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P
å senare tid har intresset för 3D-skrivare
ökat för vanliga konsumenter. Maskiner
som tidigare endast funnits för profes-

sionellt bruk och som kunde kosta flera hun-
dra tusen g̊ar nu att hitta i alla möjliga vari-
anter, till och med s̊a billigt som för under
en tusenlapp. Detta har till stor del vuxit
fram tack vare den senaste tidens stora boom i
crowdfunding där konsumeterna själva g̊ar in
och finansierar projekt. Det öppnar upp för
nya möjligheter även för företagen. Dessa kon-
sumentrobotar kostar bara en br̊akdel av vad
en klassisk industrirobot kostar och använder
sig oftast av öppen mjukvara istället för
dyra licensprogram. Om roboten klarar av be-
lastningen och även kan uppeh̊alla en l̊ang
livslängd kan detta skapa helt nya möjligheter
för automatiserade testlösningar. Det skulle
vara billigare att b̊ade sätta upp och du-
plicera testrobotar, samtidigt som den en-
klare mekaniken inte skulle kräva samma
omgärdade utrymme och säkerhetsregler som
m̊anga industriella robotar gör.

Idé och målsättning
Syftet med examensarbetet [Wernersson, 2015] var
att sätta samman ett automatiserat system för att
mäta prestanda p̊a smartphones till ett l̊agt pris.
En 3D-printer för en kostnad av 6000 SEK (febru-
ari 2014) modifierades och användes för att agera som
ett mekaniskt finger p̊a telefonens skärm. Systemet
kopplades sedan samman med en kamera och bild-
analysalgoritmer utvecklades för att utföra mätningar
p̊a interaktionen mellan roboten och telefonen. En
viktig del av projektet var att försöka h̊alla nere
kostnader. Helst skulle det slutliga systemet b̊ade
vara billigt och enkelt att reproducera s̊a det krävdes
en viss varsamhet i val av komponenter och mjuk-
varulösningar.

Robotik
3D-skrivaren som anvädes köptes in fr̊an Kjell&Co
och kostade 6000 SEK (februari 2014). För att f̊a
robotikfunktionaliteten som krävdes s̊a monterades
smältmunstycket och värmeplattan av. Munstycket
ersattes av ett löst sittande metallfinger för att und-
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Figur 1: Vellman K8200 3D-printer som användes i ett
modifierat utförande under examensarbetet

Figur 2: Slutgiltig uppsättning. Kamera, mekaniskt finger
och mobil är markerade med rött

vika skador p̊a pekskärmen. Värmeplattan byttes ut
mot en ny aluminiumplatta med justerbara fästblock
för att h̊alla testtelefonen p̊a plats. En industrirobot i
prisklassen 150 000 SEK (februari 2014) som redan
fanns tillgänglig p̊a företaget användes som referens
för att jämföra de slutgilitga resultaten.

Kamera och bildanalys
Det är sv̊art att sn̊ala när det kommer till val av
kamera. För att kunna genomföra de prestandatester
som var avsedda s̊a krävdes en hög bilduppdaterings-
frekvens, gärna upp mot 400-500 bilder per sekund,
för att inte missa viktiga händelser. Även om det
finns billiga kameror som utger sig för att filma med

hög hastighet är de ofta interpolerade lösningar där
kameran egentligen filmar i lägre hastighet och sedan
använder sig av medelvärdesbilder för utfyllnad vilket
skulle kunna missa “frame-drops” och andra artefak-
ter som kan uppst̊a. Lyckligtvis har teknikutveckligen
g̊att fram̊at även p̊a detta omr̊ade och till detta exjobb
valdes en kamera fr̊an märket Ximea som kostade pre-
cis under 10.000 SEK (mars 2014). Det har senare
visat sig genom optimering av inspelningsprogram att
denna kamera har lyckats filma s̊a snabbt som 1000
bilder per sekund.

Poängen med bildanalysen var att automatiskt
kunna anlysera interaktionen mellan roboten och
skärmpanelen. P̊a s̊a vis fick man en extern sensor.
Om man skulle använt telefonens datorkraft eller eg-
na sensorer i mätningarna s̊a skulle det ha kunnat
p̊averka prestandan och p̊a s̊a vis ge falsk information.

Figur 3: Bildanalysen detekterar alla potentiella
mätpunkter som ett testprogram visar p̊a
mobiltelefonens skärm. Sedan utförs en brusre-
dusering för att f̊a bort falskamätvärden innan
mätpunkterna skickas vidare och analyseras.

Diskussion
3D-skrivaren imponerar med mer stabila resultat
än den dyra indsutriroboten. Det är tv̊a saker som
förklarar detta. För det första är de mekaniska
rörelserna inte speciellt avancerade. Roboten ska efter-
likna ett pekfinger som drar raka drag över en skärm
i olika hastigheter, s̊a industrirobotens styrka och
precision blir för testfall som dessa överflödig. Det
huvudsakliga skillnaden är dock kameraplaceringen.
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Konfigureringen och rörelsen för fallet där indus-
triroboten används fungerar som s̊a att telefonen ligger
still medan robotfingret rör sig fr̊an början till slutet
av skärmen. Detta betyder att en stationär kamera
m̊aste vara placerad p̊a ett avst̊and som tar med hela
telefonens skärmpanel i bild. Det betyder ocks̊a att
ojämnheter i linsen eller sned placering kan ha en
viss p̊averkan p̊a värdena. 3D-skrivar-roboten flyttar
istället p̊a telefonen medan fingret är still. Detta be-
tyder för dessa testfall att kameran kan vara placerad
p̊a ett avst̊and mycket nära spetsen p̊a fingret och
ända ha ytan som integerar mellan robot och telefon
i bild hela tiden, även om inte telefonen är det. P̊a s̊a
vis f̊ar 3D-skrivaren en högre upplösning och eftersom
rörelserna är raka s̊a kommer fördröjningen framst̊a
mer som en stationär avvikelse och p̊averkas mindre
av ojämnheter i lins eller felaktig kameraplacering.

Även om 3D-skrivaren utsattes för mycket
p̊akänning under arbetets g̊ang utan att ge vika är
det sv̊art att dra n̊agra direkta slutsatser om robotens
h̊allbarhet förrän det färdiga systemet har f̊att köra
oavbrutet under väldigt l̊ang tid.

Slutsats
Det visar sig att den slutliga uppsättningen presterar
bättre för 3D-printern än för industriroboten även om
det förmodligen kommer att krävas mer underh̊all av
3D-printern. Den totala kostnaden för det billigare
systemet uppskattas även till 190 000 kr mindre än
för uppsättningen med industriroboten. Det tar även
mindre plats och användaren behöver inte oroa sig
för de säkerhetsregler som gäller för användning av
en industrirobot där användandet av en s̊adan skulle
potentiellt kunna röra sig i hastigheter l̊angt över det
tänkta arbetsomr̊adet.
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