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Förord 
 

 

Denna rapport och bakomliggande studie har genomförts på Högskolan Västs 
forskningsavdelning, PTV. Det var även Högskolan Väst som initierade denna studie, som 
en fortsättning på Morgan Nilsens arbete med lasersvetsning. Experimenten genomfördes 
på plats i PTV:s robotlab och även en kontorsyta tillhandahölls för bearbetning av resultat 
och rapportskrivning. 

Vi vill tacka våra kontaktpersoner på PTV; vår examinator Fredrik Sikström och vår 
handledare Morgan Nilsen som bland annat hjälpt oss få en överblick och uppslag till olika 
lösningar. Utöver dessa har även Anders Nilsson, Svante Augustsson och Anders Appelgren 
haft otroligt stor betydelse för vårt arbete och vi vill verkligen tacka för alla de timmar de 
suttit och felsökt med oss och de uppmuntrande ord vi fått. Sist, men inte minst, vill vi tacka 
Anna-Karin Christiansson som fick bollen i rullning och såg till att vi kunde utföra ett 
examensarbete inom detta spännande område. 

Arbetet med rapportskrivningen har fördelats så att Eleonore skrivit Förord, 
Problembeskrivning, Avgränsningar, Mål, avsnitt 2.1, 4.1 och 4.2. Niklas har skrivit 
Sammanfattning, Summary, Bakgrund, Syfte, avsnitt 2.3, 3.2 och 4.3. Icke nämnda avsnitt 
har skrivits av författarna gemensamt. 

Alla figurer är framställda av författarna om inget annat anges. 
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Eleonore Nyberg 

 

 



EXAMENSARBETE 

 ii 

Prestandajämförelse av ABBs EGM och Permanova 
Lasersystems externaxel för fogföljning 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att jämföra två olika lösningar för fogföljning med svetsrobot. I 
nuläget används en extern sjunde axel utgiven av Permanova, denna jämförs med 
programvara från ABB vid namn EGM. Främst skall dödtid och tidskonstant fastställas och 
jämföras för systemen. Problematiken med detta var främst osäkerheten i den okulära 
inspektion av graferna som gav värdena. Ytterligare ett problem, som dessutom försvårade 
avläsningarna, var att det förekom störningar i processen som orsakade förvrängda kurvor. 
Experimenten utfördes på en modell av den riktiga processen. I den modellerade processen 
anslöts ingen svetsanordning till roboten, istället monterades en laseravståndsgivare som 
mätte mot ett parallellt metallblock. Den sjunde axeln var ansluten vid alla test för att 
säkerställa att resultaten var jämförbara med hänseende till vikten som belastar robotarmen. 
Varje testfall hade olika parametrar, så som hastighet och avstånd från robotbas. Flera 
experiment gjordes med samma parametrar för att säkerställa bra resultat. 

Analys av insamlade data gjordes bland annat genom att liknande stegsvar av första 
ordningen jämfördes med experimentets stegsvar. Det estimerade stegsvarets värden 
finjusterades tills dess att de båda stegsvaren var någorlunda lika, dock är mänsklig faktor 
mycket relevant i denna analys. 

Resultatet visade en klar fördel med Permanovas sjunde axel i både minskad dödtid och 
tidskonstant. Exempelvis var det filtrerade medelvärdet för dödtiden med EGM 266 ms och 
en standardavvikelse på 20,8 ms, medan det för Permanova är nere på 11,5 ms och 
standardavvikelse på 2,0 ms. De filtrerade tidskonstanterna följde samma trend och uppgick 
till 68 ms, standardavvikelse 13,5 ms, för EGM respektive 33 ms och standardavvikelse 4,8 
ms för Permanova. Det var överraskande att skillnaden mellan EGM och Permanovas sjunde 
axel var så pass stor, men sjunde axeln verkar helt klart vara bäst lämpad för en sådan här 
process på grund av dess mycket snabbare dödtid och tidskonstant. Då EGM presterade så 
mycket sämre anses den inte lämplig för applikationer i lasersvetsning på PTC. 
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Comparison of ABB EGM and Permanova external 
axis in performance and seam tracking 

Summary 
The purpose of this study is to compare solutions for seam tracking with a welding robot. 
At the moment the used solution is an external seventh axis made by Permanova which is 
going to be compared to software made by ABB called EGM. The primary comparisons 
shall be done regarding the dead time and the time constant of the two processes. A primary 
problem with this was the uncertainty that comes with ocular inspection of the graphs in 
order to extract relevant values. Another problem, that also made construing the curves 
harder, was that there were some disturbances that caused distorted curves. Experiments 
were done on a model of the actual process, meaning that no welding equipment was 
connected to the robot in this model process. Instead a laser sensor was mounted onto the 
robot that measured against a parallel metal block. The seventh axis was connected for all 
tests to make sure that the results were comparable when it comes to the weight that the 
robot arm is burdened with. Each experiment had different parameters, such as speed and 
distance from the robot’s base. Several tests were made with the same parameters to make 
sure that good results were had. 

One method used for analysis of gathered data was comparing a similar first order system to 
the step response of different experiments. The values of this approximate step response 
were tweaked until both step responses were fairly similar, however, the human factor is very 
relevant in this analysis. 

The results showed a clear advantage towards Permanova’s seventh axis in both decreased 
dead time and time constant. For example, the filtered mean value for the dead time with 
EGM was 266 ms and a standard deviation of 20,8 ms, while Permanova clocked in at 11,5 
ms with a standard deviation of 2,0 ms. The filtered time constants followed the same trend 
and were at 68 ms, standard deviation of 13,5 ms, for EGM and 33 ms, standard deviation 
of 4,8 ms, for Permanova. It was quite surprising how big the difference was between EGM 
and Permanova’s seventh axis, but the seventh axis was without a doubt the solution best 
suited to this kind of process. Due to the lacking performance from EGM it is determined 
to be unfit for laser welding applications at PTW. 
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Nomenklatur 

Vokabulär 
ABB = Företag som utvecklar teknik för industriell applikation, utgivare 

av EGM. 

Additiv tillverkning = Processen att lager för lager bygga ett tredimensionellt objekt 
utifrån en datormodell. 

Butterworthfiter = Ett analogt filter med en platt förstärkningskurva. 

Dödtid = Den tid som förflyter mellan ändrad styrsignal och fysisk ändring i 
systemet. 

EGM = External Guided Motion, en programvara utgiven av ABB med 
syftet att göra robotrörelser justerbara och mer precisa. 

Elektron-hålpar = Parbildning av en elektron och ett hål (en vakans i en halvledares 
valensband). 

Fältbuss = Ett fysiskt system för att sammankoppla och styra 
automationsutrustning. 

I/O = In- och utgångar från exempelvis PLC. Kopplingspunkter som 
möjliggör kommunikation mellan hårdvara och mjukvara. 

MATLAB = Programvara som i denna studie används för att skapa grafer från 
mätdata och underlättar analys av dessa. 

Moores lag = Ett vedertaget begrepp som innebär att mikroprocessorkraften på 
kretskort blir dubbelt så stor vartannat år. Vilket leder till en 
halverad storlek på kretskort. 

PathCorrection = Funktion i EGM där sensorer hjälper roboten att korrigera rörelse 
för att precist följa en bana, även när denna bana inte är perfekt. 

Permanova = Företag som utvecklar teknik för produktion med laser, utgivare av 
den sjunde axeln. 

PLC = Programmable Logic Controller, en dator som klarar svåra miljöer 
och används främst för att styra olika automationsprocesser. 

RAPID = Kodningsspråk skapat av ABB för att programmera industriella 
robotar. 

Tidskonstant = Ett mått på hur snabbt förändringen efter en ändrad styrsignal 
sker. Ges av tiden som förflutit när 63% av slutvärdet i stegsvaret 
uppnåtts. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till denna studie är att uppdragsgivaren, PTV, arbetar med att mäta och styra 
olika processer inom svetsning samt additiv tillverkning med hjälp av robotar. Additiv 
tillverkning (ofta kallad 3D-printing) är processen att lager för lager bygga upp ett önskat 
objekt enligt en tredimensionell datormodell. Vid lasersvetsning används i dagsläget (år 2019) 
en extra sjunde axel från företaget Permanova ytterst på svetsroboten för att uppnå önskad 
noggrannhet. Denna noggrannhet är viktig eftersom svetsfogen annars kan ha en sämre 
hållbarhet, detta då även en liten avvikelse i fogföljningen kan innebära att sammanfogningen 
av metallbitarna inte blir fullständig [1]. En sådan ofullständig svets är svår att upptäcka med 
blotta ögat utan kräver destruktiva tester. Destruktiva tester innebär att produkten behöver 
förstöras för att kontrolleras effektivt, detta gör det oönskvärt att kontrollera färdiga 
produkter som då måste kasseras [1]. 

Påbyggnationen med den sjunde axeln är tung och dyr, därför finns det intresse att kunna 
hitta en mjukvarulösning till detta problem. Ett alternativ till den sjunde axeln som behandlas 
i denna studie är EGM, en programvara från företaget ABB som skall kunna effektivisera 
denna och liknande processer vilka involverar en robot. EGM använder sig av externa 
sensorer för att samla in data och sedan nyttja den för att korrigera pågående robotrörelse. 
Alternativ programvara till EGM som skulle kunna nyttjas för en sådan här studie är 
KUKA.SeamTech, utgiven av KUKA. SeamTech är avsedd för att användas med deras 
robotstyrning KR C4, alltså deras eget robotsystem, och då specifikt SeamTech Tracking för 
att utföra fogföljning [2]. Enligt KUKA är SeamTech väl anpassat för att användas med de 
höga hastigheter som råder vid lasersvetsning och gränsvärden kan definieras i programvaran 
för hur mycket roboten får avvika från skarven som skall svetsas [2]. I SeamTech Tracking 
utförs kommunikation med sensorer i 12 ms cykler parallellt med utförd robotrörelse [3]. Då 
PTV i dagsläget primärt använder robotar från ABB valdes dock EGM för denna studie. 
Sensorerna som i dagsläget används med den sjunde axeln behandlas i Morgan Nilsens 
doktorsavhandling ”Monitoring and control of laser beam butt joint welding”, vilket ligger 
som grund till denna studie [1]. 

