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Sammanfattning 

Programmering av industrirobotar är tidskrävande vilket ofta medför att kortare 
tillverkningsserier blir olönsamma då omställningstiden blir för lång. Det är ofta skälet till att 
tillverkningen flyttas till låglöneländer.  
 
Denna rapport beskriver en enkel programmeringsmetod för industrirobotar som på uppdrag 
av Robotdalen utvecklats under ett examensarbete för högskoleingenjörsexamen vid 
maskinsektionen på KTH. Metoden är en tidsbesparande och enkel programmeringsmetod där 
man använder sig av nyutvecklade ultraljudssensorer för bestämning av position och 
orientering av punkter i en industrirobots 3D‐rymd. Ultraljudssändare är monterade på en 
handhållen markör och ultraljudsmottagare är monterade på stativ runt robotcellen. Med hjälp 
av dessa kan avstånd beräknas och en position och orientering för markören noggrant 
bestämmas. Kommunikationen med robotsystemet och beräkningarna sköts av en 
mikrokontroller i APS:s styrskåp som överför positioner samt orienteringar till robotsystemet. 
 
Arbetet har varit ett nära samarbete med ultraljudssensorutvecklaren, Leif Karlsson, och 
Robotdalen. Resultatet är ett användarvänligt system som kan bestämma positioner och 
orienteringar i en robots 3D‐rymd med hög noggrannhet. Vissa förbättringsmöjligheter 
framhålls som skulle kunna få detta system att fungera med en konkurrenskraftig precision. 

Nyckelord 
APS, akustiskt positioneringssystem, trilateration, ultraljud, ultraljudssensor, 3D‐positionering, 
akustisk positionering, robot, Rapid, inbyggt system
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Abstract 
Programming of industrial robots is time consuming which often results in shorter production 
runs become unprofitable when the setup time is too slow. It is often the reason for 
transferring production to low wage countries.  
 
This report describes a simple method of programming industrial robots as mandated by 
Robotdalen developed over a degree of Bachelor of Science at the mechanical section at KTH. 
The method is a time‐saving and simple programming method that uses the newly developed 
ultrasonic sensors for determining the position and orientation of the points in an industrial 
robot’s 3D‐space. Ultrasonic transmitter is mounted on a handheld marker and ultrasound 
receivers are mounted on stands around the robot cell. With these, distances can be calculated 
and a position and orientation of the marker determined accurately. The communication with 
the robot system and the calculations are handled by a microcontroller in APS's control box that 
transmits the positions and orientations to the robot system.  
 
This work has been a close cooperation with the ultrasonic sensor developer, Leif Karlsson, and 
Robotdalen. The result is a user‐friendly system that can determine the positions and 
orientations in a robot’s 3D space with high accuracy. Some opportunities for improvement is 
highlighted that could get this system to work with a competitive accuracy. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
Programmering av industrirobotar är tidskrävande vilket ofta medför att kortare 
tillverkningsserier blir olönsamma då omställningstiden blir för lång. Det är ofta skälet 
till att tillverkningen flyttas till låglöneländer. Den vanligaste metoden att programmera 
industrirobotar vid korta serier är att man manuellt för robotarmen med dess verktyg 
genom den önskade rörelsebanan och markerar ut punkter i rymden längs dess väg. En 
mer tidsbesparande programmeringsmetod är att man istället för att förflytta robotarmen 
och dess verktyg använder sig av en handhållen enhet med vilken man kan peka på 
valda punkter i rymden. Det handhållna verktyget mäter då avståndet mellan 
ultraljudssändarna på verktyget och ultraljudsmottagarna runt robotcellen. Dessa 
avstånd används för att beräkna en tredimensionell position på den utpekade punkten 
som sedan skickas från mätsystemet till robotens styrskåp. Dock har nuvarande 
ultraljudsteknik alltför låg precision för att användas i samband med 3D-positionering. 
En person i Robotdalens nätverk har emellertid tagit fram en ny och förbättrad 
ultraljudssensor (Karlsson, 2014) som skulle kunna användas för denna typ av 
programmeringsmetod. 

1.2 MÅL 
Målet med detta projekt är att utveckla en ny programmeringsmetod för industrirobotar 
som bygger på 3D-positionering med hjälp av nyutvecklade ultraljudssensorer. 
Projektet bryts ner i flera delmål. Målet med projektet är att: 

• Med hjälp av ultraljudssensorer kunna definiera en position och orientering i
rymden.

• Positionen och orienteringen ska definieras med konkurrenskraftig precision.
• Skapa ett användarvänligt mätsystem.
• Väga för- och nackdelar med programmeringsmetoden jämfört med existerande

metoder.

1.3 KRAVSPECIFIKATION 
För att uppnå de uppsatta målen i projektet krävs det att dessa krav uppfylls: 

• Systemet skall kompensera för ändringar i ljudhastighet för noggranna
avståndsberäkningar. Detta kräver att luftfuktighet- samt
temperaturkompenseringar utförs.

• Ett användarvänligt användargränssnitt ska upprättas där man på effektivt sätt
kan programmera roboten.

• En handhållen enhet ska tillverkas där de tre ultraljudssändarna monteras.
• En mikrokontroller, som samlar in nödvändig data, beräknar position och

orientering och skickar vidare dessa till roboten, ska införskaffas och
programmeras.
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1.4 LÖSNINGSMETOD 
För att uppnå målen med projektet kommer gruppmedlemmarna inhämta fördjupad 
kunskap i programmeringsspråken Rapid samt C. Detta med hjälp av kurslitteratur från 
gruppmedlemmarnas tidigare studier och via informationssökning på webben. Vidare 
kommer mer information och kunskap i projektet sökas genom litteratur samt 
biblioteksdatabaser och Internet. Intervjuer med personer i branschen kommer även att 
förekomma. Resultatet, systemets noggrannhet, kommer att mätas genom att markera ut 
ett mönster på ett papper med hjälp av markören. Roboten ritar sedan mönster på 
pappret och resultatet analyseras. 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
• Gruppen kommer inte fördjupa sig i hur ultraljudssensorn är uppbyggd och

fungerar.
• Gruppen kommer inte ta fram ett applikationsspecifikt mönsterkort för systemets

elektronik.
• Gruppen kommer inte fördjupa sig i för- och nackdelar med olika bussar.
• Gruppen kommer inte lägga stor vikt vid designen av det handhållna verktyget.
• Gruppen kommer inte optimera programkoden.
• Gruppen kommer enbart arbeta med ABBs länkarmsrobotar IRB140 samt

IRB1600 som kopplas mot styrskåpet IRC5.
• Gruppen kommer inte göra stativ, kablage och elektronik för

ultraljudssensorerna.
• Gruppen kommer inte arbeta med strömförsörjningen till systemet.
• Gruppen kommer inte arbeta med större robotceller än 3x4x3 meter.
• Gruppen kommer att i största mån använda färdiga moduler.

1.6 FÖRKUNSKAPER 
Detta arbete är skrivet utifrån att läsaren har grundläggande kunskaper inom följande 
områden: 

• Robotik
• Programmering (C, rapid)
• Matematik (Vektorer, matriser, trigonometri)
• Mikrodator
• Ellära
• Mätteknik

1.7 FÖRVÄNTADE RESULTAT 
Den förväntade mätosäkerheten tros ligga runt ± 10 mm för hela det sammansatta 
mätsystemet. Självklart kommer vi under detta projekt att sträva efter en så låg 
mätosäkerhet som möjligt, gärna ner mot robotens repeternoggrannhet, ±0,05 mm. 
Systemet förväntas även vara användarvänligt då användaren med endast några få 
knapptryck kan markera nya lägen med hjälp av ett handhållet verktyg (vidare nämnt 
som markör) och användargränsnittet på roboten. 
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2 MÄTSYSTEMETS UPPBYGGNAD 

FIGUR 2-1 SCHEMATISK SKISS ÖVER SYSTEMET 

Robotsystemet från ABB som vi har att tillgå består av styrskåpet IRC5, en robot 
(IRB1600 eller IRB140) och en FlexPendant. Systemet styrs av styrskåpet IRC5 som 
programmeras i ABBs språk RAPID. Systemet vi utvecklar är ett externt system och 
består av ett styrskåp där elektronik till ultraljudssensorerna huserar samt en 
mikrokontroller och en luftfuktighetssensor. Till styrskåpet kopplas en handhållen 
markör där ultraljudssändarna och en temperatursensor är monterade. Utöver det finns 
sex ultraljudsmottagare och en temperatursensor, kopplade till styrskåpet, runt 
robotcellen (figur 2-1). 

2.1 ROBOTSYSTEMET 

2.1.1 STYRSKÅP 
ABB:s robotsystem är uppbyggt i flera olika delar där styrskåpet IRC5 är basen för hela 
det system där roboten, FlexPendanten och eventuell övrig utrustning är ansluten. I 
styrskåpet finns styrelektronik och en dator. Datorn körs med ABB:s operativsystem 
Robotware och programmeras enkelt med hjälp av ABB:s programmeringsspråk Rapid. 

