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Sammanfattning 
Det finns flera fördelar med robotiserad bågsvetsning jämfört med manuell bågsvetsning. 
När det gäller produktivitet och repeterbarhet är robot överlägsen människa, vilket gör att 
produkterna håller jämnare kvalitet.  
 
I slutet av 80-talet började offline-programmering att tillämpas. Att programmera en 
robot offline innebär att utföra programmeringen med dator utan direkt tillgång till 
roboten. Genom simulering visualiseras ett robotprogram i en grafisk modell av den 
fysiska robotcellen utan att den fysiska roboten behöver tas ur produktion. För att 
systemet för offline-programmering (OLP) ska vara effektivt, måste dess modellers 
kinematik överensstämma med dess fysiska motsvarigheter. En virtuell modell av en cell 
skiljer sig dock alltid något från verkligheten. Därför krävs kalibrering När 
simuleringsprogrammet är färdigt och kalibreringen är utförd, ska programmet översättas 
till ett för roboten specifikt programspråk. Detta görs genom en så kallad translator. 
 
Denna rapport har skrivits på uppdrag av Delfoi. Delfoi har i flera år använt sig av 
DELMIA IGRIP för offline-programmering av bågsvetsningsrobotar. DELMIA har nu 
gett ut en ny generation program i den gemensamma plattformen V5. Plattformen 
innehåller bland annat DELMIA V5 Robotics och CATIA V5. Området för bågsvetsning 
har varit relativt outforskat. Därför vill företaget undersöka hur långt V5 Robotics har 
utvecklats inom detta område. Syftet är att undersöka om utvecklingen av V5 Robotics 
kommit tillräckligt långt för att kunna säljas till kund för offline-programmering av 
bågsvetsning.  
 
Arbetet påbörjades genom att kartlägga den arbetsmetodik som Delfoi använder sig av 
vid bågsvetsning i IGRIP. Detta har skett i programvaran UltraArc, som innehåller 
IGRIP’s applikation för bågsvetsning. Dessutom gjordes en kartläggning av användandet 
av AMP, Arc weld Macro Programming, vid offline-programmering av bågsvetsning. 
Nästa del var att ta fram en metodik för bågsvetsning i V5 Robotics. De båda 
programmen och dess metodik har sedan jämförts, för att ta reda på om V5 Robotics är 
tillräckligt utvecklat för att migrera från IGRIP till V5 Robotics. Demonstrationer av 
arbetssättet i V5 Robotics har genomförts på Delfoi samt hos en av Delfois kunder, BT 
Industries i Mjölby. 
 
Författarnas slutsats är att V5 Robotics är redo att användas för OLP av bågsvetsning. För 
de företag som använder sig av CATIA V5 finns det stora fördelar med att starta 
migrationen från IGRIP till V5 Robotics. Metodiken mellan de båda mjukvarorna har 
stora likheter, men vissa delar har utvecklats till det bättre i V5 Robotics. Dock kan den 
nya programvaran behöva testas i verkliga projekt för att säkerställa att hela 
programmeringsprocessen fungerar tillfredsställande innan bytet genomförs. 
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Abstract 
There are several advantages in robotic arc welding, compared to manual arc welding. 
When it comes to productivity and repeatability, robot is superior to man, which 
generates more even quality in products. 
 
In the end of the 1980’s, offline programming was put into practice. To program a robot 
offline means to perform the programming on a computer with no direct access to the 
robot. Through simulation, the robot program is visualized as a graphic model of the 
actual workcell, without having to take the actual robot out of production. For the offline 
programming system (OLP) to be efficient, the kinematics of the models need to 
correspond to its physical counterpart. A virtual model is always slightly different from 
the reality. That is why calibration is necessary. When the simulation program is 
complete and the calibration is done, the program needs to be translated to the language 
of the target robot. This is done through a post processor. 
 
This thesis was written as an assignment from the company Delfoi. Delfoi has been using 
DELMIA IGRIP for offline programming of robotic arc welding for several years. 
DELMIA now has released a new generation of programs in the common platform V5. 
The platform includes for example DELMIA V5 Robotics and CATIA V5. The area of 
arc welding has been relatively unexplored. That is why the company wants to investigate 
how far V5 Robotics has developed in this area. The purpose is to investigate if the 
development of V5 Robotics has come far enough for V5 Robotics to be taken to 
customers for OLP of arc welding. 
 
The work was begun by surveying the methodology used by Delfoi in arc welding in 
IGRIP. This has been done in the software UltraArc, which consists of the arc welding 
application from IGRIP. There was also a surveillance of the application of AMP, Arc 
weld Macro Programming, in offline programming of arc welding. The next step was to 
evolve a methodology for arc welding in V5 Robotics. The two softwares and their 
methodologies were then compared to find out whether or not V5 is enough developed 
for migration from IGRIP to V5 Robotics. Demonstrations of the method of working in 
V5 Robotics were held on Delfoi and on BT Industries in Mjölby, which is one of Deloi’s 
clients. 
 
The conclusion of the writers is that V5 Robotics is ready to be used in OLP of arc 
welding. For companies using CATIA V5, there are great advantages in migrating from 
IGRIP to V5 Robotics. The methodoldgies of the softwares show great similarities, but 
some parts have been developed to the better in V5 Robotics. Though, the new software 
needs to be tested in real projects to assure that the entire process of programming 
functions satisfying before the change is completed. 
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1 Bakgrund 
Denna rapport har skrivits på uppdrag av Delfoi. Delfoi är ett företag som utvecklar och 
marknadsför systemlösningar inom Digital Manufacturing, med strategin att hjälpa 
kunder till förbättrad kvalitet och effektivitet i sina utvecklingsprocesser. Digital 
Manufacturing är en integrerad uppsättning verktyg för support av verktygskonstruktion, 
utveckling av processer, visualisering av simulering samt andra analyser för optimering 
av tillverkningsprocesser. (Delfoi, 2007a) 
 
En av Delfois främsta styrkor är robotsimulering (offline-programmering). Delfoi har 
mångårig erfarenhet diverse applikationer inom robotsimulering och offline-
programmering, t.ex. vattenskärning, målning och svetsning. Delfoi tillhandahåller även 
lösningar för simulering av koncept samt fixturutveckling. (Delfoi, 2007b) 
  
Delfoi har i flera år använt sig av DELMIA IGRIP för offline-programmering av 
bågsvetsningsrobotar. DELMIA har nu gett ut en ny generation program i den 
gemensamma plattformen V5. Plattformen innehåller bland annat DELMIA V5 Robotics 
och CATIA. V5 Robotics tillhandahåller verktyg för offline-programmering av 
bågsvetsning etc.   
 
Delfoi använder idag DELMIA V5 bland annat för visualisering av arbetsinstruktioner 
vid montering. Området för bågsvetsning har dock varit relativt outforskat. Därför vill 
Delfoi undersöka hur långt V5 Robotics har utvecklats inom detta område. Syftet är att 
undersöka om utvecklingen av V5 Robotics (för bågsvetsningsapplikationer) kommit 
tillräckligt långt för att kunna säljas till kund för offline-programmering av bågsvetsning.  
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2 Mål och avgränsningar 

2.1 Huvudmål 
Huvudmålet med detta examensarbete var att för Delfois räkning ta fram en metodik för 
offline-programmering (OLP) av bågsvetsning i DELMIA V5 Robotics, samt att peka på 
skillnader mot dess ”föregångare” DELMIA IGRIP. IGRIP är den mjukvara som hittills 
använts av Delfoi inom detta område. IGRIP utvecklas dock inte längre.  
 
V5 Robotics är nu den aktuella programvaran som utvecklas och är tänkt att ta vid efter 
IGRIP. V5 är en gemensam plattform för diverse CAE-applikationer (Computer Aided 
Engineering), uppbyggt av moduler för de ingående applikationerna. Modulen som 
hanterar bågsvetsning är relativt nyutvecklad. Delfoi ville därför veta om V5 Robotics 
kommit tillräckligt långt i utvecklingen för att ta till kund. 

2.2 Delmål 
För att nå fram till huvudmålet sattes några delmål upp. Första delmålet var att kartlägga 
den arbetsmetodik som Delfoi använder sig av vid bågsvetsning i IGRIP. Dessutom 
skulle en kartläggning göras av användandet av AMP, Arc weld Macro Programming, vid 
offline-programmering av bågsvetsning.  
Nästa delmål var att ta fram en metodik för bågsvetsning i V5 Robotics. Möjligheterna 
till fixturkonstruktion i samband med OLP skulle också ses över och dokumenteras, 
eftersom CAD- och OLP-verktygen är integrerade i samma plattform. De båda 
programmen och dess metodik skulle jämföras, för att ta reda på om V5 Robotics är 
tillräckligt utvecklat för att migrera från IGRIP till V5 Robotics. 

2.3 Avgränsningar 
Fixturkonstruktion behandlas endast översiktligt i rapporten. Den aspekt som behandlas 
är de möjligheter som ges genom fullt integrerad mjukvara för CAD och simulering. 
Konstruktion av fixturer behandlas inte. 
 
De program som skapats i V5 Robotics under arbetets gång har inte översatts till robotens 
programspråk, då det inte funnits tillgång till den modul i V5 som rymmer denna 
funktion. Detta gäller även kalibrering, som endast avhandlas som en del i den allmänna 
metodiken. 
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3 Material och metod 
Litteraturstudier för de introducerande kapitlen gjordes i böcker och artiklar inom 
respektive område. Målet var att introduceras inom området bågsvetsning samt offline-
programmering och Virtual Manufacturing. Syftet var framför allt att skapa förståelse för 
problemområdet, samt förklara termer och uttryck inom respektive område som 
återkommer i metodiken.  
 
Karläggningen av metodiken för offline-programmering av bågsvetsrobot i IGRIP skedde 
i nära samarbete med Delfoi. Arbetet började med en introduktion av offline-
programmering av bågsvetsning. Detta följdes av eget arbete i UltraArc. UltraArc som 
användes istället för IGRIP kan sägas vara en version av IGRIP endast innehållande 
verktygen för OLP av bågsvetsning samt kalibrering. Funktionerna och arbetssättet i 
UltraArc är detsamma som i IGRIP. Eftersom arbetet utförts i UltraArc kommer all teori 
och metodik hänvisa till Ultra Arc istället för IGRIP. Metodiken är dock den samma för 
båda programmen. 
 
Det egna arbetet i UltraArc gick ut på att få förståelse och kunskap i arbetssättet. 
Utredande av funktioner i programmet skedde genom användande av programmets 
dokumentation, Online Docs, samt funktionen Button Help i programmets hjälpfunktion. 
 
Kartläggningen av V5 Robotics påbörjades först då arbetet i UltraArc till största del var 
avklarat. Första steget var en allmän introduktion av DELMIA V5 på Delfoi. Denna 
berörde främst lättare CAD-funktioner samt viss cellkonstruktion. 
 
Arbetet med bågsvetsning i V5 skedde till största del på egen hand, eftersom Delfoi haft 
begränsade kunskaper om denna del av programmet. Till att börja med användes 
manualen Online Docs för V5. Online Docs tillhandahåller övningsuppgifter till 
programmet, genom att arbeta med dessa ökades förståelse för funktioner och 
uppbyggnad av programmet. Online Docs uppgraderas dock inte i samma takt som nya 
versioner av V5 blir tillgängliga. Detta ställde till en del problem vid kartläggningen av 
AMP i V5 Robotics, eftersom funktionen var ny fanns ingen dokumentation att tillgå.  
 
Med hjälp av denna grundläggande förståelse för programmet, fortsatte arbetet med att 
steg för steg försöka utföra samma arbetsmoment, som utförs i UltraArc i V5 Robotics. 
Med viss hjälp av dokumentationen söktes funktioner motsvarande de som förevisats i 
Igrip för att ställa samman svetsceller och programmera svetsar. 
 
Kartläggningen av möjligheter för fixturkonstruktion har varit översiktlig, då det inte 
funnits tidsutrymme att helt sätta sig in i området. Baserat på den respons som mottagits, 
vid demonstrationer av V5 för personal på Delfoi samt konstruktionspersonal på BT 
Industries, har dock vissa slutsatser rörande fixturkonstruktion dragits vilket kan ses i kap 
11, Demonstration av bågsvetsning i V5 Robotics. 
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4 Bågsvetsning 
Detta kapitel syftar till att introducera läsaren till bågsvetsning, att ge en grundläggande 
förståelse för både manuell och robotiserad bågsvetsning samt att presentera den vid 
simulering centrala utrustningen. 
 
Svetsning kan generellt delas in i två huvudgrupper, bågsvetsning och punktsvetsning. En 
generell definition av svetsning ges av Knutson-Ek (1983). ”Med svetsning menar man 
metoder, med vars hjälp man kan förbinda metaller efter att först ha värmt upp delar 
därav (fogytorna) till så hög temperatur, att dessa sedan kan smältas eller pressas 
tillsammans till en enhet.”  
 
Vid bågsvetsning, den svetsmetod som berörs i denna rapport, används en elektrisk 
ljusbåge som värmekälla. Förutom värme alstrar bågen även ljus och oljud. Den 
elektriska strömmen erhålls från en likströms- eller växelströmskälla och leds i kablar 
(svetsledare och återledare) till elektrod och arbetsstycke (Knutson-Ek 1983). Elektroden 
förs längs med fogen som skall svetsas, det är mellan den och arbetsstycket den elektriska 
bågen alstras. Fogen är det område mellan ämnena som skall svetsas ihop, en vanlig typ 
av fog kan ses i figur 1.  

 
Figur 1. Fog för svetsning 
 
Elektroden kan vara av förbrukningsbar typ, vilket betyder att den smälts samman i 
svetsen. Elektroden i detta fall är en lång tråd som matas fram kontinuerligt i en 
svetspistol, se figur 2. 

 
Figur 2. En svetspistol för bågsvetsning. 
 
Längden av ljusbågen är proportionell mot spänningen genom bågen, om bågen blir 
längre än en viss längd slocknar den. Det krävs en viss ström för att bibehålla en båge av 
viss längd (Cary, 1998). För att åstadkomma en svets av god kvalitet är det därför av 
största vikt att elektroden följer fogen med konstant avstånd. 
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Det finns fler parametrar som påverkar och ger en svets dess egenskaper. Exempel på 
detta är framföringshastighet och framföringsvinkel hos svetspistolen, 
matningshastigheten av elektroden och i vilken vinkel fogen placerats då den svetsas. 

4.1 Robotiserad bågsvetsning 
Det finns flera fördelar med robotiserad bågsvetsning jämfört för manuell bågsvetsning. 
När det gäller produktivitet och repeterbarhet är robot överlägsen människa, vilket gör att 
produkterna håller jämnare kvalitet. Faktorer som påverkar produktiviteten är robotens 
förmåga att snabbt förflytta sig mellan olika svetsar samt att roboten inte behöver tid för 
att återhämta sig. En annan fördel med robotiserad svetsning är att ingen människa 
exponeras för de riskfaktorer som förekommer vid svetsningen, t.ex. rökgaser och stoft, 
buller, bländning, ultraviolett strålning och hög temperatur (Bolmsjö, 1986). Det är bl.a. 
dessa faktorer som drivit utvecklingen av robotiserad bågsvetsning framåt. 

4.1.1 Utveckling 
Det var på 1970-talet som robotar började användas för bågsvetsning. 1973 kom ASEA, 
numera ABB Robotics, med en framgångsrik robot inom bågsvetsning. Styrningen av 
robotens rörelser var enkel, kontinuerliga rörelser skapades generellt genom PTP (Point 
To Point). Punkter lades ut efter svetsen, med tillräckligt litet avstånd för att få en 
acceptabel rörelsebana. Robot controllers (styrenheter) hade ännu inte tillräcklig kapacitet 
för beräkning av mer avancerade rörelsemönster.  
 
