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av

ELIN EKLUND

Reg nr: LiTH-ISY-EX–05/3635–SE
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Sammanfattning

Detta examensarbete undersöker hur mycket cykeltiden, d v s tiden det tar
för en industrirobot att utföra en given uppgift, kan reduceras om en extra
frihetsgrad införs i ett robotsystem. Den extra frihetsgraden har utgjorts av
en linjär åkbana, som skall användas p̊a ett optimalt sätt. Problemet har
kartlagts med hjälp av simuleringar i robotsimuleringsprogrammet Robot-
Studio.

För att i Matlab kunna genomföra en optimering med cykeltiden fr̊an en
simulering i RobotStudio som m̊alfunktion, har en kommunikation mellan
Matlab och RobotStudio satts upp med hjälp av ett gränssnitt skrivet i
Visual Basic. En algoritm har utvecklats för att lösa problemet. Tv̊a olika
optimeringsmetoder, fmincon och complex, har jämförts och utvärderats.

Algoritmen har testats genom att den tillämpats p̊a n̊agra olika fall.
Resultaten visar att cykeltiden i m̊anga fall kan förbättras med ca 20-30
procent, om förflyttningarna längs åkbanan optimeras med den i detta ar-
bete föreslagna metoden.

Nyckelord: robot, optimering, redundant, frihetsgrader, cykeltid, arbets-
station

Abstract

This master thesis studies how much the cycle time, i.e. the time it takes
for an industrial robot to perform a given task, can be reduced if an extra
degree of freedom (DOF) is added to the robot system. The extra DOF
consists of a linear track, which is supposed to be used in an optimal way.
The problem has been studied using simulations in the robot simulation
tool RobotStudio.

To be able to run an optimization in Matlab, with the RobotStudio
simulation cycle time as the object function, communication between Mat-
lab and RobotStudio has been set up with an interface written in Visual
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Basic. An algorithm has been developed to solve the problem. Two diffe-
rent optimization methods, fmincon and complex, have been examined and
compared.

The resulting algorithm has been applied to test cases. The results show
that the cycle time in several cases can be reduced by 20-30 percent, if the
movements along the track are optimized with the suggested method.

Keywords: robot, optimization, redundant, degrees of freedom, cycle ti-
me, work station
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Kapitel 1

Inledning

1.1 Bakgrund

P̊a m̊anga tillverkningsföretag utförs ofta arbetsuppgifter med hjälp av in-
dustrirobotar. Med en industrirobot kan man p̊a ett säkert och effektivt sätt
utföra monotona eller hälsofarliga uppgifter, som t ex att packa produkter,
svetsa eller lackera bilar.

Prestandan för en robot, d̊a den skall utföra en viss arbetsuppgift, beror
p̊a positionen av arbetsobjektet relativt roboten. En robot som är d̊aligt
placerad relativt arbetsobjektet riskerar att utföra ett ineffektivt arbete.
Det är därför önskvärt att kunna optimera den relativa positionen mellan
roboten och arbetsobjektet, för att kunna minimera cykeltiden, d v s den
tid det tar för roboten att utföra en specifik uppgift.

Roboten och arbetsobjektet kan flyttas relativt varandra med hjälp av
extra axlar, t ex åkbanor eller positionerare. Det är även möjligt att ha flera
robotar som arbetar tillsammans. D̊a gäller det att hitta det bästa sättet
för dessa att arbeta tillsammans s̊a effektivt som möjligt, för att därigenom
vinna tid.

Att det är mycket viktigt att minimera cykeltiden kan först̊as om man
betänker det stora antal uppgifter en robot hinner utföra under t ex ett år.
Antalet tillverkade enheter per tidsenhet beror direkt av cykeltiden. En hal-
verad cykeltid ger fördubblad produktion. Även små minskningar i cykeltid,
kanske bara n̊agra procent, kan dock ge stora vinster.

Tidigare arbete

I ett tidigare examensarbete har en metod utvecklats för att finna den op-
timala placeringen av ett arbetsobjekt med en given uppgift, relativt en
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2 Inledning

stationär robot. För mer information om detta arbete, se [7].
Metoden och implementationen i [7] har sedan förbättrats och utökats,

se [16], och nu finns en add-in till simuleringsmiljön RobotStudio (Robot
Optimal Positioning, ROP).

1.2 Uppgift

De flesta vanliga industrirobotar har sex frihetsgrader. Antalet frihetsgrader
kan sägas vara det samma som antalet leder p̊a roboten. För att placera sitt
verktyg i en specifik punkt fr̊an en specifik riktning behövs allmänt sex
frihetsgrader, tre för att f̊a rätt position i x-,y- och z-led, och tre för att f̊a
rätt rotation.

Grundidén med detta examensarbete är att undersöka hur mycket cy-
keltiden för att utföra en viss uppgift kan reduceras om ytterligare en fri-
hetsgrad introduceras i systemet. Därför kommer ett system med sju fri-
hetsgrader, best̊aende av en robot med sex frihetsgrader, och en extern axel
med en frihetsgrad att behandlas. Den externa axeln kan best̊a endera av
en linjär åkbana, eller av en positionerare som kan rotera arbetsobjektet.

1.3 Mål

Målen med uppgiften är:

• Att undersöka hur man kan utnyttja en extra frihetsgrad för att mi-
nimera cykeltiden för det system som beskrivs i avsnitt 1.2.

• Att utveckla och implementera en metod för att minimera cykeltiden.

Följande förväntas levereras:

• Kartläggning av problemet.

• En metod för att optimera systemet som beskrivs i avsnitt 1.2.

• Enkel implementation.

• Teknisk rapport inneh̊allande:

– Litteraturstudie om optimering av redundanta robotsystem.

– Beskrivning av metod.

– Resultat.

– Diskussion.
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1.4 Avgränsningar

Uppgiften förutsätter att den uppgift som roboten skall utföra är given.
Det är allts̊a inte fr̊aga om n̊agot ruttplaneringsproblem, utan uppgiften är
att ta reda p̊a hur den extra frihetsgraden ska utnyttjas optimalt för givna
banor.

1.5 Rapportens disposition

Kapitel 1: Inledning

Kapitel 2: Översikt av det system arbetet handlar om samt den mjukvara
som används.

Kapitel 3: Matematisk beskrivning av roboten, översikt över ickelinjär op-
timering samt litteraturstudie.

Kapitel 4: Närmare definition av det problem som skall lösas.

Kapitel 5: Experiment för att kartlägga problemet.

Kapitel 6: Behandlar hur kommunikationen mellan olika program lösts.

Kapitel 7: Beskriver hur en algoritm för att optimera systemet utvecklats.

Kapitel 8: Tester och resultat.

Kapitel 9: Diskussion och framtida arbete.
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Kapitel 2

Systemöversikt

Detta kapitel inneh̊aller en kort genomg̊ang hur en industrirobot är upp-
byggd och vad delarna kallas. Dessutom presenteras de mjukvaruverktyg
som används.

2.1 Industrirobotar

En industrirobot (se figur 2.1) best̊ar av ett antal armar, eller länkar. Dessa
är sammanbundna med leder (joints) som oftast är endera roterande (revo-
lute) eller linjära (prismatic). Roboten monteras oftast p̊a golvet, men kan
även monteras i taket, s̊a att den f̊ar arbeta upp och ner, eller p̊a en vägg.
Till roboten hör även ett styrsk̊ap, som bland annat inneh̊aller den dator
som styr roboten.

Roboten i figur 2.1 är av en mycket vanlig modell. Den har sex axlar, d v s
sex leder, och sex frihetsgrader. Alla leder p̊a denna robot är roterande leder.
Robotens länkar numreras fr̊an robotens bas, d v s där roboten är monterad i
golvet. P̊a den sista länken fäster man det verktyg som roboten skall utföra
sin uppgift med. Verktyget kan vara t ex en färgspruta, ett plockverktyg
eller en svetst̊ang. För att veta exakt var verktyget befinner sig definieras en
speciell punkt p̊a verktyget som TCP (Tool Center Point). När verktygets
rörelser sedan beskrivs matematiskt refererar man till denna punkt. Om
inget verktyg monterats p̊a roboten är TCP änden av sista länken, där ett
verktyg kan sättas fast. En mer matematisk beskrivning av roboten ges i
avsnitt 3.1.
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6 Systemöversikt

Figur 2.1. Sexaxlig industrirobot fr̊an ABB av modell IRB2400 [2].

2.1.1 Extern axel

En robot utför ofta arbetsuppgifter som är placerade längre ifr̊an varandra
än vad roboten kan n̊a till fr̊an sin plats. Detta problem kan lösas med
hjälp av n̊agon typ av extern axel, vilket i huvudsak kan göras p̊a tv̊a olika
sätt. Endera kan roboten monteras p̊a den externa axeln, eller ocks̊a kan
arbetsstycket monteras p̊a den. Om roboten ska monteras p̊a en extern axel
använder man sig ofta av en linjär åkbana (track). Roboten monteras d̊a p̊a
ett slags plattform, som kan köras fram och tillbaka längs åkbanan, s̊a att
hela roboten flyttas fram och tillbaka. En linjär åkbana kan även användas
för att köra arbetsstycket fram och tillbaka, medan roboten sitter fast i t ex
golvet. Man kan även välja att montera arbetsstycket p̊a en positionerare,
som vrider arbetsstycket runt en axel. Externa axlar kan även användas för
att undvika kollission med förem̊al.

2.1.2 Programmering av roboten

Roboten måste programmeras för att f̊as att utföra önskade uppgifter. För
denna programmering används ABB:s eget robotprogrammeringsspr̊ak RA-
PID. För att f̊a roboten att utföra en viss rörelse skriver man ett visst
kommando i RAPID, s̊a en sekvens av rörelser innebär allts̊a ett program i
RAPID.
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2.2 Utvecklingsmiljön

I utvecklingsarbetet har ett antal mjukvaruverktyg använts. Dessa presen-
teras nedan.

2.2.1 RobotStudio

Alla beräkningar av cykeltider görs med hjälp av simuleringar i programmet
RobotStudio.

RobotStudio är ett verktyg utvecklat av ABB för offlineprogrammering
och simulering av robotar i Windowsmiljö p̊a en vanlig PC. Med Robot-
Studio kan en robotprogrammerare skapa robotprogram p̊a sin egen PC
och testa inställningar i en virtuell robotcell. P̊a s̊a sätt kan nya lösningar
utvärderas utan att systemet fysiskt behöver byggas upp. Se [15] för en
utförlig beskrivning av RobotStudio.

RobotStudio har ett grafiskt användargränssnitt, där den virtuella ro-
botcellen kan skapas i 3D. Robotcellen kan där byggas upp av robot, verktyg,
externa axlar, positionerare och annat som beskriver den miljö roboten är
tänkt att arbeta i. RobotStudios användargränssnitt kan ses i figur 2.2.

Figur 2.2. Här ses en bild fr̊an RobotStudio, där en robot st̊ar p̊a en externa axel.
En bana best̊aende av tv̊a målpunkter kan ses framför roboten.
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RobotStudio bygger p̊a ABB:s Virtual Controller (VC), som simulerar
robotens rörelser. VC:n är en kopia av den mjukvara som styr den riktiga
roboten. Eftersom man använder samma robotprogram och konfigurations-
filer som p̊a fabriksgolvet, kan mycket realistiska simuleringar göras. Med
RobotStudio följer även bibliotek som inneh̊aller modeller av ABB:s alla
robotprodukter.

I den virtuella robotcell som byggs i RobotStudio definieras, förutom
den fysiska miljö roboten skall arbeta i, även hur roboten skall röra sig.
Man definierar dels m̊alpunkter (targets), som är punkter med en viss posi-
tion och orientering i rummet, och dels en eller flera banor (paths) mellan
dessa punkter, som roboten skall röra sig längs. En bana best̊aende av tv̊a
m̊alpunkter kan ses i figur 2.2. En bana best̊ar allts̊a av målpunkter som
skall besökas i en viss ordning.

Om man har en extern axel m̊aste man i varje m̊alpunkt även ange hur
axeln skall st̊a när roboten besöker punkten. I denna rapport kallas detta
att det externa axelvärdet (External Axis Value) anges.

När en m̊alpunkt läggs in i en bana anges rörelseinstruktioner som t ex
med vilken hastighet roboten ska röra sig fram till punkten, och vilken
precision roboten måste ha i den aktuella punkten. Dessutom anges vilken
typ av rörelse roboten ska använda mellan punkterna; om den skall röra sig
linjärt eller axel-för-axel1. Dessa egenskaper hör till en viss bana, vilket gör
att en m̊alpunkt kan ha olika värden p̊a dessa egenskaper för olika banor
den ing̊ar i.

Innan en RobotStudio-simulering genomförs används en funktion som
kallas Sync to Virtual Controller. Med hjälp av denna skapas RAPID-
kod utifr̊an de m̊alpunkter och rörelseinstruktioner som angetts via det gra-
fiska användargränssnittet. Denna RAPID-kod körs under simuleringen se-
dan i VC:n.

