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Abstract 

LightLab är ett företag som befinner sig i en expansionsfas. Automatisering innebär att göra en 

process mer eller mindre självfungerande, utan mänsklig inverkan. Detta används för att till 

exempel effektivisera, öka kvalitén och/eller avlasta människans arbete i en process. I detta 

avseende vill LightLab titta på att automatisera en förflyttning av ett glas (glaschipp) mellan två 

fixturer. 

I arbetet läggs en teoretisk grund där olika robotmodeller undersöks för att ta fram den som 

lämpar sig bäst efter LightLabs behov. Det avgörs i en nulägesanalys där kraven specificeras. En 

kollaborativ version av länkarmsroboten tas fram som det bästa generella förslaget till 

utförandet. Därtill kommer en analys av och förslag på verktyg till roboten för att kunna greppa 

tag om glaset samt förslag på visionsystem för kvalitetssäkring av chippet. Den generella 

lösningen testas sedan i fysiska experiment samt i simuleringsmjukvaran RobotStudio. 

Efter att simuleringen är gjord kommer en marknadsundersökning för att hitta kollaborativa 

länkarmsrobotar som uppfyller kravspecifikationen. Slutligen läggs ett lösningsförslag på tre 

modeller fram som ett resultat av förstudien. GoFa (ABB), iisy ( KUKA) eller UR3e (Universal 

Robots). ABB och KUKA är även intressanta utifrån deras övriga modeller av industrirobotar 

och god kontakt med dem samt erfarenhet av deras robotsystem kan ge en god grund inför 

framtiden. 

Det tillkommer fortsatt arbete med att designa och implementera gripdon av något slag där så väl 

sugkoppar som mekaniskt gripdon är möjliga verktyg till roboten. Ett sugkoppsverktyg som 

griper tag i chippet underifrån ger minst påverkan på chippet. 

Det viosionsystem som finns på LightLab, Gocator inline 2420, kan användas för 

kvalitetssäkring av glaschippen. Ett 2D-visionsystem är ett gångbart alternativ. 

I framtiden då produktionsledet blir mer fast kommer det behövas andra modeller av robotar som 

utför specifika uppgifter. KUKA och ABB är därför favoriter bland de tre då en god kontakt och 

erfarenhet med deras system kan ge en mindre tröskel in till framtida utvecklingssteg. 
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Förord 
Detta arbete har varit en studie som har gett mig möjligheten att djupdyka i robotikens värld. 

Det har varit en väldigt utvecklande att tillsammans med Erik Hultman som ämnesgranskare 

på Uppsala Universitet och Johan Bjurström som handledare på LightLab efterforska och få 

lösa frågan om vilken robot som passar LightLabs verksamhet bäst. 

Det här examensarbetet sätter punkt för min studietid på högskoleingenjörsprogrammet i 

elektroteknik och visar vägen in i arbetslivet med en möjlighet att få fortsätta det utvecklande 

arbetet på LightLab. 

Det har varit en fantastisk möjlighet att få lägga grunden till min egna karriär och förkovra 

mig i allt som hör till. Jag vill därför passa på att uträcka ett stort tack till LightLab för 

möjligheten att göra mitt examensarbete hos er. Ni har tagit emot mig med öppna armar och 

fått mig att känna mig välkommen. Ett extra stort tack till Johan Bjurström som har tagit mig 

under sina vingar, bollat idéer och fått mig att tänka om när jag har behövt det. Därtill ett 

extra stort tack till Erik Hultman som har valt att stötta mig engagerat genom processen och 

läst igenom mitt examensarbete ett flertal gånger och väglett mig i snårskogen som upplägg, 

källsökande och allt annat som har ingått i arbetsprocessen. 

Jag vill även rikta ett tack till alla personer som jag pratat med, intervjuat och som har gjort 

det här arbetet möjligt genom sin kunskap. Ingen nämnd ingen glömd. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

LightLab är ett företag som befinner sig i en expansionsfas och jobbar med att automatisera. 

Automatisering innebär att göra en process mer eller mindre fungera av sig själv, utan 

mänsklig inverkan. Automatisering används för att tillexempel effektivisera, öka kvalité 

och/eller avlasta människans arbete i en process. Det finns olika typer av automatisering, till 

exempel digital automatisering eller automatisering av produktion. 

I detta avseende vill LightLab titta på att automatisera en förflyttning av ett glaschipp mellan 

två fixturer i deras produktion. Glaschippet är en del i ett UV-chip som används för 

desinfektion. I arbetet ingår att hitta relevanta robotmodeller som kan utföra förflyttningen 

utefter deras behov. LightLab vill med denna studie ha förslag på relevanta robotar från olika 

företag, samt förslag på hur utförandet av en automatisering hos en sodan robot kan se ut.. 

Därtill kommer en analys av verktyg till roboten för att kunna greppa tag om glaset samt 

förslag på visionsystem för kvalitetssäkring av chippet. 

För att kunna utvärdera framtaget lösningsförslag på ett bra sätt tillkommer en simulering av 

utförandet i relevant mjukvara. Även fysiska experiment med robot och prototypverktyg 

kommer användas för att analysera och utvärdera det lösningsförlag som sedan kommer att 

läggas fram. Lösningsförslaget kommer bestå av tre alternativa robotmodeller med 

tillhörande gripdon och rekommendationer för visionsystem enligt önskemål från LightLab. 

1.2 Problembeskrivning 

I produktion på Lightlab sker en förflyttning av chip mellan två processer. Denna förflyttning 

sker idag för hand med pincett mellan två olika brickor som chippen transporteras i. För att 

effektivisera processen och underlätta med bemanningen vill Lightlab nu utveckla detta till en 

automatiserad station. En robot ska i produktionsledet plocka upp chip från en bricka och 

förflytta dem till en annan. 

1.3 Syfte 

LightLab behöver utveckla en anpassad automatiserad station som i produktion plockar upp 

chip från en plats och förflyttar dem till en annan. Examensarbetet syftar därför till att ta fram 

ett förslag på en automationsprocess med en robot som kan utföra flyttet av glaschipp mellan 

dessa två fixturer. Denna process ska verifieras genom simulering av lösningen i lämplig 

mjukvara samt genom fysiska experiment. Utifrån resultaten av simuleringarna samt de 

fysiska experimenten ska tre robotmodeller väljas ut för att kunna automatisera processteget. 

Till arbetet innefattas möjlighet till kvalitetssäkring via visionsystem och förslag på en 

verktygslösning till robotarna. Syftet för examensarbetet är därmed att skapa en 

kunskapsgrund om industriella robotar, därefter simulera förflyttning av glaschipp och 

undersöka behoven kring förflyttningen för att identifiera kraven och sammanfatta en 

kravspecifikation. Utifrån kravspecifikationen ska en marknadsundersökning utföras för att 

plocka fram relevanta robotar. Kring detta ska möjligheten för integrerade visionsystem tas i 

beaktning samt förslag till verktyg för lyft undersökas. Slutligen ska detta sammanfattas som 

tre robotar med ett förslag på visionsystem och verktyg till roboten. 

1.4 Frågeställningar 

¶ Vilka krav ställs på förflyttning av glaschip från den rektangulära fixturen till den 

åttkantiga fixturen utifrån de behov som finns hos LightLab? 
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¶ Hur kan ett generellt robotförslag för förflyttning av glaschipp mellan de 

specificerade fixturerna med tillhörande vision- och verktygslösning designas? 

¶ Vilka robotmodeller på marknaden uppfyller de krav som ställs på det generella 

robotförslaget? 

¶ Utifrån de undersökta robotmodellerna, vilka tre robotmodeller skulle kunna vara 

bättre investeringsförslag till helhetslösningen med tillhörande verktyg och 

visionsystem? 

1.5 Avgränsningar 

I det här examensarbetet används robot som term synonymt med industriell robot. Detta då 

texten inte berör andra typer av robotar mer än industriella robotar specifikt. 

Inför ramen av examensarbetet innefattas inte implementeringen av den föreslagna roboten 

med kringliggande material. Den ska enbart innefatta ett lösningsförslag till en robotcell. I 

lösningsförslaget innefattas simulering med lämplig mjukvara, fysiska experiment samt 

framtagning av förslag till robotverktyg för att utföra uppgiften. Design och testning av 

verktyg begränsas till ett verktyg på grund av tidsbegränsning av studien. Beställning av 

robot är en önskan utifrån lösningsförslaget. Men beställningen är inte ett mål för den 

akademiska delen av arbetet och därmed inte ett direkt krav för studien. Den här studien 

kommer heller inte gå in på säkerhetsarbetet kring robotcellen eller den ISO-standard som 

finns vid en installation av en industrirobot. Däremot finns vissa säkerhetsaspekter med i val 

och utformning av lösningsförslaget.  

Med robotcell avses det arbetsområde som roboten verkar inom. 

LightLab håller på att expandera och målet är att kunna tillverka så många chip som möjligt 

på så kort tid som möjligt. Med det i åtanke så kommer det här arbetet inte diskutera 

möjligheten att flytta flera chip från ena fixturen till andra samtidigt. Fokus ligger på 

förflyttning av ett chip åt gången. Arbetet kommer inte anpassas efter förändringar i 

produktionsledet som kan komma att påverka det här specifika steget eller förändring av 

fixturerna i nutid eller framåt i tiden. Detta för att inte försvåra eller omöjliggöra 

examensarbetet. En kort analys kommer dock göras på området i slutet av uppsatsen. 

  



6 
 

2. Metod 
Arbetet är en förstudie inför behov och eventuellt inköp av en robot för att automatisera delar 

av LightLabs produktion. Arbetet kommer därmed börja i en litteraturstudie där teori om 

industriella robotar, olika modeller och funktioner relevant för arbetet sammanfattas. 

Litteraturstudien kommer göras för att bilda en god grund för att ta fram lösningsförslag till 

LightLab. Därefter kommer det initieras en nulägesanalys för att identifiera de specifika 

behoven som sammanfattas i en kravspecifikation. Utefter kravspecifikationen kommer ett 

generellt lösningsförslag tas fram. Detta kommer simuleras i lämplig mjukvara för att ta fram 

data som kan användas för att analysera lösningsförslaget. Även fysiska experiment med 

fixturerna kommer utföras för att testa utförandet av lösningen. En marknadsundersökningen 

genomförs därefter för att identifiera robotar som uppfyller kraven. Detta inkluderar 

eventuella tillbehör t.ex. visionsystem för lokalisering och kvalitetskontroll och verktyg till 

roboten. Tre lösningsförslag kommer sedan att tas fram ur det generella förslaget med 

tillhörande analys med för och nackdelar kring varje robot. 

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien ligger till grunden för den teoretiska förankringen i arbetet och det 

beslutsgrundande material som kommer användas för att ta fram robotalternativ. Den 

kommer i första hand bestå av vetenskapligt befäst litteratur i form av kurslitteratur, 

vetenskapliga artiklar m.fl. Därtill kommer kontakt med sakkunniga inom ämnet som 

leverantörer samt företag som verkar inom automation- och robottekniksbranschen. Även 

manualer och datablad kommer stå till grunden för den teoretiska insamlingen för att ge 

precist och relevant data för konceptgenereringen. Utifrån de behov som dyker upp under 

nulägesanalysen kommer litteraturstudien riktas mot de behov som är av stor vikt för 

LightLab. Den teoretiska delen av arbetet avslutas sedan med en genomgång av företaget 

LightLab, vilka de är och vad de gör samt grunden till tekniken som ligger bakom deras 

UVC-chipp. 