2.1.2 ROBOT 
Till styrskåpet är roboten ansluten. De robotar som har behandlats i 
detta projekt är IRB 140 och IRB 1600. IRB 140 (figur 2-2) är en 
liten armrobot med sex axlar. Den har en räckvidd på 810 mm och en 
hög repeternoggrannhet på ±0,03 mm. IRB 140 klarar av att arbeta 
med laster på upp till 6 kg och har då en maximal rörelsehastighet på 
2,5 m/s (IRB 140, 2014). Den andra roboten IRB 1600 är en större 
robot, även den med sex axlar, och en räckvidd på 1,45 m och kan 
hantera laster upp till 10 kg med en repeternoggrannhet på 
±0,05 mm (IRB 1600, 2014). Dessa robotar används vanligtvis i samband med 
montering, svetsning, gradning, maskinbetjäning och liknande användningsområden. 
Dessa robotar är flexibla när man ser till monteringen eftersom de kan arbeta lika bra 
oavsett om de är monterade på golvet, väggen eller taket. Längst fram på robotarna kan 
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en verktygsväxlare monteras. Den fungerar på så sätt att hanen (figur 2-3 till höger), 
som är monterad på roboten, har fyra kulor som pressas ut med tryckluft. Honan (figur 
2-3 till vänster) som passar över hanen har fyra kulspår, så att när hanen och honan 
sitter mot varandra pressas kulorna ut med tryckluft och verktygsväxlaren är fastlåst 
(RSP, 2006).  

I systemets beräkningar och dimensioneringar har en maximal storlek på robotens 
arbetscell begränsasats till 3 × 4 × 3 m. I denna cell har ett maximalt avstånd mellan 
ultraljudssändarna på markören och ultraljudsmottagarna runt cellen beräknats enligt: 

lmax=�x2+y2+z2 (1) 

För denna robotcell blir det maximala mätavståndet enligt formel (1): 

lmax = �32 + 42 + 32 = √34 ≈ 6 m (2) 

2.1.3 FLEXPENDANT 
Det som operatören har till hands att arbeta 
med är en handhållen programmeringsenhet 
som kallas för FlexPendant (figur 2-4).  I 
FlexPendanten ligger Microsofts 
operativsystem Windows® CE med dess 
bekanta gränssnittsfunktioner och symboler. 
FlexPendanten har en stor och tydlig 
touchskärm. Med Robot Application Builder 
kan användaren enkelt designa skärmbilder 
och funktioner efter egna behov i en PC för att 
sedan ladda över det till FlexPendanten. 
FlexPendanten är ergonomiskt utformad för 
att hållas i vänster hand med ett 
säkerhetsgrepp på baksidan, detta för att motverka att oförutsedda rörelser ska kunna 
ske på roboten. Till höger om skärmen finns en joystick som användaren enkelt kan 
använda för att jogga roboten till nya lägen. Skulle någonting allvarligt hända under 
programmeringen finns ett nödstopp nära till hands på FlexPendanten (Robot 
application builder, 2014). 

FIGUR 2-3 (RSP, 2006) FIGUR 2-3 (RSP, 2006) 
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FIGUR 2-4 (ROBOT APPLICATION BUILDER, 
2014) 



Det finns självklart fler möjligheter till kommunikation med robotsystemet. Dessa 
beskrivs i kommande avsnitt 2.6.2 Mikrokontroller och robot. 

2.2 ULTRALJUDSSENSORER 
En vanlig metod för att mäta avstånd är att använda 
ultraljud. Då skickar man en ultraljudspuls från en 
sändare och mäter den tid det tar för pulsen att nå 
mottagaren. Det finns två olika sätt att mäta, en är att 
skicka en puls från sändaren och vänta på att “ekot” ska 
studsa tillbaka från mätobjektet till mottagaren som 
sitter monterad bredvid sändaren. En annan metod är att 
skicka en puls från sändaren till mottagaren utan något 
eko. Exempelvis kan sändare och mottagare placeras på 
var sin sida av ett rum. Denna princip används i detta 
projekt då sändarna är monterade på den handhållna markören och sex mottagare är 
placerade runt robotcellen. 

2.2.1 FÖRBÄTTRADE ULTRALJUDSSENSORER 
Dagens ultraljudssensorer består ofta av piezoelektriska material, som skärs ut ur en 
kristall. Om man jämför det med ett tunt membran med en tjocklek under 5 mikrometer 
har kristallerna jämförelsevis stor massa. Detta medför att insvängningsförloppen blir 
relativt långa för piezoelektriska sensorerna. Vid tidmätning blir det långa 
insvängningsförloppet ett problem då det innebär svårigheter med var i 
insvängningsförloppet man ska definiera sändningens start (vänster i figur 2-7). De nya 
patenterade sensorerna bygger istället på den elektrostatiska principen (Europa Patentnr 
EP1928207, 2008). 

Där sänder sändaren ultraljudet med hjälp av ett mycket tunt membran som har en liten 
massa. Insvängningsförloppet för dessa sensorer blir då i princip en periods svängning, 
med vissa eftersvängningar (höger i figur 2-7). I ultraljudssändaren är membranets 
storlek stort i förhållande till våglängden hos ultraljudet. Det medför att ljudvågen blir 
en nästintill helt plan ljudvåg och detta möjliggör användandet av en parabol. Parabolen 
används för att kunna bryta den plana vågfronten till en sfärisk vågform med en viss 
spridningsvinkel när den lämnar sändaren. Med hjälp av formen på parabolen kan den 
matematiska fokuspunktens placering ändras vilket medför att spridningsvinkeln ändras. 
Så genom att bestämma fokuspunkten bestäms även spridningsvinkeln. Vid 
fokuspunkten övergår den plana vågen till en sfärisk våg (Karlsson, 2014). 

FIGUR 2-7 (KARLSSON, 2014) FIGUR 2-7 (KARLSSON, 2014) 
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Parabolanvändningen medför även att sändararean kan göras relativt stor för att få en 
hög akustisk effekt och samtidigt bibehålla precisionen i ljudvågens fokuspunkt, den 
matematiska startpunkten. De nya ultraljudssändarna arbetar i ett frekvensintervall som 
ligger i intervallet 40 − 100 kHz.  Till dessa sändare hör även nyutvecklade 
ultraljudsmottagare som har tillverkats med en väldigt liten mikrofonarea. Den lilla 
mikrofonarean möjliggör stora infallsvinklar och en hög precision vid positionsmätning. 

2.3 KOMPENSERANDE SENSORER 
För att kunna uppnå en hög precision i detta mätsystem krävs det att man kompenserar 
för de faktorer som påverkar ljudhastigheten. Inuti en industrilokal där denna utrustning 
skall användas är det främst två faktorer, luftfuktigheten samt temperaturen som 
påverkar. Luftfuktigheten påverkar ljudets hastighet relativt lite, den ökar 
ljudhastigheten med 0,0125 m/s då den relativa fuktigheten ökar med 1%. Temperaturen 
påverkar ljudhastigheten med att öka den 0,6 m/s per grad Celsius. Luftfuktigheten mäts 
med en fuktsensor som är monterad i mätsystemets styrskåp. Eftersom luftfuktigheten 
påverkar ljudhastigheten relativt lite och sällan uppvisar någon markant skillnad mellan 
olika höjder anses det vara onödigt att mäta fuktskillnaden i rummet med mer än en 
sensor. Temperaturen kommer mätas med två sensorer, en på markören och en vid den 
högsta ultraljudssensorn. Det är nödvändigt att ta hänsyn till detta då temperaturen kan 
variera vid olika höjder. Placeringen av sensorerna är vald på så sätt att de täcker in det 
temperaturintervall som ultraljudet kan färdas i. 

2.3.1 TEMPERATURSENSOR 
För att mäta temperatur finns det många olika typer av sensorer att använda sig av: 

● Termoelement
● Termistor
● RTD (resistanstemperaturgivare)
● IR (infraröd strålning)
● Strålningspyrometer

Den sensortyp som visat sig passa bäst för denna tillämpning är termistorn eftersom den 
har hög noggrannhet i ett litet intervall. Intervallet i denna tillämpning är 15 °C - 30 °C 
då en industrilokal antas hålla sig inom dessa ramar. 