2.2.2 RobotStudio API och Visual Basic

Som hjälpmedel vid arbete med RobotStudio finns ett API (Application
Programming Interface). Det kan beskrivas som ett antal kommandon för att
komma åt olika funktioner i RobotStudio. RobotStudio API baseras p̊a VBA
(Visual Basic for Applications), som är en del av programmeringsspr̊aket
Visual Basic, som används för att skriva egna applikationer i Windowspro-

1Linjär respektive axel-för-axel-rörelse motsvarar kommandona moveL och moveJ i
RAPID-kod. Vid linjär rörelse rör sig TCP kortaste vägen mellan tv̊a punkter i kartesiska
koordinater och vid axel-för-axel-rörelse rör sig roboten kortast möjliga väg i ledvinkel-
koordinaterna.
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gram. Med hjälp av funktionerna i RobotStudio API kan användaren skriva
egna program som kan köras i RobotStudio, t ex simuleringar. Det mesta
som kan göras grafiskt i RobotStudio, kan även göras med programkod med
hjälp av API:t. Det är t ex möjligt att läsa ut och ändra värden p̊a positioner
i programkoden, vilket innebär att man kan skriva program där flera simu-
leringar körs efter varandra och placeringen av målpunkterna eller n̊agot
annat ändras mellan körningarna.

2.2.3 Matlab

Matlab är ett interaktivt programbibliotek för numeriska beräkningar och
grafiska presentationer av dessa beräkningar. Programmet används för alla
beräkningar i examensarbetet, t ex optimering, och för åsk̊adliggörande av
resultat genom plottning.
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Kapitel 3

Teori

Detta kapitel ger en matematisk beskrivning av roboten, en kort översikt av
omr̊adet ickelinjär optimering samt en presentation av den litteraturstudie
som gjorts om optimering av redundanta robotsystem.

3.1 Matematisk beskrivning av roboten

I avsnitt 2.1 beskrevs industriroboten övergripande. I detta avsnitt följer en
mer matematisk beskrivning av roboten. Allmän robotik finns beskriven i
t ex [4] och avsnittet bygger till stor del p̊a denna bok. För mer information
om ABB:s robotar kan [1] studeras. Allt i detta avsnitt är inte nödvändigt
för att först̊a rapporten, men avsikten är att det skall ge en bättre först̊aelse
för robotikomr̊adet.

3.1.1 Kinematik

Kinematik är ett centralt omr̊ade inom robotik. Kinematik handlar om att
beskriva positioner, hastigheter och accelerationer i rummet matematiskt,
utan att ta hänsyn till de krafter som orsakat rörelserna.

Beskrivning av positioner

En viktig utg̊angspunkt är att kunna beskriva ett föremåls, t ex en ro-
botlänks eller ett arbetsobjekts, placering i rummet. Grovt sett behövs tv̊a
egenskaper, dess position och dess orientering. Matematiskt kan dessa tv̊a
egenskaper beskrivas m h a ett koordinatsystem, som är fixt i det objekt man
vill beskriva. Sedan kan positionen och orienteringen för förem̊alet beskrivas

11
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m h a positionen och orienteringen för detta koordinatsystem i förh̊allande
till n̊agot referenskoordinatsystem.

Standardkoordinatsystem

Inom robotik finns det vissa standardkoordinatsystem som används ofta.
Det är t ex det globala koordinatsystemet (world frame) (inertialsystem),
baskoordinatsystemet (base frame), som sitter fast i robotens första länk (och
kan ses i figur 3.1), och ett koordinatsystem i robotens verktyg (tool frame).

Figur 3.1. Baskoordinatsystemet för en robot [2].

Frihetsgrader

Begreppet frihetsgrader har introducerats tidigare, och förklarats betyda an-
talet leder p̊a roboten. En mer exakt beskrivning är att antalet frihetsgrader
för en robot är det antal oberoende variabler som behövs för att entydigt
beskriva var alla robotens delar är belägna, när robotens konstruktion är
given. Ordet frihetsgrader används generellt även i samband med andra
mekaniska konstruktioner än robotar. En robot best̊ar ofta av en öppen ki-
nematisk kedja, d v s alla länkar sitter i serie efter varandra. D̊a är antalet
frihetsgrader detsamma som antalet leder, och de variabler som beskriver
länkarnas positioner är, om alla leder är roterande, alla ledvinklarna.

Fram̊at- och inverskinematik

Robotens konfiguration kan beskrivas med hjälp av ledvinkelkoordinaterna
(joint space), d v s i vilken vinkel var och en av robotens leder st̊ar. Ofta
är vi dock intresserade av att veta vilken position och orientering robo-
tens verktyg f̊ar, d̊a den har en viss uppsättning ledvinklar. Att göra denna
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omvandling fr̊an ledvinkelkoordinater till det kartesiska rummet kallas di-
rektkinematik eller fram̊atkinematik. Om xi är koordinaterna i det kartesiska
rummet och θi är ledvinklarna, kan denna omvandling för en sexaxlig robot
matematiskt beskrivas som nedan:

x1 = f1(θ1, θ2, ...θ6)
x2 = f2(θ1, θ2, ...θ6)
...
x6 = f6(θ1, θ2, ...θ6)

Ett annat viktigt fall är det omvända, nämligen att utifr̊an önskad po-
sition och orientering för robotens verktyg, räkna ut vilka uppsättningar
ledvinklar som ger dessa. Denna typ av beräkningar kallas inverskinema-
tik och utförs frekvent i robotens styrdator, d̊a den räknar ut hur robotens
leder ska röra sig. Problemet är matematiskt krävande eftersom ekvationer-
na är ickelinjära och lösningarna ofta inte kan framställas p̊a sluten form.
Dessutom kan ett problem ha multipla lösningar, eller ingen lösning alls.

Arbetsomr̊ade

Huruvida kinematiska lösningar existerar eller inte, avgör hur robotens ar-
betsomr̊ade (workspace) ser ut. När roboten inte kan n̊a en viss punkt med
sitt verktyg (i rätt orientering), innebär det att punkten ligger utanför robo-
tens arbetsomr̊ade. Att en punkt ing̊ar i arbetsomr̊adet innebär med andra
ord att det finns (̊atminstone) en kinematisk lösning i den punkten.

Ibland används tv̊a olika definitioner av arbetsomr̊ade. Dels dextrous
workspace, som är det omr̊ade i rummet dit roboten kan n̊a med sitt verktyg
med godtycklig orientering, och dels reachable workspace, som är det omr̊ade
dit roboten kan n̊a i n̊agon orientering. Det förstnämnda omr̊adet är en
delmängd av det sistnämnda.

Olika konfigurationer

När det finns flera lösningar till det inverskinematiska problemet innebär
det att roboten kan n̊a samma position och orientering för verktyget med
hjälp av olika uppsättningar ledvinklar. Dessa olika alternativ kallas olika
konfigurationer. För m̊anga robottyper kan man ange vilken konfiguration
man önskar genom att ange vilken kvadrant vinklarna för led 1, led 4 respek-
tive led 6 skall ligga i, vilket kallas konfigurationsparametrar. Numreringen
av lederna kan ses i figur 3.2.
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Figur 3.2. Numreringen av lederna för robotmodellen IRB2400 [2].

För vissa robottyper används ytterligare en konfigurationsparameter,
som kan ha lite olika betydelse, men ofta används för att kontrollera led 5
eller led 2. För mer information om detta, se [1]. Ofta vill man att roboten
skall använda samma konfiguration när ett program körs, som programme-
raren hade tänkt sig vid programmeringen, för att undvika att roboten gör
oväntade rörelser. Detta löses genom att det i robotprogrammeringsspr̊aket
RAPID finns funktioner för att kontrollera konfigureringsparametrarna. I
figur 3.3 kan ett s̊adant exempel ses. Här uppn̊as samma position och ori-
entering för TCP, medan led 1 är roterad 180 grader mellan de tv̊a bilderna
av roboten.

Figur 3.3. Tv̊a olika konfigurationer som ger samma position och orientering för
TCP. Bland annat är led 1 roterad 180 grader mellan bilderna [2].
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Jacobianen

Förutom att räkna ut verktygets statiska position vill man ofta analysera
robotens rörelser. När man ska göra en analys av hastigheten för en ro-
bot definierar man ofta en matris som kallas Jacobianen. Jacobianen är en
avbildning fr̊an vinkelhastigheterna i ledvinkelkoordinaterna, θ̇, till hastig-
heten uttryckt i kartesiska koordinater, V.

Antag att vi har sex funktioner, x1,...,x6, som alla beror av sex variab-
ler, θ1,...,θ6. Detta är fallet om vi vill ta fram de kartesiska positions- och
orienteringskoordinaterna när vi känner robotens ledvinklar för en vanlig
sexaxlig robot.

x1 = f1(θ1, θ2, ...θ6)
x2 = f2(θ1, θ2, ...θ6)
...
x6 = f6(θ1, θ2, ...θ6)

Med vektornotation kan man skriva

X = f(θ)

För att kunna beskriva hastigheter vill vi derivera funktionerna ovan. Man
använder sig d̊a av kedjeregeln och f̊ar

δx1 =
∂f1

∂θ1
δθ1 +

∂f1

∂θ2
δθ2 + ... +

∂f1

∂θ6
δθ6

δx2 =
∂f2

∂θ1
δθ1 +

∂f1

∂θ2
δθ2 + ... +

∂f2

∂θ6
δθ6

...

δx6 =
∂f6

∂θ1
δθ1 +

∂f1

∂θ2
δθ2 + ... +

∂f6

∂θ6
δθ6

Med vektornotation
δX =

∂f

∂θ
δθ

Här döps matrisen med de partiella derivatorna till J(θ), Jacobianen, och
uttrycket kan skrivas om

∂f

∂θ
= J(θ)

δX = J(θ)δθ
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Om vi dividerar b̊ada sidorna med δt kan vi se Jacobianen som en av-
bildning fr̊an hastigheter i θ till hastigheter i X

V = J(X)θ̇

Jacobianen är matematiskt sett den flerdimensionella formen av deriva-
ta. I detta fall blir allts̊a Jacobianen en matris av formatet 6x6. Om funktio-
nerna är olinjära, s̊a är de partiella derivatorna funktioner av variablerna.
I varje ögonblick har θ ett värde, och J(θ) är d̊a en linjär transformation.
Men θ ändras med tiden, och med den även den linjära transformationen,
vilket innebär att Jacobianen är en tidsberoende linjär transformation.

Singulariteter

När vi har en linjär transformation mellan ledvinkelhastigheter och karte-
siska hastigheter dyker fr̊agan upp om huruvida transformationen är inver-
terbar. Om den är det kan vi ju räkna ut ledvinkelhastigheterna för varje
ögonblick, om vi vet hur vi vill att roboten ska röra sig i kartesiska koordi-
nater enligt:

θ̇ = J−1(θ)V

För de flesta robotar finns värden p̊a vektorn θ där Jacobianen J(θ) inte
är inverterbar, d v s matrisen är singulär. S̊adana konfigurationer hos robo-
ten kallas helt enkelt singulariteter. När roboten befinner sig i en singulari-
tet innebär det att den förlorat en eller flera frihetsgrader i rörelseförm̊aga
i kartesiska koordinater.

Figur 3.4. När axel 5 st̊ar i 0 grader, ligger axel 4 och axel 6 parallellt, och roboten
st̊ar i en singularitet. Den har d̊a förlorat en frihetsgrad i rörelseförm̊aga [2].

Man kan dela upp singulariteterna i tv̊a kategorier: Workspace boundary
singularities innebär att roboten befinner sig nära gränsen av sitt arbets-
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omr̊ade. Det inträffar d̊a robotarmen endera är helt utsträckt eller helt ihop-
vikt. Det är ganska lätt att tänka sig att om robotarmen är helt utsträckt
kan man inte längre röra verktyget ut̊at längs armens riktning. Workspace
interior singularities är singulariteter som inträffar i det inre av robotens
arbetsomr̊ade och beror enkelt uttryckt p̊a att flera vridningsaxlar hamnar
i linje. Se figur 3.4 för ett exempel.

3.1.2 Dynamik

Hittills har endast robotens kinematik tagits upp, och inte de krafter som
orsakar rörelserna. Robotdynamik är ett stort omr̊ade, som här kommer att
behandlas mycket kort.

Bland annat måste man ta hänsyn till robotens dynamik för att kunna
simulera rörelserna för en robot. Man behöver känna till robotens massför-
delning, och dess tröghetsmoment runt alla axlar.

θ̈ = M−1(θ)(τ − V (θ, θ̇)−G(θ)− F (θ, θ̇)) (3.1)

där M(θ) är robotens massmatris, τ är en vektor med de moment robotens
motorer utvecklar, V(θ, θ̇) är en vektor av centrifugal- och Coriolistermer
och G(θ) är en vektor av gravitationstermer. Termen F(θ, θ̇) är en modell
av friktionskrafter. Mer om detta kan läsas i [4].

3.1.3 Varför varierar cykeltiden inom robotens arbetsom-
r̊ade?

Cykeltiden för att utföra en viss uppgift varierar beroende p̊a var i robotens
arbetsomr̊ade den utförs. Om roboten är nära en singularitet begränsas dess
hastighet. Därför är det viktigt att försöka undvika att komma för nära
singulariteter. Robotens accelerationsförm̊aga beror p̊a vilken/vilka leder
som rör sig, bland annat därför att den massa som skall accelereras blir
olika. T ex måste mycket mer massa accelereras d̊a led 1 vrids, eftesom hela
roboten vrids d̊a, än d̊a led 6 vrids, eftersom endast robotens handled vrids
d̊a.

Med en extern axel kan roboten f̊as att i större utsträckning arbeta i en
gynnsam del av sitt arbetsomr̊ade, och därmed kan cykeltiden minskas.

3.2 Optimering

I detta avsnitt följer en genomg̊ang av grunderna inom (ickelinjär) optime-
ring. Mer om ämnet kan läsas i [14].
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Optimering handlar i det allmänna fallet om att bestämma en uppsätt-
ning variabler, som i n̊agon bemärkelse är optimala. Detta uppn̊as genom
att man minimerar en målfunktion som beror av variablerna. Det kan även
handla om maximering av en funktion, men d̊a man alltid kan skriva om ett
s̊adant problem till ett minimeringsproblem, räcker det med att behandla
detta fall.