2.2 Empiri 

Emperin börjas med en nulägesanalys som beskriver det nuvarande läget på LightLab med 

möjligheter, behov och utmaningar. Utifrån detta och samtal med personal på LightLab 

kommer en kravspecifikation att tas fram som kommer ligga till grunden för att automatisera 

produktionsmomentet. Därefter kommer ett koncept, ett generellt lösningsförslag, att 

utformas som består av valet av automationstyp, alternativ på gripdon och visionsystem. Där 

kommer utmaningar som dessa står inför läggas fram för de olika alternativen. 

Det generella lösningsförslaget kommer sedan valideras genom simulering i en mjukvaran 

RobotStudio ABBs egenutvecklade virtuella miljö för att simulera och programmera deras 

robotar. I RobotStudio kommer förflyttningen att utföras som en visualisering av förfarandet 

med ABBs befintliga modeller. Detta ska leda till ett koncept där en utvärdering av robotar, 

omgivning och komplexitet i utförandet ska kunna utvärderas för att få fram nyckeldata samt 

för att validera processen. Möjligheten till nyckeldata som cykeltider, hastigheter m.fl. kan 

ligga till grund för att kunna uppfylla kravspecifikationen. Simuleringen kan även ge bra data 

vad gäller fördelaktig placering av roboten i relation till fixturerna för en effektiv 

rörelseförflyttning av roboten för att få ner cykeltider och effektivisera flytten. 
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3D CAD-modeller för miljön där förflyttningarna sker samt gripdon och fixturer kommer 

modelleras i SolidWorks. Detta ska återspegla den verkliga miljön i labbet. Modellerna 

kommer sedan att importeras i RobotStudio. 

Simuleringen kommer att jämföras med fysiska experiment. De kommer utföras med en 

Universal Robots-robot modell UR3e med befintliga fixturer och 3D-printat verktyg för 

roboten. Samma nyckeldata kommer tas fram från de fysiska experimenten och jämföras med 

datasimuleringarna för ett bättre underlag. 

Stresstålighet på chippen för att se gripdons påverkan på produkten kommer också att utföras. 

Det gäller påverkan av kraft på chippet från gripdonet och okulär besiktning av dem efter 

testen för att identifiera potentiella repor eller sprickor som donet kan lämna efter. 

Utifrån de krav som har specificerats och den teori som ligger till grunden för arbetet 

kommer en marknadsundersökning utföras för att ta fram olika robotalternativ med kostnad 

som uppfyller de flesta eller alla krav som stipulerats. 

2.3 Resultat, diskussion och slutsats 

I resultatet sammanfattas robotalternativen med för och nackdelar. Här kommer robotarnas 

flexibilitet, tillförlitlighet och komplexitet samt kostnaderna för varje robot att sammanfattas. 

Vidare kommer övriga aspekter som tas upp i arbetet som kan väga in i robotvalet att 

sammanfattas tillsammans med visionsystem och verktyg. Vidare diskuteras underlaget i 

vidare mening under diskussion för en sista reflektion kring alternativen. Detta leder upp till 

slutsatsen där tre robotar plockas fram som de bästa alternativen för LighLab med en kort 

motivering för varje alternativ. 

2.4 Tidigare arbeten 

I arbetet för informationssökande har flertalet arbeten med liknande frågeställningar och 

lösningar dykt upp. Bland annat “Automation av materialhantering vid en kallsåg” av Martin 

Holm och Robert Lager [22] där två koncept togs fram för att automatisera en process vid en 

kallsåg. Även “Automatisering av manuell montering – Hjulbana" av Daniar Mohidin [23] 

hade ett liknande framtagande av koncept. Dessa arbeten användes som inspiration i upplägg 

och utförande för arbetet. Fler liknande arbeten benämns i andra delar av arbetet. Det finns 

många referensarbeten som hanterar olika aspekter om robotik men det är svårt att hitta 

liknande arbeten som gjorts mot den befintliga marknaden. 
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3. Teori 

3.1 Robotar 

En robot kan se ut på många sätt och utföra många uppgifter. Enligt ISO-standarden 

definieras en industrirobot enligt: 

”Industrirobot eller robot är en automatiskt styrd, omprogrammerbar universell manipulator, 

som är programmerbar i minst tre axlar för användning i industriell automatisering” 

Bolmsjö [1]. 

Definitionen syftar till att roboten har en baskonstruktion som är användbar i generella fall 

inom industrier till skillnad från maskiner som är designade och specialbyggda utifrån ett 

specifikt användningsområde (stel automation). Roboten ska vara programmerbar utan att 

dess fysiska struktur behöver byggas om och ska, utifrån ett minne, kunna utföra självständigt                                                 

(automatiserat) arbete [1]. 

I definitionen av en industrirobot beskrivs denna som en ”omprogrammerbar universell 

manipulator”. En manipulator i sin tur kan beskrivas som en maskin som är uppbyggd av 

olika segment. Dessa segment kan utföra led- eller glidrörelser för att förflytta objekt eller 

robotens position för att fullfölja sin uppgift. Dessa segment är en del av robotens struktur 

som i sig brukar delas upp i tre samverkande delar; åkdon, arm och handled [1]. 

Åkdonets uppgift är att förflytta roboten till arbetsområdet där uppgiften ska utföras. Detta 

inkluderar allt från transport av roboten, vridning av robotens bas eller att roboten självt 

förflyttar sig över en yta med t.ex. hjul, larvfötter eller en åkbana (gantry). Armen 

positionerar robotens arbetsdon under arbetsoperationen. Slutligen så orienterar handleden 

arbetsdonet till den funktion som ska utföras. Vid denna position, ofta i verktygets ände eller 

i centrum av verktyget, finns den så kallade ”tool center point” (TCP). Det är denna punkt i 

rummet som manipulatorn positioneras efter [1]. 

Dessa förflyttningar kan utföras separat för att uppnå hög precision eller undvika kollision 

med omgivningen eller samtidigt för ett snabbare skeende. De rörelser som utförs av de olika 

segmenten delas upp i två typer av förflyttningar. Först linjerörelser som brukar betecknas 

med ett P. Därefter rotationsrörelser som betecknas med ett R. Rörelserna beskrivs i det 

kartesiskt ortogonala koordinatsystemet. Det använder sig av rotationskoordinater och 

kartesiska koordinater för att beskriva förflyttning i x-, y- och z-led. Hur många led som 

roboten kan röra sig i betecknas frihetsgrader. Kan roboten enbart röra sig i x- och y-led har 

den två frihetsgrader [1].  

Utifrån de två rörelserna P och R kan man beskriva rörelserna hos de vanligaste 

industrirobotarna [1]. Nedan följer tre exempel på robotmodeller som kan vara intressanta för 

det här arbetet med en förklaring till varje. 

Rektangulär eller kartesisk robot, PPP 

Den rektangulära roboten styrs oftast av tre linjärleder. Den kan jobba på ett förhållandevis 

litet och kompakt arbetsområde då de många gånger arbetar uppifrån och ner, de kallas för 

portalrobotar och frigör därmed golvyta för andra ändamål. Konstruktionen ger en hög 

noggrannhet och styvhet. De är lätta att skala upp och har därför även stor lastkapacitet [1]. 

Se figur 3.1.1 för en variant av rektangulär robot. 
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Figur 3.1.1. KUKA laserskärningsportal KR70 LP [2] 

SCARA-robot, RRP 

SCARA-roboten (selective compliance assembly robot arm) kan utföra två rotationsrörelser 

och en vertikal rörelse. Den har ett cylindriskt arbetsområde som den kan utföra förflyttningar 

i höga hastigheter med stor acceleration med. Roboten används i första hand för montage [1]. 

Se figur 3.1.2 för en variant av SCARA-robot 

 
Figur 3.1.2. ABB Robotics SCARA robot IRB 920T [3] 

Länkarmsrobot, RRR 

En länkarmsrobot består minst av en vertikal och två horisontella rörelseaxlar. 

Länkarmsroboten ger stor arbetsyta på ett litet utrymme och kan anpassas för att utföra de 

allra flesta uppgifterna. Den anses vara den mest universella roboten på grund av det stora 

arbetsområdet och produktflexibiliteten [1]. Se Figur 3.1.3 för en variant av länkarmsrobot. 

 
Figur 3.1.3. Universal Robots UR3e länkarmsrobot [4] 

Robotindustrin har olika krav utifrån dess många användningsområden. Men noggrannheten 

är ofta en stor fråga. En industrirobotar kan röra sig till en och samma punkt flertalet gånger 

med en noggrannhet på under en millimeter, detta kallas för repeterbarhet. Däremot kan den 
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röra sig till en given punkt med flera millimeters felmarginal, detta kallas för absolut 

noggrannhet [5]. Problematiken visualiseras i figur 3.1.4 nedan. 

 
Figur 3.1.4. Hög repeterbarhet men låg absolut noggrannhet 

Den absoluta noggrannheten beror av många saker. Det kan vara allt från toleransen, 

elasticitet, hur nött roboten är, temperaturen på platsen, lasten, små avvikelser i produktionen 

av roboten självt som adderar till ett större fel etc. [5]. Företagen tacklar den här 

problematiken på olika vis. ABB robotics har med absoluta noggrannheten för sina robotar i 

databladen. De erbjuder också en tjänst där de kan kalibrera en specifik robot för en bättre 

absolut noggrannhet [6]. I en privat intervju över telefon med Ola Mellström, Sales 

development manager vid Universal Robots, berättade han att man istället inte ger ut någon 

absolut noggrannhet på sina robotar då den kan variera från robot till robot. De jobbar istället 

mer med repeterbarheten och kringliggande system som lösningar [7]. 

Andra sätt att öka den absoluta noggrannheten kan vara genom att använda andra system att 

kalibrera mot. Detta kan vara optiska beräkningsmetoder, lasersökarsystem, visionsystem 

m.fl. Med dessa system kan man beräkna korrekt placering i det globala (gemensamma) 

koordinatsystemet och guida roboten runt omgivningen och eventuella hinder fram till sin 

destination [5]. 

Sett till priserna för industrirobotar har prisutveckling som gått ner med en större marknad, 

bättre prestanda och bredare användningsområden. Rent principiellt har ett arbete utfört av en 

människa en lägre kostnad vid få detaljer och/eller låg volym där en specialiserad robot har 

en lägre kostnad vid många detaljer och/eller hög volym. En maskin som är designad för en 

specifik uppgift och är svår att applicera i andra användningsområden kallas för stel 

automation. En automation som är bredare designad för att kunna utföra en rad olika 

uppgifter och kan anpassas efter nya uppgifter kallas för flexibel automation. Den stela 

automationen är generellt kostnadseffektivare i stora volymer med produkter som har hög 

detalj än den flexibla automationen som är kostnadseffektiv i medelhög volym med en 

medelhögt antal detaljer [1]. En robot ingår inte i stel automation utan är universell utrustning 

som klassas som flexibel (se definitionen av en industrirobot i början av bakgrundskapitlet). 

Se figur 3.1.5 för att se en jämförelse mellan flexibel och stel automation utifrån kostnad. 



