
Linköpings universitet | Institutionen för industriell ekonomi och utveckling 

Examensarbete 16HP - TQMT11 | Högskoleingenjör maskinteknik 

Vårterminen 2019 | LIU-IEI-TEK-G--19/01653--SE 

 

 
 

 
UTVECKLING AV ETT VISIONSTYRT SYSTEM FÖR 

PLOCKNING AV OSORTERADE DETALJER 

-En tillämpning av bin-picking i plaströrsproduktion. 

Development of a vision controlled system for picking unorganized products 

-An application of bin picking in plastic pipe production. 

 

Casper Persson 

Ludvig Åstrand 

 

Handledare: Peter Bjurstam, Linköpings universitet 
Examinator: Mats Björkman, Linköpings universitet    

Linköpings universitet 
SE-581 83 Linköping, Sweden 
+46 013 28 10 00, www.liu.se 

 

 



 II 
 
 

 



 III 
 
 

Förord 
I och med slutförandet av detta examensarbete vill vi passa på att tacka alla inblandade. Arbetet 

har varit mycket lärorikt och bidragit med många nya erfarenheter.  

 

Utan all assistans från diverse parter hade detta arbete inte kunnat genomföras och därför vill vi 

ta denna chans att tacka alla inblandade. Ett stort tack riktas till… 

… Magnus Lundberg, VD på Mabema, för chansen att göra examensarbetet här. 

… Christian Ulman, projektledare på Mabema och vår handledare, för engagerad stöttning, 
rådgivning och givande diskussioner. 

… Daniel Folker, mjukvaruutvecklare på Mabema, för all tid du tagit för att engagerat hjälpa 
oss med det vi behövt.  

… Mikael Södergren, mjukvaruutvecklare på Mabema, för all tid du tagit för att svara utförligt 
på alla våra frågor.  

… Java-Janne, kaffemaskin på Mabema, för de 178 koppar kaffe du bryggt till oss, så att en 
ambitiös och energifylld arbetsgång har upprätthållts genom hela projektet. 

… All annan personal på Mabema för ett trevligt och hjälpsamt bemötande. 

… Peter Bjurstam, universitetsadjunkt vid Linköpings universitet och vår handledare, för all 
hjälp du givit oss.  

…Mats Björkman, professor vid Linköpings universitet för att du examinerar detta 
examensarbete. 

 

Dessutom vill vi tacka våra opponenter, Oliver Bergstrand och Tobias Broman, för givande 

och konstruktiv kritik. 

 

Linköping, 2019-05-29 

 

 

 

           Casper Persson             Ludvig Åstrand  



 IV 
 
 

 

 

  



 V 
 
 

Sammanfattning 
Examensarbetet har genomförts på Mabema AB i Linköping som levererar fullständiga 
visionsystem för ett flertal olika ändamål. Med kamerateknik och avancerad bildbehandling 
bedriver företaget verksamhet inom i huvudsak fyra olika områden; RobotVision, Vision, 
Nuclear och Wood. 

Mabema AB har fått i uppdrag av PipeLife Sverige AB, som är en stor plaströrsproducent, att 
leverera ett visionsystem för robotstyrning. Detta system är avsett att identifiera plaströr som i 
slumpmässig ordning matas fram på transportband för att sedan plocka dem med robotar som 
lämnar plaströren i fixturer för fortsatt bearbetning. 

Genom studier av befintliga, liknande system och undersökning av lämplig hårdvara kunde ett 
system som möter kundens mål konstrueras och ett antal alternativa lösningar presenteras. 

Resultatet slutade med ett visionsystem som med hög robusthet genomför den givna uppgiften 
med hjälp av en 3D-skanner och två robotar från ABB och en analys av alternativa system kunde 
presenteras. 
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Abstract 
This bachelor’s thesis has been carried through at the company Mabema AB in Linköping which 
offers complete vision based systems for multiple applications. With camera technology and 
advanced image processing, the company is working mainly in four different business areas; 
RobotVision, Vision, Nuclear and Wood. 

Mabema AB has been assigned to develop a vision system for robot guidance for the company 
Pipelife Sverige AB which is a big supplier of plastic pipes. The vision system is supposed to 
identify plastic pipes which are transported by a conveyor belt in random order. The pipes are 
then to be picked by two robots and placed in fixtures for further processing. 

Through studies of existing similar systems and analysis of suitable hardware, a system that 
satisfies the customer’s needs was made and alternative systems was presented. 

The result of the thesis ended with vision controlled system built of two robots and a 3D-scanner 
that accomplishes the assigned task with high robustness and an analysis of alternative systems 
was presented. 
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Nomenklatur 
ABB RobotStudio: ABB:s programvara för robotprogrammering och simulering. 

Bin Picking: Konsten att med hjälp av en visionkamera och industrirobot plocka kända föremål 
med slumpmässiga positioner. 

Exponeringstid: Den tid kamerasensorn utsätts för ljus. 

Klickning: Processen då packningar monteras i plaströrens ändar. 

Klickningsstation: Används i rapporten som namn på den fixtur i PipeLife Sverige AB:s 
produktionslinje där packningar monteras i plaströren.  

Mabema Finder: Mabema AB:s mjukvara för visionbaserade applikationer.  

Parallax: Fenomenet att ett föremål sett från två olika vinklar upplevs ha olika position eller 
geometri. 

PhoXi 3D Scanner Large: Visionkameran/3D-skannern som används i projektet. 

PhoXi 3D Control: Mjukvaran till PhoXi 3D Scanner Large för att justera kamerainställningar. 

Punktmoln: En stor grupp av punkter utritade i ett tredimensionellt koordinatsystem. 

Shutter Multiplier: En parameter som ändrar hur många gånger de olika lasermönstrena ska 
projiceras av laserskannern under bildtagning. 

Single Pattern Exposure: En parameter som ändrar tiden i millisekunder det tar för varje 
lasermönster att projiceras av laserskannern under bildtagning. 

Skript: Ett datorprogram som utför uppgifter i andra program på datorn och kan således 
automatisera arbetsuppgifter som annars hade utförts steg för steg manuellt. 

Bool: En variabeltyp som används vid programmering och representerar värdena sant eller 
falskt. 

TCP: Akronym för ”tool center point” som är ett verktygs arbetspunkt, till exempel spetsen på 
ett borr. 

Triangulering: En matematisk modell för att med hjälp av trigonometri bestämma avståndet till 
en punkt med hjälp av två andra punkter med ett känt avstånd mellan.  

Tröskling: En funktion för 3D-kameror i Mabema Finder som låter användaren välja ett spann i 
höjdled där kameran ska extrahera data. Data utanför spannet utesluts. 

GPV: Gauging Pile Volume, ett unikt sätt att mäta timmertravar på lastbil. 
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Kapitel 1 

Inledning 
Följande kapitel kommer att presentera den uppgift och frågeställning detta examensarbete 
avser att utreda. Kapitlet är indelat i sektionerna; företagsbeskrivning, bakgrund, 
problemformulering, frågeställningar och avgränsningar.  

1.1 Företagsbeskrivning 
Mabema AB är ett högteknologiskt företag som levererar fullständiga visionsystem för ett flertal 
olika ändamål. Företaget är lokaliserat i Linköping men har verksamhet över hela Sverige och till 
viss del internationellt. (Mabema AB 2016a) 

Mabemas system har god anpassningsbarhet vilket gör att de kan leverera system till alla 
tänkbara affärsområden där det finns efterfrågan. Återkommande är fyra affärsområden som de 
själva väljer att presentera på sin hemsida. Dessa är; RobotVision, Vision, Nuclear och Wood. 
(Mabema AB 2016a) 

RobotVision innefattar alla tillämpningar av visionbaserad robotguidning som ofta tillämpas vid 
plockning av gods. En sådan tillämpning bygger på att en kamera kommunicerar med en eller 
flera robotar som därefter plockar produkterna. Det finns tre helhetssystem under RobotVision 
som är färdiga att levereras till kund; Bin Picker, Tracker samt Finder. Med Bin Picker som är 
det mest avancerade systemet kan produkter plockas direkt ur pall medan Tracker lämpar sig 
bättre för någorlunda sorterade produkter. Finder är det enklaste systemet som ofta används när 
produkter ska plockas från plana ytor. (Mabema AB 2016b) 

Systemen under området Vision är automatiska avsyningssystem, ofta till företag i 
tillverkningsbranschen där noggrann inspektion krävs. Det finns en rad olika 
användningsområden och det erbjuds allt från enklare detektering såsom närvaro-
/frånvarosensorer till verifiering av komplexa mönster och komplicerade strukturer. Några 
typiska tillämpningar är 3D-kvalitetskontroll, mätning, och ytavläsning. (Mabema AB 2016c) 

Under Nuclear finns de system som Mabema AB utvecklar för att underlätta hantering och 
mätning av kärnbränsle och andra delar i reaktorbassänger. Här erbjuds vattentäta och 
strålningsresistenta visionsystem som med hjälp av avancerad lasertriangulering mäter 
kärnbränslet i tre dimensioner. (Mabema AB 2016d) 

Under den sista kategorin ”Wood” levererar Mabema ett system som kallas GPV (Gauging Pile 
Volume) som är ett nytt sätt att mäta volymen av timmertravar på lastbil. I huvudsak mäter GPV-
systemet volymen av timmertravar och möjligheter finns att mäta röta, stocklängder, 
segmentering av delade travar och träslagsidentifiering. (Mabema AB 2016e) 
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1.2 Bakgrund  
PipeLife Sverige AB är en plaströrsproducent som tillverkar plaströr av olika typer i huvudsak 
genom extrudering och formsprutning (Pipelife Sverige AB (2019)). Med en ökande produktion 
har PipeLife Sverige AB behov av att effektivisera sin produktion och ser en vinst i att 
automatisera sorteringen av produkterna med hjälp av visionstyrda robotar. För att genomföra 
denna vidareutveckling av anläggningen har de tagit kontakt med Mabema AB för att köpa ett 
färdigt system för detta ändamål. På grund av att applikationen är en vidareutveckling av ett 
befintligt system finns redan transportband, robotar och fixturer för packningsmontering. Några 
av detaljerna som ska hanteras presenteras i figur 1. 

 

 
Figur 1, produkter från PipeLife Sverige AB. 
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I produktionen hos PipeLife Sverige AB är det tänkt att de nytillverkade rören ska matas ut från 
formsprutningsmaskinerna ned på två parallella transportband där de ska plockas av visionstyrda 
ABB-robotar som identifierar och plockar rörtyperna för att därefter transportera röret till en 
fixtur som monterar gummipackningar, denna fixtur refereras i texten som ”klickstation”, se 
figur 2. Det finns 95 olika rörtyper i olika färger och former som ska kunna hanteras. Rören 
kommer i två olika diametrar, 50mm och 75mm. I produktionslinjen är fyra 
formsprutningsmaskiner aktiva samtidigt (markerade med 1,2,3,4 i figur 2) vilket medför att det 
kan förekomma rör med fyra olika former och färger på transportbanden samtidigt men aldrig 
detaljer med samma form i olika färger.  

 

 

 
 

Figur 2, översikt av produktionslinje hos PipeLife Sverige AB. 
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1.3 Problemformulering 
Målet med detta projekt är att i ett samarbete med Mabema AB utveckla ett helautomatiserat och 
visionbaserat system för plockning och sortering av plaströr i PipeLife Sverige AB:s produktion. 
Detta med hjälp av industrikameran ”PhoXi 3D Scanner” av fabrikatet Photoneo, samt två 
robotar från ABB. 

Kunden PipeLife Sverige AB som systemet ska levereras till har ställt vissa krav som ska 
uppfyllas enligt nedan: 

• Systemet ska kunna urskilja och plocka samtliga möjliga kombinationer av rör som kan 
förekomma på transportbandet. 

• Systemet ska skapas så att två robotar kan köras samtidigt. 
• Systemet ska konstrueras efter PipeLife AB:s befintliga produktionslinje utan förändringar 

i layout.  

1.4 Frågeställningar 
Den frågan som i rapporten avses att besvaras är:  

• Hur konstrueras ett system som hanterar ett så stort antal snarlika detaljer? 

