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Abstract  

Collaborative robots are a key challenge in industrial development. The problem today is that 
industrial robots are not adapted for close collaboration with humans and security gates are a 
need. This study focuses on developing an emulation model that can demonstrate such 
collaboration without the need for security gates. The project is based on the concept (virtual 
commissioning) which is about using emulation tools to develop a digital twin that is a copy of 
a physical system. With the help of the model, the system's functions and program code will be 
tested and validated before a real implementation is performed. On behalf of the University of 
Skövde, the thesis work was carried out to investigate the possibility of a close collaboration 
between a person and industrial robot in a virtual environment. In the study, two different 
methods have been developed to investigate the possibility of a collaboration but also to 
develop an emulation model. With this, operating lists have been created to clarify the person 
and the robot work tasks. Process scenarios were then created to demonstrate how such 
collaboration can take place in a virtual environment. A functioning emulation model in which 
man and robot collaborate, was delivered to the University of Skövde. By using the emulation 
model, the university can create and test different solutions before an implementation of a real 
system takes place. Finally, an emulation method is proposed that can be used to develop a 
digital twin.  
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Sammanfattning 

 
Kollaborativa robotar är en central utmaning vid industriell utveckling. Problemet idag är att 
industrirobotar inte är anpassade för ett nära samarbete med människa och säkerhetsgrindar 
är ett behov. Denna studie fokuserar på att utveckla en emuleringsmodell som kan 
demonstrera ett sådant samarbete utan behov av säkerhetsgrindar. Projektet bygger på 
konceptet (virtuell idrifttagning) som handlar om att använda emuleringsverktyg för att 
utveckla en digital tvilling som är en kopia av ett fysiskt system. Med hjälp av modellen 
kommer systemets funktioner och programkod testas och valideras innan en verklig 
implementation utförs. På uppdrag av högskolan i Skövde utfördes examensarbetet för att 
undersöka möjligheten om ett nära samarbete mellan en människa och industrirobot i en 
virtuell miljö. I studien har två olika metoder utvecklats för att undersöka möjligheten till ett 
samarbete men också utveckla en emuleringsmodell. Med detta har operationslistor skapats 
för att tydliggöra människan respektive roboten arbetsuppgifter. Sedan skapades process 
scenarier för att demonstrera hur ett sådant samarbete kan ske i en virtuell miljö. En 
fungerande emuleringsmodell där människa och robot samarbetar, levererades till högskolan 
i Skövde. Genom att använda emuleringsmodellen kan högskolan skapa och testa olika 
lösningar innan en implementation av ett verkligt system sker. Slutligen föreslås en 
emuleringsmetod som kan användas för att utveckla en digital tvilling.   
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1. Introduktion 
Detta kapitel introducerar läsaren till projektet genom en projektbakgrund som beskriver 

vad projektet handlar om. Projektets syfte och mål förklaras men även problemet som är 

huvudorsaken till att detta examensarbete görs i första hand. Slutligen beskrivs projektets 

avgränsningar. Tanken med avgränsningar är att studenterna skal kunna uppnå de syften 

och mål i projektet inom den bestämda tidsramen projektet har. 

1.1 Bakgrund 

Studenterna som skriver examensarbetet har fått i uppgift från högskolan i Skövde att föreslå 

en lösning för ett samarbete mellan en människa och industrirobot i from av en 

emuleringsmodell. Samarbetet handlar om att en människa ska tillsammans med en 

industrirobot utföra enskilda eller gemensamma arbetsmoment för att montera och 

demontera olika motordelar i en industriell arbetsmiljö. 

Högskolan i Skövde har bifogat studenterna med 3D-CAD ritning som består av ett färdigt 

designat system. Den befogade ritningen är enbart en visuell representation för hur systemets 

layout ska vara och är baserat på det verkliga systemet som högskolan forskar. Därmed har 

studenterna fritt val att göra ändringar i systemet och behöver inte ta hänsyn till det verkliga 

systemets layout. 3D-CAD ritningen består av en industrirobot av modell ABB IRB-2600, 

robotverktyg, tre arbetsstationer, transportband och motordelar. Systemet som beskrivs i 3D-

CAD ritningen är väl genomtänkt av högskolan. Detta innebär att studenterna inte behöver 

bygga om eller ändra på systemets layout som till exempel placering och val av utrustning samt 

systemets kostnader.  

Eftersom att industriroboten som används i projektet är en ABB robot, önskar högskolan i 

Skövde att studenterna utvecklar emuleringsmodellen i ett mjukvaruprogram som är lämplig 

för ABB robotar. Detta görs för att säkerställa kompatibiliteten mellan industriroboten och 

mjukvaruprogrammet, men också för att programvaran finns installerat på högskolans datorer 

som studenterna har tillgång till. Val av mjukvara presenteras i kapitel 1.4. 

Projektet bygger på konceptet (Virtuell idrifttagning) som handlar om att använda 

emuleringsverktyg för att utveckla en digital tvilling som är en kopia av ett fysiskt system. Detta 

för att kunna testa och validera systemets funktioner innan en verklig implementation sker. 

Emuleringsmodellen kommer användas för att experimentera hur ett samarbete mellan 

människa och industrirobot kan ske och innebära betydande fördelar för dagens industrier om 

ett sådant system implementeras i en verklig miljö. Därför är det viktigt att studenterna 

utvecklar en flexibel lösning där användaren har möjligheten att utföra tester och 

experimentera studenternas framtagna lösning men också användarens egna lösningar. Med 

en flexibel lösning menas att studenterna kommer skapa en operationslista som består av olika 

operationer där varje operation är ett arbetsmoment och kan utföras av människa, robot eller 

båda två. Tanken bakom detta är att användaren ska efter önskemål kunna kombinera de olika 

operationerna för att skapa en fungerande process. Studenterna kommer också skapa deras 

egna processer för att demonstrera olika scenarion för ett sådant samarbete men också för att 

kunna testa och validera systemets funktioner enligt högskolans krav och önskemål. 
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1.2 Syfte och Mål 

➢ Syftet med studien är att utveckla en lösning till en arbetsmiljö i form av en 

emuleringsmodell där ett samarbete mellan människa och industrirobot kan ske och 

innebära betydande fördelar. 

➢ Målet med studien är att föreslå en modellerings- och emuleringsmetod för en 

industriell mänsklig robot arbetande arbetscell som består av hårdvaror (t ex 

industrirobot, transportsystem) och programvaror (t ex operationsplaneringssystem, 

robotstyrningssystem). 

Delmål  

➢ Identifiera människans-och robotensarbetsuppgifter och skapa två operationslistor för 

montering och demontering av motordelarna 

➢ Utifrån operationslistorna ska processer skapas för att senare kunna demonstrera olika 

scenarion för ett samarbete mellan människa och robot i en emuleringsmodell  

➢ Importera en 3D-CAD ritning i emuleringsprogrammet  

➢ Skapa en digital tvilling  

➢ Modellering av funktioner som till exempel verktygs mekanismer och robotrörelser   

➢ Testa emuleringsmodellen 

➢ Validera lösningen tillsammans med högskolan  

➢ Presentera lösningen och leverera en fungerande emuleringsmodell till högskolan  

Högskolans krav och önskemål  

➢ Skapa en digital tvilling (krav) 

➢ Föreslå en metod för ett samarbete mellan industrirobot och människa i en emulering 

(krav) 

➢ Handledaren från högskolan och studenterna ska validera emuleringsmodellen 

tillsammans (krav) 

➢ Samma processer ska kunna köras på alla arbetsstationer (önskemål)  

➢ Transportbandet i modellen ska användas för att transportera motordelarna 

(önskemål)  

1.3 Problembeskrivningar  

Kollaborativa robotar är en central utmaning vid industriell utveckling. Problemet idag är att 

industrirobotar inte är anpassade för ett nära samarbete med människa och säkerhetsgrindar 

är ett behov. Denna studie fokuserar på att utveckla en emuleringsmodell som kan 

demonstrera ett sådant samarbete utan behov av säkerhetsgrindar. Med hjälp av en 

emuleringsmodell kan problem som uppstår vid ett sådant samarbete lösas genom att testa, 

verifiera och optimera systemets funktioner och dess programkod.  

1.4 Val av mjukvara  

RobotStudio är ett mjukvaruprogram som kan användas för att styra en industrirobot i en 

virtuell miljö. Valet av programmet är baserat på sedan tidigare kunskap och erfarenheter om 

Robotstudio. Programmet ger möjligheten att importera en 3D-CAD modell för att skapa en 

emuleringsmodell genom att modulera och programmera. 



3 
 

1.5 Avgränsningar 

➢ Emuleringen kommer inte implementeras i en verklig miljö med verkliga utrustningar 

➢ Emuleringen kommer inte simulera säkerheten kring arbetscellen 

➢ Studien avgränsar sig till att använda en ABB-robot av modellen IRB-2600 

➢ Studien avgränsar sig till att använda mjukvaruprogrammet RobotStudio 

➢ En arbetsstation kommer enbart användas för montering och en annan station för 

demontering 
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2.  Hållbar utveckling 
Detta kapitel förklarar vad begreppet hållbar utveckling innebär och vad den består av. 
Kopplingen mellan examensarbetet och hållbar utveckling tas upp och hur tekniken och en 
digital tvilling kan påverka den hållbara utvecklingen ur det ekologiska, sociala och 
ekonomiska perspektivet. Hur detta projekt påverkar den hållbara utvecklingen förklaras i 
diskussion delen, se kapitel 10. 

2.1 Vad är hållbar utveckling? 

Hållbar utveckling är ett tankesätt som introduceras för första gången i 

Brundtlandskommissionens dokument “Vår gemensamma framtid från år 1987 (Gulliksson 

och Holmgren, 2018). Dokumentet beskriver att en hållbar utveckling är en utveckling som 

syftar till att säkerställa människans nuvarande behov utan att äventyra den framtida 

generations möjlighet att tillfredsställa sina egna behov (FN, 1987). 

Hållbar utveckling infattar tre olika områden, ekologisk, ekonomisk och social (Gröndahl och 

Svanström, 2011). Begreppen brukar används i den så kallade venndiagram-modellen, figur 1. 

Modellen i figur 1 visar tre cirklar som överlappar varandra och beskriver de tre nämnda 

områdena där mittenområdet beskriver en hållbar utveckling som består av ekologisk, social 

och ekonomisk hållbarhet (KTH, 2018). 

 

Figur 1Hållbarutveckling inspiration av (KTH, 2018)  
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2.2 Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet 

➢ Ekologisk Hållbarhet är ett samband mellan människa, natur och jordens ekosystem. 

Det handlar om att försöka spara på naturens resurser, ekosystemets funktioner och 

den biologiska mångfalden. (Gröndahl och Svanström, 2011) 

➢ Ekonomisk hållbarhet berör frågor som handlar om ekonomin. Det handlar om att nå 

en ekonomisk utveckling som uppnår människans behov och önskemål utan att skapa 

en negativ påverkan på miljön och samhället. (Pihl, 2014) 

➢ Social hållbarhet styrs ofta av kulturella och politiska aspekter. Det handlar om 

människans trivsel, rättigheter och behov. Det är också viktigt att människor känner 

trygghet och mår bra för ett hälsosamt samhälle. (Gröndahl och Svanström, 2011) 

2.3 Projektets syn på hållbar utveckling  

Detta projekt bygger på en forskningsstudie som föreslår en datorbaserad lösning till ett 
mänskligt- robot samarbete där ingen implementation kommer att ske. Detta innebär att 
projektet inte har en stor påverkan på den hållbara utvecklingen, men för att vidare kunna 
undersöka om projektet har en påverkan på den hållbara utvecklingen behandlas projektet 
som en tjänst och på detta sätt kan hänsyn tas till de tre aspekterna, ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet. Projektet kommer även diskutera vad det innebär ifall en framtida 
implementation kommer att ske, se kapitel 10.  

2.4 Teknikenspåverkan på den hållbara utvecklingen 

Gröndahl och Svanström (2011) beskriver att teknikens utveckling och dess användning är 

nödvändigt för att uppnå en hållbar utveckling. Enligt Sund (2017) har tekniken möjliggjort 

att kunna skicka och ta emot information digitalt men också att samlas och mötas över hela 

värden via internet. Denna typ av kommunikation sker genom att använda digitala enheter 

som till exempel datorer eller mobiltelefoner vilket ur det ekologiska perspektivet är mer 

miljövänligt då dessa enheter kan använda förnybara energikällor som till exempel sol- och 

vattenkraft, vilket sparar på naturens resurser jämfört med andra typer av transport som 

förbrukar bränsle och har i stor grad större påverkan på miljön då det flesta transportmetodera 

idag använder icke förnybara energikällor. Ur det ekonomiska perspektivet kostar det mindre 

pengar att kommunicera via internt än att behöva använda transportmetoder som till exempel 

billar eller kollektivtrafik för att mötas på en specifik plats. Den sociala aspekten delar också 

en vinst då det går betydligt snabbare och lättare att kommunicera via internet vilket sparar 

på människans tid och kraft då digitala enheter tillåter kommunikation över hela värden utan 

behov av långa transporter och väntetider. Sund (2017) 

En digital tvilling är ett datorbaserat verktyg som använder en dator för att bygga och förbättra 

produktionssystem. Konceptet används också för att testa, validera och observera systemets 

funktioner. Genom att använda en digital tvilling kan företag bygga nya system men också testa 

dessa system för att säkerställa rätt val av utrustning och material, men också möjligheten till 

att testa och validera systemets funktioner för att det ska blir rätt från början innan företaget 

väljer att implementera systemet i en verklig miljö. Detta minskar risken för fel som kan leda 

till ombyggnation vilket i viss fal kan betyda slöseri på både människans tid och krafter men 

också materiel då risken finns för att val av utrustning inte överensstämmer enligt företagets 

kravspecifikation. (Kritzinger, Karner, Traar, Henjes & Sihn 2018. Sund, 2017) 

Att använda en digital tvilling är en fördel ur det ekonomiska perspektivet då en datorbaserad 

lösning som också nämnts i tidigare text sparar på naturens resurser. Att bygga datorbaserade 

system sparar på naturens resurser då en dator förbrukar betydligt mindre energi jämfört med 
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tillverkning av till exempel maskiner och logistiksystem i en fabrik vilket också är en 

förbrukning av material. Ur det ekonomiska perspektivet kostar det betydligt mindre pengar 

att förbygga ett system digitalt då förtaget har möjligheten att säkerställa rätt val av utrustning 

och materiel enligt kravspecifikationen innan beslutet tas för inköp. En annan fördel genom 

att använda en dator behövs det ofta mindre personal för att utföra arbetet än vad det behövs 

i en verklig miljö vilket är lönsammare för företaget då det kostar företaget mer pengar att 

anställa personal. Användning av en digital tvilling har också en påverkan på den sociala 

aspekten då det minimerar risken för fel betyder detta förre om arbeten som kan betyda tynga 

lyft för människan men också repetitiva arbeten som tär på människans krafter. Detta bidrar 

till att människan välmående och trivsel vilket resulterar i en hälsosammare arbetsmiljö. 

(Kritzinger, Karner, Traar, Henjes & Sihn 2018). (Sund, 2017) 
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3. Metod 
I detta kapital förklaras vad en metod är och vilka metoder som används i projektet för 

rapportskrivning, skapa en lösning för ett människa- robot samarbete, utveckla en digital 

tvilling och slutligen för att utföra tester och validera genomförandet. 

3.1 Metodförklaring  

Författaren Ejvegård (2009) förklarar att en metod är ett vetenskaplig tänkande och ett sätt 

att komma närmare det ämne som ska behandlas. En metod kan påverka ämnet och det är 

viktigt att medvetet göra ett metodval för att kunna sträva efter vetenskaplighet.  