Vid val av temperatursensor har ett antal krav ställts. Det ska inte behövas några extra 
kringkomponenter, sensorn skall ha hög noggrannhet samt en låg temperaturdrift över 
tid för att kunna möjliggöra noggranna temperaturmätningar. Bland de stora 
sensortillverkare som undersöktes hade Analog Devices de sensorer som utlovade högst 
noggrannhet. Sensorn, ADT7420, valdes för dess höga noggrannhet, låga 
temperaturdrift och format. 
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ADT7420 
Sensor ADT7420 från tillverkaren Analog Devices är 
en digital sensormodul som kommunicerar med 
mikrokontrollern över en I2C-buss (figur 2-8). Denna 
sensor behöver ingen kalibrering då den är 
fabrikskalibrerad. Samplingstiden för ADT7420 ligger 
på 240 ms och har liten påverkan på 
avståndsmätningen eftersom temperaturen i 
industrilokalen inte ändras så snabbt. En annan viktig 
faktor för sensorn är PSRR (power supply rejection 
ratio) som ligger på 0,1 °C/V (ADT7420, 2014). Detta 
innebär att om vi har en spänningskälla med ett brus på 10 mV (p − p) får vi en 
mätosäkerhet från spänningskällan på temperaturen enligt följande: 

U(T)brus = PSRR × 𝑏𝑟𝑢𝑠 = 0,1 × 0,01 = 0,001∘C (3) 

Detta innebär en mätosäkerhet i ljudhastigheten: 

U(v)brus = 0,6 × U(T) = 0,6 × 0,001 = 0,0006 m/s (4) 

Där 0,6 m/s℃ är temperaturens påverkan på ljudhastigheten. Denna påverkan är väldigt 
liten och nästintill försumbar då ADT7420 har en mätosäkerhet, på temperaturen, på 
0,15 ∘C inom ett konfidensintervall på 99,73%. Temperaturens mätosäkerhet påverkar 
ljudhastigheten enligt följande: 

U(v)temperatur = 0,6 × Tnoggr = 0,6 × 0,15 = 0,09 m/s (5) 

Där 0,6 m/s℃ är temperaturens påverkan på ljudhastigheten och Tnoggr är sensorns 
mätosäkerhet i temperatur. Hur mycket detta påverkar den slutgiltiga 
avståndsmätningen återkommer vi senare till i avsnittet 3.1 Mätosäkerhetsbudget. 

2.3.2 LUFTFUKTIGHETSSENSOR

Den mängd vattenånga som finns i luften kallas luftfuktighet. Under vintertid är 
luftfuktigheten lägre än sommartid eftersom värmen gör att mer vattenånga avdunstar, 
men även för att varm luft har en bättre bärförmåga. Vattenångan som har löst sig i 
luften påverkar ljudvågornas framfart och ökar ljudhastigheten enligt tidigare 
resonemang. Luftfuktigheten kan mätas med två olika mått, den relativa och den 
absoluta fuktigheten. Den absoluta luftfuktigheten mäts som den mängd vattenånga som 
finns i luften, g/m3. Denna benämns även ånghalt i vissa sammanhang. Den relativa 
luftfuktigheten mäter istället mängden vattenånga i förhållande till den maximala 
mängden vattenånga som luften kan bära givet en viss temperatur. Den relativa 
fuktigheten mäts alltså i enheten % och är oftast den man talar om i samband med 
fuktmätningar. Vid elektroniska mätningar av luftfuktigheten används två olika typer av 
sensorer, kapacitiva samt resistiva sensorer. De resistiva och kapacitiva sensorerna finns 
som både analoga och digitala sensorer. Vi har granskat sensorer från tre stora 

FIGUR 2-8 (PMOD-TMP2, 2011) 
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sensortillverkare, Honeywell, Sensiron samt Silicon labs. Samtliga tillverkare tillverkar 
både analoga och digitala sensorer. En viktig egenskap som vi har tittat extra mycket på 
är frågan om vilken noggrannhet de olika sensorerna har. Generellt kan man säga att de 
digitala sensorerna har en högre noggrannhet eftersom de är kompenserade för 
mätosäkerhet medan de analoga hade större mätosäkerhet som måste kompenseras i 
efterhand. Det är en av anledningarna till att vi har valt att arbeta med en digital 
luftfuktighetssensor. Av de sensortillverkare som undersökts hade Schweiziska Sensiron 
den mest lämpade sensorn för vår kravbild, SHT75. 

SHT75 

SHT75 är en luftfuktighetssensor som 
kommunicerar digitalt (figur 2-9). Den är 
hårvarukompatibel med I2C-bussen men kräver 
att man använder sig av deras egna protokoll för 
att hämta ut mätdata. Om sensorn placeras med 
att avstånd till mikrokontrollern som överstiger 
10 cm är det viktigt att tänka på att klockan och 
data inte hamnar för nära varandra då de kan 
störa ut varandra med så kallat “crosstalk”. 
Problemet löses med att man lägger VDD och 
GND emellan. Under normala förhållanden 
(10 RH% −  90 RH%) utlovas en mätosäkerhet 
på ±1,8 RH%. SHT75 har dessutom en väldigt låg drift som ligger under 0,5 RH%/år 
(SHT75, 2014). Luftfuktighetens mätosäkerhet påverkar ljudhastigheten enligt följande: 

U(v)luftfuktighet = 0,0125 × Hnoggr = 0,0125 × 1,8 = 0,0225  m/s (6) 

Där 0,0125 m/sRH% är temperaturens påverkan på ljudhastigheten och Hnoggr är 
sensorns mätosäkerhet i relativ luftfuktighet. Hur mycket detta påverkar den slutgiltiga 
avståndsmätningen återkommer vi senare till i avsnittet 3.1 Mätosäkerhetsbudget. 

2.4 MIKROKONTROLLER 
Den centrala enheten i detta mätsystem är en mikrokontroller. Till denna 
mikrokontroller kopplas mätsystemets sensorer och robotens styrskåp, IRC5. Dess 
uppgift är att samla in alla nödvändiga data för att sedan kunna bestämma en position 
och orientering i rymden med hjälp av algoritmerna i avsnitt 2.7.3 Trilateration i APS. 
För att dessa data skall kunna samlas in, och positioner samt orienteringar beräknas med 
en hög noggrannhet, ställs specifika krav på mikrokontrollern. En kravspecifikation 
skapades: 

FIGUR 2-9 (SHT75, 2014)
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Kravspecifikation 

● En timer som har en mätosäkerhet på maximalt 300 ns.
● En oscillator på mindre än 16 ppm1

P, alternativt en anslutning för extern klocka. 
● Minst två I2C-bussar.
● Ett hårdvarugränsnitt för kommunikation med robot.

Kravet på timerns mätosäkerhet på tiden beräknas utefter ett maximalt 
mätosäkerhetsbidrag på 0,1 mm. Detta värde har valts godtyckligt för att minimera 
påverkan på den slutgiltiga mätosäkerheten på hela mätsystemet. Nedan följer 
beräkningen av kravet på timerns mätosäkerhet på tiden: 

U(t)  =
0,1 × 10−3

𝑣0
 =

0,1 × 10−3

331,29
≈ 300 ns (7) 

Kravet på oscillatorn som skapar klockfrekvensen för mikrokontrollern beräknas även 
denna utefter ett maximalt mätosäkerhetsbidrag som godtyckligt valts till 0,1 mm. 
Nedan följer beräkningen av kravet på oscillatorns mätosäkerhet i måttet ppm: 

U(ppm)  =
0,1

lmax × 1000 × 10−6
 =

0,1
6 × 1000 × 10−6

≈ 16 ppm (8) 

Där lmax är det maximala avståndet i robotcellen. 

Både de två temperatursensorerna och luftfuktighetssensorn ansluts till 
mikrokontrollern med I2C-bussen. Det är fullt möjligt att ansluta alla sensorer till en 
och samma buss men för att undvika problem med luftfuktighetssensorn, då denna 
kräver ett eget kommunikationsprotokoll, har kravet ställts till två oberoende I2C-
bussar. 

1 Parts per million d.v.s. miljondelar. 
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Val av mikroprocessor 

För att hitta en lämplig mikrokontroller som fyller 
alla de krav som ställts undersöktes alla de stora 
tillverkarna av mikrokontrollers. 
Mikrokontrollern PSoC 5LP (Datasheet – PSoC® 
5LP, 2014) från Cypress passade in på kravbilden 
(figur 2-10). Denna mikrokontroller är en hybrid 
av en ARM cortex M3 processor (Cortex-M3 
Processor, 2014) och en FPMA. Det förstnämnda 
är en 32-bitars processor med ARM arkitektur 
som programmeras i C eller assembler. FPMA2 
fungerar enligt samma princip som en FPGA3 
men innehåller dessutom analoga 
programmerbara block. De programmerbara 
blocken i mikrokontrollern möjliggör att varje 
signal från ultraljudsmottagarna kan kopplas in 
till en egen hårdvarutimer och därmed startas och 
stoppas genom hårdvaran, se figur 2-11. Fördelen 
med detta är att mjukvaran inte bidrar till 
tidmätningens mätosäkerhet och att processorn 
inte behöver belastas. Processorn har en högsta
klockfrekvens på 67MHz vilket gör att noggranna 
beräkningar kan utföras snabbt. Cypress har ett 

utvecklingskit, CY8CKIT-050, med mikrokontrollern PSOC 5LP som vi använt oss av 
(CY8CKIT-050 PSoC® 5LP Development Kit, 2014). Utvecklingskitet har en inbyggd 
krets som omvandlar mikrokontrollerns UART4 till RS-232. Strömförsörjningen på 
kortet består av en noggrann spänningskälla med lågt brus för exakta mätningar (Low-
Dropout Linear Regulator, 2013). På kortet sitter även en oscillator. Denna oscillator är 
dock av låg kvalité och klarar inte våra krav på noggrannhet. Därför krävs det en extern 
oscillator som kopplas in till mikrokontrollern. Valet föll på en temperaturkompenserad 
kristalloscillator(TCXO), CFPT-126, från IQD med en maximal mätosäkerhet på 2 ppm 
(CFPT-126, 2014). Denna oscillator var även smidig att integrera med mikrokontrollern 
då den matade ut en fyrkantspuls på utgången och kunde därmed kopplas in direkt på 
någon av mikrokontrollerns ingångar. 