11 
 

 
Figur 3.1.5. Bolmsjö i industriell robotteknik sida 18. ”Principiell jämförelse av användning 

och kostnad mellan manuell, flexibel och stel automation vid olika seriestorlekar” 

Sverige som land är inte bland de största marknaderna för installationer av industriella 

robotar i volym. Däremot, om man tittar på hur många robotar som installeras per 

industriarbetare i olika länder kan man se att Sverige i sig är en stor robotnation. Se figur 

3.1.6. nedan för robotdensiteten i tillverkningsindustrin. I denna tabell kan man se att Sverige 

ligger före stora industriella länder som både USA och Kina. Störst på listan är dock 

Sydkorea med en tredjedel över andraplatsen Singapore [8]. 

Figur 3.1.6. Robotdensiteten i tillverkningsindustrin per land, topp 21 länder [8]. 
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3.2 Verktyg 

Ett verktyg är de eller den enhet som sitter längst ut på robotens yttersta länk (handleden). 

Flera verktyg kan placeras på en och samma handled. Verktygen kan variera mycket i form 

och är i regel specialbyggda för att utföra specifika uppgifter. Ofta är behoven specialiserade 

och verktyget får anpassas efter dessa. För ökad livslängd och noggrannhet i utförandet 

designas verktygen med en hög robusthet och mycket användande i åtanke. Detta leder till att 

verktygen ofta är enkla i design för att minska på antalet rörliga delar och andra svagheter 

[1]. 

Gripdon används ofta för materialhantering och montering. De designas ofta efter höga 

prestandakrav och har en bred flexibilitet av användningsområde. Gripdonet är därför ett av 

de vanligaste verktygen med ett stort urval av typer till låga kostnader. Vid val av gripdon 

finns några generella parametrar att ta i beaktning som är av vikt. Vikten av gripdonet 

påverkar robotens lastkapacitet samt dess användningsområde. Gripkraften avgörs av 

objektets vikt och friktion mellan gripytorna. Även hastigheten med vilket ett gripdon kan 

sluta sig är viktiga för att se vilka momentana krafter ett objekt utsätts för vid gripning. De 

krafter som objektet utsätts för vid eventuell förflyttning och montering påverkar också 

gripkraften. Noggrannhet kräver stor precision och hög styvhet. En annan påverkande faktor 

för noggrannheten är gripklons utformning för enkel gripning [2, 37]. Miljötålighet kan vara 

viktigt att ha i åtanke om arbetet sker vid höga/låga temperaturer, vid kemikalier eller dylikt 

[1]. 

Det finns många olika typer av gripdon som delas in i mekaniska gripdon. De gripdon som 

diskuteras här är mekaniska gripdon med stela fingrar och därefter vakuumgripdon [1, 9]. 

De mekaniska gripdonen är ofta enkla i design, enkel funktion och fungerar därmed i högre 

hastigheter och till ett lågt pris. Vid hantering av gods som kräver mindre finess drivs ofta 

verktyget pneumatiskt (med tryckluft). Det kan ge höga greppkrafter men har endast två 

definierade lägen, helt öppen eller helt stängd. Därför det blir svårare att reglera kraften i 

donet. För snabb reaktion bör cylindern i donet vara dubbelverkande [1, 9]. Ett gripdon kan 

även drivas med elektrisk motor. Den elektriska motorn är ett alternativ som blir mer och mer 

populärt i gripdon tack vare möjligheten att med hög precision bestämma hur brett och med 

vilken kraft ett gripdon ska gripa. Det kan däremot inte gripa med lika hög kraft som ett 

pneumatiskt gripdon [9]. 

Ett annat verktyg som används mycket vid förflyttning inom industrin är vakuumgripdon. 

Dessa lämpar sig bäst till platta ytor och består av sugkoppar som med hjälp av undertryck 

skapar ett vakuum mot ytan. De har generellt sämre fixeringsförmåga än mekaniska fingrar 

om dessa är anpassade men kan istället greppa objekt som inte kan nås eller omfångas av en 

gripklo. Vakuumgripdonen använder sig oftast av ejektorer för att skapa undertryck, dessa är 

mindre, lättare och billigare än vakuumpumpar. För att minska på slitage på sugkopparna 

behöver man ha miljön i åtanke. Saker som påverkar är bland annat hög eller låg temperatur, 

direkt solljus, oljor och dylikt [1, 9]. 

3.3 Visionsystem 

Ett visionsystem utför en bildinsamling och analyserar denna. Den konverterar optiska data 

till numerisk data som analyseras. Med detta kan man lära ett system att känna igen objekt 

eller objekt inom en viss kategori och hitta avvikelser eller position [10]. Visionsystem 
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använder sig av bildbehandling för att identifiera och klassificera objektets egenskaper som 

position, orientering, antal etc [1]. 

Industriellt används visionsystem (även känt som maskin vision) till fyra huvudsakliga 

områden. Visuell inspektion, kontroll av processen, identifiering av objekt och robot guidning 

[10]. Den kan till exempel användas för att identifiera ett objekt och anpassa gripläge till 

objektet och guida roboten till rätt position för att greppa tag om objektet. Det gör att objekt 

inte behöver matas i speciella magasin eller matare då systemet även kan identifiera och 

lokalisera objekten även om de kommer oorganiserat till stationen. Kostnaderna att införa ett 

sånt system i produktionsledet är därmed relativt billigt och införandet av nya produkter i ett 

befintligt system relativt simpelt [1, 10]. 

 3.3.1 2D och 3D vision 

2D vision system har varit i bruk sedan 1970-talet. Den tar en bild i tvådimensioner och 

analyserar innehållet. Systemet är väl beprövat och utvecklat för visuell inspektion, kontroll 

av processer, identifiering av objekt och robot guidning. Men det är inte utan svagheter. 2D 

vision systemet har svårt att avläsa djup och därmed även sidor på ett tre dimensionellt 

objekt. En kub kan framstå som ett fyrkantigt plan i rymden istället för ett rektangulärt 

sexsidigt objekt. 2D vision är även känsligt för miljön runtomkring objektet/objekten som 

fotas, speciellt vad gäller belysning [10]. Bra att tänka på för dessa system är därför att ha en 

liknande belysning vid mätningar för att förenkla bildupptagning och analys för 

visionsystemet [1]. Vidare behöver man tänka på vilken typ av lins som används. 2 

megapixlar kan till exempel avläsa objekt eller avvikelser som är 0.1 mm om man använder 

en telelins som fotar en mindre yta. Använder man istället en vidvinkel lins med 2 megapixlar 

för att få en större bild så behöver man komma närmare objektet för att få samma möjlighet 

att avläsa små objekt eller avvikelser. Detta sker då på bekostnad av fokus som gör att bilden 

blir oläslig ändå [11]. 

3D vision system är inte lika vanligt som 2D vision men många inom automationsindustrin, 

framför allt inom fordonsindustrin ser sig själv gå ifrån 2D till 3D vision inom en nära tid 

[12]. Det finns flera olika typer utav 3D vision system. Bland annat aktiva system, passiva 

system och singel kamera vision. Det aktiva systemet använder sig av en laser som projicerar 

ett ljusmönster som sedan fångas upp av kameran. Beroende på objektets form och material 

kommer ljuset från lasern att uppfattas olika. Dessa tre objekt, laser emitter, objektet och 

sensorn (kameran) formar en triangel och använder de kända positionerna och vinklarna för 

lasern och sensorn för att beräkna distansen till objektet. Se figur 3.3.1.1 nedan. Detta kallas 

för lasertriangulering [12, 13]. 

 
Figur 3.3.1.1 In line scanning [13] 
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Det passiva systemet använder sig av två kameror för att fota för att fota objektet från olika 

vinklar och sätter därefter ihop dessa till ett utifrån de överlappande ytorna. Systemet 

använder sig vidare av de överlappande ytorna för att bestämma koordinaterna till objektet 

relativt kameran [12]. 

Nackdelen med ett aktivt 3D-system är att det tar längre tid att få en bild än med ett 2D-

system. Det passiva 3D-systemet har svårigheter att få en klar bild utifrån vissa 

ljusförhållanden och har ibland svårt att matcha pixlar mellan de båda kamerorna för att få en 

enhetlig bild [12]. 

3.4 Kollaborativa robotar 

Traditionellt sätt är industrirobotar stora och tunga, de är designade för att göra stora, tunga 

och monotona flytt. Man avgränsade därför området runt roboten i robotceller med väggar 

eller plexiglas som skiljde robotens område åt från det allmänna området. När roboten 

behövde interageras med, för service, kontroll etc. så stängdes cellen av för att möjliggöra en 

säker åtkomst till miljön. Roboten i sig hade ingen uppfattning om sin omgivning och 

agerade enbart utefter dess uppgift [1, 14]. 

En kollaborativ robot, även kallad ”cobot” (en sammansättning av ”collaborative robots”), är 

designad för att jobba med människor i samma miljö. De är därför utrustade med sensorer för 

att detektera miljön och människor runt omkring den och anpassar sitt utförande efter detta 

[14]. I vissa fall handlar det om att sakta ner hastigheten när en människa är i närheten [1], i 

andra fall stannar den helt arbetet [14]. 

En robot som designas för att vara kollaborativ konstrueras ofta med mjukare material i t.ex. 

leder för att kunna absorbera tryck vid kollision för att undvika skada. Det finns även 

trycksensorer i dem som kan programmeras för att stanna vid ett givet tryck beroende på 

riskfaktor i miljön. Även estetiken designas med kollision i åtanke där runda former får 

företräde framför kantiga former för att kunna avleda kollisioner utan att orsaka skada. Trots 

det behöver varje fall av kollaborativ robot utvärderas för övriga risker och minimeras [14]. 

En annan aspekt med kollaborativa robotar är dess simpla programmeringsfunktioner där 

man kan ”jogga”, förflytta, roboten för hand till en punkt och be den komma ihåg punkten. På 

så vis kan man mata in rörelser, referenspunkter eller specifika moment för hand utan att själv 

behöva skriva någon kod [14]. Det enkla sättet att koda robotens rörelser är en av de 

kollaborativa robotarnas växande säljpunkter. Robottillverkare gör dem på så vis tillgängliga 

för industrier utan att behöva lära ut eller applicera text- eller bildbaserade 

programmeringsspråk [15]. 

Det faktum att kollaborativa robotar inte behöver en egen robotcell gör att man kan installera 

dessa på mindre utrymmen. Det lilla utrymmer som en kollaborativ robot kräver är en aspekt 

som många tillverkare har tagit tillvara på. De konstruerar sina kollaborativa robotar för att 

vara mindre kunna placeras i små utrymmen och på små bottenplattor [6, 14, 16, 17]. 

Märkningen av en robot som kollaborativ sker i flera steg. För en länkarmsrobot till exempel 

behöver först och främst roboten i sig märkas som kollaborativ. Därefter behöver även 

gripdonet märkas som kollaborativ. Slutligen behöver länkarmsroboten och gripdonet märkas 

som kollaborativt tillsammans. Märkningen ”kollaborativ” är dock en tolkningsfråga som inte 

endast innebär i förtid satta parametrar. Ändras ett gripdons utseende kan den behöva märkas 

om. Om den klarar märkningen kan dock bero på vad den ska greppa, hur snabbt den behöver 
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framföras och dylikt. Förflyttning av en knivegg kan tillexempel bli svår att få märkt som 

kollaborativ oavsett donet och robotens märkning. Men förflyttning av en påse bomull kan 

vara desto lättare att få kollaborativt märkt. Märkningen är på så vis både uppdelad i de olika 

beståndsdelarna av robotcellen, men även i robotcellen och dess uppgift i sin helhet [18]. 