Oftast finns det n̊agon typ av villkor p̊a variablerna. Först och främst
m̊aste oftast variablernas värden ligga inom bestämda intervall, som be-
stäms av variablernas (ofta fysikaliska) innebörd. En sträcka m̊aste t ex vara
positiv för att ha en fysikalisk innebörd. Dessutom finns ofta villkor som
berör variabelvärdenas inbördes förh̊allande, vilket uttrycks som likheter
eller olikheter. Dessa ekvationer kan vara linjära eller ickelinjära.

Matematiskt kan ett allmänt problem formuleras som:

min f(x1, ..., xn)
x1, ..., xn ∈ R
under bivillkoren

gj(x1, ..., xn) ≤ 0, j ∈ [1,m]
gj(x1, ..., xn) = 0, j ∈ [m + 1, p]
xi,min ≤ xi ≤ xi,max, i ∈ [1, n]

Om b̊ade målfunktionen och alla bivillkor är linjära funktioner har man
ett linjärt optimeringsproblem. Om däremot n̊agon av dessa funktioner är
ickelinjär klassificeras problemet som ickelinjärt.

3.2.1 Ickelinjär optimering

V̊art problem kommer att resultera i att ett ickelinjärt optimeringsproblem
formuleras. Till skillnad fr̊an linjära optimeringsproblem finns ingen gene-
rell metod som kan användas till alla ickelinjära optimeringsproblem, utan
man måste anpassa lösningsmetoden till problemets speciella struktur. Ic-
kelinjära problem kan t ex delas in i kategorierna obegränsad respektive
begränsad optimering. Obegränsad optimering innebär att det inte finns
n̊agra bivillkor, begränsad att det finns bivillkor. Problemen kan även kate-
goriseras efter typen av bivillkor, t ex linjära eller kvadratiska.
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3.2.2 Konvexitet

Ett annat sätt att dela upp problemen är i grupperna konvexa respektive
ickekonvexa problem. Kraven för att ett problem ska vara konvext är att
m̊alfunktionen m̊aste vara konvex och att det omr̊ade som definieras av
bivillkoren måste vara en konvex mängd.

För en konvex funktion (i en dimension) kan man dra ett streck mellan
tv̊a godtyckliga punkter p̊a kurvan, utan att n̊agonsin hamna under kurvan.
Denna illustration av konvexiteten hos en endimensionell funktion kan ses i
figur 3.5. Detta kan sedan generaliseras till högre dimensioner.

Figur 3.5. Konvexitet för en endimensionell funktion.

För en mängd gäller en liknande definition av konvexitet. Man ska (i tv̊a
dimensioner) kunna dra en linje mellan tv̊a godtyckliga punkter i mängden
utan att strecket n̊agonsin befinner sig utanför mängden. Se figur 3.6.

3.2.3 Sökmetoder

De flesta ickelinjära lösningsmetoder bygger p̊a n̊agon slags sökmetod. Vid
användning av en sökmetod startar man fr̊an en till̊aten lösning till pro-
blemet, och rör sig successivt i riktningar som bestäms av metoden till nya
till̊atna punkter, där man f̊ar bättre och bättre målfunktionsvärden. När
ingen riktning kan hittas som ger bättre värden, har ett lokalt optimum
n̊atts.

För en icke-konvex målfunktion kan en sökmetod hitta olika lokala opti-
ma. Vilket den hittar beror p̊a startpunkten, eftersom den konvergerar mot
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Figur 3.6. Konvexitet för en mängd.

det lokala optimum som ligger i samma sänka som startpunkten (eftersom
den alltid rör sig mot bättre funktionsvärden). För att undvika att hamna i
ett ickeglobalt minimum är det därför bra att lyckas hitta en startgissning
som ligger i närheten av det globala optimumet. Ett annat sätt är att star-
ta sökningen i olika startpunkter, och sedan jämföra m̊alfunktionsvärdena
och välja den bästa punkten av dem man hittat. Om man har ett konvext
problem kan man dock vara säker p̊a att det optimum man hittar är globalt.

3.2.4 Obegränsad optimering

Principerna för hur man löser obegränsade optimeringsproblem, allts̊a pro-
blem utan bivillkor, utgör även grunden för hur man löser begränsade pro-
blem. För att lösa obegränsade problem använder man sig ofta av n̊agon
slags sökmetod. Det som skiljer s̊adana metoder åt är främst hur sökrikt-
ningen väljs.

Ett optimum till ett obegränsat problem är alltid en stationär punkt.
Med detta menas att gradienten av m̊alfunktionen är lika med noll. Gradi-
enten av en funktion kan sägas vara en slags derivata i flera dimensioner.
Den är en vektor som anger åt vilket h̊all funktionen har brantast lutning,
d v s åt vilket h̊all funktionsvärdet ökar snabbast. Gradienten ges av

∇f = grad(f) = (
∂f

∂x1
,

∂f

∂x2
, ...)

Att gradienten är noll är allts̊a ett nödvändigt villkor för att en punkt skall
kunna vara ett optimum. Om funktionen är konvex utgör detta även ett
tillräckligt villkor för att man ska ha hittat ett globalt optimum. Ofta har
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man dock en icke-konvex funktion. I detta fall är ett tillräckligt villkor för
att man ska ha ett lokalt minimum att punkten är en stationär punkt och
att Hessianen i punkten är positivt (semi)definit. För ett maximum skall
d̊a Hessianen vara negativt definit. Däremot kan man inte veta om punkten
är ett globalt optimum.

3.2.5 Begränsad optimering

Det finns m̊anga olika metoder för att lösa ickelinjära problem med bivillkor.
Ofta försöker man utveckla lösningsmetoder som är skräddarsydda efter just
det problem man har. Bland annat använder man olika typer av metoder
för problem med linjära respektive olinjära bivillkor. Metoderna bygger ofta
p̊a att man löser flera enklare optimeringsproblem. Ett ickelinjärt problem
med ickelinjära bivillkor kan ofta omformuleras s̊a att man sedan löser en
sekvens av obegränsade optimeringsproblem.

3.3 Litteraturstudie

För att undersöka om problemet redan lösts, eller f̊a uppslag till lösningsme-
toder, har en litteratursökning gjorts i databasen IEEE Xplore. Sökningar
p̊a nyckelord som optimization, task, robot och redundant i olika kombina-
tioner, har genererat ganska m̊anga träffar, medan sökningar inneh̊allande
external axis och cycle time i stort sett inte givit n̊agra träffar alls.

Övervägande delen av de artiklar som hittats behandlar design av regler-
system för redundanta system. T ex skriver Egeland 1987, [6] om att ut-
veckla en regleralgoritm för en liten, snabb manipulator fastsatt p̊a en po-
sitionerande del. Idén är att l̊ata positioneraren ta hand om de l̊angsamma
rörelserna och roboten om de sm̊a snabba rörelserna. För att beskriva den
utökar man positionsvektorn till robotens TCP med de generaliserade ko-
ordinaterna till den positionerande delen. Detta uppn̊as genom att man har
en referens för den positionerande delen och en för själva roboten och m h a
linjärkvadratisk optimering straffar avvikelser för roboten betydligt h̊ardare
än avvikelser för positioneraren. Singulariteter och förlust av frihetsgrader
undviks genom att en referens för den positionerande delen genereras under
körning. Regleralgoritmen verkar i kartesiska koordinater, istället för p̊a ro-
botens ledvinklar. Det är genom denna metod rörelserna kan delas upp s̊a
att positioneraren f̊ar de stora, l̊angsamma rörelserna och manipulatorn de
små, snabba.
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Ofta är m̊alet för optimeringen av redundanta system att säkerställa
att roboten hela tiden har en gynnsam konfiguration d̊a den skall utföra en
viss uppgift. S̊a är fallet i [5], där fyra olika funktioner, beroende p̊a bland
annat Jacobianen, föresl̊as och utvärderas som m̊alfunktioner vid optimering
av konfigurationen. Framförallt rekommenderar man dessa funktioner vid
optimering av system med fler än en extra frihetsgrad, d̊a man kan optimera
med fler än ett m̊al, t ex b̊ade konfigurationsoptimering och undvikande av
kollisioner.

I litteraturen behandlas ofta fallet där roboten är fastsatt p̊a n̊agon slags
vagn som kan köra omkring p̊a marken, och allts̊a inte är l̊ast till en axel.
Detta är fallet i [12], där man har en manipulator monterad p̊a en mobil
platform. Här antas dock att banan inte är känd fr̊an innan, utan en referens
genereras i realtid. Artikeln g̊ar till stor del ut p̊a att presentera en regleral-
goritm för att se till att manipulatorn alltid har en gynnsam konfigurering
om man mäter manipulerbarheten. Manipulerbarheten definieras som

w =
√

det J(θ)J(θ)T

där θ är robotens ledvinklar och J(θ) är Jacobianen för roboten.
Manipulerbarheten kan sägas vara ett m̊att p̊a avst̊andet fr̊an singulari-

teter för en viss konfiguration. När roboten st̊ar i en singularitet är manipu-
lerbarheten noll. När man är nära en singularitet är det sv̊art att röra TCP
i vissa riktningar. Genom att optimeringen maximerar manipulerbarheten,
f̊ar man roboten att h̊alla sig ifr̊an singulariteter. Det intressanta för detta
examensarbete är främst det sistnämnda; hur plattformen kan användas för
att alltid ställa roboten i en gynnsam konfiguration. Detta kan kanske vara
ett uppslag för vad som ska optimeras. I övrigt handlar artikeln främst om
modellering av plattformen samt utvecklandet av en regleralgoritm.

Carriker, Khosa och Krogh skriver 1989 i [8] om planering av en upp-
gift för ett robotsystem med en manipulator monterad ovanp̊a en mobil
plattform. Problemet formuleras som ett ickelinjärt optimeringsproblem.
En kostnadsfunktion definieras, i vilken man delar upp kostnaden för att
röra plattformen respektive manipulatorn genom att använda olika vikt-
ningar. Eftersom man f̊ar ickekonvexa och icke sammanhängande regioner av
till̊atna punkter, hittar man inte optimum med konventionella optimerings-
metoder. Istället presenteras en heuristisk metod för att hitta startpunkter
för optimeringen. Dessa används sedan som startpunkter för en numerisk
standardalgoritm som med hjälp av gradientberäkningar ska hitta ett glo-
balt minimum för kostnadsfunktionen. Nackdelen med s̊adana metoder är
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att den erh̊allna lösningen beror av vilken startpunkt man utg̊att fr̊an.
Samma författare återkommer 1990 med en ny artikel [3] där i stort

sett samma problem som i [8] formuleras, med en robot ovanp̊a en mobil
plattform. Man betonar att en betydande fördel med redundanta system
av denna typ är att man kan utöka robotens arbetsomr̊ade genom att röra
den mobila plattformen. Man p̊apekar även att man i denna artikel mest är
intresserade av att optimera rörelsen för speciella uppgifter, snarare än att
undersöka hur roboten beter sig i hela arbetsomr̊adet.

Vid formuleringen av optimeringsproblemet delas även här plattformens
respektive robotens rörelse upp, och ett ickelinjärt problem, med ett icke-
konvext, icke sammanhängande omr̊ade av till̊atna punkter erh̊alls. Skillna-
den mot det föreg̊aende arbetet är att författarna här föresl̊ar optimerings-
metoden simulated annealing för optimeringen. Denna metod använder sig
inte av gradienter och har visat sig fungera bra för vissa typer av sv̊ara
problem. Den garanterar dock inte att optimum hittas, men hittar oftast
punkter nära ett globalt optimum. Metoden har bland annat använts till
stora kombinatoriska problem. Metoden är ganska beräkningstung och kan
därför ta l̊ang tid för stora problem. Metoden g̊ar mycket kort ut p̊a att
man prövar sig fram för att hitta en punkt med lägre m̊alfunktionsvärde,
och om man hittar s̊adana accepterar man den nya punkten. Det finns sam-
tidigt en viss sannolikhet för att punkter med sämre m̊alfunktionsvärden
skall accepteras, vilket gör att metoden har möjlighet att ta sig ut ur ett
lokalt optimum för att hitta det globala optimat.

Simulated annealing används ocks̊a som ett verktyg för att optimera de-
signen av robotceller i [13]. Här har metoden vidareutvecklats för att snabbt
hitta ett lokalt minimum i ett visst omr̊ade, och sedan g̊a vidare och söka
av andra omr̊aden, men inte komma tillbaka till omr̊aden den redan besökt.
Den kan ocks̊a hitta flera lokala optima och kommer ih̊ag dessa, s̊a att flera
nästan optimala punkter kan returneras.

En annan optimeringsmetod som kan fungera bra d̊a m̊alfunktionsvär-
dena beräknas genom simulering av ett system är n̊agon variant av complex-
metoden.