Andra intressanta frågeställningar som kommer att diskuteras är: 

• Finns det alternativa lösningar till det framtagna systemet? 
• Om så finnes, vilka för- och nackdelar har dessa alternativ jämfört med det framtagna 

systemet, sett från både ett ekonomiskt och ett effektivitetsperspektiv? 
• Vilken av dessa lösningar anses vara mest fördelaktig för ändamålet? 

1.5 Avgränsningar 
På grund av tidsmässiga begränsningar kommer projektet att avgränsas enligt: 

• Projektet avgränsas till att enbart omfatta utvecklandet av programvara samt att 
undersöka alternativa lösningar till den givna uppgiften. Projektet kommer ej att innefatta 
själva uppbyggnaden robotcellen. 

• Placering av detaljer i fixturerna för packningsmontering lämnas ogjorda då modeller av 
dessa saknas. Istället kommer robotarna att programmeras till att transportera detaljerna 
till två godtyckliga punkter utanför fixturerna.  
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Kapitel 2  

Teori 
Kapitel 2 avser att presentera förstudie samt grundläggande teori om metoder, hårdvara och 
mjukvara som har använts under projektets gång.  

2.1 Förstudie 
För visionteknik används antingen 2D- eller 3D-baserad vision beroende på ändamål och krav. 
Båda teknikerna har vissa för- och nackdelar beroende på applikationsområde. 

2.1.1 Tekniken bakom 2D-vision 
2D-vision bygger på att en kamera tar bilder som därefter analyseras i en dator och identifierar 
samt urskiljer geometrier genom att avläsa skillnader i färgintensitet i bildpixlarna (Davies, E. R. 
(2017)). Denna teknik är fördelaktig vid avläsning av plana ytor då avläsningsområdet till största 
del breder ut sig i två dimensioner och har höga kontrastskillnader. Några exempel på lämpliga 
applikationer för 2D-vision är: 

• Verifikation av position och formegenskaper hos föremål (rundhet, kantighet etc.). 
• Dimensionskontroller (ej i djup-/höjdled). 
• Läsa av streckkoder. 
• Identifiera bokstäver och tecken. 
• Granska etiketter. 
• Närvarokontroll. 

Notera att samtliga applikationsområden ovan är oberoende av information i höjdled. 

Typiska svagheter för ett 2D-visionsystem är ljuskänslighet, bristande skärpedjup samt 
orienteringsfel orsakat av parallax. Ett 2D-system kan inte heller avgöra avstånd i riktningen 
mellan kamera och föremål. (Hermary Opto Electronics Inc. (årtal saknas)) 

2.1.2 Tekniken bakom 3D-vision 
Som tidigare nämnts kan inte ett 2D-system läsa av höjddata, för att göra detta behöver man ett 
3D-baserat system. Det finns flera olika metoder för att extrahera 3D-data men det är i huvudsak 
fyra som används i dagsläget (Schumann-Olsen (2018)). Dessa metoder är följande: 

• Stereo vision. 
• Laser triangulation. 
• Light stripe projection. 
• Time of flight. 

 
Tekniken bakom dessa metoder beskrivs på följande sidor. 
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Stereo vision 
Stereo vision är en metod där man använder två 2D-kameror i ett och samma system för att 
kunna extrahera 3D-data. Detta system fungerar likt människans syn men istället för två ögon 
använder man två kameror. Genom att montera två kameror i linje med varandra med ett känt 
avstånd mellan är det möjligt att räkna ut avståndet till punkter i det presenterade området. De 
båda kamerorna fokuserar på punkter på den avlästa ytan och bilden från kamerorna jämförs 
sinsemellan, utifrån dessa bilder kan avståndet till punkterna bestämmas genom triangulering. Då 
kamerorna är beroende av att betrakta punkter på ytan kan det bli problematiskt att avläsa ytor 
utan struktur. (Perez, L, Rodriguez, I, Rodriguez N, Usamentiaga, R, Garcia, D (2016)) 
(STEMMER IMAGING AB (årtal saknas(b))). Vid avläsning ritas sedan punkterna ut i ett 
koordinatsystem där ett punktmoln skapas och ger en tredimensionell representation av det 
avlästa föremålet. 

En positiv egenskap med stereo vision är att eftersom det är byggt på 2D-kameror är det generellt 
billigare än ett laserbaserat system och det tillåter avläsning av föremål i rörelse då 2D-
kamerorna har en hög uppdateringsfrekvens. Dessvärre medföljer ljuskänsligheten av en 2D-
kamera där systemet blir kraftigt beroende av god belysning och är känsligt för externa 
störningar. 

Laser triangulation 
Med denna metod strålar man med linjelaser en fin och precis linje som det objekt som ska 
avläsas sedan passerar. Under tiden objektet passerar linjen låter man en 2D-kamera som är 
monterad i en känd vinkel från laseremittern att spela in förloppet då en projektion av laserlinjen 
bildas på föremålet. Baserat på geometrin av det passerande objektet kommer den projicerade 
laserstrålen på ytan att ha olika form och därmed olika avstånd från kameran och det är detta 
fysikaliska fenomen som används för att sedermera bestämma föremålets geometri. (Perez, L, 
Rodriguez, I, Rodriguez N, Usamentiaga, R, Garcia, D (2016)) (STEMMER IMAGING AB 
(årtal saknas(b))) 

Under avläsningsprocessen används avvikelserna i den projicerade laserstrålen jämfört med den 
ursprungliga projicerade linjen i varje bild från kameran för att generera en tredimensionell bild 
av objektet. Detta görs i en dator (antingen i extern PC eller intern dator i kameran) genom 
algoritmer som först konverterar höjdvärdena till en ”2.5D range map” som innebär att i en bild 
representera geometriers höjdvärden med olika nyanser av grå (STEMMER IMAGING AB 
(årtal saknas(c))). Denna range map används därefter för att konverteras till ett punktmoln i 
datorn som skapar en representation av föremålet (STEMMER IMAGING AB (årtal saknas(b))).  

Detta är alltså en slags avläsningsmetod som går ut på att skapa en datorbaserad 3D-
representation av det avlästa föremålet som sedermera kan analyseras. Ett exempel på 
tillämpning av denna teknik är Mabema AB:s system ”Mabema GPV” som är ett system som 
bland annat mäter volymen av timmertravar på lastbil, se figur 3 (Mabema AB 2016e). 
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Figur 3, lastbil med timmertrave som just har passerat volymmätningssystemet Mabema GPV. Grön 
linjelaser syns längs golvet (Mabema AB 2016e). 

Light stripe projection 
Tekniken light stripe projection är byggd på metoden Laser triangulation men denna metod 
kräver att det avlästa föremålet ej är i rörelse. Denna metod bygger på att projicera ett eller flera 
mönster med laser eller annan ljuskälla över en avskanningsyta i sekvenser (oftast ett rutnät eller 
horisontella linjer) som beroende på geometrin av den projicerade ytan kommer att forma sig 
olika. Detta gör det möjligt att med en optisk sensor läsa av formen av det projicerade mönstret 
där en helt odeformerad projektion innebär plan avskanningsyta. Formen av mönstret används 
därefter för att bestämma geometrin av det avlästa området. (Perez, L, Rodriguez, I, Rodriguez 
N, Usamentiaga, R, Garcia, D 2016) (Olaf Hall-Holt Szymon (årtal saknas))  

Under skanning avläser systemet med hjälp av en optisk sensor i skannern avståndet till olika 
punkter i projektionen med triangulering och skickar dessa till datorn (STEMMER IMAGING 
AB (årtal saknas(b))). Dessa punkter används likt i de tidigare nämnda metoderna för att 
illustrera det avskannade föremålet. 

En stark fördel med denna metod är att det kan läsa av stora områden åt gången och att det är 
snabbt, en mätning kan i vissa fall genomföras på fraktioner av en sekund. (STEMMER 
IMAGING AB (årtal saknas(b))) 

Time of flight 
Metoden Time of flight bygger på att man har ett system av en kamera och en IR-sändare där IR-
sändaren skickar ut ett IR-ljus mot sökningsytan och sedan mäter hur lång tid det tar för 
reflektionerna i varje punkt att återvända till kameran och därav kan avståndet räknas ut (Perez, 
L, Rodriguez, I, Rodriguez N, Usamentiaga, R, Garcia, D 2016).  Med denna information är det 
sedermera möjligt att extrahera 3D-data, dock med relativt svag upplösning jämfört med de 
andra metoderna. (STEMMER IMAGING AB (årtal saknas(a))) 
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2.2 PhoXi 3D Scanner Large 
PhoXi 3D Scanner Large av fabrikatet Photoneo är en laserbaserad 3D-skanner som använder 
metoden Light stripe projection (Photoneo s.r.o. (2018)). Olika lasermönster projiceras över 
avläsningsytan i flera sekvenser vilket åstadkoms med hjälp av en laser samt en spegel som 
roteras kring sin centrumaxel för att rikta laserstrålen. Denna skanner kan uppnå en noggrannhet 
på 0.02mm på ett område på 1082x842mm där avläsningen kan ta mellan 250-2750ms. Skannern 
är konstruerad med ett hölje av kolfiber vilket gör att den endast väger 1100g, se figur 4. 
(Photoneo s.r.o. (2019)) 

 

 
                                       Figur 4, PhoXi 3D Scanner Large (Photoneo s.r.o. (2019)). 

 

PhoXi 3D Scanner Large kan i en bild generera upp till 3,2 miljoner avläsningspunkter i en 
sökning vilket ger en hög upplösning i den punktgenererade representationen. Tekniken är som 
tidigare nämnt mindre känslig mot ljusstörningar men reflexiva ytor kan leda till problem då 
dessa är mindre lämpade att projicera lasermönster på utan att ljuset från lasern reflekteras bort. 
Om det projicerade lasermönstret reflekteras bort från ytan helt hittar systemet inte någon 
information i denna yta vilket kan ge störningar i sökresultatet. (Photoneo s.r.o. (2019)) 

I figur 5 nedan presenteras ett resultat då ett avloppsrör har skannats med PhoXi 3D Scanner 
Large och ett så kallat ”punktmoln” har skapats efter rörets kontur. 

 
                                                 Figur 5, 3D-skannat rör. 
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2.3 PhoXi 3D Control 
Med PhoXi 3D Scanner Large medföljer tillhörande mjukvara PhoXi 3D Control som ger 
tillgång till kamerans olika inställningar. Här finns samtliga grundinställningar för kamera, bild 
och laserprojicering. Programmet ger möjligheten att ändra exponeringsparametrar likväl som 
ljus- och bildkvalitetsparametrar. (Photoneo (2018)) 

För att uppnå högkvalitativa bilder med PhoXi 3D Scanner Large krävs oftast en del justeringar 
av parametrar. Vanligtvis är exponeringsinställningar mest kritiska där möjligheten finns att 
ändra Single Pattern Exposure och Shutter Multiplier. Single Pattern Exposure ändrar den tid i 
millisekunder som varje lasermönster projiceras. Ett högre värde gör att mönstret projiceras 
under en längre tidsperiod och den optiska sensorn hålls öppen längre. Shutter Multiplier ändrar 
istället hur många gånger de olika mönstren ska projiceras. Det vill säga att med Single Pattern 
Exposure inställd på 10ms och Shutter Multiplier till 2, åstadkommer man 20ms laserprojicering 
och sensorexponering för varje individuellt mönster. Dessa parametrar justeras olika beroende på 
vad det är för föremål som skannas. (Photoneo (2018)) 

I ljusparameterns inställning specificeras vilken typ av ljuskälla som används i systemet. En 
kamera använder vanligtvis en LED-ljuskälla medan en laserskanner använder sig av laser som 
ljuskälla. Kvalitetsparametrarna avser hur god kvalitet det önskas uppnå i sökningen. En högre 
kvalitet tar längre bildbehandlingstid, medan en lägre kvalitet tar kortare tid. (Photoneo (2018)) 

2.4 Mabema Finder 
Mabema Finder är en mjukvara för utveckling av robotguidning och inspektion baserad på 
högupplöst visionteknik. Programmet är bland annat skapat för att kunna plocka detaljer från ett 
eller flera bestämda plan och stödjer de flesta större robotfabrikaten så som ABB, KUKA, 
Yaskawa och Hyundai. (Mabema AB (2016f)) 

Programmet låter användaren definiera referensmodeller som det sedan jämför med livebild för 
att söka efter detaljer. Det är detta som blir själva kopplingen mellan robot och kamera, Mabema 
Finder söker efter den referensbild som har specificerats, om ett objekt hittas så avläses dess 
koordinater som sedermera kan användas för att till exempel plocka objektet.  

