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Sammanfattning 

Detta projekt var ämnat att undersöka genomförbarhet för att automatisera underredesservice på 
tunga lastfordon från Volvo lastvagnar, som fortsättning på en tidigare förstudie i ämnet. Denna 
undersökning för genomförbarhet består av två olika delar. Den första delen av en simulering 
som visar servicen i ABB:s RobotStudio, för att avgöra att arbetssekvensen är genomförbar i de 
trånga utrymmen som är aktuella vid en underredesservice. Den andra delen består av tester med 
ett Mabema Tracker laservisionsystem, där det undersöks om det går att hitta nödvändiga 
punkter på en motor samt spara dess koordinater för att göra det möjligt för automatiserad 
underredesservice. Utifrån dessa två delar gjordes sedan en utvärdering om genomförbarhet.  
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Abstract 
This project’s purpose was to investigate the feasibility of automation of undercarriage service of 
heavy duty vehicles from Volvo Trucks, as a continuation of an earlier pilot study. The 
investigation of feasibility consisted of two parts. The first part is a simulation in ABB’s 
RobotStudio where the service is shown, to see that the robot can perform the appropriate tasks 
in the cramped spaces that are a necessity in an undercarriage service for a truck. The second 
part consists of tests with a Mabema Tracker laser vision system where it was investigated if the 
system is able to locate specific objects on the motor and save its coordinates, to enable an 
automatic service. From these two parts an evaluation was made about feasibility of automation. 
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Begrepp 

Arbetsobjekt 

Ett användardefinierat koordinatsystem. Oftast definierat efter ett verkligt objekt i en 
robotcell. Alla robotpunkter definierat i arbetsobjektet rör sig med koordinatsystemet. 

CAD-modell 

Datorgenererad 3D-modell. Ofta underlag för senare tillverkning. 

Fält 

Även kallat array inom datavetenskap. Datastruktur som innehåller en samling data. 
Matematiska motsvarigheten är en vektor eller matris. 

HMI 

Human Machine Interface. Gränssnittet mellan människa och maskin, ofta i form av en 
grafisk panel. 

Jogga 

Att förflytta roboten manuellt med en handkontroll. 

Nippel 

Han-delen för de snabbkopplingar som används i projektet. 

RAC 

Robot Application Center. Det företag arbetet bedrivs hos. 

RAPID 

Det programmeringsspråk som används för att programmera ABB-robotar. 

Robotkonfiguration/konfiguration 

Benämning för orienteringen av en robots olika axlar.  

RobotStudio 

Programvara från ABB för att simulera robotceller. 

Smart components 

Funktion i RobotStudio som möjliggör simulering av händelser som att gripdon greppar 
tag i objekt, eller att verktyg lossas från verktygsväxlare. 

TCP 

Ett användardefinierat koordinatsystem. Definierat efter orientering och läge för ett 
verkligt verktyg. 

TPU 

Teach Pendant Unit eller FlexPendant (ABB-specifikt). Den handkontroll som används 
för att styra roboten online. 

Tracker 

Laserbaserat visionsystem från Mabema. 

 

 



 

 

Trap 

Benämning för en interrupt i RAPID.  En del av koden som exekveras direkt när en 
händelse sker, till exempel när en tank är full stoppas en pump. 

Visionsystem 

System som med hjälp av en kamera kan se objekt i rummet. Kan ge koordinater på 
objekts placering i verkligheten till en robot.
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1 Inledning 
Här redovisas bakgrund, mål samt syftet med arbetet. 

1.1 Bakgrund 

Robotutvecklingen går framåt och kostnaden för automatisering minskar vilket ökar 
möjligheterna för automatisering av problemområden. Ett problemområde lämpat för 
automation är arbetsmiljö och ergonomi där repetitiva moment samt rörelser som inte 
är lämpade för den mänskliga kroppen kan utföras av en robot (Bolmsjö, 2006). 

I ett tidigare examensarbete för Volvo GTT undersöktes möjligheten att automatiskt 
utföra basservice av lastbilar, med fokus på de arbetsmiljöproblem som företaget 
identifierade kring servicearbetet. Majoriteten av de ergonomiskt ofördelaktiga 
momenten vid en lastbilsservice sker vid servicen under lastbilen, och i den delen av 
servicen har Volvo GTT valt att fokusera på att förbättra byte av olja, kylarvätska samt 
bränsle- och oljefilter. Även om dessa aktiviteter är relativt enkla att genomföra innebär 
de ett obekvämt och tidskrävande moment vilket automation skulle kunna förbättra. 
Förhoppningen är också att automationen ska leda till att man kan arbeta parallellt med 
flera moment samtidigt på lastbilen, utan att det krävs utökad arbetskraft, vilket gör att 
man vinner fördelar både vad gäller ekonomi och ergonomi. 

Utöver vårt arbete kommer flera andra examensarbeten arbeta med delar i projektet, 
dock med inriktning mot produktutveckling. Man kommer bland annat konstruera en 
robotvagn samt pumpar för olja och kylvätska som en del i det större projektet. En del 
av deras datormodeller kommer användas av oss för en verklighetstrogen simulering. 

 Företagen 

Vi utför detta examensarbete i samarbete med Robot Application Center (RAC) på 
uppdrag av Volvo Group Trucks Technology (Volvo GTT) och i samarbete med 
Robotdalen. Arbetet utförs praktiskt på plats i Eskilstuna i RAC:s lokaler med utrustning 
tillhandahållen av dem. 

Genom att föra samman näringsliv, akademi och offentliga aktörer skapar Robotdalen 
förutsättningar för utveckling och kommersialisering av nya robotlösningar för industri, 
service samt vård och omsorg. Lösningarna utgår från konkreta behov och 
slutanvändare deltar i produktutvecklingen. (Robotdalen, 2015) 

Robot Application Center (RAC) är ett modernt robotlabb där man arbetar med test, 
verifiering och utveckling av nya produkter som används vid robotbaserad automation. 
(Robot Application Center, 2015) 

Volvokoncernen tillverkar lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och drivsystem för 
båtar och motorer för industriellt bruk. Större delen av koncernens teknikutveckling 
sker inom Volvo Group Trucks Technology (Volvo GTT). Här finns hela Volvokoncernens 
forskning, motorutveckling och inköpsverksamhet och det är här som utveckling av 
koncernens lastbilar sker (Volvo, 2015). 

1.2 Uppgift 

Vi ska undersöka om en automatisk service med byte av olja, kylarvätska, bränsle- och 
oljefilter på en Volvo lastbilsmotor är genomförbar. Detta ska ske i två steg, där den 
första är att visa att en tänkbar arbetssekvens är genomförbar. Sekvensen ska göras i en 
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programvara tänkt för robotsimulering, med de datormodeller som gjorts för filter- och 
vätskeverktyg och med den robotvagn som ska användas i projektet. Simuleringen ska 
genom detta visa att det finns tillräckligt med utrymme och att roboten kan nå alla 
punkter som behövs på motorn. 

Det andra steget är att visa att man kan hitta specifika punkter på lastbilsmotorn, till 
exempel kopplingarna för tömning och påfyllning av vätskorna. För det stora projektet 
där vårt arbete ingår ska lastbilen och dess motor inte behöva fixeras vid en specifik 
plats vid varje service. Implementation behöver därför vara flexibel så att man kan köra 
in lastbilen över en smörjgrop utan hänsyn till exakt positionering då man inte kommer 
kunna räkna med att lastbilen kommer stanna på samma position vid varje service. Med 
ett laserbaserat visionsystem ska vi lokalisera motorn och en eller flera av de kritiska 
punkterna för att visa att det är genomförbart. 

1.3 Mål 

Vi ska skriva ett program för en ABB-robot som ska utföra basservice på en lastbil och 
undersöka om detta program går att använda på en Volvo D13-motor.  Programmet ska 
använda de utvecklade verktygen för vätske- och filterbyte och testning av programmet 
ska ske i en simulerad miljö. Man ska använda datormodeller på robotvagn, testrigg, 
motor samt de verktyg som finns tillgängliga. 

Vi ska undersöka om det är möjligt att hitta motorns position samt minst en av de 
punkter som ska användas vid en service, alltså en nippel eller ett filter. Vi ska därför 
skriva och testa ett program för en robot med ett visionsystem som ska hitta specifika 
punkter på motorn. 

All programkod som skrivs ska ha bra variabelnamn så man förstår vad variablerna 
representerar. Varje funktion i koden ska vara kommenterad samt ska ha lösningar som 
innebär att man återanvänder kod, till exempel att man gör funktioner som kan 
återanvändas för ofta använda tillämpningar.  

1.4 Avgränsningar 

Kommunikation mellan lastbil och robot är nödvändig för att roboten ska veta när och 
hur den ska röra sig, när den kan starta tömning av olja eller ska stoppa sin 
arbetssekvens på grund av ett fel. Då vår uppgift är att undersöka om det är praktiskt 
genomförbart att göra sekvensen med en robot ligger det inte inom ramen för vår 
uppgift att lösa kommunikationen mellan robot och fordon. Vi kommer att använda oss 
av simulerad information och de värden som vi kommer att få från lastbilen och 
verktygen. Kommunikationslösningen kommer andra inom projektet att ta hand om. 

Till projektet finns en förbestämd robot. Vi behöver inte bestämma vilken som skulle 
vara den lämpligaste roboten till detta projekt.  

Till projektet finns bestämda verktyg för vätske- och filterbyte. Vid behov av 
modifikation ska det göras av dem som skapat verktygen. Det ingår inte i vår uppgift att 
få verktygen fullt fungerande.  