1.2 Syfte 
Detta är en problemlösande studie där syftet är att utvärdera om programvaran EGM kan 
göra den externa sjunde axeln på svetsrobot överflödig vad gäller noggrannhet och snabbhet. 
För att få reda på dessa faktorer analyseras dödtid och tidskonstant för de olika systemen. 
För uppdragsgivaren är detta intressant då hårdvarulösningen från Permanova är relativt dyr 
och tung jämfört med mjukvaran EGM. 
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1.3 Problembeskrivning 
Problemställningen i denna studie att jämföra prestandan, gällande snabbhet, vid två olika 
system för fogföljning. Det första systemet är det som i dagsläget (år 2019) används och 
består av en sjunde axel från Permanova som fästs ytterst på robotarmen. Det andra systemet 
är en programvara framtagen av ABB som heter EGM och den funktion som används heter 
PathCorrection. 

Experimenten kommer att utföras på de båda olika systemen för att resultaten sedan ska 
kunna jämföras och skapa en rättvisande bild över skillnader och likheter mellan de olika 
systemen. För att få en bra jämförelse sätts noggrannheten för de båda systemen innan 
hastigheten testas. Det utförs alltså inga mätningar specifikt på noggrannhet utan detta är en 
grundförutsättning i testerna för hastigheten. Detta genom att rörelse kontrolleras och mäts 
upp innan testerna inleds. Skillnader och likheter kommer mätas genom jämförelser av 
stegsvar för systemen. Informationen som fås av stegsvarsanalys är dödtid och tidskonstant 
för de olika testfallen, vilka sedan jämförs för att utvärdera skillnader mellan de olika 
systemen.  Huvudsakligen kommer fokus ligga på att testa robotens extremlägen då den har 
störst svårigheter med rörelser i dessa lägen. Det är även där roboten kommer påverkas mest 
av bland annat tyngden från det verktyg som används.  

1.4 Avgränsningar 
Att använda ett verkligt svetsverktyg vore både komplicerat och farligt för författarna. 
Förutom säkerhetsfaktorn hade även användning av verklig svets medfört större 
materialkostnader. Därför kommer mätningarna i denna studie att utföras med en robot av 
samma modell som den som används idag (år 2019) i PTV:s svetstester, dock utan att vara 
inkopplad till någon svetsande laser. I detta hänseende utförs alltså alla tester på en 
modellerad process som efterliknar den verkliga processen. Detta kan innebära att resultaten 
skiljer sig lite från de som skulle ges vid testning med lasersvetsning, men trots detta är det 
en viktig avgränsning som behöver göras i detta läge. 

Ytterligare en viktig avgränsning som görs är att begränsa antalet tester som utförs. För att 
denna studie skall ha möjlighet att uppnå de utsatta målen går det inte att begränsa testerna 
till mätningar som enbart fokuserar på snabbhet eller noggrannhet, detta beskrivs bland annat 
i kapitel 1.3. Därför väljs det att istället begränsa testerna till antalet. Det är dock viktigt att 
alla testfall utförs på roboten med den sjunde axeln i ena fallet och med EGM i det andra. 

1.5 Mål 
Det övergripande målet för denna studie är att se om den sjunde axeln, som i dagsläget (år 
2019) används vid lasersvetsning, kan bytas ut mot en programvara medan processen 
bibehåller samma eller bättre noggrannhet och snabbhet. Arbetet delas upp i olika tidsatta 
etappmål för att uppnå slutresultatet, vilket kan ses i följande lista.  

1. Samla fakta om de olika ingående delarna och framförallt om hur den sjunde axeln 
och EGM fungerar. Detta skall ha avslutats i slutet på arbetets andra vecka. 
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2. Undersöka och välja mätmetoder samt planera hur experiment skall utföras. Till detta 
avsätts två veckor vilket innebär att det bör vara färdigt när arbetets fjärde vecka är 
slut.  

3. När ovanstående mål är uppfyllda börjar arbetet med att ställa upp apparatur, 
programmera roboten samt utföra experiment. Arbetet har planerats så att detta 
utförs parallellt med analysering av inkomna data och sammanställning av rapporten.  
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2 Introduktion till området 

2.1 Allmänt om givare  
En elektrisk givare är en komponent som på något sätt ändrar en elektrisk signal när 
mätobjektet förändras. Givare kan delas in i passiva och aktiva givare. En passiv givare 
behöver tillföras en spänning, den måste alltså vara i en krets där den förses med 
matningsspänning. En sådan givare kan till exempel ändra sin resistans varvid spänningen 
över givaren förändras och denna signal kan sedan skickas vidare till processen. Förutom de 
passiva givare som ändrar sin resistans finns det även passiva givare som kan ändra sin 
induktans eller kapacitans. Hur dessa ändras bestäms av givarens fysikaliska egenskaper och 
går inte att programmera om. [4] 

Som motsats till passiva givare finns de aktiva givarna, dessa behöver inte få någon 
matningsspänning. Givarna tar istället energi från mätobjektet och omvandlar denna till en 
elektrisk signal som den kan skicka vidare till processen. Energin som tas från mätobjektet 
är dock så pass liten att den inte påverkar processen märkbart. Exempel på aktiva givare är 
fotodioder. [4] 

En fotodiod är i enkelhet en diod där pn-övergången inkapslats i ett genomskinligt hölje så 
att det kan träffas av de fotoner som mätobjektet avger. När en foton träffar 
utarmningsområdet mellan p- och n-skiktet finns det möjlighet att ett elektron-hålpar, alltså 
en parbildning av en elektron och ett hål (en vakans i halvledarens valensband [5]), bildas 
och därmed även en diodström. Detta innebär att om utarmningsområdet träffas av fler 
fotoner så uppstår det en större backström över dioden vilket betyder att givaren lämpar sig 
väl för att visa hur ljust det är vid mätobjektet. Fotodioden är på grund av sin enkelhet en 
snabb givare, men det krävs även relativt mycket ljus för att den ska producera en mätbar 
spänning, vilket är en nackdel i vissa processer. [4] 

En passiv givare kan exempelvis vara en tryckgivare som består av fyra töjningsgivare vilka 
kopplats i en brygga så att givarens resistans förändras vid påverkan av yttre tryck. Dessa 
givare placeras på båda sidor av en fjäder, detta gör att resistansen ökar på ena sidan och 
samtidigt minskar på den andra vid påverkan, vilket ger en större mätbar skillnad. Fjädern 
befinner sig dessutom i ett givarhus som håller referenstrycket. När trycket utanför 
givarhuset påverkas rör sig en bälg in i givarhuset och denna påverkar fjädern. När fjädern 
blir påverkad, alltså att den rör på sig, töjs respektive komprimeras töjningsgivarna vilket 
påverkar den totala resistansen i bryggkopplingen. Hur en sådan givare är uppbyggd går att 
se i Figur 2.1. [4] 
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Figur 2.1 Principskiss för uppbyggnad av tryckgivare. 

En aktiv sensor som kommer nämnas senare i detta avsnitt är CMOS, Complimentary Metal-
Oxide SemiConductor. Denna sensor är ljuskänslig så när fotoner träffar dess yta skapas 
elektriska signaler som kan skickas vidare för att sedan tolkas som en bild [6]. Denna sensor 
är vanlig i digitalkameror då den har ett mindre behov av tillförd ström jämfört med historiskt 
sett vanligare teknik som var ledande inom kamerateknologin [7]. Ytterligare en anledning 
att den passar bra till just kameror är det faktum att den går att tillverka i en liten storlek [7]. 
Precis som Moores lag säger halveras denna storlek vartannat år [8], detta eftersom 
utvecklingen går framåt i samband med att behovet ökar då fler använder mindre kameror, 
exempelvis en mobiltelefons kamera [7]. 

En givare som övervägdes för att mäta svetsrobotens rörelser längs med den tänkta banan 
är en lasergivare som heter ScanCONTROL 2810–25 och tillverkas av MicroEpsilon. Den 
mäter avstånd i två dimensioner, både z- och y-led, för att konstruera en avbildning av 
mätobjektet på datorskärmen. Programvaran som följer med givaren kan sen användas för 
att mäta svetsskarven. Bland annat kan bredd och höjd mätas, men det går även att se om 
svetsen skulle missat skarven helt på något ställe då det syns ett djup där. Detta är användbart 
då det underlättar analysen av svetsfogen även under pågående svetsning. Dock valdes denna 
inte i slutändan då det fastställdes att en annan sorts mätning skulle utföras mot en parallell 
yta, vilket andra givare är bättre lämpade för. [9] 

För att mäta avstånden använder sig ScanCONTROL 2810–25 av en laser och en CMOS-
sensor som sitter i samma givarhus. Laserstrålens fotoner reflekteras från mätobjektet och 
går genom en lins vidare till CMOS-sensorn. Linsen är nödvändig för att få en rättvisande 
bild av mätobjektet då den säkerställer enhetlig exponering mot sensorn. Det är viktigt att 
beakta mätobjektets utseende, exempelvis kan ett starkt reflekterande material orsaka att 
laserstrålen reflekteras åt fel håll och därför inte träffar sin CMOS-sensor. Förutom hur 
reflexivt materialet är kan även stora färgskillnader på mätobjektet orsaka inexakta 
mätvärden. [9]  
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2.2 Introduktion till EGM 
EGM står för External Guided Motion och är en programvara framtagen av ABB. 
Programvaran använder mätvärden från externa givare för att korrigera rörelse för en eller 
flera robotar, därav kommer namnet som direkt översatt blir externt guidad rörelse. EGM 
har två olika distinkta funktioner, det ena heter Position Guidance och det andra Path 
Correction. Position Guidance skall hjälpa roboten med att placera eller avlägsna olika objekt 
genom att givare ger dess koordinater i X-, Y- och Z-led, samt hur de förhåller sig till 
robotens position. Path Correction hjälper istället roboten att göra korrigeringar för att följa 
en önskad bana som har oförutsägbara avvikelser, ett exempel som är av högsta relevans för 
denna studie är att följa en skarv som skall svetsas. [10] 

Programvaran har dock sina begränsningar och en av dessa är att den inte kan koordinera 
med en robot som har mer än sex axlar. Vilket i fallet med svetsroboten som denna studie 
behandlar innebär att den nuvarande konfigurationen inte går att använda ihop med EGM, 
då en sjunde axel hitintills har använts. Ytterligare en begränsning är att enbart en givare kan 
kopplas till programvaran vilket innebär att kraven på givaren blir större då tillräckligt exakta 
mätvärden måste uppbringas. Vid användandet av Path Correction finns det även en 
begränsning i hur programvaran kan korrigera robotens rörelser, den har inte möjlighet att 
korrigera banan i x-led, vilket innebär att fram- och backriktiningen inte kan korrigeras via 
EGM, utan enbart rörelser i sidled (y-led) och höjd (z-led) kan korrigeras. Förklarande figur 
för hur dessa led definieras i denna studie kan observeras i Figur 2.2 nedan. [10] 

 

Figur 2.2 Definition av koordinataxlar 
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2.3 Allmänt om robotik och robotar 
Ordet robot har sitt ursprung i det tjeckiska order ”robota” vilket översätts ordagrant till 
”tvångsarbete”. Populariseringen av ordet skedde i Karel Capeks pjäs ”R.U.R.: Rossum’s 
Universal Robots” från 1920, men det var dock hans äldre bror Josef som skall ha uppfunnit 
ordet. I R.U.R. skildras en värld där robotar kan tänka för sig själva och är glada i sina roller 
som tjänare till sina mänskliga ägare men vid slutet har ett uppror bland robotarna lett till 
mänsklighetens utrotning. [11] 

I boken Robotik av Alan Winfield definieras en robot som: 
1. en artificiell enhet som kan känna av sin omgivning och målmedvetet agera och reagera i den 
miljön; eller  

2. en förkroppsligad artificiell intelligens; eller  

3. en maskin som autonomt kan utföra nyttigt arbete. 