På 1980-talet kom nya controllers med Continuous Path kontroll. Continous Path kontroll 
betyder att en process utförs längs en i rymden fördefinierad bana. Detta var ett viktigt 
framsteg, då CP-kontroll är mycket fördelaktigt vid bågsvetsning, eftersom robotens 
rörelsemönster är avgörande för det slutliga svetsresultatet.  
 
I slutet av 80-talet började offline-programmering att tillämpas. Offline-
programmeringen var till en början textbaserat. Under 1990-talet tog simulering och 
offline-programmeringen stora kliv framåt i utvecklingen, från att ha varit endast 
textbaserad till att visuliseras och bitvis utföras i 3D-miljö (Bolmsjö, Olsson och 
Cederberg, 2002). 

4.1.2 Fixtur 
Vid bågsvetsning placeras svetsobjektet i en fixtur. Fixturens uppgift är att hålla 
svetsobjektet ordentligt på plats vid svetsning. Då bibehålls de satta toleranserna för 
svetsobjektets komponenter och därigenom ökar kvaliteten på svetsarna. Användning av 
fixtur gör att hastigheten för svetsoperationer kan ökas och att noggrannhet samt kvalitet 
på svetsarna blir likvärdig vid varje körning. På så sätt reduceras kassationen.  
 
En fixtur är ofta designad specifikt för det objekt som skall fixeras. Det får inte finnas 
risk för kollision mellan robot och fixtur, fixturen får inte heller vara i vägen för 
svetspistolen. I vissa fall kan det vara nödvändigt att konstruera om fixtur eller 
svetsobjekt för att få acceptabel åtkomlighet. Fixturer är kostsamma och kan utgöra upp 
till 50 % av den totala kostnaden för en automatiserad svetscell (Cary, 1998). 
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Enligt Cary, (1998) är det viktigt att projektet med att ta fram en ny fixtur fungerar väl. 
Det är ett samarbete mellan produktdesigner och fixturkonstruktör. Alla involverade i 
detta projekt måste ha en fullständig förståelse för hela processen, eftersom 
fixturdesignen kan komma att påverka cykeltiden, tid för laddning och plundring av 
svetsobjekt etc.  

4.1.3 Manipulator 
Vid bågsvetsning kan fixturen med svetsobjektet placeras i en manipulator, även kallad 
lägesställare. Manipulatorn har ofta en till två frihetsgrader, vilka utnyttjas för att 
positionera svetsobjektet fördelaktigt gentemot roboten. Detta ökar åtkomsten för 
svetspistolen. Manipulatorns frihetsgrader kan säga tillgodoräknas roboten, och ökar 
antalet möjliga konfigurationer för roboten att nå en punkt.  
 
Robot och manipulator kan röras synkroniserat vid svetsning. Detta är mycket 
fördelaktigt då det går att undvika överskridning av något axelvärde då roboten skall 
svetsa en fog. Då ett överskridet axelvärde inträffar tvingas roboten att omorientera sig, 
vilket kan resultera i att bågen bryts, vilket är oacceptabelt vid bågsvetsning.  
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5 Offline-programmering 
Här beskrivs grunderna i offline-programmering. En metodik för det allmänna fallet 
presenteras, samt en fördjupning i form av en metodik för OLP av bågsvetsning. 
 
Att programmera en robot offline innebär att utföra programmeringen med dator utan 
direkt tillgång till roboten. Roboten behöver ej tas ur drift under tiden som programmet 
utvecklas. Det enda produktionsstopp som krävs är när programmet ska laddas ner i 
roboten. Enligt Wittenberg (1995) kan tiden då roboten är ur produktion minskas med 
upp till 85 %, jämfört med att programmera roboten på plats. 
 
Ett alternativ till att programmera offline, är att programmera roboten med hjälp av dess 
handkontroll, teach pendant. Roboten joggas till rätt position, och axlarnas vinkelvärden 
lagras i styrenheten. Detta är tidsödande och är speciellt svårt att utföra vid höga krav på 
precision.  
 
Offline-programmering kan utföras genom att i en texteditor skriva ett program i robotens 
programspråk (RPL). Svårigheten med detta är att validera programmet utan tillgång till 
roboten. Det framgår inte i robotprogrammet hur roboten kommer att röra sig mellan 
punkterna. Detta gör det svårt att optimera robotens rörelser, samt att undvika singularitet 
och kollisioner. Därför används simulering av robotprogram i en virtuell robotcell 
(Wittenberg, 1995). Genom simulering visualiseras ett robotprogram utan att den fysiska 
roboten behöver tas ur produktion. 

5.1 Gränssnitt 
Användargränssnittet i ett sådant OLP-system innehåller visualisering av 
robotprogrammet i form av en tredimensionell grafisk modell av cellen. Det innehåller 
också en post-processor som översätter programmet, som skapas i OLP-systemet, till 
robotens programspråk. Användaren behöver därmed inte använda sig av en fristående 
texteditor för att skapa ett program på robotspråket, utan det sköts genom OLP-systemet.  
Den fysiska roboten och den kringutrustning som krävs för programmering och 
simulering, byggs som CAD-modeller och ställs samman i en virtuell robotcell. Denna 
cell utgör en modell av den fysiska cellen. Det är denna sorts system som fortsättningsvis 
i rapporten benämns OLP. 
 
I programmet finns möjlighet att märka ut en position på en yta och att placera ut 
koordinatsystem. Detta koordinatsystem blir en arbetspunkt för roboten och visar 
placering och orientering för dess TCP. När en punkt skapats går det att ställa in offset 
från ytan och ändra orientering på punkten (Craig, 1987). Dessa punkter kan kopplas till 
sammanhängande banor, så kallade pather, som följs av roboten. Det finns även 
möjlighet att göra olika typer av inställningar för att verifiera och modifiera olika objekt i 
simuleringscellen. 
 
Modellerna i cellen kan antingen skapas i ett CAD-program som är integrerat med OLP-
systemet, eller importeras från ett fristående CAD-program. De flesta OLP-system 
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innehåller enkla CAD-verktyg för att kunna skapa modeller där kravet på noggrannhet är 
lågt. 

5.2 Kinematik 
Vissa av modellerna i den virtuella cellen har kinematiska egenskaper. För att OLP-
systemet ska vara effektivt, måste dessa modellers kinematik överensstämma med dess 
fysiska motsvarighet. Detta gäller till exempel roboten. Antalet frihetsgrader hos roboten 
ska ställas in, samt vilken typ av rörelse varje axel kan utföra. Dessutom måste 
gränsvärden för axlarnas vinklar på roboten stämma med verkligheten. I de fysiska 
styrsystemen för robotar finns algoritmer som används för att undvika att singularitet ska 
uppstå. Även dessa algoritmer måste efterliknas i modellen (Craig, 1987). För att 
simuleringen ska spegla den verkliga robotens rörelser, är det av största vikt att 
kinematiken stämmer exakt.  
 
Robotens rörelser styrs genom att dess TCP följer de pather och punkter som beskrivits 
ovan. Det är viktigt att en path följs på samma sätt i simuleringen som i verkligheten. Om 
ett axelvärde hos roboten överskrids, måste axeln tillslut vridas tillbaka för att kunna 
fortfölja banan. Detta kan innebära att roboten vrider en axel ett helt varv mellan två 
punkter. Om inte banan följs på samma sätt som i verkligheten kan en sådan oväntad och 
avvikande rörelse inträffa hos den fysiska roboten och leda till kollision.  
 
Hastigheten i rörelserna bör överensstämma med verkligheten om det finns annan 
utrustning i cellen som rör sig, till exempel en annan robot. Om cykeltiden avviker från 
det förväntade kan detta orsaka kollisioner om robotarna rör sig nära varandra. Hänsyn 
måste också tas till de avvikelser i rörelsemönster som kan uppstå hos den verkliga 
roboten vid hög hastighet eller hög belastning (Craig, 1987).   

5.3 Kalibrering  
En virtuell modell av en cell skiljer sig alltid något från verkligheten. Det kan vara 
skillnader i geometri eller kinematik i modellerna, men det kan även finnas skillnader i 
avståndet mellan utrustning och produkt. Därför krävs kalibrering (Eriksson, 1996).  
 
Det finns olika typer av kalibrering inom OLP. En typ av kalibrering är robotkalibrering. 
Detta innebär att kalibrera robotmodellen, så att den stämmer överens med den fysiska 
roboten. Denna kalibrering sker ofta i ett tidigt stadium, se figur 3 över allmän metodik 
för OLP. Den typ av kalibrering som förekommer efter att optimering av layout och 
design genomförts är kalibrering av cellen. Denna kalibrering genomförs eftersom de 
virtuella objektens placering och förhållande sinsemellan skiljer sig från de verkliga 
objektens. 
 
Duffau (1991) talar om fyra typer av avvikelser i en robotcell som kräver kalibrering 
och/eller omräkning av den bana roboten ska följa. Duffau presenterar även åtgärder för 
dessa avvikelser, som redogörs nedan: 

1. Robotkalibrering.  
2. Kalibrering av robotcellen.  
3. Lokalisera arbetsstycke.  
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4. Finna banan.  
 
1) Robotkalibrering. 
Robotkalibrering innebär att jämföra de koordinater där roboten antas vara med de 
koordinater där den verkligen befinner sig. Kan krävas då CAD-modellen av roboten inte 
stämmer med den verkliga robotens kinematik. Här används speciella instrument och 
metoder för att åstadkomma en geometriskt och kinematiskt korrekt robotmodell. Den 
nya modellen kan sedan läggas in i simuleringsprogrammet. Detta görs vid installation av 
en ny cell.  
 
Robotkalibrering kan även utföras genom att låta TCP (Tool Center Point) närma sig ett 
kalibreringsverktyg från flera olika orienteringar, men i samma position. Denna typ av 
kalibrering utförs ofta då robotens noggrannhet inte uppfyller processens krav (Conrad, 
Shiakolas och Yih, 2000). 

 
2) Kalibrering av robotcellen.  

Orsaken är att positionen mellan robot och arbetsstycke inte är densamma i modellen 
som i verkligheten. Detta görs vid installation, men kan även upprepas som en typ av 
underhåll. Enligt Duffau (1991) beror tillvägagångssättet på kravet på noggrannhet i 
cellen. 
a) Låg noggrannhet. Om kravet på noggrannhet är lågt, kan kalibrering av cellen 

göras genom att mäta avståndet mellan bestämda punkter, vanligtvis tre stycken, 
både i verkligheten och i den virtuella cellen. Koordinaterna jämförs sedan, och 
anpassas efter de verkliga förhållandena (Eriksson, 1996). 

b) Hög noggrannhet. Vid mycket hög noggrannhet kan det vara nödvändigt att 
använda samma metod för kalibrering av cellen som används för kalibrering av 
roboten. 

I båda fallen av noggrannhet genereras ett koordinatsystem som ger den relativa 
positionen mellan objekten. I de fall då det inte förekommer någon risk för kollisioner, 
menar Duffau att det räcker med att göra kalibreringen i translatorn, då 
simuleringsmodellen översätts till robotspråk. Om risk existerar måste dock 
kalibreringen ske i simuleringsmodellen (Duffau, 1991). 
 

3) Lokalisera arbetsstycke.  
Vissa element på arbetsstycket varierar mellan olika enheter. Detta försvårar för 
roboten att utföra arbete som ska göras i förhållande till en viss del på arbetsstycket. 
Det kan t.ex. vara att borra ett hål ett visst avstånd från en detalj på stycket. För att 
kunna utföra arbetet korrekt, krävs att roboten kan lokalisera en viss startpunkt med 
hjälp av en sensor, exempelvis laser. Roboten räknar sedan om sin rörelsebana utifrån 
startpunkten och den förprogrammerade banan från simuleringsmodellen. Detta 
arbete börjar med att användaren identifierar den detalj på arbetsstycken som ska vara 
startpunkt. Sedan läggs en lokaliseringsbana, som används för att hitta startpunkten 
med hjälp av en sensor. Denna lokalisering utförs sedan på varje enskilt arbetsstycke. 
Detta ökar produktionstiden, därför är det nödvändigt att optimera lokaliseringsbanan 
(Duffau, 1991).  
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4) Finna banan.  
I vissa processer kan arbetsstycket ändra form, exempelvis på grund av värme vid 
svetsning. Detta kan påverka kvaliteten på robotens arbete. Vid exempelvis 
bågsvetsning kan det leda till att roboten inte lyckas följa fogen, och åstadkommer en 
dålig svets. I dessa fall används sensorer för att finna banan. Anpassningen till den 
nya banan sker i realtid av robotens styrsystem och simuleringsmodellen påverkas 
inte. Tekniker som kan användas för att finna banan är laser och kameror (Duffau, 
1991). 

5.4 Översättning och nedladdning av program 
När simuleringsprogrammet är färdigt och kalibreringen är utförd, ska programmet 
översättas till ett för roboten specifikt programspråk. Detta görs genom en så kallad 
translator. I vissa program för offline-programmering finns det en inbyggd translator, 
men det går även att använda en extern translator. Translatorn är det som gör att 
robotsimulatorer kan användas för offline-programmering. 
 
Varje robottillverkare har ett eget robotspråk. En så kallad systemberoende translator 
behärskar översättning från ett simuleringsspråk till ett specifikt robotspråk. Detta är den 
vanligaste typen av translator. Dessa systemberoende translatorer kan sedan byggas ihop 
till skräddarsydda applikationsberoende translatorer som kan översätta mellan flera olika 
språk (Chan, Kwan, 2003). 
 
Chan och Kwan (2003) beskriver translatorns process med att den först hämtar data från 
modellen om avstånd och position mellan de olika objekten i simuleringsmodellen. Dessa 
data sparas sedan i translatorn, för att användas i nästa steg. Nästa steg är att translatorn 
hämtar rörelsekommandon från simuleringen, och använder data om objektens positioner 
för att räkna om kommandona till motsvarande rörelser och koordinater för den fysiska 
roboten.  
 
Det färdiga robotprogrammet laddas sedan ner i robotens styrsystem. 

5.5 Allmän metodik för OLP av robot 
Enligt Eriksson (1996) följer offline-programmering vanligtvis en generell grundstruktur 
som visas i figur 3. De grå fälten i figuren kommer att täckas av den metodik som 
framtagits speciellt för OLP av robotiserad bågsvetsning, för vilken redogörs i nästa 
avsnitt ”Allmän metodik för OLP vid robotiserad bågsvetsning”. För de vita delarna 
redogörs endast i det allmänna fallet. 
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Figur 3.  Allmän metodik för offline-programmering.  De vita fälten behandlas endast översiktligt i 
denna rapport (Källa: Eriksson, 1996). 

5.5.1 Layout av arbetscell 
Detta steg innebär att ställa samman en virtuell arbetscell för programmering och 
simulering. Virtuella modeller av den verkliga utrustningen hämtas in till en 
tredimensionell cell. Förhållandena mellan utrustningen i den virtuella cellen ska 
överensstämma med de verkliga förhållandena. Utrustningen kan bestå av robot, 
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arbetsbord, manipulator, gantryrobot eller fixtur. Robotens verktyg hämtas in och 
monteras på robotens monteringsplatta, på så sätt kommer det att följa robotens rörelser. 
 