2 Field Programmable Mixed-signal Array 

3 Field Programmable Gate Array 

4 Universal Asynchronous Receiver/Transmitter 
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FIGUR 2-10 (CY8CKIT-050 PSOC® 5LP 

DEVELOPMENT KIT, 2014) 



FIGUR 2-11 SCHEMATISK SKISS ÖVER MIKROPROCESSORNS FUNKTIONSBLOCK 

2.5 MARKÖR 
För att användaren enkelt ska kunna göra mätningar med ultraljudet krävs en smidig 
handhållen markör. Markören är tänkt att likna en skruvdragare med ett pistolgrepp att 
hålla i och med mätutrustningen ovanpå handtaget. Mätutrustningen kommer vara 
monterad på en metallplatta som är markörens skelett. Längst fram på markören finns 
en kopia av det verktyg som roboten arbetar med. Verktygskopian används för att 
markera position och orientering där användaren vill att roboten sedan ska arbeta med 
vertyget. På markören kommer det att finnas tre ultraljudssändare placerade enligt 
noggrant givna positioner. Två av sändarna sitter längst fram, en är riktad rakt fram och 
en är riktad 90 grader åt vänster. Den tredje sändaren sitter monterad längst bak och är 
riktad bakåt mot operatören. Med hjälp av dessa tre sändare kan APS bestämma 
position samt vridning av verktyget enligt kommande avsnitt 2.7.3 Trilateration i APS.  

FIGUR 2-12 MARKÖRGREPP 
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2.5.1 KOMPONENTER 
Markören kommer att innehålla ett antal nödvändiga komponenter för att möjliggöra 
dessa mätningar i rymden. De mest vitala komponenterna är de tre ultraljudssändarna 
och dess tillhörande elektronikkort. Utöver det finns en temperatursensor, som valdes 
tidigare, för att mäta aktuell temperatur vid markörens position samt en knapp på 
handtaget för aktivering av mätningen. Längst bak på markören finns ena delen av en 
verktygsväxlare som möjliggör montage i roboten då användaren vill kalibrera 
systemet. Alla komponenter sitter fast monterade på den aluminiumplatta som är 
monterad ovanpå handtaget. Längst ner i handtaget finns ett kabeldon så att kabeln 
enkelt kan kopplas loss från markören. Kabeldonet har 11 kontakter varav 4 av dessa är 
isolerade från de andra för högre spänningar och strömmar. Mer detaljerad information 
om kabeldonet kan läsas i avsnitt 2.6.1 Mikrokontroller och markör. 

2.5.2 CAD-RITNING 
För att enkelt kunna konstruera en 
markör användes ett CAD program. 
Ett CAD-program underlättar avsevärt 
vi framtagning av en produkt då man 
kan rita produkten och enkelt göra 
ändringar tills dess att produkten är 
komplett. Programmet som användes 
för att rita handtaget till APS är 
Dassault Systems program 
SolidWorks, vilket valdes eftersom 
projektgruppens medlemmar har 
tidigare erfarenhet av att arbeta i det. 
Handtaget skissades upp utefter 
pistolen Colt P99 (figur 2-14) för att få 
en ergonomisk och funktionell form på 
handtaget. För att spara på material 
och hålla nere kostnaderna och även 
för att få plats med viss elektronik i 
handtaget gjordes det ihåligt. 
Tjockleken på handtaget gjordes till 5 
mm. Botten gjordes 10 mm tjock för 
att man sedan skulle kunna göra en försänkning till kabeldonets mutter. Muttern fästs 
alltså i botten på markören och sedan skruvas kabeldonet in och på samma sätt monteras 
även knappen. För att säkerhetsställa att markören var tillräckligt robust för 
applikationen gjordes en hållfastighetsberäkning i SolidWorks där PLA (enligt avsnitt 
2.5.3 Utskriftsmaterial) valdes som tillverkningsmaterial med resultat enligt figur 2-13. 
I figuren kan man observera ett rött fält baktill på handtaget samt ett litet rött fält 
framtill. Dessa röda fält indikerar att det är där den högsta belastningen ligger.  
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FIGUR 2-13 HÅLLFASTHETSBERÄKNING AV 

MARKÖRGREPP



FIGUR 2-14 MALL TILL MARKÖRGREPP 

2.5.3 UTSKRIFTSMATERIAL

Vid 3D-utskrifter kan man välja bland många olika plaster och även en del metaller. Det 
som förekommer mest bland 3D- skrivarna är polylaktid (PLA) samt Acrylonitrile 
Butadiene Styrene (ABS). PLA är den vanligaste plasten som används i 3D-skrivarna 
och det är ett av de miljövänligaste alternativen. Polylaktiden är nämligen en 
biopolymer som framställs ur stärkelser från växter som majs. Polyaktidens egenskaper 
vid 3D-utskrifter är att den smälter vid ca 174 ℃ och sedan bildar den en hård och styv, 
men ändå ganska spröd, produkt (Resinex, 2014). Polyaktiden uppfyller kraven för 
markörens egenskaper och därför lät vi ett företag med PLA skrivare skriva ut 
markörens handtag.  

2.5.4 UTSKRIFT 
En ny teknik som har blivit alltmer populär de senare åren är Friformsframställning som 
även är känt under namnet 3D-utskrift. Det finns olika tekniker för 3D-skrivarna som 
Stereolithography (SLA), Fused Deposition Modeling (FDM) och Selective Laser 
Sintering (SLS) (What is 3D printing?, 2014). Av dessa metoder är FDM den vanligaste 
metoden och även den som markören är utskriven med. FDM är en teknik där man kan 
välja tillverkningsmaterial genom att byta materialrulle. Det finns många olika 
materialrullar, många olika plaster och även en del metaller. Materialtråden från rullen 
matas in i 3D- skrivaren och framme vid skrivarmunstycket smälts materialet. 
Munstycket rör sig 3-dimensionellt med hjälp av ett CAM (Computer Aided 
Manufacturing) program och lägger ut smälta strängar av materialet. Resultatet blir en 
homogen utskrift i exempelvis ABS. Ytfinheten på utskriften är dock i de flesta fall 
dålig men det kan enkelt åtgärdas för hand.  

Vid informationssökning om företag som skriver ut 3D-utskrifter hittades Kaproco AB 
som är ett svenskt företag i Söderköping (Kaproco, 2014). Kaproco AB erbjuder flera 
olika printer-metoder och material. Materialet som bestämdes tidigare var PLA och den 
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skrivs ut med FDM enligt ovan. Kaproco AB skriver ut produkten med hjälp av en 3D-
printer från Amerikanska MakerBot. Printern MakerBot Replicator 2 utlovar en 
noggrannhet på ±0,1 mm − ±0,3 mm och lägger materiallager med en tjocklek på 
0,1 mm.  

2.6 KOMMUNIKATION 

2.6.1 MIKROKONTROLLER OCH MARKÖR 
Från markören går en kabel till mikrokontrollern. Denna kabel innehåller alla ledare 
som behövs för att en fullständig kommunikation med all elektronik i markören. De 
krav som ställs på kabeln i detta sammanhang är inte många men de är ytterst viktiga 
för att allt skall fungera: 

● Längd: 6 m
● Ledare: 11
● Diameter: 8,7 mm
● Skärmad
● Partvinnade ledare
● Låg spänningsförlust

En kabel enligt ScTP (Screened Twisted Pair) är en kabel med partvinnade ledare i sig 
och en metallfolie samt en metallfläta runt alla ledare som skärmning. En ScTP kabel är 
därför alldeles ypperligt för denna tillämpning. Vid användning av ScTP är det ytterst 
viktigt att skärmen jordas korrekt för att undvika störningar.  

En lämplig kabel som uppfyller kravspecifikationen är en 11 ledares kabel från 
AlphaWires som håller 22 AWG (American Wire Gauge) som i europeiska mått 
motsvarar en ledararea på 0,3255 𝑚𝑚2 (AlphaWire, 2014). Till ultraljudssändarna 
behövs 135 V och 0,5 A vilket kan innebära problem men en 
spänningsförlustsberäkning visar på att det är inom ramen för vad som är acceptabelt. 
Spänningsförlusten i kabeln räknas ut (Introductory Circuit Analysis, 2010):  

Tvärsnittsarea: 

A = π × r2 = 0,3255 mm2 = 3,255 × 10−3 cm2 (9) 

Resistiviteten hos koppar vid 20 °C (engineeringtoolbox, 2014): 

ρ = 1,723 × 10−6 Ωcm (10) 

Resistansen i kabeln (6 m): 

R = ρ ×
l
A

= (1,723 × 10−6) ×
2 ⋅ 600

3,255 ⋅ 10−3
= 0,635 Ω (11) 
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Spänningsförlusten blir således: 

Uförlust = R × I = 0,635 × 0,5 = 0,317 V (12) 

Effektförlusten i denna kabel blir enligt följande: 

P = Uförlust × I = 0,317 × 0,5 = 0,159 W (13) 

Alltså försvinner 0,159 W och 0,317 V i kabeln ut till markören om endast en ledare 
skulle användas. I detta fall finns två ledare tillgängliga som kommer användas för 
högspänningen. Alltså kommer effektförlusten halveras till 0,079 W och 
spänningsförlusten till 0,159 V så att markören kommer ha 134,84 V (99,9% av 
spänningen kvar) tillgängligt. Detta är långt under gränsen för acceptabel 
spänningsförlust och kommer inte påverka mätresultaten märkbart. 