En metod används för att uppnå ett specifikt mål. Metod kan ses som ett verktyg, teknik eller 

väg då en tydlig plan och regler ska följas. Det är två olika metoder som ofta presenteras i en 

rapport, vilket är kvantitativa och kvalitativa metoder. Det som skiljer dessa metoder är att den 

kvantitativa metoden handlar om att samla in data som senare sammanställs som statistik och 

analyseras. Kvalitativa metoder bygger på att samla mindre material och data för att senare 

kunna bedöma dem. (NE, 2018) 

I detta projekt kommer inte kvantitativa eller kvalitativa metoder att används eftersom det inte 

finns data eller material som kan samlas in för analys eller bedömning. Studenterna intervjuer 

heller inte personer för att samla in idéer och tankar kring digital tvilling. Examensarbetet 

utgår från att utveckla och förslå en lösning för en människa och robot samarbete, och på grund 

av detta väljer studenterna att ta inspiration av andra rapporter som lyckades skapa en digital 

tvilling.  

3.2 Metodval 

De tre metoderna som används i projektet är en inspiration av författarna, Guerreros, Fong, 

Thorpe och Buas. Utifrån metoderna har en diskussion om vilka metoder som passar just detta 

projekt och för att kunna bemöta högskolans krav och önskemål utförs. Syftet med metoderna 

är att underlätta utförandet av projektet men också för läsaren att förstå vad som har gjorts. 

❖ Metodval för projektet  

➢ Metod för rapportskrivning 

➢ Metod för att utveckla ett samarbete mellan människa och robot 

➢ Metod för skapelse av emuleringsmodell 
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3.3 Metod för rapportskrivning 

Projekt kommer struktureras på ett sätt som underlättar för läsaren att snabbt kunna förstå 

ämnet som examensarbetet handlar om. Eftersom projektet består av både en teoretisk och 

praktisk del skapades en punktlista för att tydliggöra vilka delar i projektet är de teoretiska och 

praktiska. 

❖ Teoretisk kunskap 

➢ Introduktion 

➢ Hållbar utveckling 

➢ Teoretisk referensram  

➢ Litteraturstudie 

➢ Resultat  

➢ Diskussion 

❖ Praktisk kunskap  

➢ Skapelse av en emuleringsmodell  

➢ Modulera och programmera emuleringsmodellen 

➢ Skapa mekanism, Smart Components och event manager  

➢ Skapa två operationslistor  

➢ Skapa processer för ett samarbete mellan människa och industrirobot   

3.4 Metod för att utveckla ett samarbete mellan människa 

och robot 

En av de största utmaningarna i projektet är att ta fram en lösning om hur en människa och 

industrirobot kan samarbeta i en virtuell arbetsmiljö. För att undersöka detta har en metod 

utvecklats. Metoden består av 12 steg som är inspirerad av Fong, Thrope och Bus (2001) som 

i deras rapport undersökt människans och robotens arbetsuppgifter.  

Den framtagna metoden i figur 2 används för att undersöka människans och robotens 

arbetsuppgifter för att skapa processer där människan och roboten kan samarbeta i en 

emuleringsmodell. Listan nedan sammanfattar 12 stegsmetoden i figur 2 

➢ Skapa förståelse för systemet 

➢ Identifiera människans och robotens arbetsuppgifter 

➢ Skapa två operationslistor för montering och demontering 

➢ Skapa fyra processer där människan och industriroboten samarbetar 

➢ Utveckla en emuleringsmodell för att demonstrera samarbetet 

➢ Verifiering av emuleringsmodellen 

➢ Presentera lösningen 
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Figur 2 Metod för ett samarbete mellan människa och industrirobot 
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3.5 Metod för skapelse av emuleringsmodell 

Guerrero et al. (2014) skapade en emuleringsmodell genom att följa en metod som består av 5 

olika steg. Enligt författaren byggdes emuleringsmodellen för att kunna konstituera produkter 

och produktionsprocesser i en virtuell miljö. Enligt Guerrero et al. (2014) kallas detta för 

digital tillverkning, genom att använda emuleringsverktyg för att bygga datorbaserade system 

vilket kan underlätta skapelse fysiska produkter och tillverkningsprocesser.   

I detta projekt kommer inspiration tas av Guerreros rapport för att utveckla en 

emuleringsmodell. Guerrero’s metod kommer omarbetas för att den ska passa projektets syfte 

och mål. Därför kommer sista steget i Guerrero’s metod inte användas. Guerrero et al. (2014) 

använder steg 5 i metoden för att överföra koder till en fysisk modell, vilket inte görs i detta 

projekt eftersom att ingen planerad implementation kommer ske. Med detta har en modell 

som består av 4 steg skapats, se nedanstående lista som kort fattar metoden i figur 3. 

➢ Steg1 skapa förståelse för systemet och ingående delar 

➢ Steg2 skapa rörelser för verktygen som används i modellen 

➢ Steg3, skapa ingångs och utgångssignaler samt HMI-panel i modellen 

➢ Steg4, skapa arbetsmoment och processer för människan och roboten 

 

Figur 3 Metod för skapelse av emuleringsmodell 
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4. Rapportens deposition 

Detta kapitel innefattar en kort beskrivning av de olika delarna rapporten består av och 

kapitelförslag för läsaren.   

Kapitel/Titel Beskrivning  Läsare rekommendationer 

1. Introduktion Bakgrund om projektet. 

Syfte, mål och 

problembeskrivningar  

Samtliga läsare 

2. Hållbar utveckling Förklaring för hållbar 

utveckling och dess påverkan 

på tekniker 

Läsare som önskar mer kunskap 

om hållbar utveckling och dess 

koppling till digital tvillings  

3. Metod Metoder som används för att 

genomföra projektet 

Läsare som önskar mer kunskap 

om metoder för att utveckla en 

emuleringsmodell  

4 & 5. Teoretisk grund Relevant fakta förklaras och 

liknande studier analyseras 

Läsare som önskar mer kunskap 

om projektets ämnesområden   

6. Emuleringsmodellen Systemlayout och 

beskrivning av dess 

funktioner 

Samtliga läsare 

7. Genomförande Beskriver det teoretiska och 

praktiska genomförandet för 

att skapa en 

emuleringsmodell samt testa 

och validera modellen 

Läsare med tidigare erfarenheter 

inom området och RobotStudio 

7 & 8. Resultat och diskussion tar upp resultaten av 

genomförandet och 

diskuterar olika delar av 

projektet 

Samtliga läsare 

9 & 10. Slutsats och framtida 

arbete 

Projektavslut Samtliga läsare  
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5.  Teoretisk Referensram 
Detta kapitel introducerar läsaren till projektets ämnesområden för att öka förståelsen för 

de grundläggande delar projektet berör. Här beskrivs två viktiga huvudområden som 

projektet handlar om. Kapitel 4.1-4-3 förklarar industri 4.0, digital tvilling och Virtuell 

idrifttagning. Kapitel 4.4–4.9 förklarar automation, robotar, kollaborativa robotar och 

RobotStudio som används i projektet.    

5.1 Industri 4.0 

Industri 4.0 är den nuvarande trenden inom automation, och datahantering inom industriell 

tillverkning.  Termen Industri 4.0 används för första gången i Tyskland vid Hannover-mässan 

2011. Termen representerar den tyska regeringens syn på framtidens industriella utveckling 

och kallas för den fjärde industriella revolutionen. (INDUSTRIE 4.0, 2018). 

Huvudmålet med industri 4.0 är återindustrialisering, västvärlden ska återfå makten för en 

starkare konkurrensnivå med resten av värden. Detta avser genom att implementera 

datorbaserade system som kan leda dagens industrier mot en mer digitaliserad framtid där 

fabriker är självstyrda och kopplande till internet. (INDUSTRIE 4.0, 2018). 

Figur 4 visar en helhetsbild för den industriella utvecklingen som började vid 1700-talet och 

lede till Industri 4.0. (Nyteknik, 2018).      

➢ Första revolutionen ägde rum under 1700 talet och var en övergång från att tillverka 

för hand till att använda mekaniska utrustningar som drivs av vatten och ånga. 

(Nyteknik, 2018).       

➢ Andra revolutionen ägde rum under 1800 talet och introducerade elektricitet, 

massproduktion och produkter tillverkades i stora mängder. (Nyteknik, 2018).      

➢ Tredje revolutionen ägde rum under 2000 talet vilket var en ersättning av mekaniska 

och analoga system med digitala och automatiserade system. (Stearns, 2012). 

➢ Fjärde revolutionen introducerar koncept för självstyrda fabriker där produktion och 

logistik är kopplade till ett digitalt nätverkssystem. (INDUSTRIE 4.0, 2018).   

 

Figur 4 Industriell revolution (Radioidola, 2018) 

Med industri 4.0 introducerades bland annat koncepten IoT (Internet of Things), CPS (cyber-

physical Systems) och CC (Kognitiv databehandling). Samlingen av dessa koncept har bildat 

namnet “smart factory”. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hannoverm%C3%A4ssan


13 
 

5.1.1 Internet of Things (IoT) 

Internet of Things eller på svenska sakernas internet handlar att förutse vardagens föremål 

som kläder, produkter och maskiner med inbyggda sensorer och produktionsprocesser som är 

kopplade till internet för en sammankoppling som möjliggör utbyte av information i form av 

data (Kim, S, Park & Sungbom, 2017). Med hjälp av sensorer och en internetanslutning kan 

enheter uppfatta sin omgivning och dela data vilket ger tillverkningen en utökad flexibilitet, 

kortare ledtider och möjligheten att dela information med leverantören om deras användning 

som bidrar till en mer anpassad tillverkning av produkter (Nyteknik, 2018).    

5.1.2 Cyber-physical Systems (CPS) 

Cyber-physical Systems (CPS) handlar om en teknik som är baserat på (IoT) som 

sammankopplar den verkliga världen (fysiska världen) med cybervärlden. Detta genom 

integration och analys av informationen i form av data i den verkliga världen och cybervärlden. 

Tekniken möjliggör kontroll av produkter, maskiner och processer, funktion och rörelser 

genom bearbetning av information i form av data i en cyberspace utan människans ingripande. 

CPS har integrerats i autonoma bilar, processtyrning och robotteknik (Kim, S och Park, 

Sungbom, 2017) 

5.2 Digital Tvilling 

Digital tvilling är ett koncept som introducerades inom industriell tillverkning i samband med 

den fjärde industrirevolutionen Industri 4.0 (Negria, Fumagallia & Macchia 2017). Det är en 

virtuell datorbaserad kopia av en fysisk produkt, maskin eller system. Kopian speglar den 

fysiska motsvarigheten i form av en 3D- modell med program som består av 

förprogrammerade funktioner (Kritzinger, Karner, Traar, Henjes & Sihn 2018). Den digitala 

tvillingen är sammankopplad och synkroniserad till den fysiska motsvarigheten, detta för att 

den ska kunna dela och ta emot data i form av sensorhändelser, rörelser och instruktioner 

(Kritzinger et al. 2018). Det är viktigt att förändringar som görs i ena delen också görs i den 

andra, detta för att den digitala tvillingen ska behålla en trovärdig och realistisk representation 

för den fysiska motsvarigheten under dess livslängd (Kritzinger et al. 2018). Figur 5 visar 

dataflödet mellan en digital tvilling och den fysiska motsvarigheten. 

 

Figur 5 Digital Twin Data Flow (Kritzinger et al. 2018) 
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Enligt Negria et al. (2017) har det amerikanska företaget NASA sedan 2010 använt digital 

tvilling inom flygindustrin för att utveckla en digital kopia av ett flygfordon. Detta kunde hjälpa 

NASA utföra tester och simulera fordonens beteende i en digital miljö utan att behöva riskera 

människans säkerhet. Författarna beskriver också att med hjälp av en digital tvilling kunde 

NASA undersöka flygfordonens skick och genom detta förutse dess framtid. 

Ayani et al. (2018) beskriver att utveckling av en digital tvilling till en åldrad maskin kan bidra 

till att förlänga maskinens livslängd. En åldrad maskin brukar leda av mekaniska och tekniska 

problem men också brist på reservdelar på grund av att företaget som tillverkat maskinen inte 

längre stödjer maskinen. Detta medför problem eftersom att det inte går att ersätta slitna och 

söndriga delar med nya delar, vilket leder till svårigheter att genomföra underhåll. Det största 

problemet blir då att kostnaden för att behålla maskinen i produktion blir högre än att köpa 

en ny maskin som stödjer dagens teknik, vilket resulterar i att många företag väljer att avstå 

från att renovera den defekta maskinen och istället ersätta den med en ny. Ayani et al. (2018) 

syftar till att det finns ett annat alternativ än att ersätta den defekta maskinen med en ny. 

Alternativet är att utveckla en digital tvilling till den defekta maskinen. Med hjälp av en digital 

tvilling kan maskinens kontrollpanel (HMI) ersättas med en nyare och modernare version som 

stödjer dagens teknik. En digital tvilling tillåter utveckling av nya lösningar som till exempel 

maskindelar och rörelsefunktioner som kan bidra till att stödja maskinens renoveringsprocess 

under dess livslängd. Ayani et al. (2018) nämner visa fördelar med att utveckla en digital 

tvilling. Dessa fördelar är möjligheten till att lättare testa och validera maskinens lösningar i 

en virtuell miljö. Detta är en fördel då tester i verklig miljö kan medföra tunga lyft och 

tidskrävande arbetsmoment för personalen vilket betyder höga kostnader. 

Industrier har de senaste åren lagt fokus till de stora fördelarna som finns med att utveckla en 

digital tvilling som stödjer ett produktionssystem. Kritzinger et al. (2018) beskriver tre fördelar 

med att använda en digital tvilling. Första är möjligheten till simulering och optimering av 

funktioner men även de transporthänseendena som sker i produktionssystemet. Andra är en 

visuell och detaljerad uppfattning av produktionsprocessen från start till slut. Den sista är 

bättre dokumentation och enklare uppföljning av produktionsprocessen vilket resulterar i en 

högre produktivitet och effektivitet vilket bidrar till mindre kostnader och högre lönsamhet för 

företaget.   

5.3 Virtuell idrifttagning 

Iden med Virtuell idrifttagning är att koppla en digital tvilling som är en virtuell modell till ett 

verkligt system genom att använda en PLC (Programmable Logic Controller) eller en HMI-

panel (Human Machine Interface). Den virtuella modellen består av till exempel maskiner 

eller robotceller. Virtuell idrifttagning ger möjlighet att testa och verifiera lösning i en virtuell 

miljö innan den implementeras i det verkliga systemet (Hoffman et al. 2010). Enligt författaren 

syftet med Virtuell idrifttagning är att minska tiden för felsökning i ett system genom att 

använda en simulering- eller emuleringsmodell. (Liu, Suchold & Diedrich, 2012)    

Mekatroniska planmodell som Virtuell idrifttagning består av simulerar beteendet av den 

fysiska miljön.  PLC signaler ska agera som en verklig miljö för att sträva efter ett bättre 

visualiserat process för mänsklig observation. Om processen har bättre visualisering, kan då 

människa observera processen och för att detta ska ske måste mekatroniska planmodellen 

uppdelas i en orienterad beteendemodell och en kinematik 3D-Modell. (Liu, Suchold & 

Diedrich, 2012)  
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Kinematik 3D-modell är en geometrisk modell som är baserat på en 3D-CAD modell. I 

modellen bildas en gruppering av komponenter som tillhör varandra för att senare kunna flytta 

dem samtidigt. Modellen består inte av enbart mekaniska komponenter men även finns det 

information om den elektriska delar och slutpositioner. Syftet är att skapa en signalkoppling 

mellan den beteende modellen och den kinematiks 3D-modell. Kommunikationen mellan 

dessa kan bildas genom en TCP, fältbussar och Ethernet. (Liu, Suchold & Diedrich, 2012) 

Virtuell idrifttagning möjliggör att genomsöka ett system och dess programkod genom att 

använda verktyg för simulering och emulering innan implementering i en verklig produktion. 

Emulering och simulering är datorbaserade verktyg som ersätter användning av fysiska 

prototyper och lovar en utveckling med högre produktionseffektivitet, flexibilitet och säkerhet. 

(Qi et al. 2018) 

5.3.1 Simulering  

Simulering är ett koncept som använder en modellerad virtuell miljö för att styra och 

experimentera variation av olika parametrar som tillhör verklig produkt, system eller maskin. 

