brytskiva

F F
F 

F

Kropp

mg
 

081.96
)410820()3200()4700(

)410820(4:
222

=⋅−
−+−+−

−
↑ F  

NF 25≈⇒  
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D Beräkningar av indata till ADAMS 
 
 

Linornas längdförändring under linjär förflyttning mellan två punkter 

För att kunna styra robotens acceleration/retardation och max hastighet under 
förflyttningen mellan två punkter så är sträckan mellan dessa punkter indelad i tre steg. 
Ett steg för acceleration, ett för max hastighet och ett för retardation. Genom att styra 
hur långt infästningspunkten skall förflytta sig under en viss tid är det möjligt att styra 
hastigheten. En lång förflyttning under kort tid ger en hög hastighet och tvärtom. 
Infästningspunkten skall röra sig längs en rak linje mellan två punkter enligt figur D-1.  

 

),,( BBB zyxB=

),,( AAA zyxA =

Acceleration 

Max hastighet 
Retardation 

 

Figur D-1 Förflyttning mellan punkt A och punkt B. 

Hastighet 

Då det var enklast att ställa in konstant acceleration och retardation, vilket ger ett 
utseende på hastighetskurvan enligt figur D-2 nedan, på den fysiska roboten så används 
även det i modellen, vilket medför att hastigheten från 0 till maximal hastighet blir 
följande [25]: 










 −
−=

ra

ra
mm T

tT
VVtV

,

,)(        (D-1) 

där t varierar från 0 till Ta vid acceleration och från Tr till 0 vid retardation, Vm är max 
hastighet och Ta,r är accelerations- respektive retardationstid. 
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Hastighet 

A Acc. Max hast. Ret. B Tid 

 
Figur D-2 Hastighetskurvas utseende från A till B. 

Sträcka 

Sträckan som tillryggalagts under accelerationen/retardation är integreringen av 
hastigheten (D-1): 

 

2
)(

,

2

, ⋅
⋅

=
ra

m
ra T

tV
tS          (D-2) 

Den sträcka som tillryggaläggs under max hastighet är: 

tVtS mm ⋅=)(           (D-3) 

där t är tiden för förflyttning vid max hastighet. Ekvation (D-2) ovan innebär att den 
totala sträckan som tillryggalagts för acceleration och retardation blir: 

ramra TVS ,⋅=+          (D-4) 

vilket medför att sträckan som tillryggaläggs vid max hastighet blir: 

raABm SSS +−=          (D-5) 

där SAB är sträckan från punkt A till B. 

 

I de fall där accelerations- retardationstid (Ta,r) är definierad så att det inte är möjligt att 
uppnå max hastighet innan det är dags att börja bromsa in igen, på grund av att sträckan 
mellan två punkter är för kort, blir följaktligen sträckan för acceleration/retardation 
halva sträckan mellan punkterna A och B (ekvation D-6 nedan). 
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),,( BBB zyxB=

),,( AAA zyxA =

Acceleration 

Retardation 
 

Figur D-3 För korta sträckor uppnås inte max hastighet. 

 

2,
AB

ra
SS =           (D-6) 

Beräkning av koordinater längs robotbanan 

När tillryggalagd sträcka för acceleration, retardation och max hastighet är känd kan 
koordinaterna som infästningspunkten skall korsa vid en viss tidpunkt beräknas [25]. 
Först beräknas avståndet mellan två punkter enligt ekvation (D-7) nedan. 

 

),,( BBB zyxB=

)( ABsAW −+=

),,( AAA zyxA =

 

Figur D-4 Koordinater för punkten W längs robotbanan från punkt A till B [27]. 