Ute i markören finns en temperatursensor som skall kommunicera med 
mikrokontrollern genom en I2C-buss. Eftersom en I2C kommunikation är begränsad till 
ca 3,65 m (12 ft) kan denna sex meter långa kabel medföra problem. Det går att lösa på 
flera sätt (I2C FAQ, 2014). En vanlig metod är att man sänker klockfrekvensen och 
förlänger kapaciteten men vid denna applikation användes istället en I2C förstärkare. En 
I2C förstärkare förstärker data- (SDA) och klocksignalen (SCL) när de skickas över ett 
längre avstånd. Dessa förstärkta signaler tas sedan emot av ytterligare en I2C förstärkare 
vid mikrokontrollern som omvandlar signalerna till de ursprungliga nivåerna.  I dessa 
I2C-förstärkare finns redan “pull-up” resistorer så att användaren inte behöver tänka på 
att koppla egna “pull-up” resistorer till SDA och SCL. I dessa I2C-förstärkare finns 
spänningsutgångar (GND samt 5 V) för att driva temperatursensorn men dessa används 
inte då markören har en noggrann spänningskälla med ett brus under 10 mV (Karlsson, 
2014). 

Kontaktdonet som används till denna kabel är en 11 pins kontakt från Hirose (HRS). 
Dessa kontaktdon har sju pins specificerade för 30 𝑉𝐷𝐶 och 2 A. För den högre 
spänningen till ultraljudssensorerna används de fyra stiften som är specificerade 
175 VDC och 10 𝐴 (Miniature Waterproof Shielded Connectors, 2011). Kopplingen i en 
chassikontakt (sett utifrån) är enligt figur 2-15 där varje stift har följande koppling: 
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Högspänning: 
A (vit): GND 

B (brun): +135 𝑉 

C (röd): +135 𝑉 

D (vit): GND 

Lågspänning: 
1 (orange): Sändare 1 

2 (vit): Sändare 2 

3 (vit):  

4 (gul): Sändare 3 

5 (grön): SDA 

6 (vit): SCL 

7 (svart): Strömställare 

2.6.2 MIKROKONTROLLER OCH ROBOTSYSTEM 
För att kunna styra mätsystemet och läsa ut dess data använder vi FlexPendanten som är 
kopplad till styrskåpet IRC5. För att detta ska fungera krävs det någon form av 
hårdvarugränssnitt och kommunikationsprotokoll mellan robotsystemet och 
mikrokontrollern. Följande krav ställs på kommunikationen mellan mikrokontroller och 
robotsystem: 

● Det ska gå problemfritt att implementera på både mikrokontroller och robot.
● Det ska behöva så lite kringutrustning som möjligt.

Inget krav ställs på datahastigheten då det har liten betydelse i vår tillämpning. Eftersom 
vi inte konstruerar en kommersiell produkt kommer vi inte att ta hänsyn till eventuella 
störningar som kan tänkas uppkomma i industriella miljöer.  

Styrskåpet IRC5 stödjer följande hårdvarugränssnitt och kommunikationsprotokoll 
(IRC5, 2014): 

FIGUR 2-15 (MINIATURE WATERPROOF SHIELDED 

CONNECTORS, 2011) 
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Hårdvarugränssnitt Kommunikationsprotokoll 

CAN DeviceNet 

Ethernet PROFINET, EtherNet/IP 

RS-232 – 

RS-485 PROFIBUS 

TABELL 2-1 

Mikrokontrollern stödjer dessa hårdvarugränssnitt och kommunikationsprotokoll 
(Datasheet – PSoC® 5LP, 2014): 

Hårdvarugränssnitt Kommunikationsprotokoll 

– CAN 

USB USB CDC 

RS-232 – 

I2C I2C 

SPI – 

TABELL 2-2 

Val av hårdvarugränssnitt 
Vi ser i tabell 2-1 samt tabell 2-2 att både IRC5 och mikrokontrollern stödjer RS-232. 
RS-232 är en seriell buss som går upp till 921600 bps (bits per second) (Interface 
Circuits for TIA/EIA-232-F, 2002) (Serial communication, 2009). Bussen klarar att 
kommunicera över avstånd upp till 20 m och hantera en viss störning utifrån. Datan 
mellan IRC5 och mikrokontrollern skickas därför via RS-232. 

Val av kommunikationsprotokoll 
Eftersom RS-232 enbart är ett hårdvarugränsnitt krävs det att man själv implementerar 
ett passande protokoll för ändamålet. Protokollet som är utformat för detta ändamål ses i 
Appendix I. 

2.7 POSITIONERING 
Positioneringen av markören består av flera delmoment. I detta avsnitt kommer alla steg 
till en korrekt och noggrann positionering behandlas.  

2.7.1 AVSTÅNDSBERÄKNING

För att kunna bestämma läget på markören, position och orientering, är 
avståndsberäkningen av högsta vikt. Avståndsberäkningen används för att bestämma en 
radie på sfären som används i kommande avsnitt 2.7.2 Trilateration. Avståndet i detta 
fall betecknas med r som har enheten meter och beräknas enligt formeln:  
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𝑟 = 𝑣 × 𝑡 (14) 

Man kan enkelt se att avståndet är beroende av ljudhastigheten, 𝑣, samt tiden, 𝑡, det tar 
för ljudet att färdas mellan sändare och mottagare. Tiden t räknas ut i mikrokontrollern 
med hjälp av timer enligt tidigare avsnitt 2.4.1 Oscillator. Ljudhastigheten v räknas ut 
nedan: 

𝑣 = v0 × 𝑚 + 𝑣𝑓 (15) 

Där ljudhastigheten (Speed of sound, 2013) vid temperaturen 0∘ C och luftfuktigheten 
0 RH% är  

v0 = 331,29 m/s (16) 

Temperaturens påverkan på ljudhastigheten är relativt stor och därför multipliceras 
hastigheten vid 0∘C, v0, med 𝑚. 𝑚 är en faktor som beror av temperaturen 𝑇𝑠 och 𝑇𝑚 i 
grader Celsius:   

𝑚 = �
1

273,15
× (

𝑇𝑠 + 𝑇𝑚
2

+ 273,15) (17) 

Luftfuktigheten påverkar ljudhastigheten genom att öka ljudhastigheten vid högre 
fuktighet och därför adderas följande term till hastighetsalgoritmen där f är 
luftfuktigheten mätt i relativ fuktighet (𝑅𝐻%): 

𝑣𝑓 = 𝑓 × 0,0125 (18) 

Den slutgiltiga formeln som används för ljudhastighetens beräkning är kompenserad för 
både luftfuktighet och temperatur och ser ut enligt följande:  

𝑣 = 331,29 × �1 +
1

273,15
× (

𝑇𝑠 + 𝑇𝑚
2

) + 𝑓 × 0,0125 (19) 

Denna algoritm används utan modifikation i systemets programkod för att kunna ge 
högsta möjliga noggrannhet se appendix I. 
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2.7.2 TRILATERATION

Trilateration är en vanlig metod som används för beräkning av positioner i 3D, d.v.s. 
bestämning av en positions x-, y- och z-värde utifrån några kända positioner. Det är 
genom denna teknik GPS:en fastställer positioner med hög precision på jordens yta. 

FIGUR 2-16 (TRILATERATION, 2012) 

GPS:en som vi har i exempelvis telefonen är en GPS-mottagare och satelliterna är 
sändarna. GPS-tekniken fungerar så att GPS:en mäter avståndet mellan satelliten och 
mottagaren. Detta avstånd är en radie på en sfär runt satelliten, S1 (grön i figur 2-16), 
och var som helst på denna sfärs yta finns mottagaren. För att komma kunna bestämma 
positionen lite noggrannare används ytterligare en satellit, S2 (ljusblå), där avståndet 
mellan mottagare och S2 är radien på nästa sfär. Dessa två sfärer skär varandra så att det 
uppstår en skärningscirkel (i rött enligt figur). Alltså kan mottagaren befinna sig var 
som helst längs denna cirkel. Genom att mäta avståndet till en tredje satellit, S3 
(mörkblå), blir punktens position ännu noggrannare. En tredje sfär bildas runt S3 och 
denna sfär skär skärningscirkeln på två ställen. Mottagaren kommer befinna sig i någon 
av dessa positioner. Den ena positionen kommer att hamna ute i rymden och den andra 
på jordens yta, därför tar man bort positionen ute i rymden och positionen där alla tre 
sfärer skär varandra på jordens yta är den positionen mottagaren befinner sig i 
(Trilateration, 2011).  