Simulering används för att testa hur ett system kan förändras över tid i förhållande till dess 

integrerade parametrar. Detta är då viktigt för att undersöka systemets kapacitet, hitta 

flaskhalsar och balansera flödet. (McGregor 2002) 

5.3.2 Emulering 

Emulering till skillnad från simulering görs i en verklig tid och utan behov av verkliga 

utrustningar, vilket gör den mindre lämpad för att utföra experimentella studier. Konceptet 

utnyttjas till att utveckla en digital modell som är en kopia av det fysiska produktionssystemet 

och kallas för en digital tvilling. Detta ger möjligheten till att testa och verifiera funktioner av 

ett system och dess programkod, men också möjligheten att observera systemets rörelser 

(Ayani 2018).  

5.4 Automation  

Automation är ett koncept inom industriell tillverkning som presenterades först år 1946 av en 

chefsingenjör som arbetade hos företaget Ford Motor Company. Konceptet kunde för första 

gången beskriva Fords nyskapade produktionssystem som då bestod av olika logistik- och 

tillverkningsprocesser (Groover, 2014). Automation definieras i form av en teknologi som kan 

utföra ett arbete utan människans assistans det är ett gemensamt samarbete mellan 

integrerade verktyg, maskiner och människor vars funktion är att tillverka en produkt 

(Groover, 2014). Ett automatiserat produktionssystem består av tre huvuddelar som 

tillsammans medverkar till att processen fungerar. Den första är energi i form av elektricitet 

och behövs för att driva processen, den andra är datorprogram till för att skapa 

förprogrammerade instruktioner i form av data eller information och behövs för att styra 

processen och den sista är en kontrollpanel för att aktivera instruktioner. (Groover, 2014) 

Groover (2014) definierar ett produktionssystem i form av ett gemensamt samarbete mellan 

integrerade verktyg, maskiner och människor vars funktion är att tillverka en produkt. Sedan 

nämner författaren två huvuddelar som tillsammans bildar ett fungerande produktionssystem. 

Första är anläggningen och inkluderar allt från materiel, verktyg, maskiner, robotar och 

transportsystem, andra är metoder och inkluderar de strategier företaget använder sig av för 

att styra produktionsflödet och lösa problem som omfattar produktkvalitet, 

produktionsprocessen, logistik och underhåll men också val av material, och designfasen. 

Groover (2014) förklarar att säkerhet, effektivitet, kvalitet, kapacitet och lönsamhet är de fem 
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fördelarna till varför dagens industrier ska investera i automatisering av produktionssystem. 

Automatisering bidrar till högre säkerhet efterkom att maskiner och robotar tar över de farliga, 

repetitiva och tröttsamma arbetena. Maskiner och robotar är också mer effektiva och 

noggranna vilket ger en ökning i produktionsflödet och produktionskvalitet. Alla dessa 

nämnda aspekter leder till att företaget får en mer lönsam produktion. (Groover, 2014) 

5.5 Robotar 

Människor har fascinerats av människoliknande varelser som till exempel robotar och redan 

under antiken hade människor tanken att skapa något som tjänar eller roar dem (Bolmsjö, 

2006). Under 1960-talet utvecklades och skapades den första industriroboten som hade enkla 

funktioner som att montera och positionera olika objekt med hjälp av ett gripdon (Bolmsjö, 

2006). Författaren beskriver att människorna hade olika grundsyn om robotar och att 

människan hade oro om att roboten skulle skada och ta kontroll över människan. För att kunna 

tackla den negativa grundsynen hos människorna skapade Isaac Asimov en god bild av roboten 

då han beskrev roboten som god och vänlig som tjänar människor och sedan skapade han tre 

grundlagar som de ska följa. De tre grundlagarna för robotar består av att en robot inte får 

skada människan, att den måste i alltid lyda eller ta order från människor och att den ska 

skydda sig från skada. Industrirobotar utvecklades från att utföra enkla arbetsuppgifter till att 

utföra tunga och farliga arbeten (Bolmsjö, 2006).     

Robotar består av olika funktioner och delsystem som underlättar för dem att utföra ett 

arbetsmoment på ett smidigt sätt. De olika funktioner och delsystem som robotar består av är 

t.ex. ett manipulatorsystem vilket innebär båda interna och externa delar som robotarmen har. 

Interna sensorer, drivdon, transmissioner och länkarmar är ingående delar på ett 

manipulatorsystem. Dessa delfunktioner har olika roller som t.ex. interna sensorer styr 

rörelsen hos robotar. Programmering är den allra viktigaste funktionen som en robot har och 

det är på grund av programmeringen som den kan utföra ett arbetsmoment. Programmeringen 

är deras språk och med hjälp av detta språk kan deras hastighet och rörelse styras. (Bolmsjö, 

2006) 

Robotars användningsområde kan delas i tre huvudområden, där varje huvudområde används 

och utnyttjas för att utföra ett specifikt arbetsmoment (Bolmsjö, 2006). Materialhantering är 

ett användningsområde där robotar inte deltar när produkten bearbetas istället har de ansvar 

för att lyfta och flytta färdig bearbetat produkt mellan två olika operationer (Bolmsjö, 2006). I 

processoperationer medverkar robotar när komponenter bearbetas (Bolmsjö, 2006). I det här 

användningsområdet kan robotar användas till t.ex. punktsvetsning och limning. Tredje 

huvudområdet som robotar användas till är montering vilket innebär sammansättning av två 

komponenter som ska monteras ihop (Bolmsjö, 2006).  

Samarbetet mellan människan och kollaborativa robotar i en arbetsmiljö kan delas i tre 

kategorier. Robotar och människor har gemensamma arbetsuppgifter och arbetsytor, delad 

arbetsuppgift och arbetsyta, gemensamma arbetsuppgift men separata och olika arbetsytor. 

figur 6 visar olika typer av kollaboration mellan människa och robot (Michalos et al. 2015). 
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Figur 6 Människa-robotkollaboration i en arbetsmiljö (Michalos et al. 2015) 

5.5.1 Industrirobot ABB IRB 2600  

IRB 2600 består av tre olika modeller som väger 272–276 kg och deras arm har två olika 

längder. Roboten som användas i projektet är en IRB 2600 som väger 272 kg med 1,65 meter 

armlängd. Genom att använda en IRB 2600 kan produktiviteten ökas, samt kan cykeltiden 

minskas upp till 25 procent (ABB, 2018b). roboten kan användas i olika arbetsmoment till 

exempel packning, materialhantering och bågsvetsning. Figur 7 visar en av de tre olika 

robotmodellerna (ABB, 2018b).  

 

Figur 7 IRB 2600 (ABB 2018b) 

IRB 2600 är ABB senaste robot av den senaste Sharp generationen och den klarar av att arbeta 

inom områden som bearbetning, mätning, montering- och svetsning. Roboten består av en 

smidig kontrollpanel av typen IRC5 som har den senaste versionen av gränssnittet RobotWare 

och är optimerad till att stödja de senaste funktionerna som till exempel (rörelse, utveckling- 

och genomförande av applikationsprogram). (ABB, 2018b)    
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5.5.2 Kollaborativa robotar  

Robotar användes ofta för att slutföra tunga och arbetsmiljöfarliga operationer och detta gav 

en stor fördel jämfört med manuella operationer eftersom de kunde slutföra olika 

arbetsmoment med noggrannhet och högre hastighet (Grahn, Langbeck, Johansen & Backman 

2016). Användning av robotar ledde till bättre ergonomi och att operationstider kunde 

minskas men det fanns även svagheter hos roboten som till exempel en begränsad uppfattning 

om vad som finns i närheten (Grahn et al. 2016). Detta leder till att det behövs säkerhetssystem 

och grindar för att garantera människans säkerhet och det är en kostnad som kan reduceras 

och undvikas vid användning av kollaborativa robotar (Grahn et al. 2016). Robotar och 

människor har olika egenskaper och styrkor, vilket gör att det är nödvändigt att skapa en 

kombination av människa och robot (Grahn et al. 2016). För att kunna lyckas skapa denna 

kombination är det viktigt att ta hänsyn till olika parametrar som t.ex. att det ska vara lönsamt 

att använda kollaborativa robotar i en Lean arbetsmiljö för att undvika konflikt mellan dem 

och Lean (Grahn et al. 2016).  

Det finns olika kollaborativa robotar ute i marknaden, vilket gör att konkurrensen mellan olika 

företag som tillverkar dem ökar. ABB är ett företag som tillverkar robotar och deras första 

kollaborativa robot kallas för YuMi. Den har två smidiga armar som används vid montering av 

små komponenter, se figur 8. Enligt ABB (2018a) är YuMi en människovänlig robot som kan 

arbeta tillsammans med en människa utan att hota människans säkerhet. Roboten har ett 

inbyggt säkerhetssystem som hindrar att skada människa ifall det sker en kontakt eller krock 

mellan människa och robot. 

 

Figur 8 YuMi- kollaborativ robot (ABB, 2018a) 

Det är fyra viktiga saker som ska tas hänsyn till vid tillverkning med hjälp av kollaborativa 

robotar. Det första är självmedvetenhet (Self-Awareness) då det ska tydliggöras vad 

kollaborativa robotar ska göra och vad människan ska göra. Det andra är självförtroende (Self-

Confidence) då roboten ska kunna undvika fara, eftersom människan inte alltid kan vara 

tillgänglig. Detta innebär att robotar inte alltid ska lita på att människan ger korrekt 

information, robotar ska dessutom ha förmågan att undvika faror och säkerställa sin egen 

säkerhet.  Det tredje är kommunikationen mellan kollaborativa robotar och människan. Den 

ska vara effektiv och tillgänglig för att kommunicera och dela information till varandra. Det 

fjärde och sista är träning och utbildning för människan som kommer att samarbeta med 

robotar. (Fong, Thorpe & Bau, 2001) 
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5.6 Online och offline-programmering 

För att en industrirobot ska kunna utföra en enkel rörelse som att t.ex. hämta en produkt 

behöver den få information i form av instruktioner som t.ex. produktens position och mått. 

Informationen finns i ett förprogrammerat program som sparas på robotens egna datorsystem 

(Bolmsjö, 2006). On-line och off-line är två olika metoder som används för att 

förprogrammera robotens rörelser. Den vanligaste metoden är on-line och görs med hjälp av 

robotens egna styrsystem, medan off-line kräver tillgång till en separat dator (Bolmsjö, 2006).  

Bolmsjö (2006) beskriver särskilda anledningar till varför en metod ska användas över den 

andra, men också vissa fördelar och nackdelar med dom två metoderna. Online 

programmering är mer handgriplig och direkt metod, eftersom den utförs utav människan som 

normalt kör roboten. Det är mindre fel vid drift eftersom programmeringen sker i en verklig 

arbetsmiljö där objekt och verktyg skall användas i produktion. Enklare funktionskontroll 

eftersom programmet utvecklas med hjälp av den verkliga roboten, detta gör att funktionerna 

enklare kan kontrolleras. Nackdelarna med online programmering är att robotsystemet måste 

användas vid programmeringen som gör att roboten måste tas ur produktion. En annan 

nackdel är att noggrannare och komplicerade rörelser är besvärliga och ibland omöjliga att 

programmera. Offline-programmering ger en högre produktivitet eftersom roboten inte 

behöver tas ur produktion under programmeringen. Vid offline-programmering erhålls en 

betydligt bättre dokumentation vilket gör det lättare att återanvända program. Nackdelar med 

offline-programmering att personal bör ha kunskap inom datorprogrammering. (Bolmsjö, 

2006) 

5.7 ABB RobotStudio 

RobotStudio är ett mjukvaruprogram som har utvecklats av företaget ABB och kan användas 

för offline-programmering, emulering och simulering av en ABB robot men också för att bygga 

en arbetscell. Programmet har ett smidigt 3D- gränssnitt som gör det enklare att modellera 

olika funktioner i en arbetscell. Detta ger möjligheten för att observera och optimera robotens 

rörelser. (ABB, 2017c) 
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6 Litteraturstudie 

6.1 Människa och kollaborativa robotar 

Schröter, Jaschewski, Kuhrke och Verl (2016) beskriver möjligheten att använda den nya 

tekniken HRI (Human-Robot Interaction) inom monteringsprocesser, vilka ofta är utformade 

för antingen en manuell eller helt automatiserad tillverkningsprocess. Detta begränsar 

förmågan att använda den nya tekniken. Författarna skapade ett flödesdiagram och en metod 

som beskriver vad som är viktigt vid användning av den nya tekniken HRI i 

monteringsprocessen.  Flödesdiagrammet består av fyra olika steg, där varje steg beskriver vad 

som ska utföras och hur det ska implementeras. Varje operation och sekvens ska definieras 

och samtidigt ska gemensamma arbetsuppgifter sammanställas. Sedan ska kapaciteten för 

robot och människa analyseras och bestämmas, vilket innebär att det ska tydliggöras vad 

människa och robotar kan utföra utan att belasta dem. Att identifiera HRI vid en 

monteringsprocess som var utformat för manuellt eller helt automatiserad kan sammanställas. 

Det underlättar att flera arbetsmoment kan slås ihop till en monteringsprocess. (Schröter, 

Jaschewski, Kuhrke & Verl, 2016) 

Muller, Vette, och Mailahn (2016) förklarar att kapaciteten av kollaborativa robotar (HRC) kan 

utnyttjas om människan accepterar systemet och det innebär att människan litar och är villig 

att samarbeta med en robot. Om robotar utför arbetet på ett naturligt sätt är det enklare för 

människan att acceptera systemet. Det handlar om att roboten utför arbetet med förutsägbart 

beteende. Författarna beskrev att människor kan acceptera ett system om de är delaktiga i när 

systemet utformas. Författarna analyserade även hur arbetsmoment kan fördelas mellan 

människa och kollaborativa robotar. Det innebär att arbetsfördelningen bör vara baserad på 

den kunskap och färdighet människan har. Vid arbetsfördelning är det viktigt att ta hänsyn till 

flera parametrar, till exempel ergonomi, säkerhet och kostnad. Studien visar att robotar kan 

utföra ett arbetsmoment med en konstant processhastighet vilket en människa inte kan klara. 

En människa har istället förmågan att arbeta på olika arbetsytor med en hög flexibilitet. 

(Muller, Vette, & Mailahn, 2016)   

Mautua, Ibarguren, Kildal, Susperregi och Sierra (2017) utförde olika experiment om 

människa och kollaborativa robotar. I experimentet har författarna analyserat hur en 

människa upplever samarbete med robotar och säkerheten kring arbetsområdet. I det första 

experimentet användes geststyrning för att informera var roboten kunde hämta ett objekt. Den 

identifierade var objektet befann sig och sedan kunde den plocka och lämna objektet på en 

annan position. I det andra experimentet testade författarna säkerheten när roboten arbetar. 

De sträckte ut handen och försökte röra roboten under arbetsgång men hela systemet 

stoppades automatiskt vid oplanerad kontakt med människa. Författarna visade att 

robotsystemet har förmågan att upptäcka och stoppa alla rörelser vid kontakt med människa. 

