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Mål Syftet med kursen är att ge breda men även fördjupade teoretiska kunskaper om robotar och
robotsystem inom industri och service samt närliggande teknikområden.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för robotars historik och betydelse för användning i industriella serviceprocesser
2. redogöra för och beräkna kinematik och inverterade överföringsfunktioner i olika fleraxliga
robotkonfigurationer
3. beskriva vanligt förekommande metoder för konstruktion av robotsystem samt respektive
metods begränsningar
4. konstruera ett robotsystem för att uppfylla givna specifikationer
5. identifiera kritiska faktorer vid granskning av konceptuella konstruktioner för att göra en
slutlig konstruktion
6. utföra detaljerade beräkningar för att beräkna dynamik och villkor för kontroll av fleraxliga
robotar
7. utforma ergonomiska användargränssnitt för robotar verksamma i ett brett spektrum av
tillämpningar
8. använda realtidsstyrning för att utforma och driva robotsystem
9. utföra beräkningar för lokalisering av mobila robotar med hjälp av olika metoder
10. förklara olika metoder för robotens mobilitet
11. förklara robotars roll i det moderna samhället och viktiga frågeställningar för deras
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användning i olika samhällssektorer
12. kritiskt läsa, analysera en uppsättning av forskningsrapporter relaterade till robotik,
sammanfatta innehållet av artiklarna tillsammans med reflektioner i en skriftlig rapport, samt
presenterar rapporten vid ett seminarium.

Kursens innehåll Översikt av robotteknik och dess historia, robotkomponenter, industriellt och icke-industriellt
bruk
Kinematik: Definitioner, transformationer av matriser, framåt och invers kinematik
Robotsystemdesign: Specifikationer, sensorer, aktuatorer, arbetsdon, användargränssnitt
Dynamik och kontroll: följa en bana med hjälp av reglering i realtid
Mobila robotar: typer av rörlighet, klättrande robotar, hybridrobotar, bio-inspirerade metoder
Lokalisering: Absolut och relativ lokalisering, karta, sensorer för lokalisering,
distansmätningsutrustningen, aktiva / passiva fyrar, triangulering, trilaterering,
simultan lokalisering och kartering (SLAM)
Navigation och vägplanering: odometri, fyrar, biologiska lösningar, potentiella områden
Självständighet i robotar: uppfattningar och åtgärder, beteendebaserade robotar, artificiell
intelligens, robotseende, inlärningsmetoder
Robottillämpningar: Forskning, utveckling och trender rörande moderna robotsystem
(industri- och servicerobotar)

Undervisning Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar och inlämningsuppgifter. Särskild vikt
läggs vid studentens förmåga att genomföra och dokumentera arbetet. Föreläsningar och
räkneövningar är inte obligatoriska för studenten. Fyra inlämningsuppgifter ingår i kursen
varav tre är obligatoriska.

Förkunskaper Flervariabel och olinjär reglerteknik 7,5 hp, Tillämpad Mekanik II 7,5 hp, samt  Algoritmer
och datastrukturer  7,5 hp, eller motsvarande.

Examinationsform Skriftlig tentamen, inlämningsuppgift (rapport och presentation vid seminarium) och
laborationer.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar Skriftlig tentamen erbjuds studenten efter genomgången kurs. Till varje kurstillfälle hör en
ordinarie tentamen och en omtentamen. Godkänt resultat även på
laborationskurs/inlämningsuppgifter.

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Skriftlig tentamen 4 hp Betyg: AF

0020   Inlämningsuppgift 1 hp Betyg: UG

0030   Laborationer 2,5 hp Betyg: UG