2.4.1 Sökningsscore 
Sökningsscore är en parameter i procent som kan justeras i Mabema Finder och används i ett 
första steg för att hitta relevanta modeller eller konturer som är någorlunda likt referensbilden. 
Det kan liknas en grovsökning med syftet att hitta kandiderande detaljer som sedan utvärderas 
med matchningsscore, mer om matchningsscore i kapitel 2.4.2. (Södergren, 2019) 

2.4.2 Matchningsscore 
När Mabema Finder används för att söka efter detaljer inspekterar det geometrier i bilden och 
jämför dessa med konturerna i den referensbild som har specificerats. Vid en sådan jämförelse 
räknar Mabema Finder ut ett värde på hur likt de olika presenterade objekten är referensbilden, 
detta värde ges sedan i procent och refereras till som matchningsscore. (Södergren, 2019) 
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För att systemet ska kunna hitta objektet även om det inte uppnår ett matchningsscore på 100% 
justeras en acceptansnivå i Mabema Finder som bestämmer hur hög matchningsscore de hittade 
geometrierna ska uppnå för att de ska anses vara en träff/korrekt hittad detalj. (Södergren, 2019) 

Acceptansnivån sätts olika hög beroende på applikation, är det två eller flera objekt som är lika 
varandra krävs en högre nivå för att systemet ska kunna urskilja objekten. (Södergren, 2019) 

2.4.3 Produkttyper  
Referensmodellerna skapas med lite olika förval beroende på vad det är för tillämpning det 
gäller. De olika alternativen presenteras i figur 6 och samtliga produkttyper beskrivs nedan. 

 

 
Figur 6, produktmeny i Mabema Finder. 

 

2D (konturbaserad) 
Denna produkttyp används till 2D-applikationer där endast konturer är intressanta och skalning 
ej behöver vägas in. Systemet söker efter en fix kontur vilket begränsar systemet att endast känna 
igen ett och samma föremål inom ett visst avstånd från kameran då föremålet kommer upplevas 
som mindre på längre avstånd och större på kortare avstånd. (Mabema AB (årtal saknas))  
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2.5D (konturbaserad med fri skala) 
Denna produkttyp har i stort sett samma egenskaper som produkttypen ”2D” men detta tillåter 
systemet att känna igen även skalade modeller vilket möjliggör identifiering av en kontur även 
om den förekommer i olika avstånd från kameran. (Mabema AB (årtal saknas)) 

3D (Deformable, konturbaserade med kanter i ett plan) 
Vid tillämpningar där detaljer ska kunna bli identifierade även då de har en lutning används 
denna produkttyp som gör likt de tidigare sökningen baserat på en angiven kontur, men nu med 
hänsyn till lutade föremål där konturen blir påverkad. (Mabema AB (årtal saknas))  

Gråkorrelation 
Gråkorrelation används då lutningen på föremålen som ska identifieras är fix och inga tydliga 
kanter av föremålen fås. Vid tillämpning av denna produkttyp gör systemet sökning och 
matchning baserat på metoden Normalized Cross-Correlation där gråvärdet i varje pixel utnyttjas 
för att söka efter referensbilden där ett visst gråvärde anger en viss höjd på föremålet. (Mabema 
AB (årtal saknas)) 

3D (Ytbaserad) 
Med ytbaserad 3D söker systemet efter hela ytor istället för bara konturer och blir därför lämpligt 
för att söka efter detaljer med distinkta förändringar i ytan (t.ex. föremål med hål i). Används till 
att identifiera helt osorterade föremål och tolererar lutning (Mabema AB (årtal saknas)). Denna 
produkttyp blir på så sätt lämplig för att plocka osorterade detaljer ur lastpall. 

2.5 ABB IRB 4600 
ABB IRB 4600 är en av ABB:s sexaxliga robotar. Dessa robotar består av dels själva 
robotarmen, en kontrollmodul, en drivmodul, FlexController, FlexPendant och verktyg. 
Kontrollmodulen är primärdatorn som kontrollerar robotens rörelse och signalhantering. En 
kontrollmodul kan kopplas till 1-4 stycken drivmoduler. Drivmodulen i sin tur innehåller all den 
elektronik som tillhandahåller motorerna i roboten med ström. En drivmodul kan innehålla nio 
drivenheter där varje drivenhet styr en motor i en axel. För en sexaxlig robot finns det sex 
drivenheter i drivmodulen. FlexController är den som sammankopplar dessa och består därför av 
en kontrollmodul och en drivmodul för varje robot som är kopplat till systemet, även om man har 
fler än en robot behöver man bara en FlexController. (ABB (2011)) 

FlexPendant är robotens primära styrenhet där man både kan styra roboten manuellt med en 
joystick men ger även möjligheten att programmera roboten direkt i styrenheten. Programmering 
i FlexPendant kallas onlineprogrammering medan programmering i ABB RobotStudio kallas 
offlineprogrammering. (ABB (2011)) 

Verktyget är den sista delen av roboten sitter längst ut på robotens arm och är en utbytbar enhet 
som tillåter robotarmen att utföra olika uppgifter, till exempel ett gripdon, men även skär- och 
svetsverktyg är vanligt förekommande (ABB (2011)).  
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2.5.1 Rörelser, lägen och banor 
Robotens rörelse definieras av lägen och banor som förekommer vid programmering av rörelser i 
ABB RobotStudio. Lägen innehåller position, orientering och konfiguration. Position och 
orientering beskriver läget av TCP (Tool Center Point) som är verktygets centrumpunkt relativt 
arbetsobjektets koordinatsystem medan konfiguration beskriver vilket läge robotens axlar 
befinner sig i. Ett läge återfinns i vad som kallas för ”robtarget” vid programmering, se bilaga 1 
för beskrivning. Banor består av flera rörelseinstruktioner på rad som används för att få roboten 
att röra sig genom en sekvens av lägen. En rörelseinstruktion innefattar fyra olika bitar av 
information, en lägesreferens, konfiguration, hastighet och zon, en verktygsreferens och en 
arbetsobjektsreferens. Zonen beskriver hur nära punkten roboten ska röra sig, antingen används 
”fine” ska roboten så noggrant den kan gå till punkten, men om det inte är så noggrant hur nära 
punkten roboten ska vara, skrivs istället en tillåten zon i millimeter. Verktygsreferensen ändras 
beroende på vilket verktyg som är monterat sådant att roboten kan kompensera för verktygens 
dimensioner medan arbetsobjektet bestämmer vilket koordinatsystem som rörelserna ska relatera 
till. (ABB (2011)) 

2.5.2 Koordinatsystem 
All rörelse i roboten sker relativt ett valt koordinatsystem. Koordinatsystemen är ordnade på ett 
hierarkiliknande sätt, med ABB RobotStudio’s ”world coordinate system” högst upp, se figur 7. 
Världskoordinatsystemet definieras av hela cellen där roboten ska operera. De andra 
koordinatsystemen som finns att välja är samrelaterade till världskoordinatsystemet på grund av 
den hierarkilinkande ordningen. (ABB (2011)) Det finns en rad olika koordinatsystem att välja 
mellan, en del är anpassningsbara och en del är inte det. De vanligaste koordinatsystemen 
förklaras i tabell 1.  

    

Figur 8, beskrivning av uframe och oframe (ABB 
(2011)).  

Figur 7, beskrivning av ett hierarkiskt 
koordinatsystem RS-WCS: 
Världskoordinatsystem, BF: Base Frame 
Wobj: arbetsobjekt, TCP: Tool Center Point 
(ABB (2011)). 
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Koordinatsystem Beskrivning 
 
TCP (Tool Center Point) 

 
Detta är verktygets koordinatsystem, där både 
position och orientering beskrivs. Det finns en 
möjlighet att definiera olika TCP’s för en 
robot, vilket underlättar byte av verktyg. 
(ABB (2010)) 
 

 
Base Frame (Robotens bas) 

 
Koordinatsystemet för robotens bas är 
definierad av robotens första axel, den som är 
närmast golvet. Om det finns flera robotar i 
cellen kommer varje robot ha ett eget 
baskoordinatsystem, (ABB (2010)) se figur 7.  
 

 
Work Object (Arbetsobjekt) 

 
Koordinatsystemet för arbetsobjektet består 
av två delar, User Frame och Object Frame, 
se figur 8. (ABB (2010))  
 

 
User Frame (uframe) 

 
Uframe är den första delen av 
koordinatsystemet för arbetsobjektet som 
vanligtvis definieras av arbetsytan. Ponera att 
robotens arbete uträttas ovanpå ett arbetsbord, 
då skulle origo vara definierad i ett av 
arbetsbordens hörn och alla punkter parallella 
till bordets yta beskrivas i uframe. (ABB 
(2010)) 
 

 
Object Frame (oframe) 

 
 
 
 
 

 
 

 
Oframe är den andra delen av 
koordinatsystemet för arbetsobjektet men 
definieras istället av arbetsobjektet. Ponera att 
robotens arbete uträttas på en kub, då skulle 
origo vara definierad i ett av kubens hörn och 
alla punkter inuti kuben beskrivas i oframe. 
(ABB (2010)) 

 
Tabell 1, beskrivning av koordinatsystem. 
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2.6 ABB RobotStudio 
ABB RobotStudio är mjukvaran som ABB tillhandahåller sina kunder vid köp av robot och det 
är i detta program all offlineprogrammering sker. Funktioner och metoder för kollisionshantering 
finns inbyggt i programmet. Avancerade simuleringar finns också tillgängligt. 
Programmeringsspråket som används i ABB RobotStudio kallas ”RAPID”. (ABB (2010)) 

För att påbörja programmeringen skapas först en modul, där programmet sedan skrivs, se bilaga 
1. Det finns en mängd olika fördefinierade kommandon i ABB RobotStudio vilket kan underlätta 
vid programmeringen. De funktioner och kommandon som har använts i detta projekt är 
framförallt: 

2.7 Kommunikation mellan Mabema Finder och ABB RobotStudio 
Översättningslänken mellan Mabema Finder och ABB RobotStudio upprätthålls med 
kommandon i robotprogrammet.  

SensActiveCom – en variabel används som ett handtag till den socket som innehåller 
kommunikationsbryggan mellan ABB RobotStudio och Mabema Finder (Mabema AB (årtal 
saknas)). 

SensActiveInit – används för att initiera kommunikationsbryggan mellan Mabema Finder och 
ABB RobotStudio. Använder variabeln SensActiveCom som argument. (Mabema AB (årtal 
saknas)) 

SensActiveOpen – Öppnar kommunikationsbryggan där IP-adress och port för visionsystemet 
anges (Mabema AB (årtal saknas)). 

saFindOneSpecific – Används för att antingen påbörja en ny bildtagning eller returnera 
information från en tidigare bildtagning (Folker, 2019). Instruktionen kan formateras på två olika 
sätt:  

FindOneSpecific(”StartGrabAndSearch_{Robot}_{Exponeringstid}”) triggar en ny bildtagning, 
”Robot” beskriver vilken robot som ska utföra en eventuell uppgift om det finns fler än en robot i 
systemet och möjliggör uppdelning av sökområde så att de olika robotarna letar/plockar från 
olika områden. Med parametern ”Exponeringstid” anges vilken exponeringstid bildtagningen ska 
genomföras med. (Södergren, 2019) 

FindOneSpecific(”GetNext_{Diameter}”) hämtar information från en tidigare gjord bildtagning, 
i parametern ”Diameter” väljs vilken diameter som ska hanteras då cylindriska föremål 
identifieras. Informationen från denna instruktion sparas i en variabel som innehåller en bool, en 
position som inkluderar koordinater och orientering, namn eller ID, matchningsscore och 
eventuell skalning. (Södergren, 2019) 
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2.8 Kalibrering 
En kalibrering är ett sätt att öka ett verktyg eller ett instruments noggrannhet. En kalibrering går 
till genom att mäta något med givna dimensioner och se vad mätfelet blir. Därefter kompenseras 
mätfelet i verktyget eller instrumentet så att mätfelet blir så litet som möjligt (BIPM (2008)). 
Beroende på verktyg eller instrument måste olika kalibreringsmetoder appliceras där vissa är 
betydligt mer komplicerade än andra.  