Vi kommer använda ett tillgängligt visionsystem för att roboten ska kunna orientera sig 
till rätt plats. Vi ska inte komma på en egen, ny, lösning för orientering av roboten till 
rätt plats. 

Vi ska inte undersöka säkerhetslösningar för implementering. Vi ska endast undersöka 
om programmet är praktiskt genomförbart, inte göra en nyckelfärdig lösning. 
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1.5 Metoder 

Här presenterar vi de metoder vi ska använda för att genomföra projektet. 

 Flödesschema 

Flödesschema kommer användas för att designa programmet och strukturera koden. I 
flödesscheman strukturerar man upp grafiskt vilken ordning uppgifter kommer utföras i 
koden. 

 Robotstudio 

Vi kommer att skriva all kod i ABB:s Robotstudio, använda oss av detta program och 
dess funktioner. Robotstudio är ett simuleringsverktyg för programmering av ABB-
robotar och är även optimalt för överföring av kod till en ABB-robot.  

 Fysiska tester 

För att visa att visionsystemet kan hitta punkter på motorn kommer vi att genomföra 
fysiska tester. Med en motor från Volvo och ett visionsystem kommer vi testa våra 
program för lokalisering av punkterna. 

 Litteraturstudier 

Vi kommer att studera rapporter från liknande projekt för att få en insikt i hur man 
genomför denna typ av projekt. Detta kommer även ge oss bakgrundsfakta för att lättare 
arbeta inom det valda ämnet.   

För att komma fram till ett vetenskapligt resultat med bra referensramar kommer även 
litteraturstudier i allmänhet att göras för att ge oss och läsaren en bra grund inom 
ämnen som berör projektet, till exempel givare. 

 Brainstorming 

För att kunna få fram koncept och idéer att utvärdera och utveckla använder vi oss av 
brainstorming. Detta innebär att vi antecknar alla de koncept och idéer som vi har på 
hjärnan när problem nämns eller diskuteras, även om de inte verkar optimala för en 
lösning. Efter att man fått fram idéer och koncept kan man senare välja det som är mest 
lämpat för vidare arbete. 

 Tankekarta 

För att sortera vilka delar av projektet som hör ihop och hur olika delar av projektet är 
relaterade till varandra kommer vi använda oss av tankekartor. Vid användning av 
tankekarta antecknar man till exempel en process olika delar i bubblor varefter man 
drar streck mellan dessa för att få en helhetsbild över hur de olika delarna i en process 
hänger ihop. 

1.6 Förväntade resultat 

Förväntat resultat i projektet är dels en fungerande simulering som med en ABB-robot 
implementerar tidigare utvecklade serviceverktyg för att utföra en service på en 
lastbilsmotor. Simuleringen kommer kunna utföra byte av olja, kylarvätska, bränslefilter 
och tre oljefilter. Robotsimuleringen kommer vara utformad så att den kan fungera i 
verkligheten med en fysisk robot och en motor uppställd i den testrigg som ska 
användas för vidare tester.  

Vi förväntas även få ett fungerande program för en ABB-robot som implementerar ett 
laserbaserat visionsystem. Programmet kommer hitta motorns position samt minst en 
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av de specifika punkter som behöver hittas för att genomföra en service. Programmet 
ska vara en demonstration och en grund för vidare arbete. 
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2 Teori och faktainsamling 
Beskriver den teori som ligger bakom arbetet för att hjälpa läsaren förstå och tolka 
resultatet. 

2.1 Industrirobotar 

ISO 8373 definierar industrirobotar som: 

”En automatiskt kontrollerad, omprogrammerbar, 
flerfunktionell manipulator, programmerbar i 3 eller 
fler axlar, vilken kan vara antingen statisk eller mobil, 
för användning i industriella 
automationsapplikationer” (IFR, 2015). 

Bland annat används industrirobotar idag för att lyfta 
tunga delar, svetsa, slipa och måla. Roboten kan 
användas för att bespara de anställda ohälsosamma 
eller ergonomiskt ofördelaktiga arbetsuppgifter där 
robotens möjlighet att utföra samma upprepade 
arbetssekvens med bibehållen precision kommer till 
sin rätt (ABB, 2015). 

Den dominerande typen av industrirobot idag är en 
robotarm med en handled längst ut, en typ ofta 

benämnd som manipulator (se Figur 1). Ofta består armen av tre axlar och sedan har 
handleden ytterligare tre axlar. Med hjälp av de tre axlarna för armen kan man nå alla 
punkter i rummet och med de tre axlarna på handleden kan man uppnå full kontroll 
över orienteringen av verktyget, inom räckvidden för roboten (Hellström, Hedelind och 
Ernlund, 2009). 

Axlarna är drivna av elektriska servomotorer som samtidigt ger roboten styrka och hög 
precision. Robotar lämpar sig därför inte bara för tunga smutsiga arbeten, utan även för 
arbete som kräver hög precision (ABB, 2015).   

2.2 Robotprogrammering 

Programmeringen av en industrirobot sker oftast i ett programmeringsspråk som 
påminner om vanliga högnivåspråk, exempelvis BASIC eller PASCAL, men anpassat för 
implementering av rörelseinstruktioner och signalhantering (Bolmsjö, 2006). 

En viktig uppgift vid programmering av en industrirobot är att förflytta den från en 
position i rummet till en annan. En stor del i ett robotprogrammeringsspråk är därför 
rörelseinstruktioner som ger information om vart roboten ska röra sig, hastigheten för 
rörelsen, i vilket koordinatsystem som slutpositionen är uttryckt i samt hur roboten ska 
förflytta sig till positionen (Lethla, 2008). 

 Online-programmering 

Det finns två sätt att utföra programmeringen av en industrirobot, online och offline. 
Online-programmering innebär att man programmerar på plats via den handkontroll 
som hör samman med roboten. Man använder en joystick eller knappsats för att 
manuellt styra roboten till olika positioner för att lära den var positionen ska vara samt 
matar in logik- och signaluttryck via kontrollen. 

Figur 1 – Sex-axlad industrirobot 
(KUKA, 2015) 
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Man kan då göra ändringar i robotens program för att sedan starta den och testa detta i 
verkligheten. Fördelen med online-programmering är framförallt att det sker vid 
roboten och därmed underlättar testandet av nya funktioner samt att man får direkt 
återkoppling om exempelvis kollisioner sker. Den stora nackdelen med online-
programmering är att roboten inte kan vara i drift under tiden man programmerar samt 
att det är svårt att göra stora, välstrukturerade program (Bolmsjö, 2006). 

 Offline-programmering 

Att programmera offline innebär att skriva programmet på en separat plats för att 
därefter föra över programmet till roboten. För detta tar man ofta hjälp av mjukvaror 
som stöd vid programmeringen, bland annat för felkontroll av koden och för att 
kompilera denna. Det finns även mjukvaror för att simulera robotstationer så att man 
kan testa koden i simulatorn för att säkerställa att programmet fungerar i verkligheten. 

Exempelvis är ABB:s Robotstudio en simulator som innehåller en exakt kopia av den 
programvara som körs i robotarna i produktionen, vilket gör att programmet kan 
färdigställas och testas på kontoret för att sedan köras i verkligheten (ABB, 2015). 

 RAPID 

RAPID är ABB:s egna programspråk som är speciellt anpassat för att användas med 
deras industrirobotar. Det liknar till stor del vanliga mjukvaruspråk men har vissa delar 
som är gjorda speciellt för att användas med industrirobotar.  

Likt vanligt programmeringsspråk implementerar RAPID aritmetiska och logiska 
operationer men har även stöd för att möjliggöra att roboten rör sig mellan olika 
positioner. Data för en rörelsepunkt innehåller själva koordinaten samt vinklingen av 
robotens axlar, hastigheten med vilken den ska röra sig till positionen, 
koordinatsystemet som punkten är uttryckt i och vilken noggrannhet roboten ska 
uppfylla vid rörelsen. RAPID har även stöd för att kunna sätta och läsa fysiska in- och 
utgångar, hanterandet av interrupts (kallat Traps) samt exekverande av flera parallella 
tasks (ABB, 2009). 

 Koordinatsystem 

Robotprogrammeringsspråk har en direkt koppling till den fysiska världen, till skillnad 
från andra språk som oftast endast är begränsade av mjukvaran. Det finns därför ett 
flertal olika koordinatsystem som gör att roboten och programmeraren kan bestämma 
robotens läge i relation till rummet.  

Mest grundläggande är ett världskoordinatsystem, vilket även är basen från vilket 
övriga koordinatsystem beskrivs. Världskoordinatsystemet kan även vara gemensamt 
för flertalet robotar om de ska samarbeta inom samma cell. Det definieras också ett 
baskoordinatsystem för varje robot, som utgår från den enskilda robotens bas, samt ett 
koordinatsystem som utgår från robotens monteringsfläns längst ut på sjätte axeln. Det 
sistnämnda koordinatsystemet används ofta för att senare definiera koordinatsystemet 
för verktyg som monteras på roboten (Lehtla, 2008). 

För programmeraren finns det två typer av koordinatsystem man styr över själv som är 
användbara verktyg vid programmering av roboten. Först finns ett koordinatsystem 
som heter Tool Center Point (TCP) som definieras i ett verktygs angreppspunkt. Detta är 
användbart då verktygets och världskoordinatsystemet inte sammanfaller, vilket skulle 
kunna göra det svårt att bara röra verktyget en viss sträcka från sitt arbetsstycke. Detta 
skulle kräva en uträkning för att veta hur mycket man behövde förflytta verktyget i de 
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olika riktningarna i basens koordinatsystem. Att istället röra verktyget i TCP gör att man 
direkt kan definiera hur långt man ska röra sig från arbetsstycket (Bolmsjö, 2006). 

