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Sammanfattning 

I ett tidigare genomfört examensarbete gjordes en förstudie på hur en människa-robot samarbetscell 

skulle fungera i en laboratoriemiljö. I Arvid Bobergs ”HRC Implementation in laboratory environment” 

skulle cellen tas fram på uppdrag av Eurofins för att arbeta med kemikalie- och mikrobiologiska 

analyser inom jordbruk, mat och miljö. För att verifiera de lösningsförslag som togs fram skulle en 

implementering behöva utformas i en fysisk miljö. 

Projektets huvudsyfte var att ta fram en samarbetscell som skulle utföra arbetsuppgifter i en labbmiljö. 

För detta ändamål har en station, arbetsmoment och komponenter tagits fram och implementerats på 

ASSAR. Stationen har programmerats för att visa upp möjligheterna som roboten har att erbjuda i en 

samarbetscell med hjälp av ABB RobotStudio och online programmering. 

Valet av robot var om möjligt att använda sig av ABB:s YuMi robot. Detta för att det var roboten som 

förstudien som arbetet bygger på använde sig av i dess modell samt byggde sin teori på och eftersom 

förstudiens arbete ligger till grunden för detta projekt. 

Implementationen av stationen har genomförts i steg för att kunna testa olika upplägg och erhålla 

bättre förståelse av robotens egenskaper och vad den är kapabel att utföra i förhållande till räckvidd 

och flexibilitet. För att skapa de mer avancerade funktionerna i programmet användes offline 

programmering i ABB RobotStudio kombinerat med hjälp av online programmering. Funktionerna blir 

för avancerade för att skriva i en TeachPendant eftersom det blir långa rader med kod för att skapa de 

avancerade funktioner som roboten använder sig av för att utföra sina arbetsuppgifter. 

Arbetet på ASSAR har lett till att ett flertal olika lösningar har tagits fram och tänkts över tills ett 

koncept valts och implementerats på ASSAR. Detta i form av en samarbetscell som visar upp olika 

funktioner för att utföra arbetsuppgifter i en labbmiljö med hjälp av YuMi-roboten ifrån ABB och ett 

arbetsbord som skapats under projektets gång.  

Projektet har uppnått flertalet uppsatta mål för arbetet men några har inte uppnåtts, detta på grund 

av förseningar som uppkommit under projektets gång. Förseningarna har gjort att arbetsgången 

ändrats och det resultat som författaren försökt uppnå förändrats för att ta fram en samarbetscell och 

ge ett resultat åt projektet.  
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Abstract 

In a previous final year project, a study was carried out on how a robotic collaborative cell would work 

in a laboratory environment. In Arvid Bobergs "HRC Implementation in laboratory environment" the 

cell would be developed on behalf of Eurofins to work with chemical and microbiological analyses in 

agriculture, food and environment. To verify the suggested solutions, an implementation would need 

to be designed in a physical environment. 

 

The main purpose of the project was to develop a collaborative cell that would perform tasks in a lab 

environment. For this purpose, a station, work operations and components have been developed and 

implemented at ASSAR. The station has been programmed to showcase the possibilities the robot has 

to offer in a collaborative cell with the help of ABB Robot Studio and online programming. 

The choice of the robot was if possible, to make use of ABB's YuMi robot. This is because it was the 

robot that the pre-study that the work is based on used in its model and built its theory on and because 

the work of the feasibility study is the foundation of this project. 

 

The implementation of the station has been completed in steps to be able to test different structure 

and obtain a better understanding of the robot's characteristics and what it is capable to perform in 

relation to range and flexibility. To create the more advanced features of the program was used offline 

programming in ABB Robot Studio combined with the help of online programming. The functions 

become too advanced to write in a TeachPendant because there will be long lines of code to create 

the advanced functions that the robot uses to perform its tasks. 

 

The work at ASSAR has led to several different solutions being developed and thought over until a 

concept has been chosen and implemented at ASSAR. This in the form of a collaborative cell that 

showcases various functions to perform tasks in a lab environment using the YuMi robot from ABB and 

a worktable created during the project. 

 

The project has achieved several goals for the work, but some have not been achieved, because of 

delays that have arisen during the course of the project. The delays have made the workflow change 

and the result that the author has tried to achieve has changed to develop a collaborative cell and give 

a result to the project.  



III  Marcus Wiemann 

Äkthetsintyg 

Denna examensrapport är inlämnad av Marcus Wiemann till Högskolan i Skövde för examen vid 

institutionen för Ingenjörsvetenskap. Härmed intygas att allt material i denna rapport är mitt eget. 

Tydliga referenser ges till material som hämtats från annat håll.  

 

 

……………………………………………………………………………………… 

Plats och datum 

 

……………………………………………………………………………………… 

Signatur 



IV  Marcus Wiemann 

Förord från författare 

Det här arbetet är utförts på ASSAR i Skövde. Jag vill tacka min familj och vänner för stöd och 

uppmuntran genom hela processen när jag har utfört detta examensarbete under våren 2019. 

Från skolan vill jag tacka min handledare Patrik Gustavsson för feedback, stöttning och vägledning 

genom projektets gång och skolan för möjligheten att genomföra detta arbete. 

Examensarbetet på ASSAR har varit givande på en personlig och yrkesmässig nivå och de erfarenheter 

jag haft under arbetet kommer vara till stor nytta i mitt fortsatta arbetsliv. 

 

Skövde, Maj 2019 

Marcus Wiemann 



V  Marcus Wiemann 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning ....................................................................................................................................... I 

Abstract ................................................................................................................................................... II 

Äkthetsintyg ........................................................................................................................................... III 

Förord från författare ............................................................................................................................. IV 

Figurförteckning .................................................................................................................................... VII 

Begreppslista ........................................................................................................................................ VIII 

1. Introduktion......................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrundsbeskrivning ................................................................................................................... 1 

1.2 Problembeskrivning ....................................................................................................................... 1 

1.3 Syfte och mål ................................................................................................................................. 1 

1.4 Avgränsningar ................................................................................................................................ 2 

1.5 Hållbar utveckling .......................................................................................................................... 2 

1.6 Rapportens disposition .................................................................................................................. 3 

2. Referensram ........................................................................................................................................ 4 

2.1 Automation.................................................................................................................................... 4 

2.2 Industriella robotar ....................................................................................................................... 4 

2.3 Offline och Online programmering ............................................................................................... 5 

2.4 Kollaborativa robotar .................................................................................................................... 6 

2.4.1 Kollaborativa robotars egenskaper ........................................................................................ 8 

2.4.1.1 Safety Monitored Stop ........................................................................................................ 8 

2.4.1.2 Hand Guiding ....................................................................................................................... 9 

2.4.1.3 Speed and Separation Monitoring ...................................................................................... 9 

2.4.1.4 Power and Force Limiting .................................................................................................... 9 

2.5 Ergonomi ....................................................................................................................................... 9 

2.5.1 Repetitiv arbete ...................................................................................................................... 9 

2.5.2 Arbetsrörelser och belastning .............................................................................................. 10 

3. Metod ................................................................................................................................................ 11 

3.1 Definiera scenario för robot ........................................................................................................ 11 

3.2 Val av robotmodell ...................................................................................................................... 11 

3.3 Säkerhetsanalys för robotcell ...................................................................................................... 12 

3.4 Labbmiljö ..................................................................................................................................... 12 



VI  Marcus Wiemann 

3.5 Design på justerbar arbetsstation ............................................................................................... 13 

3.6 Integrated vision .......................................................................................................................... 15 

4. Resultat och analys ............................................................................................................................ 16 

4.1 Station och Robot ........................................................................................................................ 16 

4.1.1 Implementerad station ......................................................................................................... 16 

4.1.2 Robotprogrammering ........................................................................................................... 17 

4.1.3 Visionsystem ......................................................................................................................... 18 

4.2 Beskrivning av arbetsmoment ..................................................................................................... 18 

4.2.1 Provrörshantering ................................................................................................................ 18 

4.2.2 Pipettering ............................................................................................................................ 20 

4.2.3 Petriskål ................................................................................................................................ 20 

4.3 Stationen i helhet ........................................................................................................................ 20 

5. Diskussion .......................................................................................................................................... 22 

5.1 Metod .......................................................................................................................................... 22 

5.2 Tekniska lösningar ....................................................................................................................... 22 

5.3 Projektet i helhet ......................................................................................................................... 23 

6. Slutsats .............................................................................................................................................. 24 