2.8.1 Kalibrering och konfigurering av visionsystem och robot 
Om en robot används till ett visionsystem behöver roboten och visionkameran kalibreras för att 
funktionera korrekt. Kameran måste kalibreras för att kunna avgöra avstånd i avlästa mönster 
och geometrier och roboten måste kalibreras för att kunna detektera vilka koordinater den 
befinner sig i. Robotens kalibrering ger även upphov till koordinatsystem, ju bättre kalibreringen 
är, desto högre blir även robotens precision. Sist behöver också kameran och roboten en 
gemensam kalibrering för att kameran ska kunna kommunicera med roboten i ett gemensamt 
koordinatsystem. (Folker, 2019)  

Om den gemensamma kalibreringen mellan robot och kamera är otillräcklig kommer kameran att 
ge felaktiga koordinater till roboten. Det är därför kritiskt att kalibreringarna är väl genomförda 
för att få hög precision i robotens tillämpning. (Folker, 2019) 

För att Mabema Finder och visionsystemet ska kunna kommunicera med en robot tilldelas en IP-
adress till visionsystemet som är densamma som robotens. När kommunikationen däremellan är 
initierad måste roboten kalibreras mot visionsystemet. Hur en kalibrering genomförs beskrivs i 
bilaga 2. (Folker, 2019) 

2.8.2 Kalibrering av kamera 
För att kalibrera kameror till visionsystem används något som kallas för kalibreringsplatta. Det är 
en platta eller skiva med ett noggrant uppmätt mönster på, oftast i form av cirkulära prickar eller 
ett mönster av kvadrater. Då en hög noggrannhet ställs på visionsystemet kräver systemet också 
en noggrann kalibrering vilket i sin tur ställer väldigt höga krav på plattan. För att uppnå den 
mest noggranna kalibreringen måste prickarna eller kvadraterna vara på samma avstånd från 
varandra samtidigt som ramen runt om ska vara uppmätt mycket precist. (Mabema AB (årtal 
saknas)) 

           

Figur 9, kalibreringsplatta med prickar.   Figur 10, kalibreringsplatta med kvadrater. 
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Kapitel 3 

Genomförande och resultat 
Detta kapitel avser att i kronologisk ordning presentera genomförandet av projektet samt det 
slutgiltiga resultatet av arbetet.  

3.1 Systemplanering  
Efter en beskrivning från PipeLife Sverige AB av deras produktionsanläggning samt vad det är 
för system som efterfrågas skapades ett utkast av ett sekvensdiagram som stegvis beskriver 
förloppet av en plockningscykel för en robot, detta diagram presenteras i figur 11. 

 

 
Figur 11, preliminärt sekvensdiagram. 

 

Avsikten med detta upplägg är att näst intill identiska program ska kunna köras på båda 
robotarna samtidigt. Detaljer som av någon anledning inte plockas kommer att passera 
visionstationen och returneras på ett returband, det är därför inte kritiskt att systemet plockar alla 
rör direkt. 
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3.2 Bildtagningsstation 
Då bilder på samtliga detaljer behövs både till modellering av referensbilder i visionsystemet och 
till korrelationsanalys togs en bildtagningsstation fram i syftet att efterlikna 
produktionsanläggningen hos PipeLife Sverige AB. Detta för att bildtagningarna skulle ske 
under samma förutsättningar gällande synfält och förvrängning som i den verkliga tillämpningen. 

Utifrån en CAD-modell av PipeLife Sverige AB:s produktionsanläggning kunde måtten för 
kameramontering och transportbandets bredd avläsas. PhoXi 3D Scanner installerades med hjälp 
av en treaxlig arm monterad i ett stångbärverk i lokalen. Då det fanns en önskan att ha kameran 
ovanför huvudhöjd för att undvika person- och hårdvaruskada monterades den 1925 mm ovanför 
golvet.  

Bredden på transportbandet i CAD-modellen av stationen mättes upp till 1030 mm, utifrån detta 
konstruerades en plockningsyta med syftet att efterlikna det verkliga transportbandet. I den 
verkliga stationen skulle kameran vara monterad 1670 mm ovanför transportbandet vilket 
medförde att simuleringsstationens modell av transportbandet behövde vara 255 mm hög. Denna 
plockningsyta byggdes av två staplade lastpallar med en 1030mm bred plywoodskiva på. 
Längden på skivan valdes godtyckligt till 1440 mm för att vara tillräckligt lång för att täcka hela 
kamerans synfält med viss marginal.   

Ytan av det verkliga transportbandet var i en mycket mörk nyans av grått, då detta kan ha en 
påverkan på visionsystemet valdes en svart filt med liknande reflektionsegenskaper till att täcka 
plywoodskivan med, se figur 12.  

 
Figur 12, bildtagningsstation 
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3.3 Referensbilder  
För att visionsystemet ska kunna identifiera detaljerna krävs det referensbilder att göra modeller 
av, och det behövs ett bildbibliotek av alla produkttyper i ett antal olika positioner för att kunna 
göra en korrelationsanalys av produkterna. 

Bilder till detta erhölls genom att fota detaljerna i olika lägen och exponeringar. Varje detalj 
fotograferades i minst fem olika lägen för att få bilder till korrelationsanalysen där rören ligger i 
olika positioner och orienteringar för att simulera att de förekommer i olika positioner på 
transportbandet. Bilder till referensmodelleringen togs med röret placerat rakt under 3D-
skannern eftersom det var denna position som gav bäst bildkvalitet.  

För att uppnå goda bildresultat vid bildtagningen behövs olika inställningar beroende på färgen 
på den detalj som fotograferas (högre Shutter Multiplier för mörka detaljer och lägre för ljusa). 
Detta medför att för varje bildtagning måste inställningarna i PhoXi 3D Control justeras, med 95 
olika rörtyper som skulle fotograferas fanns det stor möjlighet att effektivisera 
bildtagningsprocessen genom att automatisera justeringen av Shutter Multiplier genom skript. 
Med konsultation av mjukvaruutvecklare vid Mabema AB utvecklades ett skript som vid varje 
bildtagning automatiskt tog fyra olika bilder i följd med fyra olika inställningar för att försäkra 
att minst en bild av varje produkt gav god bildkvalitet. Inställningarna för de fyra olika bilderna 
redovisas i tabellen nedan. 

 

 
Inställning 

 
Single Pattern Exposure 

 
Shutter Multiplier 

Bild 1 80µs 1 

Bild 2 80µs 2 

Bild 3 80µs 3 

Bild 4 80µs 4 

 

Tabell 2, kamerainställningar vid bildtagning för referensbilder och korrelationsanalys. 
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Mellan varje bildtagning flyttades rören manuellt till olika positioner, dessa beskrivs i punktlista 
och figur 13: 

• En bild i mitten (används till att modellera referensbild). 
• Två bilder i hörn 1 med olika rotationer. 
• Två bilder i hörn 2 med olika rotationer. 

 

 
Figur 13, detalj i mitten, hörn 1 respektive hörn 2. 

Undantagen, där detaljerna fotograferas i fler lägen än fem såg ut så här: 

• Två bilder i mitten. 
• Tre bilder i hörn 1 med olika rotationer. 
• Tre bilder i hörn 2 med olika rotationer. 

Anledningen till att det inte togs hänsyn till alla fyra hörn var att både hörn 3 och 4 endast är 
speglingar av hörn 1 och 2 och de kommer därför inneha samma bildmässiga förhållanden. 

Bilderna sparades i en bilddatabas som sedermera används för korrelationsanalysen.  

3.4 Modellering 
För att specificera till systemet vilka geometrier det ska söka efter används olika verktyg och 
markeringar för att generera en sökmodell i referensbilderna. All modellering sker i Mabema 
Finder. Till att börja med väljs en lämplig referensbild av de som togs tidigare, det man 
eftersträvar är en tydlig bild med skarpa konturer då det är utifrån denna bild sökdata ska 
definieras. Vid detta val anges också vilken typ av referensbild som önskas användas.  

Det första som görs vid definiering av sökdata är att skapa en sökvolym genom att sätta ett 
relevant spann i höjdled där kameran ska extrahera data. Detta görs genom att i menyn för 
bildfilter och sökplan välja ett tröskelfilter mellan 15mm och 100mm ovanför bandet vilket gör 
att all data utanför detta spannet filtreras bort. Den nedre gränsen på 15mm valdes som ett 
godtyckligt värde för att filtrera bort underlaget som röret ligger på, detta ger en bild av röret 
med skarpa konturer som är oberoende av underlagets data samt skuggor, se figur 14. 

 

I utskrivet format kan delar av figur 13, 14, 15 och 16 uppfattas som helt svarta.  
I så fall hänvisas läsaren till den digitala versionen. 
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Figur 14, före och efter applicerat tröskelfilter. 

Tröskelvärdet på 100mm i höjdled valdes som ett godtyckligt värde för att med viss marginal 
kunna se hela ovansidan av de största rören som har en diameter på 75mm.  

Illustrationerna ovan gör det också tydligt var kameran hittar data/geometri vilket representeras 
med grå pixlar och att systemet inte hittar någon data från underlaget efter att tröskelfiltret har 
applicerats. 

Efter att ha trösklat bort oönskade data markeras geometrin som systemet ska söka efter. Detta 
görs genom att med olika formverktyg markera detaljens kontur. För dessa geometrier passade 
polygonverktyget bäst som låter användaren att i princip rita längs med önskade konturer på fri 
hand (se grön kontur kring detaljen i figur 15 och 16). Med samma verktyg markeras även önskat 
område för z-koordinat (se inre grön kontur i figur 15 och 16). Detta görs för att visionsystemet 
ska veta inom vilket område på detaljen den ska söka höjddata (z-koordinat). 

Att söka med dessa inställningar visade sig ge otillräckliga resultat på matchning. Det som 
eftersträvas är så hög matchning som möjligt för de detaljer som man önskar att hitta, och så låg 
matchning som möjligt på andra detaljer runt om för att motverka felidentifiering.  

En anledning till att matchningsscore inte blev tillräckligt högt vid sökning av en detalj med 
tillhörande referensbild. Detta eftersom systemet söker efter just den konturen som är markerad 
kring detaljen i referensbilden och denna konturen kommer att variera en aning beroende på var i 
bilden detaljen ligger vid sökning. För att tillåta viss variation i detaljens kontur applicerades ett 
söklager till av ”minustyp” som gör att man åstadkommer ett blindområde (se blå kontur i figur 
16) precis utanför detaljen i referensbildens kontur. Detta gör att systemet väljer att inte väga in 
detta snäva område i matchningsscore så att små avvikelser i detaljens kontur inte påverkar 
resultatet. 

Även ett tredje område markerades vid den förbättrade modelleringen (se yttersta gröna konturen 
i figur 16). Området mellan denna kontur och den blåa konturen ger ett område som kontrollerar 
om det ligger föremål inom detta område, vilket i så fall påverkar matchningsscore negativt. 
Syftet med detta är att få systemet att inte välja att identifiera och plocka detaljer som ligger i 
kontakt med varandra då detta kan innebära att detaljerna ligger staplade. Fallet då detaljerna 
ligger staplade innebär att detaljen som ska plockas med hög sannolikhet inte ligger plant mot 
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transportbandets yta längre vilket gör att den inte heller kan plockas med vakuumdonet rakt 
ovanifrån. Därför lämnas dessa detaljer oplockade så att de får returneras på returbandet där de 
också blir omorganiserade. 

Det sista steget i modelleringen är att markera en centrumpunkt som med fördel sätts ut i den 
punkt som senare önskas att användas för att plocka detaljen. I samband med detta markeras 
också en riktningspil som används för att underlätta orientering av föremålet. 

