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Sammanfattning 

Syftet med detta projekt är att utvärdera ModFix som verktyg och arbetsmetoden 

för att skaps fixturer med ModFix. ModFix är ett verktyg som är integrerad i 

Siemens simuleringsmiljön Process Simulate och används för att skapa modulära 

fixturer. Målsättningen med arbetsmetoden där fixturer skapas med ModFix är att 

ledtiden och mantimmarna för att skapa fixturer ska reduceras med 50 % i 

jämförelse med Volvo Cars nuvarande arbetsmetod där fixturer skapas med Catia 

V5. 

ModFix-verktyget består av tre funktioner. Dessa funktioner är; Configuration 

Administrator, Fixture Designer och Modular Fixture Mapping Report. Configuration 

Administrator är ModFix´s administrationsverktyg och används för att skapa de 

fixturbaser och fixturkonfigurationer som senare används för att skapa modulära 

fixturer med Fixture Designer. Fixture Designer används för att skapa kompletta 

modulära fixturer. Modular Fixture Mapping Report är den funktion som används 

för att generera en rapport som specificerar mappningen mellan de fixturenheterna 

och de referenspunkter (PLPs/”frames”) där produkten fixeras. 

Fördelarna med arbetsmetoden där fixturer skapas med ModFix i jämförelse med 

den nuvarande arbetsmetoden är bland annat att fixturen hela tiden befinner sig i 

samma utvecklingsmiljö och den extra frihetsgraden att roboten simuleras parallellt 

med att fixturen skapas för att kunna undvika kollisioner. Även att ModFix 

automatiskt ger förslag på fixturkonfigurationslösningar för att fästa 

fixturelementen mot fixturbasen och att fixturer som skapas med ModFix är 

moduluppbyggda av standardkomponenter är två andra fördelar med arbets-

metoden där fixturer skapas med ModFix jämfört med då fixturer skapas med den 

nuvarande arbetsmetoden. 

Resultatet av detta projekt visar att ModFix kan reducera mantimmarna betydligt 

mer än 50 % för att skapa fixturer jämfört med att skapa fixturer med den 

nuvarande arbetsmetoden. Ledtiden för att skapa fixturer med ModFix reduceras 

ännu mer än mantimmarna jämfört med då fixturer skapas med den nuvarande 

arbetsmetoden där fixturer skapas med Catia V5. 
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Abstract 

The aim of this project is to evaluate ModFix and its work method used to create 

fixtures with ModFix. ModFix is integrated in the simulation environment Process 

Simulate, provided by Siemens. ModFix is used to create modular fixtures. The 

objective with the work method where fixtures are created in ModFix is to reduce 

lead-time and man-time with 50 % in comparison with the current work method at 

Volvo Cars where fixtures are created in Catia V5. 

The tool ModFix consists of three functions. These functions are; Configuration 

Administrator, Fixture Designer and Modular Fixture Mapping Report. Configuration 

Administrator is the administration tool in ModFix and is used to create the fixture 

bases and the fixture configurations as subsequently are used to create modular 

fixtures with Fixture Designer. Fixture Designer is used to create complete modular 

fixtures. The Modular Fixture Mapping Report function is used to create a report 

that specifies the mapping between the fixture units and the reference points 

(PLPs/frames) where the product is fixed. 

The benefits with the work method where fixtures are created with ModFix in 

comparison with the current work method includes that the fixture constantly stays 

in the same development environment and the possibility to simulate the robot in 

parallel with creating the fixture to avoid collisions. That ModFix automatic gives 

suggestions of fixture configuration solutions to attach the fixture element to the 

fixture base and that fixtures created with ModFix are modular built up of standard 

components are two other benefits with the work method where fixtures are 

created with ModFix in comparison with the current work method. 