Det är även i detta steg som roboten ges tillgång till eventuella externa axlar. Som nämnts 
i kapitel 4.1 Robotiserad bågsvetsning, innebär externa axlar att det finns en annan 
programmerbar utrustning i cellen, vars frihetsgrader adderas med robotens. Detta gör att 
en robot med sex frihetsgrader med två externa axlar, till exempel en manipulator, 
tillräknas åtta frihetsgrader. Tillämpning av externa axlar i systemet ger fler variationer 
för positionering av roboten och ökar åtkomligheten. De axlar som skall fungera 
externaxlar åt roboten måste definieras. 
 
Den eller de produkter som ska hanteras eller bearbetas i cellen hämtas också in i detta 
steg. Vissa produkter kan behöva fästas vid utrustning i cellen. Detta gäller exempelvis 
produkter som ska följa en manipulator.  

5.5.2 Placera koordinater och pather  
De positioner i rymden som den fysiska robotens TCP skall nå, måste även anges i den 
virtuella modellen. Detta görs genom att punkter placeras ut. Punkterna har både position 
och orientering i xyz-led. Dess koordinater översätts sedan i robotprogrammet för att den 
fysiska roboten ska röra sig till motsvarande position i den verkliga cellen. 
 
En path utgörs av en sekvens av punkter som roboten rör sig genom. På så vis slipper 
simuleraren ange robotens bana punkt för punkt vid programmering, och kan ange vilken 
path som ska genomföras.  
 
Punkterna kan grovt delas in i två typer. Det finns processpunkter och det finns 
viapunkter. Processpunkter anger en plats där roboten ska utföra ett jobb, en handling. 
Det kan till exempel vara att greppa ett objekt eller att lägga en svets. Viapunkter placeras 
i rymden, mellan andra punkter, i den bana roboten ska följa för att undvika kollisioner 
med andra objekt i cellen. 

5.5.3  Programmera utrustning och köra program 
För att kunna simulera de pather som lagts, krävs någon form av program. Detta program 
används endast i simuleringarna. Formen på detta program skiljer sig åt mellan olika 
mjukvaror. 
 
När ett simuleringsprogram skapats, provkörs patherna. I simuleringen rör sig robot och 
annan programmerad utrustning utmed de programmerade banorna. Detta är en viktig del 
i OLP, då programmet kan utvärderas och förbättras i den virtuella miljön. I början kan 
det vara lämpligt att simulera enstaka pather och modifiera dem om det så behövs. 
Slutligen simuleras hela det program som ska överföras till den fysiska roboten.  

5.5.4 Optimera layout och design 
Simulering åskådliggör de modifieringar som krävs för att en process ska utföras på 
korrekt vis, med ett bra resultat och utan skador på utrustning och produkter. 
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Optimeringen kan beröra layout, placering och orientering av punkter, förflyttning av 
svetsobjekt, etc. 
 
Modifieringar av punkter utförs t.ex. då det finns risk för kollision eller för att optimera 
robotens utförande. Även orienteringen i en viss punkt kan behöva justeras, till exempel 
om det är svårt för robotens verktyg att komma åt att utföra ett arbete. Andra orsaker kan 
vara att en punkt är singulär, eller att tillåtna axelvärden hos roboten överskrids. 

5.5.5 Kalibrering 
Den kalibrering som utförs i den här fasen av arbetet är kalibrering av arbetscellen. Den 
vanligaste typen av kalibrering är att roboten går till tre olika punkter på arbetsstycket 
eller dess fixtur. Dessa värden (i x-, y- och z-led) lagras och används för att uppdatera 
samma punkter i simuleringsmodellen (Eriksson, 1996). Denna metod används främst vid 
lågt krav på noggrannhet. Vid hög grad av noggrannhet används samma typ av 
kalibreringsverktyg och –metod som vid robotkalibrering (Duffau, 1991).  
 
Vid vissa applikationer, som exempelvis bågsvetsning, kan extra kalibrering krävas för 
varje enskilt arbetsstycke. Detta beror på att placeringen av det arbete som roboten ska 
utföra är beroende av en viss detalj på arbetsstycket, och därför måste positionen för 
denna detalj säkerställas innan arbetet kan påbörjas. Detta är enbart aktuellt då positionen 
för nämnda detalj kan variera mellan olika arbetsstycken. Denna kalibrering består i att 
roboten med hjälp av en sensor lokaliserar den detalj som är avgörande för placeringen av 
arbetet (Duffau, 1991). Simuleraren programmerar en sökbana som roboten använder sig 
av för att kunna lokalisera den sökta detaljen. 

5.5.6 Översättning och nedladdning av program 
Vid översättning av simuleringsmodellen till den verkliga robotens programspråk 
används en translator. Den vanligaste typen av translator kan översätta från ett 
simuleringsspråk till ett robotspråk. Translatorerna kan dock byggas samman, så att det 
finns flera tillgängliga språk.  
 
Första steget vid översättning är att felsöka simuleringsprogrammet med avseende på fel i 
syntax. Detta kan göras automatiskt av translatorn innan påbörjad översättning. När 
programmet är fritt från syntaxfel översätter translatorn programmet till det valda 
robotspråket. Det nya programmet kan sedan laddas ner i robotens styrsystem. 

5.6 Allmän metodik för OLP vid robotiserad bågsvets ning 
Det här avsnittet beskriver de steg som ingår i Ericssons modell (se figur 3) över allmän 
metodik för OLP med avseende på OLP av en cell för robotiserad bågsvetsning. 
Utrustnings som berörs är begränsad till robot med svetspistol, manipulator och 
svetsobjekt, vilket utgör den grundläggande utrustningen för simulering av robotiserad 
bågsvetsning. 
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5.6.1 Layout av arbetscell 
”Layout av arbetscell” kan sammanfattas i följande steg, att skapa en arbetscell av 
virtuella modeller, montera verktyg, definiera externaxlar och inbördes förhållanden samt 
att hämta in produkter.  
 
Liksom i det allmänna fallet plockas alla modeller av utrustningen in i den virtuella cellen. 
Svetspistolen utgör robotens verktyg, den skall i detta steg monteras på roboten. 
Manipulatorn skall ställas rätt i förhållande till roboten och dess axlar definieras som 
externaxlar till roboten.  
 
Då manipulator och robot är på plats, hämtas eventuell fixtur och svetsobjekt in i cellen. 
Används manipulator placeras svetsobjektet (och fixtur) på lämplig sätt i förhållande till 
den. Svetsobjektet ”kopplas” till manipulatorn så att det följer dess rörelser.  
 
I de fall där det finns en färdig fixtur hämtas även denna modell och placeras i 
manipulatorn. Det är dock ofta fördelaktigt att skapa fixturen efter att svetsarna placerats 
ut på svetsobjektet. Detta för att robotens placering och rörelsemönster vid svetsning 
skall bestämmas med utgångspunkt från kvalitativa svetsar. Det är sedan upp till 
fixturkonstruktören att skapa fixturen utifrån svetsobjektets placering och robotens 
rörelser.  

5.6.2 Placera koordinater och pather 
Som nämns i den allmänna metodiken används punkter och pather för att definiera de 
positioner roboten skall anta. Vid bågsvetsning är det banan mellan två eller flera punkter 
som utgör en svets, dessa punkter placeras ut på svetsobjektet. För en enkel, rak kälfog 
räcker det t.ex. med två svetspunkter, en start- och en slutpunkt. För mer avancerade 
svetsar krävs fler punkter. 
 
Vid OLP av bågsvetsningsprocessen används flera typer av punkter. För att roboten ska 
kunna närma sig och flytta sig från svetsobjektet, utan risk för att kollidera med objektet, 
placeras viapunkter ut före och efter svetsen, vanligen totalt fyra stycken. Punkterna 
närmas före och efter svetsen kallas approach-punkter, och de yttersta punkterna kallas 
safe-punkter.  
 
Viapunkter behövs även mellan svetsarna. En viapunkt läggs i rymden för att undvika 
kollisioner mellan robot och objekt eller fixtur Viapunkterna placeras vanligtvis ut efter 
att alla svetsar är lagda, svetsordningen fastställd och fixturen är färdig och kommit på 
plats. Detta för att slippa ändra placering av viapunkter vid modifiering av t.ex. 
svetsordning.  
 
Det finns även speciella typer av svetsar som kräver en viss sorts punkter. För s.k. 
oscillerande svets, där pistolen förs i en pendlande rörelse längs med svetsen, behövs två 
referenspunkter. Dessa anger de lägen i förhållande till svetsen som svetspistolen skall 
pendla mellan. 
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En annan typ av punkter som används vid bågsvetsning är sökpunkter. Dessa används för 
att kontrollera var svetsobjektet är placerat, i förhållande till dess programmerade 
koordinater. Detta innebär att svetspistolen rör sig mot svetsobjektet tills en sensor 
känner av objektet. Dessa sökpunkter kan läggas på två eller tre av svetsobjektets ytor. 
Utifrån de uppmätta värdena räknas sedan nya värden för svetsens placering ut. 

5.6.3 Programmera utrustning och köra program 
Vid simulering av bågsvetsning utvärderas de svetsar och punkter som lagts ut i cellen. 
Åtkomlighet verifieras, och svetsordning optimeras. Det är också viktigt att kontrollera 
att det inte finns risk för kollision mellan robot och annat objekt i cellen. Programmering 
och simulering för OLP vid bågsvetsning beskrivs till största del i den allmänna 
metodiken. 

5.6.4 Optimera layout och design 
Simuleringen åskådliggör, som tidigare nämnts i den allmänna metodiken för OLP, de 
modifieringar som krävs för ett optimalt utförande. Placering av utrustningen i cellen och 
framför allt placering av fixtur och svetsobjekt hör till den här typen av modifieringar. Är 
ett svetsobjekt felplacerat kan svetsar komma att hamna utanför robotens arbetsområde, 
svetsobjektets placering måste då justeras.  
 
Ett annat exempel på en justering för optimering av en svets är att ändra axelvärden hos 
manipulatorn, vilket kan ge bättre åtkomlighet eller bättre fysiska förutsättningar för 
svetsningen. Vilka justeringar som ger ett bättre resultat skiljer självfallet mellan olika 
svetsar. 
 
Svetsordningen inte alltid är fastställd då svetsar börjar läggas ut i den virtuella modellen, 
och i andra fall ändras ordningen under arbetets gång. Simulering kan i många fall påvisa 
vilken som är den optimala svetsordningen, därför faller även fastställande av 
svetsordning under detta steg i metodiken.  



 16 

6 Virtual manufacturing 
I detta kapitel ges en presentation av virtual manufacturing. Dess utveckling har gått från 
skilda mjukvaror för avgränsade användningsområden, till paraplyapplikationer med 
helt integrerade mjukvaror. 
 
En vision för virtual manufacturing är att definiera produkt, process och resurser med 
avseende på kostnad, vikt, investering, timing och kvalitetsbegränsningar. De förväntade 
fördelarna är (Dépincé m fl, 2003): 
 

• Kortare design- och tillverkningstid 
• Färre fysiska prototyper 
• Bättre kvalitet 
• Minskad materialförbrukning 
• Minskad kostnad för framtagning av verktyg 
• Ökat förtroende för processen 
• Lägre produktionskostnader 

6.1 Digital mock-up 
Idag används begreppet digital mock-up vid användande av datamodeller av produkter 
och processer inom tillverkning. En mock-up är ursprungligen de prototyper som används 
av ingenjörer för att visualisera och validera en design.  
 
Det traditionella ingenjörsarbetet går ut på att göra fysiska prototyper, så kallade mock-
ups, för att utvärdera en design. Om designen inte håller måttet går ingenjören tillbaka till 
ritbordet och får sedan göra en ny fysisk prototyp. Detta gäller inte bara design av en 
produkt, även processer måste testas. Utvärdering av design sker genom att göra någon 
typ av fysisk utvärdering. Detta arbete är tidskrävande, dels eftersom det tar tid att skapa 
prototyper, men också för att det är svårt att gå vidare till nästa steg i 
tillverkningsprocessen innan det finns en godkänd prototyp. Det kan dessutom vara 
kostsamt att tillverka dessa prototyper (Freedman, 1999). 
 
Med dagens krav på kort tid mellan design och tillverkning, fungerar det traditionella 
ingenjörsarbetet dåligt. Därför används i stor utsträckning dataprogram för bland annat 
3D-konstruktion, simulering och offline-programmering. En mock-up skapas virtuellt. 
Detta sparar tid och pengar. Det går framför allt fortare att göra ändringar i datamodeller 
än i traditionella ritningar. Dessutom upptäcks fel i produkt- eller processdesign redan i 
ett tidigt skede av utvecklingsprocessen. Detta är naturligtvis bättre än att upptäcka 
motsvarande fel först i produktion. Detta förfarande med datamodeller i stället för fysiska 
prototyper kallas digital mock-up.  

6.2 Integrering av applikationer 
Tidigare har exempelvis CAD och simulering använts effektivt inom sina skilda områden. 
Dock har detta användande inte alltid påverkat arbetsgången i tillverkningen, mjukvaran 
har bara varit verktyg inom sitt begränsade område. Nästa steg är att integrera alla 
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databaserade verktyg under en så kallad paraplyapplikation (Freedman, 1999). I stället 
för att använda olika mjukvaror för begränsade områden i tillverkningsprocessen, samlas 
alla verktyg i en gemensam bas.  
 
Virtual manufacturing handlar om att bygga upp en integrerad miljö, eller 
paraplyapplikation, för fristående teknologier som till exempel CAD och CAPP 
(computer aided process planning). Flera användare ska kunna utföra dessa funktioner 
samtidigt, utan att behöva vara fysiskt närvarande (Shukla m fl, 1996).  I 
paraplyapplikationen samlas också data om redan utförda projekt, för att kunna 
återanvända kunskap och erfarenheter som redan gjorts. Enligt Chan (2003) är effektiv 
datahantering och datautbyte inom en organisation det viktigaste i virtual manufacturing. 
 
I paraplyapplikationen ska nästan allt kunna modelleras och valideras. Det kan vara allt 
från FEM-analys (Finite Element Method) och prototyper till integrering av planering 
och kontroll (Shukla m fl, 1996). Här samlas alla produktdata, processer och resurser som 
krävs. Strukturen i ett projekt som utförs i denna applikation kan se ut så här (Freedman, 
1999): 
 

• Processbibliotek. Tidigare projekt kan beskrivas exempelvis genom ett Gannt-
schema, och kunskapen kan på så vis återanvändas i nästa projekt. 

• Produktbibliotek. Här samlas alla ingående delar i en produkt, både 
egenkonstruerade och inköpta. 

• Resursdefinition. Alla resurser som krävs för projektets utförande listas, oavsett 
om det är maskiner eller arbetsinsatser av människor. 

 
De ingående delarna, det vill säga process, produkt och resurser, bör länkas till varandra. 
På detta sätt kan användaren få tillgång till CAD-modeller, processer och resurslistor från 
denna struktur. En CAD-modell kan öppnas genom att klick på en del i produkten, och en 
process kan modifieras i samma miljö. 
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7 UltraArc 
Här presenteras simuleringssystemet UltraArc och dess grundläggande attribut. 
Programmeringsformen AMP används i UltraArc för att förenkla arbetet med att lägga 
svetsar. Bibliotek av primitiva filer skapas och används som mallar vid skapande av nya 
svetsar. På grund av begränsningar i programvaran har Delfoi utvecklat en egen metod 
för hantering av svetsordning. Slutligen används GSL-program för simulering, och 
översätts sedan till den fysiska robotens programspråk. 