Man definierar ofta rörelser i relation till en annan typ av användardefinierat 
koordinatsystem, kallat arbetsobjektskoordinatsystem (Work Object Coordinate 
System). Programmeraren definierar detta koordinatsystem och det definieras oftast 
efter ett fysiskt arbetsstycke, fixtur eller annat objekt som roboten kommer arbeta mot. 
Vid definition i en verklig arbetscell krävs det tre robotpunkter för att skapa ett 
arbetsobjekt: En punkt där man vill placera origo, en som anger riktningen för X-axeln 
samt en som anger vinkeln för XY-planet relativt de två andra punkterna (ABB, 2015). 

Alla punkter man använder för styrning av robotens rörelser kan väljas att länkas till ett 
arbetsobjektskoordinatsystem. Definierandet av ett sådant förenklar arbetet om ett 
arbetsstyckes faktiska fysiska position flyttats, eller om ett visionsystem används för att 
bestämma arbetsstyckets position. Man omdefinierar då endast arbetsobjektet, och då 
kommer alla punkter länkade till arbetsobjektet förflyttas automatiskt till den nya 
positionen. Det är en bra hjälp vid offline-programmering då man ofta arbetar mot 
datorgenererade modeller när man definierar punkter för robotens rörelser. Om den 
verkliga robotcellens layout skiljer sig från modellen kan man enkelt justera alla punkter 
samtidigt genom att flytta koordinatsystemen för arbetsobjekten (Lehtla, 2008). 

 Smart components 

Endast simulering av en robots rörelser och signaler i ett program ger inte en komplett 
bild av hur robotcellen kan bete sig i verkligheten. Att saker fastnar i ett gripdon när 
man griper med det eller att ett objekt ramlar ner när det släpps är viktiga fenomen som 
inte existerar automatiskt i den simulerade världen, utan måste skapas av 
programmeraren. 

Smart components är ett verktyg i ABB:s Robotstudio som används för att hantera detta 
i en simulation. I verktyget kan man till exempel skapa simulerade sensorer och 
logikgrindar som styr när händelser (som kan få objekt att fastna eller lossna från 
varandra) skall exekveras. Med hjälp av detta kan man få en mer verklighetstrogen 
simulering. Man kan använda de signaler som kommer existera i den fysiska stationen, 
exempelvis signalen som ska stänga gripdonen, och sen använda Smart components 
händelser för att återskapa signalernas effekt i Robotstudio. (ABB, 2015) 

2.3 Givare 

En givare, även kallad sensor, är det som låter en robot känna av omvärlden. Givaren ger 
olika signaler beroende på dess tillstånd och dessa signaler kan sedan tolkas av en dator. 
Beroende på givare kan tolkningen av signalerna ge roboten något som kan påminna om 
mänskliga sinnen, exempelvis syn och hörsel (RobotWorx, 2015). 

En robot behöver information från omvärlden om den inte enbart ska arbeta i en statisk 
miljö, där man kan garantera att arbetsobjektet har en viss geometri, placering och 
orientering. Ska en robot arbeta i en miljö där sådana parametrar inte är kända måste 
den få information om omvärlden (Shimon, 1999). 

De flesta givare som är vanliga idag är endimensionella, de kan endast känna av en 
enskild punkt och om ett objekt befinner sig där, eller utvärdera både närvaron av ett 
objekt i en punkt samt avståndet till objektet. Till skillnad från endimensionella givare 
kan maskinvision känna av samt identifiera objekt och ge information om objektens 
position i en, två eller tre dimensioner. 
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 Kamerabaserad maskinvision 

Ett traditionellt system med maskinvision består av en kamera samt en programvara för 
att utvärdera bilden som kameran tar. Programvaran kan ha olika arbetsprinciper, men 
en metod är att gå igenom bilden pixel för pixel. Man ger sedan varje enskild bit ett 
värde som sparas i en matris, vilken kan utvärderas för att erhålla mått på kontrasten i 
bilden. Värdena i matrisen kan sedan undersökas för att fastställa orientering, position 
och geometri för objektet genom att använda en algoritm som skapats för ändamålet 
(SICK IVP, 2006). 

Stabil och säker traditionell maskinvision kräver dock enhetligt och oföränderligt ljus 
för belysning av objektet. Föränderligt ljus kan innebära att programvaran kan uppfatta 
det som att det är objektet som har rört på sig eller har en annan geometri när det är 
ljuset som gett upphov till andra skuggor eller konturer än tidigare (Shimon, 1999). 

Idag är det vanligt med 2D-vision i industrin, bestående av en enda kamera. Ett sådant 
systems största begränsning är att det inte kan uppleva djup hos komponenter, man kan 
med en kamera endast mäta förskjutning och rotation i två dimensioner. Detta gör att 
man endast kan använda dessa system när man redan på förhand vet det sökta 
föremålets läge i höjdled. 

För att få en tredimensionell bild med vanliga kameror kan man använda sig av stereo-
vision. Principen är då att man använder två kameror för att få djupseende. Geometriska 
samband mellan bilderna från de båda kamerorna samt skillnaden mellan placeringen 
av olika områden på bilderna kan man ge tredimensionell information (Yakimovsky, 
Cunningham, 1978). 

Stereovision med hjälp av traditionella kameror har dock en del nackdelar. Framförallt 
är det känsligt för små mätfel vid uppmätning av objektets olika referenspunkter, där ett 
litet mätfel på bilderna kommer ge ett stort positionsfel i verkligheten. Fler kameror tar 
sig till viss del runt detta problem, men dock till en större kostnad (Gan, Tan, 2011). 

 Laserbaserad maskinvision 

Förutom traditionella system med maskinvision finns det även maskinvisionssystem 
som använder sig av laserscanning för att utvärdera tredimensionell karakteristik. Till 
skillnad från traditionell, kontrastbaserad, maskinvision har laserbaserad vision 
fördelen att den klarar stora variationer i både detaljernas yta samt att den är okänslig 
för variationer i ljussättningen av objektet (Mabema, 2015). 

Arbetsprincipen för laservision är 
att ett förutbestämt ljusmönster 
projiceras på en yta. Objektets 
form och geometri kan sedan 
bestämmas genom att mäta 
deformationen av det reflekterade 
mönstret (se Figur 2). (Gan, Tan, 
2011)  

Ett vanligt laservisionsystem 
består av en eller flera kameror 
samt en projektor som projicerar 
det ljusmönster som läses av. 
Mönstret som projiceras på ytan 
fångas sedan upp av en kamera Figur 2 Princip för laservision (Wilms, 2012) 
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monterad på känd vinkel samt avstånd relativt projektorn (SICK, 2006)(Franca et. al, 
2005). 

En vanlig form av mönster för laservision är en linje. Linjesensorn kan ses som en 
utveckling av enpunktslasergivaren, ofta använd för att mäta avstånd till olika objekt i 
industrin. Istället för att mäta avståndet till en enskild laserpunkt mäter man nu 
avståndet till ett flertal olika punkter i form av en linje. Med hjälp av trigonometriska 
samband, med känd vinkel och avstånd mellan sändare och kamera, kan man sedan 
beräkna hur mycket de olika laserpunkter som bygger upp strålen har deformerats av 
det objekt som de träffar. Man kan därigenom ta fram punktens X-, Y- och Z-koordinater 
(Gan, Tan, 2011). 

För att kunna mäta av en hel yta måste systemet ha hjälp av en robotmanipulator eller 
dylikt som sveper den projicerade linjen över hela ytan eller ett transportband som 
skiftar själva objektet för att ge den en helhetsbild (Gan, Tan, 2011)(Franca et. al, 2005). 

2.4 Adaptiv styrning 

Generellt vid implementering av industrirobotar behöver man i förväg veta detaljerat 
hur roboten ska arbeta. Roboten kan då bara utföra en fördefinierad operation, samt blir 
begränsad i sin förmåga att anpassa sig till en dynamisk process. För att tackla detta 
problem behöver roboten hämta information om sin omkringliggande miljö medan den 
arbetar.  

För informationsinhämtning används allt från enkla givare till avancerade 
laserscanningssystem. Roboten kan sedan bearbeta informationen från dessa givare för 
att avgöra hur omgivningen ser ut och sedan anpassa sig efter den. (Abdullah, Lihui, 
(2013, 96)) 

Om roboten exempelvis använder sig av ett visionsystem kan givarens upptagna 
information ges till industriroboten för att få roboten att orientera sig i realtid till sitt 
mål fast man, när programmet skrivs, inte vet var målet kommer att befinna sig. (Beijar 
& Kavallin, (2014, 12-13)) 
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3 Förutsättningar för arbetet 
Beskriver tidigare arbete inom området samt vad examensarbetet har för förutsättningar 
och material att arbeta med. 

3.1 Tidigare arbete inom projektet 

En förstudie har gjorts kring att använda en ABB-robot för service på lastbilar, på 
uppdrag av Volvo GTT och i samarbete med RAC och Robotdalen. Projektet undersökte 
vilka verktyg och andra förutsättningar som krävdes för en automatisk service. (Rosén, 
Eriksson, 2015) 

Projektet utvecklade även ett verktyg för användning av en robot vid byte av vätskor i 
Volvolastbilar (se Figur 3). Man tog också fram en process vid vilken man använder en 
robot, med tillhörande kringutrustning, för att automatiskt utföra lastbilsservice. Den 
arbetssekvens som vi gör i simuleringen är baserad på denna process. 