7. Framtida arbete ................................................................................................................................. 25 

Referenser ............................................................................................................................................. 26 

 



VII  Marcus Wiemann 

Figurförteckning 

Figur 1. Dimensionerna för hållbar utveckling. ....................................................................................... 2 

Figur 2. ABB industrirobot. Bilden tagen på Högskolan i Skövde. ........................................................... 5 

Figur 3. Robotmodell Yumi från ABB. © Copyright 2019 ABB. (ABB YuMi, 2019). ................................. 6 

Figur 4. Robotmodell UR3, bilden är tagen på ASSAR i Skövde, 2019. ................................................... 7 

Figur 5. Robotmodell KUKA LBR iisy © Copyright 2019 KUKA. (KUKA, 2019). ........................................ 8 

Figur 6. Robotcell med ABB YuMi som Arvid Boberg designade till sitt arbete. ................................... 11 

Figur 7. YuMi-robot på plats på ASSAR. ................................................................................................ 12 

Figur 8. Plattformen som roboten är monterad på där arbetsbordet ska fästas. ................................ 13 

Figur 9. Design 1 av 3 på arbetsbordet. ................................................................................................ 14 

Figur 10. Design 2 av 3 på arbetsbordet. .............................................................................................. 14 

Figur 11. Design 3 av 3 på arbetsbordet. På vänster sida den roterande delen på undersidan, på höger 

sida arbetsbordet sett ovanifrån. .......................................................................................................... 15 

Figur 12. Första layout som implementerats. Bilden tagen på ASSAR.................................................. 16 

Figur 13. Slutgiltig Layout på stationen ................................................................................................. 17 

Figur 14. Visionkamera på YuMi-robotens högra hand. ....................................................................... 18 

Figur 15. Visning av hur roboten plockar provrör. Bilden tagen på ASSAR. ......................................... 19 

 

  



VIII  Marcus Wiemann 

Begreppslista 

CAD – Computer Aided Design 

Frihetsgrad – Frihetsgrader möjliggör en rätlinjig eller roterande rörelse kring X-, Y eller Z-led. 

Kollaboration – Samarbete. 

Kollaborativa robotar – Robotar som är speciellt framtagna för att på ett säkert sätt kunna arbeta 

tillsammans med människor. 

Leadthrough – Operatören leder roboten för att antigen lära roboten en ny bana eller föra roboten 

till önskad position. 

Pneumatik – Hantering och transportering av gaser, exempelvis luft, i ett system. 

TCP – Tool Center Point, verktygets nollpunkt. 

TeachPendant – En handhållen kontrollpanel för att styra och programmera robotar. 

YuMi – You and Me, en robot ifrån ABB. 

YuMiLib – Ett funktionsbibliotek för YuMi roboten för att lära roboten enklare och avancerade 

funktioner.  

UR – Universal Robots
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1. Introduktion 

I detta kapitel beskrivs arbetets syfte och mål, vilka avgränsningar och hur den hållbara utvecklingen 

påverkas och slutligen förklaras rapportens disposition. 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

I skrivande stund är Eurofins ett av världens största företag inom laboratorietester med över 35 000 

anställda och över 400 laboratorier över hela världen (Boberg, 2018). Eurofins består av tre olika 

divisioner, varje division fokuserar på olika arbetsområden. Divisionerna är Eurofins Enviornment, 

Eurofins Food & Feed och Eurofins BioPharma. I Sverige erbjuder de kemiska och mikrobiologiska 

analyser inom miljö, mat och agrikultur. Arbetsuppgifterna inom ett laboratorie består ofta av 

repetitiva manuella uppgifter som kan orsaka ergonomiska problem. För att minimera problemen var 

Eurofins intresserade av att utforska om människa-robot samarbete kunde vara en lösning. Eurofins 

tyckte att detta kunde vara en mera flexibel och säkrare lösning än traditionella industrirobotar och 

ville därför ha en implementering som var enkel att applicera, den skulle vara anpassningsbar och 

mobil för att kunna arbeta på flera stationer.  

1.2 Problembeskrivning 

I ett tidigare arbete gjordes en förstudie på hur en människa-robot samarbetscell skulle fungera i en 

laboratoriemiljö. I Arvid Bobergs ”HRC Implementation in laboratory environment” skulle cellen tas 

fram på uppdrag av Eurofins för att arbeta med kemikalie- och mikrobiologiska analyser inom jordbruk, 

mat och miljö. Detta för att flera uppgifter inom labbmiljön är repetitiva och skapar ergonomiska 

problem och då kan människa-robot samarbete vara en lösning för att eliminera dessa problem. I 

förstudie som gjordes av Arvid Boberg i hans avhandling togs det fram flera förslag på hur människa-

robot samarbete skulle kunna fungera men ingen implementation gjordes. För att verifiera de 

lösningsförslag som togs fram så skulle en implementering behöva göras i en fysisk miljö. Detta för att 

se hur en samarbetscell kan användas för att utföra uppgifterna samt vilka kravs som skulle ställas på 

samarbetscellen vid implementation. 

1.3 Syfte och mål 

Projektets syfte är att implementera en människa-robot samarbetscell utifrån Arvid Bobergs 

avhandling. Cellen ska kunna utföra arbetsuppgifter på två olika stationer och ska vara en förbättring 

utifrån en ergonomisk aspekt för att ta bort repetitiva arbetsuppgifter i en labbmiljö. Cellen kan tas 

fram och utvärderas med följande i åtanke: 

• Säkerhet: Hur säkerheten kan säkerställas för att människa och robot ska kunna samarbeta 

ihop. Hur roboten kan bete sig för att undvika kollision. Om kollisions sker mellan robot och 

människa, hur kan roboten bete sig då. 

• Funktionalitet: Hur kan roboten utföra de arbetsuppgifterna den har på ett effektivt sätt samt 

hur den kan få instruktioner ifrån människan. 

• Ergonomi: Hur ergonomin i cellen kan lösas på ett bra sätt.  

• Flexibilitet: Hur roboten ska kunna utföra arbetsuppgifter på minst två stationer. 

För att nå projektets mål har olika delmål satts upp som projektet ska nå: 

1. Bestämma ett scenario för roboten. 

2. Bestämma en lämplig robot för att utföra det valda scenariot. 
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3. Bestäm vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas för att arbetet mellan robot och människa ska 

kunna ske säkert. 

4. Designa hur roboten ska vara programmerad för att kunna arbeta på två stationer. 

5. Implementera ett exempel på hur design och säkerhetsåtgärder kan lösas på ett lämpligt sätt. 

1.4 Avgränsningar 

Då det finns många olika lösningar för att göra en samarbetscell till projektets problembeskrivning så 

kommer det behövas avgränsningar för att projektet ska kunna vara hanterbart. Endast prövad och 

tillförlitlig teknik och befintliga metoder kommer användas. Eftersom projektet utgår ifrån Arvid 

Bobergs teoretiska ramverk på uppdrag av Eurofins så finns det en avgränsning redan satt ifrån början. 

Arbetet ska fokusera på att bygga en implementation av människa-robot samarbete som uppfyller 

kraven som projektet har satt. För att göra detta kommer analyser av olika utrustningar att behövas 

göras. För att det inte ska bli allt för stor arbetsbelastning kommer inte fler än tre olika lösningsförslag 

per varje del i projektet undersökas. Projektet kommer inte ta hänsyn på de krav som ställs gällande 

hygien, såsom sterilitet. Detta för att roboten inte implementeras i en sådan miljö där detta krävs. 

1.5 Hållbar utveckling 

När hållbar utveckling diskuteras kommer ofta Bruntlandkommissionen från 1987 upp eftersom denna 

har lyckats definiera hållbar utveckling: 

”Hållbar Utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov (KTH, 2019)” 

Hållbar utveckling innehåller två grundläggande koncept, behovet hos mänskligheten och de 

begränsningar av ekosystemets möjligheter att tillgodose det nuvarande och framtida behovet som 

bestäms av teknologi och social organisation (KTH, 2019). För att göra detta enklare att förstå brukar 

hållbar utveckling representeras med hjälp av ett Venndiagram med tre olika dimensioner där området 

som alla tre dimensioner överlappar är hållbar utveckling. Dessa dimensioner är social hållbarhet, 

ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet och detta visas i figur 1. 

 
Figur 1. Dimensionerna för hållbar utveckling.  