 

    

 

Denna modellering visar sig fungera tillräckligt bra för att hitta detaljerna och appliceras på 
samtliga 95 produkter. Modelleringen gjordes till en början manuellt, men då detta var en mycket 
repeterande och tidskrävande process automatiserades modelleringen genom konsultation av 
mjukvaruutvecklare på Mabema AB som skrev ett skript för processen. 

3.5 Korrelationsanalys  
Då flera av detaljerna som ska identifieras är relativt lika varandra kan problem uppstå ifall 
visionsystemet inte lyckas urskilja detaljerna. För att kontrollera detta genomförs en 
korrelationsanalys av de modellerade referensbilderna för att få ett värde på hur lika alla 
referensbilderna är.  

I Mabema Finder fås ett värde på matchning när man med utvald referensbild söker efter 
matchande geometrier med kameran. Genom att söka en färdigmodellerad referensbild mot alla 
andra bilder i bilddatabasen som skapades tidigare kan man se om matchningsvärdet någon gång 
hamnar i riskzonen. Vad som anses vara riskabelt högt uppskattades till 80% i matchningsscore 
för att ha viss marginal. För att underlätta detta arbete skriptades processen till ett program som 
utförde matchningstesterna automatiskt för varje referensbild. Efter att produkterna hade 
jämförts fördes resultaten in i en tabell. Tabellen visar resultatet då en referensbild från varje 

Figur 16, färdig modellering. Figur 15, otillräcklig modellering 
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produkttyp jämförs med alla andra bilder i bilddatabasen. Om tabellen jämför en produkt med en 
annan produkt som tillhör samma produkttyp (samma form men olika färg) markeras cellen med 
blå färg och texten ”samma typ” i tabellen. Dessa celler tas inte hänsyn till i analysen eftersom 
produkter som tillhör samma typ ska identifieras och hanteras likadant. Om tabellen jämför en 
produkt med en annan som inte tillhör samma typ, kommer cellen att visa dess matchningsscore. 
Om matchningsscore är över 80%, vilket anses problematiskt eftersom det kan ge upphov till 
felidentifiering, markeras den med en röd nyans. Om matchningsscore istället är under 80% och 
inte kommer ge upphov till felidentifiering, markeras det med en grön nyans. Tabellen användes 
för att skapa en bättre uppfattning om hur hög risken för felidentifiering är, se figur 17. 

 
Figur 17, korrelationstabell för rörtyperna. 

  

Utifrån korrelationsanalysen och tabellen kunde det konstateras att det var ett stort antal detaljer 
som kan ge upphov till felidentifiering under körning och därmed utgör ett centralt problem för 
identifieringsprocessen. De flesta som blev felidentifierade var i de fall då systemet ska urskilja 
två detaljer som har samma form bara att anslutningarna till röret är annorlunda (kopplingen kan 
vara av typen hona eller hane).  

För att åtgärda detta implementerades en andra sökning på de detaljer som blir felidentifierade 
där systemet först identifierar modellen enligt den modellering som beskrevs tidigare. Tabellen 
med alla detaljer som blir felidentifierade blir kopplad till källkoden i Mabema Finder så att 
programmet vet vilka detaljer som är problematiska. Om det är en detalj som enligt tabellen har 
varit svår att urskilja gör Mabema Finder en andra kontroll där en andra referensbild från 
modellen används. Den andra referensbilden kollar på karakteristiska drag för den eftersökta 
modellen och letar efter dessa i sökningen. Systemet använder sedan detta för att ta ett beslut om 
vilken detalj det faktiskt är då den i den andra sökningen väljer den matchning med högst 
matchningsscore. 
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I figur 18 nedan illustreras då ett rör med två hon-kopplingar eftersöks, och systemet får godkänd 
träff både på den eftersökta detaljen och på ett likadant rör men detta med endast en hon-
koppling som ej ska godkännas. 

 
Figur 18, korrekt matchning till vänster och felidientifiering till höger. 

       

För denna detalj skapades en extra referensmodell med anslutningarna i fokus, med sökning av 
den referensmodellen uppnåddes en matchningsscore på 100% på den eftersökta detaljen, och 
den detalj som felidentifierades i den tidigare sökningen med en träff på 94,92% får med denna 
sökning ett score på endast 85,95%. På så sätt kan systemet avgöra vilken av detaljerna det är 
som inspekteras för att sedan hantera den korrekt. Modelleringen illustreras i figur 19 på 
nästkommande sida. 
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Figur 19, vänstra bilden illustrerar sökningsområdet och resultat, högra bilden visar sökning mot den 
tidigare felidentifierade detaljen. 

Samma metod användes för att minska korrelationen och felträffar mellan samtliga detaljer som 
var benägna för felidentifiering. Den sekundära referensbilden skapades i vissa fall med annan 
karakteristik markerad än den i exemplet i figur 19.   
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3.6 Konfiguration av vision och robot 
När all modellering i Finder är komplett börjar konfigurationen av roboten och visionsystemet. 
Kalibreringar av systemet genomförs och programmet för robotstyrningen skapas.  

3.6.1 Slutgiltiga sökningsinställningar för 3D-Skanner  
Efter tester av olika justeringar konstaterades att bildtagning med inställningarna enligt ”Andra 
bildtagning” i tabell 3 nedan var lämpade för att ge tydliga bilder av rör av samtliga färger och 
geometrier. Därför utgår identifiering och plockning huvudsakligen från dessa. Dock tar 
bildtagning med dessa inställningar ungefär tre sekunder, vilket i tillämpningen anses som 
relativt lång tid vilket gör att robotarna får vänta under tiden bildtagningen genomförs. 

För att minska denna väntetid och effektivisera systemet implementerades en snabbare 
bildtagning som genomförs med inställningarna ”Första bildtagning” i tabell 3. Denna 
bildtagning genomförs endast vid första plocket efter att transportbandet har matats fram och gör 
att systemet snabbare identifierar plockbara detaljer men presterar sämre vid identifieringen så 
att färre detaljer hittas.  

Syftet med denna sökning är att snabbt identifiera en plockbar detalj för att sysselsätta robotarna, 
hittade detaljer läggs till i en lista som sparas i Mabema Finder. Så fort roboten har plockat 
detaljen och är utanför 3D-skannerns synfält genomförs ”Andra bildtagning” som då gör en 
noggrannare sökning som identifierar fler plockbara detaljer och lägger till dessa i listan i 
Mabema Finder.  

Vid kommandot för bildtagning anges vilken av robotarna sökningen gäller, eftersom en skanner 
täcker bägge banden så definieras sökområdet beroende på vilken av robotarna det är som söker. 
För Robot1 skannas på så sätt bara den sidan av bandet som denna robot avser att plocka från, 
detta gör att bildtagning kan ske ostört för Robot1 även om Robot2 håller på att plocka en detalj.  

Bildtagning Single pattern exposure  Shutter multiplier 
Första bildtagning 
(StartGrabAndSearch_RobotX_Ljus) 

25 2 

Andra bildtagning 
(StartGrabAndSearch_RobotX_Svart) 

80 4 

Tabell 3, inställningar för 3D-skanner.  

 
3.6.2 Definiera work object 
För att skapa nya koordinatsystem i roboten används work object. Vanligtvis definieras detta på 
ytan eller ytorna där roboten ska arbeta. Det är för att koordinatsystemets axlar ska ligga längs 
med arbetsytan eller arbetsvolymen. För till exempel sneda ytor kan det vara passande att 
definiera arbetsobjektets koordinatsystem sådant att de horisontella axlarna ligger parallellt med 
arbetsytan vilket underlättar i tillämpningen. För detta fall av plockning definierades 
arbetsobjektet på transportbandet. Arbetsobjektet består av två delar, uframe och oframe, vilket 
har förklarats mer genomförligt i teorikapitlet. I uframe lagras koordinatsystemet för arbetsytan 
medan i oframe lagras koordinatsystemet för en funnen träff.  
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För att definiera arbetsobjektet navigerades det först in i huvudmenyn på robotens styrenhet, 
FlexPendant. Därefter öppnas menyn för ”program data” följt av ”work object”. Efter det flyttas 
roboten manuellt till önskat origo, följt av någon godtycklig punkt på den blivande x- och y-
axeln, där de tre punkterna sparas i styrenheten. Figur 20 visar instruktionen för arbetsobjektets 
definiering. 

 
Figur 20, definiering av arbetsobjekt. 

3.6.3 Definiera verktyg 
För att roboten ska kunna ta hänsyn till att den ska arbeta med ett verktyg måste verktyget 
definieras. Definieringen görs via ABB RobotStudio, men ofta förekommer problem angående 
att sätta dimensioner och lägen rätt utifrån att bara föra in parametrar på grund av differenser 
mellan ritningen för verktyget och det verkliga verktyget. Därför assisteras definieringen genom 
att manuellt mäta upp verktyget mot en given punkt i rummet. Genom att i robotens styrenhet 
öppna ”program data” följt av ”tooldata” kommer man in i verktygsdefinitionen, och därefter kan 
mätningen påbörjas. Den givna punkten ska man vidröra med robotens verktyg från minst tre 
håll. För att skapa en reproducerbar punkt används en svarvad spets som placeras på godtycklig 
plats på någon yta som roboten når. Efter vidröringarna förs de tre punkterna in i 
verktygsdefinitionen och därmed slutförs mätningen och definieringen. Då en vakuumstyrd 
sugkopp valdes som verktyg att plocka detaljerna med var det detta verktyg som användes för att 
genomföra definieringsprocessen. 
 
Det instruktionen i figur 21 säger är att roboten håller i verktyget, dimensioner av verktyget, 
orientering av verktyget i förhållande till den sjätte axeln på roboten, vikt och masscentrum samt 
hur verktygets massa och tröghetsmoment ska betraktas. 
 

 
Figur 21, definiering av tooldata. 

3.7 Robotprogrammering 
Följande avsnitt avser att stegvis beskriva hur robotarna programmerades för att uppnå önskad 
funktionalitet och karakteristik. 

3.7.1 Deklarationer 
Längst upp i robotprogrammet finns ett helt stycke som bara deklarerar variabler. ”TASK PERS” 
är globala variabler som inte ändras mellan cyklerna. Först deklareras verktygsdata, därefter 
arbetsobjektens koordinatsystem där wFinder ändras beroende på matchningarnas position och 
wConveyor behålls oförändrad genom hela programmet. De fem punkterna som används för att 
navigera roboten deklareras också globalt och består av typen robtarget. Därefter deklareras 
matchningsdatan för olika sökninga, dessa variabler är av typen saMatchT, som tidigare 
förklarats består av flera olika bitar av information. Längst ner i deklareringen hittas också en 
boolean som kallas Restart som styr vilken procedur som ska köras (läs mer om detta i kap 
3.7.6).  
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Figur 22, första deklaration av variabler. 

Senare i programmet, under kommande procedurer, deklareras fler variabler. Dessa fungerar 
oftast endast som flaggor för indikation om något hänt och kan därför bara innehålla två värden, 
sant eller falskt. Bland annat återfinns GetNext-variablerna och Scan-variabeln som endast 
beskriver om en sökning skett, följt av Succeed. 

 
Figur 23, deklaration av variabler. 

Succeed används här endast som en flagga, vilken beskriver om proceduren har körts samt 
lyckats, se figur 24. 
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Figur 24, Succeed som flagga och rörelse- samt vakuuminstruktioner. 

3.7.2 Kommunikation med visionsystem 
Det första robotprogrammet kräver är att upprätthålla en kommunikationsbrygga mellan 
visionsystemet och roboten där koordinater och koordinatsystem överförs och översätts, se figur 
25. Utöver detta begär roboten bildtagning med instruktionen 
saFindOneSpecific(com,”StartGrabAndSearch_RobotX_Exponeringstid”,lagringsplats) där 
RobotX kan vara Robot1 eller Robot2, Exponeringstid kan vara Svart eller Ljus och lagringsplats 
är variabeln där den ska sparas. Denna är av typen saMatchT som innehåller flera bitar 
information. För att hämta data från en sökning används istället saFindOneSpecific(com, 
”GetNext_diameter_RobotX”, lagringsplats) där diameter kan vara antingen 50mm eller 75mm 
och lagringsplats beskriver i vilken variabel data om sökningen ska lagras, se figur 26. 