7.1 Introduktion 
DELMIA UltraArc är en programvara för simulering av robotiserad bågsvetsning samt 
offline-programmering. UltraArc kan även användas vid kalibrering. Det finns även 
translatorer för översättning till den fysiska robotens programspråk. I UltraArc finns 
bibliotek med robotmodeller och svetspistoler. Övriga modeller kan skapas i det 
inbyggda CAD-paketet eller importeras som CAD-filer. UltraArc innehåller även RRS 
(Realistic Robot Simulation) som använder samma algoritmer som robotens styrsystem. 
UltraArc använder sig även av ett bibliotek där arbetsceller och olika filer som ska 
inkluderas i det färdiga programmet sparas. (DELMIA, 2007a) 

7.2 Grundläggande begrepp och funktioner  

7.2.1 Gränssnittet 
Programmets menyrad är uppdelad efter de olika faser som utgör arbetsprocessen, till 
exempel setup, process och program, vilket kan ses i figur 4. Det finns en CAD-modul, 
med möjlighet att skapa och modifiera modeller. Denna del av UltraArc används 
mestadels till att skapa enkla objekt och att modifiera befintliga sådana. Mer avancerad 
modellering utförs i annat CAD-program, dessa modeller får sedan importeras. Det finns 
en inbyggd translator för detta ändamål. 
 
Varje del i menyn har en undermeny som i denna rapport benämns som sidor. Varje sida 
är utrustad med en uppsättning knappar för olika kommandon och inställningar. Vissa 
knappar kan utföra flera kommandon, beroende på vilken av musknapparna som används 
för att klicka på den. De knappar (funktioner) som använts i metodiken för bågsvetsning 
tas upp närmare i Appendix B.  
 

7.2.2 Message window 
I UltraArc finns ett s.k. message window där simuleraren får instruktioner om vad som 
ska utföras och hur han ska gå tillväga. Här meddelas också när ett kommando utförts 
eller varning om fel uppstått. Här visas även de alternativ som uppstår i en valsituation. 
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Figur 4. Gränssnitt i UltraArc. 
 

7.2.3 Workcell 
Simulering i UltraArc är utförs i så kallade workcells, det vill säga robotceller. I en cell 
används olika typer av utrustning som alla betecknas device. Ett simuleringsprojekt med 
program, utrustning och arbetsstycke sparas som en workcell. 

7.2.4 Tagpunkt 
En tagpunkt i UltraArc visualiseras som ett koordinatsystem. Detta koordinatsystem gör 
det möjligt att jogga roboten till denna punkt i rymden. I varje tagpunkt lagras 
information om position, orientering, hastighet i punkten, typ av robotrörelse, och fler 
typer av data som beskrivs i kapitel 7.2.7 Auxdata. 

7.2.5 Path 
En path kan beskrivas som en samling tagpunkter, i UltraArc samlas alla tagpunkter i 
pather. En path av svetspunkter och eventuella viapunkter är vad som utgör en svets. Det 
finns möjlighet att jogga roboten utmed en hel path, och pather används också i GSL-
programmet. 

7.2.6 Chainpage  
I UltraArc kan simuleraren använda sig av något som kallas chains. En chain är en kedja 
av pather, som kan manipuleras som en sammanhängande enhet. Det finns funktioner 
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som tillåter att nya kedjor skapas, kedjor sparas, modifieras eller raderas. Syftet med 
chains är att här bestämma och ange svetsordningen, som sedan ska ingå i 
robotprogrammet. 
 
Varje kedja måste kopplas till ett objekt. För att robotprogrammet ska fungera korrekt 
måste detta objekt vara roboten som ska utföra svetsen. En och samma Path kan inte 
existera i mer än en Chain. För att kunna modifiera eller flytta pather på Chain-sidan, 
måste en kedja skapas, innehållande en eller flera av dessa pather.  

7.2.7 Auxdata 
Varje tagpunkt i en simuleringscell innehåller information om position och orientering. 
Det krävs dock mer information för att robotens ska utföra ett arbete korrekt. Olika typer 
av rörelser kräver olika inställningar i form av hastighet, rörelsetyp och noggrannhet i en 
viss punkt. Vissa punkter, till exempel svetspunkter, kräver stor noggrannhet och en 
bestämd hastighet. I andra punkter, som viapunkter, är inte kravet på noggrannhet lika 
stort och roboten kan röra sig fortare.   
 
Denna information sparas i tagpunkterna för att automatiskt införlivas i robotprogrammet 
vid översättningen. Dessa data betecknas auxiliary data, eller auxdata, och några exempel 
på parametrar beskrivs nedan. 
 

• Hastigheten i en punkt är av stor betydelse och måste ställas in. Här anges om 
hastigheten i punkten ska anges i absolut värde, det vill säga enheter/sekund, eller 
om den ska anges i procent av den maximala hastigheten.  

 
• I varje punkt anges vilken sorts rörelse som ska användas. Exempel på dessa 

rörelser är joint (alla leder startar och stannar samtidigt), linjär, cirkulär och slew 
(alla leder startar och rör sig snabbt till stopp).  

 
• Vilken robotkonfiguration som används i varje enskild punkt. 

 
• Om externa axlar påverkas i punkten så lagras vinkelvärdena i auxdata. 

7.2.8 GSL-program 
GSL står för grafiskt simuleringsspråk (Graphic Simulation Language) och är ett 
programspråk som utvecklats av DELMIA för att användas vid grafisk simulering. GSL 
är ett strukturerat, Pascal-liknande procedurellt språk. Det är ett konventionellt 
högnivåspråk, men något mer utvecklat för rörelser hos utrustning samt inom 
simuleringsmiljö. Det används för att programmera aktiviteter och uppförande hos 
individuella maskiner vid simulering.  
 
I UltraArc skrivs programmet antingen direkt som GSL-kod i en texteditor, eller också 
åstadkoms programmet genom att använda knappar på sidan Prog_>GSL som genererar 
kod.  
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Då alla svetsar och viapunkter är lagda, skrivs ett GSL-program för att kunna simulera 
hela processen.  
 
Så snart det existerar ett färdigt program, så kan simuleringen påbörjas. I det här stadiet 
körs programmet igenom och kontrolleras. Eventuella misstag eller felaktigheter rättas 
till, tills ett gott resultat uppnåtts. 

7.3 Arc weld Macro Programming - AMP 
AMP har utvecklats av DELMIA i samarbete med fartygstillverkaren Fincantieri. 
Anledningen till att AMP utvecklades var att fartygsindustrin tillverkar sina produkter i 
små serier, vilket gör det svårt att återanvända robotprogram. Detta i sin tur leder till att 
det tar lång tid att programmera med det traditionella tillvägagångssättet i UltraArc 
(DELMIA solutions, 2000).  
 
För att komma runt detta problem utvecklades ett nytt sätt att programmera svetsar. Detta 
nya sätt innebär att ett bibliotek av textfiler, så kallade primitiva filer, skapas. Varje 
primitiv fil innehåller data för utformningen av en viss typ av svets. Svetsar som ska 
innehålla likartad hastighet, svetsvinkel osv., använder sig av samma primitiva fil vilken 
innehåller inställningar som passar för just denna typ av svets. För varje robot i cellen 
används dessutom en global fil. Denna innehåller inställningar som till största delen berör 
roboten. Användningen av global och primitiv fil i simuleringsmodellen beskrivs något 
förenklat i figur 5 nedan. 
 

 
Figur 5. Schematisk beskrivning över vad primitiva och globala filer styr.  
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7.3.1 Primitiv fil 
Den primitiva filen är en textfil vilken listar systemvariabler och nyckelord. Dessa 
tilldelas olika värden för att passa specifika typer av svetsar. En systemvariabel används 
för att lagra ett värde. Ett viss värde på en systemvariabel motsvarar inställningar som 
kan göras för svetsen i programmet. Detta kan till exempel vara inställningar som 
orienteringen på svetspunkter, hur start- och slutpunkt i en svets ska definieras, 
inställning av externa axlar, placering och orientering av viapunkter. När en viss primitiv 
fil används för att generera en svets, lagras värdena på dess systemvariabler som auxdata 
för punkterna (se kap 7.2.7 Auxdata). I figur 6 nedan, visas exempel på hur olika 
parametrar skrivs i primitivfil. I detta exempel visas parametrar för namn på svetsen, 
inställningar av externa axlar, typ av start- och slutpunkt på svetsen samt värden som 
används vid automatiskt genererade svetsar, autoseam. Se även Appendix C, där en 
fullständig primitiv fil tagits med som exempel. 
 

 
Figur 6. Utdrag ur en primitiv fil. Parametrar om s vetsnamn, externa axlar, start- och slutpunkt 
samt automatiskt genererad svets.  
 

I den primitiva filen är det möjligt att bestämma vilka värden på variabler som ska tillåtas 
ändras av simuleraren. Dessa märks ut som FREE, och går då att ändra i en dialogruta 
som kommer upp när den primitiva filen ska användas för att skapa en svets. Om det är 
olämpligt att ändra en viss variabel så märks denna FIXED, och det går då inte att ändra 
värde på den i gränssnittet. Genom att begränsa simulerarens påverkan på svetsarna på 
detta sätt så håller alla svetsar samma kvalitet oberoende av vem som har gjort dem. 
  
Vissa typer av svetsar kan exempelvis kräva ett visst avstånd mellan svetsobjekt och 
svetspistol i kombination med en viss hastighet och en viss vinkel. Genom att låsa dessa 
parametrar i den primitiva filen undviks att en parameter oavsiktligt ändras och 
därigenom påverkar kvaliteten på svetsen. 
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De parametrar som angivits i den primitiva filen i figur 6 resulterar i den dialogruta som 
ses i figur 7. Som exempel kan nämnas "AutoSeamStepSize FREE 5" från filen i figur x. 
Denna rad i en primitiv fil innebär att avståndet mellan punkterna i en svets skapad med 
auto seam med denna primitivfil kommer ha avståndet 5 enheter ifrån varandra. 

Avståndet kommer dock att kunna ändras i 
dialogrutan. Hade det i stället stått FIXED, skulle 
inställningen inte ha kommit upp i dialogrutan 
 
Genom att använda en existerande primitiv fil till 
flera svetsar, är det möjligt att spara mycket tid 
som annars skulle ha gått åt till att ställa in till 
exempel svetsvinklar och avstånd till viapunkter.  

7.3.2 Global fil 
Förutom en primitiv fil krävs också en global fil 
för varje robot i systemet. Den globala filen är en 
textfil och innehåller, liksom som den primitiva 
filen, systemvariabler samt nyckelord. Vissa av 
systemvariablerna kan stå antingen i en global 
eller i en primitiv fil. Skulle samma variabel 
tilldelas olika värden i global- och primitivfil så 

är det den primitiva filens värde som har högst 
prioritet.  

 
De variabler som påverkar svetsrobotens attribut placeras lämpligen i globalfilen för att 
finnas tillgängliga i roboten oavsett vilken primitivfil som används för tillfället. De 
värden som sätts i en global fil är konstanta och ändras inte. 
 
Globalfilen är placerad i ett speciellt bibliotek och den inkluderas automatiskt i 
programmet. Den väljs alltså inte på samma sätt som primitivfilen. Det får endast finnas 
en global fil för varje robot och den måste ha samma namn som roboten. På detta sätt vet 
systemet vilken global fil som hör till varje robot.  

7.4 Delfoi’s metod för svetsordning 
Det användningsområde som chain ursprungligen är till för, svetsordningen, har inte 
fungerat tillfredsställande i praktiken för Delfoi. När OLP av bågsvetsning genomförs på 
Delfoi används chain-sidan i stort sett endast för att spegla eller shifta svetsar, och ibland 
även för att spara pather med ett objekt. Program skapade baserat på chains anses bli 
bristfälliga och ha dålig struktur. Detta leder till att modifieringar i programmet måste 
göras i efterhand.  
 
Ett exempel på problem med chains är att ett program skapat utifrån dessa skapar en 
subrutin per svets, vilket inte är önskvärt. Detta kräver ett stort antal justeringar av 
programmet i efterhand.  
 

Figur 7. Dialogruta för en primitiv fil.  
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Den metod som i stället tillämpas på Delfoi, innebär att alla svetsar listas i ett Excel-blad. 
Ett sådant Excel-blad kan ses i figur 8. Detta blad ligger sedan till grund för svetsordning 
samt svetsdata i det GSL-program som genereras i simuleringsmiljön.  
 

 
Figur 8. Excel-dokument för svetsordning och svetsdata. 
 
I Excel-bladet kan svetsarna till en början läggas in i obestämd ordning. Namnet på varje 
svets som läggs in ska vara detsamma som på motsvarande svets i UltraArc. För varje 
svets i Excel är det möjligt att lägga in svetsdata. Såsom vilka I/O-enheter som ska sättas 
vid påbörjande och avslutande av varje enskild svets, då detta kan skilja sig något 
beroende på svetstyp.  
 
På svetsar med samma svetsdata går det att kopiera och klistra in texten i cellerna. 
Alternativet i UltraArc skulle vara att gå in i auxdata i varje enskild svets och ställa in 
parametrar, vilket är mer tidskrävande. Detta gäller särskilt i de fall då svetsdatan inte är 
känd innan svetsarna skapats.  
 
Det är alltså Excel-bladet som ligger till grund för svetsordningen. Svetsarna kan flyttas i 
dokumentet under arbetets gång. När svetsordningen är fastställd konverteras Excel-
bladet till en CSV-fil. Denna fil inkluderas vid skapandet av GSL-program i UltraArc. 
CSV är en förkortning för comma separated values. En sådan fil består av data som ställts 
upp i tabellformat och separerats med kommatecken. Delfoi har utvecklat en egen 
funktion för skapande av program. Denna funktion inkluderar CSV-filen automatiskt. 
Funktionen nås genom en knapp, ”Skapa program”, som Delfoi lagt in i UltraArc. 
Knappen genererar ett GSL-program som skapas av auxdata, CSV-fil och en rutin 
kallad ”application escape”.  
 
Figur 9 visar dessa filer och rutiner hänger samman i GSL-programmet. Den primitiva 
och den globala filen ligger till grund för de parametrar som finns i tagpunkternas 
auxdata. Dessa parametrar styr robotens rörelser och hastighet. Genom CSV-filen 
inkluderas svetsordningen i programmet, och även data om att sätta på och slå av 
svetsbågen. Även rutinen ”application escape” inkluderas. Detta är en rutin som anropas 
inför varje rörelse som roboten ska utföra och som ligger som en textfil i en mapp i 
UltraArcs bibliotek. Rutinen kan läsa av vilken tagpunkt som blir den nästa, och 
kontrollera dess auxdata. Sedan kan dessa data resultera i inställningar i 
simuleringsmiljön. Ett exempel på en sådan inställning är animering av svetsutförandet i 
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form av en färgad linje i simuleringen. I ”application escape”-filen går det också att 
skriva in fristående procedurer som inkluderas i programmet. Sådana procedurer kan till 
exempel anropas från CSV-filen. 

 
Figur 9. Schematisk bild över ingående delar i GSL-programmet. 
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8 Metodik för OLP av bågsvetsrobot i UltraArc 
I detta avsnitt beskrivs den metodik som använts för offline-programmering av 
bågsvetsrobot i UltraArc. Delfois arbetssätt har använts.   

8.1 Cellkonstruktion 
Detta avsnitt berör de steg i metodiken för OLP av bågsvetsning i UltraArc som 
motsvarar ”Layout av arbetscell” i den allmänna metodiken. Cellkonstruktion innebär att 
skapa en robotcell med samma layout som den verkliga cellen. Denna sparas i form av en 
workcell. De ingående stegen kan ses i figur 11. 

