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HÄLSA & VÄLFÄRD INDUSTRIVÅRA STYRKOR OCH 
FOKUSOMRÅDEN

➢ Unik kompetens och gedigen erfarenhet inom 
robot- och applikationsutveckling.

➢ Innovativa lösningar inom välfärdsteknologi,
industri samt nya branscher.



INDUSTRI

Ökad effektivitet och 
konkurrenskraft



ERBJUDANDE - INDUSTRI

FoU

• Teknisk rådgivning
• Simulering
• Koncept- och 

prototyputveckling
• Projektledning 

Produktivitetsförbättring

• Förutsättningsstudier
• Automationsförstudier
• Simulering
• Stöd i implementerings-

processen

Collaborative Robot Test Center

• Förstudier
• Proof-of-concept

Utbildning

• Robotautomation
• Beställarkompetens
• Omvärldsanalys



Collaborative Robot Test Center (CRTC)

Video:



Skanska – robotiserad armering

Video:



Testbädd Digiload Robotdalen 
målbild
Uppdraget är att verifiera robotbaserade koncept för hängning på 
målerifixturer, där minimering av anpassningar behöver göras på 
målerilinan för automatisering. 

T.ex att hänga objekt direkt på conveyor eller förhänga på fixtur. 
Utmaningar i Digiload projektet är 3D sensorers precision och 
beräkningshastigheter, samt robotens förmåga att anpassa sina rörelser 
till fritt hängande och pendlande fixturer.

Projektslut dec 2020



https://my.matterport.com/show/?m=hH9Yjxdyi1e

https://my.matterport.com/show/?m=hH9Yjxdyi1e


Våra partners

Unibap – Specialiserar på AI lösningar för rymd och industri och i detta 
projekt en AI baserad 3D sensor för att hitta krokar för hängning

Gleechi – Automatisk generering av möjliga gripmönster för robot 

Hjort-Conveyor – Komplett conveyor för hängning av olika objekt

ABB – Industrirobotar

Bogelack – Legolackerare i Ulricehamn



HÄLSA & VÄLFÄRDObjekt från Bogelack

Fixtur/Hangare Produkt



UniBap IVS

Första ambitionen
”Visual servoing”
eller följa en pendlande 
rörelse för att hänga 
direkt på fixtur hängande i 
conveyor



HÄLSA & VÄLFÄRD”Visual Servoing”

➢ Fördelar
➢Minimal förändring av layout mellan en manuell hängning och en 

automatisk

➢Enklare att skapa flexiblare och flyttbar automation

➢Hanterar variationer på fixturer/hängare



HÄLSA & VÄLFÄRD”Visual Servoing”

➢Utmaningar
➢ Sensorer för att ”tracka” rörelsen av fixtur
➢Roboten skall hinna med och styra/korrigera på 

input från sensorn
➢ ”Pendelrörelsen” förändras vid varje påhäng av 

objekt pga att masscentrum påverkas och att 
robothängning ger oftast en extra knuff av fixtur

➢Hinna hänga alla objekt under tiden fixturen är i 
robotens räckvidd

➢ Fixturens/hängarens vekhet



HÄLSA & VÄLFÄRDResultat ”Visual Servoing”

➢Deep learning för att känna igen hängare 

➢Prestanda vad gäller precision och frevkens nådde inte 
riktigt fram till målet.  Vid följande av en pendlande 
hängare så hittas inte krokarna med bättre prestanda 
än +-5mm i en uppdateringsfrekvens mellan 200-300 
ms. 

➢Robotens förmåga att följa den pendlande rörelsen 
kvar att undersöka mha en laser sensor, skall göras 
innan projektslut 

➢ Dock går utvecklingen 
snabbt, redan idag har 
Unibap nya sensorer 
som vore intressanta att 
verifiera.



Reviderade mål

1. Hänga offline med 
robot sedan hänga fixtur 
online.

2. Automatisk 
programmering av 
greppunkter vid hantering 
av objekten



HÄLSA & VÄLFÄRDBlandning offline/online hängning

➢ Fördelar
➢ Liten förändring av layout mellan en manuell hängning och en automatisk
➢Hanterar variationer på fixturer/hängare

➢Nackdelar
➢Kräver ytterligare en robot för varje station
➢ Individuella fixtureringar för varje hängare



HÄLSA & VÄLFÄRDBlandning offline/online hängning

➢Utmaningar
➢ Stor variation av hängare 
➢Minimera tiden för inmätning
➢Vek struktur i hängare påverkar krokposition även 

om hängare hålls på samma plats



DigiLoad testbed

1. Robot 1 
hämtar fixtur i 
fixturmagasin

2. Robot 1 
Håller upp fixtur i stativ 
framför Robot2

3. Robot 2
Mäter in position av 
krokar med UniBap sensor

4. Robot 2
Plockar objekt från pall 
mha vision och Gleechi
genererade greppunkter 
och hänger på fixtur

5. Robot 1 hänger full fixtur 
på Conveyer



Inmätning med 
UniBap 3D 
sensor



Gleechi
integration



HÄLSA & VÄLFÄRDResultat: Blandning offline/online hängning

➢ För mycket cykeltid förloras med den aktuella konfigurationen av Sensorn

➢ Sensoralgoritm måste implementeras i HW, för att prestandaförbättras med en faktor 
1000

➢Realistiskt att förenkla programmeringen av roboten för plock av objekt



Slutsatser:
• Hängning online krävs mer tester med nyare sensorer och hårdvaru-

implementerade algoritmer 
• Troligen krävs flera sensorer/kameror/scannrar för att tracka hängare och objekt

• Hänging offline/online:
• Vid hög produktionstakt, krävs flera robotstationer agerande på samma 

conveyor
• Annan konfiguration av sensorer för att detektera krokar
• Hårdvaru-implementerade algoritmer
• Automatisk gripmönster/Enklare programmering är fullt möjligt att 

industrialisera