(Mautua, Ibarguren, Kildal, Susperregi & Sierra, 2017)   

Wang (2013) förklarar fyra steg om hur en kollision mellan en människa och robot kan 

undvikas i en industrimiljö. Dessa fyra steg som visas i figur 9 kommer ersätta alla nödstopp 

och fysiska säkerhetsutrustningar som användas för att förhindra fara och olyckor i en 

arbetsmiljö där människa och robot arbetar med samma eller separata arbetsuppgifter. Dessa 

underlättar också för människan att komma in, arbeta och lämna en robotcell utan att riskera 

sin säkerhet. (Wang, 2013) 
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Figur 9 visar 4 steg för hur kollision kan undvikas och dessa stegen beskrivs i texten nedan:  

➢ Steg 1: En robot kan fortsätta utföra ett arbetsmoment om människan inte befinner 

sig i robotcellen eller om människan har bra avstånd till roboten. (Wang, 2013) 

➢ Steg 2: Robotens hastighet kommer automatisk minskas om en människa arbetar i 

robotcellen. (Wang, 2013) 

➢ Steg 3: Rörelsen hos roboten kommer automatisk avbrytas om människan inte har bra 

avstånd till roboten och människan kommer varnas i form av ljud. (Wang, 2013) 

➢ Steg 4: Robotarmen kommer dras tillbaka till en säker position om människan 

fortsätter komma nära roboten. (Wang, 2013) 

 

Figur 9 Strategi för att undvika kollision (Wang, 2013) 

6.2 Maskininlärning: Digital Tvilling för mänsklig robot 

samarbete 

Dröder, Bobka, Germann, Gabriel och Dietrich (2018) studerade hur maskininlärning kan 

skapas med hjälp av en digital tvilling. Maskininlärning handlar om att en maskin med hjälp 

av olika metoder ska kunna utföra uppgifter utifrån data utan att behöva förprogrammeras 

(Dröder et al. 2018). Författarna beskriver att maskininlärning har förmåga att lösa de största 

problemen som begränsar ett samarbete mellan människa och robot. Ett sådant samarbete ses 

som en lösning för genomförande av komplicerade arbetsmoment som kräver människans 

flexibilitet men också robotens styrka och noggrannhet (Dröder et al. 2018). Problemet med 

detta är att industrirobotar kan vara farliga om de befinner sig för nära människan (Dröder et 

al. 2018) Farorna kan kopplas till människans varierande rörelser vilka är alltför komplicerade 

för ett kamerasystem att spåra. Författarna har därför implementerat maskininlärning 

tillsammans med ett kamerasystem som spårar människans rörelser för att kunna planera 

robotens rörelsepositioner. 

Studien började med att författarna skapade en digital tvilling som representerar den verkliga 

robotcellen. Modellen skapades med hjälp av mjukvaruprogrammet MatLab och innehåller 

data i form av program som gör det möjligt att simulera och testa olika lösningar. Sedan har 

de programmerat matematiska ekvationer och logaritmer för rörelseplanering och använder 

dessa för att undvika kollisioner. Programmet består av koder som har vissa ekvationer för att 

mäta människans avstånd från roboten och beskriver människan i form av ett 3D- 
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dimensionellt objekt eller ritning. Detta objekt representerar människans storlek och form. 

Objektet kan själv andra sin storlek baserat på människans rörelser i form av data som spåras 

av kamerasystemet. Detta gör att de matematiska ekvationerna ändrar värde och sedan sker 

en direkt ändring i koden för robotprogrammet. Detta påverkar till slut robotens rörelser och 

håller den på rätt avstånd från människan för att undvika kollision (Dröder et al. 2018). 

Det problem som författarna stötte på när de testade lösningen var att roboten hade en lång 

reaktionstid vilket ökar risken för kollision. För att roboten inte ska krocka med människan 

måste den ha en högre reaktionstid. För att öka reaktionstiden kunde författarna simulera 

lösningen och desto mer simuleringar de körde desto bättre blev reaktionstiden eftersom 

programmet har förmågan att förbättra sig själv. 

Resultatet av studien visar att en digital tvilling är ett lämpligt verktyg till att lösa 

säkerhetsproblem som uppstår vid ett samarbete mellan människa och robot. Den gör det 

möjligt att testa och simulera systemet för att förbättra reaktionstiden för robotens rörelse och 

dess förmåga att lära sig.  

6.3 Digital Tvilling: Tillämpning av emulering för 

maskinrenovering 

Ayani et al. (2018) har i samarbete med företaget Industri & Energi Sverige AB studerat en 

digital tvillings påverkan på en maskins livslängd. Maskinen som användes i studien är 

föråldrad och stöds inte längre av tillverkaren vilket har resulterat i brist på reservdelar och 

svårigheter vid underhåll. Ayani et al. (2018) beskriver att det är en högre kostnad för företaget 

att behålla en maskin i sådant läge än att ersätta den mot en ny och föreslår därför utveckling 

av en digital tvilling för att stödja maskinens renoveringsprocess. 

Maskinen tillverkar sandkärnor för ett gjuteri och består av tre delar: elektrisk del, pneumatisk 

del och hydraulisk del. Den har också en PLC och HMI panel. Eftersom maskinen består av 

många komplexa element behövdes en studie utföras för att kunna få en djupare förståelse för 

maskinens funktionalitet och hur de olika huvuddelarna fungerar ihop samt hur de olika 

delsystemen och sensorerna fungerar dels som en enhet och dels tillsammans med 

huvuddelarna (Ayani et al. 2018). Studien var nödvändig för att kunna utveckla en trovärdig 

och realistisk 3D- modell i form av en digital tvilling.  

Ayani et al. (2018) började med att utveckla en digital tvilling med hjälp av det datorbaserade 

emuleringsverktyget Simumatik3D. Verktyget består av ett 3D- gränssnitt som gör den 

lättanvänd och inte kräver höga kunskaper inom programmering. Den har också ett bibliotek 

som innehåller de delar som maskinen består av, som till exempel elektriska-, pneumatiska- 

och hydrauliska delar, vilket var en fördel och på så sätt förenklade byggandet av de 

mekatroniska delarna tvillingen består av (Ayani et al. 2018). Nästa steg var att ersätta den 

gamla PLC:n med en nyare modell som stödjer anslutning till de signalerna av HMI-panel och 

sensorer. Detta var viktigt för att kunna sammankoppla de ingångar och utgångar PLC:n har 

mellan den fysiska maskinen och den digitala tvillingen. Sammankopplingen gjorde att det 

gick att styra maskinens funktioner genom båda systemen men också för att kunna jämföra 

skillnader och sedan hitta fel (Ayani et al. 2018). Sista steget var att byta ut de defekta och 

föråldrade delarna maskinen bestod av samt se till att HMI panelen styrde alla funktioner. I 

detta steg var det viktigt att hela tiden testa och sedan optimera tills det blev rätt. 
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Att utnyttja emulering till att utveckla en digital tvilling för en maskin i denna studie visade 

goda resultat och fördelar (Ayani et al. 2018). Den hjälpte till att stödja maskinens 

renoveringsprocess genom möjligheten att representera den fysiska maskinens funktioner och 

imitera dess rörelser. Med detta kunde författarna studera, förstå, testa, validera och optimera 

maskinens funktioner (Ayani et al. 2018). De lyckades reducera tiden för renoveringsprocessen 

med 60 % och uppnådde 50 % lägre ställtider. Slutligen beskriver Ayani et al. (2018) att 

projektet var tidskrävande och kostsamt men däremot hade företaget uppnått en ökad 

leveranskvalitet vilket resulterade i en ökad lönsamhet i slutändan.  

6.4 Virtuell idrifttagning 

Muzan, Faisal, Al-Assadi och Iwan (2012) importerade en 3D-CAD ritning i RobotStudio för 

att kunna skapa olika Target och Path. 3D-CAD ritningen bestod av en ABB IRB1410 robot som 

hade till uppgift att skriva text och måla på en vägg. I RobotStudio kunde författarna jogga 

roboten och definiera olika Target. Därefter kunde de skapa RAPID koder och I/O signaler för 

att kunna köra ett målningsprogram. Med hjälp av RAPID koder lyckades de att skapa en 

digital utgångskonfiguration som styrde när en luftkompressor skulle aktiveras och när den 

skulle avaktiveras. Programmet som skapades i RobotStudio kunde överföras till ett USB-

minne som sedan kunde sättas in i robotkontrollen så att roboten senare skulle kunna köras i 

en verklig miljö. Enligt författarna lyckades de att minimera kostnaden för målning och 

förbättra säkerheten. 

Guerrero et al. (2014)  skapade en virtuell idrifttagnings modell för en enkel Pick – and Place 

produktionscell. Författaren använde Siemens mjukvara för att importera en 3D-CAD modell 

som representerar ett verkligt system. I studien delades alla objekt i modellen i två olika 

kategorier och det är en statisk- och dynamisk del. Den statiska delen har inte den fysiska 

rörelsen, medan den dynamiska delen har den fysiska rörelsen. Studien förklarar att en 

emuleringsmodell inte enbart användas för att minimera produktionstider, istället kan det 

även användas för att lära sig om automatisering och för att reducera olyckor. Författaren 

följde 5 olika steg för att utveckla och skapa en virtuell idrifttagning.  

➢ Systembeskrivning: I detta steg presenterades vad systemet består av och var 

produkten kan hämtas och lämnas. Det presenterades även information om de 

mekaniska, elektriska och pneumatiska delar.   

➢ 3D-CAD: En 3D-CAD modell som överensstämmer med den verkliga processen 

skapades. 

➢ Virtuell miljö: En digital tvilling skapades genom att använda SIMATIC STEP 7 som är 

siemens egna mjukvara.  

➢ Verifiering av emuleringsmodellen: Modellen testades för att säkerställa att den 

överensstämmer med det verkliga systemet.  

➢ Implementation: Lösningen implementerades i det verkliga systemet. 
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6.5 Analys av litteraturstudie   

Tillverkning och användning av kollaborativa robotar ökar och det är en ny teknik som olika 

företag eftersträvar. Litteraturstudien ger en bra uppfattning hur kollaborativa robotar 

fungerar och hur de kan utnyttjas i olika arbetsmoment.  Artiklarna som tas upp i 

litteraturstudien är ofta från 2014 och framåt och dessa artiklar förklarar intressanta områden 

inom kollaborativa robotar.  

Det som är intressant med dessa artiklar som tas upp i litteraturstudien är att människan 

spelar en stor roll att samarbeta med kollaborativa robotar. Författarna fokuserar i sina studier 

fyra olika steg om användning av nya tekniken HRI och dessa fyra steg är viktigt och de kan 

uppfattas som utmaning för varje företag som vill implementera den nya tekniken i deras 

produktionsprocess.  

HRC (Human-Robot Collaboration) är ett intressant begrepp i projektet och den är en ny 

teknik som bidrar till ökad produktivitet i vissa arbetsmoment då människa och robot måste 

samarbeta. HRC förklarar och analyserar kapaciteten och förmågan hos människa och 

kollaborativ robot och det handlar om olika kapacitet och förmåga som kan utnyttjas på ett 

effektivt sätt.  

Det som kommer tas som lärdomar från litteraturstudien är att människa och robot inte kan 

arbeta i samma sekvenser i ett arbetsmoment. Under praktiska delen när emuleringsmodellen 

skapas ska det finnas instruktioner om vad den ena eller den andra ska göra i en händelse. Att 

undvika kollision som kan orsaka alvarliga konsekvenser är en viktig parameter som Wang 

(2013) tar upp i sin artikel. Säkerhet är en viktig fråga och denna artikel ger en bra lösning om 

hur faran kan undvikas och förebyggas. Litteraturstudien ger en grund till vad som bör tänkas 

gällande säkerhet i en robotcell där människa kan komma kontakt med roboten. Eftersom 

samarbeta mellan människa robot handlar om en öppen arbetsplats är det viktigt att ta hänsyn 

till olika parametrar som kan skydda dem. 

Fördelen med att utveckla en digital tvilling är möjligheten att testa och verifiera systemets 

funktioner och dess programkod. Detta bidrar till att företag kan spara på både tid och pengar 

då tester av ett system i en verklig arbetsmiljö kan innebära omplacering av hårdvaror där 

personal får utföra tunga lyft och repetitiva arbeten. Det kostar också mer eftersom tester i en 

verklig miljö kräver närvarande av mer personal. Litteraturstudien presenterar ett exempel på 

hur ett företag kunde spara på att köpa en ny maskin genom att utveckla en digital tvilling till 

en gammal maskin för att stödja maskinens renoveringsprocess. Detta är då både bra för 

miljön och lönsamt för företaget då maskinen kan återanvändas. 

Enligt litteraturstudien så är RobotStudio en lämplig mjukvara som för att skapa en digital 

tvilling och det går även att importera 3D-CAD modeller i RobotStudio. 

Utav de vetenskapliga studierna som beskrivs ovan har lärdomar och förståelse skapats. Det 

innebär att genomförandet av detta projekt inte bara grundar sig på teorier utan också verkliga 

system och lösningar som har visat goda resultat i olika sammanhang.  
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7  Emuleringsmodellen 

Kapitel 7.1 visar en bild över systemet och beskriver de komponenter systemet består av. 

Kapitel 7.2 beskriver funktionen av det verkliga systemet som ligger till grund för skapelsen 

av emuleringsmodellen. Nummer i texten används för att referera till de olika delarna som 

finns i systemet, se figur 10. 

7.1 Systemlayout 

Systemet i figur 10 består av följande delar: 

➢ Transportband för transport av motordelar  

➢ Industrirobot av modellen IRB 2600 

➢ Verktygsstation som erhåller en skruvdragare som roboten kan hämta 

➢ Tre arbetsstationer där människan och roboten arbetar  
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Figur 10 Systemlayout 
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7.2 Funktionsbeskrivning av systemet 

Systemet i figur 11 är utformat för att montera och demontera olika delar av en MBS-motor, 

där layouten speglar det verkliga systemet. 

MBS-motorn består totalt av 5 delar, MBS-underdel, MBS-överdel, cylinder Rod1, cylinder 

Rod2 och 6 skruvar. 

Systemet består av ett transportband (1) som transporterar pallar (2) med färdigmonterade (3) 

och separata delar av motorer (4). Transportbandet består även av en motorlyft (5) som lyfter 

MBS-underdel ur pallen för att roboten ska kunna gripa underdelen. En industrirobot (6) av 

modellen IRB 2600 används för att lyfta och transportera motorerna. Roboten är utrustad med 

ett verktyg (7) som har en dubbelverkande funktionalitet bestående av två olika gripfunktioner 

där den ena är för att gripa motordelarna medan den andra är för att gripa cylindrarna (8) och 

skruvdragaren (9).  

Systemet har 3 arbetsstationer (10) som används för montering och demontering av MBS-

motorn. Det finns också en station där roboten kan göra verktygsbyte genom att hämta en 

skruvmejsel (9) som används för att sätta på och lossa motorskruvarna. Två operatörer (11) 

arbetar vid arbetsstationerna och deras uppgift är att samarbeta med industriroboten för att 

slutföra olika arbetsmoment. Människans uppgift kan variera från att kontrollera ytor till att 

sätta fast skruvar och samarbetet mellan människorna och industriroboten sker i en miljö utan 

behov av säkerhetsgrindar. 

 

Figur 11 Layout emuleringsmodellen 
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8. Genomförande 
Detta kapitel beskriver hur projektet genomfördes och är uppdelat i tre huvudkapitel, kapitel 

7.1 beskriver hur iden för samarbetet mellan människan och roboten utvecklades, kapitel 7.2 

beskriver hur emuleringsmodellen skapades i RobotStudio och kapitel 7.3 beskriver hur det 

teoretiska samarbetet som togs fram i kapitel 7.1 implementerades i emuleringsmodellen. 

Kapitlet avslutas med att testa och validera framtagna lösningar och emuleringsmodellen.    

8.1 Utveckling av ett samarbete mellan människan och 

robot 

I detta kapitel utvecklas metoden för människa och en industrirobot kan samarbeta i en 

emuleringsmodell. 

8.1.1 Metodanvändning 

För att utveckla en lösning för hur en människa ska kunna samarbeta med en industrirobot i 

en emuleringsmodell har 12 stegs metoden som utvecklats i kapitel 3 används. Metoden syftar 

på att identifiera människans- och robotens arbetsuppgifter. Identifieringen baserar sig på vad 

som är en lämplig arbetsuppgift för en människan- och roboten. Till exempel så kalaseras 

tunga lyft som arbetsuppgifter för roboten och kontroll av bearbetade ytor på detaljerna som 

arbetsuppgifter för människan. 

8.1.2 Operationslistor 

När arbetsuppgifterna har identifierats skapades två operationslistor, operationslista för 

montering av MBS motor och operationslista för demontering av MBS motor. Se bilaga 1 och 

2 för listorna. Syftet med operationslistorna är att användaren ska efter önskemål skapa sina 

egna processer baserat på om människan ska utföra det specifika arbetsmomentet eller 

roboten. 

8.1.3 Scenarier 

Utifrån de två operationslistorna har processer skapats. Processerna kallas för scenarier då de 

syftar till att demonstrera hur ett samarbete kan ske på olika sätt. Scenarierna beskriver vad 

som kommer ske i varje process då olika motordelar monteras och demonteras. Totalt har 4 

olika scenarier skapats. Två för montering och två för demontering av motorn. Detta för att 

visa  

MBS Assembly Process 1, detta scenario samarbetar människan med roboten för att 

montera olika MBS-motordelar till en helt färdig motor, detta med fokus på att roboten ska 

utföra de mesta av processen. Människans största roll är att utföra uppgifter som roboten inte 

klarar av som till exempel kontrollera de bearbetade ytorna på motorn, se bilaga 2. 