Kollaborativa robotar är fortfarande relativt nya och det finns därför ingen standard för olika 

typer utav kollaborativitet än. Man tittar oftast på helheten i utförandet. Man kan beställa 

tjänsten för att få en helhetslösning eller få en specifik lösning till ens egen situation. På så 

vis kan man göra en robotcell kollaborativ på olika plan. Kollaborativa nivån kan däremot se 

olika ut [18, 19]. International Federation of Robotics (IRF) betecknar olika nivåer av 

kollaboration utifrån 5 olika kategorier, se figur 3.4.1 nedan. Den traditionella typen av 

industriell robot som inte anses vara kollaborativ är den avskilda roboten som arbetar inom 

sitt egna område avskärmat från människor. Området kallas för en robotcell. För att säkert 

kunna beträda en robotcell måste roboten pausas eller stängas av helt. Första steget upp från 

den avskilda robotcellen till kollaboration är först den koexisterande nivån där det inte 

behövs någon fysisk avskiljning men man delar heller inte några gemensamma arbetsytor. Ett 

mer kollaborativt arbete mellan robot och människa är den sekventiella kollaborationen där 

roboten och människan delar arbetsområden men jobbar i olika steg. T.ex. först monterar 

människan delen så den sitter rätt och därefter skruvar roboten fast delen. Den koexisterande 

och sekventiella kollaborationen är de två vanligaste typerna av kollaboration just nu. 

Därefter kommer de kooperativa kollaborationen. Då delar människa och robot utrymme och 

jobbar på samma del samtidigt. Den sista nivån är den responsiva kollaborationen där roboten 

reagerar på vad människan gör i realtid [20]. De olika nivåerna av kollaboration är inte en 

officiell standard utan IRFs egna klassificering. 

 
Figur 3.4.1 olika typer av kollaborativa robotar inom robotindustrin 

ABB har tillexempel utvecklat en mjukvara som kallas SafeMove Collaborative som är en 

applikation till deras robotsystem där man kan konfigurera sin kollaborativa robot på ett 
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användarvänligt vis. Man sätter tre olika aspekter “Tool Speed Supervision”, “Tool Force 

Supervision” och “Human Contact Interaction” för att undvika kollision och klämning [21]. 

I programmet kan man ställa in hur området kring roboten ser ut, vilka objekt som finns där, 

var den får och inte får åka etc. Därefter fyller man i i vilken höjd den jobbar i och hur den 

mänskliga närvaron är. Utifrån dessa parametrar skapar programmet en bild för kollaboration 

och vad man behöver göra för att säkra robotens närområde, t.ex. anpassa hastigheten av 

roboten, sätta upp detektorer eller dylikt  [19, 21]. 

Programmet i sig är en rekommendation och inte ett krav för att använda sin robot 

kollaborativt. I slutändan är det ägarens ansvar att se till att ens kollaborativa robot verkligen 

är kollaborativ på ett säkert sätt för alla inblandade, människor, robotar eller annan utrustning 

[19].  
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4. Nulägesanalys 

4.1 Företaget - LightLab 

LightLab är ett ”cleantech” företag som producerar UVC-chip utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv för desinfektion [24]. Cleantech företag är teknik, tjänster eller 

innovationer som syftar till bidra till hållbart användande av resurser [25]. LighLabs UV-

desinfiktionsteknik som går under varumärket ”PureFize” (se figur 4.1.1 nedan) har ett brett 

spektrum som sträcker sig över de konventionella UV-led alternativen samt 

kvicksilverlamporna [26, 27].  

 
Figur 4.1.1. Effektivitetsgrad på desinfektion i UV spektrum för olika metoder [26] 

UV-strålning delas upp i tre olika spektrum, UVA (320-400 nm), UVB (280-320 nm) och 

UVC (200-280 nm). UVA och UVB tar sig igenom Jordens ozonlager och orsakar hudskada 

och lång eller frekvent exponering kan leda till hudcancer. Men det finns ett utvecklat försvar 

mot dessa frekvenser av UV-strålning på grund av den dagliga exponeringen. UVC blockeras 

av Jordens ozonlager och mikroorganismer har därför inget skydd mot den strålningen. 

Mikroorganismer som utsätts för UVC strålningen förlorar därmed sin förmåga att föröka sig 

[27]. 

Absorptionen av UVC i bakteriellt DNA/RNA är som störst mellan 260-265 nm även kallat 

“Deep UltaViolet light” eller DUVC. Därför försöker man rikta UV-lampor till det 

spektrummet. Traditionellt har man använt kvicksilver som man satt under tryck för att få 

fram UV-strålning. Den optiska utgången på kvicksilverlampor har sin topp vid våglängden 

254 nm vilket ger en effektivitet på ca 85%. På grund utav kvicksilvrets giftiga natur, har de 

börjat fasas ut och ett intresse för alternativ till kvicksilverlampan växt fram. Däribland har 

UVC-strålande LED-lampor tagits fram. Dessa kan justeras med aluminium som komponent i 

LED-lampan för att nå sin UVC-topp runt våglängderna för just 260-265 nm. Aluminiumet 

påverkar dock LED-lampans integritet [27]. 

En lösning på problemet skulle kunna vara “electron-beam”-pumping (EB-pumping). I EB-

pumping accelererar man elektroner i vakuum mot en anod som är belagd med ett ljuspulver. 

Detta ligger till grunden för LightLabs chip som har ett ljuspulver som avger ett UVC ljus när 
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den träffas av elektronerna. Detta kallas för “cathodoluminescence” och har gett namn till 

ljuskällan “cathodoluminescent light source”, eller CL light source [27]. Purefize har en 

effektivitet på patogena mikroorganismer på 99.999999% [28]. 

4.2 Nuvarande process 

I dagens läge sker en hel del förflyttningar mellan olika fixturer. Arbetet sker manuellt med 

pincett och är väldigt tidskrävande. Alternativa lösningar så som en fixtur man kan använda 

vid flera stationer i produktionen diskuteras. För tillfället är de två fixturerna som 

förflyttningen ska ske mellan fasta. Till förflyttningen behövs en robot som kan underlätta i 

förflyttningen mellan fixturerna. Det finns ett mervärde i en flexibel robot som kan användas 

vid andra stationer för andra uppgifter. Vidare är projektet en del av ett större arbete för att 

ytterligare automatisera deras produktionsled. Det kommer behövas en avgränsning till 

roboten, en avskärmad cell, eller en kollaborativ robot för att säkra arbetsmiljön. 

En önskan från LightLab är att kunna kombinera ett visionsystem för att kunna kvalitetssäkra 

chippen i produktionssteget. Komponenterna som hanteras i LightLabs labb består av 

nanostrukturer och höga krav ställs därför på upplösning. Utifrån dessa kriterierna har 

LightLab införskaffat ett Gocator 2420 visionsystem för att avläsa de relevanta 

komponenterna och detaljerna på dem med en upplösning på 0.0018 mm. Tanken är att kunna 

kvalitetssäkra produkten med ett visionsystem. Ett alternativ som är nära till hands är Gocator 

3506 som använder en snabbare teknik för att scanna in objekt men som endast är till låns för 

tillfället. Även om det är förmånligt att kunna använda det befintliga systemet med 

kompetens på plats så är detta inte ett krav utan snarare en fördel som vägs in i helheten. 

Chippen befinner sig i en rektangulär fixtur (se figur 4.2.1 vänster) och ska flyttas till en 

åttkantig fixtur (se figur 4.2.1 höger). Den rektangulära fixturen har håligheter som ger gott 

om utrymme för att orientera ett gripdon. Den åttkantiga fixturen däremot har ett hål med lite 

utrymme mellan chippen som ger begränsad åtkomst och är anpassad för att gripa med 

pincett. För att kunna lägga ner chippen i den fyrkantiga fixturen kommer det därför att 

krävas en noggrannhet på ± 0.1 mm. Roboten ska även kunna greppa kring chippen i den 

åttkantiga fixturen och flytta dem tillbaka till den rektangulära fixturen igen. Den här 

förflyttningen sker idag i snitt på tre sekunder. 

 
Figur 4.2.1. Fixturer som förflyttning ska ske mellan med exempelchip. 

Chippen får ett lager fosforpulver (ljuspulver) screen-printat på sig. Se figur 4.2.2 för att se 

pulvret på chipet. Detta ska därefter få en spegel av aluminium sputtrat (en metod som 

“spottar” ut ett tunt lager material över en yta). Den strålning som riktas tillbaka in mot 
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spegeln kan tack vare aluminiumspegeln speglas tillbaka ut genom glaset. Screen-printningen 

kräver idag en annan fixtur (se figur 4.2.1. vänstra bilden) än sputtringen (se figur 4.2.1. 

högra bilden). Under screen-printningen läggs ljuspulvret på och är ganska skört.  Det är 

därför viktigt att ett verktyg inte påverkar den ytan som är täckt av pulvret och att rörelserna 

som roboten utför inte heller påverkar pulvret. 

 
Figur 4.2.2. Glaschipp med ljuspulver. 

4.3 Kravspecifikation 

Sammanfattningsvis behöver LightLab en robot som kan användas trots förändringar i 

produktionsled en flexibel automationslösning är därmed av vikt. På grund av de små 

utrymmena i fixturerna och de små felmarginalerna på chippen behöver roboten ha en 

noggrannhet på ± 0.1 mm. Detta är ett krav som kan kombineras med t.ex. Visionsystem, 

laser eller dylikt för att komma runt svårigheten med en bestående absolutnoggrannhet på ± 

0.1 mm. Detta kräver dock en montering av vision på robotarmen för att synka deras 

koordinatsystem löpande. 

Roboten ska kunna användas i små renrumsutrymmen och med mänsklig närhet, alltså 

behövs någon form av kollaborativ robot som klarar renrumskraven. Inga krav på nivå av 

kollaboration är satt, men arbetet lämpas för den koexisterande eller sekventiella 

kollaborationstypen. Förflyttning ska ske mellan de befintliga fixturerna specificerade ovan. 

Målet med förflyttningen är att den ska ske på tre sekunder per chip. Men ett värde ligger i att 

kunna flytta många chip över lång tid i framtiden och det kan därför bli mer effektivt än en 

människa även om den flyttar långsammare än tre sekunder. Viktigt är att greppet av glaset i 

gripdonet inte får påverka chippets funktion genom att greppa i pulvret eller lämna repor på 

glasets yta. 

För att kunna kvalitetssäkra i alla steg i produktionsleden behövs en upplösning på 0.01 mm 

för ett tilltänk visionsystem. Det är inte nödvändigt för de flesta stegen, men ett mervärde 

ligger i att kunna använda systemet i alla steg. Ett 3D-visionsystem är därför att föredra, men 

i detta specifika fallet skulle ett 2D-visionsystem klara av kvalitetssäkringen. 

Kraven sammanfattas i tabellen figur 4.3.1 nedan. 

Absolutnoggrannhet Vision Visionnoggranhet Tid/chipp Renrumskrav Kollaborativitet 

± 0.1 mm Helst 3D ± 0.01 mm 3 sek/chipp minst iso 6 

koexisterande 

eller 

sekventiella 

Figur 4.3.1. Sammanfattning av kravspecifikationen för förflyttningen av glaschipp mellan 

fixturer.  
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5. Generellt lösningsförslag 
En robot som kan utföra den här typen av förflyttningar snabbt är SCARA-robotar. Detta är 

en relativt billig robot som är byggda för att med hög precision och hastighet utföra 

förflyttningar eller bearbetning som att skruva fast något. Robottypen SCARA lämpar sig 

bäst för montage och kräver en säker robotcell, ofta i form av plexiglas eller galler som 

avskiljare. Den är heller inte så flexibla i sin rörelseförmåga. Den har ett cylindriskt 

arbetsområde och rör sig sedan i horisontella planet i stela rörelser, upp och ner. I den 

åttkantiga fixturen finns ett behov av att komma in på en vinkel för att komma åt glaschippet 

och kunna gripa. Den kan även vara svår att applicera i andra delar av produktionsledet där 

det finns behov att lösa flaskhalsar. 