8.1.1 Robot och manipulator 
Specifikt för UltraArc är det sätt på vilket 
robot och manipulator kopplas samman med 
avseende på de externa axlarna. Det 
kommando som används fogar samman robot 
och manipulator till ett och samma device. 
Därmed går det till exempel inte att jogga bara 
manipulatorn. Vid joggning betecknas 
manipulatorns axlar som tillhörande, externa, 
axlar till roboten. Detta åskådliggörs även i 
geometrin vilket kan ses i figur 10. Denna 
sammanslagning går inte att ångra. I samband 
med att de blir ett device kopplas de samman i 
sin placering till varandra, och går inte att 
flytta sinsemellan. 

8.1.2 Svetsobjekt 
Svetsobjektet hämtas in i cellen genom att skapa ett device av CAD-modellen som ska 
vara sparad som en part. För att svetsobjektet ska följa manipulatorns rörelser, kopplas 
det till manipulatorn. Denna handling tillåter fortfarande svetsobjektet att förflyttas i 
förhållande till manipulatorn. 

8.2 Skapa och modifiera svetsar 
”Skapa och modifiera svetsar” (se figur 11) innehåller steg specifika för arbetsgången i 
UltraArc med motsvarighet i steget ”Placera koordinater och pather” i den allmänna 
metodiken för OLP. Metodiken för att skapa svetsar med AMP avviker dock något från 
den allmänna metodiken på grund av användandet av Excel-blad för svetsordning.  
 
Eftersom förfarandet att dokumentera svetsar i Excel ligger utanför 
simuleringsprogrammet, sker det mer fristående än resten av arbetet. Denna del av arbetet 
sker ofta i kommunikation med personal med kunskap om produkten och det krävs ingen 
tillgång till UltraArc i denna del av arbetet. Det som krävs är att det finns ett dokument 
med en svetsordning när det är dags att skapa ett GSL-program. 

Figur 10. Manipulatorns axlar presenteras som 
axlar tillhörande roboten vid joggning. 
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Figur 11. Metodik för bågsvetsning i UltraArc. 
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8.2.1 Skapa svetsar 
Det första steget då svetsar ska läggas är att gå igenom hur många svetsar som ska göras 
och var de ska placeras. Namnen på alla svetsar skrivs in i ett Excel-dokument. Svetsarna 
skapas sedan med hjälp av primitiva filer.  
 
När svetsordningen ska ändras, flyttas svetsnamnen i Excel-dokumentet genom att klippa 
ut dem och klistra in i rätt ordning. När svetstypen för en svets är bestämd, skrivs även 
svetsdata, såsom att slå på svetsbågen, in i dokumentet efter svetsnamnet. Detta kan även 
ske i en senare fas av arbetet. 

8.2.2 Modifiering 
Till skillnad från den allmänna metodiken för bågsvetsning krävs inget program innan 
modifiering av punkter och pather kan påbörjas. Det är nämligen möjligt att jogga 
roboten utmed en hel path, eller en vald del av en path. För att simulera krävs dock ett 
GSL-program.   
 
Modifiering av vinklarna på de externa axlarna kan utföras på två sätt. Det första är att 
ange vinkeln i form av ett absolutvärde. Det andra är att först jogga manipulatorn till 
önskad position, och sedan välja att använda TCP’s vinkelvärden i denna punkt. När 
vinklarna har ändrats i en enskild punkt, får simuleraren frågan om värdet ska appliceras 
på hela pathen. 

8.3 Simulering av process 
”Simulering av process” i figur 11 är motsvarigheten till steget ”Programmera 
utrustning” tillsammans med ”Kör program” i den allmänna metodiken för OLP. I detta 
avsnitt behandlas bl.a. simulering av flera svetsar och möjligheten till fixturkonstruktion. 
Dessutom tillkommer steget ”Skapa viapunkter”, eftersom viapunkter läggs till efter att 
svetsordningen är bestämd. 

8.3.1 Program och simulering 
Som tidigare nämnts skapas simuleringsprogrammet (GSL) för UltraArc genom en av 
Delfoi programmerad ”Skapa program”-funktion. När programmet är skapat ska det 
laddas till aktuell virtuell robot, och denna ska aktiveras. När detta utförts är cellen klar 
för simulering. 

8.3.2 Fixturkonstruktion 
En fixtur som inte är fullt färdig kan hämtas in i cellen och placeras rätt i förhållande till 
arbetsstycke och övrig utrustning genom en funktion för att ersätta ett befintligt device 
med ett annat. Eventuella pather som är kopplade till det device som ska bytas ut kopplas 
automatiskt till det nya devicet. Det hamnar också i samma position som dess företrädare.  
Mätningar kan utföras och simuleringar kan köras för att undersöka åtkomlighet. Fixturen 
kan sedan plockas ut ur cellen igen och ändras i sin ursprungliga CAD-miljö för att 
ersätta den tidigare versionen. Vanligtvis har fixturen skapats i ett CAD-program som är 
skiljt från UltraArc, och då handlar det om att importera och exportera fixturen. 
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8.3.3 Viapunkter 
Viapunkter skapas vid joggning. Viapunkten hamnar i samma path som den punkt som 
senast var aktiv. Vanligtvis utgår joggningen från denna punkt. Viapunkten skapas som 
en punkt med samma koordinater som robotens TCP har vid detta tillfälle. 
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9 V5 Robotics 
Här beskrivs V5 Robotics och dess grundläggande attribut. V5 Robotics använder sig 
inte av ett program i textform, utan är uppbyggt kring PPR-trädet samt task list, som 
innehåller alla robotkommandon. 

9.1 Introduktion 
V5 Robotics är utvecklat utav DELMIA och är ett system för att designa, simulera, 
optimera och programmera robotceller i digital, tredimensionell miljö. V5 Robotics ligger 
på gemensam plattform med CATIA V5. V5 Robotics är fullt integrerad med CATIA V5, 
ENOVIA och alla DELMIA digital manufacturing solutions. I V5 Robotics finns ett 
bibliotek över robotmodeller samt RRS-support. Eftersom V5 Robotics är integrerat med 
CATIA V5 kan modeller skapas i CATIA och direkt användas i Robotics utan att 
konvertering av modellen behövs (DELMIA, 2007b). 

9.2 Grundläggande begrepp och funktioner  
I detta avsnitt presenteras de grundläggande begrepp och funktioner läsaren bör känna till 
för att förstå metodik och lathund för V5 Robotics. 

9.2.1 Arbetsbänkar 
I V5 Robotics är alla programfunktioner uppdelade i så kallade arbetsbänkar. Olika 
arbetsbänkar används för olika uppgifter och innehåller verktygsfält med de funktioner 
som används för dessa uppgifter. De arbetsbänkar som använts för att ta fram metodiken 
för OLP av robotiserad bågsvetsning i V5 Robotics är ”Part Design”, ”Assembly 
Design”, ”Device Task Definition” och ”Arc Welding”. De två förstnämnda används till 

CAD och de senare till 
uppbyggnad av cell och 
simulering. I figur 12 
nedan 
visas ”Startmenyn” i V5 
Robotics, det är här 
arbetsbänk väljs. 
Device Task Definition 
används för arbete med 
tagpunkter och tasker 
(se kap 9.2.6 för 
förklaring av begreppet 
task). Arc Welding 
innehåller de funktioner 
som används specifikt 
för bågsvetsning, till 
exempel AMP och flare 
endpoints.  

Figur 12. I V5 Robotics samlas alla funktioner i s.k. arbetsbänkar. ”Arc 
Welding” och ”Device Task Definition” används vid cellkonstruktion 
för och simulering av robotbågsvetsning. 
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9.2.2 PPR-trädet 
PPR-trädet är en central funktion i V5 Robotics. PPR står för ProcessList, ProductList 
och ResourceList. Dessa listar de produkter, processer och resurser som finns i en process.  
Figur 13 visar ett PPR-träd med dessa ingående listor.Alla noder under PPR-trädet är 
tillgängliga för inställning eller modifiering genom att användaren klickar i trädet. 
 
Processlistan innehåller processen, vilken utgör och innehåller allt rörande cell, 

utrustning och simulering. Ett simuleringsprojekt i V5 
Robotics sparas i form av en process. Färdiga processer 
kan sparas och användas som delar i en större process.  
 
I produktlistan samlas alla produkter i processen. Det kan 
t.ex. vara arbetsstycken, fixturer och andra fasta föremål. 
Under varje produkt finns alla ingående delar tillgängliga 
i PPR-trädet. 
 
Under resurslistan samlas resurser som robot, svetspistol 
och manipulator. Under resurserna i trädet finns dess 
ingående delar, dess verktyg, externa axlar, profiler och 
program i form av tasker. Längst ner i resurslistan ligger 
TagList, här åskådliggörs (med undantag) eventuella 
taggrupper.  

 
Applications är en valbar nod i PPR-trädet. Här under 
visas inbördes child- och parentförhållanden mellan 
resurser och produkter. 

 

9.2.3 Kompassen 
Kompassen är ett verktyg som används vid navigering och förflyttningar i det virtuella 
rummet. Navigering genom kompassen utförs genom att klicka och dra i/vrida på dess 
axlar. Kompassens visualiserar även navigeringen i cellen. Dess normalläge är övre, 
högra hörnet av programfönstret, vilket kan ses i figur 14 nedan. 
 
En annan funktionalitet hos kompassen är att den kan fästas till ett objekt. Snatch Då kan 
kompassen t.ex. användas för att förflytta eller vrida på objektet. Kompassen kan även 
användas för att jogga roboten via TCP, för mer ingående beskrivning av detta se 
appendix A. 
 

Figur 13. I PPR-trädet hanteras 
och visas process, produkter och 
resurser. 
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Figur 14. Kompassen visar hur cellen är navigerad. 

9.2.4 Taggrupp 
Taggrupper kan sägas vara en ”behållare” för tagpunkter, vilka beskrivs i ett eget avsnitt 
nedan. Taggrupper kan sparas direkt i processen eller med en produkt. Då de sparas med 
en produkt lägger sig taggruppen under produkten i PPR-trädet istället för under TagList.  

9.2.5 Tagpunkter 
En tagpunkt i V5 Robotics kan sägas vara en 
punkt innehållande information om position 
och orientering för robotens TCP i denna 
punkt i rymden.  
 
Det finns olika typer av tagpunkter, t.ex. 
viapunkt eller processpunkt. De speciella 
svetstagpunkter och viapunkter som skapas i 
arbetsbänkarna ”Arc Welding” och ”Device 
Task Definition” orienterar sig på så sätt att 
TCP kommer placeras i ett bra utgångsläge 
för svetsning. Vissa vinklar måste ändå 
justeras för specifika svetsar. I figur 15 till 
vänster ses en svetspistol där TCP är 
orienterat efter en tagpunkt. 

 
Tagpunkter är en av grundstenarna för simulering i V5 Robotics och innehåller, som 
nämnts ovan, information om placering och orientering för TCP. Simulering behandlas 
längre fram i rapporten. 

Figur 15. TCP på svetspistolen orienterad efter 
en tagpunkt. 
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9.2.6 Task 
En task kan kort beskrivas som ett jobb roboten ska utföra. En task skapas utifrån en 
taggrupp och tillsammans utgör de grunden för simulering i V5 Robotics. En task 
innehåller operationer som har skapats utifrån en tagpunkt. Operationerna i sin tur 
innehåller information om t.ex. auxdata och profiler. Varje task kan stegas igenom, 
operation för operation. Det är också möjligt att simulera en hel task. 

9.2.7 Profiler 
En profil kan sägas vara en samling av inställbara parametrar för roboten, grupperade 
efter vad de påverkar. Som syns i figur 16 nedan till vänster, finns profiler för verktyg, 
rörelse, noggrannhet och objekt. Profilerna återfinns två nivåer under roboten i PPR-
trädet. 

Det finns möjlighet att skapa egna profiler, t.ex. kan värden för hastighet ställas in för 
en ”Motion Profile”. Fönstret för ”Motion Profile” åskådliggörs i Figur 17. Fönstret för 
Motion Profile. Här går det att ställa olika värden på parametrar för hastigheter. Denna 
profil kan sedan tilldelas en viss punkt i svetsen. 

 

Figur 16. Profilernas placering I PPR-
trädet.  Figur 17. Fönstret för Motion Profile. 

Här går det att ställa olika värden på 
parametrar för hastigheter. 
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10 Metodik för OLP av bågsvetsrobot i V5 Robotics 
I detta kapitel beskrivs den metodik som tagits fram för OLP av bågsvetsning i V5 
Robotics. 
 
Med utgångspunkt från Erikssons (1996) generella metodik för offline-programmering, 
har metodiken för offline-programmering av bågsvetsrobot i V5 Robotics tagits fram. I 
figur 18 på följande sida åskådliggörs ett schema över denna metodik. Därefter följer en 
beskrivning av de steg som innefattas av metodiken och hur dessa steg kan härledas till 
den allmänna metodiken.  
 
Rapporten behandlar inte förfarandet vid konstruktion och utformning av fixturer, men 
eftersom V5 Robotics är designat för Concurrent Engineering och specialdesignade 
fixturer är vanligen förekommande inom robotbågsvetsning, behandlas till viss del 
möjligheten till fixturkonstruktion. 

10.1 Cellkonstruktion 
”Cellkonstruktion” i metodiken för V5 Robotics kan sägas motsvara ”Layout av 
arbetscell” i den allmänna metodiken, fast uppdelad i fler specifika steg för V5 Robotics. 

10.1.1 Hämta in resurser 
I V5 Robotics kan roboten hämtas till cellen som en resurs eller ur ett fördefinierat 
robotbibliotek. I robotbiblioteket finns färdiga modeller av virtuella robotar av diverse 
tillverkare. När roboten är på plats, ska svetspistolen hämtas och därefter monteras på 
roboten. 
 
Nästa steg vid cellkonstruktion är att hämta in en manipulator. För att begränsa hur 
manipulatorn kan förflyttas i förhållande till roboten bör ett ”parent/child”-förhållande 
skapas mellan dessa två. Då manipulatorn kopplats till roboten ska den definieras som 
ett ”auxiliary device” till roboten. Detta betyder att manipulatorns axlar fungerar som 
externaxlar till roboten. När alla resurser är på plats sparas cellen. 
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Figur 18. Metodik för OLP i V5 Robotics. 



 36 

10.1.2 Hämta in produkter 
Efter att resurserna hämtats in i cellen ska svetsobjektet placeras i manipulatorn. Det ska 
också sättas som ett ”child” till manipulatorn, så att det följer manipulatorns rörelser. En 
cell med dessa resurser och produkt visas i figur 19 nedan. 

 
Figur 19. Robot med svetspistol, manipulator och svetsobjekt. 

10.2 Skapa och modifiera svetsar 
De steg som ingår i ”Skapa och modifiera svetsar” i metodiken för V5 Robotics kan 
sägas vara en utveckling av stegen ”Placera koordinater och pather” och ”programmera 
utrustning” i den allmänna metodiken. Metodiken för V5 Robotics skiljer sig dock i det 
avseendet att ingen programmering (knacka kod) krävs för att kunna simulera.  
 
Svetsar kan i V5 Robotics skapas med funktioner i gränssnittet eller med AMP. I båda 
fallen utgörs en svets av tagpunkter samt en task. Det som krävs för simulering i är att 
taggrupp och en task, och primitiv- och globalfil för svetsar som läggs med AMP. För att 
testa en svets, dess egenskaper och robotens åtkomst bör svetsen simuleras. I figur 20 
visas en svetspistol som joggats till en tagpunkt, vilket är ett exempel på hur robotens 
åtkomst kan testas. 
 