 Vätskebytesverktyget 

Det verktyg som utvecklades av Rosén och 
Eriksson i deras examensarbete är ämnat för 
vätskebytesdelen av servicearbetet. Med en 
industrirobot samt tillhörande verktygsväxlare 
kan man använda verktyget för tömning och 
fyllning av kylarvätska och olja för en Volvo 
lastbil.  

Verktyget är byggt kring en TEMA 
snabbkoppling (se Figur 4). TEMA-
snabbkopplingar består av en hon- och en 
handel och sammankoppling av dessa tillåter 
en vätska att flöda igenom. När kopplingen 
bryts spärrar de automatiskt vätskeflödet. 
Hanar, även kallat nipplar, finns på 
lastbilsmotorn och ska användas vid 
inkoppling för tömning och fyllning av vätska. 

Vätskebytesverktyg är därför byggt kring motsvarande honkoppling från TEMA för att 
kunna koppla mot en hane på motorn. Snabbkopplingen kräver att man drar tillbaka en 
säkerhetsring monterad på honkopplingen för att kunna koppla fast den och därför har 
verktyget en pneumatisk cylinder som är fäst på honkopplingen. När cylindern gör en 
tillbakadragande rörelse kommer säkerhetsringen dras tillbaka, vilket möjliggör 

sammankoppling av han- och honkoppling.  

När man ska fästa verktyget på nippeln ger roboten 
signal till verktyget att dra tillbaka säkerhetsringen, 
och en givare ger sedan signal när cylindern är i 
tillbakadraget läge. När roboten placerat verktyget 
på plats ges signal att cylindern ska tryckas tillbaka 
till sin ursprungsposition, hylsan släpps fram och 
verktyget låses då fast på nippeln av 
säkerhetsringen. Konstruktionen tillåter sedan 
roboten att släppa verktyget från sin 
verktygsväxlare sedan det låsts fast på nippeln. 

Figur 3 Vätskebytesverktyget. Honkoppling 
längst till höger i bilden, med utgående 
vätskeslang nedåt. Blå slangar går till 
pneumatik-cylindern. (Rosén, Eriksson, 2015) 

Figur 4 TEMA-kopplingar (TEMA, 2015) 
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Detta gör att roboten kan fortsätta sin arbetssekvens medan oljan töms istället för att 
behöva stanna och hålla verktyget på plats under de minuter som krävs för tömningen. 
(Rosén, Eriksson, 2015) 

Projektet har tillgång till både en datormodell av vätskeverktyget i simuleringssyfte, 
samt en fysisk prototyp. Den fysiska prototypen kommer att användas för att göra tester 
i samband med skapandet av visionprogrammet, och för att verifiera att visionsystemet 
ger tillräcklig noggrannhet för användning tillsammans med verktyget. 

 Filterbytesverktyget 

Bränsle- och oljefiltren är fastgängade på undersidan av motorn och roboten behöver 
därför ett verktyg för att gänga loss samt fästa dessa. I vår simulering kommer vi 
använda en modell av ett prototypverktyg som består av en förlängningsstång vid vilken 
ett gripdon är fäst. Gripdonet har tre fingrar som är konstruerat för att fästa kring ett 
cylindriskt objekt och styrs med signaler från roboten. När gripdonet greppat filtret 
sköter robotens sjätte axel rotationen för på- och avgängande av filtren.  

  Testrigg 

Programmen ska vara utformade för att fungera i den testrigg som står i RAC:s lokaler. 
Riggen består av en ram som håller upp en Volvo D13-motor och ger ungefär samma 
arbetsutrymme som i en smörjgrop. Om programmet fungerar i testriggen bör det göra 
det även i smörjgropen. Programmet för simuleringen kommer använda en modell av 
testriggen och om det programmet fungerar kommer nästa steg vara att använda 
programmet i den fysiska testriggen. Vid visiontesterna kommer arbetet att ske mot 
motorn på testriggen. 

3.2 Tillgänglig utrustning 

Hos RAC i Eskilstuna finns det idag en robotcell som vi kommer nyttja, samt diverse 
kringutrustning. För att ge läsaren större förståelse för genomförandet av projektet 
kommer vi här presentera den utrustning som finns tillgänglig. 

 Robotar 

Hos RAC:s finns det en ABB-robot av modell IRB 1600. Eftersom denna robot fanns 
tillgänglig hos RAC beslutades det att det var den vi skulle använda oss av i detta projekt 
för våra visiontester. 

IRB 1600 är en sexaxlig industrirobot med traditionell layout, bestående av tre axlar i 
armen samt tre i handleden. Den har en lyftkapacitet på 7 kg och dess arbetsområde är 
1450 mm. Fördelen med IRB 1600 är att den är en kompakt och relativt liten robot samt 
att den likt alla ABB:s robotar har bra repeterbarhet, i fallet med IRB 1600 är den på 
±0,05 mm. (ABB, 2014) 

I den slutliga tillämpningen är dock IRB 1600 en alltför stor robot. För simuleringen, och 
vidare tester baserat på programmet som görs i simuleringen, kommer en IRB 1200 att 
användas. IRB 1200 är en mindre robot med en räckvidd på bara 700 mm men med 
samma lyftkapacitet som en IRB 1600, och en vikt på 52 kg, vilket är nästan 200 kg 
mindre än en IRB 1600. Vikten är av betydelse då roboten kommer vara monterad på en 
robotvagn som är hängande på en ställning. För denna ställning gör 200 kg mindre i vikt 
stor skillnad. (ABB, 2014) 
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 Visionsystem 

Som nämnts behöver en automatiserad service på en lastbil hitta specifika punkter på en 
lastbilsmotor. Projektet är tänkt att användas på många verkstäder och 
ljusförhållandena och bakgrundsfärgerna kan variera beroende på vilken verkstad 
systemet används i, och dessutom kommer undersidan av lastbilen vara smutsig till 
olika grad. Detta gör användning av traditionell kamerabaserad maskinvision 
problematisk. (Shimon, 1999) 

Hos RAC finns ett system med laserbaserad 
maskinvision som ska användas för 
visiontesterna. Systemet är från företaget 
Mabema och heter Tracker (se Figur 5). 
Trackerns huvudbeståndsdelar är en 
ljuskälla, i form av en laser, samt en kamera 
som används som mottagare. Lasern 
projicerar en linje på det objekt man vill 
mäta, och eftersom avstånd samt vinkel 
mellan mottagare och sändare är känt kan 
man med triangulering bestämma avståndet 
till delar av laserlinjen. Trackern monteras i 
närheten av fästplattan för verktygsväxlaren 
på roboten och den kommunicerar med en PC 
som är försedd med olika algoritmer för 
detektering (Mabema, 2015). 

Figur 5. Mabema Tracker (Mabema, 2015) 
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4 Genomförande 
Beskriver genomförandet av examensarbetet. 

4.1 Simulering 

För att undersöka om en 
automatiserad lastbilsservice är möjlig 
gjordes ett simulerat program i 
Robotstudio, med simulerad miljö 
gjord efter den testrigg som fanns i 
RAC:s lokaler (Se Figur 6). Programmet 
delades upp i delsekvenser placerade i 
moduler för att få struktur och ordning 
där varje modul innehöll de 
procedurer, interrupts (benämnt Traps 
i RAPID) och funktioner som behövdes 
för att utföra en delsekvens. En 

huvudmodul anropade övriga moduler och avgjorde när de olika delsekvenserna skulle 
exekveras. Strukturen för hur modulerna och deras procedurer skulle utföra sina 
uppgifter bestämdes med hjälp av villkor som avgjorde vilket tillstånd eller 
underprocedur som roboten skulle gå vidare till från givet tillstånd i programmet. Dessa 
tillstånd och övergångsvillkor beskrevs i ett flödesschema (se bilaga E). 

 Programuppdelning 

Programmet delades in i sex moduler, innehållandes fristående delsekvenser. 

Module_Main aktiverar olika sekvenser beroende på vilket tillstånd programmet är i. 
Tillstånden är beroende av vilken sekvens och vilka signaler som är aktiva och tillåter 
även programmet att köra vissa sekvenser parallellt. Module_Main innehåller en switch 
där högre prioriterade sekvenser har ett lägre nummer, vilket leder till att högre 
prioriterade sekvenser kommer utföras före övriga sekvenser, om de tillstånd som krävs 
för att de ska kunna genomföras är uppfyllda. I denna modul konstruerades även en 
enkel HMI där det i början av programmet gavs möjligheten att välja på TPU vilka 
sekvenser man vill aktivera under en körning. 

Module_ChangeTool skrevs för att sköta alla verktygsväxlingar. Varje verktyg gavs ett 
numeriskt värde som identifikator och dessa värden används som inparameter till 
modulens sekvens. Sekvensen kontrollerar indikatorn för verktyget som är monterat på 
roboten och placerar verktyget på rätt plats i verktygshållaren. Roboten monterar sedan 
det verktyg som inparametern anger och lämnar tillbaka kontrollen till huvudmodulen. 