(Winfield, 2014) 

Robotiken kan därför sägas ha sitt ursprung i att ersätta eller att hjälpa människor med 
arbeten som är farliga eller helt enkelt olämpliga för oss att utföra. Detta exemplifieras 
speciellt i området industriell robotik, vilket även denna studie befinner sig inom. Processer 
i dagens industri (år 2019) kännetecknas av att den miljö som robotarna arbetar i formas 
kring dem, det vill säga att den skall vara förutsägbar och definitivt avskild från människor 
under pågående arbete. Med dessa förutsättningar kan industriella robotar utföra arbeten 
säkrare och snabbare än människor någonsin har kunnat i vår historia. [12] 

Industrirobotars rörelse kan huvudsakligen programmeras på två olika sätt. Det första är 
onlineprogrammering, med detta menas att roboten körs manuellt till olika positioner, dessa 
sparas och tillåter sedan roboten upprepa rörelserna för att på så sätt utföra ett program. 
Alternativet till detta är offlineprogrammering, då denna används ges kommandon till roboten 
genom att skriva kod i ett separat program för att sedan ladda över koden till roboten när 
det planerade arbetet skall utföras. [13] 

Viktigt för robotar när de skall arbeta i ett område är hur de definierar omvärlden med hjälp 
av koordinater. Då olika enheter i denna studie definierar X-, Y- och Z-led på olika vis 
kommer det i denna studie definieras på följande sätt; X-led är definierat som en axel längs 
med den tänkta svetsbanan, Y-led är vinkelrät mot X-axeln sett ovanifrån och Z-led 
definieras direkt upp från banan. Bildlig beskrivning av detta visas tidigare i Figur 2.2. Då en 
robot rör sig i ett koordinatsystem definierat på detta vis kan den realisera sex grundläggande 
rörelser; Den kan utföra translation, en rätlinjig förflyttning längs med X-, Y- eller Z-axeln, 
eller så kan den rotera kring X-, Y- eller Z-axeln [13]. Dessa rörelser kan också kombineras 
samtidigt för att utföra mer avancerade manövrar. Robotarmen nyttjad i denna studie, mer 
om den i avsnitt 3.1.1, och dess axlar som kan realisera tidigare beskrivna rörelser kan ses i 
Figur 2.3 nedan. 
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Figur 2.3 Robotarmens rörelsemöjligheter som numrerade axlar 
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3 Använd hård- och mjukvara 

3.1 Vald apparatur, hårdvara 

3.1.1 Robotarm IRB 4400–60/1.96 
I denna studie används en robotarm från ABB vid namn ”IRB 4400” för att utföra samtliga 
praktiska experiment. Robotarmen, banan lasergivaren skall föras längs med och en del av 
uppställningen inför experiment kan ses i sin helhet i Figur 3.1 nedan. På armens yttersta 
axel, den sjunde axeln i detta fall, fästs en lasergivare som kommer beskrivas närmare i avsnitt 
3.1.2. Denna samlar in data om hur noggrann och snabb robotarmen är beroende på om den 
tidigare nämnda sjunde axeln används eller om EGM med den sjunde axeln används.  

 

Figur 3.1 Uppställning inför experiment 

Själva roboten IRB 4400 är av typen 60/1.96, detta innebär att den yttersta axeln kan bära 
en vikt på upp till 60kg och från basen sett har roboten en räckvidd på 1,96 meter. Dess 
skydd är av standardutförande vilket ger den en IP-klass av 54. Detta betyder att skadliga 
mängder damm inte kan infiltrera dess elektriska komponenter och att roboten är tätad mot 
spolning av vatten, dock ej högtrycksspolning [14]. Roboten använder sig även av ABB:s 
patenterade ”TrueMoveTM” funktionalitet som skall säkerställa snabba och smidiga rörelser 
för roboten. Kommunikation kan integreras med PLC, I/O eller fältbuss-gränssnitt vilket 
gör att den kan användas i småskaliga stationer eller i större automationssystem. [15]  
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Programmering av roboten kan göras i RobotStudio på ansluten dator eller i en så kallad 
Teach Pendant. Detta är en handhållen pekskärm från ABB som är ansluten till roboten. 
Den har ett gränssnitt där kodning görs genom valda kommandon, istället för att skrivas på 
fri text som i RobotStudio. Det finns även möjlighet att styra roboten manuellt med en 
joystick om så krävs. 

3.1.2 Micro-Epsilon optoNCDT ILD 1420–100 
För att mäta hur mycket rörelsen förändras vid korrektion för avvikelser i svetslinjen används 
en lasergivare som monteras på robotens verktyg. Mer om installationsutförandet behandlas 
i avsnitt 4.1.1. Givaren som valts är Micro-Epsilons optoNCDT ILD 1420–100, denna 
valdes bland annat på grund av dess högre mätfrekvens jämfört med andra tillgängliga givare 
på PTC. 

OptoNCDT ILD 1420–100 är en givare som med hjälp av laser kan mäta avstånd. Precis 
som tidigare nämnda ScanCONTROL mäter den avstånd med hjälp av 
trianguleringsmetoden. Dessa båda givare har ungefär samma uppbyggnad, med en 
laserstråle och en CMOS-sensor. Det som skiljer dem åt är att ScanCONTROL skickar ut 
laserstrålar i en linje medan ILD 1420–100 skickar ut en stråle som mäter i en enda punkt. 
Detta innebär att ILD 1420–100 enbart mäter i en dimension, nämligen z-led. Dessa olika 
sätt att mäta lämpar sig för olika situationer, solfjädersformationen är exempelvis lämplig för 
att följa en faktisk fog vilket gör den till en möjlig svetsgivare i en faktisk process. I denna 
studie används dock ingen faktisk fog, istället simuleras detta med en styrsignalsändring och 
en givare som istället mäter hur roboten rör sig gentemot ett parallellt placerat metallblock. 
I denna studie är det därför tillräckligt att mäta enbart i ett led, vilket innebär att ILD 1420–
100 passar bra för denna studie. [9][16] 

ILD 1420–100 har även, i likhet med ScanCONTROL, problem med att lämna exakta värden 
vid mätning på väldigt reflekterande eller ljusabsorberande ytor. Givaren är noggrann och 
kan därför även störas av ojämna mätytor, vilket innebär att mätytan inte bör ha större 
variationer i djupet än 5 µm om givaren ska ge ett exakt resultat. Ytterligare specifikationer, 
som exempelvis mätfrekvens, gå att utläsa i bilaga A. [9][16] 

3.1.3 In- och utgångsmoduler 
De moduler som används för att behandla de signaler som används i systemet tillverkas av 
National Instruments och heter NI 9201 (analog spänningsingång), NI 9203 (analog 
strömingång) och NI 9263 (analog spänningsutgång). Mer om själva kopplingen går att läsa 
i avsnitt 4.1.1. Dessa moduler utför, förutom själva signalerna, även mätning på dessa signaler 
vilka sedan kan läsas av i programvaran LabVIEW som kommer beskrivas närmare i avsnitt 
3.2.2. 

Den analoga spänningsingången, NI9201, kan hantera en spänning mellan -10 och +10 V 
och har en maximal mätfrekvens på 500 kHz. Den analoga spänningsutgången, NI 9263, kan 
även den hantera en spänning på -10 till +10 V men har en lägre mätfrekvens, nämligen 100 
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kHz. Den analoga strömingången, NI 9203, kan arbeta inom området 0–20 mA, detta gör 
att den passar väl ihop med den använda givaren, ILD 1420–100, som arbetar inom 
intervallet 4–20 mA. Strömingången har en mätfrekvens på 200 kHz. Denna data går även 
att läsa ut i Tabell 3.1 nedan. Strömingångens mätfrekvens är extra viktig då den enligt 
Nyquists teorem behöver vara minst dubbels så hög som givarens mätfrekvens [4]. Vikning 
är ett fenomen som uppstår när samplingsfrekvensen är för låg jämfört med mätobjektets 
frekvens och innebär att den uppmätta kurvan vitt skiljer sig från originalkurvan. Detta får 
till följd att den uppmätta kurvan inte längre är en rimlig representation av mätobjektets 
kurva [4].  Givaren som användes i denna studie har en mätfrekvens på 2 kHz, vilket innebär 
att modulen har en mätfrekvens som är 100 gånger större och därför är lämplig att använda. 
[16][17][18][19] 

Tabell 3.1Förtydligande tabell av data för använda in- och utgångsmoduler. 