Detta arbete går ut på att bygga en fungerande cell och kommer att påverka den hållbara utvecklingen 

både negativt och positivt. Den negativa inverkan på hållbar utveckling kommer från: de moment som 

maskinen ersätter människan; på miljön eftersom cellen behöver energi för att fungera; och kan leda 

till ökade kostnader för företaget, då kunskapskraven på medarbetare ökar på grund av 
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programmeringsbehovet. Den positiva inverkan på den hållbara utvecklingen kan anses vara att cellen 

kommer behöva en form av styrningssystem, detta skapar nya arbetsuppgifter för människan i form 

av programmering av ett sådant system. Repetitiva moment minskar för människan vilket kan leda till 

att ergonomin på arbetsplatsen kan förbättras. Miljön kommer också påverkas positivt då automation 

ofta leder till minskade kassationskostnader i form av mindre material slängs då robotar har en hög 

repeterbarhet (Christensen och Thörn, 2018). 

1.6 Rapportens disposition 

Under den här rubriken kommer en kort beskrivning av varje kapitel som visar rapportens struktur 
och visar vilka kapitel som är lämpliga att läsa beroende på bakgrundskunskap inom ämnet 
kollaborativa robotar. 
 
Beskrivning av kapitel   Vilken typ av läsare 

 
1. Introduktion   Alla läsare 
 
2. Referensram Läsare som inte är bekanta med människa-

robot samarbete   
Här presenteras all relevant teori som projektet  
Involverar 
 
3. Genomförande För de som vill ha en djupare förståelse för 

metodiken som använts under projektet 
Beskriver hur projektet har genomförts 
 
4. Resultat och analys För de som är intresserade av vad 

projektet kom fram till för resultat 
Presenterar och analyserar resultatet för projektet 
 
5. Diskussion    Alla läsare 
 
Resultatet diskuteras och utvärderas 
 
6. Slutsats    Alla läsare 
 
Hela projektet utvärderas och vad som gjort diskuteras 
 
7. Framtida arbete   Alla läsare 
 
Här föreslås vad som skulle kunna göras i framtida arbete 
med cellen 
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2. Referensram 

I detta kapitel redogörs den teoretiska bakgrunden som ligger till grund för projektet. 

2.1 Automation 

Automation definieras som teknologin som används för att en process eller procedur ska kunna utföras 

utan att mänsklig interaktion konstant krävs. Detta implementeras med hjälp av någon form av 

program som innehåller instruktioner samt en styrenhet som utför dessa instruktioner. Någon form av 

kraft behövs även för att kunna automatisera en process, vanligtvis är detta elkraft men kan även vara 

andra former såsom hydraulik, pneumatik etcetera och behövs för processen. Styrenheten behöver 

dock oftast elkraft för att fungera (Groover, 2015). 

Automation delas in i två olika nivåer, antingen helautomatisk eller semiautomatisk. Med ett 

helautomatiserat system kan arbetet utföras i mer än en arbetscykel utan mänsklig interaktion medan 

i ett semiautomatiskt system kommer arbetet bara utföras i en cykel innan de krävs mänskliga 

interaktion för att fortsätta arbetet (Groover, 2015).  

2.2 Industriella robotar 

Enligt Groover (2015) är definitionen av en industrirobot som en automatiskt kontrollerad, om-

programmeringsbar och multifunktionell manipulator med tre eller flera axlar. Roboten kan vara 

monterad i en fast position eller på en rörlig plattform och användas inom industriell automation. 

Bolmsjö (2008) definierade att en industrirobot skulle besitta egenskaper såsom flexibilitet, 

programmerbarhet och mångsidighet samt att han delade in robotarnas användningsområde i tre olika 

grupper: 

• Processoperationer: Aktiv bearbetning av produkter som på något sätt ändrar funktion eller 

karaktär på ett föremål. Exempel på dessa processer kan vara svetsning eller målning. 

• Materialhantering: Förflyttning av material eller logistiska aktiviteter såsom paketering. 

Roboten utför inget direkt arbete i tillverkningsprocessen. 

• Montering: Sammansättning av komponenter. 

Industrirobotar är uppbyggda med hjälp av olika axlar som sitter mellan robotarnas olika delar och 

möjliggör robotens rörelser, dessa kan vara roterande eller linjära, vilket är rätlinjiga rörelser (Bolmsjö, 

2008). Varje axel förser roboten med en frihetsgrad och detta ger en sexaxlig robot sex frihetsgrader. 

Denna robotvariant är den vanligaste robottypen inom industri. Ett typiskt exempel på en sådan 

sexaxlig robot visas i figur 2. 
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Figur 2. ABB industrirobot. Bilden tagen på Högskolan i Skövde. 

Industrirobotar har använts länge inom olika områden i industrin och har haft en betydande roll för 

utvecklandet av industrin i sin helhet och på grund av de fördelar som finns. Groover (2015) menar att 

de följande är det mest prominenta: 

• Industrirobotar uppnår en repeterbarhet i sina arbetsuppgifter på en nivå som människan inte 

klarar av. 

• Programmerbarheten och möjligheten att använda sig av verktyg gör att industriroboten kan 

utföra olika arbetsuppgifter. 

• Förmågan att kunna arbeta i arbetsmiljöer som är farliga eller obekväma för människan. 

• Förmågan att klara av datorstyrd tillverkning då industrirobotens fungerar med datoriserad 

styrning som gör att olika system kan kopplas samman. 

Trots fördelar är det inte alltid optimalt att tillverka med endast robotar. Robotar har en hög 

repeterbarhet och kan arbeta med hög hastighet med enklare uppgifter. Människor har enklare att 

utföra mer komplexa montage och har mer flexibilitet att utföra arbetsuppgifter än industrirobotar. 

Därför kan ett samarbete mellan robot och människa vara det bästa utav två världar (Gustavsson, 

Holm, Syberfeldt & Wang, 2018). 

2.3 Offline och Online programmering 

För att robot ska kunna utföra arbetsuppgifter krävs någon form av instruktioner eller programmering 

som talar om för roboten vad den ska göra. Dessa instruktioner refereras inom robottekniken som 

Offline och Online programmering, dessa olika sätt att programmera skiljer sig markant ifrån varandra. 

Med Offline programmering sker programmeringen virtuellt utan direkt kontakt med roboten i fråga 

för att simulera hur roboten kommer agera med de instruktioner som programmeraren ger den. 

Fördelar med offline programmering är att mängden tid minskar från planering till färdig cell genom 

att bygga upp cellen och testa de funktioner som roboten ska utföra innan utrustningen är på plats 

fysiskt (Schmidt, 2018). Denna metod av programmering kräver goda kunskaper i mjukvaran som 

används för att vara ett effektivt arbetssätt för att programmera, detta ställer krav på 

programmerarens kunskaper. 
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Med Online programmering programmeras roboten direkt av en operatör eller robottekniker på plats. 

Fördelar med metoden är att de är enkelt att se hur roboten rör sig i cellen utifrån de instruktioner 

som programmeras in samt se om de finns en risk att kollision skulle inträffa i robotens omgivning. Det 

blir dock svårt för en oerfaren operatör att få en överblicksbild över komplexare program även om 

operatören kan utföra enklare uppgifter, såsom att flytta punkter. För att förstå detta krävs utbildning 

inom robotprogrammering (Schmidt, 2018). 

2.4 Kollaborativa robotar 

Kollaborativa robotar är en modern teknik som möjliggör ett säkert samarbete mellan människa och 

robot utan att skydd för människan behövs. Detta gör då att roboten kan arbeta ihop med människan 

på samma produkter utan att människan kan komma till skada. Kollaborativa robotar utvecklades för 

att kunna överkomma de ökande kraven på industrin som skapats på grund av förkortade livscykler 

och ökade produktvarianter. Kollaborativa robotar tacklar dessa problem genom att vara flexibla och 

anpassningsbara i automationsprocesserna (Dr. ‐Ing. R. Müller, et al. 2016). Kollaborativa robotar är 

dock ingen ny uppfinning utan har funnits i ungefär tjugo år då den första kollaborativa robot uppfanns 

och sedan dess har robotarna utvecklats (Berglund‐Fast, Ekered och Åkerman, 2016). För att människa-

robot samarbete ska kunna fungera måste roboten vara ofarlig för människan i varje situation. Detta 

för att kollaborativa robotar är gjorda för att ha en direkt kontakt med människan i arbetet de utför 

tillsammans och därigenom måste alla risker för mänskliga skador elimineras (Christensen & Thörn, 

2018). 