The result of this project shows that ModFix can reduce the man-time significant 

more than 50 % to create fixtures with ModFix in comparison with the current work 

method where fixtures are created in Catia V5. The lead-time can be reduced even 

more than the man-time when using ModFix to create fixtures in comparison with 

the current work method. 
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1 Inledning 
Detta första inledningsavsnitt beskrivet bakgrunden till varför projektet genomförs 

samt syfte och mål med projektet. Även avgränsningar för-, och ingående aktiviteter 

i projektet samt rapportens uppbyggnad innefattas i detta avsnitt. 

För att drastiskt reducera ledtid och mantimmar för att skapa svetsfixturer samt för 

att minska kostnaden och arbetsinsatsen som krävs för att bygga en fixtur har ett 

nytt verktyg utvecklats. Verktyget heter Modular Fixture och är integrerat i Siemens 

simuleringsmjukvara Process Simulate. Med Modular Fixture skapas fixturer på ett 

enkelt och snabbt sätt utifrån ett bibliotek med standardkomponenter för fixturer. 

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till att detta projekt genomförs är att Volvo Cars har använt off-line 

programmering (OLP) och tillverkningssimulering som en integrerad del i sin 

tillverkningsberedning sedan 1988. Under de senaste åren har Volvo Cars 

implementerat Siemens berednings- och simuleringsverktyg Process Designer (PD) 

och Process Simulate (PS). Volvo Cars är ett av de första företagen i världen som 

använder Process Simulate för fullständig verifiering och off-line programmering 

samt Body In White (BIW) simulering. BIW är det steg inom biltillverkningen där 

plåtarna (inkluderat dörrar, motorhuven, bakluckan, m.m.) på bilens kaross har 

monterats men innan komponenter som chassi och motor har lagts till, innan bilens 

slutfinish (rutorna på bilen, säten, klädsel, elektronik, m.m.) har gjorts och innan 

karossen har målats. 

För att ytterligare öka värdet av tillverkningssimulering med hjälp av Process 

Simulate undersöker Volvo Cars möjligheten att integrera externa mjukvaror i PS. 

Banplanering för robotar och simulering av färgskiktuppbyggnad i måleriet är några 

av de mjukvaror Volvo Cars önskar integrera i PS. Volvo Cars utvecklar även nya 

funktioner inom PS. Modular Fixture (ModFix) är en av dessa nya funktioner. 

ModFix har utvecklats gemensamt av; Volvo Cars, ABB, Siemens, Högskolan i Skövde 

och Högskolan Väst. 

ModFix är ett verktyg där en komplett fixtur skapas i simuleringsmiljön Process 

Simulate, utifrån en uppsättning standardkomponenter. Fördelen med detta är att 

fixturer kan skapas parallellt med alla andra faser inom BIW som idag hanteras i 

Process Designer och Process Simulate. Några av dessa faser som hanteras inom PD 

och PS idag är; robotsimulering, hantering av referenspunkter (PLP), hantering av 
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svetspunkter och att skapa tillverkningsstrukturen för en slutprodukt där de 

ingående komponenterna i slutprodukten är inkluderade (MBOM). 

Volvo Cars tror att ModFix kan hjälpa till att drastiskt reducera tiden det tar att dels 

skapa och verifiera svetsfixturer och dels designa stationer. Det uttalade målet från 

Volvo Cars sida angående ModFix är (Hörfelt, 2007); 

”Att utveckla verktyg och metoder för att reducera ledtid och 

mantimmar med 50 % för att designa och verifiera fixturer för BIW, 

detta genom att designa och verifiera fixturer samtidigt som simulering 

genomförs.” 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta projekt är att utvärdera arbetsmetoden för att bygga svetsfixturer 

i Process Simulate med hjälp av den nya modulen, ModFix. Fixturerna som skapas 

med den nya metoden i ModFix byggs upp av ett standardkomponentbibliotek med 

fixturkomponenter från ABB. Denna nya arbetsmetod ska jämföras med den 

nuvarande arbetsmetoden. I den nuvarande metoden byggs/skapas fixturer i CAD-

miljön Catia V5. Därefter importeras fixturen i PS för att verifiera om kollisioner 

uppstår då produkten punktsvetsas. Vid kollision mellan svetsverktyget och fixturen 

exporteras fixturen tillbaka till Catia V5 för att modifieras och därefter importeras 

fixturen på nytt i PS för verifiering. Denna process itereras tills en fungerande fixtur 

utan kollisioner har skapats. 