Denna positionsbestämningsmetod kallas alltså för trilateration och kan användas i 
många fler samband än just GPS:en. För att beräkna en position i tre dimensioner 
(x, y, z) krävs det att man vet var mottagarna befinner sig.  
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För att beräkna positioner med trilateration i mikrokontrollern används vektorgeometri. 
Om vi utgår från figur 2-17 där vi har tre positioner, 𝐏𝟏, 𝐏𝟐 och 𝐏𝟑, där radien för 
respektive cirkel är det uppmätta avståndet mellan sändare och mottagare, kan vi enkelt 
bestämma positionen 𝑩(𝑥,𝑦, 𝑧) genom följande (Positioning in three dimensions, 1995) 
(Analysis of 3D-position, 1996): 

Ett lokalt koordinatsystem skapas, där 𝐏𝟏 får en position i origo (0,0,0), positioner 
beräknas i det nya lokala koordinatsystemet och sedan omvandlas tillbaka till 
världskoordinatsystemet. 

Först av allt bestäms en enhetsvektor, 𝐞𝐱, för att definiera lokala koordinatsystemets x-
axel. X-axeln spänns upp mellan 𝐏𝟏 och 𝐏𝟐. 

𝐞𝐱 =
𝐏𝟐 − 𝐏𝟏

�|𝐏𝟐 − 𝐏𝟏|�
(20) 

En enhetsvektor 𝐞𝐲 bestäms för att definiera y-axelns riktning. 

𝐞𝐲 =
𝐏𝟑 − 𝐏𝟏 − i𝐞𝐱

�|𝐏𝟑 − 𝐏𝟏 − i𝐞𝐱|�
(21) 

Enhetsvektorn, 𝐞𝐳, i z-led blir en kryssprodukt som pekar vinkelrät ut från det 
uppspända planet mellan  𝐞𝐱 och 𝐞𝐲 enligt (observera att × i denna ekvation betecknar 
en kryssoperator): 

FIGUR 2-17 (TRILATERATION, 2006) 
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𝐞𝐳 = 𝐞𝐱 × 𝐞𝐲 (22) 

Sedan bestäms det projicerade avståndet j på den lokala y-axeln mellan 𝐏𝟏 och 
𝐏𝟑(observera att ⋅ betecknar skalärprodukt): 

j = 𝐞𝐲 ⋅ (𝐏𝟑 − 𝐏𝟏) (23) 

På samma sätt bestäms det projicerade avståndet i på den lokala x-axeln mellan 𝐏𝟏 och 
𝐏𝟑. 

i = 𝐞𝐱 ⋅ (𝐏𝟑 − 𝐏𝟏) (24) 

Avståndet d bestäms av normen av vektorn mellan 𝐏𝟏 och 𝐏𝟐. 

d = �|𝑷𝟐 − 𝑷𝟏|� (25) 

När ovanstående data har beräknats kan punkten 𝑩:s x-, y- och z-koordinater beräknas 
enligt: 

𝑥 =
𝑟12 − 𝑟22 + d2

2d
(26) 

𝑦 =
𝑟12 − 𝑟32 − 𝑥2 + i2 + j2

2j
− 𝑥

i
j

(27) 

𝑧 = ±�𝑟12 − x2 − y2 (28) 

Dessa koordinater för punkten 𝑩 är dock angivna i det nya lokala koordinatsystem som 
spändes upp i början av beräkningen och de måste därför omvandlas till 
världskoordinatsystemet igen. Den beräknade punkten i världskoordinatsystemet kallas 
𝑷 och translateras från det lokala koordinatsystem enligt: 

𝑷 = 𝐏𝟏 + 𝑥𝐞x + 𝑦𝐞y ± 𝑧𝐞z (29) 

Punkten 𝑷 har nu fått två olika värden på z i världskoordinatsystemet. För att eliminera 
det ena värdet kan man lägga till ytterligare en punkt, 𝐏𝟒, som har en sfär runt sig. En 
annan metod att eliminera den ena z värdet kommer tas upp i avsnitt 2.7.3 Trilateration 
i APS.  
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2.7.3 TRILATERATION I APS 
APS använder sig av tre sändare och sex mottagare för att kunna bestämma läget på den 
handhållna markören. Markörens läge definieras med en tredimensionell position  
(x, y, z) och dess eulervinklar (ϕ, θ, ψ) se figur . Första steget i positioneringen är att 
bestämma avstånden mellan ultraljudssändare och mottagare enligt formel 14. Dessa 
avstånd används sedan som radier i de imaginära sfärerna. Varje ultraljudsmottagare får 
var sin sfär som alla skär varandra där sändaren befinner sig. Enligt avsnitt 2.7.2 
Trilateration bestäms sedan sändarnas tredimensionella positioner (x, y, z): 

Andra steget i positioneringen är att bestämma de tre eulervinklarna ϕ, θ och ψ som 
beräknas utifrån sändarnas positioner (Euler Angles, 2014): 

𝑥 =
𝑻𝟐 − 𝑻𝟏

�|𝑻𝟐 − 𝑻𝟏|�
(30) 

𝑦 =
𝑻𝟑 − 𝑻𝟏

�|𝑻𝟑 − 𝑻𝟏|�
(31) 

𝑧 = 𝑥 × 𝑦 (32) 

Enhetsvektorerna 𝑥, 𝑦 och 𝑧 skapas utifrån de tre positionerna på sändarna 𝑻𝟏, 𝑻𝟐 och 
𝑻𝟑. Dessa enhetsvektorer spänner upp ett lokalt koordinatsystem. 

𝑹 = [𝑥,𝑦 𝑧] (33) 

De tre enhetsvektorerna skapar en rotationsmatris, 𝑹, för det lokala koordinatsystemet 
relativt till världskoordinatsystemet. 

𝑬𝑼𝑳 = tr2eul(𝑹) (34) 

Eulervinklarna ϕ, θ och ψ beräknas sedan från rotationsmatrisen med hjälp av en 
funktion tr2eul från (Robotics Toolbox, 2014) för matlab. 𝑬𝑼𝑳 är en 1x3 matris som 
består av eulervinklarna ϕ, θ och ψ. 

2.7.4 KALIBRERING 
För att kunna bestämma positionerna på mottagarna krävs en första kalibrering. Där 
definierar systemet var, i rymden, mottagarna befinner sig i förhållande till robotens 
världskoordinatsystem. Detta krävs för att systemet senare ska kunna veta var de 
uppmätta positionerna och orienteringarna markeras med markören.  

Kalibreringen sker genom att användaren fäster markören i roboten med hjälp av 
verktygsväxlaren. Sedan väljer användaren att kalibrera systemet i FlexPendantens 
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användargränssnitt och då påbörjar roboten en kalibreringsrutin. Kalibreringsrutinen går 
till på så sätt att axel 15 kommer vridas i sju olika steg för att kunna scanna av 
omgivningen efter ultraljudsmottagare. Från robotens hemposition vrider roboten axel 1 
45∘ moturs (ovanifrån sett), stannar för att skicka ultraljudspulser och detektera 
eventuella ultraljudsmottagare i sändningsområdet. Därefter vrids axel 1 ytterligare 45∘ 
och samma procedur upprepas igen för att detektera ultraljudsmottagarna. Roboten utför 
denna rutin tre gånger moturs tills den har vridit sig 135∘ från ursprungspositionen. 
Därefter vrids axel 1 till ursprungsläget och samma procedur upprepas medurs. Varje 
gång roboten stannar till skickas en ultraljudspuls från vardera sändare ut och om någon 
ultraljudsmottagare befinner sig i sändningsområdet kommer denna få tre avstånd till 
sändarna. Dessa avstånd används för att positionera mottagaren med hjälp av samma 
princip som ovan, trilateration. När roboten har gått igenom hela kalibreringsrutinen har 
varje ultraljudsmottagare fått flera positioner eftersom en ny position har beräknats 
varje gång en ultraljudsmottagare varit i sändningsområdet. För att bestämma den 
verkliga positionen används sedan medelvärdet av positionen i x, y och z.  

FIGUR 2-18 CAD-RITNING AV SAMMANSATT MARKÖR 

För varje läge som roboten intar är dess position känd, liksom orienteringen på dess 
handled. Positionerna på sändarna beräknas utifrån detta: 

𝑹 = eul2r(𝑬𝑼𝑳) (35) 

En rotationsmatris, 𝑹, skapas med hjälp av funktionen eul2r från robotics toolbox för 
matlab (Robotics Toolbox, 2014). 

𝑥 = 𝑹(1, : ) (36) 

𝑦 = 𝑹(2, : ) (37) 

5 Rotationsaxeln vid robotens bas. 
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Två enhetsvektorer, 𝑥, 𝑦, för det lokala koordinatsystemets 𝑥 och y riktning erhålls ur 
rotationsvektorns två första rader. 

𝐓𝟐 = Mx × 𝑥 (38) 

𝐓𝟑 = My × 𝑦 (39) 

𝑻𝟐 och 𝑻𝟑 beräknas genom att multiplicera enhetsvektorerna och med avstånden Mx 
och My mellan sändarna. 