I de flesta projekt måste flertalet modifieringar av svetsar utföras innan ”svetsningen” 
fungerar tillfredställande. Modifieringar som kan behöva göras är t.ex. vinkla 
slutpunkterna (”flare endpoints”), ändra orientering eller positionering av tagpunkter eller 
att justera hastigheten hos roboten. Rutan ”Modifiera svetsar” faller in under ”Optimera 
layout och design”. 
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Figur 20. Svetspistol positionerad vid en tagpunkt, svetsen är markerad. 
 

10.3 Simulering av process 
”Simulering av process” är en utveckling av steget ”Programmera utrustning” 
tillsammans med ”Kör program” i den allmänna metodiken för OLP. I detta avsnitt 
behandlas bl.a. simulering av flera svetsar och möjligheten till fixturkonstruktion. 

10.3.1 Fixturkonstruktion 
I de fall då fixturen för svetsobjektet inte redan är konstruerad är det dags att sätta igång 
konstruktionsprocessen. I schemat över metodiken för V5 Robotics är steget för 
fixturkonstruktion kopplat från strax före ”Skapa svetssekvens” tills strax innan ”Skapa 
viapunkter”. Detta är egentligen en förenkling eftersom kommunikation mellan 
fixturkonstruktör och simulerare kan ske vid alla steg däremellan. I V5 Robotics går det 
att byta arbetsbänk mellan simulering och CAD utan att konvertera eller importera filer, 
detta möjliggör att verifieringar och modifieringar enkelt kan utföras under pågående 
konstruktion. 

10.3.2 Simulering av flera tasks 
För att simulera en sekvens av svetsar i V5 Robotics skapas en speciell ”Call Task”, 
denna task anropar flera tasks efter varandra. Svetsordningen blir då visualiserad och kan 
bedömas. Är svetsordningen inte tillfredställande får en ny svetssekvens skapas. Detta 
kan göras med hjälp av ett verktyg som visualiserar sekvensen som ett flödesschema, se 
figur 21, eller genom att skapa en ny ”Call Task”.  
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Figur 21. Flödesschema av en “Call Task”. Sekvensen åskådliggörs genom pilarna mellan 
taskanropen. 
 
Då svetsordningen är fastställd och fixtur och svetsobjekt på plats ska viapunkter mellan 
svetsarna skapas. Viapunkter kan läggas till både före och efter en svets. Svetsdata som 
t.ex. kommandon för att tända bågen skrivs in då det är dags för översättning till den 
fysiska robotens programkod. Detta är det sista steget för att åstadkomma en komplett 
simuleringsmodell av en svetscell för robot. 
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11 Demonstration av bågsvetsning i V5 Robotics 
Som en del i examensarbetet ingick att presentera bågsvetsning i V5 Robotics för en av 
Delfois kunder, BT Industries i Mjölby, samt för den del av personalen på Delfoi i 
Göteborg som inte varit involverade i vårt arbete. I detta kapitel presenteras de 
reaktioner som kom på demonstrationen av arbetssättet i V5 Robotics vid bågsvetsning. 

11.1 BT Industries 
BT Industries är världsledande inom tillverkning av lagertruckar för materialhantering. 
Företaget ingår sedan 2000 i Toyotakoncernen. De operativa divisionerna Powered 
Trucks och Handtrucks är lokaliserade i Mjölby. Dessa står för tillverkningen av 
Elektriska lagertruckar samt handtruckar. Tillverkningen i fabriken är kundorderstyrd, 
vilket ställer krav på korta ledtider och en effektiv produktion. I produktionen ingår 
flertalet robotceller, vilka hanterar diverse operationer som t.ex. laserskärning och 
svetsning (BT-industries, 2007). Idag jobbar konstruktörerna på BT i CATIA, 
programvaran som används vid robotsimulering och OLP är IGRIP. 
 
Demonstrationen hölls för konstruktörer och robotpersonal. Syftet med introduktionen 
var att visa dem möjligheter med V5 Robotics. Demonstrationen var en del i ett 
kundbesök av Delfoi hos BT. 
 
Förberedelserna inför introduktionen på BT gick ut på att sammanställa en demonstration 
i V5 Robotics, vilken skulle presentera grundläggande funktioner för att simulera 
bågsvetsning. Demonstrationen berörde bl.a. PPR-trädets struktur, joggning, skapa 
svetsar med AMP, simulera svetsarna, dess hastigheter samt övergång från 
arbetsbänkarna för robotsimulering till CAD. Detta demonstrerades sedan för 
robotpersonal och konstruktörer på BT. 
 
Den del av personalen som arbetar i IGRIP, kunde se klara fördelar med V5 Robotics. En 
av dessa fördelar är att exempelvis konstruktörer kan använda programmet för att 
kontrollera åtkomlighet genom enkel joggning, utan att behöva kunna lägga ut tagpunkter. 
I synnerhet konstruktörerna såg stora fördelar med att jobba i samma plattform som 
robotsimulerarna, eftersom de idag måste importera CAD-objekten och modifiera dem i 
annan programvara. Egenskapen att känna sig hemma i gränssnittet var också något som 
sågs positivt.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att de tyckte det var intressant med en demonstration av 
V5 Robotics, men var dock lite avvaktande eftersom V5 Robotics fortfarande inte är 
tillräckligt beprövat inom bågsvetsning. De vill först se att alla delar, från 
celluppbyggnad till kalibrering och translator fungerar i verkliga projekt. 

11.2 Delfoi 
Samma demonstration som genomförts på BT Industries, genomfördes också för personal 
på Delfoi. De som närvarade är vana användare av IGRIP, men hade inte arbetat med 
simulering av bågsvetsning i V5 Robotics tidigare.  
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Den första reaktionen var förvåning över att AMP fungerar likadant i V5 Robotics som i 
IGRIP. Delar av personalen upplevde detta som mycket positivt. Det framfördes dock 
vissa farhågor om att de delar som inte fungerat helt tillfredsställande i IGRIP, nu skulle 
ha kopierats och lagts in även i V5 Robotics.  
 
En stor skillnad i metodiken för V5 Robotics jämfört med IGRIP är att det finns 
möjlighet att bestämma svetsordningen på ett mycket överskådligt sätt, med hjälp av ett 
flödesschema. Detta sågs som en mycket stor fördel, jämfört med att ha svetsordningen 
separat i ett Excel-dokument. Möjligheten att kunna plocka samman svetsarna i så 
kallade ”call tasks”, men att även kunna arbeta med en separat svets fick positiva 
reaktioner. 
 
Precis som på BT så upplevdes det mycket positivt med den gemensamma plattformen 
för CATIA och Robotics. En annan funktion som personalen upplevde som förbättrad 
jämfört med IGRIP var joggningen. De upplevde att det finns fler möjligheter i V5 
Robotics, som också har en tydligare visualisering av de alternativ som kan användas. 
Liksom på BT såg de stora möjligheter i att kunna jogga robotens verktyg till en yta eller 
en kant utan att först skapa en punkt.  
 
Användandet av så kallade profiler för val av hastighet och robotrörelse i en viss punkt 
mottogs som något mycket bra. Delfois personal kunde här se en möjlighet att 
standardisera de hastigheter och rörelser som används vid bågsvetsning, något som 
annars varierar mycket mellan olika företag och användare.  
 
Sammantaget fick demonstrationen ett mycket positivt mottagande av personalen på 
Delfoi. De upplevde att det var dags för dem att på allvar sätta sig in i bågsvetsningen i 
V5 Robotics, för att kunna börja arbeta med programmet i nya projekt. 

11.3 Sammanställning av reaktioner på arbetssättet i V5 Robotics 
Hos både BT Industries och Delfoi var upplevelsen av bågsvetsning i V5 Robotics 
mycket positiv. De förändringar i arbetssätt och funktionalitet som gjorts jämfört med 
IGRIP uppfattades överlag som förbättringar. Det som hos båda företagen upplevdes som 
den största fördelen var den lätthet med vilken det går att växla mellan CAD och 
simulering i V5. Nästa betydande skillnad var möjligheten att kunna jogga roboten till 
ytor på arbetsstycket, exempelvis för att kontrollera åtkomst, utan att behöva lägga ut 
punkter. Detta underlättar arbetet mellan konstruktör och simulerare.  
 
Även det flödesschema som används för att ange svetsordning upplevdes som en 
förbättring, samt systemet med att samla flera svetsar i en Call task. Detta upplevdes som 
positivt då funktionen för svetsordning inte fungerat tillfredsställande i IGRIP. Genom att 
jobba med profiler för hastighet och rörelse ges det möjlighet till standardisering och 
tidsbesparingar. För en van IGRIP-användare upplevdes det som en fördel att AMP-delen 
är sig lik från IGRIP, även om en viss rädsla för överförda buggar fanns.  
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Sammanfattningsvis upplevde både BT och Delfoi att V5 Robotics har potential att bli ett 
fullgott alternativ till IGRIP. Dock behöver programmet och modulen testas i riktiga 
projekt innan bytet kan göras fullt ut. 
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12 Jämförelse   
Det huvudsakliga syftet med denna rapport var att ta fram en metodik för offline-
programmering av bågsvetsrobot i V5 Robotics, som är relativt obeprövat inom detta 
område, och att sedan jämföra med metodiken i UltraArc. Nedan presenteras resultatet 
av den jämförelsen. 

12.1 Gränssnitt 
Gränsnitten i UltraArc och V5 Robotics skiljer sig markant. V5 Robotics liknar ett 
traditionellt windowsprogram, vilket kan ses i figur 22. Programmets funktioner hanteras 
genom menyer och ikoner som i ett typiskt windowsprogram.  En ny användare med 
erfarenhet av andra windowsprogram kan därför lätt känna igen sig i uppbyggnaden av 
gränssnittet i V5 Robotics. 
 

UltraArc däremot, är uppbyggt på ett helt annat vis. Olika programfunktioner nås genom 
ett system av sidor innehållande åtskilliga knappar och knapptryckningar på de olika 
musknapparna. Gränssnittet hos UltraArc åskådliggörs i figur 22. I UltraArc saknas en 
motsvarighet till ”ångra”-funktionen i V5 Robotics, där det går att ångra i flera steg. I 
UltraArc går det endast att göra ett steg ogjort.  
 
En annan stor skillnad de båda programmen emellan är hanteringen av auxdata för en 
path. I UltraArc åskådliggörs all auxdata i en lång tabell innehållande samtlig auxdata för 
pathen. I V5 Robotics åskådliggörs auxdata för en path i Teach-fönstret. Viss data, så 
som hastigheter hanteras genom profiler.  
 
En mycket väsentlig skillnad när UltraArc och V5 Robotics jämförs är det faktum att V5 
Robotics är integrerat med CATIA V5. Det gemensamma gränssnittet gör det enkelt att 
växla mellan CAD och Robotics. Den stora fördelen är dock att ingen konvertering av 

Figur 22. Jämförelse mellan gränssnitten. V5 Robotics syns till vänster och UltraArc till höger. 
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CAD-modeller krävs då de flyttas mellan CAD- och simuleringsverktygen, vilket sparar 
tid. Detta gör det även enkelt för t.ex. en fixturkonstruktör som jobbar i CATIA V5 att 
testa åtkomligheten, med avseende på fixturen, i den virtuella cellen. Likaså är det enkelt 
för en simulerare att gå från Robotics till CATIA och göra enklare justeringar eller 
modeller.  
 
Det är också möjligt att göra fler saker direkt i grafiken i V5. Resurser och produkter kan 
flyttas genom att klicka på dem och dra i ett koordinatsystem. Robot och manipulator kan 
joggas genom att hålla musen över dess axel och dra. 

12.2 Metodik 
Metodiken för de två programmen åskådliggörs i figur 23. Båda metodikerna är 
uppdelade i tre ”huvudgrupper” för att bättre visualisera motsvarande steg i metodikerna. 
Jämförelsen har påvisat likheter och skillnader mellan metodikerna. Dessa likheter och 
skillnader presenteras nedan. 

12.2.1 Cellkonstruktion 
När det kommer till cellkonstruktion är metodiken relativt lik för de båda programvarorna. 
Värt att nämnas är dock att i V5 Robotics är all utrustning i cellen uppdelade i resurser 
och produkter. PPR-trädet är ett bra stöd vid cellkonstruktionen, det ger bra överblick 
över utrustningen och dess inbördes förhållande. Inställningar för de olika produkterna 
och resurserna ligger även de lättåtkomligt direkt i trädet. Till skillnad från UltraArc där 
inställningar för utrustningen och dess inbördes förhållande åskådliggörs på skilda platser 
i gränssnittet.  
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Figur 23. Jämförelse mellan metodiken för OLP av bågsvetsning i de två programmen. V5 Robotics 
ses till vänster och UltraArc till höger. Se även figur 11 och 18 för respektive metodik. 
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12.2.2 Skapa och modifiera svetsar 
Att lägga enskilda svetsar fungerar tillfredsställande i båda programmen, likaså att 
testköra och modifiera enskilda svetsar. I båda programmen går det fortast att lägga 
svetsar med hjälp av AMP. De enskilda svetsarna testkörs genom att jogga roboten 
genom en path. I båda programmen finns funktioner för att modifiera orientering och 
placering av tagpunkter.  

12.2.3 Simulering  
Respektive metodik för UltraArc samt V5 Robotics, åskådliggörs i figur 23. Flödet i 
metodiken för UltraArc är mer komplicerat än flödet i V5 Robotics. Den mer 
komplicerade strukturen beror på hanteringen av svetsordningen som hanteras i ett 
externt Excel-dokument. Detta eftersom orginalfunktionerna för denna hantering, i 
UltraArc, inte har fungerat tillfredsställande.  
 
 
Svetsordningen i V5 hanteras genom en Call task som anropar en sekvens av svetsar. 
Svetsordningen kan lätt ändras genom att ändra ordningen i ett flödesschema över 
svetsarna. För simuleringens del fungerar användandet av en Call task bra i V5 Robotics. 
I UltraArc modifieras svetsordningen genom att ”klippa och klistra” i Excel-dokumentet. 
Motsvarigheten i V5 Robotics är att öppna flödesschemat (PERT-chart) för den aktuella 
Call tasken och ändra sekvensen. 
 
För att simulera en svetssekvens i UltraArc skapas ett GSL-program. I V5 Robotics krävs 
inget program (knacka kod) för att kunna simulera en sekvens. Detta är också en stor 
skillnad programmen emellan.   
 
Utplacering av viapunkter utförs med hjälp av de olika musknapparna i UltraArc. I V5 
Robotics hanteras viapunkter i Teach-fönstret. 
 

12.2.4 Lathund för jämförelse av metodik 
I tabell 1 åskådliggörs en lathund av vanliga funktioner vid OLP av bågsvetsning 
uppställt i tabellform. Jämförelsen gäller för svetsar skapade med hjälp av AMP. Den 
syftar till att på ett tydligt sätt peka på likheter och skillnader samt positiva och negativa 
egenskaper för funktionerna i respektive program. 
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Tabell 1. Lathund för jämförelse av metodik I V5 Robotics och UltraArc. 

 UltraArc V5 Robotics Fördelar Nackdelar 

Cell-konstruk-
tion 

Hämta device 
Hämta produkt 
genom att skapa 
device 
Montera pistol 
Ett device av robot 
och manipulator 
Greppa produkt 

Infoga resurs 
Infoga produkt 
Montera pistol 
Definiera externa 
axlar 
Fäst produkt 

V5: Det går att 
flytta  
och byta 
manipulator. 
Det går att 
visualisera  
attachments. 
 