Krus och Andersson nämner i [11] att optimering baserad p̊a simule-
ringar är ett viktigt omr̊ade, som oftast kräver optimeringsmetoder som
inte använder sig av målfunktionens gradient. Direkta sök-metoder är d̊a
oftast ett naturligt val. S̊adana metoder kräver att m̊alfunktionens värde
beräknas ett stort antal g̊anger (genom att modellen simuleras). De är dock
änd̊a attraktiva, eftersom man d̊a kan optimera kompletta ickelinjära sy-
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stem, utan att behöva framställa en grovt förenklad modell, vilket mer ana-
lytiska optimeringsmetoder kräver. Detta kan ocks̊a vara till hjälp när det
finns begränsad information om m̊alfunktionen och man inte kan f̊a fram
gradienten till funktionen explicit, eller att det finns implicita bivillkor. I ar-
tikeln presenteras en modifiering av den ursprungliga complex-algoritmen,
vilken beskrivs i korthet i avsnitt 7.2.2. Krus och Andersson har modifierat
metoden genom att införa en slumpmässig störfaktor och en glömskefaktor.
För ett visst optimeringsproblem har man optimerat värdena p̊a dessa para-
metrar. De optimala värdena p̊a parametrarna är dock olika för olika typer
av optimeringsproblem.

3.3.1 Slutsats av litteraturstudien

Inget arbete som löser samma problem som detta examensarbete har hittats.
Litteraturstudien bekräftar dock att det kan vara mycket användbart med
redundans i ett robotsystem, b̊ade för att utöka robotens arbetsomr̊ade och
för att kunna utföra uppgifter med en gynnsam konfiguration för roboten.
En gynnsam konfiguration kan ge b̊ade minskad cykeltid och förbättringar
av andra egenskaper.

I m̊anga av de studerade artiklarna har m̊alet varit att hitta en bra re-
gleralgoritm till ett robotsystem. Ofta har man i beräkningarna explicit haft
tillg̊ang till och använt systemets Jacobian. Denna situation överensstämmer
inte riktigt med detta examensarbete, där simuleringar av ett robotsystem
är tänkta att användas.

Litteraturstudien har givit förslag p̊a olika typer av optimeringsmetoder
för att lösa optimeringsproblemen. Dels används klassiska gradientbaserade
optimeringmetoder och dels icke gradientbaserade metoder som simulated
annealing och complex. Den situation som mest liknar detta examensarbete
är problemställningen i Krus och Anderssons artikel [11]. Där presenteras
complex som en lämplig optimeringsmetod.



Kapitel 4

Problemdefinition

4.1 En generell station

Alla simuleringar i RobotStudio görs för stationer som principiellt ser ut
som den i figur 4.1. Stationen best̊ar bland annat av roboten som st̊ar p̊a en
åkbana (den externa axeln) och den bana, best̊aende av n st m̊alpunkter,
som skall simuleras. Det som skall optimeras i denna uppgift är det externa

Figur 4.1. I figuren visas en generell station i RobotStudio inneh̊allande en bana
med n st m̊alpunkter. I denna bana är n=5.

axelvärdet för alla m̊alpunkter i en bana, d v s det värde som anges i defini-
tionen av varje m̊alpunkt p̊a var den externa axeln skall st̊a när just denna
m̊alpunkt besöks. I RAPID-kod skrivs detta
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Target1:=[position, rotation, konfiguration, externa_axelvärden]

Sista argumentet i kodraden ovan, externa_axelvärden, är en vektor med
sex element, som ska kunna motsvara sex olika externa axlar. I detta ex-
amensarbete används endast den första komponenten i denna vektor, ef-
tersom endast en extern axel finns. Detta värde kallas i denna rapport för
det externa axelvärdet för m̊alpunkten.

4.2 Simulering i RobotStudio

Uppgiften är allts̊a att ta reda p̊a hur mycket cykeltiden kan reduceras när
en extern axel introduceras i systemet. Det fall där det är enklast att tänka
sig vad som händer, är om vi l̊ater roboten st̊a p̊a golvet och arbetsobjektet
röra sig längs en linjär extern axel.

Dessutom är det här en bra ing̊ang om arbetet senare ska generaliseras
till fler externa axlar, i förlängningen kanske till tv̊a samarbetande robotar,
vilket motsvarar sex externa axlar. D̊a är tanken att den ena roboten st̊ar
och h̊aller i ett arbetsstycke och rör det fram och tillbaka, medan den andra
roboten arbetar p̊a det.

RobotStudio är gjort s̊a att det är roboten som ska åka p̊a åkbanan.
Därför genomförs en simulering genom att roboten st̊ar p̊a den externa axeln
och arbetsobjektet h̊alls stilla. Detta blir dock ekvivalent med att roboten
st̊ar p̊a golvet och arbetsstycket rör sig längs den externa axel, eftersom det
inte finns n̊agon dynamisk koppling mellan robotmodellen och modellen av
den externa axeln som simuleras i RobotStudio (se figur 4.2).

Figur 4.2. I den vänstra bilden sitter banan b fast i bakgrunden och i den vänstra
sitter den fast i den externa axeln. Om fallet till vänster simuleras utan dynamisk
koppling motsvarar det dynamiskt sett fallet till höger.
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Fr̊anvaron av dynamisk koppling mellan roboten och den externa axeln
innebär att simuleringen inte tar hänsyn till den kraft som roboten utövar
p̊a den externa axeln d̊a den accelererar eller retarderar (och vice versa). Se
figur 4.3 för illustration. Därför blir robotens acceleration (och hastighet) i
förh̊allande till banan av målpunkter densamma i högra och vänstra bilden i
figur 4.2, om den dynamiska kopplingen saknas mellan roboten och externa
axeln.

Figur 4.3. Figuren visar den kraft F roboten p̊averkar den externa axeln med, d̊a
den har accelerationen aR relativt externa axeln.



28 Problemdefinition



Kapitel 5

Förberedande analys

Målet med uppgiften är att hitta en metod att optimera de externa ax-
elvärdena för att cykeltiden ska bli s̊a kort som möjligt. För att klara av
detta måste dock problemet kartläggas mer i detalj. En grundläggande fr̊aga
är dessutom hur mycket cykeltiden kan reduceras genom att en extra fri-
hetsgrad införs i systemet. Vidare är det intressant om det finns n̊agra enkla
metoder som kan användas för att hitta optimum, eller en bra startgissning
till optimeringen.

5.1 Kartläggning av problemet med hjälp av Ro-
botStudio

Problemet har kartlagts genom att enkla experiment gjorts i RobotStudio,
med en bana omfattande endast tv̊a m̊alpunkter. Den station som används
kan ses i figur 5.1. För var och en av m̊alpunkterna anges vilket värde den
externa axeln skall ha d̊a roboten besöker m̊alpunkten. Problemet undersöks
i detta avsnitt genom att de externa axelvärdena varieras p̊a olika sätt.
Målpunkterna är placerade s̊apass nära varandra att roboten kan n̊a till
b̊ada punkterna utan att det externa axelvärdet behöver ändras.

5.1.1 Vad kan man vinna?

För att undersöka hur mycket cykeltiden kan minskas, har den bana som
beskrivs ovan simulerats för olika externa axelvärden. I experimentet har det
externa axel-värdet för den första m̊alpunkten h̊allits konstant hela tiden,
medan värdet för den andra punkten har varierats mellan 0 och 0.5 m i

29
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Figur 5.1. Bilden visar den station i RobotStudio i vilken simuleringar utförs i
detta avsnitt.

steg om 1 cm. De förutsättningar som gäller för simuleringen kan avläsas i
tabell 5.1.
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Figur 5.2. Figuren visar hur cykeltiden ändras d̊a externa axel-värdet i m̊alpunkt
nummer 2 ändras. Cykeltiden är ca 26 procent lägre vid det bästa externa ax-
elvärdet, än d̊a axeln inte rörs alls.

I figur 5.2 kan ses att cykeltiden minskar när det externa axel-värdet
för den andra m̊alpunkten ökar, fram till dess att det externa axelvärdet
är ca 0.32 m, för att sedan öka igen. För den bästa förflyttningen f̊as en
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Egenskap Värde
Avst̊andet mellan m̊alpunkterna Roboten n̊ar alla m̊alpunkter utan

att externa axeln flyttas.
Robot IRB2400
Prestanda hos roboten I storleksordningen 5-15 m/s2 (va-

rierar beroende p̊a var i sitt arbets-
omr̊ade roboten befinner sig.)

Extern axel T2000
Prestanda hos den externa axelna 5 m/s2

Robotrörelser Joint (moveJ)
Robothastighet Vmax
Kontroll av konfigurationsparamet-
rar

Avb

aParametrarna acc derivative ratio och dec derivative ratio är satta till värdet 1 under
alla simuleringar.

bKontrollen av konfigurationsparametrarna är avstängd under alla simuleringar, d v s
ConfJ Off resp. ConfL Off används.

Tabell 5.1. Egenskaper för simuleringen.

cykeltid p̊a 0.86 s, att jämföra med ca 1.17 s d̊a axeln har samma värde i
b̊ada punkterna, d v s vid x=0 i grafen. Detta innebär en cykeltidsreducering
p̊a (1.17-0.86)/1.17 ≈ 0.26, d v s 26 procent.

5.1.2 Analys av externa axelvärdenas till̊atna omr̊aden

För att kunna genomföra en optimering måste de gränser mellan vilka de-
signvariablerna skall ligga bestämmas. Designvariablerna i detta problem är
de värden som den externa axeln skall ha för varje målpunkt.

Gränserna kan bestämmas i flera steg. Först och främst finns ett in-
tervall, inom vilket samtliga externa axelvärden måste ligga. Detta är det
intervall som bestäms av den externa axelns fysiska utformning och place-
ring. Om åkbanan är 3 m l̊ang, och är placerad s̊a att externa axelvärdet
i ena änden är noll och värdet ökar längs banan, s̊a måste alla axelvärden
ligga mellan 0.0 och 3.0 m. Om optimeringen utg̊ar fr̊an att man har en
given åkbana, finns det ingen mening med att prata om axelvärden utanför
detta intervall. Intervallet kan direkt hämtas fr̊an RobotStudio, eftersom
dessa värden finns lagrade som egenskaper i objektet för åkbanan.

Det fysiskt bestämda yttre intervallet är naturligtvis samma för alla
m̊alpunkter, men för varje m̊alpunkt finns det ett snävare omr̊ade som gäller
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just denna m̊alpunkt. Detta omr̊ade best̊ar av de externa axelvärden, för vil-
ka roboten kan n̊a m̊alpunkten, d v s kan placera TCP i samma position och
orientering som gäller för målpunkten. Detta omr̊ade beror p̊a robotens kine-
matik. Om en lösning finns för den kinematiska ekvation som uppkommer d̊a
man försöker placera tool-koordinatsystemet i målpunktskoordinatsystemet
d̊a ett visst axelvärde är inställt, s̊a hör detta axelvärde till omr̊adet. Om
man vill kan man även ha kravet att roboten skall ha en viss konfiguration
d̊a den n̊ar målpunkten. I s̊a fall reduceras det till̊atna omr̊adet ytterligare.

5.1.3 Undersökning av variablernas gränser i RobotStudio

Experimentellt kan gränserna för de möjliga externa axelvärdena för en viss
m̊alpunkt mätas upp med hjälp av RobotStudio. Detta utförs genom att ett
visst externt axelvärde ställs in för målpunkten. Därefter används funktio-
nen JumpToTarget i RobotStudio. Detta innebär att roboten försöker n̊a
den aktuella m̊alpunkten när arbetsobjektet st̊ar i en viss koordinat längs
den externa axeln. Om roboten kan n̊a m̊alpunkten ing̊ar det externa ax-
elvärdet i det till̊atna omr̊adet, annars inte.

För att ta reda p̊a gränserna för var den externa axeln kan placeras för
att n̊a en viss m̊alpunkt kan man s̊aledes loopa ovanst̊aende test för ett stort
antal värden jämnt fördelade över hela åkbanan.
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Figur 5.3. De vita omr̊adena visar de externa axelvärden för vilka roboten kan n̊a
b̊ada m̊alpunkterna. Y-axeln visar det externa axelvärdet för första m̊alpunkten,
och x-axeln detsamma för andra m̊alpunkten.

Ett s̊adant test har gjorts för en bana med tv̊a m̊alpunkter. För att
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åsk̊adliggöra de möjliga optimeringsomr̊adena, har resultatet plottats med
det första externa axelvärdet längs y-axeln, och det andra längs x-axeln.
Denna plot kan ses i figur 5.3. De ljusa omr̊adena i plotten är kombinationer
av externa axelvärden fr̊an vilka roboten kan n̊a till b̊ada m̊alpunkterna.

I figuren kan man se att omr̊adet där roboten n̊ar b̊ada punkterna inte är
sammanhängande, utan best̊ar av flera omr̊aden med breda barriärer mellan
varandra. Detta komplicerar optimeringsproblemet avsevärt, och medför att
en optimeringsmetod kan fastna i ett omr̊ade som inte inneh̊aller ett globalt
optimum. När problemet utökas till att omfatta fler målpunkter bör även
antalet icke sammanhängande omr̊aden växa.

5.1.4 Undersökning av cykeltider i RobotStudio

För att kunna undersöka optimeringsfunktionernas beteende, d̊a de försöker
hitta de optimala externa axelvärdena för en bana med tv̊a m̊alpunkter,
har ytterligare ett experiment utförts p̊a den RobotStudio-uppställning som
beskrivs i avsnitt 5.1. P̊a samma sätt som i avsnitt 5.1.3 loopas olika externa
axelvärden igenom, men i detta experiment körs en simulering för varje
inställning för de externa axelvärdena och cykeltiden returnerats.
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Figur 5.4. Bilden visar cykeltiden för olika par av externa axelvärden för vilka
roboten kan n̊a b̊ada m̊alpunkterna. x- och y-axeln anger de externa axelvärdena,
z-axeln anger den simulerade cykeltiden.