Module_ChangeCoolant tömmer och fyller kylarvätska. En delsekvens monterar ett 
vätskebytesverktyg på kylarvätskenippeln och lämnar det där. Sekvensen startar 
därefter pumparna för tömningen. Modulen innehåller även Traps som stoppar 
tömningspumpen när signal ges om tom tank och sedan startar fyllningspumpen. En 
annan Trap stoppar fyllningspumpen vid full tank. En delsekvens finns för att hämta 
vätskebytesverktyget från nippeln när processen är klar. 

Module_ChangeOil utför principiellt samma funktion som Module_ChangeCoolant men för 
olja istället för kylarvätska. Den innehåller delsekvenser för att hämta och lämna ett 

Figur 6 Simulerad modell över hela testriggen 
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vätskebytesverktyg som monteras på oljebytesnippeln. Traps startar och stoppar 
fyllnings- och tömningspumpar. 

Module_ChangeOilFilters byter alla tre oljefiltren. En sekvens går till filtrens position på 
motorn och skruvar loss ett filter i taget. De smutsiga filtren placeras i robotvagnens 
filterhållare. En andra delsekvens monterar rena filter på motorn. Roboten hämtar rena 
filter från vagnens filterhållare och skruvar fast dessa på motorn. 

Module_ChangeFuelFilter utför samma funktion som Module_ChangeOilFilters men för 
bränslefiltret istället för oljefiltren. Modulen innehåller två delsekvenser, där ena 
skruvar bort bränslefiltret och placerar i robotvagnen och den andra plockar ett filter 
från robotvagnen och skruvar fast på motorn. 

Delsekvenserna i modulerna skrevs för att vara fristående. Fristående sekvenser 
möjliggör flexibilitet i programmet, där man enkelt kan förändra i vilken ordning man 
vill exekvera arbetscykeln. Programmet ska användas i vidare arbete och det kan vara av 
värde att kunna förändra ordningen sekvenserna exekveras i. Sekvenserna börjar 
exekvera från samma punkt i rymden och innehåller all kod som behövs för deras 
funktion. En ändring av villkoren i huvudmodulen ska vara det enda nödvändiga för att 
ändra exekveringsordningen. 

 Koordinatsystem 

Vi skapade tre stycken 
arbetsobjekt med tillhörande 
koordinatsystem till kritiska 
punkter samt mellanpunkter (se 
Figur 7 för placeringen av två av 
arbetsobjekten). Arbetsobjekten 
placerades på oljetråget, 
kylarnippeln och kanten på 
robotvagnen. Arbetsobjektens 
placering för oljetråg och 
kylarnippel är detsamma som för 
visionprogrammet. Man kan 
senare relatera 

koordinatsystemen på kylarvätskenippeln och oljetråget med skanningar av 
visionsystemet Mabema Tracker.  

 CAD-modeller och animeringar 

En verklighetenstrogen simulering gjordes möjlig med hjälp av CAD-modeller. Modeller 
fanns för hela testriggen (motor samt stativ), filterverktyg (med klorna separat), 
vätskebytesverktyg, alla filter samt robotvagnen. Dessa modeller importerades sedan i 
Robotstudio och placerades enligt den layout de skulle ha i den fysiska testriggen (se 
Figur 8 för exempel på detta).  

Det användes separata modeller för klorna på filterverktyget samt filtren för att kunna 
animera de separata delarna och visa hur dessa modeller kommer röra sig i 
verkligheten. Exempelvis kunde de separata modellerna för klorna på 
filterbytesverktyget röra sig då verktyget greppade filtren, och filtren kunde även följa 
med verktyget då de skruvats loss. Dessa animeringar gjordes med hjälp av Smart 
components.  

Figur 7 Arbetsobjekt på oljetråg och kylarnippel i simulering 
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I Smart components användes simulerade sensorer som upptäcker vilket filter som är i 
närheten av filterverktyget, virtuella komponenter som får filtren att fastna i ett verktyg 
då det greppar samt komponenter för positionsförflyttningar för att öppna och stänga 
klorna på ett verktyg. Genom att sedan mata in simulerade signaler till Robotstudio då 
man ville greppa ett filter, kunde Smart components räkna ut vilket verktyg som var 
närmast och därmed greppa och förflytta rätt filter i simuleringen så som det skulle se ut 
i verkligheten. Filtret greppat med verktyget visade sig vara svårmanövrerat i det 
begränsade utrymmet. Stor vikt lades därför på att dessa skulle röra sig korrekt. 

Smart components användes även 
vid hantering av simulerade pumpar 
för att ge signal om tankar var 
tomma eller fulla. Detta gjordes med 
hjälp av logikgrindar innehållande 
fördröjningar som kunde avgöra när 
tanken var fylld eller tömd, genom 
att de väntade en viss tid efter 
pumpen för fyllning/tömning getts 
signal att starta, enligt de tider vi tror 
det tar att fylla och tömma en tank. 

Hose simulator är ett tillägg till 
Robotstudio som simulerar hur en 
slang rör sig när den är fäst på objekt 
i rörelse. Det användes för att avgöra 
hur programmet fungerar med 
slangar monterade på 

vätskebytesverktygen. Modeller av slangar sattes fast på vätskebytesverktygen och 
sidan av testriggen. Tester med Hose simulator visade att man bör vrida vätskeverktyget 
så att slangfästet blir riktat mot den sida av testriggen där slangen är monterad. 
Testerna visade även att slangfästet ska vara vridet utåt från robotvagnen vid placering i 
verktygshållaren samt att endast vridningar inom 90 grader längs verktygets axel ska 
användas för att förhindra att slangen trasslar in sig. 

En utmaning med simuleringen var det begränsade arbetsutrymmet för roboten. För att 
lösa detta skapades mellanpunkter som roboten fick passera på sin väg mot de slutliga 
positionerna. Det fanns behov av specifika robotkonfigurationer för de olika 
sekvenserna för att undvika kollisioner, då endast vissa konfigurationer gav det 
utrymme som krävdes för rörelserna. Man lade in mellanpunkter vars enda syfte var att 
föra roboten till en position där det fanns utrymme för att vinkla om lederna till rätt 
konfiguration.  

4.2 Visionsystemet 

För att undersöka om det var möjligt att hitta de punkter på motorn som behövs vid 
byte av filter samt vätska gjorde vi tester med ett laserbaserat visionsystem. I 
undersökningen valde vi att fokusera på att hitta motorns samt kylarvätskenippelns 
position och orientering.  

 Kalibrering 

Testerna påbörjades med att kalibrera Mabema Tracker-systemet. Likt en vanlig TCP-
kalibrering på en ABB-robot angriper man en kon från flertalet olika vinklar varefter 
robotkontrollern kan räkna ut var spetsen på verktyget ligger. Med visionsystemet är 

Figur 8 Robot i robotvagn hängandes på ställning. Verktyg i 
verktygshållare i främre kant. 
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det dock inte spetsen man söker utan en punkt med noll förskjutning i sidled på 
laserlinjen och en fördefinierad höjd. Man mäter därför från olika riktningar på en kon 
och sparar de punkter som systemet anger vara förskjutna 0 mm i X-led och 300 mm i 
höjdled. Kalibreringen skapade en TCP med Trackern som utgångspunkt, som alla 
koordinater från skanningarna relateras till. 

 Inledande tester 

Tester gjordes för att ta reda på vilken information man kan få från Tracker-systemet 
och i vilket format man får denna information. Tillgängliga algoritmer testades på olika 
delar av motorn. Av testerna framgick det att det fanns en begränsad mängd information 
man kunde hämta från systemet.  

Tre huvudtyper av algoritmer kunde användas: Leta efter kanter på laserns linje, hitta 
mitten på ett cirkelformat objekt (som skannas från sidan) och avståndet till närmaste 
objekt. Koordinaterna för de uppmätta punkterna relaterades till det skapade TCP, och 
behövde konverteras till punkter i världskoordinatsystemet för roboten att röra sig till. 
Tracker-systemet läste endast av det objekt som lasern träffar som ligger närmast 
sensorn, inom det sökområde man definierat. 

Sökning efter kanterna på laserns linje gav koordinaterna för laserns ändpunkter samt 
vinkeln mellan punkterna. Från övriga algoritmer fick man endast koordinaten för den 
enskilda punkt som sensorn identifierat. Denna information skulle användas till 
skanningsfunktioner för att hitta motor och kylarvätskenippeln.  

 Lokalisera motorn 

Som utgångspunkt för vidare skanning valde man att försöka hitta motorn. Vid slutlig 
implementation ska lastbilen inte behöva fixeras vid en speciell punkt utan kunna 
variera flertalet decimeter i sidled, och programmet skrevs för att hantera att sökandet 
efter motorn påbörjades någon decimeter från denna.  

Oljetråget är den enda större plana 
ytan på undersidan av motorn och 
är därmed unikt. Oljetråget bör 
även vara gemensamt för alla 
exemplar av Volvo:s D13-motor. 
Det är även där nippeln för 
oljebytet kommer att finnas, så att 
man vet positionen för nippeln om 
man hittar oljetrågets exakta 
position.  

Man skrev ett program där man 
sökte i åtta olika riktningar, och i 
varje riktning rörde sig så långt 
som robotens axlar tillät. Man 
skannade efter en yta där Trackern 
visade att längden på linjen är över 
ett visst mått och ligger inom ett 

par grader från att vara plan. Efter praktiska tester för att definiera villkoren för mått 
och vinkel på linjen för en stor plan yta kunde man hitta oljetråget. 