 

 
Figur 25, kommunikation med vision. 

 
Figur 26, bildtagning och hämtning av data. 
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3.7.3 Punkter 
Robotens rörelsebanor definieras i huvudsak av fem punkter: 

• Hempunkt. 
• En punkt med roboten precis utanför kamerans synfält. 
• En punkt där roboten ska lämna detaljer med 50 mm diameter. 
• En punkt där roboten ska lämna detaljer med 75 mm diameter. 
• Plockningspunkt på detalj. 

Hempunkten definieras som ”rSafeSpot” genom att definiera punkten i koden i ABB 
RobotStudio som en punkt med godtyckliga koordinater för att senare manuellt jogga roboten till 
det läge som önskas och via FlexPendant modifiera punkten till rätt koordinater. Hempunkten 
valdes till ett läge med roboten utanför synfältet för kameran och kommer användas som ett 
ursprungsläge där roboten befinner sig i starten av cykeln. I robotkoden definieras punkter som 
”robtarget”, se figur 22. 

Samma metod används för att definiera punkterna där roboten ska lämna detaljerna. De detaljer 
med 50 mm i diameter lämnas på ett ställe och de detaljer med 75 mm diameter lämnas på ett 
annat. För att definiera dessa joggas roboten till önskad plats och punkten skrivs sedan in i 
programmet. 

Då plockningspunkten på detaljen är markerad i sökmodellen i Mabema Finder återfinns denna 
som origo i object frame för det läge Mabema Finder skapar för den funna detaljen. Punkten för 
plockning är alltså inte definierad som en traditionell punkt, utan snarare som origo för ett 
koordinatsystem. Detta är på grund av att en punkt inte beskriver en orientering medan ett 
koordinatsystem gör det. Koordinatsystemet definieras därför i början med godtycklinga värden 
och ersätts sedan med de värden som visionsystemet läser av. Dock kommer instruktionen för 
plockning ske med hjälp av en punkt som kallas rGrip vilken är definierad som [0,0,0] (origo) för 
arbetsobjektets object frame. Arbetsobjektet rGrip refererar till wFinder. 

3.7.4 Rörelser 
Första steget i robotcykeln är att positionera roboten i hempunkten. Då positionen endast är en 
godtycklig punkt utanför kamerans synfält tilldelas punkten en tillåten zon på 50 mm. 

När första sökningen har gjorts och det finns koordinater för plockbara detaljer ska roboten 
plocka en detalj. Detaljen ska greppas ovanifrån, därför körs roboten till en punkt 150 mm 
ovanför detaljens plockpunkt. Att roboten ska flytta sig till en punkt 150 mm över detaljen är för 
att undvika att robotens verktyg kör in i någon av de andra detaljerna. Denna förskjutna punkt 
tilldelas en zon på 10 mm. Efter detta förs robotens verktyg rakt ner till punkten för att sedermera 
aktivera vakuumdonet. Därefter väntar systemet en halv sekund så att vakuum hinner skapas och 
ett bra grepp på detaljen uppräthålls. Efter att ha fått grepp lyfter roboten detaljen 200 mm rakt 
upp innan den transporterar röret till den plats man vill lämna detaljen i. Se figur 24. 
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3.7.5 Input/Output 
För att aktivera eller avaktivera en input eller output används funktionen Set I/O. Funktionen Set 
I/O sätter en signal till hög medan Reset I/O sätter en signal till låg. Denna funktion används för 
att aktivera och avaktivera utsignalen Vakuum, som startar eller stänger av den pneumatiska 
sugkoppen som används vid plockning. Samma gäller transportbanden. I programmet heter 
utsignalerna ”doVacuum” för plockdonet och ”doConveyor” för transportbanden. 

3.7.6 Sökning 
Sökning efter detaljer tillkallas med hjälp av instruktionen saFindOneSpecific. I denna kan 
parametrar för sökningen ändras genom att skriva StartGrabAndSearch följt av ”Ljus” eller 
”Svart”, där ”Ljus” gör en snabb sökning efter ljusa detaljer och ”Svart” gör en långsammare 
sökning där alla detaljer ska kunna hittas. I kommandot anges också vilken del av banden som 
ska skannas genom att ange ”Robot1” eller ”Robot2”. I robotprogrammet tillkallas först en snabb 
sökning, så att roboten inte ska vänta under en längre tid på att visionsystemet ska hitta någon 
detalj. När roboten sedan har påbörjat plockning av den första matchningen begär den en ny 
sökning, men denna gång den långsammare. När roboten ska hämta data från en matchning 
används istället för StartGrabAndSearch kommandot GetNext_x där x är 50mm eller 75mm, se 
figur 26. 

3.7.7 Procedurer 
För att programmet ska köras kontinuerligt utan ständig uppsikt av en operatör loopas det i olika 
steg. Först och främst körs huvudproceduren som kallas ”main”. Denna procedur börjar med att 
deklarera en variabel, SensActiveCom som är handtaget till kommunikationsbryggan mellan 
ABB RobotStudio och Mabema Finder. Därefter upprätthålls kommunikationsbryggan följt av 
att roboten går till sin hemposition, rSafeSpot. När roboten är i hempositionen sätts en variabel 
Restart till sann och proceduren ”FirstPick” påbörjas, se figur 27. 

 
Figur 27, proceduren ”main”.  
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Första steget för proceduren ”FirstPick” är att deklarera variabler som används i proceduren, de 
sätts till en början till falska. Efter detta påbörjas en while-loop som i sin tur startar en snabb 
sökning av detaljer. Om sökningen genomförts och ett resultat har uppnåtts går den vidare och 
hämtar data från sökningen, detta med hjälp av GetNext-kommandot. Det hämtas data för bägge 
diametrar, men plockning sker med den mindre diametern som prioritering. Om systemet inte 
hittar data för den mindre diameterns rör, plockas istället den större. Förutsatt att systemet får en 
matchning och plockning påbörjas, startas en sökning som tar längre tid direkt när roboten 
lämnat kamerans synfält. Däremot, om systemet inte hittar någon data om något av rören i den 
första sökningen, görs en längre sökning. Om ingen matchning uppnås under den längre 
sökningen, taktas transportbandet fram med en I/O-funktion (Input/Output). Transportbandet 
körs i fem sekunder, därefter körs while-loopen en gång till, se bilaga 3.  

Den sista proceduren i main är ”Pick” som är huvudproceduren för plockning. Denna procedur är 
också loopad med hjälp av while-funktionen och skapad så att roboten plockar varannan 50 mm 
och varannan 75 mm så länge det finns rör av bägge diametrar på bandet. Efter det påbörjas en 
ny while-loop som plockar den kvarvarande diametern tills det inte längre finns någon detalj på 
transportbandet vilket då taktas fram med nya produkter. Det sista steget är att while-loopen 
börjas om och plockning sker igen, på samma sätt. Se bilaga 4. 

3.7.8 Körning med två robotar 
Då Robot2 ska hantera detaljer och transportband på samma sätt som Robot1 ser koden för 
denna robot likadan ut, med samma uppbyggnad och struktur. Detta med undantag för ett par fall 
där de kommandon som tillkallas är beroende av vilken av robotarna kommandot gäller. Bland 
annat kommandona för bildtagning, se exemplen nedan.  

saFindOneSpecific(”StartGrabAndSearch_Robot1_Exponering”) 
ändras till: 
saFindOneSpecific(”StartGrabAndSearch_Robot2_Exponering”).  

Samma gäller kommandot för att returnera data från en sökning: 
saFindOneSpecific(”GeNext_diameter_Robot1”) 
ändras till: 
saFindOneSpecific(”GetNext_diameter_Robot2”).  

Detta på grund av att det nu är Robot2 som begär en bildtagning eller returnering av data. En till 
instruktion som ändras gäller transportbandet. Robot2 hanterar transportbanden på sin sida av 
stationen, och därför ändras output från doConveyor till doConveyor2.  

Att implementera likadana program i två robotar som är kopplade till samma kamera kan ge 
upphov till vissa specialfall, till exempel vid tillfället när en robot begär en bildtagning under 
tiden en bildtagning för den andra roboten pågår. I detta fall hanteras det genom att den roboten 
som begär bildtagning senast väntar tills den första bildtagningen har genomförts, och därefter 
påbörjas den bildtagning som roboten begärde.  
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3.8 Slutgiltigt resultat och systemkarakteristik 
Genomförandet resulterade i ett system som plockar detaljerna i varannan storlek (50 mm och 75 
mm) tills det bara finns detaljer av en diameter kvar på transportbandet, därefter plockas de 
kvarvarande tills bandet är tomt. När bandet är tomt matar systemet fram bandet i fem sekunder 
för att därefter göra en ny sökning med 3D-skannern.  

Sökningen görs först med inställningar som ger en kort bildtagning med sämre noggrannhet för 
att minimera tiden roboten står stilla. Efter bildtagningen plockar roboten den detalj som gav bäst 
matchningsscore och så fort roboten har tagit detaljen och är utanför 3D-skannerns synfält startar 
en noggrannare bildtagning som tar längre tid att genomföra. Hittas ingen detalj vid den första, 
mindre noggranna sökningen genomförs den noggranna sökningen. Hittas ingen detalj vid den 
sökningen heller matas transportbandet fram och hela processen börjar om. 

Då bildtagningen har delats upp i två områden (en del för plockningsytan till Robot1 och en del 
till Robot2) kan likvärdiga program implementeras i båda robotarna utan risk för kollision. 
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Kapitel 4 

Diskussion 
Kapitel 4 avser att diskutera den framtagna lösningen och jämföra den mot alternativa 
lösningar.  

4.1 Jämförelse mot alternativa lösningar 
Beroende på vilket perspektiv som betraktas kan ett flertal olika system skapas som löser det 
givna problemet. Det finns troligtvis lösningar som kan leda till en högre effektivitet som till 
exempel snabbare robotar, snabbare visionsystem eller en total förändring av produktionslinan. 
Det finns andra aspekter som kan anses lika viktiga som att få en högre effektivitet, kanske 
främst den ekonomiska aspekten. Genom att studera stationen kan det konstateras att mindre 
robotar hade kunnat implementeras, där robotarnas omfång är mer passande vilket skulle kunna 
innebära en lägre investering. Dessutom finns det konkurrenter till ABB som levererar robotar av 
liknande typ till ett lägre pris som hade kunnat användas till tillämpningen. 

När det kommer till visionsystem finns det många möjliga alternativ. Att använda en 2D-sensor 
skulle minska kostnaderna men kommer med en rad nackdelar. Anledningen att projektet har 
mynnat ut i denna lösning beror främst på önskemål och förutsättningar från kundens sida. 
Eftersom PipeLife Sverige AB bara vidareutvecklar sin lina och inte bygger om den från grunden 
finns de flesta komponenter såsom transportband, fixturer och robotar redan och därför anses det 
inte vara lönsamt att göra någon större förändring av anläggningen utifrån ett ekonomiskt 
perspektiv likväl som ett tidsperspektiv. Alternativa lösningar har ändå tagits i åtanke under 
projektets gång och presenteras nedan.  

4.1.1 Alternativ med 2D-vision 
Den största begränsande faktorn med 2D är just att det inte är möjligt att avläsa data i höjdled 
men det är inte heller i alla tillämpningar det behövs. När det är enkelt att implementera 2D-
kameror bör 3D-kameror undvikas, detta gäller de fall där höjddata inte är av intresse. I denna 
applikation är inte extrahering av höjddata nödvändigt men det visar sig att underlätta en hel del 
eftersom höjden på detaljerna som ska plockas kan avläsas i realtid. Detta gör att fullständiga 
koordinater för plockningspunkter kan extraheras direkt från bilden. Dessutom är ett 3D-baserat 
system mer flexibelt för framtida förändringar så som ifall transportbandet modifieras med en 
tillförd lutning. Vid detta fallet skulle 3D-systemet inte behöva modifieras, medan ett 2D-baserat 
system med manuellt givna höjdvärden på detaljerna hade behövt justeras på något vis så att 
hänsyn tas till varierande höjd längs transportbandet.   