MBS Assembly Process 2, detta scenario liknar till stor del Assembly Process 1 med 

skillnaden att människan utför de flesta möjliga av arbetsmomenten vilket innebär att roboten 

bara utför arbete människan inte klarar av som till exempel tunga lyft och lossning av skruvar 

som sitter hårt fästa, se bilaga 3. 

MBS Disassembly Process 1, till skillnad från Assembly så fokuserar Disassembly Process 

1 på demontering av MBS-motorerna. Detta medför att MBS Disassembly Process 1 fokuserar 

på att roboten ska utföra de flesta operationerna av processflödet med människans hjälp, se 

bilaga 5. 
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MBS Disassembly Process 2, Detta scenario fokuserar på demontering av MBS-motorerna 

med krav på att människan ska utföra de flesta operationerna av processflödet med robotens 

hjälp, se bilaga 6. 

8.1.4 Kommunikation 

För att människan- och roboten ska kunna kommunicera med varandra i modellen har signaler 

skapats. Dessa signaler är i form av knappar som användaren kan trycka på i modellen. 

När människan är klar med sin arbetsuppgift och det är robotens tur att göra nästa 

arbetsuppgift kommer användaren kunna trycka på en knapp i modellen som signalerar till 

roboten att börja arbeta. När roboten är klar står den still och väntar på att människan ska 

utföra nästa arbetsuppgift. 

8.2 Skapelse av en emuleringsmodell 

I kapitlet beskrivs hur en 3D-CAD ritning bearbetades för att skapa en emuleringsmodell 

utifrån ställda mål. Kapitlet innefattar också vilka funktioner som har använts i RobotStudio 

för att modellera modellens funktioner. 

8.2.1 3D-CAD  

3D-CAD filen innehöll en hög grad av detaljerade objekt som till exempel små skruvar och 

muttrar men även ytorna på objekten som bestod av till exempel detaljerade kurvor. Detta 

ledde till svårighet att arbeta med modellen i RobotStudio eftersom det blev en stor belastning 

på datorn som användas i detta projekt. För att minska belastning på datorn var det 

nödvändigt att ta bort de onödiga detaljerna som inte kommer utnyttjas i emuleringsmodellen. 

Figur 12 visar de funktionerna i RobotStudio som har används för att minska och förenkla 3D-

CAD modellen. 

 

Figur 12 Borttagning och samansättning av grafiska objekt  

8.2.2 Modellering i RobotStudio 

Emuleringsmodellen skapades genom att importera en 3D-CAD modell till RobotStudio för att 

behålla överensstämmelsen mellan emuleringsmodellen och det verkliga systemet. 3D-CAD 

modellens layout har används som utgångspunkt och detta resulterade att transportband, 

industrirobotar, produkter (Cylinder 1 och 2, MBS-överdel och MBS-underdel) och 

arbetsstationer var redan på rätt plats i modellen. För att kunna modulera och programmera 

emuleringsmodellen skapades mekanism, Smart Components och Event Manager. Syftet med 

detta var att nå målet som ställdes och samt att leverera en fungerande emuleringsmodell som 

är baserat på högskolans krav och önskemål. Vidare i kapitlet beskriver hur de nämnda 

funktionerna har skapats. 
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8.2.3 Kontrollpanel 

Ett antal signaler som består av både ingång- och utgångssignaler skapades för att bygga en 

kommunikationskanal mellan människan och industriroboten. Dessa signaler kontroller när 

en produkt tas emot eller när människan kontrollerar ytan på en produkt.  Signalerna skapades 

i en HMI-panel (Human Machine Interface) som finns i mjukvaran RobotStudio med syfte att 

människan kommunicerar med industriroboten över olika arbetsmoment. Signalerna i HMI-

panelen strukturerades i en lista för att tydliggöra vilka signaler som tillhör till montering 

respektive demonteringsprocessen. I listan framgår också vilka signaler som är en ingång och 

vilka som är utgång. Den sist nämnda signalen fungerar som en knapp då människan använder 

den för att kommunicera med industriroboten vid en specifik händelse. Ingångssignalerna 

aktiveras automatisk när en händelse som är definierat i RAPID-koden inträffar. I HMI-

panelen har ingångssignalen två digitala värden som är 1 och 0. När värdet 1 visas på panelen 

innebär det att signalen är aktiv och värdet 0 visas när signalen inte är aktiv.  

8.2.4 Mekanism 

Med hjälp av Mekanismfunktionen i RobotStudio kan verktyg i en virtuell miljö simulera 

beteenden den fysiska motsvarigheten har i den verkliga miljön. Funktionen tillåter skapelse 

av skarvar där varje skarv kopplas till ett grafiskt objekt. Skarvarna simulerar de rörelser 

objekten har genom att välja vilken typ av rörelse och riktning. Det går också att kontrollera 

rörelsens utsträckningsgrad och i vilken riktningsposition den ska röra sig enligt (x, y, z) 

koordinaterna. När detta har gjorts måste verktygets vikt och tyngdpunkt definieras. Syftet 

med detta är för att definiera den punkt och riktning som verktyget ska fästas på roboten men 

också för att anpassa verktygens vikt till robotens lyftkapacitet. 

➢ Lyftverktyg för motorerna (Mekanism Lifter) 

Lyftverktyget sitter under transportbandet och har till uppgift att lyfta upp motorn ur pallen 

för att roboten lättare ska komma åt MBS-underdelen. Verktyget har grupperats i två delar 

som tillsammans bildar den rörelsen som krävs för att lyfta underdelen. För att sammankoppla 

dessa delar används Modify Link funktionen där delarna benämns till L1 och L2 där L1 är 

huvuddelen och L2 kopplas till L1. För att delarna ska kunna simulera rörelser används Modify 

Joints där en skarv skapades och kallas för J1. Skarven är av typen Prismatic, vilket betyder att 

den har en linjärrörelse på minst 0 mm nedåt och max 200 mm uppåt. Modify Tooldata 

används för att definiera verktygets vikt på 1kg och gravitetpunkten enligt x, y, z koordinaterna.  

➢ Gripverktyg för motorerna (Mekanism Gripper) 

Gripverktyget för motorerna sitter fast på roboten och har till uppgift att gripa MBS-överdel 

och underdel. Verktyget har grupperats i tre delar och består av två rörliga gripklon och en bas 

del. För att delarna ska kunna simulera rörelser skapades två skarvar typen av prismatic som 

har en linjär rörelse till vänster på minst 0 mm och max 40 mm till höger om verktyget. Modify 

Tooldata används för att sätta verktygets vikt på 4 kg och tyngdpunkten enligt (x, y, z) 

koordinaterna. 

➢ Gripverktyg för cylindrarna & skruvdragaren (Mekanism Tool) 

Gripverktyget för Rod1 och Rod2 sitter fäst på roboten och har till uppgift att gripa cylindrarna. 

Verktyget har grupperats i två delar och består av en rörlig gripklo och en bas del. För att 

sammankoppla dessa delar används Modify Link funktionen där delarna benämns L1 och L2 

där L1 är huvuddelen medan L2 är kopplade till den. För att delarna ska kunna simulera 
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rörelser används Modify Joints där en skarv skapades och kallas för J1. Skarven är av typen 

Prismatic, vilket betyder att den har en linjär rörelse till vänster på minst 0 mm och max 46 

mm höger av verktyget. Modify Tooldata användes för att sätta verktygets vikt på 4 kg och 

gravitetpunkten enligt (x, y, z) koordinaterna. 

 

Figur 13 Skapelse Av mekanism 

8.2.5 Smart Components 

Smart Components skapades för att kunna kontrollera de olika objektens beteende som inte 

är definierat i en RAPID-kod. Till exempel i figur 14 ska objekt 1 placeras på en pall 2. Detta 

sker genom att fästa objektet till griparen under förflyttningen och en sådana fästning är inte 

definierad i en RAPID-kod och därför skapades Smart Components för att visualisera och 

definiera rörelsen.     

 

Figur 14 Förflyttning av objekt 

När roboten befinner sig på en specifik position aktiveras en I/O signal som är definierat i en 

RAPID-kod. Verktyget och objektet fastnar på varandra så länge denna signal är aktiv och 

lossnar varandra när roboten befinner sig till exempel på en arbetsstation, se figur 14. Syftet 

med att skapa Smart Components är till exempel att fästa MBS-överdelen på griparen för att 

kunna flytta den från en pall som är placerat på transportbandet till en arbetsstation.  

Det finns två olika sätt för att skapa Smart Components. Det första sättet är att skapa en 

kollision mellan två objekt och därefter aktiveras fästningen när de två olika objekten 
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kolliderade med varandra. Andra sättet är att aktivera fästningen när en signal är aktiv. De två 

olika sätten kan även kombineras då fästningen mellan två objekt aktiveras när två olika 

händelser inträffar samtidigt.  i detta projekt valdes att skapa Smart Components på det första 

sättet som beskrevs tidigare. 

  

Figur 15 Design för Smart Components 

8.2.6 Event Manager 

Emuleringsmodellen simulerar inte människans rörelser, vilket är ett problem då människan 

därför inte kan flytta på de grafiska objekten. Problemet löstes genom att använda funktionen 

Event Manager som är en kommunikationskanal och består av 8 olika händelser (1). 

Funktionen tillåter sammankoppling mellan ingång- och utgångssignaler (2), men kan också 

koppla dessa signaler till de grafiska objekten i emuleringsmodellen för att skapa händelser 

(3). 

 

Figur 16 Funktioner i Event Manager 
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8.3 Implementering av samarbetet i emuleringsmodellen 

I detta kapitel kommer de framtagna processerna från kapitel 8.1 implementeras i 

RobotStudio. Ett flödesdiagram och RAPID-kod har skapats. 

8.3.1 Skapelse av processer i RobotStudio 

I tidigare kapitel 7.1 har operationslistor skapats och i detta kapitel har dessa operationer eller 

arbetsmoment modellerats i RobotStudio. Detta innebär att varje arbetsmoment som utförs av 

människan eller roboten skapas i Robotstudio och består av händelser som till exempel 

rörelser för robot, verktyg eller produkter. 

❖ MBS Assembly Process 1: 

 

➢ Operation 1: Roboten hämtar MBS-överdel från pallen som ligger på transportbandet 

och visar upp den för människan för kvalitetskontroll av den bearbetade ytan. När 

människan har färdigkontrollerat ytan placerar roboten MBS-överdel på pallen som 

ligger på arbetsstationen för montering. 

➢ Operation 2: Roboten hämtar MBS-underdel på ungefär samma sätt som i operation 1, 

förutom att ett lyftverktyg som ligger placerad under transportbandet lyfter upp 

underdelen ur pallen för att roboten lättare ska kunna komma åt den. Sedan placerar 

roboten underdelen på pallen som ligger på arbetsstationen och människan 

kontrollerar ytan. 

➢ Operation 3: Roboten hämtar cylinder Rod1 från arbetsstationen och visar upp för 

människan för kvalitetskontroll. Människan kontrollerar cylindern och placerar den på 

MBS-underdel på arbetsstationen.  

➢ Operation 4: Roboten hämtar cylinder Rod2 från arbetsstationen och placerar den på 

MBS-underdel på arbetsstationen.  

➢ Operation 5: Roboten hämtar MBS-överdel från pallen som ligger på arbetsstationen 

och placerar den på MBS-underdel. 

➢ Operation 6: Människan placerar 6 skruvar på MBS. 

➢ Operation 7: Roboten hämtar skruvmejseln från stationen för verktygsbyte och skruvar 

fast alla 6 skruvar som sitter på MBS-underdel. Sedan lägger roboten tillbaka 

skruvmejseln.  

➢ Operation 8: Roboten Lyfter upp den färdigmonterade MBS-motorn och visa upp för 

människan. Sedan testar människan motorn och när testet är klart placerar roboten 

motorn på pallen som ligger på transportbandet. 

    

❖ MBS Assembly Process 2 

 

➢ Operation 1: Roboten hämtar MBS-överdel från pallen som ligger på transportbandet 

och visar upp den för människan för kvalitetskontroll av den bearbetade ytan. När 

människan har färdigkontrollerat ytan placerar roboten MBS-överdel på pallen som 

ligger på arbetsstationen för montering. 

➢ Operation 2: Roboten hämtar MBS-underdel på ungefär samma sätt som i operation 1, 

förutom att ett lyftverktyg som ligger placerad under transportbandet lyfter upp 

underdelen ur pallen för att roboten lättare ska kunna komma åt den. Sedan placerar 

roboten underdelen på pallen som ligger på arbetsstationen och människan 

kontrollerar ytan. 
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➢ Operation 3: Människan hämtar cylinder Rod1 från arbetsstationen och placerar den 

på MBS-underdel på arbetsstationen.  

➢ Operation 4: Människan hämtar cylinder Rod2 från arbetsstationen och placerar den 

på MBS-underdel på arbetsstationen.  

➢ Operation 5: Människan hämtar MBS-överdel från pallen som ligger på 

arbetsstationen och placerar den på MBS-underdel. 

➢ Operation 6: Människan placerar 6 skruvar på MBS. 

➢ Operation 7: Roboten hämtar skruvmejseln från stationen för verktygsbyte och skruvar 

fast alla 6 skruvar som sitter på MBS-underdel. Sedan lägger roboten tillbaka 

skruvmejseln.  

➢ Operation 8: Roboten Lyfter upp den färdigmonterade MBS-motorn och visa upp för 

människan. Sedan testar människan motorn och när testet är klart placerar roboten 

motorn på pallen som ligger på transportbandet.  

   

❖ MBS Disassembly Process 1 

 

➢ Operation 1: Roboten hämtar MBS-motorn från pallen som ligger på transportbandet 

och placerar den på pallen som ligger på arbetsstationen för demontering.  

➢ Operation 2: Roboten hämtar skruvmejseln från stationen för verktygsbyte och lossar 

alla 6 skruvar som sitter fästa på MBS-underdel. Sedan lägger roboten tillbaka 

skruvmejseln. 

➢ Operation 3: Människan tar bort skruvarna från motorn och lägger de på 

arbetsstationen för demontering. 

➢ Operation 4: Roboten lyfter upp MBS-överdel och placerar den på pallen som ligger på 

arbetsstationen för demontering. 

➢ Operation 5: Roboten lyfter upp cylinder Rod1 från MBS-underdel och placerar den på 

arbetsstationen för demontering. 

➢ Operation 6: Roboten lyfter upp cylinder Rod1 från MBS-underdel och placerar den på 

arbetsstationen för demontering. 

 

❖ MBS Disassembly Process 2 

 

➢ Operation 1: Roboten hämtar MBS-motorn från pallen som ligger på transportbandet 

och placerar den på pallen som ligger på arbetsstationen för demontering.  

➢ Operation 2: Människan lossar alla 6 skruvar som sitter fästa på MBS-motorn, sedan 

lägger människan skruvarna på arbetsstationen för demontering. 

➢ Operation 3: Människan lyfter upp MBS-överdel och placerar den på pallen som ligger 

på arbetsstationen för demontering. 

➢ Operation 4: Människan lyfter upp cylinder Rod1 från MBS-underdel och placerar den 

på arbetsstationen för demontering. 

➢ Operation 5: Människan lyfter upp cylinder Rod1 från MBS-underdel och placerar den 

på arbetsstationen för demontering. 
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8.3.2 Flödesdiagram 

Flödesdiagram skapades för att få en tydligare överblick av processflödet men också hur 

RAPID-programmet är uppbyggt. Flödesdiagrammet användes för att analysera syftet med 

programmet och för att modifiera och förbättra processen i flödet. Detta gav en enklare 

beskrivning av programmet från start till slut, vilket är nödvändigt för att kunna återskapa 

programmet men också för dokumentation. 