För att utföra detta examensarbete kommer ett pilotprojekt att genomföras i 

ModFix där avsikten är att skapa två svetsfixturer genom att använda ModFix-

verktyget i Process Simulate. 

1.2.1 Huvudmål 

Huvudmålet med examensarbetet är att utvärdera och även förbättra den nya 

arbetsmetoden där ModFix används för att skapa kompletta och kollisionsfria 

svetsfixturer, inkluderat svetspunktsdistribution och simulering av robotsvetsning. 

Likaså kommer förbättringsförslag ges för ModFix-modulens ingående funktioner 

(Configuration Administrator, Fixture Designer och Modular Fixture Mapping 

Report). 

1.2.2 Delmål 

Två huvudsakliga delmål är uppsatta för detta examensarbete. Ett av delmålen är 

att utvärdera ModFix´s administrationsverktyg (Configuration Administration). 
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Detta administrationsverktyg används dels för att bygga upp fixturkonfigurationer 

(configurations) och dels skapa fixturenheterna (units) som fixturkonfigurationerna 

byggs upp av. I detta verktyg skapas även de varianter som varje fixturkonfiguration 

kan ha. Det andra delmålet är att bygga upp delar av ABB´s biblioteket för fixtur-

konfigurationer i Process Simulate. Detta görs genom att använda 

administrationsverktyget Configuration Administrator i ModFix. 

1.3 Avgränsningar 

Detta arbete fokuserar på att använda ABB´s fixturstandard för att skapa fixturer 

med ModFix. ABB´s fixturkonfigurationsbibliotek kommer inte att byggas upp 

fullständigt. Biblioteket kommer att fyllas med de fixturkonfigurationer och 

fixturenheter som krävs för att kunna utvärdera verktyget ModFix och för att kunna 

jämföra denna metod med nuvarande arbetsmetod för att skapa fixturer. Några få 

andra fixturstandarder (förutom ABB´s standard för fixturer) kommer att 

undersökas i korthet men hela marknaden för fixturstandarder kommer inte att 

undersökas. 

1.4 Ingående aktiviteter 

För att kunna utvärdera den nya metoden för att bygga modulära fixturer (ModFix) 

och att uppnå de mål som är satta för projektet kommer ett antal huvudaktiviteter 

att genomföras. De aktiviteter som kommer att genomföras är; 

• Grundläggande träning i Process Designer och Process Simulate. Denna 

träning kommer att genomföras dels på egen hand med utbildningsmaterial 

och dels genom en kurs i PS på Volvo Cars. Detta för att kunna arbeta i PS 

och PD. 

• Genomgång av ABB´s fixturkomponentbibliotek. Genomgång hur ABB´s 

standardkomponentbibliotek är uppbyggt och hur fixturkonfigurationer 

konstrueras utifrån dessa standardkomponenter för fixturer. Även det excel-

ark (”DBTooling_IDV_W62_V1.1.xls”) som används för att bygga upp 

fixturkonfigurationer kommer att granskas. I detta excelark visas de 

komponenter/enheter som ingår i varje fixturkonfiguration och förhållandet 

mellan dessa. 

• Träning i ModFix administrationsverktyg. För att kunna hantera och 

använda detta administrationsverktyg på ett effektivt sätt och för att kunna 

utvärdera verktyget samt att kunna lämna förbättringsförslag för det. 
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• Bygga upp delar av ABB´s konfigurationsbibliotek i Process Simulate. Detta 

görs för att kunna använda ModFix för att bygga modulära fixturer med 

fixturkonfigurationerna i olika varianter. 