Cykeltiden som funktion av de externa axelvärdena för b̊ada målpunkterna
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har sedan åsk̊adliggjorts med hjälp av den tredimensionella plot som kan
ses i figur 5.4.

I figur 5.4 finns de externa axelvärdena längs x- respektive y-axeln och
cykeltiden längs z-axeln. Plotten används sedan som ett verktyg för att
utvärdera optimeringsmetodernas beteende d̊a de söker efter optimum. Man
kan se att cykeltiden varierar kraftigt beroende p̊a externa axelvärden. Det
globala optimat finns i omr̊adet längst upp till vänster, men cykeltiden här
är dock bara marginellt lägre än den lägsta i det största omr̊adet.

5.2 Kan man använda en enkel analytisk modell?

De simuleringar som görs för att ta reda p̊a cykeltiden för en viss uppgift är
tidsödande. En simulering tar i storleksordningen n̊agon sekund. För att ta
fram en optimal uppsättning externa axelvärden är det troligt att m̊anga
simuleringar m̊aste göras, och det vore därför önskvärt att konstruera en
enkel analytisk modell, som kan ge n̊agon slags information om vad som är
optimalt.

Ansatsen är att försöka anpassa en enkel modell av robotens respekti-
ve plattformens rörelser, där b̊ade roboten och den externa axeln antas ha
konstant acceleration och retardation, samt givna maxhastigheter. Informa-
tion om dessa konstanter f̊as genom simuleringar i RobotStudio, för samma
enkla bana som beskrivits och använts i avsnitt 5.1. Under dessa simule-
ringar loggas hastigheten för roboten respektive den externa axeln. Sedan
plottas hastigheten mot tiden, och i denna plot (se figur 5.5) mäts sedan
acceleration, retardation respektive maxhastighet.

I varje m̊alpunkt anges den placering den externa axeln ska ha när
robotens TCP kommer fram till den. Det finns allts̊a tv̊a rörelser att ta
hänsyn till, dels den externa axelns förflyttning, och dels robotens (TCP:s)
förflyttning. Controllern hanterar detta genom att anpassa b̊ada rörelserna
efter den l̊angsammaste rörelsen. Om den externa axeln har sämre accelera-
tionsförm̊aga än roboten, kommer den allts̊a att begränsa robotens rörelse,
och vice versa. Därför borde störst tidsvinst erh̊allas om robotens respekti-
ve den externa axelns förflyttning tar lika l̊ang tid (om man tittar p̊a dem
oberoende av varandra).

Idén är därför att beräkna rörelserna för roboten respektive den exter-
na axeln för olika externa axelvärden i den andra m̊alpunkten. Rörelserna
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Figur 5.5. Här ses hastigheten för den externa axeln plottad mot tiden. Man kan
se att accelerationen är i stort sett konstant och att hastigheten n̊ar ett tydligt tak.

beskrivs av

a(t) =


aacc innan vmax n̊atts
0 d̊a v=vmax

aret i inbromsningsfasen
(5.1)

v(t) =
∫

a(t) dt (5.2)

s(t) =
∫

v(t) dt (5.3)

v(t) ≤ vmax (5.4)

Ekvationerna löses numeriskt för att ta reda p̊a hur l̊ang tid det tar att
förflytta sig samma sträcka som i RobotStudio-banan i avsnitt 5.1. Roboten
st̊ar stilla fr̊an början och har sedan konstant acceleration aacc till dess att
vmax n̊as. Vid inbromsningen har den istället en konstant retardation aret.
Sedan sparas tiden det tar tills roboten respektive den externa axeln har
förflyttat sig den sträcka de ska.

Ovanst̊aende upprepas medan det externa axelvärdet i m̊alpunkt tv̊a i
banan ändras i små steg fr̊an 0 till 0.5 m. Tiden förflyttningarna tar beräknas
med ovanst̊aende metod och sparas i varje steg. Antagandet är sedan att det
externa axelvärde där rörelserna tar lika l̊ang tid är den optimala, eftersom
ingen av rörelserna d̊a begränsas av den andra, utan b̊ade robotens och den
externa axelns prestanda utnyttjas maximalt. Sedan plottas dessa tider mot
det externa axelvärdet, och resultatet kan ses i figur 5.6. Modellen säger att
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Figur 5.6. Här ses tiden det tar för roboten respektive den externa axeln att
genomföra sin förflyttning för olika externa axelvärden för m̊alpunkt 2. Där linjerna
skär varandra f̊as det optimala externa axelvärdet (ca 0.32 m). Jämför figur 5.2.

den optimala flyttningen av den externa axeln är 0.32 m, vilket är samma
värde som kan läsas ut fr̊an det experiment i RobotStudio som utförts i
avsnitt 5.1.1 och plottats i figur 5.2.

Modellen har sedan utökats genom att banan vrids i planet, s̊a att ro-
boten f̊ar göra vissa rörelser även i sidled. Även här f̊as ganska bra över-
ensstämmelse med simuleringar. Modellen kan allts̊a förutsp̊a det optimala
externa axelvärdet för denna bana ocks̊a.

5.2.1 Är modellen tillräckligt bra?

Modellen fungerar bra för att förutsäga det optimala externa axelvärdet för
tv̊a målpunkter i x-y-planet. Det har dock bedömts att arbetet med att ge-
neralisera modellen till tre dimensioner, och fler än tv̊a m̊alpunkter, är för
kr̊angligt och att risken är stor att resultatet inte kommer att bli tillfreds-
ställande. Dessutom skulle olika modeller behöva göras för olika typer av
robotar och externa axlar, och denna modell skulle hur som helst bara ta
hänsyn till kinematiska och inte till dynamiska effekter. Roboten har även
approximerats som att den har isotrop prestanda, d v s samma prestanda i
hela sitt arbetsomr̊ade, och detta är en mycket grov approximation. Därför
fortsätter inte arbetet p̊a detta sp̊ar, utan nya sätt att närma sig problemet
söks.

Arbetet med modellen har dock givit värdefulla kunskaper, bland annat
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kännedom om hur hastigheten och accelerationen för robotens respektive
den externa axeln ser ut, d̊a hastigheten plottats som funktion av tiden.
Det har även resulterat i först̊aelse för hur den l̊angsammaste rörelsen är
begränsande, vilket är viktigt för betydelsen av robotens respektive den
externa axelns prestanda.

5.3 Slutsats av den förberedande analysen

Den förberedande analysen har givit viktiga kunskaper om det redundanta
robotsystemet. Problemet bedöms vara för komplicerat för att en enkel ana-
lytisk modell skall ge tillfredsställande resultat. Detta verkar ocks̊a rimligt
utifr̊an litteraturstudien. I de studerade artiklarna har man i och för sig re-
dan haft en matematisk modell att utg̊a fr̊an, men ingenstans har förenklade
modeller av robotsystem föreslagits.

En mer fullständig analytisk modell av robotsystemet utgörs istället av
de modeller som finns i RobotStudio. Det lutar åt att en optimering med
de externa axelvärdena som parametrar och cykeltiden som m̊alfunktion
är det bästa sättet att lösa problemet. För optimeringen skall n̊agon opti-
meringsfunktion i Matlab användas, vilket innebär att programstyrningen
kommer att skötas fr̊an Matlab. Detta förutsätter att n̊agon typ av kommu-
nikation mellan Matlab och RobotStudio upprättas. Dessutom behövs en
matematisk formulering av optimeringsproblemet, samt en lämplig optime-
ringsmetod för problemet.

Detta kommer att behandlas i de närmaste kapitlen; kommunikationen
mellan Matlab och RobotStudio i kapitel 6 och optimeringen i kapitel 7.
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Kapitel 6

Kommunikation mellan
Matlab och RobotStudio

För att kunna utföra en effektiv optimering är det önskvärt att Optimization
Toolbox i Matlab kan användas. Det som skall optimeras är de cykeltider
som f̊as vid simuleringar i RobotStudio. För att kunna optimera m̊aste allts̊a
n̊agon form av kommunikation mellan Matlab och RobotStudio upprättas.

6.1 Vad krävs av kommunikationen?

Vid optimeringen ska allts̊a en optimeringsfunktion i Matlab användas. Den
m̊alfunktion som skall optimeras är cykeltiden för en simulering, och denna
m̊alfunktion tar som inargument en vektor med optimeringsparametrar.

Kraven p̊a kommunikationen är allts̊a bland annat att en simulering i
RobotStudio skall kunna startas fr̊an Matlab och cykeltiden för simuleringen
skall kunna utläsas i RobotStudio, varefter cykeltiden skall skickas tillbaka
till Matlab. Optimeringsfunktionen skall sedan använda den information
den f̊att för att räkna ut en ny parametervektor till m̊alfunktionen, som
skickas till en ny simulering i RobotStudio (se figur 6.1).

6.2 Finns det flera olika möjliga lösningar?

Följande sätt att hantera kommunikationen har prövats:

1. Kommunikation med hjälp av skrivning och läsning av textfiler. Ett
makro skrivs i RobotStudio API, vilket sköter om att starta simule-
ringen, registrera cykeltiden och skriva cykeltiden till en textfil. Mat-
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Figur 6.1. Principen för kommunikationen mellan Matlab och RobotStudio.

lab läser sedan denna textfil, optimeringsfunktionen räknar ut nya
parametervärden, och skriver dessa till en textfil, som RobotStudio
sedan läser in för nästa simulering.

2. Kommunikation med hjälp av COM-objekt. RobotStudio hanteras som
ett COM-objekt (COM = Component Object Model) i Matlab, och det
är därmed möjligt att direkt skicka parametrar mellan programmen.

B̊ada lösningarna har prövats. Första ansatsen var kommunikation med
hjälp av textfiler. D̊a användes ett makro som startades fr̊an RobotStu-
dio. Makrot ändrade de externa axelvärdena, startade en simulering samt
sparade cykeltiden i en matris. Detta loopades sedan för olika externa ax-
elvärden. Resultatmatrisen skrevs sedan till en fil, vilken sedan lästes in
av Matlab som sedan plottade resultatet. Denna metod användes för att
kartlägga problemet i avsnitt 5.1.

När sedan arbetet med att sätta upp själva optimeringen inleddes stod
det snart klart att det skulle bli mycket besvärligt att använda samma
kommunikationslösning. Detta eftersom simuleringen behöver startas fr̊an
Matlab, för att den ska kunna användas som målfunktion i optimeringen.
Därför har en lösning enligt princip nummer 2 utvecklats.

6.3 Vald lösning

Istället används RobotStudio som ett COM-objekt i Matlab. Följande pro-
gramrader i Matlab öppnar RobotStudio, och med hjälp av variabeln RS g̊ar
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det sedan att komma åt det mesta av RobotStudios funktionalitet.

global RS
RS = actxserver(’RobotStudio.Application’)
set(RS,’Visible’,1)

Kommandot global RS gör att variabeln blir global, s̊a att man kan komma
åt objektet fr̊an alla funktioner man vill. Sista raden gör att RobotStudio-
fönstret blir synligt. Utan denna körs programmet i bakgrunden utan att
synas.

Det g̊ar dock inte att p̊a ett enkelt sätt starta ett makro genom Ro-
botStudio-objektet. Därför används en annan lösning än att skriva koden i
makron. All RobotStudio API-kod skrivs i ett separat Visual Basic-projekt,
och kompileras till en dll-fil (dll = dynamically linked libraries). Denna dll-
fil kan sedan köras som ett eget COM-objekt fr̊an Matlab, och p̊a samma
sätt som med RobotStudio ovan kan man komma åt dess funktioner fr̊an
Matlab.

global sim_class
sim_class = actxserver(’EaxOptim2.clsMain’)

Visual Basic-programmet och RobotStudio behandlas allts̊a som tv̊a oli-
ka objekt i Matlab. För att skicka ett kommando till RobotStudio fr̊an
Matlab kan man allts̊a endera skicka det direkt till RobotStudio, eller via
en Visual Basic-funktion. Principen för kommunikationen kan ses i figur 6.2.
De tv̊a sätten lämpar sig olika bra i olika situationer.

För att t ex ändra det externa axelvärdet för ett antal m̊alpunkter är
det enklast att göra detta direkt genom RobotStudio-objektet, vilket visas
nedan.

for i = 1:length(TarNumbers)
RS.ActiveStation.Targets.Item(TarNumbers(i))...
.ExternalAxesValues.Eax_a = x(i);

end

När en simulering skall köras görs detta däremot med en Visual Basic-
funktion. Anledningen till detta är att det i Visual Basic-projektet har skri-
vits en klass som hanterar avläsningen av cykeltiden för simuleringen. För
att köra simuleringen skrivs följande programrad i Matlab, och Visual Basic-
funktionen CycletimeMulti kör d̊a simuleringen, samt returnerar den re-
sulterande cykeltiden i variabeln ct.

ct = sim_class.CycletimeMulti
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Figur 6.2. Principen för kommunikationen mellan Matlab och RobotStudio.

En begränsning under arbetet har varit att inget sätt att skicka vektorer
eller matriser fr̊an Visual Basic-funktioner till Matlab har p̊aträffats.



Kapitel 7

Optimering

7.1 Formulering av optimeringsproblemet

De tester som beskrivs i kapitel 5 (se t ex figur 5.4) visar att optime-
ringsproblemet är ickelinjärt och ickekonvext. Omr̊adet best̊ar av flera icke
sammanhängande delar, vilket komplicerar problemet. Resultaten indike-
rar dock att problemet i varje omr̊ade är ganska snällt och approximativt
konvext.