In- och utgångsmoduler 
Modul Område Maximal Mätfrekvens Vald Mätfrekvens 
NI9101 -10 till +10 V 500 kHz 10 kHz 
NI9263 -10 till +10 V 100 kHz 10 kHz 
NI9203 0–20 mA 200 kHz 10 kHz 

3.2 Introduktion till mjukvara 

3.2.1 RobotStudio 6.06 (32-bit) 
RobotStudio är en programvara utgiven av ABB för att kontrollera och simulera 
robotprocesser genom kodningsspråket RAPID. Kod kan skrivas i RobotStudio offline utan 
att stoppa produktion nere vid linan och sedan överföras till den verkliga roboten. I detta 
program finns även möjligheten att felsöka skriven kod med utökad information jämfört 
med gränssnittet i robotens kontrollpanel, Teach Pendant. [20] 
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3.2.2 LabVIEW 2015 (32-bit) 
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) är ett program som används 
för att bygga mätsystem, spara mätdata och utforma användargränssnitt. Det är utgivet av 
National Instruments. Att skriva kod i detta program är användarvänligt då all 
programmering utförs med funktionsblock som kan dras från en toolbox in i 
kodningsfönstret och sedan kopplas ihop genom att dra streck mellan blocken. Detta 
kodningsspråk kallas helt enkelt ”G”, för graphical. Efter att ett sådant block har lags i fönstret 
kan användaren dubbelklicka på det för att bestämma parametrar för hur det skall bete sig 
och göra individuella test av ett enskilt blocks funktion i taget. Ett exempel på kod som 
används i denna studie ses nedan i Figur 3.2. Koden som ses där används för att ta in och 
spara ner de olika mätvärden som senare har analyserats, men även för att styra den 
spänningsändring som används för att simulera en signal från svetsgivaren. [21] 

 

Figur 3.2 Exempel på LabVIEW-kod använd för datainsamling och styrning. 
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4 Metodik 

4.1 Utförda mätningar 

4.1.1 Uppställning för experiment 
Det finns främst två områden som är intressanta när det kommer till att beskriva de fysiska 
kopplingarna för experimenten och det är hårdvaran som kopplats på roboten och 
inkopplingen av de tidigare nämnda in- och utgångsmodulerna. Gällande roboten så var alltid 
den sjunde axeln påkopplad, detta för att säkerställa att både testen med den sjunde axeln 
och med EGM hanterade samma vikt för verktyget. Verktygets vikt påverkar robotens 
prestation och därför är det intressant att utföra testen under lika förhållanden. Den sjunde 
axeln behöver matas med 24 V, vilket i detta fall gjordes med hjälp av två seriekopplade 
spänningsaggregat. Från den sjunde axeln fästes sedan stänger, vilka kan ses i Figur 4.1 nedan, 
på ett sådant sätt att lasergivaren kunde fästas och antas uppnå ett tillräckligt mått av stabilitet. 

 

Figur 4.1 Bild på installation av lasergivare med dubbla stänger för ökad stabilitet. 

Lasergivaren monterades så att den kunde mäta avståndet till ett metallblock som placerades 
parallellt med robotens tänkta korrigerade bana med ca 10 cm avstånd. Detta block går även 
det att se i Figur 2.6. Då experimenten utförts med små rörelseförändringar var det viktigt 
att givaren inte skakade och därigenom gav falska resultat, därför användes dubbla stänger 
för att bibehålla stabiliteten. Givaren kopplades sedan till en ingångsmodul, NI 9203 i detta 
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fall. Förutom kopplingen till ingångsmodulen krävde även givaren matning och styrning. 
Matningen skedde via ett spänningsaggregat (24 V) och styrningen utformades så att givaren 
konstant var igång, detta genom att koppla styrsignalens kabel till jord. Alla in- och 
utgångsmoduler var monterade i ett chassi, NI cDAQ-9174, vilket kopplats via en USB-kabel 
till en dator. Chassit är nödvändigt då det är modulernas inkopplingspunkt. Detta chassi, med 
monterade moduler och inkopplat kablage, går att se i Figur 4.2. Datorn får därigenom 
strömsignalen från givaren, ett uppmätt värde på spänningsutgången via NI 9201 och kan 
även skicka en spänning via NI 9263 till robot eller den sjunde axeln, beroende på koppling. 

 

Figur 4.2 Bild på in- och utgångsmoduler samt matning till avståndsgivaren. 

Vid tester av EGM kopplades spänningsutgången, alltså styrsignalen för korrigering, in till 
en av robotens spänningsingångar, denne vid namn ”aiWago0”. För att säkerställa att den 
sjunde axeln inte rör sig vid tester behövde kablarna till dess styrsignal kortslutas. När sedan 
experiment utfördes på den sjunde axeln behölls matningsspänningar men spänningen från 
NI 9263 flyttades från robotens ingång till axelns egen styringång och därigenom bröts även 
den kortslutning som behövts vid mätningar med EGM. Resterande kopplingar är konstanta 
genom alla experimenten.  
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4.1.2 Valda parametrar för experiment 
För att kunna utföra en rättvisande analys av de olika systemen har de testats utifrån tre olika 
parametrar. Dessa tre är robotens hastighet, avståndet mellan robotens bas och mätstället 
samt korrigeringens storlek. Varje parameter gavs tre olika testfall., vilket resulterade i totalt 
27 olika mätningar som utfördes på både EGM och den sjunde axeln. Utöver dessa 
genomfördes även en referensmätning samt tre olika mätningar för varje testfall, detta 
resulterade i minst 216 experiment, då vissa mätningar gav otillräckliga resultat gjordes extra 
mätningar i dessa fall. Otillräckliga resultat innebär i denna studie en för brusig signal som 
gör avläsning onödigt svår. 

Avståndet från banan till robotens bas sattes som tidigare nämnt upp i tre olika lägen, ett 
närmast basen, ett ungefär halvvägs mellan de båda ytterlägena och ett så nära robotens 
yttersta läge som möjligt. Hastighetens tre varianter var 10 och 20 mm/s, vilket är troliga 
hastigheter vid verklig lasersvetsning, samt 200 mm/s. Den högsta hastigheten valdes av 
samma anledning som det största avståndet från roboten, nämligen för att testa extremlägen 
och därigenom kunna utvärdera processen utifrån sämsta möjliga scenarion. Storleken på 
spänningsförändringen, alltså stegändringen, valdes så att den korrigerade rörelsen blev 0,5, 
1, och 1,5 mm mot mätobjektet relativt den ursprungliga banan. Detta innebär för EGM, 
med de robotinställningar som redovisats i avsnitt 4.3, en spänningsändring på 0,05, 0,1 och 
0,15 V. För den sjunde axeln var motsvarande spänningsändringar -1,9, -4,17 och -5,6 V. För 
att effektivisera filnamngivning används ett kodsystem för dessa parametrar och alla 
kombinationer av dem, vilket kan ses i Tabell 4.1 nedanför. 

Tabell 4.1 Kodnyckel för namngivning av testfall och mätningar. 

Parametrar för experiment 
Avstånd till Robotbas 1-x-x-x Nära 

 2-x-x-x Mitt 

 3-x-x-x Långt 
Hastighet x-1-x-x 10mm/s 

 x-2-x-x 20mm/s 

 x-3-x-x 200mm/s 
Storlek på stegändring x-x-1-x 0,5mm 

 x-x-2-x 1mm 

 x-x-3-x 1,5mm 
Utförd mätning x-x-x-1 Första 

 x-x-x-2 Andra 

 x-x-x-3 Tredje 

4.2 Tillvägagångssätt för analys 
Analys av uppmätt data har uteslutande gjorts i MATLAB och med hjälp av okulär 
besiktning, med andra ord har en manuell avläsning av kurvor i grafer utförts. Data sparas i 
Excel-filer som sedan importeras till MATLAB och utifrån denna data skapas olika grafer 
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som kan avläsas. Alla mätningar som används vid analys har utförts efter att uppställningen 
av robot och kablage optimerats, med andra ord har enbart de propra mätningarna använts. 
Dödtiderna hittas genom att mäta tiden mellan insignal och reaktion i systemet. Tiderna mäts 
med hjälp av MATLAB:s inbyggda mätverktyg, dock väljs punkterna att mäta mellan enbart 
genom okulär utvärdering av grafen. Den första sammanställningen av dödtider, vilken kan 
ses i bilaga B, utförs på ofiltrerade signaler med det tillvägagångssätt som nämnts ovan. 

Ett annat tillvägagångssätt väljs dock för att få reda på tidskonstanten, men även med denna 
metod ger ett värde på dödtiden, resultaten av denna kan ses i bilaga C. Metoden som valdes 
var att jämföra grafen från uppmätt data, hädanefter originalgrafen, med en approximerad 
förstagradsfunktion. I denna funktion ändras sedan tidskonstant och dödtid till dess att den 
approximerade kurvan följer samma bana som originalkurvan. Denna uppskattning av 
kurvornas likhet utförs även den okulärt och försvåras av det faktum att originalkurvan inte 
ser ut som ett första ordningens system. Originalkurvan innehar nämligen även svängningar 
från det mekaniska systemet vilket ger mer av en karakteristik hos ett tredje ordningens 
system. Den ofiltrerade kurvan går att se i Figur 4.3. Figuren visar tydligt bruset på signalen 
eftersom en ideal kurva vore en slät linje medan denna är väldigt skakig. Både kurvan för 
signalen från avståndsgivaren, den svarta, och kurvan för signalen till axeln, den röda, är 
hackiga och svåravlästa. 

 

Figur 4.3 Ofiltrerad kurva från mätning med sjunde axeln. 

Viss filtrering utfördes för att underlätta den okulära besiktningen men då för hög filtrering 
riskerar att förvränga kurvans form hölls filtreringen så liten som möjligt [4]. När jämförelse 
med det estimerade stegsvaret utfördes var detta enbart på filtrerade kurvor. Ett exempel på 
hur en sådan jämförelse kunde se ut finns i Figur 4.4. Den blå kurvan är det estimerade 
stegsvaret och den svarta är signalen från avståndsgivaren. Som synes är det svårt att vara 
exakt i avläsningarna även om kurvan har betydligt mindre skakningar än innan filtrering. 
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Normaliseringen av kurvorna gör att det estimerade stegsvaret inte får samma höjd som den 
svarta kurvan, det spelar dock inte så stor roll då det viktigaste är att förändringar sker vid 
samma tidpunkt och ungefär samma lutning. 

 

Figur 4.4 Filtrerad kurva från avståndsgivarens signal, svart, samt det estimerade stegsvaret, blå. Mätning med den 
sjunde axeln, samma testfall som för Figur 4.3. 

Att jämföra kurvan med ett estimerat första ordningens stegsvar trots att kurvan innehar en 
karakteristik av en högre grad är acceptabelt då referensmätningarna har analyserats och 
bruset i systemet verkar härröra från instabiliteten i den fysiska uppställningen. Alla 
mätningar har nämligen gemensamt att i de områden där roboten utför en ändring i sin 
rörelse uppstår större brus. I Figur 4.5 så visas en av dessa referensmätningar, alltså en 
mätning som utförts utan att en spänningsändring skett. Det går tydligt att se hur 
skakningarna är störst i banans ändlägen, dessa ändlägen kan ses i Figur 3.1. Detta innebär 
att skakningarna blir som störst där roboten utför ett byte av rörelseriktning, vilket visar på 
att det är den största orsaken till dessa störningar. Att detta är konsekvent för alla 
referensmätningar och även för de mätningar som utförts med en spänningsförändring gör 
att det är logiskt att anta att det är just systemets instabilitet som orsakar dessa störningar. 
Detta innebär att en kurva för ett system där den fysiska uppställningen inte påverkar 
resultatet med största sannolikhet hade varit ett första ordningens system. Den stora spiken 
i slutet av kurvan uppstår då roboten lämnar den tänkta svetsbanan och lasergivaren därför 
hamnar utanför sitt mätområde och på grund av detta skickar ut en opålitlig signal. 
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Figur 4.5 Referensmätning utförd med EGM där störningar i samband med rörelseändringar skett.  