De största tillverkarna av kollaborativa robotar är ABB, Universal Robots och KUKA. ABB har tagit fram 

en av de mest avancerade varianterna med deras YuMi-robot, en tvåarmad robot som ska arbeta 

tillsammans med människan med samma arbetsuppgifter (figur 3). Den är utrustad med två små 

händer som är flexibla och kan därför arbeta med små komponenter på ett smidigt sätt ihop med en 

människa för att utföra montering. YuMi-roboten har även en innovativ design på armarna som ska 

minimera risken för klämskador för människan med sensorer som detekterar om kollision mellan 

människa och robot skulle ske. Detta gör den kollaborativa roboten en av de säkraste robotarna som 

finns på marknaden (ABB YuMi, 2019). 

 

Figur 3. Robotmodell Yumi från ABB. © Copyright 2019 ABB. (ABB YuMi, 2019). 
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Universal Robots (UR) har tagit fram tre olika kollaborativa robotar som är enkla att programmera, 

säkra att samarbeta med, enkla och snabba att installera och kan enkelt ställas om i en ny cell (figur 4). 

UR-robotarna har innovativt sätt att programmeras som möjliggör att operatörer utan större 

erfarenhet kan programmera roboten med antingen 3D-visualisering eller genom att programmera 

roboten via handguidning där operatörer lär roboten banan som den ska utföra (Christensen & Thörn, 

2018). Alla UR:s kollaborativa robotmodeller har en liknande design och det som skiljer dem åt är vilken 

kapacitet de har gällande vikt och räckvidd vilket visas i tabell 1. 

 

Figur 4. Robotmodell UR3, bilden är tagen på ASSAR i Skövde, 2019. 

Tabell 1.  

Tabell 1. Jämförelse mellan Universal Robots olika modeller (Universal Robots, 2019). 

Robotmodell Lyftkapacitet (kg) Räckvidd (mm) 

UR3 3 500 

UR5 5 850 

UR10 10 1300 

 

Robotföretaget KUKA har två olika modeller av kollaborativa robotar som kallas LBR iisy och LBR iiwa 

(figur 5). LBR står för lättviktsrobot och är utrustade med en kollisionssensor som känner av ifall 

roboten kommer i kontakt med något i sin omgivning och reducerar kraft och hastighet direkt för att 

undvika skador på människor som arbetar med robotarna (KUKA, 2019).  
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Figur 5. Robotmodell KUKA LBR iisy © Copyright 2019 KUKA. (KUKA, 2019). 

2.4.1 Kollaborativa robotars egenskaper 

Under 2013 godkände Robotics Industries Associations (RIA) en ny säkerhetsstandard gällande robotar 

som möjliggjorde nya koncept för samarbete mellan människa och robot, ANSI/RIA R15.06–2012 

(Boberg, 2018). RIA är en organisation som arbetar för att främja innovation och säkerhet inom 

robotikbranschen. Denna standard innehöll tydliga instruktioner hur robotar ska integreras på ett 

säkert sätt på arbetsplatser och i fabriker samt hur de inbyggda säkerhetsfunktionerna i robotarna ska 

användas. Säkerhetsstandarden är en kombination av de äldre ISO-standarden 10218:2011 del 1 och 

del 2 som den Internationella Standardiseringsorganisationen beskriver enligt följande (Boberg, 2018): 

• ISO 10218:2011–1: Specificerar riktlinjer och krav på hur designen på en robot ska vara säker, 

vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas och information om hur industriella robotar ska 

användas. Den beskriver också vanliga faror som är associerade med robotar och beskriver hur 

dessa risker kan elimineras eller reduceras tillräckligt (ISO, 2011a). 

• ISO 10218:2011–2: Del två av ISO 10218 beskriver vilka säkerhetskrav som ställs på 

integrationen av industrirobotar, robotceller och robotsystem som definierats enligt ISO 

10218:2011-1. Integrationen av utrustning innefattar följande delar (ISO, 2011b): 

a) Designen, tillverkningen, installationen, operation, underhåll och avvecklingen av 

industrirobotar och robotsystem. 

b) Den nödvändiga informationen för att kunna utföra stegen i punkt a). 

c) Komponenter för de olika delarna i ett industriellt robotsystem eller cell. 

Enligt ISO-standarden måste en robot kunna uppfylla minst en av följande fyra egenskaper för att 

kunna klassas och kunna arbeta som en kollaborativ robot: Safety Monitored Stop, Hand Guiding, 

Speed and Separation Monitoring, och Power and Force Limiting (ISO, 2011a; ISO, 2011b). 

2.4.1.1 Safety Monitored Stop 

En kollaborativ robot som är utrustad med Safety Monitored Stop egenskapen är liknande till en 

traditionell robot i hur den arbetar men är mer flexibel. Traditionella robotar är ofta avskärmade ifrån 

människan med hjälp av stängsel eller annan inneslutande metod och därför måste den traditionella 

roboten stoppas manuellt innan en människa kan gå in i robotens arbetsområde. Safety Monitored 

Stop egenskapen använder sig av olika säkerhetsfunktioner som kan upptäcka ifall en människa går in 
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i robotens arbetsområde och är lämplig i arbetsprocesser där operatören behöver utföra uppgifter i 

robotens arbetsområde (Boberg, 2018; ISO, 2011a; ISO, 2011b). 

2.4.1.2 Hand Guiding 

Denna egenskap används ofta som ett arbetssätt för att lära en robot en ny arbetsuppgift. Genom att 

låta roboten använda en liten del av sin rörelseförmåga kan en mänsklig operatör flytta roboten 

manuellt utan användning av en TeachPendant. Tekniken kan appliceras på både traditionella och 

kollaborativa robotar där den enda skillnaden mellan de olika varianterna är säkerhetskraven. Dock är 

de värt att notera att detta är det enda som gör roboten kollaborativ (Boberg, 2018; ISO, 2011a; ISO, 

2011b).  

2.4.1.3 Speed and Separation Monitoring 

Robotar som använder Speed and Separation Monitoring egenskapen har sin acceleration och 

hastighet reglerad med hjälp av övervakningsverktyg såsom laser eller visionsystem. 

Övervakningsverktygen håller koll på människans position inom robotens arbetsområde och justerar 

acceleration och hastighet i förhållande till hur nära människan är roboten. Dessa två blir mindre ju 

närmare människan kommer och om människan kommer för nära roboten så kommer denna stanna 

helt till dess att människan har kommit utanför den utsatta gränsen (Boberg, 2018). 

Speed and Separation Monitoring är likt Safety Monitored Stop i den aspekten att den stannar roboten 

om människan kommer innanför antigen robotens arbetsområde eller innanför den utsatta 

säkerhetsgränsen. Skillnaden är att roboten som använder sig av Saftey Monitored Stop måste 

återställas manuellt medan kollaborativa robotar som använder sig av Speed and Separation 

Monitoring inte behöver göra detta. De kommer istället att arbeta i en konstant hastighet relativ till 

människans position i robotens arbetsområde och är därför mer lämplig att använda sig av i en 

robotcell där människan ofta är närvarande i arbetsområden (Boberg, 2018; ISO, 2011a; ISO, 2011b). 

2.4.1.4 Power and Force Limiting 

Power and Force Limiting egenskapen uppmuntrar samarbete mellan robotar och människa i ett delat 

arbetsutrymme. Kollaborativa robotar som använder sig av denna egenskap kan arbeta med 

människor utan att ytterliggare säkerhetsfunktioner än de som redan finns inbyggda i roboten. Dessa 

robotar har inbyggda sensorer i robotarmarna som känner ifall den kommer i kontakt med något som 

är i vägen för robotens bana och kan antingen begränsa eller stanna sina rörelser beroende på hur stor 

kraften utifrån kontakten är (ISO, 2011a; ISO, 2011b). Detta medför att människan kan arbeta ihop 

med roboten på en gemensam arbetsuppgift utan att arbetet störs eller att det förekommer 

säkerhetsrisker och det är denna egenskap som oftast kännetecknar människa-robot samarbete 

(Boberg, 2018; ISO, 2011a; ISO, 2011b). 

2.5 Ergonomi 

2.5.1 Repetitiv arbete 

Inom produktion är det vanligt att det förekommer mycket repetitivt arbete, exempel på repetitivt 

arbete är montage av många små produkter utan mycket variation i arbetet. Detta kan leda till 

förslitningsskador för montörerna och i förlängningen sjukskrivningar på grund av dessa. Därför säger 

Arbetsmiljöverket (2012) att arbetsgivaren ska utföra följande: ”Se till att det normalt inte förekommer 

arbete som är repetitivt, starkt styrt eller bundet. Om arbetstagaren ändå måste utföra sådant arbete 
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på grund av särskilda omständigheter, ska arbetsgivaren förebygga riskerna för ohälsa eller olycksfall 

till följd av hälsofarliga eller onödigt tröttande belastning”. 