Matematiskt kan problemet formuleras som:

minCT (θ1...θn) (7.1)
θ ∈ [Reachable θ] (7.2)

där CT är cykeltiden för en simulering, θi är värdet för extern axel nr i
och Reachable innebär att roboten kan n̊a till alla målpunkter med en viss
uppsättning externa axelvärden.

Ett mycket viktigt faktum är att varje beräkning av målfunktionens
värde innebär en simulering i RobotStudio, vilket tar ganska l̊ang tid, i
storleksordningen sekunder. Detta innebär att det är viktigt att antalet
funktionsevalueringar som behövs för att komma fram till ett minimum blir
s̊a litet som möjligt.

7.2 Jämförelse av olika optimeringsmetoder

Ett sätt att kategorisera optimeringsmetoder är i gradientmetoder och me-
toder som inte använder sig av gradientberäkningar. Det är mycket vanligt
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att använda sig av gradientmetoder, och de fungerar bra när man i var-
je steg av optimeringen explicit kan beräkna m̊alfunktionens gradient. De
sökmetoder som beskrivits tidigare baseras ofta p̊a gradientberäkningar.

I detta avsnitt jämförs tv̊a olika optimeringsmetoder för att ta reda
p̊a vilken av metoderna som är bäst lämpad för att lösa problemet som
beskrivs i avsnitt 7.1. Metoderna är fmincon, som är en implementering av
en gradientmetod, och complex, som inte använder sig av gradienter.

I litteraturstudien har även metoden simulated annealing tagits upp,
men denna bedöms fungera p̊a liknande sätt som complex och för att be-
gränsa arbetet utvärderas här endast den sistnämnda.

7.2.1 Matlabs fmincon

Matlabfunktionen fmincon optimerar med hjälp av en gradientmetod som
kallas SQP (Sequential Quadratic Programming). Mer om metoden och dess
implementation kan läsas i [9] och [10]. Funktionen söker efter ett minimum
till en skalär ickelinjär m̊alfunktion av flera variabler, inom det omr̊ade som
bestäms av de bivillkor som anges. Sökningen börjar i den startgissning som
anges d̊a funktionen anropas. Bivillkoren kan vara linjära eller ickelinjära
likhets- och olikhetsvillkor. Dessutom kan undre och övre gränser anges för
alla variabler.

Funktionen räknar endera själv ut en gradient till m̊alfunktionen, eller
använder sig av en gradient som användaren definierar. Användaren kan
själv bestämma huruvida funktionens Hessian skall användas i beräkningar-
na, och om funktionen i s̊a fall skall beräkna den själv, eller om en Hessian
angiven av användaren skall användas.

Det finns inte n̊agon garanti för att ett minimum som returneras är
globalt. Detta beror p̊a att algoritmen hela tiden utför sin sökning mot
avtagande funktionsvärden, vilket innebär att om man startar nära ett lokalt
minimum, s̊a är det detta minimum funktionen kommer att hitta.

7.2.2 Complex

En icke gradientbaserad optimeringsmetod är complex. Denna metod ing̊ar
inte i Matlabs Optimization Toolbox. Den implementation som används här
presenteras i [11] och där kan man även läsa mer om Complex-metoden. Me-
toden g̊ar i korthet ut p̊a att den fördelar ett antal punkter slumpmässigt
i det till̊atna omr̊adet, och beräknar målfunktionsvärdena för dessa punk-
ter. Samlingen av punkter kallas ett complex. Punkten med det sämsta
m̊alfunktionsvärdet speglas sedan in genom centroiden (mittpunkten) av de
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andra punkterna (se figur 7.1), med hjälp av en formel som beror p̊a en
parameter α (som oftast sätts till 1.3), s̊a att en ny punkt erh̊alls. Denna
nya punkt ersätter den gamla.

xij(ny) = xic + α(xic − xij(gammal)) (7.3)

där centroiden beräknas som

xic =
1

m− 1
(

m∑
j=1

xij − xij(gammal)) (7.4)

Index i st̊ar för vilken av optimeringsvariablerna ekvationen gäller, och index
j för vilken av punkterna i complexet det gäller.

Figur 7.1. I figuren visas ett steg i optimeringsmetoden Complex.

Detta upprepas till dess att punkterna konvergerat till ett tillräckligt
litet omr̊ade.

7.2.3 Jämförelse av complex och fmincon

De tv̊a metoderna complex och fmincon har jämförts genom att b̊ada me-
toderna använts p̊a samma problem. B̊ada metoderna är inställda p̊a sam-
ma noggrannhet. Toleransen i cykeltid är satt till 0.05 s och toleransen i
externa axelvärden till 0.02 m. Fyra olika fall skall optimeras med vardera
fmincon och complex. Det som ska optimeras är de externa axelvärdena hos
m̊alpunkterna i fyra olika banor som simuleras i RobotStudio. Intervallen
med externa axelvärden som designparametrarna f̊ar anta är anpassade s̊a
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att roboten kan n̊a målpunkten fr̊an alla värden i intervallet. Vi har allts̊a i
detta test sammanhängande omr̊aden att optimera inom. Förutsättningarna
för utvärderingen sammanfattas i tabell 7.1.

Egenskap Värde
Optimeringsomr̊aden Sammanhängande
Noggrannhet i målfunktionsvärde
(cykeltid)

0.05 s

Noggrannhet i parametervärden
(externa axelvärden)

0.02 m

Antal m̊alpunkter att optimera
över

2, 3, 5 resp. 10 st

Tabell 7.1. Förutsättningar för jämförelsen av fmincon och complex.

Det är intressant att undersöka hur många funktionsanrop som behövs
för att optimeringen ska konvergera till ett optimum. För att kunna jämföra
de b̊ada metoderna har ett stort antal körningar gjorts för varje problem.
Lika m̊anga körningar har gjorts med b̊ada metoderna, och för varje körning
har det optimala funktionsvärde som returnerats plottats mot antalet funk-
tionsanrop som gjorts. Optimeringarna har gjorts med ett antal olika start-
värden, vilka valdes slumpmässigt inom variablernas till̊atna intervall.

Banor med tv̊a, tre, fem respektive tio m̊alpunkter har optimerats. Hur
dessa banor ser ut kan ses i figurerna A.1, A.2, A.3 och A.4 i Bilaga A.
Resultatet av de tre första av dessa körningar kan ses i figur 7.2, figur 7.3
respektive figur 7.4.

Antalet körningar är detsamma för b̊ada metoderna. Anledningen till att
det i plottarna finns färre punkter som motsvarar fmincon, är att när man
har samma startgissning oftast1 f̊ar exakt samma svar fr̊an flera körningar
med fmincon, s̊a att punkterna ritas p̊a exakt samma ställe.

Man kan se att antalet iterationer ökar d̊a antalet frihetsgrader i op-
timeringen ökar. Det verkar inte finnas n̊agon korrelation mellan antalet
evalueringar och optimats kvalitet för n̊agon av metoderna, utan detta ver-
kar vara slumpmässigt.

Efter de första testerna av fallet att gränserna är s̊adana att roboten all-
tid kan n̊a till m̊alpunkten, d v s ett sammanhängande omr̊ade, kan ett antal
slutsatser dras. I samtliga figurer är spridningen av resultatet för complex

1Att detta inte alltid gäller beror troligen p̊a att det finns en viss osäkerhet i resul-
taten fr̊an RobotStudio. Samma externa axelvärden kan ibland generera aningen olika
cykeltider, vilket p̊averkar optimeringen.
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Figur 7.2. I figuren visas funktionsvärden plottade mot antalet evalueringar för
simuleringar med tv̊a m̊alpunkter.

mycket större än spridningen för fmincon, b̊ade vad gäller optimalt funk-
tionsvärde och antalet evalueringar. Detta har att göra med att complexme-
toden bygger p̊a slumptal. Man kan dock inte se n̊agon korrelation mellan
antalet funktionsevalueringar och optimats kvalitet för n̊agon av metoderna.

För den version av complex som använts här, den som beskrivits i [11],
placeras startpunkterna ut slumpmässigt inom den angivna parameterrym-
den. Om man har tur hamnar punkterna p̊a ett s̊adant sätt att ett värde
nära optimum hittas, har man otur gör de inte det. Denna sannolikhet kan
ökas genom att antalet utlagda punkter ökas, men användaren f̊ar d̊a räkna
med längre konvergenstid.

Funktionen fmincon är mycket beroende av vad den f̊ar för startgissning.
Anges en startgissning som ligger ganska nära optimat, hittar funktionen
ganska snabbt ett värde som ligger nära det optimala. F̊ar den däremot ett
d̊aligt startvärde har den betydligt sv̊arare att hitta ett bra parameterval.
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Figur 7.3. I figuren visas funktionsvärden plottade mot antalet evalueringar för
en simulering med tre m̊alpunkter.
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Figur 7.4. I figuren visas funktionsvärden plottade mot antalet evalueringar för
en simulering med fem målpunkter.
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När antalet frihetsgrader i optimeringen ökar, ökar ocks̊a antalet funk-
tionsanrop, eftersom det enkelt uttryckt finns fler alternativ att testa. I
figur 7.5 har antalet funktionsanrop plottats mot antalet frihetsgrader för
complex respektive fmincon. De värden p̊a antal funktionsanrop som används
är medianvärdet av flera körningar. I figuren kan ses att antalet funktions-
anrop ökar snabbare för complex än för fmincon.
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Figur 7.5. Här visas antalet funktionsevalueringar plottat mot antalet designpa-
rametrar i optimeringen. För metoden complex f̊as en större ökning än för metoden
fmincon.

Av detta test kan slutsatsen dras, att om det omr̊ade man optimerar över
är sammanhängande, och om det inte finns lokala minima i n̊agon större
utsträckning, s̊a är fmincon ett bättre val av metod än complex, eftersom
den b̊ade konvergerar snabbare och hittar bättre värden än complex.

7.3 Algoritmutveckling

I detta avsnitt beskrivs utvecklingen av en algoritm för att ta reda p̊a till̊atna
omr̊aden för de externa axelvärdena, generera en startgissning och utföra
en optimering av de externa axelvärdena.

7.3.1 Undersökning av de till̊atna omr̊adena för optimerings-
parametrarna

För att mer i detalj kunna utvärdera hur optimeringsmetoderna beter sig
och senare kunna utveckla en bra algoritm, har ett program skrivits som
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undersöker hur det till̊atna omr̊adet ser ut för varje optimeringsvariabel
(externt axelvärde). Detta innebär i fallet med en linjär extern axel att det
undersöks inom vilka intervall man kan ställa den externa axeln i för att
roboten skall n̊a till den aktuella m̊alpunkten.

Programmet testar varje m̊alpunkt för sig, eftersom vi f̊ar olika omr̊aden
för olika målpunkter. För varje målpunkt utförs följande: Först ställs den
externa axeln i sitt ena ytterläge. Sedan görs ett försök att n̊a m̊alpunkten
med roboten, med det externa axelläget fixerat. Detta utförs med hjälp
av ett kommando i RobotStudio, som kallas JumpToTarget. Om roboten
kan n̊a målpunkten, kan man konstatera att det externa axelvärdet ligger
i sitt till̊atna intervall för denna m̊alpunkt. Därefter flyttas roboten längs
den externa axeln en viss sträcka och man testar åter igen om roboten n̊ar
m̊alpunkten. Denna procedur upprepas sedan tills hela axeln sökts av. D̊a
kan intervallens gränser läsas ut. Sedan upprepas samma sak för övriga
m̊alpunkter.

Figur 7.6. Figuren visar den bana med tio m̊alpunkter som används för att testa
funktionen för att läsa ut de till̊atna externa axelvärdena.

Detta program har sedan testats med den bana med 10 m̊alpunkter som
kan ses i figur 7.6. I denna testbana finns b̊ade korta och l̊anga förflyttningar,
och m̊alpunkterna är utplacerade med s̊apass l̊anga mellanrum att en viss
rörelse längs den externa axeln är nödvändig för att roboten skall kunna n̊a
alla m̊alpunkter.

Resultatet av undersökningen av de till̊atna intervallen för de externa
axelvärdena för olika m̊alpunkter kan ses i figur 7.7.
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Figur 7.7. Figuren visar fr̊an vilka externa axelvärden roboten kan n̊a respektive
m̊alpunkt. Varje v̊agrät linje st̊ar för ett externt axelvärde, och x-axeln motsvarar
position längs den externa axeln. Upphöjd linje nr i innebär att roboten kan n̊a
m̊alpunkt nr i fr̊an den aktuella positionen.

Varför är inte omr̊adena sammanhängande?

I figur 7.7 kan ses att omr̊adena inte är sammanhängande för alla m̊alpunkter,
utan för vissa m̊alpunkter best̊ar det till̊atna omr̊adet av tv̊a skilda intervall.

Vad beror detta p̊a? Om man studerar robotens rörelser d̊a arbetsob-
jektet befinner sig i olika positioner längs den externa axeln, kan man kon-
statera att de olika intervallen hör samman med olika konfigurationer hos
roboten. Det kan t ex vara s̊a att roboten i det ena omr̊adet n̊ar m̊alpunkten
genom att böja sig fram̊at, medan den för det andra intervallet n̊ar den ge-
nom att böja sig bak̊at.

Optimeringsproblemet kompliceras avsevärt av att omr̊adet inte är sam-
manhängande. När man tittar p̊a hela problemet, med externa axelvärdet
för var och en av m̊alpunkterna som designparametrar, kan man konstatera
att det blir m̊anga omr̊aden. Om t ex fyra av parametrarna vardera har tv̊a
till̊atna intervall, ger detta upphov till 24=16 omr̊aden; om tio parametrar
har delade intervall f̊as 210=1024 omr̊aden.