Koden som användes för filtreringen i MATLAB går att utläsa i Figur 4.6 nedan. Med koden 
butter, som används i nedanstående program, så tas koefficienterna till ett andra ordningens 
lågpass butterworthfilter med gränsfrekvensen 0.01 Hz fram, denna gränsfrekvens valdes 
efter samråd med examinator. Ett butterworth filter är en typ av analogt filter som har en 
förstärkningskurva som är platt, med andra ord så saknar den översväng. Detta beror på att 
dess polynom har sina nollställen jämnt fördelade i en cirkelformation. Dessa koefficienter 
används sedan för att skapa ett digitalt filter som är användbart för filtrering av mätdata. Det 
filter som genereras, av koden filtfilt, blir av en exponentiellt högre grad än det filter 
butterworth-koefficienterna härrör från, i detta fall har alltså signalen filtrerats genom ett 
fjärde ordningens filter. Denna metod användes enbart på en mätning för vartdera testfallet, 
av tidsskäl, till skillnad från tidigare analyser då alla tre mätningar med samma parametrar 
användes. [4][22][23] 
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Figur 4.6 Exempel på använd MATLAB-kod för dataanalys. 

4.3 EGM inställningar för PathCorrection med analog insignal 
Detta kapitel finns till för att underlätta för de som vill återskapa alla de inställningar och kod 
som krävdes för att EGM skulle fullgöra sin funktion. Till att börja med var inställningarna 
av den analoga ingången ”aiWago0” ett tidskrävande moment. Den kan hittas under 
sökvägen ”Control panel – Configuration – I/O – Signal – aiWago0” och de värden som 
slutligen gav önskad funktion kan ses i Tabell 4.2 nedan. Ingången kan ta emot en spänning 
mellan 0 och 10 V och inställningarna för ”Physical Value” är de som skall ändras för att 
skala de inkomna värdena så att roboten tolkar dem på önskat vis. 
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Tabell 4.2 Analog Ingång Robot - Inställningar 

Analog Ingång Robot - Inställningar 

Parameter Name Value 

Category 
 

Access Level Default 

Default Value 0 

Analog Encoding Type Unsigned 

Maximum Logical Value 0 

Maximum Physical Value 10 

Maximum Physical Value Limit 10 

Maximum Bit Value 9800 

Minimum Logical Value 0 

Minimum Physical Value -10 

Minimum Physical Value Limit -10 

Minimum Bit Value 0 

 

Med de inställningar som kan ses i figurerna ovan kommer spänningsintervallet på 0 till 10 
V att tolkas till ett värde mellan -10 och 10 i roboten. Exempelvis kommer 5 V översättas till 
0 i roboten. Om ändringar görs till maximum- eller minimum physical value skall samma 
ändring göras på maximum- respektive minimum physical value limit. I de lyckade 
körningarna med EGM var minimum och maximum physical value inställt på -50 respektive 
50. 

Den RAPID-kod som användes för att utföra en EGM PathCorrection längs med en 
planerad bana kan ses i bilaga D. Om så krävs kan flera rörelsekommandon, kallade 
EGMMove, läggas till men den sista punkten måste ha inställningen ”fine”. Viktigast I denna 
kod är att alla EGM-kommandon sker i samma ordning som den som visas och att ”testegm” 
i raden med EGMSetupAI är korrekt inställd. Denna data är av typen ”External Motion 
Interface” och finns under sökvägen ”Control panel – Configuration – Motion – External 
Motion Interface Data - testegm”. Vad den kallas är oviktigt, men konfigurationen som 
användes för lyckad funktion kan ses i Tabell 4.3 nedan.  
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Tabell 4.3 External Motion Interface Data - Inställningar 

External Motion Interface Data – Inställningar 

Parameter Name Value 

Name testegm 

Level Path 

Do Not Restart after Motors Off No 

Return to Program Position No 

Default Ramp Time 0 

Default Proportional Position Gain 5 

Default Low Pass Filter Bandwidth 20 

I EGMSetupAI finns även möjligheten att välja om processen skall använda en ”At-Point-
Tracker” APTR eller en ”Look-Ahead-Tracker” LPTR. Skillnaden mellan dessa är att APTR 
är simplare att ställa in och studerar den punkten som processen är i nu för att göra ändringar 
därefter. LPTR kräver mer omfattande inställningar och sensorer för att den skall kunna se 
banan en bit framför svetsningen och därigenom tidigare se de förändringar som skall göras 
i framtiden istället för direkt. 
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5 Resultat 

5.1 Analys av uppmätt data 
De data som samlas in under mätningarna sammanställs som tidigare nämnts i grafer för att 
utvärderas genom okulär besiktning. Exempel på dessa grafer kan ses i nedanstående Figur 
5.1 och Figur 5.2, de kurvor som visas är filtrerade då dessa gav både tidskonstant och dödtid 
på ett tillförlitligare sätt än de ofiltrerade. Anledningen att stegen går åt olika håll i graferna 
är att Permanovas sjunde axel kräver en negativ spänning för att den faktiska korrigeringen 
skall ske åt samma håll som en positiv spänning i EGM ger. Detta innebär att en korrigering 
med samma avstånd och riktning i de båda systemet kräver en positiv styrsignal för EGM 
och en negativ för den sjunde axeln. Polariteten på strömmen är ändrad för att stegen skall 
ligga åt samma håll i graferna, detta enbart för att det ska bli lättare att analysera. Ytterligare 
en åtgärd för att förenkla analysen är skalningen av y-axeln, denna skalas så att båda 
signalernas värden är relaterade varandra istället för att de utgår från sina fysiska värden, 
kurvorna normaliseras alltså. Som exempel på hur kurvorna som avlästs ser ut går det i Figur 
5.1 och Figur 5.2 att se resultaten för testfall 1-1-1 i de båda systemen. Testfall 1-1-1 innebär 
att roboten arbetar med sin yttersta punkt, där den sjunde axeln är fäst, nära sin egen bas, 
har hastigheten 10 mm/s och att den utförda korrigeringen är på 0,5 mm, vilket går att utläsa 
i Tabell 4.1. Som synes har den sjunde axeln kortare dödtid även om den i detta fall har stora 
störningar på signalen från avståndsgivaren. Störningarna ökar i slutet av kurvan i båda 
systemen, detta går att utläsa i flera experiment och antas bero på ojämnheter i det 
metallblock som avståndsgivaren mäter emot. Men även systemets inbyggda ostadighet i den 
fysiska uppställningen bör ha påverkan över dessa störningar. 

 

Figur 5.1 Testfall 1-1-1, mätning 1 för EGM. 
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Figur 5.2 Testfall 1-1-1, mätning 1 för Permanovas sjunde axel. 

Värdena på dödtider och tidskonstanter som ges av denna typ av kurvor sammanställs i 
Bilaga C, medelvärden av dessa sammanställningar kan ses i Tabell 5.1 nedan. Där går 
samtliga dödtider och tidskonstanter för de olika systemen att utläsa samt vad medelvärdet 
för dem blir. Mätningarna är kodade enligt tidigare visade Tabell 4.1. 

Tabell 5.1 Medelvärden med filtrerad signal. 

Stegändring med filter, medelvärden [ms] 
  Dödtid Tidskonstant 
EGM 266 68 
Permanova 11,5 33 

 

Resultatet enligt denna tabell är att EGM har en dödtid runt 266 ms och den sjunde axeln 
runt 12 ms, tidskonstanten för EGM är cirka 68 ms och den samma för Permanovas system 
är ungefär 33 ms. Detta är dock bara medelvärdet av alla de uppmätta värdena och då detta 
skulle kunna ge ett missvisande resultat behövs även spridningen av de olika värdena 
observeras. För att utläsa spridningen har denna studie använt histogram och 
standardavvikelsen. För histogrammen har varje parameter blivit givet ett eget diagram. De 
ofiltrerade kurvorna lästes av för alla tre mätserier medan de filtrerade enbart för en, vilket 
innebär att vid de filtrerade avläsningarna har varje histogram nio olika mätvärden som indata 
medan vid de ofiltrerade har varje histogram 27 mätvärden som indata. Detta gör att axlarna 
som visar frekvensen av förekommande fall blivit olika i de olika histogrammen, detta bör 
beaktas när de avläses. I Figur 5.3 och Figur 5.4 kan spridningen av dödtider för EGM 
observeras med olika storlek på spänningsändringen, som tidigare innebär en större siffra en 
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större ändring, vilket kan utläsas i Tabell 4.1. Dessa har konstruerats efter avläsning på en 
filtrerad kurva. 

 

Figur 5.3 Histogram över förekomster av olika dödtider avlästa från en filtrerad kurva med stegändring på 0,5 mm. 

 

Figur 5.4 Histogram över förekomster av olika dödtider avlästa från en filtrerad kurva med stegändring på 1 mm. 

Som synes är de flesta filtrerade dödtiderna i Figur 5.4 runt 280 ms. Även i histogrammet för 
testfall x-x-3, som återfinns i bilaga E, går det att avläsa att en dödtid på 280 ms är den 
vanligaste förekommande. I Figur 5.3 är det lite otydligare då en del av dödtiderna ligger runt 
240 ms. Detta tros dock bero på att steges storlek gör kurvan svårare att läsa av. 
Histogrammen för samma parameter men från en ofiltrerad kurva finns att läsa i bilaga E 
och dessa visar på en längre dödtid och större spridning av resultaten. De flesta ofiltrerade 
dödtider verkar dock ligga i samma härad, nämligen runt 290 ms. För den sjunde axeln under 
samma förhållanden visar histogrammen för de ofiltrerade kurvorna, vilka går att hitta i bilaga 
E, att de flesta uppmätta dödtider ligger runt 12–13 ms. Histogrammen för de filtrerade 
kurvorna, vilka finns i Figur 5.5 samt i bilaga E, visar att de flesta dödtider som mätts upp är 
på antingen 10 eller 13 ms. 
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Figur 5.5 Histogram över förekomster av olika dödtider avlästa från en filtrerad kurva med stegändring på 1,5 mm.