Figur 9 Världskoordinatsystem i arbetscell, som man refererar 
till i texten om inget annat nämns. Vänster i bilden är mot 
kylaren. 
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 Skapande av arbetsobjekt på oljetråg 

För att veta positionen för oljebytesnippeln, och som utgångspunkt vid sökande efter 
övriga punkter, skapade man ett arbetsobjekt på oljetråget. Senare omdefiniering av 
arbetsobjektet kommer uppdatera positionen för nippeln och övriga punkter man valt 
att placera i arbetsobjektet. Arbetsobjektet skulle därför innehålla positionen för 
oljebytesnippeln och positioner för påbörjande av sökning efter bränsle- och oljefilter 
samt kylarvätskenippel.  

Skapandet av arbetsobjektet krävde tre 
punkter. Dessa placerades i hörnet på 
oljetråget samt på de närliggande 
kanterna. Sökningen efter kanterna 
påbörjas i positionen där man tidigare 
identifierat oljetråget. Kanterna hittas 
genom att kontinuerligt mäta längden på 
laserlinjen medan roboten stegar i 
längdled, utåt mot kanten. När den 
uppmätta linjen underskrider en viss 
längd bör man ha hittat en kant, då 
längden på linjen bara mäts på det objekt 
som är närmast Trackern får man därför 
data om att linjen blir kortare när delar av 
den faller utanför oljetråget. Att kanten 
har hittats verifieras genom att stega 
vinkelrätt mot föregående riktning och 
kontrollera längden på linjen. Om längden 
inte ändras nämnvärt är det verifierat att 
det är en kant.  

Metoden användes först för en punkt på långsidan av oljetråget och sedan på kortsidan. 
De två punkterna bestämmer sedan riktningen för koordinatsystemets X-axel respektive 
lutningen på XY-planet. Den tredje punkten, origo för koordinatsystemet, skapades i 
hörnet av oljetråget (se Figur 10) genom att använda Y-koordinaten från långsidan och 
X- och Z-koordinaten från kortsidan. 

Programmet hade dock dålig repeterbarhet. Det observerades skillnader på flera 
millimeter för origos position, framförallt i höjdled, och vinkelskillnader på många 
grader för orienteringen. 

 Förbättringar av visionprogram för oljetråg 

Variationsproblemen berodde på att mätpunkterna kunde sparas i varierande 
geometrier på kanten av oljetråget. Koordinaterna för origo skiftade därför och 
orienteringen blev annorlunda då punkterna som bestämde riktningen för 
koordinataxlarna varierade. 

Problemet med varierande geometrier löstes med verifiering av mätpunkterna. När 
Tracker-systemet hittade kanten på tråget sparades en punkt, därefter stegade roboten 
lasern längs kanten en föreskriven längd och sparade även en punkt där (punkt 1:1 
respektive 1:2 enligt Figur 11). Man kontrollerade om punkternas X- respektive Y-
koordinater var ungefär lika, beroende på om de skulle användas för att definiera X-
axeln eller XY-planet. Om avståndet mellan punkterna var större än ett visst värde drogs 
slutsatsen att punkterna inte var på en rak kant, utan hade mätts upp när lasern låg över 
en grop eller dylikt. Punkterna mättes då om efter en förflyttning av utgångspunkten för 

Figur 10 Placering av arbetsobjekt på oljetråg. 
Vänster i bilden är mot kylaren. 
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sökningen. Detta upprepas tills punkterna är godkända eller roboten är utanför sitt 
föreskrivna arbetsområde. 

Origo för arbetsobjektet skapades 
tidigare av Y-koordinaten från 
punkten på långsidan och X- och Z-
koordinaten från punkten på 
kortsidan. På en lastbil kan 
exempelvis däcken vara olika 
pumpade eller det kan vara en ojämn 
last, som gör att lastbilen lutar. Sättet 
att skapa origo gjorde tidigare att 
information om lutningen gick 
förlorad. 

Med två punkter på båda kanterna på 
oljetråget kunde man nu få 
information om lutningen. Med en 
funktion beräknades en linje i ZY-
planet genom de två punkterna på 
kortsidan av oljetråget (genom punkt 

2:1 och 2:2 enligt Figur 11). Linjens lutning samt Y-koordinaten från mätningen på 
långsidan angav lämplig höjdposition för en punkt i oljetrågets hörn. Origo skapades 
med den uträknade Z-koordinaten samt X- och Y-koordinater enligt tidigare. 

För att underlätta vidare arbete, som kommer baseras på dessa tester, skapade man 
flödesscheman som beskrev programflödet i ett mer lättförståeligt format än ren kod. 
Det ska då vara enklare att förstå logiken i koden och därmed snabbare kunna använda 
densamma. 

 Tidiga tester för att lokalisera kylarvätskanippeln 

Från känd position för oljetråget förflyttade roboten Trackern mot kylaren för att söka 
efter nippeln. Sökningen gjordes med sidledes förflyttning parallellt med kylaren och 
kontinuerlig skanning efter en utstickande detalj, med Trackern vinklad uppåt 
underifrån mot motorn. Om inget hittades under första sidledes förflyttningen gick man 
ett steg närmare kylaren och skannade en gång till i sidled. Om lasern träffade en 
utstickande detalj och denna detalj gav ett avstånd mellan laserlinjens två kanter som 
ungefär matchade nippelns diameter hade man hittat nippeln.  

Man förflyttade sedan Trackern i steg om 0,5 mm och tog efter varje steg ett mätvärde 
från Trackern. Alla mätvärden sparades i ett fält för senare utvärdering. Man förflyttade 
sedan laserlinjen 15 mm längre upp på nippeln för att få en till mätpunkt. Punkten 
lokaliserades på samma sätt som den tidigare genom en inkrementell sökning och 
sparande av alla mätvärden i ett fält.  

Man valde att söka efter centrumlinjen på nippeln. Med sökning underifrån borde 
centrum på nippeln för de mätvärden som hittades vara det mätvärde som är längst ner, 
uttryckt som det lägsta Z-värdet. Man skrev därför en funktion som utvärderar vilka 
punkter som är de lägsta från respektive fält som mätvärden sparats i.  

Punkterna gav lutningen samt positionen för nippeln, men RAPID kräver tre punkter för 
att skapa ett arbetsobjekt. De två punkterna gav all information som behövdes om 
nippeln och man skapade därför den tredje punkten som en kopia av origo, förflyttad 5 
mm i Y-led (enligt koordinataxlar som i Figur 12). 

Figur 11 Placering av mätpunkter på oljetråg. Snett uppåt 
vänster i bilden är mot kylaren. 
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 Slutligt program för att lokalisera kylarvätskanippeln 

För det första programmet som skapade ett arbetsobjekt på kylarvätskenippeln 
observerades en del problem. Arbetsobjektets position samt vinklingen av dess 
koordinataxlar visade sig kunna variera kraftigt. Hittandet av nippeln gav heller ingen 
information om exakt var på nippeln man var. Man gjorde antagandet att sökningen 
efter en utstickande detalj på kylaren hittar nippeln på samma position varje gång, något 
som inte stämde.  

För att konsekvent hitta samma punkt på 
nippeln för påbörjande av sökningen började 
man som tidigare med skanning efter ett 
utstickande objekt tills man hittat nippeln. 
Man skannade sedan uppåt längs nippeln, 
längs Z-axeln i Figur 12, med övervakning av 
diametern. När lasern träffade nippelns 
infästning i kylaren blev avståndet mellan 
linjens kanter större än när den fortfarande 
var på nippeln och man vet då var på nippeln 
lasern är placerad. Med känd position kunde 
man välja var på nippeln man vill placera 
lasern för mätningar. 

Tracker-systemet är problematiskt att 
använda på små, glänsande ytor som nippeln, 
då man får slumpmässiga variationer. Det 
blev därför nödvändigt med vidare 

utvärderingar för att få användbara mätvärden. Man utvecklade programmet genom att 
först göra en grovskanning där man stegar 1 mm mellan avläsningarna av nippelns 
position, med början från den kända positionen på nippeln. Mitten på nippeln 
beräknades genom att ta ut de fem lägsta punkterna och ta median-värdet för dessa med 
avseende på Z-koordinaten i världskoordinatsystemet. Medianen användes för att 
försöka eliminera de extremvärden som kan mätas upp på grund av slumpmässiga 
variationer i Trackerns mätningar.  

Trackern förflyttades sedan till punkten man mätt upp vid grovskanning. Från denna 
position gjorde man en finare mätning med steg på 0,1 mm och mätte upp ett stort antal 
mätvärden. Man tog återigen fram de fem lägsta värdena och deras median. För att 
möjliggöra en jämförelse och rimlighetsbedömning upprepades sedan den finupplösta 
mätningar två gånger till. Rimlighetsbedömning gjordes genom en mätning av avståndet 
mellan de tre mätningarnas framräknade median. Var avståndet mellan dessa för stort 
kunde man konstatera att mätningarna innehöll dåliga mätvärden. Vid tre mätningar 
utförda på samma sätt på samma objekt ska man få samma resultat om man inte får 
slumpmässig variation eller andra mätproblem. Ytterligare stabilitet fick man sedan 
genom att ta medelvärdet av de tre godkända medianvärdena.  

För att kunna skapa koordinatsystemet behövde man ytterligare två punkter. Den andra 
punkten skapas med en likadan mätning, med en grov och tre fina sökningar, 15 mm 
längre upp på nippeln och den tredje var som tidigare en förskjutning av origo. Från 
dessa tre punkter skapas sedan ett arbetsobjekt på nippeln.  

Man skapade även här flödesscheman för de viktigaste delarna av programmet, återigen 
för att förenkla för kommande arbete baserat på denna kod. 