Figur 17 beskriver processflödet genom programmet. Processen börjar vid start och sedan 

väntar den på en signal som talar om vilken process som ska köras. När valet av process har 

gjorts går flödet vidare till att köra den valda processen. Flödet slutar när processen har kört 

klart vid stop.  

 

Figur 17 Flödesdiagram för processflödet 
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8.3.3 Programmering i RAPID 

Utifrån flödesdiagrammet har ett enkelt RAPID-program skapats. Programmet består av ett 

huvudprogram Main som styr programflödet beroende på vilken ingångssignal som är aktiv. 

Main programmet innehåller villkor. I Main programmet skapades en funktion av en IF-sats 

som väljer det program som ska köras baserat på knapparna människan trycker på. Den 

fullständiga RAPID-koden kan ses i bilaga 10.  

 

Figur 18 RAPID-kod 
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8.4 Test 

I detta kapitel beskrivs hur olika delsystem testades för att säkerställa att alla funktioner i 

emuleringsmodellen fungerar. 

8.4.1 Test av emuleringsmodellen  

Emuleringsmodellen testades under projekts gång och testningen utförs på olika funktioner 

som skapades i modellen. Vid modulering av modellen testades först kopplingar mellan den 

rörliga delen mekanism, Smart Components och I/O-signaler. Med hjälp av HMI-panelen som 

skapades kunde testet mellan dessa funktioner utförs. Skärmen på HMI-panelen kunde ses 

vilka signaler som var på och av vid en viss kommunikation mellan dessa funktioner.  

Vid skapelse av den fysiska och rörliga delen mekanism, testades hur verktyget kunde gripa de 

fyra olika detaljerna. Testet delades upp till små olika tester för att se hur mekanismen 

fungerade på varje objekt. Varje produkt hade ett eget mått och konstruktion och detta 

orsakade att justering på vilken höjd som verktyget kunde gripa på objekten behövdes. Under 

testet skapades en enkel RAPID-kod för att enbart simulera verktygets fysisk beteende vid 

hantering av olika detaljer. Det visade sig att måttet på detaljerna och avståndet på verktygets 

linjära rörelse överensstämde. Testet utfördes för att säkerställa att verktygets mekanism 

fungerade enligt beskrivningar i kapital 7.2.4.  

För att kunna flytta de 4 olika detaljerna från en position till en annan position, skapades och 

testades Smart Components. I kapitel 7.2.5 presenterades två olika sätt för att skapa en 

fästning mellan verktyget och objektet. Ett test utfördes för att se skillnaden mellan dessa sättet 

och hur den ena eller kombination av både sättet passar vid förflyttning av produkterna. Testet 

visade att både sättet var lämpligt för emuleringsmodellen.   

8.4.2 Test av människa- robot samarbete 

Efter att fyra olika scenarion skapades, testades ett samarbete mellan människa och robot och 

att procesflöden utfördes enligt scenariobeskrivningarna. Testet på de fyra olika scenario ledde 

till ett fungerade emuleringsmodell som demonstrerar ett samarbete mellan människa och 

robot. Detta resulterade också att industriroboten och operatörerna kunde kommunicera över 

processflödet. 

Resultatet av olika scenario som testades visade sig att ett samarbete mellan människa och 

robot kan ske i en emuleringsmodell och att processflödet fungerar kontinuerlig. Fördelen med 

att skapa olika processflöde i en emuleringsmodell är att det inte uppstår något problem som 

till exempel driftstopp. Författaren Michalos (2015) beskriver i sin teori att samarbetet mellan 

människa och robotar kan delas i tre i olika kategorier. En av kategorierna är människa och 

robot har gemensamma arbetsuppgifter och arbetsytor. Resultatet av de olika scenarion som 

skapades i detta projekt visade att operatörerna och industriroboten hade gemensamma 

arbetsuppgifter och arbetsytor. Gemensamma arbetsytor de utförde var till exempel att 

montera ihop olika motordelar och de gemensamma arbetsytor de hade var arbetsstationen 

där både placerade olika produkter på en pall.   Schröter, Jaschewski, Kuhrke och Verl (2016) 

beskriver att i en monteringsprocess ska det tydliggöras vad människa och robotar kan utföra 

och att flera monteringsprocesser kan slås ihop till ett arbetsmoment. Resultatet av de olika 

scenarion beskrivningar i detta projekt tydliggjordes vad operatörerna och roboten skulle 

utföra och därefter kunde monteringsprocessen slås ihop till ett arbetsmoment som till 

exempel MBS Assembly Process 1. 
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8.5 Validering 

Kapitlet beskriver hur modellen testades genom att utföra ett VFAT (Virtual Factory 

Acceptance Test). Detta gjordes tillsammans högskolan i Skövde för att säkerställa att 

modellen uppfyller de ställda krav. 

För att validera modellen gjordes ett VFAT på modellen. Detta gjordes tillsammans med 

handledaren för att kontrollera om emuleringsmodellen överensstämmer med den verkliga 

cellen. Montering- och demonteringsprocesserna testades på arbetsstationerna.  

Testprotokollet gick ut på att testa 4 aspekter: 

➢ Att HMI-panelen kan styra alla processer i systemet 

➢ Att användaren kan skapa egna processer från operationslistorna 

➢ Dom 4 processerna har skapats testades enligt processbeskrivning 

➢ Kontroll för att säkerställa att modellen uppfyller de krav i projektet  
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9. Resultat 
I detta kapital presenteras en modulering och emuleringsmetod som kan appliceras för att 

utveckla en emuleringsmodell.     

9.1 Metodförslag 

Målet med studien är att föreslå en modellerings- och emuleringsmetod för ett samarbete 

mellan människa och en industrirobot. Målet uppnås genom att föreslå en metod som visas i 

figur 19. Metoden bygger på konceptet (Virtuell idrifttagning) och kan användas som stöd för 

att utveckla en digital tvilling till ett fysiskt system- eller arbetscell, detta görs med tanke på att 

användaren vill undersöka och testa olika scenarier för hur ett samarbete mellan människa 

och en industrirobot kan ske.  

Metoden syftar på att användaren oberoende av emuleringsmjukvara skall kunna utveckla och 

modellera enskilda arbetsmoment för både människan och roboten, sedan kunna kombinera 

dessa arbetsmoment för att skapa olika processcenarier som demonstrerar hur ett samarbete 

kan ske i en virtuell arbetsmiljö. Det vill säga att användaren skapar någon form av ett bibliotek 

i emuleringsmjukvaran som består av arbetsmoment för människan och arbetsmoment för 

roboten och genom att kunna kombinera dessa arbetsmoment kan olika processer skapas och 

sedan testköras för att visa hur ett samarbete mellan människa och industrirobot kan ske. 

Metoden förutsätter att användaren har en 3D-CAD ritning av det fysiska systemet eller 

arbetscellen och kan importera filen av ritningen i en emuleringsmjukvara. 

Metoden innefattar 5 steg och beskrivs nedan i punktform. 

• Steg 1: Skapa förståelse för systemets ritningar och dess ingående detaljer och 

funktioner. Detta underlättar för användaren att se kopplingar mellan olika funktioner 

systemet. För att kunna skapa en digital tvilling, som återspeglar det verkliga systemet 

är det nödvändigt att välja en mjukvara som erbjuder kommunikation mellan olika 

funktioner i systemet, och ger möjlighet för framtida utökningar. 

Emuleringsmjukvaran ska kunna stödja import av geometriska ritningar i form av en 

3D-CAD filer.  

• Steg 2: När geometrin är importerad i den valda mjukvaran ska användaren först 

kontrollera om systemets layout överensstämmer det verkliga systemet. I detta steg är 

det viktigt att se till att alla detaljer och funktioner överensstämmer med 

systembeskrivningar och specifikationer. Vid överenstämmelse mellan det verkliga- 

och virtuella systemet kan modulering av det virtuella systemet påbörjas.   

• Steg 3: Ingångs- och utgångssignaler ska skapas vid modulering av systemet. Dessa 

signaler fungerar som en kommunikationskanal för olika funktioner i systemet och 

med dessa signaler kan en kontrollpanel skapas för att styra systemet.  

• Steg 4: I detta steg moduleras och emuleras de olika rörelserna för verktyg och robot 

men också observeras människans beteende i modellen. Detta för att sedan kunna 

skapa olika arbetsmoment för människan och roboten. Det är viktigt att simulera både 

människans och robotens beteende i modellen för att utveckla ett fungerande system.  

• Steg 5: För att samarbetet mellan människa och robot ska simuleras bör det skapas 

individuella arbetsmoment för människa respektive robot. Dessa individuella 

arbetsmoment ska skapas i ett bibliotek i mjukvaran. I biblioteket ska olika 

operationslistor lagras. Test och kontroll utföras för att säkerställa att 

emuleringsmodellen fungerar och uppfyller de krav och kriterier som ställs.     
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Figur 19 Modulering och emuleringsmetod 

9.2 Emuleringsmodell   

I detta kapital beskrivs hur och vad emuleringsmodellen som levererades till Högskolan i 

Skövde kan användas till. 

Resultatet av emuleringsmodellen som skapades i RobotStudio är digital tvilling som 

representerar det verkliga systemet och demonstrerar olika scenarier för ett nära samarbete 

mellan en människa och industrirobot. Med hjälp av emuleringsmodellen kan användaren 

testa, validera och skapa egna lösningar för hur en människa och robot kan samarbeta i en 

virtuell miljö för att sedan implementera detta i en verklig miljö med fysiska utrustningar. 

Emuleringsmodellen visar att det är möjligt att en människa kan samarbeta med en 

industrirobot i en virtuell miljö.  
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Emuleringsmodellen som skapades kan till exempel används för utveckling av en 

produktionsprocess eller för framtagning en ny design och koncept för en process som bygger 

på ett nära samarbete mellan en människa och industrirobot.  

Resultatet av de olika scenarierna som skapades i projektet visar att det är möjligt att lösa de 

problem som presenterades i första kapitlet.  Detta genom att strukturera och tydliggöra vilka 

arbetsuppgifter som en människa respektive industrirobot ska utföra.  

9.3 Analys av emuleringsmodellen 

Resultatet visar att människans rörelse kan observeras i emuleringsmodellen genom att 

använda olika knappar i HMI-panelen. På detta sätt kan människan kommunicera med 

roboten för att utföra arbetsmoment som att hämta och lämna motordelar. 

Val av mjukvara spelar stor roll vid skapelse av en emuleringsmodell. Det är viktigt att 

undersöka fördelar och nackdelar med olika mjukvaror och hur lämpligt dessa är för det 

verkliga systemet. I detta projekt undersöktes inte fördelar och nackdelar med olika 

mjukvaror, istället valdes en mjukvara som var lämpligt för det verkliga systemet. Resultatet 

av emuleringsmodellen visar att val av mjukvara bygger på den kunskapen och erfarenheten 

som en användare har.  Att välja rätt mjukvara kan en användare spara tid och pengar. Det 

innebär att en användare inte behöver gå en speciell utbildning för att lära sig hur en specifik 

mjukvara fungerar.   

Högskolan kan välja olika arbetsmoment från operationslistan för att sedan kunna skapa de 

till ett helt processflöde. Emuleringsmodellen underlättar att högskolan kan kombinera olika 

arbetsmoment som består av samarbete mellan människa och robot. Modellen ger även 

möjlighet att högskolan kan skapa ett processflöde där enbart roboten utför alla 

arbetsmoment.   

Högskolan kan använda emuleringsmodellen för att utföra olika test i en virtuell miljö innan 

en implementation i en verklig miljö utförs. Detta sker genom att kombinera olika 

arbetsmoment för att sedan kunna testa en ny lösning om människa-robot samarbete. Vid 

lyckad test i den virtuella miljön, kan högskolan implementera lösningen i en verklig miljö. 
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10. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras modulering och emuleringsmetoden, digital tvilling, RobotStudio 

och projektets påverkan på hållbar utveckling.  

10.1 Metod  

Metodförslaget är baserat på teorier och erfarenheter från denna studie om att utveckla en 

emuleringsmodell som demonstrerar ett samarbete med människa och industrirobot. De 

metoderna som har används i projektet är specifika för detta projekt. Med detta menas att 

metoderna har blivit anpassade för projektets specifika layout och val av mjukvara. För att 

kunna föreslå en metod skall metoden vara allmängiltig, i alla fall någorlunda. Det vill säga att 

den metoden skall kunna appliceras på ett generellt plan och inte endast på en specifik 

uppsättning eller layout. Metoden i figur 22 är en mer generell metod som kan appliceras i 

olika sammanhang med oberoende av systemlayout eller mjukvara.   

10.2 Digital Tvilling 

Enligt teorin är en digital tvilling en kopia av ett verkligt system och ändringar ska kunna göras 

både på den verkliga och den virtuella cellen. Eftersom det inte gick att simulera operatörens 

rörelse i den virtuella cellen kan inte en digital tvilling överensstämma med den verkliga cellen. 

I detta projekt simuleras operatörens rörelse genom att gömma ett objekt och visa upp en kopia 

av den på ett annat ställe. Men det gömda objektet finns fortfarande på sin plats och frågan är 

om detta skulle kunna göras på en verklig cell. 

10.3 RobotStudio  

Studien visar att RobotStudio är ett lämpligt program som kan användas för att skapa en digital 

tvilling till ett verkligt system, eftersom RobotStudio innehåller funktioner och verktyg som 

underlättar skapelse av ett sådant system. Genom detta kan systemets lösningar anpassas, 

testas och valideras så att de uppfyller kundens krav. Ett system som har skapats i RobotStudio 

kan synkroniseras med ett verkligt system med avgränsningen till att det verkliga systemet har 

en industrirobot av märket ABB.  

Nackdelen med RobotStudio är att den har begränsade funktioner för att simulera ett 

mänskligt beteende, vilket innebär att det inte går att simulera människan rörelse som sker i 

till exempel ett samarbete mellan industrirobot och människa. I denna studie har genvägar 

tagits för att uppnå detta då specialanpassade lösningar utvecklats för att tillåta ett sådant 

system, vilket inte är det bästa optimala sättet och begränsar lösningen från att integreras i ett 

verkligt system utan att behöva göra ändringar. För att göra detta måste människans rörelser 

kunna simuleras i RobotStudio för att likna verkligheten. En annan nackdel är att programmet 

inte stödjer funktioner för att skapa verktyg som består av två eller flera mekanismer. För att 

göra detta måste verktygets grafiska delar separeras för att sedan skapa en mekanism för varje 

del och därefter sätts dessa delar ihop igen. Detta är då också en begränsning då programmet 

inte är anpassad för ett sådana verktyg, vilket också betyder användaren behöver hitta egna 

lösningar och det finns inte tillräckligt med information för hur detta kan görs. Detta resulterar 

i svårigheter och tidskrävande arbete. 
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10.4 Hållbar utveckling 

Projektet bygger på konceptet (virtuell idrifttagning) och behandlas som en tjänst för att 

analysera dess påverkan på en hållbar utveckling. Hela avsikten med att använda virtuell 

idrifttagning är att kunna testa, och validera lösningar i en virtuell arbetsmiljö utan att behöva 

tillgång till det verkliga systemet. Ur det ekonomiska perspektivet sparar detta på resurser då 

enligt teorin i kapitel 2 kostar det betydligt mindre att testa system virtuellt jämfört med att 

behöva tillgång till ett verkligt system. Ur det ekologiska perspektivet kan det argumenteras 

att det går till mindre energi och tid att testa system i en virtuell miljö vilket sparar på resurser. 

Med hänsyn till et sociala perspektivet är det inte helt självklart hur det kan kopplas till hållbar 

utveckling. Med viss möjlighet kan det argumenteras genom att göra tester i en virtuell miljö 

slipper personal tynga lyft och repetitiva arbeten som kan förekomma vid omplacering av 

systemets hårdvaror. Detta kan förebygga en hälsosammare arbetsmiljö för personal. Ett 

ytligare argument är att det går åt betydligt mindre personal vid användning av virtuell 

idrifttagning vilket kan leda på brist på arbete som är då en negativ aspekt ur den sociala 

hållbarheten.     

11 Slutsats och framtida arbete 
I detta kapitel beskrivs de slutsatser som tagits av projektet och hur konceptet kan 

vidareutvecklas i framtiden. 