IGRIP: Det går 
inte att ångra 
merge. 

Skapa svetsar  
Välj primitiv 
Välj robot 
Välj inställningar 
Följ instruktioner 

Välj primitiv 
Välj robot 
Välj inställningar 
Följ instruktioner 

IGRIP: Det går att 
välja senast aktiva 
primitiv. 

 

Skapa 
viapunkter 

Jogga robot 
Fäst punkt på TCP 
Hamnar i aktiv 
path 

Gå in i teach 
Jogga från punkt 
Skapa ny punkt 
Välj före/efter 
aktiv punkt 

 V5: Måste gå in i 
teach och sedan 
jog – många 
fönster uppe som 
skymmer 

Jogga 
Jogga en led med 
+ och – 
Jogga TCP 
Gå till punkt 
Följ path 

Jogga en led 
Jogga TCP 
Fäst kompass på 
yta eller kant 

V5: Joggning kan 
utföras med hjälp 
av kompassen. 
Kan joggas till yta 
eller kant. 

V5: Kan inte 
joggas till punkt 
eller genom path. 

Ändra vinkel på 
externa axlar 

 

Skriv in önskad 
vinkel eller använd 
aktuell vinkel 

Programmera t.ex. 
flat. 
Skriv in önskad 
vinkel eller använd 
aktuell vinkel 

V5: Det går lätt att 
välja bästa läge 
utan primitiv fil. 

V5. Måste vara 
inne i teach och ha 
rätt task aktiv för 
att behålla aktuell 
vinkel, annars 
flyttar sig 
resurserna. 

Svets-ordning 
Klipp ur svets i 
Excel-blad 
Klistra in på ny 
plats 

Gå in i PERT-chart 
Flytta pilarna 

V5: Översiktligt IGRIP: Måste gå 
in i ett annat 
program. 

Simulering  
Skapa GSL-
program 
Simulera 

Simulera task 
Skapa call task vid 
simulering av flera 
svetsar 
 

V5: Kräver inget 
textprogram, endas 
task 
 

V5: Kan inte 
simulera flera 
svetsar utan att 
en ”Call Task” 
skapas. 

Fixtur-konstruk-
tion 

Skapa fixtur 
Importera från 
CAD 
Ta bort från cell 
vid modifiering 

Skapa fixtur i 
CATIA 
Hämta in i cellen 
Gå in i CAD 
genom att 
dubbelklicka och 
vara kvar i cellen 
vid modifiering. 

V5: Enkelt att 
prova och ändra. 
Går direkt att testa 
i cellen. 

IGRIP: Måste 
importera och gå 
ur cellen vid 
ändring. 
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13 Slutsats 
Som står att läsa i kapitel 2, ”Mål och avgränsningar” har huvudmålet med detta 
examensarbete varit att ta fram en metodik för offline-programmering av bågsvetsning i 
DELMIA V5 Robotics, samt att peka på skillnader mot dess ”föregångare” DELMIA 
IGRIP.  
 
För att uppnå detta mål sattes delmål upp. Dessa mål var följande: 
 

• Kartlägga den arbetsmetodik som Delfoi använder vid bågsvetsning i IGRIP. 
• Kartlägga användandet av AMP vid offline-programmering av bågsvetsning. 
• Sammanställa en jämförelse mellan de båda programmen och deras metodiker. 

 
I examensarbetet ingick också att se på möjligheterna till fixturkonstruktion i samband 
med offline-programmering i V5 Robotics. Vi skulle dessutom hålla en demonstration av 
resultatet av vårt arbete i V5 Robotics för personal på Delfoi. Förutom demonstrationen 
på Delfoi demonstrerade vi V5 Robotics för personal på BT Industries i samband med ett 
kundbesök från Delfoi. 

13.1 Resultat av eget arbete 
Den arbetsmetodik som togs fram över hur Delfoi använder bågsvetsning i UltraArc 
presenteras i kapitel 8. En slutsats som kunde konstateras vid detta arbete var att den 
ursprungliga funktionen för att manipulera svetsordning inte fungerar tillfredställande.  
 
Kartläggandet av AMP vid offline-programmering av bågsvetsning klargjorde att det, i 
båda programmen, är smidigast att lägga svetsar med hjälp av AMP. Vi upptäckte även 
att flera delar av koden i en primitiv fil ursprungligen avsedd för IGRIP fungerade även i 
V5 Robotics. Vi konstaterade att det är fördelaktigt att lägga svetsar med AMP i V5 
Robotics, vilket sparar tid eftersom både taggrupp, punkter och task skapas på en och 
samma gång. En primitiv fil kan dessutom återanvändas. 
 
Metodiken för V5 Robotics togs fram med utgångspunkt för den generella metodiken för 
offline-programmering av bågsvetsning, samt med stöd av den dokumentation som fanns 
tillgänglig för programmet. Arbetet med att lära sig programmet och ta fram metodiken 
resulterade i att en slutsats med avseende på inlärning i programmet kunde dras. Det var 
betydligt enklare och tog kortare tid att lära sig och att hitta de grundläggande funktioner 
som krävs för OLP av bågsvetsning i V5 Robotics än i UltraArc. Inlärningstiden för att 
lära sig behärska enklare simuleringar var betydligt kortare i V5 Robotics. 
 
Det som upplevdes som den största skillnaden vid arbete med enbart simulering i de två 
programmen, var att V5 upplevdes som mycket intuitivt och överskådligt. Detta har 
förmodligen att göra med att det i sin layout mycket påminner om Microsoft Windows, 
som de flesta idag är vana att arbeta i. Det gör att det går lätt att hitta i menyerna, och det 
upplevs som naturligt och smidigt med den typ av fönster som kommer upp i form av 
dialogrutor. I IGRIP ger denna typ av fönster bara möjlighet att göra ett val i sänder, och 
ger dålig överblick om vad som följer dessa val. I IGRIP fås dock information om de 
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funktioner som utförts och om de utförts korrekt. Avsaknaden av detta var något vi 
saknade då vi började jobba i V5 Robotics eftersom vi vant oss att få denna bekräftelse då 
vi jobbat i UltraArc. 
 
Resultatet av jämförelsen mellan de två programmen står att läsa i föregående kapitel, 
kapitel 12.  

13.2 Demonstrationer av V5 Robotics 
Den feedback vi fick på våra demonstrationer på Delfoi och BT Industries presenteras i 
styckena nedan. Dessa åsikter behandlas i slutsatsen, då dessa personer har stor erfarenhet 
av OLP, vilket vi själva saknar.  
 
Den största fördelen med V5 Robotics, jämfört med IGRIP, som påpekades var 
integrationen med CATIA V5, eftersom det utesluter alla konverteringar av CAD-
modeller. Möjligheten att kunna manipulera utrustningen direkt i 3D-vyn var också något 
som mottogs positivt. Det gemensamma gränssnittet ansågs kunna komma att underlätta 
arbetet mellan konstruktörer och simulerare. 
 
V5 Robotics svar på Chain, Call task, mottogs positivt, eftersom den upplevdes ge en 
smidig hantering av svetsordningen. Arbete med profiler för t.ex. hastigheter ansågs ge 
möjlighet till standardiseringar och tidsbesparing. För de vana IGRIP-användarna 
upplevdes det som en fördel att AMP inkluderats även i V5 Robotics, även om det 
befarades att existerande buggar skulle ha överförts till V5 Robotics också. 
 
Sammanfattningsvis upplevde både BT och Delfoi att V5 Robotics har potential att bli ett 
fullgott alternativ till IGRIP. Dock ansågs det att programmet och modulen behöver 
testas i riktiga projekt innan bytet kan göras fullt ut. 

13.3 Fuktionalitet 
Att lägga svetsar med hjälp av AMP är mest fördelaktigt även i V5 Robotics. Då 
dokumentation för AMP-funktionen i V5 ännu inte finns tillgänglig, har vi inte kunnat 
utreda funktionen lika ingående som vore önskvärt. Vi har dock konstaterat att det 
fungerar på liknade vis som i IGRIP och att det är det mest effektiva sättet att lägga 
svetsar. 
 
Då det kommer till hantering av svetsordning, vet vi att inget externt excel-dokument 
krävs för simulering av svetsar i V5 Robotics.  Slutsats om huruvida det genereras en 
tillfredställande robotkod utifrån en Call task kan dock ej dras. Eftersom detta 
examensarbete inte omfattar översättning till robotkod, har det ej kunnat verifieras om det 
blir bra struktur på denna kod. Det går därför inte utesluta att ett externt dokument för att 
hantera svetsordningen kan komma att behövas även i V5 Robotics. 
 
Då vi sett över möjligheten till fixturkonstruktion i V5 Robotics har slutsatsen dragits, att 
lättheten att gå från Robotics till CATIA underlättar samarbetet simulerare och 
konstruktörer emellan. Tid sparas dessutom på att inga konverteringar av modeller krävs. 
Det gemensamma gränssnittet öppnar för parallellt arbete med fixturkonstruktion och 
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offline-programmeringen samt möjliggör att enkelt kunna testa fixturmodell under 
pågående utveckling. 
 
Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att V5 Robotics är redo för migration, redo 
med avseende på offline-programmering. För företag som idag använder CATIA V5 
finns stora fördelar att hämta. Slutsats huruvida V5 Robotics skulle vara bättre än IGRIP 
funktionsmässigt har ej dragits. Det bör nämnas att IGRIP inte längre utvecklas medan 
V5 fortfarande är under utveckling. Detta innebär att det finns funktioner i IGRIP som 
ännu inte existerar i V5 Robotics, men med största sannolikhet kommer att komma med i 
en senare release. Vi ser därmed att V5 Robotics har potential att nå upp till och så 
småningom överträffa IGRIPs nivå.  
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Appendix A – Lathund, metodik i V5 

Konstruktion av cell för robotbågsvetsning 
All utrustning som behövs för en fungerande virtuell robotcell för bågsvetsning kan 
hämtas i arbetsbänken ”Device Task Definition”. 
 
Start_>Resource Detailing_>Device Task Definition 
 
Börja med att hämta in en robot och placera denna på godtycklig plats i rymden. 
 

• Hämta roboten genom att klicka på Catalog Browser. Välj den robot som önskas, 
de är sorterade efter tillverkare. 
 

• Klicka på önskad modell och för markören över rymden, roboten kommer då att 
följa med markören. Klicka där du vill placera roboten. Stäng ”Catalog Browser”. 

 
Efter roboten importerats ska en pistol monteras på roboten. 
 

• Klicka på ikonen Insert Resource. Gå till rätt bibliotek och välj pistol. Klicka på 
OK . 

 
• För att montera svetspistolen på roboten klicka på ikonen Set Tool.  

 
• Ange robot och svetspistol genom att klicka på dessa i PPR-trädet. Se till 

att ”Snap” är markerat. 
 

• Klicka på Apply . Svetspistolen kommer nu att flyttas till roboten och kompassen 
till svetspistolen. Är svetspistolen rätt orienterad klicka på OK , använd annars 
kompassen för att få svetspistolen i rätt position. Klicka på OK . 

 
Nästa steg är att hämta en manipulator och ställa den rätt i förhållande till roboten. 
 

• Klicka på ikonen Insert Resource. Gå till rätt bibliotek och välj manipulator. 
Klicka på OK . 

 
• Manipulatorn flyttas med hjälp av kompassen. Högerklicka på kompassen och 

bocka för ”Snap Automatically to Selected Object”. Klicka sedan på 
manipulatorn i rymden eller alternativt PPR-trädet. Kompassen flyttar sig nu till 
manipulatorn. 

 
• Dubbelklicka på kompassen för att skriva in absoluta värden för förflyttningen 

eller ta tag i någon av axlarna på kompassen och dra manipulatorn på plats. 
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De ovanstående punkterna gäller naturligtvis även för förflyttning av robot eller annat 
föremål.  
 
När robot och manipulator står rätt i förhållande till varandra ska manipulatorn kopplas 
till roboten. Roboten ska väljas som ”parent” och manipulatorn till ”child”, detta för att 
manipulatorn ska följa roboten om denna flyttas. 
 

• Klicka på ikonen Attach och välj ”parent” genom att klicka på roboten i PPR-
trädet. Välj därefter manipulatorn i PPR-trädet. Klicka på OK . 

 
För att manipulatorns axlar ska räknas som externa axlar till roboten behöver den läggas 
till som ett ”auxiliary device”. 
 

• Klicka på knappen Define Auxiliary Device. 
 

• Du uppmanas välja en ”robot(master)”, välj roboten. Välj därefter manipulatorn 
som ”auxiliary device”, den ska vara av typen ”Workpiece positioner”. Bekräfta. 

 
Följande moment är att ta in svetsobjektet i cellen.  

 
• Klicka på ikonen Insert Product. Välj det svetsobjekt som ska bearbetas. 

 
• Klicka på Attach. Välj manipulatorns yttersta axel som parent, välj produkten o 

PPR-trädet som child. Klicka på OK . 
 
Nu när allt kommit på plats är det läge att spara utrustningens ”initialplacering”.  
 

• Klicka på Save Initial State, se till att ”All Products and Resources” och ”All 
Attributes” är markerade. Klicka OK . 
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Jog 
Jogfunktionen finns i arbetsbänken ”Device Task Definition”. 
 
Start_>Resource Detailing_>Device Task Definition 
 
Jogga roboten: 
 

• Klicka på ikonen Jog a device. Välj roboten i PPR-trädet eller i geometrin. 
 
Fönstret för ”Jog” innehåller flera flikar med olika funktioner: 
 
Roboten 

� Axlarna kan manipuleras direkt i geometrin. Håll markören över en axel så att en 
pil blir synlig, och för den sedan i önskad riktning. 

 
� Staplarna i Jog-fönstret kan manipuleras i önskad riktning. 

 
� Absolut värde kan skrivas in i ”DOF control”. 

 
Cartesian 

� Robotens TCP kan joggas med hjälp av absoluta tal eller pilar. 
 

� Konfiguration kan väljas. 
 
Manipulator 

� Robotens externa axlar kan joggas på samma sätt som roboten.
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Skapa enkla svetsar 
Detta avsnitt beskriver hur enkla svetsar skapas med de färdiga funktionerna i gränssnittet. 
Det första som ska utföras då en svets ska läggas, är att skapa en tag-grupp, ”Tag Group”, 
där alla tagpunkter tillhörande samma svets samlas. Detta görs i arbetsbänken ”Device 
Task Definition”. 

Skapa en tag-grupp 
Start_>Resource Detailing_>Device Task Definition 
 

• Klicka på New Tag Group, ange namn på tag-gruppen. 
 

• Välj produkten i PPR-trädet. Se till att ”locally” är markerat. Med detta alternativ 
sparas tag-gruppen med processen, efter den skapats återfinns den under Taglist i 
PPR-trädet.  

 
• Klicka OK . 

Skapa tagpunkter 
Funktionerna som används för att skapa svetsar finns i arbetsbänken för bågsvetsning. 
 
Start_>Resource Detailing_>Arc Welding 
 
Skapa en enkel svets: 
 

• Börja med att klicka på Restore Inital State så att all utrustning i cellen står i sina 
initiallägen.  

 
• Öppna arbetsbänken för bågsvetsning. 

 
Det finns två olika möjligheter att skapa enkla svetsar, ”Tag on Intersecting Parts” 
och ”Tag on Intersecting Surfaces”. Vilken som bör väljas beror på hur det virtuella 
svetsobjektet är uppbyggt. I denna lathund beskrivs Tag on Intersecting Surfaces. 
 