För att kunna köra en optimering med fmincon m̊aste ett samman-
hängande omr̊ade anges, s̊a att varje designparameter har ett intervall med
en undre och en övre gräns. För att vara helt säker p̊a att hitta det globala
optimat med fmincon, skulle man allts̊a vara tvungen att köra en optime-
ring p̊a vart och ett av omr̊adena och sedan jämföra resultaten. Detta kan
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ta mycket l̊ang tid om man har m̊anga omr̊aden. I exemplet ovan med 1024
omr̊aden skulle det, om varje optimering t ex tar tv̊a minuter, ta 2048 mi-
nuter ≈ 34 timmar att söka igenom alla omr̊aden. Detta är orimligt länge,
s̊a n̊agon metod att välja bland omr̊adena bör tas fram.

7.3.2 Är alla delar av optimeringsparametrarnas till̊atna om-
r̊aden lika intressanta?

Att vara tvungen att köra en optimering i vart och ett av omr̊adena kan som
sagt ta mycket l̊ang tid. En naturlig fr̊aga är d̊a om det är lika stor sanno-
likhet att hitta det globala optimat i vart och ett av delomr̊adena. Efter att
manuellt ha kört optimeringar i vart och ett av de möjliga kombinationerna
av intervall i figur 7.7, har det konstaterats att det globala optimat återfinns
i det omr̊ade som utgörs av det längsta intervallet för varje målpunkt (i de
fall det finns tv̊a intervall att välja mellan).

Vad beror d̊a detta p̊a? Alla observationer som gjorts tyder p̊a att de
korta intervallen (där det finns tv̊a att välja mellan) uppkommer d̊a roboten
st̊ar i en ogynnsam konfiguration som det är tidsödande att inta och där
roboten även har d̊aliga accelerationsegenskaper.

Utifr̊an detta kan man d̊a dra slutsatsen att det räcker att söka igenom
det omr̊ade som erh̊alls d̊a det största intervallet för det externa axelvärdet
för varje m̊alpunkt plockas ut. Om man gör p̊a detta sätt har man reducerat
problemet till att bli betydligt enklare. Optimeringen kan nämligen ske p̊a
ett sammanhängande omr̊ade. Detta innebär att t ex optimeringsmetoden
fmincon är aktuell att använda. Detta är bra, eftersom den har bra egenska-
per om man har ett konvext optimeringsproblem över ett sammanhängande
omr̊ade.

Som tidigare sagts, s̊a tyder mycket p̊a att problemet är nästintill kon-
vext om vi kommer tillräckligt nära optimum. Om vi kan hitta en bra start-
gissning, som ligger i närheten av optimum, s̊a finns det allts̊a skäl att tro
att fmincon är en lämplig optimeringsmetod.

7.3.3 Startgissning till optimeringsproblemet

Eftersom den externa axeln oftast har sämre prestanda än roboten, är en
kandidat till lämplig startgissning att l̊ata den externa axeln röra sig s̊a
kort väg som möjligt. Det är möjligt att beräkna den kortaste vägen, ef-
tersom intervall över de möjliga värdena har mätts upp med hjälp av ex-
periment i RobotStudio. När man har bestämt intervallen för var och en
av m̊alpunkterna, räknar man allts̊a ut vilken väg plattformen ska röra sig
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mellan de olika intervallen, för att totalt sett röra sig s̊a kort sträcka som
möjligt.

Att beräkna den kortaste vägen kan formuleras som ett optimeringspro-
blem. Målfunktionen är den totala sträcka den externa axeln behöver flyttas,
d v s summan av den externa axelns förflyttning för varje par av m̊alpunkter.
Optimeringsproblem löses med hjälp av fmincon. Detta problem bör g̊a be-
tydligt snabbare att lösa än huvudproblemet, eftersom m̊alfunktionen är en
analytisk funktion, som ska optimeras inom konstanta gränser p̊a paramet-
rarna. Problemet formuleras enligt nedan:

min
n−1∑
i=1

|θi+1 − θi| (7.5)

θi,min ≤ θi ≤ θi,max, i ∈ [1, n] (7.6)

där n är antalet parametrar.
Detta optimeringsproblem är dock inte fullt s̊a enkelt att lösa som det

verkar vid första anblicken. Målfunktionen är inte linjär, eftersom den in-
neh̊aller ett absolutbelopp. En fördel är dock att det är lätt att bedöma
huruvida kortaste vägen verkligen hittats, d̊a den plottas i samma graf som
parametrarnas intervall. I många fall klarar fmincon att lösa problemet ut-
an sv̊arigheter, men när de till̊atna intervallen har ett principutseende som i
figur 7.8, s̊a att de ligger i grupper med liknande intervall sinsemellan, fun-
gerar det inte lika bra. Om man t ex har en startgissning i intervallens nedre
gränser (som i figur 7.8), klarar inte algoritmen av att hitta att den m̊aste
flytta samtliga målpunkter i en grupp för att förbättra m̊alfunktionsvärdet.

För att f̊a optimeringsfunktionen att klara av detta, har standardavvi-
kelsen av parametrarna lagts till som straffterm p̊a m̊alfunktionen. Standar-
davvikelsen för ett antal värden definieras som

std(θ) =

√
1

n− 1

∑
(θi − θ̄)2 (7.7)

där θ̄ är medelvärdet av komponenterna i vektorn θ, och n är antalet värden.
Att standardavvikelsen är lämplig som straffterm beror p̊a att den är ett
m̊att p̊a hur l̊angt fr̊an medelvärdet parametrarna ligger, vilket är ett mått
p̊a skillnaden mellan parametrarna. Strafftermen viktas med en konstant C.
C=2 har genom experiment visat sig vara ett bra värde.

När strafftermen, standardavvikelsen, minimeras, trycks optimeringspa-
rametrarna ihop mot varandra (mot medelvärdet av dem), vilket i de allra
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Figur 7.8. Figuren visar ett problem där den ursprungliga målfunktionen inte
genererar rätt svar vid optimering.

flesta fall motsvarar att de dras mot den kortaste vägen.

min
n−1∑
i=1

|θi+1 − θi|+ C · std(θ) (7.8)

θi,min ≤ θi ≤ θi,max, i ∈ [1, n] (7.9)

När denna straffterm lagts till fungerar optimeringen betydligt bättre. Om
man som m̊alfunktion endast använder standardavvikelsen, eller om denna
ges för hög vikt, kan man i vissa fall r̊aka ut för att det inte är kortaste
vägen som returneras, utan det bästa verkar vara att ha med b̊ada termerna
i ekvation (7.8).

7.4 Sammanfattning av algoritmen

Det som m̊aste göras för att genomföra en optimering av de externa ax-
elvärdena är allts̊a att hitta rätt omr̊ade att optimera inom, generera en
startgissning och utföra optimerngen av de externa axelvärdena.

Resultatet av det arbete som beskrivs i detta kapitel är en algoritm
för att optimera de externa axelvärdena för en bana av målpunkter i ett
robotsystem med en extern axel.
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Algoritm 7.1 (Optimering av externa axelvärden) Algoritmen best̊ar
av följande steg:

1. För varje optimeringsvariabel (externt axelvärde) kartläggs för vilka
intervall av värden roboten kan n̊a till m̊alpunkten.

2. För varje optimeringsvariabel väljs det längsta intervallet ut. Om en-
dast ett intervall finns väljs detta. Dessa intervall kommer d̊a att bilda
ett sammanhängande omr̊ade att optimera inom.

3. Inom de intervall som valts ut i punkt 2 beräknas hur de externa ax-
elvärdena skall ställas in för att den externa axeln skall röra sig s̊a kort
sträcka som möjligt. Denna kortaste väg används sedan som startgiss-
ning i optimeringen. Kortaste vägen tas fram genom att ekvation (7.8)
optimeras med fmincon.

4. Optimering utifr̊an kortaste väg som startgissning med fmincon. Grän-
serna för optimeringsvariablerna f̊as fr̊an steg 2. I m̊alfunktionen utförs

• kontroll av n̊abarhet

• simulering

Slutsatsen av jämförelsen mellan optimeringsmetoderna fmincon och
complex i avsnitt 7.2.3 är att fmincon löser optimeringsproblemet bäst. En
förutsättning för att denna metod ska fungera är att omr̊adet som optimeras
är sammanhängande. När optimeringsomr̊adet bestäms som beskrivs ovan
erh̊alls ett sammanhängande omr̊ade, s̊a därför kan fmincon användas för
optimeringen.
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Kapitel 8

Resultat

I detta kapitel kommer algoritm 7.1 att utvärderas genom att den applice-
ras p̊a ett antal fall. Dessutom kommer modifieringar av algoritm 7.1 att
diskuteras.

8.1 Test 1: Optimering med kortaste väg som start-
gissning

För att testa algoritm 7.1 har samma RobotStudio-bana med tio m̊alpunkter
som beskrivits i avsnitt 7.3.1 använts.

Det är sv̊art att utifr̊an en testbana uttala sig om hur stora vinster
man kan göra med hjälp av denna optimering, eftersom vinstens storlek
helt bestäms av hur bra eller d̊aligt de externa axelvärdena var satta innan
optimeringen. För den bana som optimeras kan dock cykeltiden lätt komma
upp i 11-12 sekunder om värdena sätts lite grovt.

Situation Cykeltid (sekunder)
Utg̊angsläge 11-12 s
Vid kortaste väg 8,6 s
Efter optimering 8,3 s

Tabell 8.1. Cykeltider vid optimering med kortaste väg för den externa axeln som
startgissning.

När parametrarnas till̊atna omr̊aden har bestämts, kortaste vägen har
beräknats och cykeltiden beräknas i den kortaste vägen för den externa
axeln, f̊as en cykeltid p̊a ca 8.6 sekunder, d v s en avsevärd förbättring. När
optimeringsrutinen sedan körs med kortaste vägen som startgissning, f̊as en

57
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ytterligare förbättring av cykeltiden till ca 8.3 sekunder; en minskning med
ytterligare ca 3.5 procent. Om cykeltiden fr̊an början var 11.5 s, blir den
totala förbättringen (11.5-8.3)/11.5 ≈ 28 procent.

Algoritm 7.1 fungerar till bel̊atenhet. Här kan slutsatsen dras att kor-
taste vägen är en mycket bra startgissning för denna bana. Om optimat är
globalt är sv̊art att säga, men troligen är det inte det, eftersom man vid
upprepade körningar ofta f̊ar fram relativt olika parameteruppsättningar
som ger ungefär samma optimala m̊alfunktionsvärde.

8.1.1 Jämförelse av olika prestanda för den externa axeln

För att studera effekten av den externa axelns prestanda jämfört med ro-
boten, s̊a har samma bana som i avsnitt 8.1 körts, med samma robot som
innan, medan den externa axelns accelerations- och retardationsförm̊aga har
ändrats.

En hypotes är att värdena som erh̊alls fr̊an optimeringen borde hamna
närmare och närmare den kortaste vägen längs den externa axeln ju sämre
prestanda den har, eftersom det borde löna sig mindre att röra den externa
axeln d̊a. Optimeringarna har dock inte gett n̊agra säkra svar p̊a om den-
na hypotes stämmer. (Se diskussionen i avsnitt 8.4.3 och 8.4.4.) Däremot
ändras de erh̊allna cykeltiderna, s̊a att dessa blir betydligt kortare om en
snabbare extern axel används och längre med en l̊angsammare.

Prestanda hos extern axel Cykeltid (sekunder)
Normal prestanda (5 m/s2) 8,2-8,3 s
Halverad prestanda (2.5 m/s2) 9,0 s
Dubblerad prestanda (10 m/s2) 7,3-7,4 s

Tabell 8.2. Cykeltider vid optimering med kortaste väg för den externa axeln som
startgissning, vid olika prestanda p̊a den externa axeln.

8.2 Test 2: Optimering av enkel bana

Nästa test görs p̊a den bana med fem m̊alpunkter som kan ses i figur A.5.
Målpunkterna är placerade p̊a ett s̊adant sätt att rörelse längs den externa
axeln inte är nödvändig för att alla punkter skall kunna n̊as av roboten.
Därför blir startgissningen kortaste väg att externa axeln inte rörs, utan har
en och samma position när roboten besöker alla målpunkterna. Testfallets
egenskaper sammanfattas i tabell 8.3.
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Egenskap
Avst̊andet mellan m̊alpunkterna Roboten kan n̊a alla målpunkter

utan att externa axeln rörs.
Robot IRB2400
Extern axel T2000
Prestanda hos den externa axeln 5 m/s2

Robotrörelser Joint (moveJ)
Robothastighet v1000

Tabell 8.3. Egenskaper för simuleringen av banan med fem m̊alpunkter i Test 2.
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Figur 8.1. Figuren visar resultatet av optimeringen för banan med fem målpunkter
i Test 2.

Resultatet av optimeringen kan ses i figur 8.1. Här kan ses att det
är lönsamt att göra ganska stora rörelser med den externa axeln. Cykel-
tidsförbättringen sammanfattas i tabell 8.4.