För minimera repetitivt arbete har Arbetsmiljöverket (2012) föreslagit att arbetsgivaren ska ha de 

följande tre åtgärderna i åtanke: 

1. Arbetsväxling: Med detta menas det att byta arbetsuppgifter för att variera belastningen på 

montörerna. 

2. Arbetsberikning: Med detta så innebär det att montörerna har flera arbetsuppgifter med olika 

krav på skickligheten och kvalifikationerna som krävs för att utföra arbetet. 

3. Arbetsutvidgning: Med detta menas att arbetsuppgifter utförs på samma arbetsstation för att 

montörerna ska få ta del av en större del av produktionsflödet och få mera variation i arbetet. 

2.5.2 Arbetsrörelser och belastning 

Vid arbete gäller det att vara försiktig för att undvika så att leder inte belastas för länge, för ofta eller 

på fel sätt. Rörelser som gör att leder är kraftigt böjda, roterade eller sträckta bör undvikas enligt 

Arbetsmiljöverket (2012) eftersom skador kan förekomma på muskler och arbetare kan få sämre 

förmåga att utnyttja hela sin styrka. Det finns olika belastningar som är skadliga för musklerna och 

kroppen, några exempel på dessa är enstaka höga eller upprepande belastningar. När muskler tvingas 

arbeta och vara spända under en längre tid kan detta leda till överbelastning och det räcker med 

kroppens egna tyngd för att skapa en sådan (Arbetsmiljöverket, 2012).  
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3. Metod 

I detta kapitel förklaras hur val av scenario för robotcellen, hur roboten valdes och hur momenten i 

arbetet gjorts. 

3.1 Definiera scenario för robot 

Scenariot för roboten har bestämts genom att granska det tidigare arbetet av Boberg (2018) samt via 

ett frågeformulär som skickats till ett laboratorie i Lund för att undersöka vilka arbetsuppgifter som är 

lämpliga för en kollaborativ robot att utföra. Figur 6 visar en modell som tagits fram i ”HRC 

Implementation in laboratory environment” (Boberg, 2018). 

 

Figur 6. Robotcell med ABB YuMi som Arvid Boberg designade till sitt arbete. 

Detta ger en bra utgångspunkt för vad robotcellen ska kunna utföra för arbete i labbmiljön utifrån både 

det teoretiska ramverket som Arvid har fastställt i sitt tidigare arbete samt en aktuell uppfattning på 

vilka arbetsuppgifter som labbpersonal ser som lämpliga för automatisering via en kollaborativ robot. 

För att kunna skapa scenariot på ett effektivt sätt och kunna testa allting innan utrustningen finns på 

plats i ASSAR så byggs cellen upp virtuellt innan den fysiska implementeringen sker, detta för att 

snabbare komma igång med arbete när utrustningen kommer fram. Enklare arbetsuppgifter 

programmeras in utefter de uppgifterna som sagts i frågeformuläret samt de Arvid har tagit fram i sin 

modell som han byggt. Arbetsuppgifterna som har valts preliminärt för robotcellen är följande:  

• Förflyttning av provrör 

• Pippettering 

• Röra runt provrör 

3.2 Val av robotmodell 

Valet av robot var att använda sig av ABB:s YuMi robot om detta var möjligt. Detta för att det var 

roboten som förstudien som arbetet använde sig av i dess modell, samt byggde sin teori på och 

eftersom förstudiens arbete ligger till grund för detta projekt. YuMi-roboten är en speciell variant av 

robotar, inte bara för att den har två armar utan för att den även har sju axlar på varje arm som ger 

roboten fler frihetsgrader än en traditionell robot ifrån ABB som ofta har sex axlar. Roboten har en 
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mängd olika verktyg som finns tillgängliga direkt hos ABB och behöver därför inte specialbeställas vilket 

medför att roboten snabbt kan installeras utefter de arbetsuppgifter som är nödvändiga i processen 

(ABB YuMi, 2019). Exempel på dessa olika verktyg är olika typer av gripdon som kan vara utrustade 

med exempelvis ett övervakningssystem för att hitta detaljer eller arbetsuppgifter. 

3.3 Säkerhetsanalys för robotcell 

Säkerheten för människan måste alltid prioriteras när samarbetsrobotar används och därför utförs en 

grundlig säkerhetsanalys av YuMi-roboten. Analys utförs på roboten i verkligheten för att få en bra 

uppfattning av robotens säkerhetsfunktioner eftersom detta är svårt att simulera i RobotStudio. Därför 

kan en felaktig bild av hur funktionerna för säkerhet fungerar i verkligheten fås. Figur 7 visar grundläget 

hur cellen såg ut från början innan implementering av labbuppgifterna påbörjades när 

säkerhetsanalysen gjordes.  

 

Figur 7. YuMi-robot på plats på ASSAR. 

YuMi-roboten är utrustad med Power and Force Limiting, som beskrevs i kapitel två, och har därför 

passande egenskaper för projektet samt samarbetsceller. Testerna för säkerhetsfunktionerna utfördes 

genom att programmera roboten att kollidera med människan från en rad olika håll och sätt för att se 

hur roboten reagerar vid kollision.  

Roboten detekterar kollisionen hastigt och reagerar med att gå tillbaka ett kort avstånd och stänger 

därefter av motorerna och meddelar operatören att kollision har inträffat. Därefter ställer roboten 

frågan om hur den ska gå vidare i programmet, om det nuvarande uppdraget ska avbrytas eller försöka 

utföra det igen. Roboten är utformad för att klämrisken mellan länkarna på robotens armar ska vara 

minimal. Om kollision mellan länkarna skulle inträffa känner roboten av vart i armen kollisionen 

inträffar och flyttar då tillbaka armen lite på samma sätt som om roboten kolliderar med något i dess 

arbetsväg. 

3.4 Labbmiljö 

Eftersom roboten ska arbeta i en labbmiljö vid implementering måste flera faktorer tas i hänsyn 

beroende på vilken typ av labbarbete som ska utföras. Exempelvis om roboten ska arbeta med mat 

som i Arvids arbete måste roboten vara utrustad med någon form av utrustning som uppfyller de höga 
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kraven på hygienen som finns. Detta har implementerats tidigare med hjälp av olika former av sterila 

skydd som sitter över hela robotarmen på traditionella robotar men är mindre vanligt på 

samarbetsrobotar. Eftersom samarbetsrobotar är en förhållandevis ny teknologi inom området så har 

fokus inte lagts på att utveckla samarbetsrobotar för användning i labbmiljö, även om dessa robotar 

skulle lämpa sig väldigt väl för dessa arbetsuppgifter (Boberg, 2018). De sterila skydden som sitter över 

traditionella robotars armar kan implementeras på samarbetsrobotar också men på grund av dessa 

robotars komplexa uppbyggnad kan detta minska robotens funktionalitet. Projektets robotcell på 

ASSAR behöver därför ej nödvändigtvis vara steril i de arbetsuppgifterna som den kommer utföra men 

det är bra att ha det aspekten i åtanke om det material som tas fram i detta projekt implementeras på 

en verklig arbetsplats. 

3.5 Design på justerbar arbetsstation 

Vid designen av arbetsstationen var tanken först att placera roboten på en rörlig plattform som sedan 

skulle kunna dockas vid olika plattformar eller arbetsstationer. Därefter identifierar roboten ett 

koordinatsystem och erhålla de arbetsuppgifter som skulle utföras på den stationen. Denna ide har 

sedan omarbetats på grund av olika anledningar under arbetets gång. En av dessa var att roboten kom 

på en färdig plattform ifrån ABB och denna var konstruerad på ett sådant sätt att den var lämplig att 

använda för att konstruera stationen som var uttänkt för projektet.  

Det materialet som valt att användas i projektets arbetsbord är MDF-skivor, ett material som består 

av pressat träfiber som är lätt i vikt och enkelt att bearbeta och därför lämpar sig för denna station i 

projektet. I figur 8 visas det rutmönster av hål och skruvhål som kan användas för att fästa ett 

arbetsbord på.  

 

Figur 8. Plattformen som roboten är monterad på där arbetsbordet ska fästas. 