Den kartesiska roboten är den billigaste lösningen men varken den snabbaste eller den med 

flest frihetsgrader. Den har därför samma svaghet som SCARA-robotar, att den kräver ett 

avskärmat arbetsområde och att den inte kan vinkla sitt verktyg för att komma åt glaschippen 

i den åttkantiga fixturen. Även om den inte tar så mycket plats, är roboten stationär och svår 

att anpassa till andra funktioner. Annars har den fördelen att den kan jobba över ett kompakt 

område med hög noggrannhet. 

Då stor vikt läggs på flexibilitet och bredd i användningsområden är istället länkarmsroboten 

en bra klass av robotar att titta närmare på. Den rör sig med hög precision i miljöer som kan 

kräva komplexa rörelsemönster för att orientera sig i utan problem. Kollaborativitet ger goda 

möjligheter till ett brett användningsområde utan för skrymmande säkerhetslösningar och ofta 

med enkel användarvänlighet. Den finns i bred utsträckning på marknaden och i många 

utföranden. Det ger goda förutsättningar att hitta en prisvärd cobot som uppfyller alla kraven 

från kravspecifikationen. Däremot kommer en helt kollaborativ robot utan andra 

säkerhetsåtgärder att betyda längre cykeltider då den inte kan köras i högsta hastigheten p.g.a. 

säkerheten. En cobot är fortfarande dyrare än en ”vanlig” industrirobot. Fördelen ligger här i 

den minskade ytan som en cobot behöver samt en minskad utgift på säkerhetsutrustning kring 

roboten som säkerhetsgaller, detektorer och dylikt. De kollaborativa robotarnas design är 

framtagna med robotovana branscher (med eller utan programmeringsvana) i åtanke. De 

kollaborativa robotarna har därför ofta ett annat operativsystem som är designade för 

användarvänlighet gentemot de icke-kollaborativa robotarna. 

Det vanligaste är att robottillverkaren säljer en ”naken robot”, en robot med styrskåp och 

kontrolldon som kallas “pendant” (vanligast med en touchskärm med tillverkarens mjukvara 

på för att kontrollera roboten). Robotverktyg som gripdon eller sugkoppar köps separat av 

andra företag som samarbetar med robottillverkarna för att kunna leverera önskade lösningar. 

5.1 Robotverktyg 

Det finns många alternativ på marknaden för olika verktyg. Med krav på renrum och 

kollaborativitet så avgränsas alternativen betydligt. Priserna går även upp för dessa lösningar 

då märkningen är mycket arbete, oavsett om man gör om sitt faktiska verktyg eller om den 

redan uppfyller kraven. 

I många fall säljs kopplingen till ett verktyg med ett standardutförande på gripklo/sugkoppar 

med en möjlighet för vidare specialisering för ett extra pris. T.ex. Gripdon kan säljas med 

eller utan klor alternativt med möjligheten att betala extra för en specialdesignad klo. Det går 
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lika bra att designa en egen klo och anpassa efter verktyget. De flesta donen är designade 

med möjligheten att själv kunna designa slutkopplingen (klo- eller koppdesign) [15]. 

De allra flesta verktygen går att kombinera med alla typer av robotar. Ofta företagen ett nära 

arbete med en robottillverkare som de designar verktyget efter och sen tillverkas kransar som 

placeras mellan robotens handled och verktyget som en adapter så det fungerar för andra 

modeller [29, 19, 30]. Dessa kransar går med fördel att designa och 3D-printa själv [30]. 

De här kransarna går även att designa så att man kan sätta fler verktyg på en och samma 

robot. Detta möjliggör för t.ex. två gripdon för hantering av två objekt samtidigt, eller 

samkörning mellan gripdon och visionsystem eller gripdon och vakuumgripdon. Se figur 

5.1.1 nedan för exempel på den här typen av kransar. 

 
Figur 5.1.1. Vänster, visionsystem med krans gjord för att koppla på ett annat verktyg efter. 

Höger, dubbelkransen för montering av två verktyg till samma robot [31]. 

5.1.1 Vakumgripdon 

Att få grepp på glaset underifrån i fixturerna är väldigt görbart. Problemet som kan dyka upp 

är att storleken på sugkoppen kommer behöva vara ca 2 mm i diameter för att få plats. Det 

ger en sugkraft på 8 gram. Ett chip väger ca 2 gram utan ljuspulver och aluminiumspegeln. 

Det kan därför vara svårt att få en bra vakuumförslutning på glaset då chippet bara väger 2 

gram och därmed inte ger någon bra motståndskraft för koppen att trycka mot. Detta kan 

resultera i att chippet tippas [32]. Ett sugkoppsdon som är anpassat för att greppa under glaset 

kräver en stor noggrannhet vid placering av verktyget i den åttkantiga fixturen samt ett 

noggrant designat verktyg få plats i det lilla utrymme som finns mellan chippen i fixturen. 

Sugkoppar kan röra sig något vid stunden av vakuumförslutning och man kan därmed tappa 

lite noggrannhet. Det kommer krävas en del testningar av denna typ av verktyg på plats för 

att få den rätt. Det är ett verktyg som, om det fungerar bra, är tillräckligt flexibelt för att 

utföra andra förflyttningar mellan andra fixturer [32, 30]. Med en lösning som ser ut som ett 

sugrör med en böj på slutet kan man sänka ner hela ändan mellan chippen och sen rotera 

vristen på roboten för att, utan att förflytta verktyget i x-, y- eller z-led rotera in ändan under 

glaset. Ett annat alternativ med fler sugkoppar för stabilare gripkraft är att sätta tre (eller två 

för att få ner storleken på verktyget) håligheter på ett damsugsliknande munstycke som man 

sänker ner mellan glasen och vrider på plats under rätt glaschipp. Se figur 5.1.1.1 för två 

förslag på design av sugkoppsdon. 
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Figur 5.1.1.1. Sugkoppsförslag. 

 Ett annat alternativ är att istället sätta sugkopparna på ovansidan i utkanten med glaset där 

inget pulver ligger. Det är då enkelt att skala upp antalet sugkoppar för att hantera mer vikt 

om så önskas. Detta kan dock påverka ytan av glaset inför framtida bearbetningssteg av 

chippet. En sugkopp av silikon kan tillexempel lämna avtryck på glaset, andra material kan 

lämna partiklar [32]. Dessa lösningar kan kombineras med en vakuumejektor för att få 

vakuum med tryckluft. 

5.1.2 Mekaniska gripdon 

Inte alla gripdon är klassade för renrumsmiljöer. Vissa är specialdesignade för renrum och 

andra kan anpassas för att hålla en renrumsklass. Ett vanligt sätt att på enkelt vis få en 

renrumsklassning är att bygga ett vanligt gripdon som man sätter ett plastöverdrag över [30]. 

De gripdon som presenteras nedan drivs båda av elektriska motorer. Minsta gripkraften går 

att förminska på olika sätt. Den är ofta satt efter strömmen i donet och en minskning av ström 

kan därmed minska gripkraften av donet [31]. 

Företaget Schunk har samarbeten med flera robottillverkare och har ett kollaborativt gripdon 

som kallas Co-act EGP-C 40. Detta kommer endast med gripdon, ej med gripklo till [33]. Det 

är en tjänst man kan beställa till eller utföra själv genom att t.ex. 3D-printa en egendesignad 

gripklolösning. Co-act EGP-C 40 är en elektrisk gripklo som finns med olika fästanordningar 

för att passa olika robotmodeller, bl.a. URs robotar, ABB YuMi, ABB GoFa, KUKAs robotar 

m.fl. [29]. Gripdonet har en greppstyrka på mellan 35-140 N med ett anpassat system för att 

kunna integreras smidigt med de olika modellerna av robotar från de olika tillverkarna [33]. 

Se figur 5.1.2.1. nedan för en bild på gripdonet. Priset på gripdonet varierar mellan 

robotmodeller från 19.300 till UR3e till 22.600 sek för KUKA iisy [29]. 
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Figur 5.1.2.1. Gripdon Co-act EGP-C 40 [33]. 

OnRobot är ett företag som specialiserar sig på gripdon till kollaborativa robotar. Kravet på 

renrumsklassning filtrerar dock ner alternativen till en modell, 2FG7 [31]. Se figur 5.1.2.2. 

2FG7 kommer med gripklor som är ganska breda och inte kommer kunna lämpa sig till det 

här genomförandet. Däremot går det på enkelt vis att montera nya klor med avlägsnandet av 

två skruvar för fästanordningen. Den har en maximal gripkraft på 140 N och en minsta 

gripkraft på 20 N. Gripdonet är elektriskt och går direkt att montera på URs robotar men kan 

anpassas till de andra robotmärkena [34]. 

 
Figur 5.1.2.2. OnRobot gripklo 2FG7 med instruktion för demontering av klo [34]. 

Då gripningen i den åttkantiga fixturen är speciell kan inte de vanliga gripklorna greppa om 

glaschippet när de ligger i fixturen. Därför har en design av gripklo som kan monteras på ett 

gripverktyg tagits fram i Solidworks. Se figur 5.1.2.3 för en visuell representation. OnRobots 

gripklo 2FG7 kostar för ca 35.000 sek. 

För att utföra det utmanande flyttet av chippet mellan fixturerna har ett eget gripdon tagits 

fram. Se figur 6.1.2.3 nedan för en bild av modellen. Den har därefter 3D-printats och satts på 

UR3e för att testköra gripningen. Ett spetsigt verktyg kan vara problematiskt ur ett 

säkerhetsperspektiv. Materialvalet på gripklon behöver därför tänkas igenom. Ett spetsigt 

gripdon av metall är till exempel en stor riskfaktor. Ett annat alternativ för att underlätta 

plockningen av chippen är att borra hål i båda fixturerna (i rektangulära fixturen finns redan 

hål som kan återanvändas) och passa in dessa i en form med piggar. När fixturen sedan sänks 

ner i formen passar piggarna in i hålen och lyfter chippen ur fixturen så att de kommer upp 

ovanför dessa och frigör den mindre känsliga undersidan för enklare plockning av roboten. 

Detta kan förenkla plocklösningar för sugkoppsdon men även försämra precisionen. 
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Figur 5.1.2.3. Vänster, modellen av gripdonet i Solidworks. Höger, bild på 3D-printad 

gripklo. 

5.2 Visionsystem 

Visionsystemen fungerar parallellt med alla robotsystem. Däremot har de flesta 

robottillverkarna en egen samarbetspartner med ett integrerat visionsystem i robotarnas 

mjukvara. Detta är en fördel i form av enklare användargränssnitt (user interface – “UI”) och 

anpassade uppdateringar för robot och visionsystem tillsammans. 