Situation Cykeltid (sekunder)
Utg̊angsläge 5.06 s
Efter optimering 4.07 s (-19.5%)

Tabell 8.4. Cykeltider före och efter optimering i Test 2.
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8.3 Test 3: Simulering av vattenskärning av plast-
skiva

En bana som t ex skulle kunna höra hemma i en robotcell där man skär i
en plastskiva m h a vattenskärning, har satts upp för optimering. Den in-
neh̊aller 12 m̊alpunkter, samlade i grupper om tre, med en grupp i varje hörn
av den rektangulära skivan. Banan kan ses i figur 8.2. Testfallet simuleras

Figur 8.2. Figuren visar den bana med tolv m̊alpunkter som används för att testa
optimeringsalgoritmen i Test 3.

med de egenskaper som anges i tabell 8.5 Tv̊a olika fall simuleras, där den

Egenskap Värde
Avst̊andet mellan skivans
m̊alpunkter

S̊a stort att rörelser med den exter-
na axeln krävs för att roboten skall
n̊a till alla målpunkter.

Robot IRB2400
Extern axel T2000
Prestanda hos den externa axeln 5 m/s2 resp. 20 m/s2

Robotrörelser Linjära (moveL)
Robothastighet Vmax

Tabell 8.5. Egenskaper för simuleringen av banan i Test 3.

externa axelns acclerationsförm̊aga är satt till 5 m/s2 respektive 20 m/s2.
Metoden hittar en bra startgissning för de externa axelvärdena genom att
räkna ut kortaste vägen för externa axelns förflyttningar. Med hjälp av op-
timeringen med fmincon förbättras cykeltiden sedan med ytterligare 7-8
procent, för b̊ada fallen. I figur 8.3 kan de optimala placeringarna ses för
de b̊ada fallen. Även i detta fall är det sv̊art att veta hur stor den totala
cykeltidsvinsten är, eftersom den beror p̊a de initiala externa axelvärdena.
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Figur 8.3. Figuren visar de optima som uppn̊as i Test 3 vid olika prestanda p̊a
den externa axeln och jämför dessa med den kortaste vägen för den externa axeln.

8.4 Modifieringar av metoden

Ett antal försök att förbättra algoritm 7.1 har gjorts, vilket redovisas i detta
avsnitt.

8.4.1 Försök att minska lösningstiden för optimeringen

Efter att ha använt optimeringsalgoritmen m̊anga g̊anger, med lite olika
förutsättningar, kan konstateras att antalet iterationer och funktionsevalu-
eringar som fmincon behöver för att konvergera varierar mycket för samma
problem, fr̊an i storleksordningen 30 funktionsevalueringar till över 200. När
olika körningar jämförs, kan man se att det inte verkar finnas n̊agon korrela-
tion mellan antalet funktionsevalueringar och kvaliteten av det optimalvärde
som uppn̊as. När bästa m̊alfunktionsvärdet som fmincon hittat efter varje
iteration studerats, verkar det som att den förbättring som uppn̊as efter
tredje iterationen är försumbar. Det verkar därför vara rimligt att begränsa
antalet iterationer till tre, för att begränsa lösningstiden.

8.4.2 Val av designparametrar

Om den uppgift som skall optimeras är stor, d v s om det finns många para-
meterar att optimera, blir lösningstiden l̊ang. Förutom att begränsa antalet
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iterationer kan man d̊a ocks̊a tänka sig att man kan välja ut en delmängd
av alla parametrar att optimera. Även om man d̊a kanske inte n̊ar riktigt
lika bra m̊alfunktionsvärde som man hade gjort om man optimerat över
alla parametrar, kan man troligen n̊a en avsevärd förbättring, p̊a betydligt
kortare tid.

Känslighetsanalys

En idé är att bygga urvalet av parametrar p̊a n̊agon slags känslighetsanalys,
för att f̊a ut information om vilka parametrar det lönar sig mest att opti-
mera. En känslighetsanalys skulle kunna utföras genom att

1. (a) cykeltiden mäts d̊a alla parametrar har ett visst utg̊angsvärde.

(b) parametrarna ändras p̊a ett bestämt sätt med ett visst (litet)
steg.

(c) cykeltiden mäts igen och jämförs med cykeltiden i utg̊angsläget.

2. Ovanst̊aende steg upprepas tills önskade parameterkombinationer pro-
vats.

3. Sedan väljs de parametrar som gett störst förbättring ut och optime-
ringen genomförs över dessa.

Poängen med att göra ett urval av vilka parametrar man vill optimera
är att minska antalet funktionsevalueringar, eftersom varje funktionseva-
luering innebär en simulering i RobotStudio, och är tidsödande. En vik-
tig avvägning är därför att avgöra hur m̊anga funktionsevalueringar man
har r̊ad att lägga ner p̊a att välja ut vilka parametrar man vill optimera.
Krävs det för många lönar det sig att optimera över alla parametrar di-
rekt. Om man skall undersöka alla kombinationer av parametrar, blir det
väldigt m̊anga experiment. Även om n̊agon slags experimentdesignmetod
används, som t ex Box-Behnken (se [9] och [10]), som reducerar antalet ex-
periment, blir det m̊anga simuleringar, troligen fler än som behövs för att
utföra optimering över alla parametrarna.

Test av enkel känslighetsanalys

En enkel ansats är att utföra känslighetsanalysen p̊a en parameter i taget,
d v s en parameter i taget flyttas fr̊an utg̊angsläget, varefter cykeltiden mäts
och jämförs med den ursprungliga. Denna ansats har testats p̊a samma bana
i RobotStudio med tio m̊alpunkter, som beskrivits i avsnitt 7.3.1.
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Tv̊a olika kriterier har använts för att välja ut vilka m̊alpunkters externa
axelvärden optimeringen skall utföras över.

• Enligt det första alternativet har de m̊alpunkter som ligger längst ut
i ena änden av sitt till̊atna intervall, och där flyttning åt andra h̊allet
medför en försämring av cykeltiden, plockats bort. D̊a optimering har
utförts p̊a dessa m̊alpunkter, i detta fall sju av tio, erhölls nästan lika
bra cykeltider som när samtliga parametrar togs med.

• Enligt det andra alternativet har endast m̊alpunkter som gav en minsk-
ning av cykeltiden i känslighetsanalysen tagits med, i detta fall fyra
av tio. Optimering över dessa m̊alpunkter gav ocks̊a i stort sett lika
bra cykeltid, men med hjälp av betydligt färre funktionsevalueringar.

En gissning är att den enkla ansatsen med att endast ändra ett pa-
rametervärde i taget fungerar relativt bra där m̊alpunkterna är ganska
jämnt utspridda i rummet, medan den skulle fungera betydligt sämre om
m̊alpunkterna t ex är samlade i grupper. I s̊adana fall m̊aste man troligen
flytta fler än en målpunkt i taget för att f̊a ett bra resultat.

8.4.3 Hittar fmincon verkligen minsta värdet?

När en optimering är klar skrivs det optimala målfunktionsvärdet ut tillsam-
mans med de optimala värdena p̊a designparametrarna. Men är det säkert
att det är det minsta m̊alfunktionsvärdet som optimeringsalgoritmen stött
p̊a under optimeringen som returneras som optimalvärde? Svaret p̊a denna
fr̊aga är faktiskt nej.

Optimeringen har studerats genom att b̊ade m̊alfunktionsvärde (cy-
keltid) och parametervärden skrivs ut för varje g̊ang fmincon beräknar
m̊alfunktionen (gör en simulering), och faktum är att det ofta g̊ar att hitta
mindre målfunktionsvärden under optimeringens g̊ang än det som returne-
ras som det optimala. Hur kommer sig d̊a detta? En orsak skulle kunna
vara att målfunktionen är lite ojämn, s̊a att de gradienter som hittas vari-
erar ganska mycket, vilket gör att den inte hittar tillbaka till bättre värden
som den hittat tidigare.

Algoritmen körs ända tills n̊agot av avbrottsvillkoren uppfylls, d v s att
gradienten är tillräckligt liten, att skillnaden mellan funktions- eller parame-
tervärden är tillräckligt liten, eller att gränsen för antalet till̊atna iterationer
eller funktionsevalueringar överskrids. Det verkar för detta optimeringspro-
blem dock inte alltid motsvara det minsta värdet.

För att f̊a en s̊a bra lösning som möjligt har funktionsvärden för al-
la m̊alfunktionsberäkningar sparats, tillsammans med de parametervärden
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som genererat dem. När optimeringen är klar, plockas sedan det bästa
(lägsta) av alla funktionsvärden som hittats ut, tillsammans med motsva-
rande parametervärden. Denna lösning presenteras sedan som ett alternativ
till den lösning som fmincon p̊ast̊ar är optimal.

8.4.4 Hittar algoritmen globalt optimum?

Om optimeringen av ett system utförs flera g̊anger, hittas ofta flera olika,
nästan lika bra lösningar. Detta tyder p̊a att parametrarna är beroende, s̊a
att det är kombinationen av, eller förh̊allandet mellan, flera olika externa
axelvärden, som bestämmer lösningens kvalitet.



Kapitel 9

Diskussion

I detta kapitel kommer resultatet av examensarbetet att diskuteras. Dess-
utom kommer förslag till utvidgningar och framtida arbete att behandlas.

9.1 Diskussion av resultatet

Den presenterade metoden (algoritm 7.1) för att optimera de externa ax-
elvärdena har flera fördelar:

• Programmet är oberoende av vilken robot och vilken typ av extern
axel som används, eftersom algoritmen själv tar reda p̊a gränserna för
de externa axelvärdena, och testar inom vilka gränser vart och ett av
de externa axelvärdena kan sättas för att roboten skall kunna n̊a alla
m̊alpunkter.

• Algoritmen i sig är oberoende av hur många m̊alpunkter banan best̊ar
av. Dock ökar lösningstiden med antalet målpunkter, eftersom

– det finns fler m̊alpunkter att mäta upp gränserna för.

– det behövs fler funktionsevalueringar för att hitta optimum.

– varje funktionsevaluering (simuleringen) tar längre tid.

• Startgissningen kortaste vägen ger oftast ett ganska bra målfunktions-
värde, vilket innebär att man kan använda denna för att p̊a kort tid
f̊a en ganska bra inställning av de externa axelvärdena.

• Algoritmen bygger p̊a en smidig kommunikation mellan Matlab och
RobotStudio.
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• En kraftfull optimeringsalgoritm i Matlabs Optimization Toolbox an-
vänds.

Det finns dock vissa nackdelar och begränsningar med den presenterade
lösningen:

• Lösandet tar tid, eftersom algoritmen bygger p̊a simuleringar istället
för beräkningar i en förenklad analytisk modell.

• Det är inte säkert att ett globalt optimum hittas.

• Det finns en risk att optimum ligger i n̊agot av de omr̊aden som
förkastats i och med att optimeringen endast sker i det längsta in-
tervallet för var och ett av de externa axelvärdena.

• Algoritmen kräver att användaren har tillg̊ang till Matlab med Opti-
mization Toolbox.

9.2 Framtida arbete och möjliga utvidgningar

Här presenteras förslag till utvidgningar och generaliseringar av detta arbe-
te.

Val av parametrar och gruppering av m̊alpunkter

När antalet m̊alpunkter blir stort kommer lösningstiden att växa. En del
tid har lagts p̊a att försöka utföra en känslighetsanalys för att välja ut vilka
externa axelvärden det ger störst vinst att optimera (se avsnitt 8.4.2). Denna
ansats har verkat lovande när m̊alpunkterna ligger utspridda i rummet.

När m̊alpunkterna är ordnade i grupper skulle det troligen kunna ge
bra resultat att behandla det externa axelvärdet för en hel grupp som en
optimeringsvariabel, för att begränsa antalet variabler. Detta är ett förslag
till utökning av algoritm 7.1.

Generalisering till fler dimensioner.

Ett givet uppslag till vidareutveckling är att generalisera detta arbete till
externa axlar i fler dimensioner. Som tidigare nämnts (avsnitt 4.2) är ett
l̊angsiktigt m̊al att kunna optimera användningen av tv̊a samarbetande ro-
botar, vilket kan sägas motsvara att ha sex externa axlar till en robot.

En gissning är att det är sv̊art att generalisera hela den metodik som
används för optimeringen av en extern axel till flera externa axlar. Det kan
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vara sv̊art att bygga upp de stationer man vill optimera i RobotStudio och
om beräkningarna bygger p̊a simuleringar i RobotStudio blir lösningstiden
l̊ang när optimeringsparametrarna blir m̊anga. (Antalet optimeringspara-
metrar = Antalet externa axlar * Antalet m̊alpunkter).

Vissa delar av metodiken kan dock säkert vara användbara. Att ha kor-
taste vägen (i n̊agon bemärkelse) som startgissning i en optimering är tro-
ligen värt att prova.

Allmänt kan det vara intressant att undersöka problemet ur en mer ma-
tematisk synvinkel än vad som gjorts i detta examensarbete. I denna lösning
är RobotStudio-simuleringen till stor del en svart l̊ada (black box) dit man
skickar in externa axelvärden och f̊ar tillbaka cykeltider. Eventuellt skulle
man dock kunna plocka ut information p̊a lägre niv̊a, t ex kinematikmodell
och Jacobian, ur den virtuella controllern i RobotStudio för att slippa göra
hela simuleringar.

Kanske kan man även titta p̊a andra m̊alfunktioner än just cykeltiden,
dels för att f̊a en snabbare lösning och dels för att kunna optimera andra
saker, t ex undvikande av kollisioner.
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Bilaga A

Bilder av banor i
RobotStudio

Figur A.1. Figuren visar en RobotStudio-bana med tv̊a m̊alpunkter.
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Figur A.2. Figuren visar en RobotStudio-bana med tre målpunkter.

Figur A.3. Figuren visar en RobotStudio-bana med fem m̊alpunkter.

Figur A.4. Figuren visar en RobotStudio-bana med tio m̊alpunkter.
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Figur A.5. Figuren visar en bana med fem m̊alpunkter som optimeras i Test 2.
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