Hålens placering på plattformen gör att det är möjligt att ha olika utformningar på arbetsbordets fäste 

för att göra detta justerbart i X-, Y- och C-led.  Ett av dessa sätt är att placera ut hål och borrar dessa 
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efter placeringen av skruvhålen på plattformen, då kan arbetsbordet enkelt justeras i både X- och Y-

led men blir låst i C-led. Designen visas i figur 9. 

 

Figur 9. Design 1 av 3 på arbetsbordet. 

Ett problem som kan uppkomma med denna designen är att det kan bli problematiskt att hitta och 

rikta in skruvhålen som finns i plattformen med de som finns på arbetsbordet samt att det krävs tre 

skruvar för att låsa fast bordet. 

I den andra designen görs istället spår i arbetsbordet för att aldrig behöva skruva ut skruvarna helt för 

att justera arbetsbordets position. Positionen ändras med att lossa de skruvar som låser fast 

arbetsbordet och därmed flytta bordet i önskad riktning i X- och Y-led men inte i C-led, designen visas 

i figur 10. 

 

Figur 10. Design 2 av 3 på arbetsbordet. 
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Ett problem som kan uppkomma med design två är att hållfastheten på arbetsbordet kan vara 

undermålig. Detta beror på det material som har blivit valt till att utforma arbetsbordet men det blir 

enkelt att justera positionen på arbetsbordet med denna design. 

I den tredje designen placeras arbetsbordet på en rund upphöjning som kan roteras runt sin egen axel 

och flyttas på liknande sätt som i design ett. Designen kommer kräva mest arbete för att få fungerande 

men kommer ge mest frihet att ställa in arbetsbordet. Designen visas i figur 11. 

 

Figur 11. Design 3 av 3 på arbetsbordet. På vänster sida den roterande delen på undersidan, på höger sida arbetsbordet sett 
ovanifrån. 

Det största problemet med design tre är att det kommer vara svårt att ställa om arbetsbordet. Detta 

beror på att operatör både behöver flytta skruvarna som låser fast den roterande delen samt lossa på 

låsningen som hindrar arbetsbordet att rotera.  

Den design som kommer användas i projektet är design två. Detta för att den är den enklaste att justera 

när arbetsbordet är monterad på plattformen på grund av att de är få moment som behöver utföras 

för att flytta arbetsbordet. Alla modeller är gjorda med hjälp av Computer-Aided Design (CAD) och är 

gjorda i CAD-programmet Creo Parametric. 

3.6 Integrated vision 

YuMi-roboten kommer inbyggd med ett kamerasystem i vardera robotgripare som sitter längst ut på 

robotens armar. Dessa användas för att identifiera arbetsobjektet samt vart robotens arbetsuppgifter 

befinner sig på arbetsbordet. Dessa kamerasystem kallas för Vision och är vanligt förekommande i 

celler med robotar. 

Eftersom det går att ställa om arbetsbordet för att simulera en annan station, ska roboten ledas av 

operatören till det vänstra hörnet på arbetsbordet där ett identifieringsobjekt kommer fästas. 

Identifieringsobjektet kommer att användas för som en referenspunkt som stationens 

koordinatsystem definieras ifrån.   
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer arbetes resultat analyseras. 

4.1 Station och Robot 

Projektets huvudsyfte var att ta fram en samarbetscell som skulle utföra arbetsuppgifter i en labbmiljö. 

För detta ändamål har en station, arbetsmoment och komponenter tagits fram och implementerats på 

ASSAR. Stationen har programmerats för att visa upp möjligheterna som roboten har att erbjuda i en 

samarbetscell med hjälp av ABB RobotStudio och online programmering. 

4.1.1 Implementerad station 

Implementationen av stationen har genomförts i steg för att kunna testa olika upplägg och få en bättre 

förståelse av robotens egenskaper och vad den är kapabel att göra i förhållande till räckvidd och 

flexibilitet. Den första riktiga implementeringen visas i figur 12 och den använder en variant av design 

två. Justering är möjlig i X-, Y- och C-led för att kunna simulera olika stationer, vilket var ett av målen 

för projektet. X- och Y-led är sidled förflyttning och C-led är förflyttning i rotationsled. 

 

Figur 12. Första layout som implementerats. Bilden tagen på ASSAR. 

Denna design fungerande för att visa att konceptet fungerade men vissa justeringar behövde göras för 

att säkra att objekten som finns på arbetsbordet är stabila. Provrörshållaren till vänster används för 

att hämta tomma provrör och lämna provrör som den fått av operatören. Provrörshållaren till höger 

är till för att hålla rör för operatören medan denna utför arbetsuppgifter i cellen samt att hålla pipetten 

som finns på stationen. Slutgiltig design efter justeringar visas i figur 13. I det övre vänstra hörnet finns 

kalibreringsobjektet, detta används när roboten har placerats på en ny station eller när arbetsbordets 

placering har justerats. 
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Figur 13. Slutgiltig Layout på stationen 

4.1.2 Robotprogrammering 

Programmeringen har skett på tre olika sätt för att testa robotens funktionalitet och komplexiteten för 

att skapa ett fungerande program, enligt följande verktyg: 

1. Online programmering med TeachPendant. 

2. Offline programmering med ABB RobotStudio. 

3. Online programmering med YuMi-appen på en Surface-tablet. 

YuMi-roboten kom med en inbyggd programvara i TeachPendant för att kunna lära roboten enklare 

program, denna programvara kallas YuMiLib och har använts för några av robotens funktioner såsom 

när roboten hämtar och lämnar provrör i robotens designerade provrörshållare. Denna programvaran 

är relativt enkel att använda och resulterar i väldigt korta program då varje funktion blir en rad av kod 

i programmet. Dock blir de svårt att förstå hur själva programmet fungerar om endast detta sätt att 

programmeras används. 

För att skapa de mer avancerade funktionerna i programmet användes offline programmering med 

hjälp av ABB RobotStudio. Dessa funktioner är de som blir för avancerade för att skriva i en 

TeachPendant då de blir långa rader med kod för att skapa de avancerade funktioner som roboten 

använder sig av för att utföra sina arbetsuppgifter. Ett exempel på vad dessa funktioner kan vara är 

när roboten ska kalibreras till en ny station. Då måste roboten först ta ett foto med hjälp av vision-

kameran i den högra handen och sedan använda en funktion i programmet för att översätta den data 

som erhålls i fotot för att skapa ett nytt koordinatsystem så att roboten vet vart arbetsobjekten 

befinner sig på arbetsbordet. 

Det sista sättet som roboten programmerats på är med hjälp av en Surface-tablet med ABB YuMi-app. 

Detta är den enklaste formen av programmering av metoderna som använts för att skapa rörelserna 

för YuMi-robotens armar. Dessa armar kan utföra arbetsuppgifter samtidigt och därför måste 

programmen i roboten synkas för att undvika kollision mellan armarna. YuMi-appen gjorde detta 

enkelt att utföra då båda armarna programmerades med hjälp av en funktion som kallas SafeMove 

eller MultiMove. När dessa funktioner används i programmet så kommunicerar robotens armar med 
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varandra och meddelar vad de ska utföra för arbetsuppgifter för att sedan synka och matcha varandras 

rörelser och därigenom undvika kollision. 

4.1.3 Visionsystem 

Roboten har ett inbyggt visionsystem i form av två kameror i varje hand. I detta projekt användes 

robotens kamera i den högra handen för att utföra identifiering av arbetsbordets position. Roboten 

kommer mottaga ett uppdrag av operatören att utföra kalibrering av arbetsbordet och ställer sig med 

kameran över arbetsbordets övre vänstra hörn där identifieringsobjektet finns och ta ett foto på 

identifieringsobjektet. Robotens kamera visas i figur 14. 

 

Figur 14. Visionkamera på YuMi-robotens högra hand. 

Efter detta kommer roboten att omvandla den data som den får ifrån fotot till ett koordinatsystem 

med en X och Y axel. Efteråt omvandlas koordinatsystemet ifrån kameran till arbetsobjektets 

koordinatsystem. Punkterna för arbetsuppgifterna har programmerats in i detta arbetsobjekt. Detta 

är en av de mer avancerade funktioner som finns i robotcellen och har tagit mest tid att få fungerande. 

4.2 Beskrivning av arbetsmoment 

Varje moment som arbetsstationen utför beskrivs enskilt med tillvägagångssätt, vilka svårigheter som 

förekommit och om momenten kan lösas på ett annat sätt än de tilltänkta. 