Det hade varit möjligt att använda ett visionsystem baserat på 2D till den aktuella tillämpningen 
eftersom detaljerna som plockas ligger på en plan yta och höjden på detaljerna enkelt hade 
kunnat anges manuellt. Systemet hade möjligtvis kunnat bli snabbare på så vis, men det hade 
krävt mer arbete vid modelleringen och systemets egenskaper hade påverkats negativt i flera 
aspekter. 
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Då det med 2D-kameror inte är möjligt att tröskla bort underlaget under rören hade det blivit 
problematiskt att identifiera de svartfärgade detaljerna mot det svarta underlaget. Det skulle 
kunna möjliggöras med mycket experimenterande av belysning och kamerainställningar, till 
exempel genom att använda olika inställningar mellan bildtagningarna då kameran söker för att 
variera mellan optimala sökinställningar för vita eller svarta detaljer.  

Dessutom är plaströren blanka vilket också hade försvårat identifieringen, 2D-kameror kräver 
god belysning och med en stark ljuskälla hade det förekommit reflektioner på rörens ytor. 
Reflektioner är en av de största svagheterna för ett 2D-system då det kan leda till att detaljen inte 
kan identifieras eller att den identifieras fel. Dessutom visade det sig vara mycket problematiskt 
att urskilja det stora antalet snarlika detaljer även med en högpresterande 3D-skanner vilket gör 
att det kan anses vara olämpligt att bygga ett system på en 2D-kamera som troligtvis ger sämre 
upplösning. 

Då det visade sig under projektets gång att det var möjligt att uppnå tillräcklig snabbhet med 3D-
skanner kan det konstateras att det troligen inte hade varit lönsamt att göra en 2D-lösning då den 
enda fördelen hade varit lägre inköpskostnad. Ökad snabbhet hade varit positivt, men inte 
nödvändigt, särskilt inte då den negativa inverkan på robustheten vägs in. Att systemet skannar 
av området snabbare kanske inte ens hade varit till nytta ifall det inte presterar väl vid 
identifieringen av detaljerna. 

En lämplig 2D-skanner kostar mellan tre till fem tusen kronor, vilket är betydligt mindre än för 
en 3D-skanner där den som har använts till detta projekt kostar ca 80-100tkr (Lönning, 2019).  
Vid första anblick talar den stora prisskillnaden för ett 2D-system, men övervägs 
kostnadsskillnaderna med tanke på att det troligtvis hade tagit längre tid att modellera en 2D-
version av ett system med samma komplexitet som i denna applikation börjar prisskillnaden 
minska en aning, men den är fortfarande hög. 

Skillnaden i inköpspris kommer troligtvis till viss del kompenseras av lägre 
implementeringskostnader eftersom ett 3D-system kräver mindre arbete under utvecklingen. Det 
uppkommer också med högsta sannolikhet fler utgifter vid installationen av 2D-system eftersom 
detta är så pass ljusberoende att det kan behövas speciell belysning och modifiering av lokaler 
för att hindra externa ljuskällor från att störa visionstationen.  

Genom att implementera en 3D-skanner håller företaget sig mer flexibelt för förändring i 
produktionslinjen. Om till exempel linjen skulle behöva byggas om så att detaljerna inte längre 
matas fram på ett plant transportband utan på ett som lutar blir det mycket problematiskt att 
använda 2D. Detta eftersom höjden för plockning i så fall kommer att variera längs bandet. I 
detta fallet hade ett 3D-system lätt kunnat avgöra höjderna automatiskt och åter igen visar sig 
3D-baserad vision vara bäst för plockning av geometrier då man med 2D låser sig till att bara 
kunna läsa information i planet. 

Man kan också tänka sig ett fall där produktionen ökar så mycket att rörbitarna kommer att 
staplas på varandra på transportbandet vilket hade medfört att det inte hade varit möjligt att 
plocka bitarna med 2D-styrning efter som rörbitarna kommer att ligga på varierande höjdnivåer. 
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På så sätt blir det på längre sikt en god investering för PipeLife Sverige AB att köpa ett 3D-
baserat system. 

Observera att det är inte så att 2D-system är dåliga, som tidigare nämnt finns det tillämpningar 
där 2D har fler fördelar än 3D. I fall som detta som involverar bin-picking visar det sig dock vara 
fördelaktigt att använda 3D-vision på grund av möjligheten att extrahera höjddata. 

4.1.2 Alternativ med 3D baserat på stereo vision 
Efter att ha konstaterat att 3D vision är att föredra till denna tillämpning blir nästa steg att utreda 
om det är en 3D-skanner eller ett stereosystem som bör användas. Den största skillnaden mellan 
stereovision och 3D-skanner mynnar ut i att man kan uppnå högre noggrannhet med skannern 
men till ett märkbart högre pris. Ett stereosystem av två vanliga 2D-kameror skulle kunna kosta 
ca 6-10tkr vilket är ungefär en tiondel av priset för 3D-skannern. 

Som tidigare nämnt är flera av rören är så pass lika varandra att prestandan av 3D-skannern 
under projektet har varit avgörande för att urskilja de olika detaljerna. Vid korrelationsanalysen 
upptäcktes felidentifieringar där matchningsscore uppnådde 100% vilket vanligtvis inte ens 
uppnås även då ”rätt” detalj presenteras. Att konstruera ett likvärdigt system baserat på stereo 
vision hade lett till ännu mer problematik då ett sådant system med högsta sannolikhet hade haft 
sämre bildupplösning och dessutom varit långsammare. Det hade troligtvis varit möjligt att 
genomföra plockningen, men då med en sämre robusthet i systemet som hade ökat risken för 
felidentifiering och färre detaljer hade blivit plockade åt gången. 

En annan anledning till varför stereo vision är mindre lämpligt är på grund större svaghet för 
förvrängning i synfältens hörn jämfört med 3D-skanners. Det är i hörnen av synfältet som 
detaljerna är som svårast att identifiera, därför behövs noggrannheten av skannern då en för 
kraftig förvrängning kan göra en detalj oidentifierbar. Ännu en negativt bidragande faktor är att 
eftersom stereo vision är byggt på att använda två stycken 2D-kameor, fås även svagheterna mot 
ljusstörningar i ett sådant system.  

4.1.3 Alternativt arbetsområde  
I den framtagna lösningen har robotarna ett varsitt transportband som de arbetar på. Robot1 
plockar från den ena sidan och Robot2 från den andra, se figur 28. Detta för att eliminera risken 
att robotarna kolliderar med varandra men även för att transportbanden på så sätt kan matas fram 
med endast hänsyn till den robot som plockar från bandet i fråga. Robot1 kan alltså mata fram 
transportbandet det plockar från när det inte finns kvar några plockbara detaljer utan att ta 
hänsyn till Robot2. Samma sak gäller med bildtagningen, då bildtagningen för Robot1 bara tas 
över det band som Robot1 plockar ifrån så kan bilden tas även om Robot2 plockar en detalj på 
sin sida. Hade en och samma bildtagning använts för båda robotarna hade det varit nödvändigt 
att se till att båda robotarna är utanför bild innan bildtagningen genomförs så att inte någon av 
robotarna täcker synfältet. 
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Figur 28, illustration av arbetsområden. 

Problemet med kollision är vanligt förekommande i robotceller och det finns andra sätt att lösa 
det på än att begränsa robotarnas arbetsområde. Att tillåta båda robotarna att arbeta över hela 
transportbandet medför risken att de kolliderar med varandra men för att undvika detta kan det i 
robotprogrammet införas ett villkor som endast tillåter en av robotarna att arbeta i området åt 
gången. På så sätt elimineras risken för kollision.  

Fördelen med ett gemensamt arbetsområde återfinns i ett scenario där den ena roboten har större 
arbetsbelastning än den andra (det vill säga om det finns detaljer på ena sidan men inte på andra, 
så att det tomma transportbandet matas fram). I den framtagna lösningen kan inte robotarna 
avlasta varandra på något vis och om det ena transportbandet matas fram får den tillhörande 
roboten vänta på att bandet ska köra fram nya produkter, men med ett gemensamt arbetsområde 
finns möjligheten att avlasta varandra och väntetid gällande frammatning av band minskas. 
Ponera att Robot1 har många detaljer i kö, medan Robot2 har plockat färdigt på sin sida och 
transportbandet för Robot2 matas fram. Robot1 hämtar den första detaljen för att lämna den i 
fixturen för klickning. Så fort den lämnat arbetsområde skickas en tillåtelse till Robot2 att röra 
sig inuti arbetsområdet vilket gör att den hämtar den andra detaljen. När Robot2 lämnat 
arbetsområdet får Robot1 tillstånd att röra sig in i området. På så sätt fördelas arbetsbelastningen 
och ett effektivare system kan uppnås.  

Nackdelen, som väger så pass tungt att denna lösning väljs bort, bygger på att scenariot som 
beskrevs ovan inte förekommer väldigt ofta. Det vanligaste är att arbetsfördelningen är relativt 
jämn, dessutom är det under en väldigt kort period som transportbandet matas fram och därför 
mynnar denna lösning ut i ett mindre effektivt system. Om endast en robot är tillåten i 
arbetsområdet kommer den andra få vänta utanför tills den första roboten har flyttat sig ut ur 
området vilket ger upphov till mycket ineffektiv tid hos robotarna om detta programmet hade 
körts kontinuerligt. 
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4.1.4 Alternativa gripdon 
I det framtagna systemet används ett gripdon som endast kan plocka en detalj i taget vilket gör 
att robotarna måste gå tillbaka till plockbandet varje gång de har lämnat en detalj i 
klickningsfixturen. Då det finns två klickningsfixturer (en för diametrar på 50mm och en för 
75mm) för varje plockrobot hade systemet möjligtvis kunnat effektiviserats om robotarna kunde 
plocka en 50mm och en 75mm-detalj samtidigt. Om detta lönar sig eller inte beror på hur snabb 
roboten som genomför klickningsprocessen är. Hinner denna inte genomföra 
klickningsprocessen för ett rör under tiden som plockningsroboten hämtar en ny detalj finns det 
ingen vinst i att plocka två detaljer åt gången. 

En annan nackdel med systemet är att det i dagsläget inte tar hänsyn till fall då själva gripdonet 
misslyckas med plockningen. Vakuumdonet aktiveras när det är placerat i plockpunkten på 
detaljen och väntar sedan bara på en timer på 0,5 sekunder innan detaljen lyfts, därför kommer 
systemet inte kunna avläsa ifall plockningen har misslyckats. Detta gör att vid en misslyckad 
plockning kommer roboten köra utan detalj till klickningsfixturen och göra rutinen för att lämna 
en detalj utan att ha någon detalj med sig. 

För att åtgärda detta kan en trycksensor implementeras, då kan systemet känna av när ett 
undertryck uppnås i vakuumdonet då det får grepp om detaljen och på så sätt verifiera en lyckad 
plockning. Sedermera kan ett villkor implementeras där systemet kräver att ett undertryck byggs 
upp i vakuumdonet på en viss tid, och om det ej uppfylls börjar systemet om med plockningen. 

Utöver detta verkar vakuumdonet som det mest lämpliga valet av gripdon då det lämpar sig 
väldigt bra för lätta detaljer med släta ytor och själva plockningsproceduren blir mycket simpel 
jämfört med att ha en gripklo eller liknande. 
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Kapitel 5 

Slutsats 
Kapitel 5 avser att svara på frågeställningarna och redovisa slutsatser om vilket system som 
anses vara mest lämpat för ändamålet. 

• Hur konstrueras ett system som hanterar ett så stort antal snarlika detaljer? 

På grund av de stora geometriska likheterna hos detaljerna var det största problemet att skapa ett 
system som kan urskilja dessa. Detta visade sig vara möjligt att åstadkomma med hjälp av en 
korrelationsanalys som möjliggjorde implementering av tvåstegssökning på problematiska 
identifieringar.  

 
• Finns det alternativa lösningar till det framtagna systemet? 

Flera alternativa system har diskuterats, dels finns alternativ utrustning som hade kunnat 
användas och programvaran för både kamerasökning och robotstyrning hade kunnat konstrueras 
på ett flertal olika sätt.  