2.8 BUDGET 
Kostnaden för detta mätsystem har försökt hållas förhållandevis låg utan att riskera 
kvalitén på systemet. Stor omsorg har lagts på att göra en avvägning mellan pris och 
kvalitet. I många fall är priset för högt i förhållande till vad produkten presterar och ofta 
finns det en billigare produkt med motsvarande prestanda. Många komponenter är 
inköpta från samma företag för att kunna hålla nere fraktkostnaderna. Alla komponenter 
utom I2C förstärkaren inköpta i Sverige eller närliggande länder som Tyskland och 
England. I2C förstärkaren är beställd via Ebay från Kina då det inte fanns att köpa en 
färdig modul i ett närliggande land.  Fördelar med att köpa från närliggande länder är att 
leveranstiden oftast är kort och dessutom bidrar det till en mindre miljöpåverkan. Om 
man dessutom köper många komponenter från samma företag skickas de i samma 
leverans och bidrar ännu mer till en mindre miljöpåverkan. En fjärdedel av de inköpta 
komponenterna är inköpta i Elfa:s butik i Solna och då har vi knappt någon fraktkostnad 
att tala om. För att se en detaljerad budget hänvisas du som läsare till Appendix D. 
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2.9 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 
Användargränssnittet i FlexPendanten har utvecklats för att vara så enkelt och 
användarvänligt som möjligt utan att inkräkta på funktionaliteten. Målsättningen är att 
användaren enkelt ska kunna förstå och använda sig av APS. Användargränssnittet är 
uppbyggt från flödesschemat i Appendix B. När användaren har startat APS-programmet 
i FlexPendanten kommer den första sidan upp som påminner användaren om 
förberedelserna innan mätning. Markören, mottagarna samt temperatursensorn måste 
vara anslutna och rätt placerade innan mätningen kan börja. När allt är kontrollerat 
trycker användaren på knappen “Initiate ultrasound positioning”  

FIGUR 2-19 

När knappen är trycks in går FlexPendanten vidare till nästa sida där användaren får 
välja en av tre kalibreringsprofiler till APS. Om användaren skulle vara osäker på om 
kalibreringen stämmer trycker denne på “Update” och uppdaterar då den valda 
kalibreringsprofilen. När användaren har valt en korrekt kalibreringsprofil väljer 
han/hon “select” för att gå vidare. 

FIGUR 2-20 

Då kommer användaren till sidan där han/hon får välja hur mätningarna ska göras. Ska 
det vara lösa punkter (Points) som definieras, eller vill användaren rita en bana (Path)? 
Här kan användaren även välja att mata in värdena manuellt (Manual) om så önskas. 

25 



FIGUR 2-21 

När mätning pågår får användaren upp följande skärm. Här visas de olika positionerna 
på mottagarna samt markörens position i grafen. Grafens storlek är anpassad till 
robotcellen och siffrorna på axlarna har enheten meter. I tabellen till höger ser 
användaren de positioner som har mätts upp och kan med hjälp av knapparna under ta 
bort punkter, döpa om dem eller gå till punkterna. När användaren är nöjd trycker 
han/hon på “Save and exit” och lämnar då programmet. 

FIGUR 2-22 

I Appendix E finns en mer detaljerad bruksanvisning. 
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3 MÄTOSÄKERHETSBUDGET 
För att kunna granska hur de olika komponenterna, som systemet är uppbyggt av, 
påverkar avståndsmätningen har en mätosäkerhetsbudget använts (Appendix F). En 
mätosäkerhetsbudget är en tabell där man sammanställer alla mätosäkerheter från 
systemets komponenter till en sammanlagd mätosäkerhet för hela systemet (The 
Uncertainty of Measurements, 2014) (Evaluation of measurement data, 2014). 

För att beräkna en ingående komponents mätosäkerhetsbidrag måste man först fastställa 
dess typ: 

● ”Typ A: Mätosäkerheten bestäms utifrån mätresultatens variation (statistiska
metoder, även mer komplicerade minsta kvadrat-utjämningar).

● Typ B: Alla andra sätt att bestämma mät-osäkerheten; t.ex. resultat från andra
mätningar eller värden tagna från handböcker, kalibreringsbevis etc.” (Typ B-
bestämning av mätosäkerhet, 2014)

I detta projekt behandlas enbart mätosäkerheter av typen B eftersom inga mätserier har 
utförts då ultraljudsutrustningen inte blivit färdigställd under projektets gång. Därför har 
mätosäkerheten baserats på komponenternas datablad. 

De ingående komponenternas mätosäkerhet på avståndsmätningen uttryckta i mm 
beräknas nedan: 

Temperatursensorer 

De två temperatursensorerna, ADT7420, har en maximal mätosäkerhet på ±0,15 °C 
med en täckningsfaktor, k, på 36 (ADT7420, 2014). Mätosäkerheten anges i databladet 
som normalfördelad. 

Temperaturen påverkar ljudhastigheten med 0,6 m/s°C och ljudhastigheten antas till v0. 

Standardosäkerhetsbidraget i mm blir således: 

U(s) =
lmax
v0

× 0,6 × 0,15 × 1000 (40) 

U(s) =
6

331,29
× 0,6 × 0,15 × 1000 = 1,63 mm (41) 

Där lmax är det maximala avståndet i robotcellen enligt formel 2. För att få den 
utvidgade mätosäkerheten, U(s), i mm multipliceras ekvationen med 1000. 

6 Inom intervallet: 𝑇 = −10℃ −  +85℃ vid: 𝑉𝐷𝐷 = 3,0 𝑉 
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u(s)  =
U(s)

k
(42) 

u(s)  =
1,63

3
= 0,54 mm (43) 

Standardosäkerheten beräknas genom att dividera den utvidgade mätosäkerheten med 
täckningsfaktorn. 

Luftfuktighetssensor 

Luftfuktighetssensorn, SHT75, har en maximal mätosäkerhet på ±1,8 RH%7
P (SHT75, 

2014). Sannolikhetsfördelning och täckningsfaktor är inte angivet i databladet och 
eftersom vi enbart vet gränserna antas mätosäkerheten vara rektangelfördelad. 

Sensorn påverkar ljudhastigheten med 0,0125 m/sRH% och 
standardosäkerhetsbidraget mätt i mm blir således: 

U(s) =
lmax
v0

× 0,0125 × 1,8 × 1000 (44) 

U(s) =
6

331,29
× 0,0125 × 1,8 × 1000 = 0,41 mm (45) 

Där lmax är det maximala avståndet som kan mätas upp i robotcellen. För att få den 
utvidgade mätosäkerheten, U(s), i mm infördes en faktor 1000 i uttrycket. 

u(s)  =
0,41
√3

= 0,24 mm (46) 

Standardosäkerheten beräknas genom att dividera den utvidgade mätosäkerheten med 
täckningsfaktorn. Täckningsfaktorn för en rektangelfördelning är √3. 

Oscillator 

Oscillatorn, CFPT-126, har en maximal mätosäkerhet på ±2,0 ppm (parts per million) 
(CFPT-126, 2014). Mätosäkerheten antas vara rektangelfördelad då enbart gränserna är 
givna i databladet. 

Oscillatorn påverkar tidmätningen av ultraljudspulsen med 0,0001 % och 
standardosäkerhetsbidraget mätt i mm blir således: 

U(s) = 𝑝𝑝𝑚 × 10−6 × lmax × 1000 (47) 

7 Inom intervallet: 𝑅𝐻 = 10 % −  90 % vid: 𝑇 = 25 ℃ 
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U(s) = 2,0 × 10−6 × 6 × 1000 = 0,012 mm (48) 

Där lmax är det maximala avståndet som kan mätas upp i robotcellen. För att få den 
utvidgade mätosäkerheten, U(s), i mm infördes en faktor 1000 i uttrycket.. 

u(s)  =
0,012
√3

= 0,007 mm (49) 

Standardosäkerheten beräknas genom att dividera den utvidgade mätosäkerheten med 
täckningsfaktorn. Täckningsfaktorn för en rektangelfördelning är √3. 

Mikrokontroller 

mikrokontrollern, PSOC 5LP, bidrar med två mätosäkerheter (Datasheet – PSoC® 5LP, 
2014): 

● Timer (24 MHz)
● Beräkningar på flyttal

Timern i mikrokontrollern påverkar tidmätningen av ultraljudspulsen med 
±1 klockpuls vid en klockfrekvens, f, på 24MHz och mätosäkerheten antas vara 
rektangelfördelad då enbart gränserna är givna i databladet. Standardosäkerhetsbidraget 
mätt i mm blir således: 

U(s) =
1
f

 × v0 × 1,2 × 1000 (50) 

U(s) =
1

24 × 106
 × 331,29 × 1,2 × 1000 = 0,017 mm (51) 

Där f är timerns klockfrekvens. Eftersom v0 står för ljudhastigheten vid 0°C och ingen 
luftfuktighet multipliceras denna med en säkerhetsfaktor på 1,2. För att få den 
utvidgade mätosäkerheten, U(s), i mm infördes en faktor 1000 i uttrycket. 

u(s)  =
0,017
√3

= 0,01 mm (52) 

Standardosäkerheten beräknas genom att dividera den utvidgade mätosäkerheten med 
täckningsfaktorn. Täckningsfaktorn för en rektangelfördelning är √3. 