Figur 12 Skapat arbetsobjekt på kylarvätske-
nippel 
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 Tester med vätskeverktyg 

Man gjorde tester med en prototyp på 
vätskeverktyget. Verktyget monterades på 
robotens verktygsväxlare varefter man joggade 
roboten tills man kunde fästa verktyget på nippeln 
(se Figur 13). Där sparades en punkt i det 
arbetsobjekt som tidigare skapats. Efter att ha 
skannat och skapat det arbetsobjektet igen, för att 
fånga koordinatsystemets variation, provade man 
att igen montera verktyget på nippeln.  

Man testade även att göra en hel arbetscykel, med 
letande efter motor, skapande av arbetsobjekt på 
oljetråg, skannande samt skapande av arbetsobjekt 
på kylarvätskenippeln, montering av 
vätskeverktyget på nippeln och hämtande av 
verktyget för att få ett test som var så likt som 
möjligt den verkliga implementationen. 

Figur 13 Vätskeverktyg monterat på nippel 
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5 Analys 
Analys av resultatet från genomförandet. 

5.1 Analys av simulering 

Vissa CAD-modeller, som testriggen med motorn och filterverktyget, som användes i 
simuleringen är inte skapade exakt som deras fysiska motsvarigheter. En detaljerad 
CAD-modell på Volvo-motorn skulle vara väldigt tungarbetad i Robotstudio, och 
filterbytesverktygen var bara prototyper. Modellerna ger en bild av hur roboten kan 
röra sig men skillnader mot de verkliga föremålen kan medföra att programmet behöver 
anpassas vid en fysisk implementation. Större anpassning kan också behöva ske om det 
färdigutvecklade filterbytesverktyget skiljer sig från prototypen. 

Simuleringen observerades under körning för 
att detektera kollisioner. På grund av det 
begränsade utrymmet fick man små 
marginaler, där det minsta avståndet till 
kollision mättes till ungefär 6 mm (se Figur 
14), vid förflyttning av filter nära oljetråget. 
CAD-modellen på oljetråget är inte exakt, 
vilket kan leda till kollisioner om oljetråget 
visar sig vara större i verkligheten eller har en 
något annorlunda position. Visionssystemets 
sökningar har en variation där det på 

oljetråget varierar som mest 2 mm (se bilaga A). Detta kan innebära att arbetsobjekten, 
samt de punkter som är beroende av dem, placeras annorlunda vilket också kan leda till 
en kollision. Simuleringen visar att denna typ av service är möjlig att genomföra även 
om viss anpassning kan behövas i den slutliga implementationen. 

5.2 Repeterbarhet för visionprogram 

För att kunna analysera variationen för visionsystemet importerades data från 
loggfilerna till ett databehandlingsprogram (se bilaga A, B, C). Nedan följer en analys av 
resultatet, en analys som liknar den som använts för att utvärdera om ett uppdaterat 
visionprogram var en förbättring av det föregående. 

 Repeterbarhet för arbetsobjekt på oljetråg 

Maximala avvikelsen för origo mellan de 20 mätningar som gjordes på oljetråget visar 
på en positionsavvikelse på 0,40 mm i X-led, 0,51 mm i Y-led och 2,1 mm i Z-led. 
Avvikelsen för rotationen på koordinataxlarna är på 0,61 respektive 0,66 grader för X- 
och Y-axlarna samt en knappt mätbar avvikelse för Z-axeln. Den enskilt största 
avvikelsen är på 2,1 mm i Z-led. Förskjutningar i Z-led bör vara de enklaste att korrigera 
med ett välkonstruerat verktyg, med exempelvis fjäderdämpning.  

Det filter som är placerat längst bort från koordinatsystemets origo är placerat på 600 
mm avstånd. Den maximala avvikelsen för rotation är 0,66 grader (för rotation kring X-
axeln). En maximal avvikelse på 0,66 grader ger på ett avstånd av 600 mm en maximal 
positionsavvikelse på 6,91 mm. Den rena positionsavvikelsen är försumbar i jämförelse 
med denna avvikelse. 

Figur 14 Kollisionsdetektering 
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Nippeln för oljebytet kommer att vara monterad på ett avstånd av 150 mm från origo för 
koordinatsystemet. Vinkelavvikelsen på detta avstånd ger en positionsavvikelse på 1,7 
mm. Värsta scenariot är att även positionsavvikelsen i Y är på sitt maximala värde, då 
förskjutningen i den riktningen sammanfaller med vinkelavvikelsen i X-led. De två 
avvikelserna tillsammans ger en total förflyttning på 2,2 mm.  

 Repeterbarhet för kylarvätskebyte 

Från inhämtade data är de maximala positionsavvikelserna 2,12 mm i X-, 0,52 mm i Y- 
och 1,48 mm i Z-led och maximala rotationsavvikelsen kring X- Y- och Z-axlarna är 3,02, 
1,30, och 1,94 grader för arbetsobjektet på kylarvätskenippeln. 

Två värstafallscenarion finns: Att positionsavvikelsen för X är maximal samtidigt som 
vinkelavvikelsen för Y-axeln, samt scenariot att positionavvikelsen för Y är maximal 
samtidigt som vinkelavvikelsen för X-axeln. Avvikelser i Z (både rotation och position) 
anses försumbara, då det vid praktiska tester visade sig att sådana avvikelser har liten 
inverkan och man kan intuitivt förstå att sådana avvikelser är enkla att kompensera för. 

Nippelns längd är 20 mm och origo för koordinatsystemet är placerat längst ut på den. 
En rotationsavvikelse för Y-axeln på 1,30 grader ger en maximal avvikelse på 0,45 mm. 
Vid värsta scenariot är positionsavvikelsen för X-koordinaten på sitt maximum vid 
samma mätning, 2,12 mm. Den sammanlagda avvikelsen blir då 2,57 mm. I det andra 
scenariot är rotationsavvikelsen 3,02 grader och positionsavvikelsen 0,52 mm. 
Avvikelsen i detta scenario blir sammanlagt 1,58 mm. Praktiska tester indikerar att 
avvikelserna är acceptabla. 

Man kan se att den stora positionsavvikelsen på 2,12 mm för X-koordinaten beror på att 
en av mätningarna är klart avvikande. En mer avancerad metod än den vi använde för 
utvärdering av rimligheten i de mätvärden som erhållits borde kunna fånga upp en 
sådan avvikande mätning. Bortser man från denna mätning blir den maximala 
positionsavvikelsen endast 0,17 mm, vilket ger en maximal total avvikelse på 0,62 mm 
för den kombinerande avvikelsen av X-positionen och vinkelavvikelsen kring Y-axeln. 

 Fysiska tester 

Vid de flesta av de praktiska testerna med vätskeverktyget fungerade systemet väl. Vid 
en del tester kunde vätskeverktyget inte fästas på nippeln på grund av att låsringen inte 
kunde gå fram hela vägen. Problemet med att låsa berodde på att verktyget fastnade en 
bit in på nippeln eller tog stopp på den omkringliggande kylaren utan att vara helt 
framme.  

Att verktyget är konstruerat så att det kolliderar med kylaren innan den gått hela vägen 
in på nippeln är inte ett problem som vi ska lösa. Att verktyget kan fastna en bit in på 
nippeln är ett problem som delvis beror på arbetsobjektets varierande position och 
vinklingen av dess axlar. Systemet träffade dock nippeln varje gång, vilket gör att man 
bör kunna använda programmet tillsammans med ett förbättrat verktyg. 
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6 Slutsatser 
Beskriver vilka slutsatser som kan dras från resultatet. 

6.1 Slutsatser simulering 

Det är svårt att avgöra hur bra en fysisk implementation av det simulerande 
programmet skulle fungera. Dynamiska aspekter som att motorn kan röra på sig under 
körning beaktas inte. CAD-modellerna är inte alla exakta i simuleringen och då 
visionsystemet används för att definiera om arbetsobjekten på motorn samt 
kylarnippeln kan det leda till att de punkter som används förflyttas så pass att roboten 
kolliderar. 

Simuleringen visar att det är teoretiskt möjligt att utföra denna automatiserade service, 
med reservation för ovanstående.  

6.2 Utvärdering visionsystem 

Efter analys av visionsökningarna kan vissa slutsatser dras. 

 Användbarhet för oljebytet 

Den största observerade avvikelsen för koordinatsystemet som ska användas för 
oljebytet är 2,1 mm i Z-led. Förskjutningar i Z-led bör dock vara de enklaste att korrigera 
för med ett välkonstruerat verktyg, när man bara behöver begränsa den kraft roboten 
utsätts för när verktyget har bottnat. För att kunna ta upp krafter i Z-led skulle man 
kunna tänka sig en konstruktion med fjäderdämpning.  

Det förväntas vara mer komplicerat att kompensera för förskjutningar i andra 
riktningar. Maximala avvikelsen för koordinatsystemet utöver den i Z-led är 2,2 mm. En 
fasning för ingången samt en konstruktion som kan tillåta en förskjutning av själva 
verktyget i sidled kan vara metoder för att kompensera för avvikelser i de riktningarna. 
Sådana förändringar skulle tillåta systemet att fungera tillfredsställande.  

 Användbarhet för filterbyten 

Den maximala avvikelsen för arbetsobjektet på oljetråget var 6,91 mm. Filterverktyget 
kommer inte klara så pass stora avvikelser. Avvikelsen på 6,91 mm kan dock ge 
systemet information om var den ska skanna efter den exakta positionen för filtren. 