Ytterligare en metod som används för att analysera spridningen av mätvärdena är 
standardavvikelsen. Dessa har tagits fram med den allmänt vedertagna formeln för 
standardavvikelse i en hel population, nämligen 

𝜎𝜎 = �∑(𝑥𝑥−𝑚𝑚)2

𝑛𝑛
     (5.1) 

där σ är standardavvikelsen, x är ett enskilt mätvärde, m är medelvärdet och n är antalet 
mätvärden. Med hjälp av denna formel kunde vi se att för EGM:s ofiltrerade kurvor är 
standardavvikelsen 41,1 ms medan den för de filtrerade kurvorna är 20,8 ms. Detta går att 
se i Tabell 5.2. 

Tabell 5.2 De olika standardavvikelserna som räknats fram för EGM. 

Standardavvikelser EGM 
  Dödtid Tidskonstant 
Filtrerad 20,1 13,5 
Ofiltrerad 41,1 ej uppmätt 

När det kommer till den sjunde axeln så är standardavvikelsen vid ofiltrerad avläsning 2,3 
ms och på de filtrerade kurvorna kan det avläsas värden med en standardavvikelse av 2,0 
ms. De uträknade standardavvikelserna för den sjunde axeln går att se i Tabell 5.3. 

Tabell 5.3 De olika standardavvikelserna som räknats fram för den sjunde axeln. 

Standardavvikelser Permanova 
  Dödtid Tidskonstant 
Filtrerad 2,0 4,76 
Ofiltrerad 2,3 ej uppmätt 
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5.2 Påverkan av dödtid och tidskonstant 
I verkliga scenarion är det troligare att en korrigering kommer behöva ske för att skarven rör 
sig i en linje som inte är helt rak än att den behöver korrigera för ett stort hack, vilket den 
gör i experiment i denna studie. Detta innebär att en för lång dödtid skulle placera svetsen 
utanför skarven. I värsta fall skulle detta kunna innebära att svetsen hamnar parallellt med 
skarven som skulle svetsas snarare än att den faktiskt sammanfogar plåtarna på det önskade 
viset. Då EGM har en betydligt längre dödtid än den sjunde axeln är det därför intressant att 
se hur pass långt ifrån skarven svetsen skulle kunna hamna innan systemet utför 
korrigeringar. För att räkna ut detta används en dödtid på 270 ms. Hastigheten varieras för 
att kunna utvärdera om det finns något tillfälle då EGM och den sjunde axeln presterar lika 
bra. När den sjunde axeln utför en korrigering på en rörelse i 10 mm/s, med en dödtid på 10 
ms, bör den enligt  

10𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄ × (10 × 10−3)𝑠𝑠 = 0,1𝑚𝑚𝑚𝑚    (5.2) 

förflytta sig 0,1 mm innan korrigering startar. Detta är då det avstånd som EGM bör jämföras 
mot för att kunna värdera systemets egenskaper. Motsvarande hastighet hade för EGM 
inneburit ett avstånd på 2,7 mm enligt  

10𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄ × (270 × 10−3)𝑠𝑠 = 2,7𝑚𝑚𝑚𝑚    (5.3) 

För att EGM ska klara av att justera inom samma felmarginal som den sjunde axeln bör den 
svetsa med en hastighet av 0,37 mm/s, enligt  

0,1𝑚𝑚𝑚𝑚
270×103

= 0,37𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄      (5.4) 

Dock kommer även tidskonstanten påverka avståndet som svetsen hinner avverka innan den 
blir korrigerad. Tidskonstanten påverkar systemet på så sätt att när det väl påbörjar en 
ändring så kan det realiseras olika snabbt. Detta innebär att avståndet mellan skarven och 
den faktiska svetsningen ökar ytterligare av ökad tidskonstant. Exempelvis i denna studie då 
plötsliga stegformade ändringar skall utföras så har en ökad tidskonstant den effekten att 
ändringarna blir mindre branta eller med andra ord mer rampliknande. 

5.3 Möjliga felkällor 
När experiment utförs med robotarmen som har all apparatur och kablage inkopplat finns 
det ett antal faktorer som kan orsaka brus och andra liknande fenomen i den data som samlas 
in. Både fysiska och elektriska förutsättningar måste iakttas då felkällor i experimenten skall 
identifieras. 

Långa kablar mellan olika moduler eller mellan modul och robotingång kan leda till ökade 
störningar i uppmätt data. Detta på grund av att det långa kablaget då agerar som antenner 
för kringliggande störningar i luften [4]. Så var fallet i denna studie, resultatet av att korta ner 
kablage där möjligt kan ses i figurer nedan, endast den röda kurvan och y-axeln till höger 
skall studeras här. Den blå kurvan är signalen från avståndsgivaren, vilket i detta fall inte är 
intressant då det enbart är i spänningssignalens kurva som störningarna, grundade i för långt 
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kablage, uppstår. Mätningarna för detta har skett på samma sätt som övriga mätningar, där 
spänningen bestäms i LabVIEW och sedan aktualiseras av en utgångsmodul och mäts av en 
ingångsmodul. I Figur 5.6 är det långa kablaget närvarande och bruset uppgår till ett 
medelvärde på ungefär ±0,090 V. 

 

Figur 5.6 Graf över brus i systemet när långt kablage användes. 

Därefter testas det att helt ta bort kablaget till roboten och enbart studera den signal som 
skickas ut, detta för att se hur mycket de långa kablarna påverkade bruset. Resultatet av detta 
kan ses i Figur 5.7 nedan. Vid första anblick ser denna signal betydligt värre ut, dock måste 
den nya y-axeln studeras. Bruset har nu ett medelvärde på cirka ±0,015 V och topparna på 
bruset är även de betydligt lägre.  

 

Figur 5.7 Graf över brus i systemet utan ansluten robotingång. 
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På grund av ovan nämnda resultat drogs slutsatsen att kablaget borde kortas ner. Därför 
flyttas moduler och kopplingar närmare robotingång och kablaget kortas ner, resultatet kan 
ses i Figur 5.8 nedan. Medelvärdet på bruset är nu ungefär ±0,05 V. 

 

Figur 5.8 Graf över brus i systemet när kablage blivit nerkortat. 

Det finns en teori att om en skärmad kabel dras mellan modul och robotingång så skall brus 
minskas märkbart, detta då det är extra mycket signaler inne i skåpet där robotingången är 
placerad på grund av att många kraftkällor och kopplingar finns däri [4]. Denna ändring ger 
ingen märkbar effekt så ingen graf sparas, dock används denna skärmade kabel för alla 
experiment då den inte gör bruset värre. Slutgiltigt kopplingsarbete kan ses i Figur 5.9 nedan. 
Överst i bilden ses skåp där anslutningar till robot utförs, till vänster är tidigare nämnda 
moduler och dess matning. Till höger finns seriekopplade spänningsaggregat anslutna till lila 
kabel som förser sjunde axeln med matning och styrsignal. 
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Figur 5.9 Översiktligt bild på matning- och styrkopplingar. 

Förutom dessa elektriska faktorer för att skapa brus finns även fysiska aspekter som kan 
skapa ”brus” i signalen. Då robotarmen rör sig kan skakningar uppstå i mätverktyget vilket 
genererar störningar i mätsignalen. För att minska dessa skakningar har två ändringar gjorts 
innan proper mätning påbörjas. Kablaget som ansluts till sjunde axeln hängde först fritt men 
fästes sedan längs med robotarmen med buntband så att de inte blir slaka och sedan spända 
utefter armens resa. Exempel på detta kan ses tidigare i rapporten i Figur 2.6 där kablaget nu 
går ”uppåt” istället för ned till golvet. I denna figur kan även ses den andra ändringen till den 
fysiska konstruktionen av experimentet. Till att börja med var stängerna som fäste 
lasergivaren vid sjunde axeln dubbelt så långa som i Figur 2.6 och endast en stång fäste 
givaren till axeln. Nu är dock givaren fäst i två stänger och avståndet till axeln är halverat, 
båda dessa ändringar gav minskad skakning i givaren då mätningar gjordes med rörelser längs 
med planerad bana. 
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Till skillnad från EGM är sjunde axelns rörelse inte helt vinkelrät mot mätytan. Istället blir 
det en vinkeländring när styrsignalen ändras. Detta innebär att viss räkning och mätning görs 
fysiskt för att med hjälp av Pythagoras sats räkna ut vad den motsvarande kateten är i 
jämförelse med den hypotenusa som lasergivaren nu mäter in. Dock var skillnaden mellan 
hypotenusa och katet vid maximal spänningsändring på 10 V endast 0,05 mm. Efter det 
konstaterades att denna skillnad inte hade stor betydelse i dessa experiment gjordes valet att 
hypotenusa ≈ katet vid test av sjunde axeln. 

Sjunde axeln uppgick till en vikt av cirka 45 kg och den var monterad under alla experiment 
för att lika förhållanden skulle råda för jämförelser. Dock skulle EGM troligtvis kunna göra 
snabbare ändringar med mindre insvägningstid utan denna extra vikt monterad, så det är en 
möjlig felkälla i jämförelsen. 

Slutligen, vid analys av insamlade data har filter i MATLAB använts för att göra signaler mer 
läsbara. Detta kan dock leda till att viktiga data försvinner eller blir förvriden om för mycket 
filtrering används. Därför har det försökts att använda ”lagom” mycket filter, enligt 
författarna, så att kurvorna blir mer lättlästa utan att samtidigt bli förvrängda. Ett sista möjligt 
fel är att data för saker så som dödtid tages ut ur grafer med hjälp av verktyg i MATLAB, det 
är dock helt upp till den person som läser av exakt vart en stegändring börjar och slutar. 
Därför utförs flera experiment med likadana förutsättningar för att ett medelvärde sedan 
skall räknas ut mellan dessa. 
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6 Diskussion 
I metoden som har använts för att få fram mätvärden för denna studie finns det olika punkter 
som kan orsaka felavlästa eller osäkra värden. En utav dessa punkter är den fysiska 
uppställningen av robot, givare och övrig kopplingsutrustning. Dessa problem tas upp i bland 
annat Avsnitt 5.3 och löstes där möjligt, dock hade en djupare kunskap och framförallt 
säkerhet hos författarna förmodligen lett till ett bättre system. Det som användes nu lämnade 
fortfarande relativt stora störningar på signalerna men bedömningen att detta var acceptabelt 
gjordes i samråd med handledare. 