Vid varje beräkning av ett flyttal kan det uppstå avrundningsfel, dessa fel kan i största 
mån undvikas genom att välja ett flyttalsformat som är väsentligt noggrannare än vad 
som krävs för tillämpningen. I detta projekt har vi uteslutande använt 64-bitars flyttal 
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för alla beräkningar i mikrokontrollern, d.v.s. betydligt högre noggrannhet än vad som 
krävs i denna tillämpning. 

Ultraljudssensorer 

Ultraljudssensorerna antas ha en maximal mätosäkerhet på ±1 mm och vara 
rektangelfördelad då enbart gränserna är givna från tillverkaren (Karlsson, 2014). 

U(s) = 1 mm (53) 

Standardosäkerheten beräknas genom att dividera den utvidgade mätosäkerheten med 
täckningsfaktorn. Täckningsfaktorn för en rektangelfördelning är √3. 

u(s)  =
1
√3

= 0,58 mm (54) 

Robot 
De två robotarna, IRB 140 och IRB 1600, har en mätosäkerhet, på repeterbarheten, på 
±0,03 mm (IRB 140, 2014) respektive ±0,05 mm (IRB 1600, 2014). De antas vara 
rektangelfördelade då endast gränserna finns att tillgå i databladet. 
Standardosäkerhetsbidraget blir maximalt således U(s) = 0,05 mm. 

u(s)  =
0,05
√3

= 0,03 mm (55) 

Standardosäkerheten beräknas genom att dividera den utvidgade mätosäkerheten med 
täckningsfaktorn. Täckningsfaktorn för en rektangelfördelning är √3. 

Slutgiltig mätosäkerhet 
Tabellen i Appendix F är hämtad från NIST:s8 webbplats (Standard Operating 
Procedures, 2012) och är skapad utefter GUM-standarden9 (GUM, 2014). Denna tabell 
sammanställer varje bidrag till en total mätosäkerhet för hela systemet. Med 
ovanstående data inmatade, utläses från tabellen, en total mätosäkerhet på ±1,7 mm 
med ett konfidensintervall på 95 % (Expanded uncertainty, 2014). 

8 National Institute of Standards and Technology 

9 Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement 
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4 BEFINTLIGA PROGRAMMERINGSMETODER 
De två vanligaste programmeringsmetoder som används för ABB:s robotar idag är 
offlineprogrammering samt lead through. Det finns även flera externa mätsystem för 
industrirobotar på marknaden. 

Offlineprogrammering sker i ABB:s program Robotstudio och är ett enkelt sätt att 
programmera och simulera alla ABB:s robotar utan att behöva vara uppkopplad till en 
verklig robot (Robotstudio, 2014). I programmet kan en robotcell konstrueras och 
därifrån kan robotprogrammeraren programmera robotens alla steg och simulera dessa 
utan att störa en pågående produktion. Det kan dock vara ganska tidsödande då det 
krävs noggranna CAD-modeller av de ingående komponenterna. 

Lead through är en manuell programmeringsmetod där användaren joggar fram 
roboten till olika lägen. Dessa lägen sparas sedan med hjälp av FlexPendanten. Denna 
programmeringsmetod är bra ur den synvinkeln att orienteringen på verktyget definieras 
och att användaren enkelt kan göra en okulär besiktning på robotarmens konfiguration 
vid ett visst läge. Nackdelen med denna programmeringsmetod är att det kan vara en 
krånglig och långsam metod då roboten måste joggas till positionerna.  

Faro laser tracker är ett mätsystem som använder sig av en laserenhet och en reflektor 
(FARO Laser Tracker, 2014). Reflektorn används för att reflektera laserstrålen från 
laserenheten och mäta avståndet till den valda positionen och beräknar därefter en 
position i 3D med en mätosäkerhet på ±0,015 mm. Lasersystem är överlag ett väldigt 
noggrant sätt att mäta med. Nackdelen med detta system är att positionerna mäts med 
endast en laserstråle och ingen orientering kan fastställas. Om någonting hamnar i vägen 
för strålen fungerar inte systemet. Alltså kan det vara svårt att mäta positioner i hela 
robotcellen. Detta system kan inte heller fastställa någon orientering utan enbart en 
position. 

Leica laser tracker är välkänt och välbeprövat. Leica erbjuder lasersystem som mäter 
positioner i 3D med hög noggrannhet. De erbjuder även kompletterande utrustning som 
möjliggör mätningar på positioners orienteringar, även detta med en väldigt hög 
noggrannhet på ±0,1 𝑚𝑚 (Leica T-Probe, 2014) (Leica B-Probe, 2014). I dessa system 
kvarstår dock problemet att laserstrålen lätt kan täckas så att mätningarna förstörs. 
Leicas lasersystem är även väldigt kostsamma system som mindre företag därför kan ha 
svårt att satsa på. 
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATS 
Vi har i detta projekt utvecklat ett nytt mätsystem och en ny programmeringsmetod för 
industriella robotar. Mätsystemet bygger på en ny ultraljudsteknik som utvecklats av 
Leif Karlsson. Den nya tekniken möjliggör en noggrannare avståndsmätning jämfört 
med konventionell teknik. Målen med projektet var att: 

• Med hjälp av ultraljudssensorer kunna definiera en position och orientering i rymden.
• Positionen och orienteringen ska definieras med konkurrenskraftig precision.
• Skapa ett användarvänligt mätsystem.
• Väga för- och nackdelar av programmeringsmetoden gentemot existerande metoder.

För att uppnå dessa mål har vi konstruerat en markör och ett styrskåp, och till det 
tillkommer sex ultraljudsmottagare och tre ultraljudssändare. De tre ultraljudssändarna 
är monterade på den handhållna markören och de sex ultraljudsmottagarna sitter på tre 
stativ runt robotcellen. Tillsammans med mikrokontrollern i styrskåpet och ett antal 
kompenserande sensorer kan systemet bestämma en tredimensionell position och en 
orientering.  

Från analys och beräkningar som gjorts på systemet kan man dra slutsatsen att 
precisionen inte är konkurrenskraftig jämfört med motsvarande system för just denna 
tillämpning. Precisionen kan i dagsläget inte mäta sig med nuvarande system men det 
finns stora möjligheter till förbättringar. Om man ser till den ekonomiska aspekten så är 
detta system i allra högsta grad konkurrenskraftigt då alla de konkurrerande system vi 
jämfört med har legat i prisnivåer hundrafalt över detta system. 
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6 REKOMMENDATIONER 
För att APS ska bli ett färdigt system som går att använda återstår ett antal uppgifter. 
Ultraljudssensorerna med tillhörande elektronik skall färdigställas så att sensorerna kan 
monteras på markörhandtaget och kopplas in i markörens befintliga kablage. Därefter 
måste mätsystemet testas och de verkliga mätfelen bestämmas. I mikroprocessorn ska 
sedan menyn “Path” färdigställas så att systemet kan skjuta flera punkter på rad och 
spara dessa som en bana. 

Algoritmerna som har tillämpats i detta system har stor förbättringspotential då de är av 
grundläggande karaktär. Till exempel kan trilaterationsalgoritmerna förbättras genom 
att implementera den så kallade ”minsta kvadrat-metoden”. 

Robotens absoluta noggrannhet kan korrigeras med en extra mätning när allt är klart 
genom att montera markören i roboten och låta den gå till alla punkter och notera om de 
verkliga positionerna skiljer sig från de önskvärda. 
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Förberedelser 

1. Ställ ut de tre mottagarstativen runt robotcellen.
2. Koppla in mottagarkablage samt temperatursensorn i APS:s styrskåp.
3. Koppla in markörkabeln i APS:s styrskåp och markör.
4. Koppla ihop APS och IRC5 med RS232-kabeln.
5. Kontrollera att IRC5 är påslagen.
6. Sätt i strömkabeln och sätt på APS.
7. Starta APS i FlexPendanten.
8. Tryck på knappen “ Initiate ultrasound positioning”.

Kalibrera systemet 

1. Välj vilken kalibreringsprofil du vill spara kalibreringen i och tryck på knappen
“Update”.

2. Fäst markören i robotens verktygsväxlare.
3. Kontrollera att roboten är i ett sådant läge att robotens bas kan roteras 360∘utan

att kollidera.
4. Tryck på knappen “Calibrate” för att starta kalibreringssekvensen. Observera att

roboten nu kommer rotera 180∘ åt vardera håll kring dess bas.
5. Kalibreringen är nu sparad i vald profil.
6. Koppla loss markören från roboten.

Utföra punktmätning 

1. Välj Kalibreringsprofil och tryck på “Select”.
2. Tryck på knappen “ Point”.
3. För markörens verktyg till det önskade läget (position och rotation).
4. Tryck på markörens avtryckare för att spara.
5. Önskas ett till läge återgå till 3 annars gå vidare till 6.
6. Tryck på “Save and exit” för att spara och avsluta.

Utföra banmätning 

1. Välj Kalibreringsprofil och tryck på “Select”.
2. Tryck på knappen “ Path”.
3. För markörens verktyg till det första läget (position och rotation).
4. För att spara banan: håll in markörens avtryckare och för dess verktyg längs den

önskade banan.
5. Önskas en till bana återgå till 3 annars gå vidare till 6.
6. Tryck på “Save and exit” för att spara och avsluta.
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