Ett alternativ är att använda en 2D-kamera för identifiering av rören. Detta på grund av att 
transportbanden är plana och därför skulle rörens höjd kunnat definierats manuellt i programmet 
för robotarna.  

Ett annat alternativ är att använda sig av två stycken 2D-kameror för att skapa ett 
stereovisionsystem där höjddata då kan avläsas. Skillnaden gentemot ett system med en 2D-
kamera blir att detaljernas höjd inte behöver definieras i programmet. 

Robotarnas arbetsområde hade kunnat konstrueras på annat sätt, i den framtagna lösningen har 
de ett varsitt område som de arbetar på. Att använda ett gemensamt arbetsområde är möjligt där 
robotarna tillåts att arbeta över båda transportbanden. 

Gällande gripdon finns möjligheten att använda sig av ett multiplockdon som kan plocka fler än 
en detalj åt gången. 
 

• Om så finnes, vilka för- och nackdelar har dessa alternativ jämfört med det framtagna 
systemet, sett från både ett ekonomiskt och ett effektivitetsperspektiv? 

Fördelen med en 2D-kamera är att ett system med snabb avläsning skapas med möjligheten att 
avläsa föremål i rörelse vilket i sin tur skulle kunna tillåta transportbandet att matas 
kontinuerligt. Däremot fås nackdelar såsom kraftig ljuskänslighet och svagheter för reflektiva 
ytor. En lägre noggrannhet uppnås också och dessa nackdelar leder troligtvis till mer problematik 
när det kommer till att urskilja detljerna. Ur ett effektivitetsperspektiv är detta en stor nackdel 
eftersom systemet blir mindre robust. Systemet blir också mindre flexibelt för förändring 
eftersom det saknar möjligheten att avläsa höjddata så om PipeLife Sverige AB till exempel lutar 
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transportbandet måste programmet skrivas om. Ur ett ekonomiskt perspektiv skulle det däremot 
vara en fördel, då priset för en 2D-kamera är betydligt mindre än för en 3D-skanner. 

Att använda sig av två 2D-kameror för en att skapa ett stereovisionsystem skulle medföra samma 
för- och nackdelar som ett system med en 2D-kamera. Den enda skillnaden blir att flexibiliteten 
ökar då möjligheten att avläsa höjddata finns. 

Ett gemensamt område skulle medföra att robotarna kan avlasta varandra vid ojämn 
arbetsbelastning, till exempel i fallet där den ena roboten väntar på att transportbandet matas 
fram och den andra roboten plockar från sitt transportband. Däremot kräver detta avancerad 
kollisionshantering eftersom de då delar arbetsområde, kollisionshanteringen skulle troligtvis 
kräva en lång utvecklingsprocess medan effektivitetsvinsten blir väldigt liten på grund av att 
transportbandet matas fram snabbt. Den långa utvecklingsprocessen medför en större investering 
för PipeLife Sverige AB vilket är en nackdel ur ett ekonomiskt perspektiv. 

På grund av avsaknad av modell och information om fixturerna som sköter 
packningsmonteringen samt hur lång tid denna process tar, rekommenderas möjligheten att 
använda sig att ett multiplockdon att utredas av PipeLife Sverige AB om en mer effektiv station 
önskas. 
 

• Vilken av dessa lösningar anses vara mest fördelaktig för ändamålet? 

Den framtagna lösningen anses mest fördelaktig för ändamålet. Eftersom det använder sig av så 
mycket befintlig utrustning som möjligt blir investeringskostnaden låg vilket ur ett ekonomiskt 
perspektiv är en stor fördel. Två arbetsområden har skapats där robotarna arbetar oberoende av 
varandra. Detta eliminerar risken för kollision och skapar även en mycket effektiv station med 
minimal tidsåtgång tillägnad åt kollisionshantering. Utvecklingen av robotprogrammet har också 
tagits fram med effektivitet i högsta prioritet, detta har medfört ett system med låg ställtid vilket 
också bidrar till en högre effektivitet.   
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Bilagor 
Bilaga 1 – beskrivning av RAPID-kommandon 

MODULE – Ett program i RAPID består av en eller fler moduler beroende på programmets 
komplexitet. I modulen beskrivs allt som roboten ska göra och alla variabler som ska hanteras 
deklareras. En modul kan anses vara ett slags delprogram, men som nämnt tidigare kan endast en 
modul räcka till vissa program och då exekveras denna modul som huvudprogram (ABB (2010)). 

TASK PERS – TASK PERS används för att deklarera variabler med värden som ska hållas 
oförändrade under körning (ABB (2010)). 

 TASK PERS tooldata tSugkopp :=[True,[[x,x,x],[x,x,x,x]],[x,x,x,x],[x,x,x,x],x,x,x]];  
 

I exemplet ovan används TASK PERS ihop med ”tooldata” som används för att deklarera ett 
verktygs egenskaper. I exemplet nedan deklareras ett läge ”rHempunkt” som roboten senare ska 
användas som en position för roboten mellan körningarna (ABB (2010)). Lägen deklareras med 
”robtarget” enligt: 

 TASK PERS robtarget rHempunkt := [[x,x,x],[x,x,x,x],[x,x,x,x],[x,x,x,x,x,x]]; 

PROC – Ett delprogram så kallat ”procedure” som exekveras under MODULE och ligger alltså 
under denna i programhierarkin. Det kan under samma modul finnas flera procedurer, till 
exempel en procedur för att hämta en detalj och en procedur för att lämna en detalj (ABB 
(2010)). 

FOR – används när en eller flera instruktioner ska repeteras ett antal gånger. I detta fall repeterar 
for-loopen rutin1 tio gånger (ABB (2010)).  

FOR i FROM 1 TO 10 DO 
 rutin1; 
ENDFOR  

IF – används när en eller flera instruktioner ska utföras beroende på om ett villkor är uppfyllt 
eller ej. I detta fall utförs rutin1 om antal objekt är större än ett, om antal objekt inte är större än 
ett stoppas programmet (ABB (2010)).  

IF antalobjekt > 1 THEN 
 rutin1; 
ELSE 
 Stop; 
ENDIF 

MoveL (Move Linear) – används för att flytta TCP (tool center point) linjärt till en given 
destination. Här specificeras punkten den ska till, med vilken hastighet TCP ska röra sig [mm/s], 
hur stor radiell felmarginal som är tillåten [mm], vilket verktyg som är monterat och vilket 
arbetsobjekt som används. Enligt instruktionen nedan ska verktyg1 flytta sig linjärt till punkten 
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p1 inom 50 mm radie med hastigheten 1000 mm/s, allt relaterat till koordinatsystemet för 
arbetsobjekt1 (ABB (2010)).  

MoveL p1, v1000, z50, verktyg1,\WObj:=warbetsobjekt1; 

MoveJ (Move Joint) – används för att flytta TCP på det snabbaste sättet till en given 
destination. Instruktionens format är densamma som MoveL så att enligt instruktionen ska 
roboten flytta verktyg1 till punkten p2 helt utan felmarginal med hastigheten 500 mm/s, relaterat 
till koordinatsystemet för arbetsobjekt1 (ABB (2010)).   

MoveJ, p2, v500, fine, tverktyg1,\WObj:=warbetsobjekt1; 

robtarget – används för att definiera positionen av roboten och dess axlar. För att definiera en 
punkt för användning i flyttinstruktionerna (MoveL, MoveJ) används robtarget. I robtarget lagras 
inte bara koordinater för positionen, utan även hur axlarna på roboten är vridna. I formatet är det 
fyra parametrar som betraktas, positionen av punkten i koordinatsystemet, orienteringen av 
verktyget när den står i samma riktning som koordinatsystemet, axelkonfigurationen och 
positionen av ytterligare logiska axlar. I instruktionen nedan beskrivs positionen för rGreppPunkt 
med koordinaterna [0,0,0], orienteringen [0,0,0,0], axelkonfigurationen [-1,0,-3,0]. Den sista 
delen av definitionen beskriver ytterligare axlar, men förutsatt att systemet inte har några axlar 
utöver robotens egna lämnas de med värdet 9 ∗ 10% vilket betyder att de är odefinierade (ABB 
(2010)).  

robtarget rGreppPunkt:=[[0,0,0],[0,0,0,0],[-1,0,3,0], 
[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 

wobjdata – används för att beskriva arbetsobjektet där roboten ska operera. Används främst i 
flyttinstruktioner. Detta är så att positionen i flyttinstruktionen baseras på arbetsobjektets 
koordinatsystem istället för något annat. Formatet på arbetsobjektets instruktion nedan består av 
sex parametrar. De två första parametrarna beskriver om roboten håller i arbetsobjektet 
respektive om ett fix User Frame-koordinatsystem används. Den tredje beskriver User Frame-
koordinaternas origo [0,0,0] följt av origos rotation vilket i detta fall är obefintligt [1,0,0,0]. De 
sista beskriver samma sak men för Objekt Frame-koordinatsystemet istället (ABB (2010)).   

wobjdata wArbetsobjekt1:=[FALSE,TRUE,"",[[0,0,0],[1,0,0,0]], 
[[0,0,0],[1,0,0,0]]]; 
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tooldata – används för att beskriva karakteristiken av ett verktyg. Instruktionen består av sju 
komponenter där den första är en boolesk variabel som antingen är sann eller falsk. Den säger 
om roboten håller i verktyget eller om det är ett externt verktyg som är stationärt placerat inom 
robotens räckhåll. Den andra komponenten beskriver de dimensioner verktyget innehar medan 
den tredje beskriver verktyget orientering i förhållande till sjätte axeln på roboten (den längst ut 
på armen). Den fjärde och femte komponenten beskriver verktygets vikt och masscentrum 
medan den sjätte och sjunde beskriver hur verktygets massa ska betraktas (punktkraft, 
volymkraft) och verktygets tröghetsmoment (ABB (2010)).  

tooldata tVerktyg1 := [TRUE,[[23.354,13.0714,159.664],[1,0,0,0]], 
[2,[0,0,50],[1,0,0,0],0,0,0]]; 

I/O-funktion – används till att aktivera input/outputs som i sin tur styr ett externt don. Först 
deklareras utgången i systemet där namn och funktion anges. Därefter aktiverar man eller 
avaktiverar utgången i robotprogrammeringen. I exemplet nedan illustreras hur en utgång som 
aktiverar plockdonet ”doVacuum” i fem sekunder och sedan avaktiverar det. 

 Set doVacuum; 

 WaitTime 5; 

 Reset doVacuum; 
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Bilaga 2 – Genomförande av kalibrering 

Öppna kalibreringsinställningar i Mabema Finder. 

1. Välj kalibreringsmetod ”Absolutkalibrering med robot”. 
2. Placera och fotografera kalibreringsplattan på vad som ska betraktas på nollplanet. 
3. Öppna absolutkalibreringsmodulen i robotens styrenhet. 
4. Flytta robotens verktyg till hörn 1 och spara punkten i programmet. 
5. Flytta robotens verktyg till någon punkt längs den önskade x-axeln på kalibreringsplattan 

och spara punkten i programmet. 
6. Flytta robotens verktyg till någon punkt längs den önskade y-axeln på kalibreringsplattan 

och spara punkten i programmet. 
7. Placera och fotografera kalibreringsplattan på ett eller flera parallella plan ovanför 

nollplanet (närmare kameran). 
8. Flytta robotens verktyg till hörn 1 och spara punkten i programmet. 
9. Flytta robotens verktyg till någon punkt längs den önskade x-axeln på kalibreringsplattan 

och spara punkten i programmet. 
10. Flytta robotens verktyg till någon punkt längs den önskade y-axeln på kalibreringsplattan 

och spara punkten i programmet. 
11. Repetera ovanstående steg för varje plan där kalibreringsplattan blivit fotograferad. 
12. Granska och godkänn kalibreringen om önskade resultat uppnås. (Mabema AB (årtal 

saknas) sida 8-10). 
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Bilaga 3 – proceduren FirstPick 

 
Första delen av proceduren ”FirstPick”. 
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Andra delen av proceduren ”FirstPick”. 
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Bilaga 4 – proceduren Pick 

 

Första delen av proceduren ”Pick”. 

 

Andra delen av proceduren ”Pick”. 