• Klicka på ikonen för Tag on Intersecting Surfaces. Fönstret med funktioner för 
att skapa tagpunkter utmed snittytan visas.  

 
• Välj vägg- och basyta, genom att klicka på knapparna Surface efter ”Wall 

Element” och ”Base Element” i fönstret. Klicka på den yta du vill ha som vägg 
respektive bas i geometrin. Instruktionen om detta ges även i det nedre, vänstra 
hörnet av programfönstret.  

 
• Bestäm namn på tag-gruppen, ”Tag Group Name”, skriv in ett nytt eller ställ 

markören i fältet där namnet ska skrivas in och klicka på en befintlig tag-grupp.  
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Genom att skriva in ett nytt namn kommer en ny Tag-grupp skapas under Tag list i PPR-
trädet, en lokal länkning kommer skapas mellan Tag-gruppen och svetsobjektet så att 
tagpunkterna kommer att följa objektet om det flyttas. 
 

• Klicka på preview för att se den färdiga svetsens start- och slutpunkt, dess 
riktning och läge. 

 
• Klicka på Flip Curve, notera att svetsen byter rikning. Välj den riktning som 

passar bäst. Start- och slutpunkt kan flyttas i geometrin genom att klicka och dra 
dessa punkter. 

 
Svets tagpunkterna skapas antingen enligt ”Equal Spacing” eller ”Constrained”. När en 
rak enkel svets likt denna läggs ut används med fördel ”Equal Spacing”.  
 

• Välj Equal Spacing och att två punkter ska läggas ut. Tryck Preview för att se 
hur ”svetsen” kommer att se ut. Klicka på OK. 

 
Om alla steg följts på rätt sätt ska svetstagpunkter ha genererats. Säkerhets- och 
viapunker får läggas till genom ”Teach”, vilken beskrivs längre fram. 

Skapa robot task 
• Klicka på ikonen New Task 
 
• Klicka på roboten, antingen i geometrin eller i PPR-trädet. 

 
En ny tom robottask har skapats, denna ska fyllas med svetstagpunkterna som skapades 
ovan. 
 

• Klicka på ikonen Add Tag. Välj den robottask som precis skapats. 
 
• Klicka på den nyligen skapade Tag-gruppen. 

 
En robottask har skapats, denna kan ses i PPR-trädet under robotens program. För att 
testköra den nya tasken används funktionen ”Teach”. 

”Bästa läge” 
• Klicka på ikonen Robot Positioner Programming och välj den task som ska 

placeras i ”bästa läge”.  
 
• Se till att alternativet ”Flat” är markerat i fönstret ”Positioner Programming”. 

Klicka på OK .  
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Skapa enkla svetsar – AMP 
Funktionerna som används för att skapa svetsar finns i arbetsbänken för bågsvetsning. 
 
Start_>Resource Detailing_>Arc Welding 
 
Om flera svetsar ska läggas ut med hjälp av primitiv-filer, bör rätt bibliotek för primitiv-
filer vara inställt.  
 

• Lägg in bibliotek under:   
 
Tools_>Options_>Resource Detailing_>Arc Welding 

Skapa en enkel svets med AMP 
• Klicka på ikonen Create Weld Paths from Primitive.  
 
• Välj roboten som ska utföra svetsoperationen, antingen i PPR-trädet eller i 

geometrin. 
 
• I fönstret ”File Selection”, välj önskad primitivfil. Klicka på open. Fönstret med 

innehållet från primitivfilen öppnas. 
 

Ett fönster öppnas nu med de inställningar och val som kan göras för svetsen, vad som 
går att ställa in bestäms av den primitiv-fil som valts. Några mer eller mindre generella 
inställningar beskrivs nedan. 
 

• Ange ”Task Prefix”, vilket avser namnet på den task som kommer skapas med 
hjälp av AMP. 

 
• Ange namn på Tag-gruppen. 

 
• Bestäm hur start och slutpunkt för svetsen ska anges och inställningar för 

andra eventuella alternativ. 
 

• Efter alla inställningar gjorts, klicka OK . Följ sedan instruktionerna, som 
visas i det nedre, vänstra hörnet, för att lägga ut svetsen. 

 
Om alla stegen följts på rätt sätt ska en svets och en task ha genererats. Den task som 
skapats återfinns under robot/program/task list i PPR och tag-gruppen har skapats under 
TagList. 
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Teach 
Teach-funktionen används bl.a. för att testköra roboten till svetspunkerna eller att 
simulera en task, ikonen för ”Teach” ligger i arbetsbänken ”Device Task Definition”. 
 
Start_>Resource Detailing_>Device Task Definition 
 

• Klicka på Teach, välj sedan roboten i geometrin eller i PPR-trädet. Fönstret 
för ”Teach” visas, nedan beskrivs dess olika funktioner. 

 
Activities: 
Knapparna i detta fält används för att 
stega igenom tagpunkterna i svetsen 
(operationerna i tasken). 
 
Insert Mode: 
I detta fält finns knappar för att lägga 
till, modifiera eller radera punkter. 
 
Simframe: 
Knapparna används för att simulera 
vald task. Stepsize kontrollerar 
hastigheten för simuleringen. 
 
Jog: 
Axelvärdena för vald tagpunkt visas i 
Fönstret för ”Jog”. 

 

Lägg till en viapunkt efter svetsen 
• Ställ roboten vid sista tagpunkten i svetsen genom att använda knapparna under 

activities. 
 

• Håll markören över lämplig axel klicka och dra för att flytta roboten till önskat 
avstånd för en viapunkt. (roboten kan joggas mer exakt genom att bocka för rutan 
Jog). Gå vidare med nästa steg då roboten står i lämplig position. 

 
• Se till att det står ”Via Point” i fältet efter Insert-knappen och ”After” i fältet 

under, om viapunkten ska läggas till sist i tasken. Klicka på Insert. 
 

• Kontrollera att en viapunkt har lagts till i tag-gruppen I PPR-trädet. 
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Simulering av svetsar 
Start_>Resource Detailing_>Device Task Definition 
 
För att simulera processer i ”Device Task Definition” används knappen Robot Task 
Simulation . 
 

• Klicka på ikonen för Robot Task Simulation . Välj den robottask som ska 
simuleras. Alternativt går det att först välja aktuell robot och sedan i dialogrutan 
välja rätt task. När detta är gjort kommer verktygsfälten ”Process Simulation” 
och ”Simulation Control Tools” att dyka upp. 

 
• Simulera tasken genom att klicka på Run. 

 
Om flera tasks ska simuleras efter varandra måste en s.k. Call Task skapas. Denna task 
utgörs av anrop av andra tasks. 
 

• Klicka på New Task och välj roboten. Se till att en tom task har skapats 
under ”Tasklist”. 

 
• Klicka på Call Task. Välj den tomma robottasken som precis skapats. 

 
• Välj den task som ska ligga först i sekvensen. Klicka OK . 

 
• För att lägga till ytterligare en task klicka på Call Task igen. Välj tasken som ska 

anropa i PPR-trädet, klicka därefter på den task som ska anropas. Klicka OK . 
 
Den nya tasken kan simuleras på ”samma sätt” som en vanlig task.  
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Modifiering av svetsordning 
Start_>Resource Detailing_>Device Task Definition 
 
För att ändra ordningen på svetsarna i en ”Call Task” används funktionen ”PERT Chart”.  
 

• Klicka på Open PERT Chart. Välj den task, i PPR-trädet, som ska modifieras. 
 
Ett nytt fönster öppnas, sekvensen av taskerna visualiseras genom boxar 
sammankopplade med pilar. 
 

 
 

• Klicka på en pil mellan två boxar och tryck på delete för att radera kopplingen. 
Gör likadant på alla pilar som ska kopplas om. 

 
• Klicka och dra boxarna för att placera dem i önskad sekvens. 

 
• Klicka på ikonen Link the selected activities. Klicka på den första boxen i 

sekvensen och därefter på de följande boxarna så att nya kopplingar uppstår 
mellan dem. 

 
• Återgå till föregående arbetsbänk genom att stänga fönstret. 

 
• Kontrollera den nya sekvensen under tasken i PPR-trädet. 
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Appendix B – Lathund, metodik i IGRIP 

Konstruktion av cell för robotbågsvetsning 
Börja med att hämta in en robot och placera denna på godtycklig plats i rymden. 
 

• Hämta roboten genom att klicka på Setup_>Workcell_>Device_>Retrieve. Välj 
önskad robot. 
 

• Placera roboten genom att använda knapparna Sel Dev och sedan Trn Dev 
och/eller Rot Dev. Dra med musknapparna eller skriv in värden via Abs eller Rel. 

 
Efter roboten importerats ska en pistol monteras på roboten. 
 

• Klicka på Setup_>Gun_>Retrive. Gå till rätt bibliotek och välj pistol. 
Alternativt kan pistol sökas efter attribut med Setup_>Gun_>Weldgun search. 

 
• För att montera svetspistolen på roboten klicka på Setup_>Gun_>Mount gun.  

 
• Använd knappen Snp vid behov av omorientering. 

 
Nästa steg är att hämta en manipulator och att ställa den rätt i förhållande till roboten. 
 

• Klicka på Setup_>Workcell_>Device_>Retrieve och välj manipulator.  
 

• Manipulatorn förflyttas på samma sätt som roboten. 
 
När robot och manipulator står rätt i förhållande till varandra ska manipulatorn kopplas 
till roboten för att roboten ska få tillgång till de externa axlarna. 
 

• Använd knappen Setup_>Device_>Merge. Detta gör robot och manipulator till 
ett enda device. 

 
Följande moment är att ta in svetsobjektet i cellen.  

 
• Klicka på Setup_>Device_>Create device. Välj det svetsobjekt som ska 

bearbetas. 
 

• Klicka på Grab. Välj först svetsobjektet och sedan den länk som det ska kopplas 
till. 

 
Nu när allt kommit på plats är det läge att spara utrustningens ”initialplacering”.  
 

• Klicka på Sim_>Initial conditions_>Define. 
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Jog 
Jogfunktionen finns på sidan Process_>Jog. Sidan innehåller olika funktioner: 
 

� Joint. Klicka på knappen och välj vilken led som ska joggas. Använd ”+” och ”-” 
för förflyttning. Kan även flyttas med Rel och Abs. 

 
� TCP Trn / TCP Rot. Välj om robotens TCP ska förflyttas i xyz-led eller roteras. 

Detta kan göras med musknapparna, Rel och Abs. 
 

� Coords. Flytta robotens TCP till valfria koordinater. 
 

� Move. Jogga roboten till vald punkt. 
 

� Along. Följ en hel path. 

Skapa enkla svetsar – AMP 
Här beskrivs metodiken för användande av Excel-blad för svetsordning som används av 
Delfoi. Detta steg kan utföras parallellt med arbetet att lägga ut svetsar på objektet. 
 

• Gå igenom antalet svetsar som ska läggas. Skriv in deras namn och ordning i 
Excel-bladet. 

Skapa en enkel svets med AMP 
• Välj primitiv fil genom Process_>Seam_>Primitives_>Select. Om den fil som 

ska användas redan är aktiv, väljs i stället knappen Current  på samma sida. 
 

• Välj önskad primitivfil. Klicka på OK . Fönstret med innehållet från primitivfilen 
öppnas. 

 
Ett fönster öppnas nu med de inställningar och val som kan göras för svetsen, vad som 
går att ställa in bestäms av den primitivfil som valts. Några mer eller mindre generella 
inställningar beskrivs nedan. 

 
• Ange namn på path. 

 
• Bestäm hur start och slutpunkt för svetsen ska anges och inställningar för 

andra eventuella alternativ. 
 

• Efter alla inställningar gjorts, klicka OK . Följ sedan instruktionerna, som 
visas i det nedre, vänstra hörnet, för att lägga ut svetsen. 
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”Bästa läge” 
• För att få en svets i bästa läge väljs alternativet för autopositionering i primitiven 

vid skapandet av svetsen. 

Oscillerande svets 
• För att skapa referenspunkter till en oscillerande svets väljs alternativet för 

oscillering i en primitiv fil som innehåller detta alternativ. 

Lägg till en via-punkt efter svetsen 
• Ställ roboten vid sista tagpunkten i svetsen genom att jogga roboten. 

 
• Jogga roboten via Joint eller TCP till önskad placering av punkten. Gå vidare 

med nästa steg då roboten står i lämplig position. 
 

• Klicka på knappen Process_>Path_>Tag On TCP med höger musknapp. Detta 
skapar en ny punkt på robotens TCP. En klickning med vänster musknapp 
kommer att flytta senast aktiva punkt till TCP. Den nya punkten kommer att 
tillhöra samma path som den senast aktiva punkten. 

Simulering av svetsar 
För att simulera pather i IGRIP krävs ett GSL-program för roboten.  
 

• På sidan Custom1 som skapats av Delfoi finns en knapp som heter Skapa 
program. Klicka på den. 

 
• GSL-programmet laddas i roboten genom knappen Execute_>Sim_>Load. Välj 

robot och program. 
 
• Aktivera den utrustning som laddats med program genom knappen Activate. 

 
• Klicka på Run för att starta simuleringen. Välj om cellen ska sparas före 

simuleringen startas. 

Modifiering av svetsordning 
För att ändra ordningen på svetsarna används Excel-bladet där svetsarna lagts in. Här 
ändras ordningen genom att klippa ut rader och klistra in dem i rätt ordning. 
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Appendix C – Primitivfil 
 HEADER "Normal svets" 
 

DEFAULTS 
DepartureDistance = ApproachDistance 
END DEFAULTS 
 
SEAM 1 

SeamName FREE "svets" LABEL "Namn på tempo " 
SeamNumber FREE 1 LABEL "Svetsnummer i tempo" 
TJog FIXED "Yes" 
 
-- Auxiliary Axes 
AutoPositioner FREE "No" 
AuxAxis1Mode FREE "Current Value" 
AuxAxis2Mode FREE "Current Value" 
AuxAxis3Mode FREE "Current Value" 
AuxAxesSmoothing FIXED "None" 
 
-- Seam Creation 
SeamStart FREE "Point" 
SeamEnd FREE "Point" 
AutoSeamOffset FREE 5 
AutoSeamStepSize FREE 3 
AutoSurfaceGap FREE 3 
 
RakeAngle FREE -10   
WireAngle FIXED 0 
WireRoll FREE 180 
 
-- Safe Points 
StartSafeDistance FIXED 150 
SafeApproachDistance FIXED 100 
EndSafeDistance FIXED 150 
EndApproachDistance FIXED 100 
 
-- Approach / Departure Points 
ApproachDistance FIXED 100 
DepartureDistance FIXED 100 
StartDistance FIXED 15 
EndDistance FIXED 10 
 
-- Flare Angle 
EndFlareAngle FREE 0 LABEL "vinkel Slut" 
StartFlareLength FREE 0 
EndFlareLength=StartFlareLength 
 
-- Auto Seam 
AutoSeamChordalAngle FIXED 1 
AutoSeamMinChord FIXED 5   
AutoSeamMaxChord FIXED 150 
AutoSeamAverageNormals FIXED 1 
AutoSeamMode FIXED 0 
 
-- Motion type 
ApproachMotype FIXED "Joint" 
DepartureMotype FIXED "Joint" 
EndSafeMotype FIXED "Joint" 
StartSafeMotype FIXED "Joint" 
StartWeldMotype FIXED "Joint" 
 
-- pendling 
OscillationDistance FIXED 20.0 
OscillationOrder FIXED "Wall-Base" 
Oscillation FREE "NO" 
 

END SEAM 
 

END 