4.2.1 Provrörshantering 

Roboten har som huvuduppgift att hantera provrör för stationen och har flera olika arbetsuppgifter 

för detta: 

• Plocka provrör ifrån provrörshållaren. 

• Lämna provrör i provrörshållaren. 

• Tömma provrör i petriskålen. 

• Hämta provrör ifrån operatören. 

• Lämna provrör till operatören. 

• Roboten Rör runt med provrör. 
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Roboten plockar och lämnar provrör ifrån provrörshållaren genom att använda en funktion kallad 

IndexPick och IndexPlace som fanns programmerad i YuMiLib. Funktionerna fungerar genom att leda 

roboten till den första platsen för provrör i hållaren och sedan programmera in sista platsen i hållaren 

samt antal provrör som finns i hållaren. Figur 15 visar hur roboten plockar dessa. 

 

Figur 15. Visning av hur roboten plockar provrör. Bilden tagen på ASSAR. 

Ett problem som uppkom med denna metod var att det var svårt att få roboten att plocka och lämna 

de sista provrören i hållaren då provrören ej hamnade i linje med hållaren, detta berodde på att 

robotens TCP ej var korrekt inställd. Detta resulterade i en förskjutning i rotationen på vart roboten 

trodde att provrörshållaren stod och efter en omdefiniering av TCP så slutade problemet att 

förekomma. Ett annat sätt att lösa hur roboten hämtar och plockar provrören är att använda kameran 

på någon av robotens händer för att identifiera hur många provrör som finns i hållaren samt vart dessa 

provrör finns. Detta skulle göra att roboten får möjlighet att plocka och lämna provrör utan att de 

behöver finnas på en förprogrammerad plats, vilket ökar flexibiliteten, dock på bekostnad av längre. 

När roboten hämtar och lämnar provrör till operatören går den till en förprogrammerad punkt och 

väntar därefter på att operatören antigen ska ta emot eller ge roboten ett provrör. Detta görs med 

hjälp av funktion WaitForTap. Detta fungerar på sådant sätt att med hjälp av sensorerna i armarna 

detekterar roboten en kollision och ser detta som en bekräftelse ifrån operatören att den håller i 

provröret och att roboten ska gripa eller om roboten ska släppa provröret som roboten håller. Denna 

funktion var det inga större problem att implementera då roboten är designad för att uppmuntra 

programmering med hjälp av denna funktion. Ett annat sätt att lösa detta vore att operatören manuellt 

lossar eller griper provröret med robotens fingrar, vilket inte skulle vara en förbättring då de kräver 

mera tid och mera rörelse ifrån operatören för att utföra. 

Roboten kan även använda en funktion för att röra runt provröret efter den mottagit detta ifrån 

operatör eller hämtat ifrån ställningen. Detta för att simulera utspädning av prover likt en centrifug på 

en mindre nivå och detta genomförs genom att roboten roterar sin hand med provröret runt handens 

TCP. 
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4.2.2 Pipettering 

På stationen finns en pipett som används för att flytta mindre mängder vätska ifrån provrör eller 

petriskål till andra behållare med hjälp av operatör eller robot. När operatören utför arbetsuppgiften 

är de en manuell uppgift där operatören sköter hanteringen av pipetten och roboten eller människan 

sköter provrör/petriskålen. När roboten sköter hanteringen så plockar den ena robotarmen upp 

pipetten på skaftet och den andra armen opererar pipettens huvud och att roboten är utrustad med 

programmerbara gripare gör de möjligt för roboten att utföra momentet på det sättet. Om inte 

programmeringen i griparna används kan istället fullt öppet läge eller fullt stängt läge användas för 

griparna. Dock så behövs de då använda en mer stabil pipett än den som används i cellen i nuläget. 

4.2.3 Petriskål 

Petriskålarna som finns på arbetsstationen är till för att förvara vätskor från provrör eller pipett men 

har ingen förprogrammerad position på arbetsbordet. Skålarna kan flyttas så att de passar den 

nuvarande arbetsuppgiften och operatören styr roboten genom att leda den till skålarna. Detta är en 

av de enklaste uppgifterna som finns i cellen och var därför ingen svår uppgift att få in i programmet. 

Av denna anledning utfördes inget annat sätt att utföra uppgiften. 

 

4.3 Stationen i helhet 

Ett av projektets huvudmål var att få fram en fungerande samarbetscell som ska utföra arbetsuppgifter 

i labbmiljö men slutresultatet är en station som visar upp olika funktioner men inget fungerande 

program som går i automatik. De olika funktionerna visar upp de bestämda arbetsuppgifterna men 

varje funktion måste påkallas av operatören av TeachPendant i ett enklare program som loopar mellan 

varje utförd arbetscykel. Arbetsuppgifterna som implementerats helt i cellen och vad som kan 

förbättras med dem visas i tabell 2. 

Tabell 2 Implementerade funktioner för roboten 

Moment Lösning Möjlighet/Förbättring? 
Uppfyller lösningen en 

säker nivå? 

Plocka provör, 
hållare 

Funktionen IndexPick, robot 
hämtar provrör i hållare 

Användning av Vision för 
att lokalisera vart provrör 

kan hämtas 

Ja, roboten arbetar i en 
säker hastighet och 

gripare på robot pekar 
neråt 

Hämta provrör, 
hållare 

Funktionen IndexPlace, robot 
lämnar provrör i hållare 

Användning av Vision för 
att lokalisera vart provrör 

kan placeras 

Ja, roboten arbetar i en 
säker hastighet och 

gripare på robot pekar 
neråt 
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Hämta provrör, 
människa 

Robot går till 
förprogrammerad punkt utan 

provrör, väntar på 
WaitForTap 

Lägga till en 
säkerhetsfunktion för att 

säkerställa att ingen 
klämrisk finns 

Till viss del, finns en 
klämrisk i nuvarande 

upplägg men annars så 
är funktionen säker 

Lämna provrör, 
människa 

Robot går till 
förprogrammerad punkt med 

provrör, väntar på 
WaitForTap 

Anser detta vara den bästa 
lösningen i nuläget 

Ja, roboten arbetar i en 
säker hastighet och ser 
ingen risk för operatör 

Rotera provrör 

Roboten roterar provrör i en 
förprogrammerad bana för 

att cirkulera innehållet i 
röret. 

Förbättra banan roboten 
tar 

Roboten arbetar i en 
ganska hög höjd men 

annars finns inga risker 
för operatör 
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5. Diskussion 

I detta kapitel kommer projektets genomförande, resultat och slutligen projektets helhet diskuteras. 

5.1 Metod 

Projektet har utförts i två delar, en akademisk del som innehåller ett teoretiskt ramverk. Detta ramverk 

har lagt grunden för utformandet av den praktiska delen av arbetet. Det teoretiska ramverket är 

grundat i Arvid Bobergs avhandling men även runt andra arbeten inom kollaborativa robotar som gett 

en ökad förståelse för hur dessa robotar fungerar. Det praktiska arbetet har utgått ifrån att arbeta med 

roboten på plats på ASSAR och få en förståelse hur dessa robotar skiljer sig ifrån traditionella 

industrirobotar. På grund av tidsbegränsningen i projektet gjordes avgränsningar som projektet har 

följt i den mån som varit möjlig. Projektet har även haft en tidsplanering som tyvärr inte kunde följas 

av på grund av förseningar med roboten, vilket ledde till förseningar i projektet i sin helhet.  

På grund av detta har inte alla mål som sattes upp för projektet kunnat nås. En fungerande 

samarbetscell med arbetsuppgifter i en labbmiljö har uppnåtts, men inte till en tillfredställande grad 

och inte heller hur operatören påverkas av cellens ergonomiska upplägg har tagits fram då det ej 

funnits tid för att utföra detta. Vissa förenklingar av cellen har gjorts under projektets gång för att 

säkerställa att en fungerande cell kan tas fram. En av dessa förenklingar var att göra arbetsbordet 

justerbart, istället för att sätta roboten på en mobil plattform för att simulera arbetet på de olika 

stationerna, vilket var ett av målen som sattes upp för projektet. De övriga målen gällande säkerhet 

och funktionalitet anses vara uppfyllda. 

Mycket information har hittats i samband med läsande i ABB RobotStudio användarmanual och många 

av funktionerna som finns i cellen är baserade på de exempel som finns i manualen men anpassade 

för att passa samarbetscellen som projektet har byggt.  