För att göra kurvorna mer lättavlästa användes filtrering vid framtagning av grafer, vilket har 
som konsekvens att ytterligare en möjlig felkälla uppstår. Denna felkälla kommer ur det 
faktum att ”lagom” är ett väldigt subjektivt begrepp som beror på hur användaren ser på det 
hela. Det kan vara svårt att avgöra när en kurva blivit för filtrerad och därför distorderad, vi 
anser dock att om något valde vi att filtrera kurvorna för lite. Detta stöds av att kurvorna 
före och efter filtrering inte skiljer sig allt för mycket enligt oss och att det fortfarande kvarstår 
brus.  

Något som påverkas av hur signalerna ser ut är avläsningen för att få fram dödtid och 
tidskonstant, resultatet av denna avläsning har analyserats genom användandet av 
standardavvikelser. Ett mindre värde på standardavvikelsen innebär en mindre spridning på 
mätvärdena, vilken i sin tur innebär att medelvärdet är mer rättvisande. Som tidigare nämnts, 
i Avsnitt 5.1, är spridningen av mätvärden mindre när avläsningarna skedde från en filtrerad 
kurva, vilket innebär att medelvärdet blir mer rättvisande än för mätvärdena som tagits fram 
på en ofiltrerad kurva. Detta kan bero på att kurvorna blev enklare att läsa av och därför 
skiljer sig värdena mindre åt. En annan möjlighet är dock att filtreringen har förvridit 
kurvorna så att de antagit en mer enhetlig form. Den mänskliga faktorn kan även orsaka en 
del felavläsningar av plottade kurvor, vilket gör att resultaten kunde blivit annorlunda om 
avläsningar skett av en annan person. Detta påverkar givetvis arbetets tillförlitlighet, 
användandet av ett estimerat stegsvar gör dock värdena säkrare då det är lättare att jämföra 
två kurvor än att hitta exakta förändringspunkter. Författarna anser dock att felfaktorer är 
inom acceptabla ramar för ett tillfredställande resultat. 

När det kommer till experimenten var det även överraskande att de olika parametrarna för 
testfallen verkade ha en systematiskt låg effekt på dödtid och tidskonstant i de båda systemen. 
Det visade sig dock att de olika parametrarna hade en effekt på mängden störningar och 
”skakningar” som sågs i uppmätt data. Eftersom signalerna filtrerades och kurvorna 
approximerades innan avläsning blev parametrarnas effekt på slutresultatet ändå knappt 
märkbar. Vid analys av framtagna histogram märktes dock viss skillnad mellan olika 
parametrar, exempelvis analyseras histogrammen för de olika storlekarna av korrigering i 
Avsnitt 5.1. I detta avsnitt märks det att den minsta korrigeringen vid användandet av EGM, 
alltså den som är 0,5 mm stor, inte har en lika enhetlig samling uppmätta dödtider. Detta tros 
dock bero på att stegets storlek gör kurvan svårare att läsa av, men är ändå ett trendbrott 
som skulle kunna undersökas närmare vid en djupare analys.  
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Det största hindret som påträffades i denna studie är dock att EGM PathCorrection skall 
användas med en analog insignal. Detta är ingenting som tidigare testats på PTV och det 
finns inte heller något exempel för exakt detta fall i ABB:s manualer, vilket innebär att 
författarna själva måste utarbeta hur detta fungerar. Tidigare har EGM enbart använts med 
en digital signal på ingången i laborationer på PTV och eftersom kunskap saknats om hur 
det fungerar med den analoga behövdes extra hjälp. Icke planerad extra tid fick därför ges 
till att få hårdvara och mjukvara att kommunicera korrekt. Det var dock nödvändigt att utföra 
detta steg då processen kan komma att användas ute i industrier där enkelhet uppskattas. I 
detta fall innebär enkelhet att enbart en analog signal krävs istället för olika dataprotokoll. 
Detta då protokollen kan sakta ner processen och de inte heller är lika lätthanterade som en 
spänningsändring. 

I sammanhang där lasersvetsning används på PTV visar denna studie att EGM 
PathCorrection är otillräcklig vad gäller prestanda vid fogföljning. Dock gäller detta specifikt 
för fall med en sådan uppställning som har använts i denna studie med den sjunde axeln 
monterad i samband med EGM-tester. För att göra EGM mer brukbart vid liknande 
svetsning skulle den sjunde axeln helst avlägsnas då den endast används som en tung 
fästpunkt för svetsanordning i nuläget. Till exempel tas det upp i rapporten att 10 mm/s är 
en realistisk hastighet för svetsning på PTV. Där används även en svetsanordning med 
sensorer fäst på sjunde axeln vid riktigt svetsning, så dödtiden för EGM som tas upp i Avsnitt 
5.2 skulle därför kunna öka ytterligare på grund av denna förhöjda vikt för riktigt svetsning. 
Vilket skulle innebära att den hastighet som Ekvation 5.4 i Avsnitt 5.2 tar fram skulle behöva 
minskas ytterligare, vilket är högst orimligt med tanke på hastigheter som används vid 
svetsning på PTV i dagsläget. 
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7 Slutsatser 
Som synes i avsnitt 5.1 var Permanovas sjunde axel snabbare både gällande dödtid och 
tidskonstant. Medeltalet av de uppmätta tidskonstanterna för den sjunde axeln blev 33 ms 
medan desamma för EGM uppgick till 68 ms, vilket innebär en skillnad på 35 ms. Alltså är 
skillnaden i tidskonstanten mellan systemen större än den faktiska tidskonstanten för den 
sjunde axeln. När det kommer till dödtiderna uppmättes dessa på två olika sätt, som tidigare 
nämnts, vilket gav lite olika resultat. För den sjunde axeln mättes den ofiltrerade dödtiden till 
13,23 ms medan den filtrerade blev 10 ms. Motsvarande tider för EGM var 283,75 ms samt 
270 ms. Dessa resultat innebär att det tydligt syns att Permanova var det bättre lämpade utav 
de två systemen, vilket i sin tur visar på att EGM kanske inte är lämpligt för denna 
applikation. Dock bör ytterligare tester utföras för att verkligen säkerställa att EGM är 
olämpligt, men utifrån mätningarna som utförts i denna studie skulle författarna inte 
rekommendera EGM för användning på PTC. Då denna rekommendation utfärdats har även 
syftet med rapporten uppnåtts, eftersom EGM inte kan ersätta den externa axeln från 
Permanova. 

Resultatet av studien var förvånande för oss då skillnaden mellan sjunde axeln och EGM var 
så pass stor och märkbar som den var. Den sjunde axeln var klart bäst vad gällde både dödtid 
och tidskonstant. För att tydligare klargöra detta gjordes i Avsnitt 5.2 en uträkning där det 
framgår att EGMs dödtid påverkar så pass mycket att för att matcha den sjunde axelns 
prestationer vid en hastighet på 10 mm/s krävs för EGM en hastighet på 0,37 mm/s. 

Vikten av fogföljning kan inte överskattas, i industriella applikationer leder otillräckliga 
svetsfogar till fel som är svåra att upptäcka och detta ger sämre hållbarhet i den slutgiltiga 
produkten. Denna och liknande studier är därför av stor vikt för branschen och även om det 
i just detta fall inte hittades en bättre lösning jämfört med den som används i nuläget så är 
det av värde att fortsätta studera detta område för att fortsätta optimisera fogföljning. 

Som tidigare nämnts ser vi en möjlig fortsättning av arbetet genom att göra ytterligare 
mätningar med EGM, då främst utan tyngden från den sjunde axeln, för att utvärdera 
eventuella fördelar med detta system. Ytterligare en aspekt som är intressant för att se hur 
EGM fungerar under ideala förhållanden vore att ändra inställningen av givare. I denna studie 
har det antagits att EGM får värden från en ”At-Point-Tracker” vilket vi anser kan ha en 
fördröjande effekt på rörelsen. Om en ”Look-Ahead-Tracker” istället användes borde den 
kunna snabba upp systemet. Detta då systemet kommer att förbereda för en korrigering 
innan den behöver göras. Dock kan användningen av en sådan givare få som effekt att 
korrigering sker vid fel tillfälle. Vid svetsning av en skarv kan ”Look-Ahead-Tracker” 
exempelvis korrigera för ett avläst värde som är längre fram än själva svetsen, vilket får som 
resultat att svetsen korrigeras för tidigt och därför missas skarven helt. Även en undersökning 
av Kukas system med KUKA.SeamTech hade varit intressant då denna har en halverad 
samplingstid jämfört med EGM, vilket förmodligen skulle korta ner dödtiden ytterligare. 
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Bilaga A:1 

A: Utdrag ur ”Instruction Manual: optoNCDT 1420”; Teknisk 
specifikation för lasergivaren 

 

 
 



Jämförelse av ABB EGM och Permanova extern axel i prestanda och fogföljning 

Bilaga B:1 

B: Ofiltrerade dödtider 

Parametrar för experiment 
Avstånd till Robotbas 1-x-x-x Nära 

 2-x-x-x Mitt 

 3-x-x-x Långt 
Hastighet x-1-x-x 10mm/s 

 x-2-x-x 20mm/s 

 x-3-x-x 200mm/s 
Storlek på stegändring x-x-1-x 0,5mm 

 x-x-2-x 1mm 

 x-x-3-x 1,5mm 
Utförd mätning x-x-x-1 Första 

 x-x-x-2 Andra 

 x-x-x-3 Tredje 
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Bilaga B:2 

EGM ofiltrerad dödtid vid stegändring [ms] 

 1 2 3 Medelvärde 
1-1-1- 308 234 286 276,00 
1-1-2- 290 341 272 301,00 
1-1-3- 221 232 237 230,00 
1-2-1- 316 239 333 296,00 
1-2-2- 232 293 273 266,00 
1-2-3- 255 280 317 284,00 
1-3-1- 216 289 308 271,00 
1-3-2- 339 305 360 334,67 
1-3-3- 311 193 236 246,67 
2-1-1- 335 281 244 286,67 
2-1-2- 339 301 207 282,33 
2-1-3- 319 287 331 312,33 
2-2-1- 217 284 321 274,00 
2-2-2- 265 244 287 265,33 
2-2-3- 329 289 341 319,67 
2-3-1- 266 313 305 294,67 
2-3-2- 251 200 319 256,67 
2-3-3- 309 291 374 324,67 
3-1-1- 287 325 301 304,33 
3-1-2- 300 250 282 277,33 
3-1-3- 276 285 322 294,33 
3-2-1- 224 238 234 232,00 
3-2-2- 263 316 227 268,67 
3-2-3- 267 309 246 274,00 
3-3-1- 308 230 332 290,00 
3-3-2- 322 336 312 323,33 
3-3-3- 329 246 252 275,67 