Virtuell idrifttagning kommer att utnyttjas för att spara tid över en process. Till exempel kan 

ett företag testa en maskin i en virtuell miljö för att säkerställa att den uppfyller alla krav. 

Fördelen med virtuell idrifttagning är att olika koder kan testas i en virtuell miljö innan de 

implementeras i ett verkligt system och på det sättet kan ett företag spara resurser som annars 

skulle krävs i en verklig miljö. Testet på en virtuell miljö kan underlätta för en användare att 

söka och kontrollera att inget fel finns i ett system. Både studenterna och högskolan tycker att 

virtuell idrifttagning och samarbete mellan människa och robot är ett intressant område som 

kommer utvecklas mer i framtiden.     

I framtiden skulle det vara intressant att emulera Wangs fyra steg om hur kollision mellan 

människa och industrirobot kan undvikas. Detta är något som kan fokuseras i framtida studier 

för att sträva efter säkrare arbetsmiljö. I framtiden kan det även vara intressant att observera 

människans rörelse i en emuleringsmodell vilket skulle ledda till en mer trovärdig jämförelse 

mellan den virtuella modellen och den verkliga arbetscellen.  
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13 Bilagor 
 

Bilaga 1: Operationslista montering 

  

List of Operations for Assembly Process 1 
NO. Step Type Content of Operation 

A-1 R Take MBS bottom from the pallet on the conveyor and put it on the working station 
A-2 H Check the machined surface of MBS bottom 
A-3 R Take MBS top from the pallet on the conveyor and hold it in front of the operator 
A-4 R Take MBS top from the pallet on the conveyor and put it on the working station 
A-5 R Put MBS Top on the working station 
A-6 H Check the machined surface of MBS top 
A-7 H/R Take rod 1 from the working station and put it on the MBS bottom 
A-8 R Take rod 1 from the working station and hold on in front of the operator 
A-9 H Take rod 1 from the robot and put it on the MBS bottom 
A-10 H/R Take rod 2 from the working station and put it on the MBS bottom 
A-11 R Take rod 2 from the working station and hold on in front of the operator 
A-12 H Take rod 2 from the robot and put it on the MBS bottom 
A-13 H/R Take MBS top from the working station and put it on the MBS bottom 

  A-14 R Take MBS top from the working station and hold on in front of the operator 
A-15 H Take MBS top from the robot and put it on the MBS bottom 
A-16 H Put screws into the holes 
A-17 H/R Tighten the screws 
A-18 R Tool change 
A-19 R Take MBS from the working station and hold it in front of the operator 
A-20 H Test MBS 
A-21 R Put MBS on the pallet 
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Bilaga 2: Scenario 1 montering 

 

  

MBS Assembly Process 1 
NO. 
Step 

Content of Step NO. 
Operation 

Type Content of Operation 

1 Examine the 
machined surface 
of MBS Top  

A-3 R Take MBS Top from the pallet on the conveyor and hold 
it in front of the operator 

A-6 H Check the machined surface of MBS Top 
A-5 R Put MBS Top on the working station 

2 Examine the 
machined surface 
of MBS Bottom 

A-1 R Take MBS Bottom from the pallet on the conveyor and 
put it on the working station 

A-2 H Check the machined surface of MBS Bottom 
3 Assemble rod 1 

with MBS bottom 
A-7 R Take rod 1 from the working station and put it on the 

MBS bottom  
4 Assemble rod 2 

with MBS bottom  
 

A-11 R Take rod 2 from the working station and hold on in front 
of the operator  

A-12 H Take rod 2 from the robot and put it on the MBS bottom  
5 Assemble MBS top 

with MBS bottom  
A-13 R Take MBS top from the working station and put it on the 

MBS bottom 
6 Tighten the screws  

 
A-16 H Put screws into the holes 
A-18 R Tool change 
A-17 R Tighten the screws 

7 Test the function of 
MBS  
 

A-19 R Take MBS from the working station and hold it in front 
of the operator 

A-20 H Test MBS 
8 Delivery the MBS 

to the pallet  
A-21 R Put MBS on the pallet 
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Bilaga 3: Scenario 2 montering 

  

MBS Assembly Process 2 

NO. 

Step 

Content of Step NO. 
Operation 

Type Content of Operation 

1 Examine the 
machined surface of 
MBS top 

A-4 R Take MBS Top from the pallet on the 
conveyor and put it on the working 
station 

A-14 R Take MBS Top from the working station 
and Hold it in front of the operator 

A-6 H Check the machined surface of MBS Top  

A-5 R Put MBS Top on the working station 

2 Examine the 
machined surface of 
MBS Bottom 

A-1 R Take MBS Bottom from the pallet and  
Put it on the working station 

A-2 H Check the machined surface of MBS 

Bottom 

3 Assemble rod 1 with 
MBS bottom 

A-7 H Take rod 1 from the working station and 
put it on the MBS bottom  

4  A-10 H Take rod 2 from the working station and 
put it on the MBS bottom  

5 Assemble MBS top 
with MBS bottom  

A-13 H Take MBS top from the working station 

and put it on the MBS bottom 

6 Tighten the screws  
 

A-16 H Put screws into the holes 

A-18 R Tool change 

A-17 R Tighten the screws 

7 Test the function of 
MBS  
 

A-19 R Take MBS from the working station and 

hold it in front of the operator 

A-20 H Test MBS 

8 Delivery the MBS to 
the pallet  

A-21 R Put MBS on the pallet 
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Bilaga 4: Operationslista demontering 

  

List of Operations for MBS Disassembly 
NO. 

Operation 
Type Content of Operation 

D-1 R Take MBS from the pallet and put it on the working station 
D-2 H/R Loose the screws 
D-3 H Take screws from the holes and put them on the working station 
D-4 H/R Take MBS top from the MBS bottom and put it on the working 

station 
D-5 H/R Take rod 1 from the MBS bottom and put it on the working 

station 
D-6 H/R Take rod 2 from the MBS bottom and put it on the working 

station 
D-7 R Tool change 
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Bilaga 5: Scenario 3 demontering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MBS Disassembly Process 1 
NO. 

Operation 
Content of 

Step 
NO. 

Operation 
Type Content of Operation 

1 Loose the 
screws of 
MBS 

D-1 R Take MBS from the pallet and put it on 
the working station 

D-7 R Tool change 
D-2 R Loose the screws 
D-3 H Take screws from the holes and put 

them on the working station 
2 Disassemble 

MBS top 
D-4 R Take MBS top from the MBS bottom 

and put it on the working station 
3 Disassemble 

rod 2 
D-6 H Take rod 2 from the MBS bottom and 

put it on the working station 
4 Disassemble 

rod 1 
D-5 R Take rod 1 from the MBS bottom and 

put it on the working station 
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Bilaga 6: Scenario 4 demontering 

 

  

MBS Disassembly Process 2 
NO. 

Operation 
Content of 

Step 
NO. 

Operation 
Type Content of Operation 

1 Loose the 
screws of 
MBS 

D-1 R Take MBS from the pallet and put it on 
the working station 

D-2 H Loose the screws 
D-3 H Take screws from the holes and put 

them on the working station 
2 Disassemble 

MBS top 
D-4 H Take MBS top from the MBS bottom 

and put it on the working station 
3 Disassemble 

rod 2 
D-6 H Take rod 2 from the MBS bottom and 

put it on the working station 
4 Disassemble 

rod 1 
D-5 H Take rod 1 from the MBS bottom and 

put it on the working station 
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Bilaga 6: I/O lista för montering 

Input/Output Signals for MBS Assembly 

Oparation Type Description 

OTA Output Open Tool Assembly 

CTR1A Output Close Tool Rod 1 Assembly 

CTR2A Output Close Tool Rod 2 Assembly 

CTEA Output Close Tool Exchange Assembly 

OGA Output Open Gripper Assembly 

CGTA Output Close Gripper MBS Top Assembly 

CGBA Output Close Gripper MBS Bottom Assembly 

CGWA Output Close Gripper MBS Whole Assembly 

OLA Output Open Lifter Assembly 

CLP1A Output Close Lifter Pos 1 = 125 Assembly 

CLP2A Output Close Lifter Pos 2 = 200 Assembly 

Check_MBS_Top Input Control MBS Top Assembly 

Check_MBS_Bottom Input Control MBS Bottom Assembly 

Test_MBS Input Test MBS Assembly 

Take_MBS_Top_From_Station Input Take MBS From Station Assembly 

Take_MBS_Top_From_Robot Input Take MBS From Robot Assembly 

Take_Rod1_From_Robot Input Take Rod 1 From Robot Assembly 

Take_Rod1_From_Robot Input Take Rod 2 From Robot Assembly 

Take_Rod1_From_Station Input Take Rod 1 From Station Assembly 

Take_Rod2_From_Station Input Take Rod 1 From Station Assembly 

Put_Screws_MBS Input Put Screws into MBS Assembly 

Tighten_Screws_MBS Input Loose Screws From MBS Assembly 
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Bilaga 7: I/O lista för Scenario 2 demontering 

Input/Output Signals for MBS Disassembly 

Oparation Type Description 

OTD Output Open Tool Disassembly 

CTR1D Output Close Tool Rod 1 Disassembly 

CTED Output Close Tool Exchange Disassembly 

OGD Output Open Gripper Disassembly 

CGTD Output Close Gripper MBS Top Disassembly 

CGWD Output Close Gripper MBS Whole Disassembly 

Take_Rod1_From_MBS_Bottom Input Take Rod 1 From MBS Disassembly 

Take_Rod2_From_MBS_Bottom Input Take Rod 2 From MBS Disassembly 

Take_MBS_Top_From_MBS_Bottom Input Take MBS Top From MBS Disassembly 

Loose_Screws_From_MBS Input Loose Screws From MBS Disassembly 

Put_Screws_On_Station Input Put Screws On Working Station Disassembly 
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Bilaga 10: RAPID- program 
 