Det visionsystem som idag finns på LightLab är av märket Gocator. Gogator inline serien 

scannar objekt genom att projicera ett streck med laser över ett objekt och fånga in det ljus 

som reflekteras från objektet. Ett aktivt 3D vision system. Den version av inline serien som 

finns på LightLab är Gocator 2420 med 1940 datapunkter per profil, som avgör upplösningen 

i X-led, samt en upplösning i Z-led på 0.0018 - 0.0030 mm. Upplösningen i Z-led är den 

största variansen på höjden mellan olika ramar som den mäter med 95% noggrannhet. För att 

scanna ett objekt så sveper man med lasern över objektet och behöver därmed utföra en 

sveprörelse [13]. 

Till sitt förfogande kommer LightLab att ha en Gocator 3506 från serien snapshot sensors 

under en viss tid. Den arbetar med 3D snapshot sensors som fångar in en hel 3D-yta i ett enda 

foto, se figur 5.2.1 nedan. Det gör de genom att projiciera ljusmönster i en snabb sekvens mot 

objektet. Ljusmönstrets reflektion studsar från objektet och tas upp av två stycken kameror. 

Under den tiden som mönstret projiceras behöver objektet vara stilla i en viss tid under 

exponeringen beroende på form, färg och objektets förmåga att reflektera ljus. Oftast tar 

exponeringen under en sekund. Sensorerna kan sedan använda triangulering eller stereo 

korrelation för att generera 3D punkter från ljusmönstret [35]. Detta är en hybrid av passiva 

och aktiva 3D vision system som kombinerar båda systemens styrkor för att få en bättre 

bildprocessering och snabbare scanning [12]. 
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Figur 5.2.1. Snapshot scanning [35] 

Gocator 3506 har en upplösning i XY-led på 0.020 – 0.025 mm. Intervallet för upplösningen 

avgörs av distansen från objektet. En objekt som kan avläsas närmare objektet kan läsas in 

med större upplösning. Laserscannerns photoyta (field of view) är 27.0 x 45.0 - 30.0 x 45.0 

mm med korrelerande upplösning ovan [35]. 

ABB ett samarbete med Cognex där en lösning som kallas AE3 har implementerats som ett 

2D visionsystem integrerat i deras gripdon samt som en separat modul till deras robotar. I 

samtal med Peter Örhn, “business development and area manager” för ABB robotics i 

Sverige, konstaterade han att Cognex AE3 visionsystem inte kommer vara applicerbart då det 

har för dålig djupgående analysförmåga. Peter tipsade istället om SICK [19]. De jobbar med 

objektdetekteringssystem så som ljusridåer, strålscannrar, tröghetsensorer m.fl. De har 3D 

visionsystem som de tidigare har inkorporerat med ABBs robotar [19, 36]. 

PLOC2D är ett av de 2D-visionsystem som finns tillgängliga från SICK. Kameran har 4.2 

mega pixlar med en sensorupplösning på 2048 x 2048 pixlar. Den kan skicka data till en 

egendesignad webbsida eller till en mjukvara som är anpassad för systemet. Kameran är 

framtagen specifikt för dellokalisering till robotar och kan identifiera, ta mått och analysera 

delarna. Med den höga upplösningen har den en lokaliseringsnoggrannhet på 0.1 mm och 

klarar även att kvalitetssäkra på det djupet [36]. SICK har även ett 3D-visionsystem som 

heter PLR3200 med en lokaliseringsnoggrannhet på 0.5 mm och klarar därför inte kravet på 

0.1 mm men är värt att nämna. 

Två andra relevanta visionsystem (då de har samarbeten med den stora robottillverkaren 

KUKA) är MXG20 och VCXG-25M. VCXG-25M har en upplösning på 1920x1200 pixlar på 

en fotoarea av 9.21x5.76 mm [37]. MXG20 använder sig Sonys ICX274 sensor för att ta 

bilder till en upplösning av 1624x1228 pixels med en 2 megapixel kamera [38]. Dessa 

använder sig av en 2D-vision mjukvara för att analysera bilderna. Upplösningen på VCXG-

25M är tillräckligt hög för att kunna klara kravet på 0,01 mm noggrannhet med rätt lins. 

MXG20 har inte samma djup men kan användas för identifiering av glas i fixturerna på 

längre avstånd. 
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6. Validering 

6.1 Simulering - RobotStudio 

En station i RobotStudio byggdes upp för att simulera det generella lösningsförslaget. Där 

sattes en länkarmsrobot av modell IRB120 in med de båda fixturerna som glaschippen ska 

flyttas mellan och sedan simulerades förflyttningen av glaschippen. Se figur 6.1.1. 

 
Figur 6.1.1. Simulering av förflyttning av glaschipp mellan faktiska fixturer. 

Det traditionella gripdonet med två klor fungerade inte. Det blev för svårt att vinkla ner 

gripdonet och få plats i de trånga utrymmena i den åttkantiga fixturen. En potentiell 

sugkoppslösning som suger fast i glaschippet ovanifrån hade blivit enklast att utföra. Men att 

designa ett gripdon som antingen greppar i utkanten av glaschippet eller en sugkoppslösning 

som man kan sänka ner mellan chippen och gripa under kan vara bra lösningar. Det kan dock 

dra ner på cykeltiderna då det kräver många små noggranna flytt för att få dit donen på rätt 

plats utan att påverka glaschippet eller ljuspulvret ovanpå glaschippet. 

Rörelserna av roboten kan göras på ett effektivt sätt, utan onödiga rörelser av leder. Att rotera 

den rektangulära fixturen så att gripdonet inte behöver snurra för att släppa ner eller plocka 

upp ett glaschipp kan effektivisera flytten något. Skulle gripdon med klo eller med sugkopp 

designad för att gripa under så blir cykeltiden längre. 

Placeringen av fixturerna i relation till roboten påverkade cykeltid och robotrörelserna 

mycket. Ställdes bordet längre bort så blev rörelserna större och fler leder blev involverade 

för att klara av flytten. Detta ledde till längre cykeltider. En annan nackdel var att vissa flytt 

inte kunde utföras då roboten nådde en singulär punkt. Singularitet är en punkt där två av 

robotens leder sammanföll så att den tappar en frihetsgrad. Detta skedde då armen var så 

utsträckt för att nå till en robotpunkt att den inte kunde justera verktyget. 

Det område som roboten arbetar i kallas för “work envelope” och finns ofta med i databladen 

till robotarna. Se figur 6.1.2 för exempel på detta. Det går även att se i RobotStudio. 

Arbetsobjekt placeras därför med fördel med goda marginaler inom detta område för att 

försäkra effektiva cykeltider och bästa flexibilitet. 
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Figur 6.1.2. Working envelope. Vänster GoFa från RobotStudio. Höger LBR iisy från 

datablad [39]. 

Hastigheten på förflyttningen var svår att öka då flytten sker med fin precision och på korta 

distanser. Hastigheten kan därför inte vara för hög utan att påverka kvalitén av utförandet. En 

cykel på en förflyttning av två chip från en fixtur till en annan simulerades på 4 sekunder. 

Simuleringen utgick från ett gripdon och kan liknas med ett sugdon som suger fast 

glaschippet på ovansidan. Vid gripning underifrån kan cykeltiden bli längre. Se fysiska 

experiment i kapitel 6.2 för en cykelberäkning utifrån detta. Simuleringen utfördes på en 

robot som inte var kollaborativ. Det kan påverka cykeltiderna negativt. Men på korta avstånd 

behöver det inte påverka nämnvärt. 

6.2 Fysiska experiment - UR3e 

För att utföra experimentet så har Uppsala Universitets robot URe3 använts med befintligt 

gripdon RG2. Den är inte renrumsklassad och kommer därför inte att kunna användas i det 

slutgiltiga utförandet. Gripklorna som har ritats i SolidWorks för att utföra flytten är anpassad 

för till RG2-gripdonet men kan lätt designas om för att passa andra gripdon. 

Först grepptestades glasen med full kraft (30 N) för att se stryktåligheten. Glaset greppades 

först i kanterna med full kraft, lyftes och placerades på samma plats igen. Se figur 6.2.1 

vänstra bilden. Detta utfördes tio gånger och kanterna samt chippets yta besiktigades okulärt 

för att upptäcka eventuella sprickor eller repor. 

Därefter utfördes ett griptest där glaset greppades på under och ovansidan och lyftes för att 

därefter placeras på samma plats igen. Även detta utfördes tio gånger på samma chip och 

därefter gjordes en okulär besiktning för att upptäcka eventuella sprickor eller repor. 

Dessa stresstest utfördes utan gripdonets skyddande gummi och med fyra olika glaschipp 

utan att några repor kunde upptäckas. 



28 
 

 
Figur 6.2.1. Stresstest. Vänster lyft i kanterna, höger lyft i ovan och undersidan. 

Därefter monterades det egendesignade 3D-printade gripklorna på den kollaborativa roboten 

från Universal Robots UR3e. Förflyttningen från den rektangulära fixturen till den åttkantiga 

fixturen testades, se figur 6.2.2. En rund fixtur som är en äldre design av den åttkantiga 

fixturen användes för att inte stoppa upp produktionen på LightLab. Men den ger ungefär 

samma förutsättningar vid experimentet som den nya. En cykeltid beräknades på fyra stycken 

chip i en sekvens till ca 5 sekunder per chip. 

 
Figur 6.2.2. Flytt med egendesignat gripdon mellan de två fixturerna. 

Ett par saker noterades under experimentet. Tiden kan minskas genom att placera fixturerna 

närmare inpå varandra. Däremot spelade inte maxhastigheten av roboten särskilt stor roll då 

flytten är så korta och roboten ändå inte hinner komma upp i maxfart. Vid gripning av 

chippet var gripdonet så halt att chippet gled i greppet. Detta kunde vara så lite som en 

tiondels millimeter upp till två-tre millimeter. Detta påverkar självklart noggrannheten av 

hela systemet en hel del. Ovanpå detta så gjorde gripdonets skarpa 90° design att det var svårt 

för vristen att komma åt glaset på alla positioner i den åttkantiga fixturen. Detta resulterade i 

singulariteter där manipulatorn tappade frihetsgrader på grund av den specifika designen av 

gripdonet. 

Om en andra design tas fram kommer gripdonet att designas med en 45° vinkel istället för 

den nuvarande 90°. Detta för att ge gripdonet en chans att komma åt chippet mer ovanifrån 

och därmed öka friheten att komma åt chippet och undvika singulariteter. Gripdonets 

gripnoggrannhet kan utökas genom att antingen sätta gummiklossar på gripdonets gripytor. 

Gummi är dock inte att föredra då det väldigt lätt lossnar partiklar från materialet och därmed 

inte är kompatibelt med ett renrum. Ett annat alternativ är att sätta metallbitar på gripytorna 

av verktyget. Sätter man två rundade “tänder” nertill och en ovantill av metall så kan man få 
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tre kontaktytor att gripa glaset med. Detta skulle resultera i ett noggrannare gripdon men ökar 

även risken för repning av glaset. Se figur 6.2.3 nedan. 

 
Figur 6.2.3. Simulerat utseende av ”tänder” till egendesignat gripdon. 
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7. Robotförslag 

7.1 Universal Robots - UR3e 

Universal Robots (UR) är ett företag som fokuserar på kollaborativa länkarmsrobotar. 

Utrustning till roboten har de samarbeten med andra företag för design och utveckling av t.ex. 

gripdon, visionsystem, stativ och dylikt [40]. URs minsta robot UR3 finns i en modell som är 

klassificerad för renrum, UR3e [4]. Se figur 7.1.1. 