  
Totalt 

Medelvärde 283,75 
 
  



Jämförelse av ABB EGM och Permanova extern axel i prestanda och fogföljning 

Bilaga B:3 

EGM ofiltrerad dödtid vid återgång [ms] 
  1 2 3 Medelvärde 
1-1-1- 329 244 295 289,33 
1-1-2- 301 369 284 318,00 
1-1-3- 231 211 249 230,33 
1-2-1- 329 252 344 308,33 
1-2-2- 258 312 289 286,33 
1-2-3- 274 304 340 306,00 
1-3-1- 199 314 335 282,67 
1-3-2- 348 309 378 345,00 
1-3-3- 206 199 259 221,33 
2-1-1- 199 247 256 234,00 
2-1-2- 356 312 366 344,67 
2-1-3- 335 303 351 329,67 
2-2-1- 232 303 326 287,00 
2-2-2- 289 254 306 283,00 
2-2-3- 346 301 202 283,00 
2-3-1- 279 326 336 313,67 
2-3-2- 265 209 347 273,67 
2-3-3- 330 304 247 293,67 
3-1-1- 291 350 314 318,33 
3-1-2- 313 263 290 288,67 
3-1-3- 285 307 339 310,33 
3-2-1- 242 235 249 242,00 
3-2-2- 282 334 230 282,00 
3-2-3- 288 335 263 295,33 
3-3-1- 307 274 187 256,00 
3-3-2- 345 218 212 258,33 
3-3-3- 313 262 272 282,33 

    
Totalt 

Medelvärde 287,52 
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Bilaga B:4 

Permanova ofiltrerad dödtid vid stegändring [ms] 
  1 2 3 Medelvärde 
1-1-1- 13 12 16 13,67 
1-1-2- 12 19 12 14,33 
1-1-3- 14 14 10 12,67 
1-2-1- 17 12 12 13,67 
1-2-2- 16 14 13 14,33 
1-2-3- 12 12 10 11,33 
1-3-1- 13 16 13 14,00 
1-3-2- 13 13 12 12,67 
1-3-3- 11 14 11 12,00 
2-1-1- 13 10 11 11,33 
2-1-2- 11 12 13 12,00 
2-1-3- 11 12 15 12,67 
2-2-1- 12 13 12 12,33 
2-2-2- 11 16 13 13,33 
2-2-3- 12 11 13 12,00 
2-3-1- 17 15 12 14,67 
2-3-2- 14 17 19 16,67 
2-3-3- 15 12 18 15,00 
3-1-1- 13 14 10 12,33 
3-1-2- 15 10 11 12,00 
3-1-3- 8 15 12 11,67 
3-2-1- 16 17 12 15,00 
3-2-2- 17 13 11 13,67 
3-2-3- 12 10 13 11,67 
3-3-1- 11 18 14 14,33 
3-3-2- 12 13 13 12,67 
3-3-3- 14 14 18 15,33 

    
Total 

Medelvärde 13,23 
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Bilaga B:5 

Permanova ofiltrerad dödtid vid återgång [ms] 
  1 2 3 Medelvärde 
1-1-1- 13 17 10 13,33 
1-1-2- 18 14 17 16,33 
1-1-3- 17 14 14 15,00 
1-2-1- 18 14 15 15,67 
1-2-2- 18 16 16 16,67 
1-2-3- 13 11 10 11,33 
1-3-1- 16 12 11 13,00 
1-3-2- 13 15 10 12,67 
1-3-3- 17 16 11 14,67 
2-1-1- 14 16 15 15,00 
2-1-2- 14 19 13 15,33 
2-1-3- 15 15 13 14,33 
2-2-1- 10 11 15 12,00 
2-2-2- 14 10 14 12,67 
2-2-3- 15 12 13 13,33 
2-3-1- 15 18 14 15,67 
2-3-2- 15 15 13 14,33 
2-3-3- 12 14 19 15,00 
3-1-1- 11 13 15 13,00 
3-1-2- 14 10 12 12,00 
3-1-3- 12 10 15 12,33 
3-2-1- 14 16 17 15,67 
3-2-2- 14 12 14 13,33 
3-2-3- 13 13 16 14,00 
3-3-1- 13 12 16 13,67 
3-3-2- 15 12 16 14,33 
3-3-3- 14 13 15 14,00 

    
Total 

Medelvärde 14,02 
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C: Filtrerade dödtider och tidskonstanter 

Parametrar för experiment 
Avstånd till Robotbas 1-x-x-x Nära 

 2-x-x-x Mitt 

 3-x-x-x Långt 
Hastighet x-1-x-x 10mm/s 

 x-2-x-x 20mm/s 

 x-3-x-x 200mm/s 
Storlek på stegändring x-x-1-x 0,5mm 

 x-x-2-x 1mm 

 x-x-3-x 1,5mm 
Utförd mätning x-x-x-1 Första 

 x-x-x-2 Andra 

 x-x-x-3 Tredje 
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EGM stegändring med filter [ms] 
      
Mätning Tidskonstant Dödtid 
1-1-1-2 75 250 
1-1-2-2 60 280 
1-1-3-2 75 260 
1-2-1-2 75 240 
1-2-2-2 45 280 
1-2-3-2 75 280 
1-3-1-2 90 240 
1-3-2-2 70 280 
1-3-3-2 75 290 
2-1-1-2 75 280 
2-1-2-2 50 280 
2-1-3-2 55 280 
2-2-1-2 55 270 
2-2-2-2 60 230 
2-2-3-2 70 270 
2-3-1-2 55 280 
2-3-2-2 100 250 
2-3-3-2 55 280 
3-1-1-2 60 280 
3-1-2-2 70 230 
3-1-3-2 60 280 
3-2-1-2 60 240 
3-2-2-2 60 290 
3-2-3-2 90 240 
3-3-1-2 90 270 
3-3-2-2 60 300 
3-3-3-2 80 230 

Totalt Medelvärde 68 266 
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Permanova stegändring med filter [ms] 
      
Mätning Tidskonstant Dödtid 
1-1-1-2 35 10 
1-1-2-2 25 10 
1-1-3-2 30 15 
1-2-1-2 35 12,5 
1-2-2-2 30 12,5 
1-2-3-2 30 12,5 
1-3-1-2 40 12,5 
1-3-2-2 30 12,5 
1-3-3-2 35 12,5 
2-1-1-2 40 12,5 
2-1-2-2 20 12,5 
2-1-3-2 30 12,5 
2-2-1-2 35 8 
2-2-2-2 30 9 
2-2-3-2 30 10 
2-3-1-2 30 10 
2-3-2-2 30 10 
2-3-3-2 35 10 
3-1-1-2 35 10 
3-1-2-2 35 10 
3-1-3-2 35 10 
3-2-1-2 35 15 
3-2-2-2 30 10 
3-2-3-2 30 10 
3-3-1-3 40 15 
3-3-2-2 40 15 
3-3-3-2 40 10 

Totalt Medelvärde 32,963 11,46 
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D: RAPID-kod för EGM PathCorrection med analog ingång 

MODULE MainModule 
VAR egmident egmIDtest; 
VAR egmstate egmSt1; 
TASK PERS wobjdata wTable:=[FALSE,TRUE,"",[[2094.5,-
224.298,226.712],[0.713716,0.000937039,0.00687086,0.700401]],[[-
0.00355272,0.00484583,-0.00857779],[1,3.5862E-05,-3.58442E-05,-1.46993E-
05]]]; 
VAR pose pose1:=[[0,0,0],[1,0,0,0]]; 
CONST robtarget pHome:=[[-161.94,451.05,803.26],[0.00828224,-
0.994516,0.10388,-0.00882857],[-
1,0,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
TASK PERS tooldata 
tool2:=[TRUE,[[0,0,0],[1,0,0,0]],[45,[0,0,300],[1,0,0,0],0,0,0]]; 
CONST robtarget pStart:=[[-161.18,450.06,713.42],[0.00828152,-
0.994516,0.10388,-0.00882725],[-
1,0,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
CONST robtarget pEnd:=[[578.74,464.05,719.50],[0.00828145,-
0.994516,0.10388,-
0.00883055],[0,0,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
CONST robtarget pHome2:=[[578.17,464.79,788.50],[0.00828221,-
0.994517,0.103876,-
0.00882316],[0,0,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 

 
PROC main() 

TPErase; 
 
!The EGM ID needs to be set first in order for the process to work 
EGMReset egmIDtest; 
EGMGetId egmIDtest; 
egmSt1:=EGMGetState(egmIDtest); 
 
!Writes to the teach pendant if EGM is online 
TPWrite "EGM state initiering 1: " \Num:=egmSt1; 
IF egmSt1 <= EGM_STATE_CONNECTED THEN 

!Specifies that PathCorrection is going to be used with the 
previously set EGM ID 
EGMSetupAI ROB_1, 
egmIDtest,"testegm"\PathCorr\APTR\AiR2y:=aiWago0; 

ENDIF 
 
!Readies the ID for PathCorrection, SampleRate has to be multiples of 24ms. 

 EGMActMove egmIDtest, tool2.tframe\SampleRate:=24; !24; 
MoveJ pHome, v100, fine, tool2\WObj:=wTable; 
MoveL pStart, v100, fine, tool2\WObj:=wTable; 
egmSt1:=EGMGetState(egmIDtest); 
TPWrite "EGM state ActMov 1: " \Num:=egmSt1; 
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!The path that is to be corrected 
EGMMoveL egmIDtest, pEnd, v200, fine, tool2\WObj:=wTable; 
MoveL pHome2, v100, fine, tool2\WObj:=wTable; 
MoveJ pHome, v100, fine, tool2\WObj:=wTable; 
EGMReset egmIDtest; 
 

ENDPROC 
ENDMODULE 
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E: Histogram som sammanställning av mätvärden avlästa från 
olika kurvor. 

Parametrar för experiment 
Avstånd till Robotbas 1-x-x-x Nära 

 2-x-x-x Mitt 

 3-x-x-x Långt 
Hastighet x-1-x-x 10mm/s 

 x-2-x-x 20mm/s 

 x-3-x-x 200mm/s 
Storlek på stegändring x-x-1-x 0,5mm 

 x-x-2-x 1mm 

 x-x-3-x 1,5mm 
Utförd mätning x-x-x-1 Första 

 x-x-x-2 Andra 

 x-x-x-3 Tredje 
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