Man kan med den informationen förflytta Trackern till den position man tror filtret finns 
på, inom 6,91 mm. Man vet då att systemet söker någonstans på filtret när man påbörjar 
skanningen, och därmed förenklas koden när man inte behöver ta hänsyn till att 
visionsystemet läser av något som inte är ett filter. Behovet av villkor för att sortera bort 
mätvärden från objekt som inte är filtren försvinner. Programmet är alltså en god grund 
att bygga vidare på för att hitta filtren. 

 Användbarhet för kylarvätskebyte 

Maximal uppmätt avvikelse för koordinatsystemet som ska användas för 
kylarvätskebytet är 2,57 mm. En kraftigt avvikande mätning orsakade den stora 
avvikelsen på 2,57 mm, med en avvikelse på 1,58 mm för övriga mätningar. Praktiska 
tester gjordes även med att koppla fast vätskeverktyget på nippeln, med blandat 
resultat. Verktyget var en prototyp, där det observerades att innandömet (och därmed 
den hon-koppling som nippeln ska fästas i) kunde röra sig mellan testerna. Det orsakar 
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svårigheter att fastställa om variation i mätningarna eller verktyget orsakar problem 
med positionsavvikelser. 

Variation av vinklingen för koordinataxlarna gav även problem. En avfasning vid 
ingången och viss flexibilitet i konstruktionen kan tänkas kompensera för 
positionsavvikelser. Det observerades dock vid de praktiska testerna att nippeln kan 
fastna inne i hon-kopplingen om den inte kommer in rakt. Ett verktyg där hon-
kopplingen, som förs på nippeln, kan vinklas och kompensera för vinkeländringar 
kommer vara nödvändigt för att systemet ska vara tillförlitligt.  

 Visionmätningar 

Det är tidskrävande att göra mätningar, framförallt för arbetsobjektet på 
kylarvätskenippeln. Gruppen är medveten att man kan ifrågasätta om den mängd 
mätningar som gjorts är tillräcklig för att ge besked om spridningen.  

Mätningarna tillsammans med praktiska tester ger underlag för att konstatera att 
visionprogrammet är fungerande, med förbättringspotential. Man har visat att man kan 
hitta punkter på motorn och har gett ett underlag för vidare arbete. 
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7 Rekommendationer 
Rekommendationer till vidare arbete inom området. 

7.1 Vidare arbete med program från simulering 

Vi har inte haft möjlighet att göra tester med det program som skrivits för servicen 
tillsammans med visionsystemet. Man bör göra fysiska tester där man sätter samman 
vårt visionsystems sökningar med det simulerade programmet. Efter test med korrekt 
robot och testrigg kan man avgöra om den automatiserade servicen fungerar som tänkt. 

Tidsoptimering av servicen har inte varit ett mål i detta projekt och vi har inte arbetat 
med att minska tiden för programmet. Rörelser och hastigheter för dessa behöver ses 
över och optimeras. Det rekommenderas att undersöka möjligheterna att förbättra tiden 
för genomförandet ytterligare. 

7.2 Vidare arbete med visionprogram 

Visionprogrammet som utvecklades var endast till för att undersöka om det är 
genomförbart med ett sådant och det finns därför inte ett fullständigt visionprogram för 
en hel service. Programmet behöver kompletteras för att hitta positionen för de filter 
som ska bytas och det är nödvändigt med praktiska tester med visionprogrammet och 
den oljebytesnippel som ska monteras på motorn. 

Vi har gjort vissa antaganden gällande förbättringar på det vätskeverktyg som 
utvecklats, samt effekten av dessa förbättringar. Förbättringarna bör vara genomförbara 
men det måste kontrolleras genom omkonstruktion av verktygen och vidare tester. 

Med tanke på att visionsystemet skulle visa att man kan hitta specifika punkter på 
motorn just för att man senare ska kunna använda det i hela arbetscykeln bör man även 
testa det med denna arbetscykel. 
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Bilagor 

A. Mätningar för arbetsobjekt på oljetråg 

 MÄTDATA OLJETRÅG      

NR X position Y position Z position Rotation kring X-axeln Y-axeln Z-axeln 

1 -444,79 -13,58 1534,78 -3,38 11,31 0,00 

2 -444,78 -13,18 1535,66 -3,68 11,63 0,00 

3 -444,79 -13,41 1536,25 -3,87 11,76 0,00 

4 -444,73 -13,40 1535,92 -3,72 11,66 0,00 

5 -444,77 -13,40 1536,19 -3,79 11,74 0,00 

6 -444,72 -13,57 1535,00 -3,50 11,36 0,00 

7 -444,58 -13,66 1535,83 -3,56 11,61 0,00 

8 -444,57 -13,27 1536,08 -3,82 11,75 0,00 

9 -444,60 -13,44 1536,16 -3,85 11,76 0,00 

10 -444,70 -13,31 1536,43 -3,89 11,84 0,00 

11 -444,69 -13,32 1536,33 -3,87 11,81 0,00 

12 -444,71 -13,24 1534,59 -3,36 11,26 0,00 

13 -444,86 -13,15 1536,44 -3,86 11,84 0,00 

14 -444,68 -13,42 1536,09 -3,78 11,72 0,00 

15 -444,49 -13,60 1536,13 -3,66 11,73 0,00 

16 -444,68 -13,21 1536,27 -3,85 11,80 0,00 

17 -444,56 -13,67 1535,73 -3,54 11,60 0,00 

18 -444,71 -13,28 1535,94 -3,71 11,68 0,00 

19 -444,68 -13,29 1536,24 -3,84 11,79 0,00 

20 -444,89 -13,38 1536,71 -3,97 11,92 0,00 

       

 Skillnad mellan högsta och lägsta värde   

 X position Y position Z position Rotation kring X-axeln Y-axeln Z-axeln 

 0,40 0,51 2,12 0,61 0,66 0,00 

       

 Medelavvikelse      

 X position Y position Z position Rotation kring X-axeln Y-axeln Z-axeln 

 0,08 0,13 0,41 0,14 0,13 0,00 

 

B. Mätningar för första kylarvätskenippelprogrammet 

 MÄTDATA KYLARVÄTSKENIPPEL, VARIANT 1    

NR X position Y position Z position Rotation kring X-axeln Y-axeln Z-axeln 

1 -348,38 174,48 -26,50 -183,24 64,90 181,38 

2 -351,45 174,83 -25,11 -164,79 60,59 172,40 

3 -351,16 174,96 -25,11 -164,77 61,49 172,60 

4 -350,87 174,97 -25,11 -165,15 62,37 172,99 

5 -351,27 174,82 -25,06 -165,39 61,60 172,93 

6 -350,95 175,17 -25,16 -164,00 62,15 172,37 

7 -350,93 174,97 -25,13 -164,55 61,55 172,50 
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8 -350,95 174,99 -25,15 -164,66 61,42 172,53 

9 -348,43 174,47 -26,57 -184,39 64,22 181,91 

10 -351,44 174,78 -25,03 -165,03 60,85 172,58 

       

 Skillnad mellan högsta och lägsta värde    

 X position Y position Z position Rotation kring X-axlen Y-axlen Z-axeln 

 3,08 0,71 1,54 20,39 4,31 9,54 

       

 Medelavvikelse     

 X position Y position Z position Rotation kring X-axlen Y-axlen Z-axeln 

 0,87 0,17 0,46 6,09 1,04 2,89 

 

C. Mätningar för andra kylarvätskenippelprogrammet 

 MÄTDATA KYLARVÄTSKENIPPEL, VARIANT 2   

NR X position Y position Z position Rotation kring X-axeln Y-axeln Z-axeln 

1 -802,70 162,45 1567,60 -174,93 51,53 176,84 

2 -802,68 162,48 1567,37 -175,97 51,11 177,47 

3 -802,84 162,42 1567,61 -174,53 51,11 176,56 

4 -802,68 162,68 1567,40 -174,88 50,93 176,77 

5 -802,74 162,56 1567,44 -174,39 50,81 176,45 

6 -802,70 162,49 1567,52 -173,08 51,00 175,63 

7 -802,67 162,52 1567,40 -173,15 50,70 175,65 

8 -802,72 162,46 1567,47 -172,95 50,74 175,53 

9 -802,74 162,43 1567,44 -173,43 50,81 175,84 

10 -802,69 162,46 1567,47 -173,53 50,90 175,91 

11 -802,72 162,51 1567,42 -174,96 50,87 176,82 

12 -802,70 162,51 1567,42 -172,95 50,95 175,55 

13 -802,71 162,41 1567,47 -173,07 51,03 175,63 

14 -804,79 162,16 1568,85 -175,75 51,97 177,38 

15 -802,73 162,43 1567,41 -174,57 50,67 176,55 

16 -802,70 162,34 1567,44 -175,10 50,82 176,90 

       

 Skillnad mellan högsta och lägsta värde   

 X position Y position Z position Rotation kring X-axeln Y-axeln Z-axeln 

 2,12 0,52 1,48 3,02 1,30 1,94 

       

 Medelavvikelse     

 X position Y position Z position Rotation kring X-axeln Y-axeln Z-axeln 

 0,243 0,070 0,178 0,907 0,221 0,583 
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D. Flödesscheman för skapande av arbetsobjekt på oljetråg 

Flödesschema för hittande av mätpunkter 
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Flödesschema för letande efter en kant på oljetråg 
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E. Flödesschema för programstyrning av simulerat program 
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F. Flödesschema för skapande av arbetsobjekt på nippel 