 
222 )()()( ABABABAB zzyyxxS −+−+−=      (D-7) 

 

Koordinaterna för en punkt längs robotbanan [26] kan sedan beräknas enligt: 

)( ABsAW −+=          (D-8) 

AB

a

S
tSs )(

=     ; t 0 aTK=  för acceleration 

AB

maa

S
tSTS

s
)()( +

=    ; t 0 mTK=  för max hastighet 
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AB

rmmaa

S
tSTSTS

s
)()()( ++

=   ; t 0KrT=  för retardation 

För korta sträckor med endast acceleration och retardation beräknas tiden för dessa med 
ekvation (D-2) genom att sträckan är känd ( /2) vilket ger: ABS

m

AB
rkak V

ST =,           (D-9) 

där Tak,rk är accelerations- respektive retardationstid vid korta sträckor, Vm är max 
hastighet och SAB är avståndet mellan punkterna A och B. Koordinaterna för en punkt 
längs sträckan mellan A och B [26] beräknas sedan enligt: 

)( ABsAW −+=                   (D-10) 

AB

a

S
tS

s
)(

=   ; t 0=  för acceleration akTK

AB

raka

S
tSTS

s
)()( +

=  ; t =  för retardation 0KrkT

Omräkning av koordinater till längdförändring 

För att kunna beräkna längdförändringarna i modellens prismatiska leder är det 
nödvändigt att känna till linornas begynnelselängd, alltså deras längd vid start. Som 
modellen nu är uppbyggd kommer simuleringen att starta i ”centrum” av roboten. 

Linornas begynnelselängd beräknas [25] från infästningspunkten till brytskivornas 
tangentpunkt. 

 

( ) 2
2

222 )()()( rryyxxzzl ATATATS −−−+−+−=              (D-11) 

där (xT,yT,zT) är koordinater för tangentpunkten, (xA,yA,zA) är koordinater för 
infästningspunkten och r är brytskivans radie. Linornas längd vid önskad koordinat 
beräknas med ekvation (D-12): 

 

( ) 2
2

222 )()()( rryyxxzzl AWAWAWW −−−+−+−=              (D-12) 

där (xw,yw,zw) är koordinater för en punkt längs robotbanan A till B enligt ekvation D-8 
och D-10. 

Förskjutningen i lederna beräknas sedan med skillnaden mellan ekvation D-11 och D-
12: 

WSl ll −=∆                    (D-13) 
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Beräkning av tangentpunktens vinkel 

Tangentpunktens vinkel beräknas enligt följande: 

),,( qqq zyx

),,( zyx

V 
Brytskiva

Lina

Kropp

Figur D-5 Tangentpunktens vinkel. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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−−+−

−
=

2
222

22
sintan)(

ryyxxzz

ra
ryyxx

zz
atV

AAA
AA

A

där (xq, yq, zq) är brytskivans kvadrantpunkt enligt figur D-5, (x, y, z) är 
förbindelsepunktens position vid aktuell tidpunkt och r är brytskivans radie. 

 

Beräkning av linornas tyngd vid en given tidpunkt 

ρπ
⋅

⋅⋅
=

4
)( 2dtlQ                   (D-15) 

där Q är linans tyngd, l(t) är linans längd vid en viss tidpunkt, d är linans diameter     
och ρ är linans densitet. 
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E Beräkningar i Excel r 
 

r

 

Data tillFigur E-1 Beräknings exempel i Excel. 
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F Resultat från simuleringar 
 

 
 
Figur F-1   Hastighet som funktion av tiden vid körning 1     
     (för referens: blå linje är x-koordinat, ej skalenlig). 

 

 

 
 
Figur F-2   Kraft i lina A som funktion av tiden vid körning 1     
     (för referens: röd linje är x-koordinat, ej skalenlig). 
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Figur F-3   Motorvarvtal för motor A som funktion av tiden vid körning 1   
     (för referens: röd linje är x-koordinat). 

 
 

 
 
Figur F-4   Motoreffekt för motor A som funktion av tiden vid körning 1   
     (för referens: blå linje är x-koordinat, ej skalenlig). 
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Figur F-5   Svängvinkel som funktion av tiden vid körning 1     
     (för referens: rosa linje är x-koordinat, ej skalenlig). 
 
 

 
 
Figur F-6   Svängvinkel som funktion av tiden vid körning 2     
     (för referens: rosa linje är x-koordinat, ej skalenlig). 
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Figur F-7   Kraft i lina a som funktion av tiden vid simulering av snabb rörelse (se simuleringar). 
 
 

 
 
Figur F-8   Svängvinkel som funktion av tiden för simulering vid ”jorden” (röd) och ”månen (blå). 
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