MODULE Module1 
 CONST robtarget Target_2:=[[1166.23603918,-
627.770708081,878.632133382],[0.000081397,0.924197785,0.381914185,-0.000061252],[-1,3,-
3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_3:=[[1166.236039694,-
627.770891835,684.318785964],[0.000081795,0.924197988,0.381913693,-0.000061853],[-1,3,-
3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_4:=[[1166.236112606,-
627.770798288,774.635391195],[0.000081964,0.924197622,0.381914578,-0.000062027],[-1,3,-
3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_5:=[[1068.881023186,-
530.415397966,774.635401325],[0.000081896,0.924197587,0.381914662,-0.000061924],[-1,3,-
3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_6:=[[1068.881020657,-
530.415394346,774.635409126],[0.651435791,0.655171668,0.270675031,0.270400672],[-1,2,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_7:=[[1068.881021181,-
530.415274188,774.635357335],[0.653450618,0.274144219,0.651741507,-0.270333582],[-1,2,-
3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_8:=[[1068.881024089,-
530.41527591,654.218117037],[0.653450621,0.274144221,0.651741502,-0.270333582],[-1,2,-
3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_90:=[[1166.236032516,-
627.770879217,1172.814987298],[0.00008175,0.924197994,0.381913677,-0.000061832],[-1,3,-
3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_160:=[[1166.236036606,-
627.770711902,1025.724062793],[0.648513082,0.270424271,0.668051747,-0.244966038],[-1,2,-
3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_170:=[[1166.236033516,-627.770698459,1025.724093915],[0.6240733,-
0.298495863,0.655989774,0.301844584],[-1,0,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_140:=[[788.149388668,-942.570379484,1003.15502452],[0.651519478,-
0.279821302,0.64650209,0.281527008],[-1,0,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_130:=[[788.149398154,-942.570395372,595.577492939],[0.651519491,-
0.27982135,0.646502048,0.281527026],[-1,0,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_120:=[[770.525678218,-924.946725054,595.577520501],[0.651519496,-
0.279821402,0.64650204,0.281526982],[-1,0,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_190:=[[1180.171943647,-493.931277478,1002.627047662],[0.651519487,-
0.279821508,0.646501994,0.281527004],[-1,1,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_180:=[[1180.171961896,-493.931288042,637.861063814],[0.651519472,-
0.279821481,0.646502025,0.281526994],[-1,1,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_200:=[[1190.528024427,-504.28741366,637.861110112],[0.651519475,-
0.279821611,0.646502025,0.281526857],[-1,1,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_260:=[[900.491444613,-859.657874968,1003.906998066],[0.651519451,-
0.27982149,0.646502027,0.281527029],[-1,0,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_220:=[[900.491455684,-859.657886315,595.266331971],[0.651519495,-
0.279821503,0.646502006,0.281526962],[-1,0,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_210:=[[896.00867284,-855.175180046,595.266285764],[0.651519471,-
0.279821476,0.646502021,0.281527012],[-1,0,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_230:=[[896.008666495,-855.175173227,721.271321762],[0.651519477,-
0.279821483,0.646502011,0.281527013],[-1,0,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_240:=[[836.267105952,-795.433578437,721.271292594],[0.651519462,-
0.27982143,0.64650204,0.281527034],[-1,0,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_250:=[[836.26707777,-
795.433589423,721.271290145],[0.656847285,0.266467913,0.652119498,-0.268861779],[-1,2,-
3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_1:=[[939.305407446,-
400.840292511,1129.400036295],[0.000081741,0.924198053,0.381913535,-0.000061775],[-1,3,-
3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_280:=[[1332.914939816,-
457.830786177,876.008130677],[0.000081616,0.924197815,0.38191411,-0.000061353],[-1,3,-
3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_270:=[[1332.914934197,-
457.830749086,694.783134284],[0.000081451,0.924197796,0.381914157,-0.000061244],[-1,3,-
3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_290:=[[-234.183730689,-
920.287997775,1129.400032928],[0.000081543,0.924197972,0.381913731,-0.000061627],[-2,3,-
4,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_500:=[[-221.488629356,-
785.324776823,814.180221226],[0.653228522,0.656933127,-0.26486276,-0.267542676],[-2,2,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
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 CONST robtarget Target_320:=[[0.66255702,-
1007.475903217,790.992041827],[0.653228376,0.656933088,-0.264863569,-0.267542327],[-1,2,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_310:=[[0.662605562,-
1007.475941708,814.180209833],[0.653228532,0.656933146,-0.264862665,-0.267542699],[-1,2,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_340:=[[845.904687683,-
136.269492614,888.393614475],[0.64213247,0.657923631,0.279015132,0.277403933],[-1,2,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_470:=[[1111.477943386,-
509.747028598,888.393550747],[0.642132492,0.657923737,0.279015126,0.277403639],[-1,2,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_520:=[[1231.38997039,-
527.875725693,900.476013176],[0.648602576,0.651511742,0.27647195,0.280018588],[-1,2,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_510:=[[1231.389983197,-
527.875719668,825.79090853],[0.648602523,0.651511756,0.276471681,0.280018942],[-1,2,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_540:=[[1164.597963565,-
461.082989877,900.529416335],[0.648602444,0.651511735,0.276471874,0.280018984],[-1,2,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_530:=[[1164.59796515,-
461.082996419,825.790916406],[0.648602498,0.651511701,0.276471838,0.280018975],[-1,2,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_560:=[[1182.60704253,-
576.658415347,900.070441127],[0.649778777,0.650342886,0.279397144,0.277090072],[-1,2,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_550:=[[1182.607041568,-
576.658412024,830.439720457],[0.649778809,0.650342844,0.279397244,0.277089993],[-1,2,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_580:=[[1115.581007169,-
509.632513566,900.762118148],[0.649779096,0.650342491,0.27939778,0.27708961],[-1,2,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_570:=[[1115.581020607,-
509.632509218,830.439716649],[0.649778771,0.650342904,0.279397069,0.277090118],[-1,2,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_600:=[[1132.606003487,-
626.659932738,930.166746124],[0.649778763,0.650342913,0.279397039,0.277090146],[-1,2,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_590:=[[1132.606002084,-
626.659930356,843.974511809],[0.649778789,0.650342883,0.279397083,0.277090113],[-1,2,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_610:=[[1065.230940346,-
559.284517782,843.974494555],[0.649778775,0.650342907,0.279397083,0.277090089],[-1,2,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_480:=[[1332.914941014,-
457.830770992,876.008197406],[0.000010283,0.907896204,-0.419195028,-0.000101605],[-1,4,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_490:=[[1241.68597779,-
366.601999839,623.49498011],[0.270258319,0.648361692,-0.270322584,0.658417237],[-1,2,-
1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_630:=[[1332.914967053,-
457.830807378,677.453864902],[0.000080917,0.924197846,0.381914037,-0.000060752],[-1,3,-
3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget 
Target_640:=[[607.346754491,596.41799436,1102.268008733],[0.000081806,0.924198066,0.381913505,-
0.000061773],[0,3,-3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_660:=[[-
1163.94495605,449.474383541,1101.932994954],[0.000081882,0.924198321,0.381912886,-0.000061755],[1,4,-
1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_650:=[[-
1163.944935758,449.474396096,725.274060923],[0.000081825,0.924198319,0.381912892,-0.000061653],[1,4,-
1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_680:=[[1166.481039313,-
627.187406096,1100.797042162],[0.000081471,0.924197609,0.381914609,-0.000061507],[-1,3,-
3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_690:=[[1166.480998728,-
627.187353326,1100.797091652],[0.651896824,0.654712001,0.270485437,0.270592599],[-1,2,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_700:=[[1166.480992101,-
627.187371085,1100.797073433],[0.653879965,0.274264763,0.651691419,-0.269291897],[-1,2,-
3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_710:=[[1102.874977597,-
563.580980413,658.263362461],[0.653879933,0.274264933,0.651691383,-0.269291888],[-1,2,-
3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
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 CONST robtarget Target_670:=[[1166.481008266,-
627.187500455,721.476974129],[0.00008172,0.924197911,0.381913878,-0.000061746],[-1,3,-
3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_730:=[[-
1016.218998752,588.8878484,1100.217005478],[0.000082239,0.924197907,0.381913888,-0.000061911],[1,4,-
1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_740:=[[-
1016.21902284,588.888677453,768.99160527],[0.000082777,0.924198171,0.38191325,-0.000062498],[1,4,-
1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_760:=[[1334.699967363,-
457.618295487,1100.788001775],[0.000081962,0.924198434,0.381912614,-0.000061826],[-1,3,-
3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_750:=[[1334.699970661,-
457.6182856,668.368274524],[0.00008195,0.924198363,0.381912784,-0.000061747],[-1,3,-
3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_770:=[[1334.699972244,-
457.618288504,734.576914348],[0.00008193,0.924198393,0.381912712,-0.00006179],[-1,3,-
3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_780:=[[-
1016.218970815,588.888632615,720.545856405],[0.000082798,0.92419825,0.381913057,-0.000062576],[1,4,-
1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_800:=[[-
634.611180272,971.772599949,1102.116959204],[0.000081926,0.924198026,0.3819136,-0.000062162],[1,4,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_790:=[[-
634.611170005,971.772620359,720.476996395],[0.000081901,0.924198042,0.381913562,-0.000062048],[1,4,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget 
Target_820:=[[961.991914013,821.751680192,1102.215073239],[0.00010173,0.383162866,0.923680793,0.000014024],[0,3, -
4,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget 
Target_810:=[[961.991898373,821.751692102,695.018451981],[0.000101631,0.383162833,0.923680807,0.000014079],[0,3, -
4,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget 
Target_840:=[[771.076791115,747.664495604,1000.785970447],[0.642132528,0.657923513,0.279015094,0.277404117],[0,3,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget 
Target_860:=[[697.572386712,774.673873241,900.37268646],[0.645293684,0.654806378,0.277778223,0.278682486],[0,3,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget 
Target_850:=[[697.572385042,774.673871516,828.896823759],[0.645293675,0.654806395,0.277778192,0.278682497],[0,3,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget 
Target_880:=[[764.711596601,841.813066353,900.849536461],[0.645293695,0.65480639,0.277778182,0.278682471],[0,3, -
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget 
Target_870:=[[764.711614966,841.81308855,828.896853411],[0.645293751,0.654806314,0.277778217,0.278682487],[0,3,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget 
Target_900:=[[746.552109482,725.126186573,900.087799657],[0.645293739,0.654806276,0.277778174,0.278682646],[0,3,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget 
Target_890:=[[746.55211732,725.126195975,828.896927635],[0.645293718,0.65480631,0.277778194,0.278682596],[0,3, -
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget 
Target_920:=[[813.597634369,792.171461938,902.414646809],[0.645293839,0.65480609,0.277778213,0.278682814],[0,3,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget 
Target_910:=[[813.597631036,792.17156111,828.896936269],[0.645293805,0.65480615,0.277778228,0.278682736],[0,3,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget 
Target_940:=[[797.374789414,673.954688114,900.222797724],[0.645293799,0.654806131,0.277778189,0.278682834],[0,2,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget 
Target_930:=[[797.374791652,673.954690388,828.896894592],[0.645293816,0.654806112,0.277778249,0.278682778],[0,2,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget 
Target_960:=[[864.699106551,741.279010838,900.934596699],[0.645293837,0.654806064,0.277778211,0.278682881],[0,3,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget 
Target_950:=[[864.699100391,741.279004846,828.896917223],[0.645293786,0.654806128,0.277778253,0.278682806],[0,2,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget 
Target_970:=[[962.304763477,825.033714455,740.973125364],[0.000102246,0.383164023,0.923680313,0.000013575],[0,3,-
4,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
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 CONST robtarget 
Target_990:=[[1140.537959348,631.45043394,1100.077997053],[0.000101405,0.383162751,0.923680841,0.000014323],[0,3,
-4,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget 
Target_980:=[[1140.537958063,631.450187365,732.527628001],[0.000102002,0.383162857,0.923680797,0.000013776],[0,3,
-4,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget 
Target_1000:=[[961.991915693,821.751678865,1102.21507856],[0.654503342,0.270459738,0.652086177,-0.270666814],[0,2,-
3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_1010:=[[961.991885839,821.751692294,1102.215082105],[0.654421016,-
0.26930452,0.652564146,0.270865733],[0,1,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_1020:=[[961.991776212,821.751705475,1102.215044988],[0.273616772,-
0.6508595,0.2733988,0.653275492],[0,0,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_1040:=[[1002.696008742,680.903634782,639.036202756],[0.273616697,-
0.650859501,0.273398814,0.653275517],[0,0,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_1030:=[[993.407313645,671.614554895,639.036197705],[0.273616693,-
0.650859484,0.27339883,0.65327553],[0,0,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_1050:=[[993.407157282,671.614543183,800.806718818],[0.273616612,-
0.650859535,0.273398781,0.653275533],[0,0,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_1070:=[[751.259370556,1136.590942721,800.689430978],[0.652820896,-
0.273127578,0.650973404,0.274699528],[0,2,-3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_1060:=[[751.259377359,1136.590949381,597.193484063],[0.652820893,-
0.273127572,0.650973414,0.274699518],[0,2,-3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_1080:=[[772.331912755,1115.517943416,597.193509486],[0.652820898,-
0.27312759,0.650973398,0.274699525],[0,2,-3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 CONST robtarget Target_1090:=[[772.33190858,1115.517934439,1101.302048009],[0.652820946,-
0.273127657,0.650973355,0.274699448],[0,2,-3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 PROC MBS_Assambly_Process_1() 
     MoveL Target_640,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_660,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_650,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 5; 
     SetDO OGAP1,0; 
     SetDO CGTAP1,1; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_660,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_640,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_680,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_690,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_700,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_710,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitDI CTS,1; 
     MoveL Target_700,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_690,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_680,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_670,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 5; 
     SetDO OGAP1,1; 
     SetDO CGTAP1,0; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_680,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_640,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_730,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 2; 
     SetDO CLAP1,0; 
     WaitTime 1; 
     SetDO OLP1AP1,1; 
     WaitTime 1; 
     SetDO OLP2AP1,1; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_740,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 6; 
     SetDO OLP1AP1,0; 
     SetDO OLP2AP1,0; 
     WaitTime 1; 
     SetDO OGAP1,0; 
     SetDO CGBAP1,1; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_730,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 2; 
     SetDO CLAP1,1; 
     WaitTime 1; 
     MoveL Target_640,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_760,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_750,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 6; 
     SetDO CGBAP1,0; 
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     WaitTime 2; 
     SetDO OGAP1,1; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_760,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_90,v300,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_160,v300,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_170,v300,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_140,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_130,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_120,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 2; 
     SetDO CTAP1R1,1; 
     SetDO OTAP1,0; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_140,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_190,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_180,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 6; 
     SetDO CTAP1R1,0; 
     SetDO OTAP1,1; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_200,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_190,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_260,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_220,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_210,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 2; 
     SetDO CTAP1R2,1; 
     SetDO OTAP1,0; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_230,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_240,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_250,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitDO OTR2HAP1,1; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_680,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_670,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 5; 
     SetDO CGTAP1,1; 
     SetDO OTAP1,0; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_680,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_760,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_770,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 5; 
     SetDO CGTAP1,0; 
     SetDO OTAP1,1; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_760,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitDI PSIH,1; 
     MoveL Target_290,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_500,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_320,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_310,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 2; 
     SetDO CTAP1TC,1; 
     SetDO OTAP1,0; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_320,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_500,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_340,v300,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_470,v300,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_520,v300,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_510,v300,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 3; 
     MoveL Target_520,v300,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_540,v300,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_530,v300,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 3; 
     MoveL Target_540,v300,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_560,v300,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_550,v300,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 3; 
     MoveL Target_560,v300,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_580,v300,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
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     MoveL Target_570,v300,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 3; 
     MoveL Target_580,v300,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_600,v300,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_590,v300,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 3; 
     MoveL Target_600,v300,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL [[1065.230942516,-
559.284517546,930.052828596],[0.649778788,0.650342889,0.279397098,0.277090084],[-1,2,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]],v300,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_610,v300,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 3; 
     MoveL [[1065.230942516,-
559.284517546,930.052828596],[0.649778788,0.650342889,0.279397098,0.277090084],[-1,2,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]],v300,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_470,v300,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_340,v300,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_500,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_320,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_310,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     SetDO CTAP1TC,0; 
     WaitTime 2; 
     SetDO OTAP1,1; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_1,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_280,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_270,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 2; 
     SetDO CGWAP1,1; 
     SetDO OGAP1,0; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_280,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_480,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_490,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitDI TMBS,1; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_480,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_280,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_760,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_640,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_730,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_780,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 5; 
     SetDO CGWAP1,0; 
     SetDO OGAP1,1; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_730,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_640,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
 ENDPROC 
 PROC MBS_Assambly_Process_2() 
     MoveL Target_640,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_660,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_650,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 5; 
     SetDO OGAP1,0; 
     SetDO CGTAP1,1; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_660,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_640,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_680,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_690,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_700,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_710,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitDI CMBSTAP2,1; 
     MoveL Target_700,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_690,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_680,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_670,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 5; 
     SetDO OGAP1,1; 
     SetDO CGTAP1,0; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_680,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_640,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_730,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 2; 
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     SetDO CLAP1,0; 
     WaitTime 1; 
     SetDO OLP1AP1,1; 
     WaitTime 1; 
     SetDO OLP2AP1,1; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_740,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 6; 
     SetDO OLP1AP1,0; 
     SetDO OLP2AP1,0; 
     WaitTime 1; 
     SetDO OGAP1,0; 
     SetDO CGBAP1,1; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_730,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 2; 
     SetDO CLAP1,1; 
     WaitTime 1; 
     MoveL Target_640,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_760,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_750,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 6; 
     SetDO CGBAP1,0; 
     WaitTime 2; 
     SetDO OGAP1,1; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_760,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitDI CMBSBAP2,1; 
     WaitDI TR1AP2,1; 
     WaitDI TR2AP2,1; 
     WaitDI PSIHAP2,1; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_290,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_500,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_320,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_310,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 2; 
     SetDO CTEAP2,1; 
     SetDO OTAP2,0; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_320,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_500,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_340,v500,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_470,v500,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_520,v500,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_510,v500,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 3; 
     MoveL Target_520,v500,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_540,v500,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_530,v500,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_540,v500,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_560,v500,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_550,v500,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 3; 
     MoveL Target_560,v500,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_580,v500,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_570,v500,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 3; 
     MoveL Target_580,v500,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_600,v500,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_590,v500,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 3; 
     MoveL Target_600,v500,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL [[1065.230942516,-
559.284517546,930.052828596],[0.649778788,0.650342889,0.279397098,0.277090084],[-1,2,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]],v500,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 3; 
     MoveL Target_610,v500,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 3; 
     MoveL [[1065.230942516,-
559.284517546,930.052828596],[0.649778788,0.650342889,0.279397098,0.277090084],[-1,2,-
2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]],v500,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_470,v500,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_340,v500,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_500,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_320,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 2; 
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     MoveL Target_310,v30,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     SetDO CTEAP2,0; 
     WaitTime 2; 
     SetDO OTAP2,1; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_1,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_280,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_270,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 2; 
     SetDO CGWAP2,1; 
     SetDO OGAP2,0; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_280,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_480,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_490,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitDI TMBSAP2,1; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_480,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_280,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_760,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_640,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_730,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_780,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 5; 
     SetDO CGWAP2,0; 
     SetDO OGAP2,1; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_730,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_640,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
 ENDPROC 
 PROC Main() 
WaitUntil AP1=1 OR AP2=1 OR DP1=1 OR DP2=1; 
IF AP1=1 THEN 
    MBS_Assambly_Process_1; 
ELSEIF AP2=1 THEN 
    MBS_Assambly_Process_2; 
ELSEIF DP1=1 THEN 
    MBS_Disassambly_Process_1; 
ELSEIF DP2=1 THEN 
    MBS_Disassambly_Process_2;        
ENDIF 
 ENDPROC 
 PROC MBS_Disassambly_Process_1() 
     MoveL Target_640,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_800,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_790,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 2; 
     SetDO OGDP1,0; 
     SetDO CGWDP1,1; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_800,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_640,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_820,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_810,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 2; 
     SetDO CGWDP1,0; 
     SetDO OGDP1,1; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_820,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_640,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_290,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_500,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_320,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_310,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 2; 
     SetDO CTEDP1,1; 
     SetDO OTDP1,0; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_500,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_340,v500,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_840,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_860,v1000,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_850,v1000,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_860,v1000,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_880,v1000,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_870,v1000,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
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     WaitTime 2; 
     MoveL Target_880,v1000,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_900,v1000,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_890,v1000,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_900,v1000,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_920,v1000,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_910,v1000,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_920,v1000,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_940,v1000,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_930,v1000,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_940,v1000,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_960,v1000,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_950,v1000,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_960,v1000,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_840,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_340,v500,fine,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_500,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_310,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_320,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 2; 
     SetDO CTEDP1,0; 
     SetDO OTDP1,1; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_500,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_290,v500,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_640,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_820,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitDI LSFHDP1,1; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_970,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 2; 
     SetDO CGTDP1,1; 
     SetDO OGDP1,0; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_820,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_990,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_980,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 2; 
     SetDO CGTDP1,0; 
     SetDO OGDP1,1; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_990,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitDI TR2DP1,1; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_820,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_1000,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_1010,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_1020,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_1040,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_1030,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 2; 
     SetDO OTDP1,0; 
     SetDO CTR1DP1,1; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_1050,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_1070,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_1060,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 2; 
     SetDO OTDP1,1; 
     SetDO CTR1DP1,0; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_1080,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_1090,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_640,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
 ENDPROC 
 PROC MBS_Disassambly_Process_2() 
     MoveL Target_640,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_800,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_790,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 2; 
     SetDO OGDP1,0; 
     SetDO CGWDP1,1; 
     WaitTime 2; 
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     MoveL Target_800,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_640,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_820,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     MoveL Target_810,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitTime 2; 
     SetDO CGWDP1,0; 
     SetDO OGDP1,1; 
     WaitTime 2; 
     MoveL Target_820,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0; 
     WaitDI LSFHDP2,1; 
     WaitDI TMBSTDP2,1; 
     WaitDI TR1DP2,1; 
     WaitDI TR2DP2,1; 
 ENDPROC 
ENDMODULE 

 

 