 
Figur 7.1.1. Universal Robots UR3e länkarmsrobot [4] 

UR3e är Universal Robots är framtagen för trånga utrymmen. Foten kan monteras på golvet, 

på ett bord eller på ett stativ och har en bottenplatta på 128 mm i diameter. Den är, som alla 

Universal Robots robotar, kollaborativ med en maxlast på 3 kg och en räckvidd på 0.5 m. 

Den kan rotera sina leder i 120 grader per sekund i 360 grader och en hastighet på 1 meter per 

sekund vid TCP  [40]. 

Modellen UR3e har en repeterbarhet på ±0.03 mm, något man kan kombinera med externa 

system för att uppnå en hög absolutnoggrannhet [40]. Absolutnoggrannheten för roboten är 

inget de delger [7]. Leveranstiden för en UR-robot med gripdon är 2-4 veckor [7]. 

Det visionsystem som idag finns på LightLab av märket Gocator har ett samarbete med 

Universal Robots. Det finns en simpel mjukvaromodul som kan integrera visionsystemet från 

Gocator så det samkörs i samma UI på Universal Robots robotar [13, 35].  

7.2 ABB Robotics – 14050 YuMi 

ABB-Robotics har en kollaborativ länkarmsrobot som heter YuMi IRB 14050. Det är en 

renrumsklassade länkarmsrobot som även finns att beställa i både single och dual-setup [6]. 

För jämförelsen mellan de olika robotarna så utgår förslaget från enarmade versionen. 

YuMi IRB 14050 har en räckvidd på 0.56 meter och en maxlast på 0.5 kg som kan levereras 

med en repeterbarhet på ±0.02 mm. Roboten har en topphastighet på 1.5 m/s och en 

rotationshastighet på 180 grader per sekund i armen och 400 grader per sekund i vristen på 

länkarmsroboten[6]. 

YuMi är ABB robotics första kollaborativa robot och kom i sin tvåarmsversion 2015 och har 

sedan dess vidareutvecklats för att fungera som en enarmsversion också, se figur 7.2.2. De 

monteras med en bottenplatta på 160x160 mm och går att programmera och simulera via 

ABBs egna mjukvara Robotstudio [6]. Robotens maxlast på 0.5 kg sattes initialt för att man 

ville vara noggrann med säkerhetsaspekterna av den kollaborativa roboten. Det var många 

aspekter som inte var satt som standard och man gick därför försiktigt fram. Roboten fick inte 
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bära tyngder som kunde orsaka större skador om de skulle tappas. Därför satte man en låg 

maxlast [19]. 

 
Figur 7.2.2. YuMi IRB 14050 Single Arm [6] 

Till roboten kan man köpa till en gripklo med integrerat vision- och vakuumsystem. I det 

utförandet som fixturerna är i nu kan detta don inte greppa tag om chippet. 

Ett separat visionsystem som monteras med en delad krans som man kan montera så väl 

gripdon som visionsystem på adderar en del vikt. Detta kan lätt överstiga maxlasten för YuMi 

som är 0.5 kg. Detta kan undvikas genom att placera ett visionsystem fristående ovanför 

arbetsområdet för hjälp med lokalisering. Detta kräver dock ett visionsystem med väldigt hög 

upplösning om man vill kunna göra kvalitetssäkringen på 0.1 mm. 

7.3 ABB Robotics – GoFa CRB 150000 

GoFa (se figur 7.3.1 nedan) är en kollaborativ robot som konstruerades för att kunna hantera 

tyngre laster, upp till 5 kg, med den snabbaste hastigheten 2,2 m/s bland kollaborativa robotar 

idag [19, 41]. Hastigheten behöver dock anpassas till omgivningen och i utrymmen där 

människor jobbar nära kan det behövas skyddsbarriärer för att kunna klassa den som helt 

kollaborativ. Alternativet är att sänka hastigheten och justera tryckkänsligheten så att den 

stannar vid kollision snabbare [19]. 

Vidare har GoFa-roboten en repeterbarhet på ± 0.05 mm med en rotationshastighet på 125 

grader per sekund i de första två axlarna och upp mot 200 grader per sekund i resterande 

axlar. Roboten monteras sedan med en basstorlek på 165 x 165 mm. Roboten är iso 4 klassad 

och har därmed den näst högsta klassningen för renrum [41]. 

 
Figur 7.2.1. GoFa CRB 150000 [41] 
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GoFas maxlast på 5 kg kan hantera ett separat visionsystem monterat parallellt med ett 

gripdon. Med en krans som möjliggör montering av ett visionsystem och ett gripdon parallellt 

så har den nog med lyftkapacitet över att lyfta andra objekt. 

Leveranstider för ABBs robotar varierar beroende på lösning. Vid köp av en robot hänvisas 

köpare till en integratör som är certifierad på ABBs robotar och får sälja dessa som en 

återförsäljare eller som en del i en helhetslösning som integratören erbjuder. Därmed varierar 

leveranstiderna därefter, för enbart en robot ligger leveranstiden på 16 veckor. För ett 

helhetssystem där man köper en komplett installation och säkerhetscertifiering m.m. kan 

leveranstiden ligga på 20-25 veckor. Detta beror på att ABB inte har några robotar på lager 

utan bygger dem på beställning. De tar ca 3 dagar att bygga om allt material finns på plats. Så 

är sällan fallet och material beställs ofta in efter behov och därmed dröjer leveranstiderna 

utefter tillgång på material och leveranstiden på dessa [19]. 

7.4 KUKA – LBR iisy 3 R760 

LBR iisy är KUKAs senaste robot, se figur 7.4.1 nedan. Det är en kollaborativ robot som 

monteras på en platta på 200 mm i diameter med en räckvidd på 760 mm som kan hantera en 

maxlast på 3 kg [17]. Detta är en cobot som KUKA vill pressa konkurrenterna med ett 

marknadspris mellan 250.000-275000 sek [42]. LBR iisy kan röra sig med en hastighet på 

200 grader/sekund med en repeterbarhet på 0.1 mm [17]. Acceleration och 

absolutnoggrannhet är dock data som inte lämnas ut i databladen. 

LBR iisy är byggd på en ny mjukvara som baseras utifrån operativsystemet Linux (iiQKA.os) 

till skillnad från deras vanliga plattform som är baserad på Windows. Detta för att man från 

början ska jobba mot en användarvänlighet och tillgänglighet til§l alla oavsett robot- eller 

programmeringsförståelse [42].  

 
Figur 7.4.1. LBR iisy 3 R760 med angivna riktning på rotationerna av robotaxlarna [17]. 

LBR iisy är ännu så pass ny att den inte finns på marknaden i full funktion. KUKA säger att 

det finns tillräckligt med funktioner i roboten för att kunna utföra pick and place program, 

men varken kollaborativa mjukvaran eller mer avancerade kommandon är idag på plats. Detta 

tillkommer dock med tiden helt gratis om man väljer att investera i den här roboten. I dess 

nuvarande skick behövs det därför extra säkerhetsåtgärder för att kunna köra en godkänd 

robotcell. Den nuvarande versionen av iisy är inte heller renrumsklassad. Det kommer 

komma en version av modellen till slutet av 2022 som KUKA har för avsikt att 

renrumsklassa [42]. 
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MXG20 och VCXG-25M är två visionsystem som används i samarbete med KUKA. Denna 

mjukvara är inbyggd i KUKAs robotsystem och är framtagen för att jobba på ett integrerat 

vis med KUKAs robotar utan externa plugins eller moduler [39]. 

7.5 Doosan - A0912 

Doosan Robotics är ett koreanskt robotikföretag som startade 2016 ur bolaget Doosan. Innan 

dess har de ingen tidigare erfarenhet med robotik. De har en grupp robotar som är framtagna 

för att pressa konkurrenternas priser och i den storleksgrupp som är relevant för LightLab 

finns roboten A0912 [43], se figur 7.5.1 nedan. Den finns i en dyrare och snabbare variant, 

A0912s. Den billigare varianten har en maxlast på 7 kg, med en räckvidd på 1.2 m och 

maxhastighet på 1 m/s [44]. Den går på marknaden mellan 250.000 - 275.000 sek [43, 44]. 

Robotens repeterbarhet ligger på ± 0.05 mm och har en fotplatta som är liten, men exakta 

mått finns inte i de tekniska specifikationen [44]. Den sticker ut mot de andra kollaborativa 

robotarna på känsligheten vid stötar. Den är programmerad för att stoppa vid ett tryck av 30 

N, men reagerar snabbare än så vid många axlar. Känsligheten kan programmeras om i 

robotens pendant. Programmeringen sker i blockform eller i ett eget textbaserat språk [43]. 

Doosan Robotics är relativt ny till den svenska marknaden så ännu finns det inte väldigt 

många alternativ vad gäller support och upplärning. 

 
Figur 7.5.1. Doosan A0912 [44]. 

7.6 Ekonomisk sammanfattning 

Sammanfattningsvis presenteras priserna och nyckelegenskaper för alla robotförslag i figur 

7.6.1. 

  URe3 YuMi GoFa A0912 LBR iisy 

Grundpris [sek] 310 k 301 k 304 k 250-275 k 250-300 k 

Renrumsklassad Ja Ja Ja, iso 4 Ja 
I framtiden 

Speed [m/s] 1,5 1,5 2,2 1 ? 

Maxlast [kg] 3 0.5 5 7 3 

Repeterbarhet 

[mm] 0,03 0,02 0,05 0,05 0,1 

Figur 7.6.1. Priserna på de olika robotmodellerna 
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7.7 Jämförelse robotförslag 

Alla robotar som har tagits upp i robotalternativen uppfyller alla kriterier utsatt vid 

kravspecifikationen. Absolutnoggrannheten anges inte från alla företag. Placeras fixturerna på 

samma position inför utförandet av förflyttningen, till exempel med hjälp av vägledare eller dylikt är 

repeterbarheten en viktigare faktor. Annars bör systemet kombineras med ett visionsystem för 

vägledning. Alla tillverkarna har ansträngt sig för att göra ett användarvänligt UI som de flesta 

ska kunna använda, med eller utan programmer- eller robotvana. De som sticker ut här är 

KUKA och ABB som har etablerade simuleringsprogram. ABBs är väl beprövat och sätter 

standarden generellt för hur ett simuleringsprogram för robotik ska se ut och kunna göra. 

KUKA har nyligen investerat stort i sitt egna simuleringsprogram och säger sig vara 

likvärdigt med ABBs RobotStudio. Det är fortfarande tidigt och KUKA har ännu inte släppt 

alla funktioner till programmet än. 

Gripdon och visionsystem fungerar som regel till alla olika robotmodeller. Robottillverkare 

har samarbetspartners med andra företag som tillverkar visionsystem och gripdon för en 

snabbare och billigare integration av dessa till just deras robotar. Fördelarna är dock inte 

tillräckligt stora för att vara överhängande fördelar. 

KUKA, ABB och UR har en stark närvaro i området kring LightLab. Detta kan vara en fördel 

vid kontakt för support, installation, uppdateringar eller utökandet av robotpoolen om så 

skulle önskas. Deras integratörer är erfarna och även de nära geografiskt. Det kan vara av 

betydande vikt för det fortsatta arbetet med automationsprocessen för LightLab då man ser en 

stor möjlighet i att vidareutveckla produktionsledet i den riktningen. 

Alla företagen ger möjlighet att fortbilda sig via deras digitala verktyg. Både gratis (till viss 

del) och med betalda kurser. De tre företagen KUKA, ABB och UR ger dock möjligheten att 

få besöka dem på plats för vidareutbildningsdagar eller kurser med deras befintliga robotpool. 