5.2 Tekniska lösningar 

Stationen har skapats efter mycket praktiskt arbete, arbetsbordet har framställts med egna idéer 

gällande de som krävs för att få en fungerande cell med ett upplägg som gör det enkelt för operatören 

att utföra arbetsuppgifterna på stationen. Projektets mål var att skapa en cell som skulle utföra arbete 

på mer än en station. Från början var tanken att detta mål skulle lösas genom att sätta roboten på en 

mobil plattform för att sedan dockas fast på arbetsstationen. Dock blev detta inte möjligt på grund av 

förseningarna och att förenklingar av arbetsstationen var tvungna att göras. Dessa förändringar 

innefattade att roboten placerades på en fast plattform och istället gjordes arbetsbordet justerbart för 

att simulera förflyttning till en annan station. Med denna ändring i planeringen upprättades en cell 

som fungerar men det är inte det resultatet som önskats i projektet. 

Funktionen för kalibrering av arbetsbordet var den lösning som tagit mest tid i arbetet. Hur 

visionssystemet fungerar var inte enkelt att förstå för varken skrivare eller handledare. Funktionen är 

heller inte helt klar än, den fungerar i teorin men inte helt implementerad ännu i projektets cell.  

Kodningen av funktionen är inte klar ännu för att fungera i automatik. Detta kommer åtgärdas vid 

vidare arbete med arbetsstationen. 

Provrörshanteringen är det arbetsmoment som kan förbättras mest i projektet då det i nuläget är 

förhållandevis enkelt utfört. Det kan förbättras genom att utöka möjligheterna för roboten att 

identifiera vilka provrör som ska hämtas och lämnas vart genom att implementera användning av 
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visionsystemet vid kalibreringen. Detta skulle öka flexibiliteten att hantera provrören men det är 

samma svårigheter att utföra detta som med kalibreringen av arbetsbordet. Det vill säga att det är 

svårt att implementera visionsystemet utan djupare förståelse av hur visionsystemet fungerar i den 

aspekten. Mönsterigenkänning är det som är svårast att programmera in i visionsystemet och därför 

implementerades nuvarande lösning. 

5.3 Projektet i helhet 

Det teoretiska ramverket och RobotStudios användarmanual var till stor hjälp för att utföra projektet. 

Dessa hjälpmedel skapade grundförutsättningen för roboten vid början av projektet. Den ökade 

förståelsen för hur kollaborativa robotar och deras egenskaper fungerar och var en stor 

inspirationskälla till utformningen. På grund av förseningar som uppkommit i projektet har inte det 

slutresultat som önskats gällande flexibilitet och funktionalitet uppnåtts. Det hade varit intressant att 

fortsätta arbetet med arbetsstationen för att uppnå alla mål som sattes upp. Detta för att få en bättre 

samarbetscell som kan visa upp möjligheterna med kollaborativa robotar. Det hade även varit 

intressant att använda stationen som en upplärningsplattform, för att visa hur enkelt det är att 

programmera rörelser och funktioner med hjälp av leadthrough. Arbetet som lagts ner i detta projekt 

kan användas för att bygga vidare på de koncept och funktioner som tagits fram i projektet.  
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6. Slutsats 

I detta kapitel presenteras arbetets slutsatser. 

 

Arbetet på ASSAR har lett till att flertal olika sätt att lösa problemställningen tagits fram och bearbetats 

tills ett koncept valts och implementerats på ASSAR. Detta i form av en samarbetscell som visar upp 

olika funktioner för att utföra arbetsuppgifter i en labbmiljö med hjälp av YuMi-roboten ifrån ABB. 

Roboten arbetar i en cell med ett justerbart arbetsbord. 

 

Tekniken som samarbetsrobotar använder har utvecklats mycket under de senaste åren och har en 

stor potential för kvalité, säkerhet och produktivitet. Arbetet som utförts med YuMi-roboten har visat 

potentialen med denna robot och hur den kan tillämpas i ett specifikt område så som att arbeta i en 

labbmiljö. Arbetet har lagt stort fokus på säkerheten och funktionalitet för att skapa cellen. Vid vidare 

arbete med arbetsstationen skulle även mer fokus vara på stationens ergonomi.  

 

Arbetsstationen kan vid vidare arbete tillämpas som en upplärningsstation för att visa hur uppgifter 

enkelt kan programmeras in i kollaborativa robotar. Detta kan vara lämpligt för att utbilda personal 

som ej haft erfarenheter med kollaborativa robotar innan. På så vis kan förtroende för roboten skapas 

och underlätta upplärning. YuMi-appen som använts i detta arbete kan vara till god hjälp för detta 

ändamål. 

 

Projektets mål för säkerhet anses vara uppnått efter genomförandet av projektet. Säkerhetsanalysen 

gjorde att robotens rörelser kunde utformas så att operatören inte är utsatt för risker. Det finns 

fortfarande vissa risker som kan elimineras, ett exempel på dessa är att en viss klämrisk finns när 

roboten hämtar provrör ifrån människa. 

 

Målet för flexibilitet har inte uppnåtts till den grad som önskats. Arbetsbordet är justerbart så flera 

stationer kan simuleras. Kalibreringen av arbetsbordet med hjälp av visionsystemet fungerar inte i 

nuvarande läge så manuell kalibrering krävs för att ställa om arbetsbordet. Ytterligare så skulle högre 

flexibilitet nås om implementering som föreslås i tabell 2 i kap. 4.3 genomförs. 

 

Målet för funktionalitet anses inte vara uppfyllt då cellen endast kan utföra arbete i singelcykel och 

inte i automatik. De arbetsuppgifter som implementerats helt i arbetscellen visas i tabell 2 i kap. 4.3. 

Målet för ergonomin anses inte vara helt uppnådd. Arbetsbordet är utformat för att operatören enkelt 

ska kunna nå och utföra de arbetsuppgifter som finns i stationen utan att påverkas negativt av arbetet. 

Vidare arbete med ergonomin kring arbetsuppgifterna krävs dock för att uppfylla målet med 

ergonomin. 

 

Anledningen till att alla målen ej nått de mål som satts upp för projektet anses vara utmaningar och 

förseningar som uppkommit i projektet. Den största förseningen till projektet var leveransen av 

roboten. Förseningarna har gjort att arbetsgången ändrats och det resultat som författaren försökt 

uppnå förändrats för att ta fram en samarbetscell och ge ett resultat åt projektet.  
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7. Framtida arbete 

I detta kapitel presenteras det som kan utföras i framtiden med fortsatt arbete på det som projektet 
gjort. 
 
Detta avsnitt i rapporten kommer ta upp vad som kan göras för att förbättra arbetsstationen. 

Visionsystemet ska utvecklas så att det är helt implementerat och fungerar i praktiken och kan lösas 

genom utbildning ifrån ABB för att förstå hur detta fungerar bättre. Detta skulle möjliggöra mera 

flexibilitet i cellen för följande punkter: 

 

• Kalibreringen av arbetsbordet 

• Hanteringen av provrör 

 

Hanteringen av provrör kan implementeras så att visionsystemet används för att skanna 

provrörshållaren så att roboten identifierar vart den kan hämta provrör. Den andra kameran kan 

användas för att säkerställa så roboten håller provrören korrekt. Om kalibreringen av arbetsbordet 

fungerar kan en bättre lösning av arbetsstationens flexibilitet implementeras. 

 

För att göra hanteringen av arbetsuppgifter enklare kan specialverktyg skapas. Till exempel för att 

använda en pipett kan ett verktyg tas fram som använder sig av pneumatik för att arbeta med vätskor. 

Problemet med detta är att flexibilitet kan förloras och att det kan bli höga kostnader för tillverkningen 

av dessa verktyg. 

 

Arbetsstationens flexibilitet sänktes i den nuvarande implementationen. En framtida lösning för att 

höja denna vore att placera cellen på en mobil plattform för att göra transport mellan olika stationer. 

Ett alternativ vore att placera den på en Automated Guided Veichle (AGV), vilket är en mobil robot.  

 

En till riktning som går att utforska är med andra varianter på kollaborativa robotar. Beroende på hur 

stor arbetsyta eller hur komplexa uppgifter som ska utföras så kan det vara mer lämpligt att använda 

en annan robotvariant. UR-robotar har en enklare konstruktion och kan vara ett bra alternativ om 

mera lyftkraft eller längre räckvidd krävs. Detta är två områden som YuMi-roboten ej utmärker sig i då 

den har en lägre lyftkraft och mindre rörlighet än, till exempel, en UR5. 
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