ABB har ett utbildningscenter i Västerås, UR i Täby och KUKA i Frölunda. 

Prismässigt ligger alla alternativen runt samma pris med Doosan A0912 och KUKA LBR iisy 

som billigaste alternativen, hela 25.000-50.000 sek billigare beroende på återförsäljare. Inga 

prisförslag är dock satta utan kan variera från leverantör till leverantör samt med eventuell 

kringutrustning. 

Värt att nämna är att KUKAs cobot LBR iisy är helt ny på marknaden och all funktionalitet 

är ännu inte i bruk. De söker däremot efter testare till coboten och detta kan vara en möjlighet 

att få testa roboten på andra villkor än som köpare. Den modellen som finns ute på 

marknaden är dock inte renrumsklassad. När den renrumsklassade modellen av iisy släpps 

ligger den förmodligen lite högre i prisklass än den nuvarande modellen av iisy. 

ABB har två modeller av cobotar som klarar de satta kraven, däremot har YuMi en låg 

maxlast som kan hindra användandet av ett monterat visionsystem. Beroende på val av 

lösning kan detta kringgås med ett monterat visionsystem på bordet som kan kommunicera 

med roboten oavsett. 

Val av robot hänger inte enbart på kvalitéten i utförandet för den här individuella uppgiften 

utan sprider sig över ett större perspektiv. Det initiala valet av robotmodell är inte på något 

vis bindande men kan förenkla i vidareutveckling av större system, inköpet av flera robotar 

och kommunikation mellan dessa. Även erfarenhet med mjukvara och hårdvara bland de 

anställda är en påverkande faktor för framtiden. Därför kan en robot som inte är optimal för 
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just den här användningen som arbetet har specialiserat sig på vara att föredra. Detta då den 

kan ge erfarenheter inom system som kan användas till andra robotar med större eller andra 

funktionaliteter som kan vara användbara inom andra delar av produktionen. Den kan bidra 

till en minskad ingångströskel för att i framtiden kunna integrera andra robotar i produktionen 

på ett snabbare sätt.  
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8. Resultat 
Den bästa typen av robot för LightLabs behov är en länkarmsrobot. Utifrån de krav som satt 

har det här arbetet tagit fram ett flertal kollaborativa länkarmsrobotar som alla passar in på 

kravspecifikationen. Utifrån dessa alternativ tror jag att de robotmodellerna som ger bäst 

möjligheter att utföra den stipulerade uppgiften samt ger bäst möjligheter att i framtiden 

anpassas till andra delar av produktionsledet är utan inbördes ordning; ABBs GoFa, URs 

URe3 och KUKAs iisy. De uppfyller alla kravspecifikationen samt ger störst flexibilitet vad 

gäller support, vidareutbildning och expansion av produktionen. De ger en nära geografisk 

anknytning med goda kontaktmöjligheter. ABB och KUKA sticker här ut med 

robotsimuleringsprogram och ett bredare sortiment av andra robotmodeller. Både GoFa och 

UR3e är dyrare lösningar än iisy. Då iisy är en så pass ny modell på marknaden finns inte alla 

funktioner tillgängliga än. Priset kan komma att gå upp till samma nivå som de andra 

alternativen med modellen av iisy som är renrumsklassad med alla funktioner tillgängliga. 

De tre robotalternativen GoFa, UR3e och iisy kan alla tre kombineras med det befintliga 

visionsystemet på LightLab eller en Gocator 3506 snapshot kamera i framtiden för 

kvalitetskontroll. Både det befintliga visionsystemet och en Gocator 3506 kan anses vara för 

noggranna i just detta utförandet, men de ger den största flexibiliteten framåt. De tre utvalda 

modellerna klarar av montering på armen men man kan även ta input från ett externt monterat 

visionsystem. Visionsystem kan även användas för att lokalisera glaschippen men kräver ofta 

ett separat system från ett visionsystem som kvalitetssäkrar. 

Att lyfta glaschippen ur fixturen med piggar och därmed kunna komma in under glaschippet 

med ett sugkoppsdon ger det säkraste flyttet utan att påverka glasets integritet. Med en 

lösning där fixturerna placeras i formar med piggar som sitter fast i en bordsyta kan man 

försäkra sig om att fixturerna, och därmed chippen, alltid befinner sig på samma plats och 

därmed lita på robotarnas noggranna repeterbarhet för plock och samtidigt förenkla 

plockningen då man lyfter chippen från fixturerna innan gripning. Lyftanordningen med 

piggar behöver utvärderas noggrant innan implementering och kan komma att påverka 

noggrannheten negativt. Kombinerat med Gocator visionsystemet ger denna verktygslösning 

den bästa helhetslösningen till de tre föreslagna robotmodellerna. 

Simulering och experiment har gett en cykeltid av förflyttningen på 4-5 sekunder per chip. 

Detta är inte snabbare än en människa kan utföra det idag. Men värdet ligger i att frigöra 

arbetskraft från stationen samtidigt som man kan utföra flytten på ett noggrant vis varje gång. 

Till detta behövs mer testning med den valda gripdonslösningen. 
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9. Diskussion 
Kollaborativa robotar har inte varit särskilt populära inom de traditionella industrierna. Men 

när nya industrier och framför allt mindre industrier har jobbat mot automation har intresset 

för kollaborativa robotar vuxit. Alla de stora robotföretagen har nu egna modeller av 

kollaborativa robotar och flera företag har växt fram som enbart fokuserar på kollaborativa 

robotar. Med en billigare och bättre teknik för känslighet kan företagen erbjuda robotar med 

hög precision till ett billigare pris. Den breda marknaden ger goda förutsättningar att hitta en 

cobot som fyller LightLabs behov. 

De robotar som finns föreslagna som alternativ till LightLab kan alla brukas på den 

kooperativa kollaborationsnivån. För att få upp hastigheter i processen kan man sätta in 

skyddsutrustning som varnar, bromsar eller avskärmar roboten vid behov. Men då distanserna 

är så korta mellan fixturerna så kommer roboten inte upp i sina topphastigheter ändå. 

Experimentet visar på en hållfasthet i glasen som gör att man inte behöver vara försiktig med 

gripkraften. Däremot finns påverkande faktorer på noggrannheten i hur gripdonet designas. 

Detta är ett område för vidare arbete. Simuleringen visar att cykeltiden inte går att få mycket 

snabbare. Värdet i automatiseringen av den här typen måste därför ligga i att frigöra 

arbetskraft till andra steg i produktionen och i framtiden att flytta större mängder glaschip för 

att det ska vara värt roboten i just detta steg. 

Att ha ett visionsystem med en upplösning på 0.01 mm är intressant i några fåtal steg av 

produktionen. I den kvalitetssäkringen som sker i den här förflyttningen som examensarbetet 

kretsar kring räcker det med ett 2D visionsystem för kvalitetssäkring. 2D-visionsystemet från 

SICK, PLOC2D, är ett bra alternativ för att kvalitetssäkra i just det här steget.  På så vis kan 

LightLab dra ner på de initiala kostnaderna. 

Både sugkoppsverktyg och mekaniska gripdon har sina för och nackdelar. Fördelen med ett 

sugkoppsdon som greppar från ovansidan är att konstruktionen och gripningen blir lättare. 

Däremot kan sugkoppen eventuellt lämna märken efter sig som kan påverka glaset i senare 

delar av produktionsledet och den kan bli svårare att anpassa till andra fixturer. Detta löses på 

ett bättre sätt med en specialdesignad sugkoppslösning som kommer underifrån men som 

istället sätter höga krav på design och noggrannhet. Ett gripdon ger samma flexibilitet som 

det specialdesignade sugkoppsdonet men behöver vidareutvecklas vad gäller gripning. Alla 

alternativen behöver testas för att utvärdera påverkan på noggrannhet och flexibilitet samt 

påverkan på produkten i sin helhet. 
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10. Slutsatser 
En kollaborativ version av länkarmsroboten tas fram som det bästa generella förslaget till 

utförandet. Denna kombinerat med ett Gocator visionsystem samt en sugkoppslösning som 

greppar undersidan av glaschippet till gripdon är den lösning som uppfyller kraven bäst. Den 

generella lösningen testades sedan i fysiska experiment samt i simuleringsmjukvaran 

RobotStudio. Kravspecifiktaionen på 3 sek/chipp uppnåddes ej. De andra parametrarna 

klarade simuleringen och de fysiska experimenten av. 

Tre alternativ av kollaborativa länkarmsrobotar som uppfyller kravspecifikationen 

presenteras. GoFa (ABB), iisy ( KUKA) eller UR3e (Universal Robots). 

Absolutnoggrannheten anges inte från Universal Robots, men repeterbarheten är tillräckligt hög för 

att klara flyttet. 

Därtill rekommenderas det befintliga viosionsystemet Gocator inline 2420 eller snapshot 

versionen Gocator snapshot 3506 för en snabbare kvalitetskontroll. Fortsatt arbete med att 

designa och implementera gripdon krävs, men den rekommenderade lösningen är ett 

sugkoppsdon som greppar glaschippet underifrån. Detta kombineras med fördel med en 

stationär form som med hjälp av piggar kan lyfta upp glaschippen för enkel åtkomst. 

10.1 Förslag på fortsatt arbete 

Det här arbetet har utgått från val av robotmodell för att hitta en helhetslösning. De olika 

modellerna är dock ganska lika i sina utföranden. Att frigöra mer tid och fokus på verktyg 

och verktygsdesign kan vara en bra idé för framtida studier men också för fortsatt arbete med 

de här specifika lösningsförslagen. 

Att testa robotarna är väldigt värdefullt för att få en nyanserad förståelse av vad som skiljer 

robotarna åt. Det rekommenderas därför att boka ett möte på plats hos robottillverkare eller 

leverantörer för att få testa olika robotar. 

På LightLab i dagens läge sker en hel del tvätt och behandling i olika vätskor på plastfixturer. 

Den här tvätten kan utförs i kvartsfixturer som används i andra delar av produktionen. Kvarts 

är väldigt värmetåligt och påverkas inte av de vätskor som används i produktionen. Men på 

grund utav att fixturerna är känsliga för tryck går de lätt sönder och används därför inte i 

tvättningen idag. Med en robot kan man säkra nedsänkning och med rörelser som inte 

riskerar kvartsfixturernas integritet tvätta de komponenter som behöver tvättas. På så vis 

behöver heller inte mänskliga händer hantera farliga vätskor i samma utsträckning som nu. 

Även bearbetning av kopparnät i olika vätskor av varierande risk skulle kunna automatiseras 

av en kartesisk robot. Man kan montera en kartesisk robot över kemibordet och programmera 

roboten att utföra förflyttningarna av kopparnäten och sänker ner dem i rätt vätska under rätt 

tid för att i stort eller komplett frigöra personal från den processen. 

Att expandera en produktion innebär många utmaningar. Inte bara för att hitta rätt robotar att 

utföra jobbet utan även för att kvalitetssäkra och att i expansion av vissa processer försäkra 

sig om att kvalitén av produkten inte påverkas. Till exempel om man tvättar tio kopparnät i 

en lösning och sen tvättar tusen nät i samma lösning, kommer näten att ha samma 

egenskaper? Det är en konstant process av tester som kräver stora möjligheter att samla data 

för att utvärdera, utveckla och kvalitetssäkra. Datan kan även sparas för användning och 

jämförelse i framtiden.  
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