• Studera Volvo Cars nuvarande arbetsmetod. Studera den nuvarande 

metoden för att skapa fixturer i Catia V5. Detta för att kunna jämföra den 

nuvarande arbetsmetoden för att bygga fixturer med den nya metoden där 

ModFix används för att bygga fixturer integrerat i Process Simulate. 

• Analys av ModFix. Denna aktivitet innefatta ett antal delaktiviteter för att 

kunna analysera den nya metoden där ModFix-verktyget används för att 

bygga fixturer. De delaktiviteter som innefattas i analysen av ModFix är: 

o Bygga fixturer. Bygga ett antal fixturer i ModFix med ABB´s fixtur-

standardkomponenter. 

o Simulering. Simulering av robotar (punktsvetsning) parallellt med att 

svetsfixturer skapas med ModFix i Process Simulate´s simulerings-

miljö. 

o Fixturdokumentation. Hur fixturer som skapats i ModFix ska 

dokumenteras. 

o Utvärdering av metoden för att bygga fixturer. Utvärdera hur 

fixturer byggs i ModFix jämfört med nuvarande arbetsmetod. 

• Litteraturstudie av Virtual Manufacturing och fixturer. Vad Virtual 

Manufacturing (VM) är och hur fixturer stöds av VM idag. En studie av 

Keyvani´s (2008) masterrapport ’Modular Fixture Design for BIW Lines Using 

Process Simulate’ kommer att utföras. Denna rapport innehåller relevant 

information och har en likartad inriktning som detta projekt. 

1.5 Rapportens uppbyggnad 

I det första avsnittet finns en inledning till projektet och bakgrund, syfte, mål och 

avgränsningar för projektet. Dessutom finns även de ingående aktiviteterna för att 

uppnå målen för projektet kortfattat beskrivna. Det andra kapitlet innehåller en 

litteraturstudie av Virtual Manufacturing med några definitioner av VM samt 

historia och fördelar med VM. Även användningsområden för Virtual Manufacturing 

och fördelar med VM tas upp i detta kapitel. En litteraturstudie av PLM och PLM-

lösningar från Siemens och Dassault beskrivs i detta avsnitt. Även Volvo Cars PLM-
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applikationer för BIW finns beskrivna som avslutning av det andra avsnittet. Det 

tredje avsnittet utgör en litteraturstudie av fixturer i allmänhet, en närmare 

undersökning av ett fåtal fixturstandarder som finns på marknaden. Även Volvo 

Cars nuvarande arbetsmetoden där fixturer skapas med Catia V5 idag finns 

beskriven i avsnitt tre. Likaså finns en detaljerad beskrivning av ABB´s standard-

komponentbibliotek i avsnitt tre. Det fjärde avsnittet beskriver det huvudsakliga 

fokusområdet för detta projekt, Modular Fixture (ModFix). I detta avsnitt beskrivs 

ModFix´s administrationsverktyg (ModFix Configuration Administrator) och 

verktyget där modulära fixturer skapas (ModFix Fixture Designer). Likaså finns 

ModFix-funktionen för att generera en mappningsrapport (Modular Fixture 

Mapping Report) beskrivet i avsnitt fyra. Även arbetsmetoden för att skapa fixturer 

med ModFix och infrastrukturen för hur fixturer sparas i Process Simulate finns 

beskrivet i detta avsnitt. Utvärderingen där tre testcase genomförts hittas i avsnitt 

fem. De tre testcase som genomförts är för Configuration Administrator, Fixture 

Designer och för arbetsmetoden som används för att skapa fixturer med ModFix. De 

tre testcase som genomförs är uppdelade i tre delar; metod, genomförande och 

resultat. I detta avsnitt utvärderas även hur simulering och fixturbyggnation ska 

utföras, hur mycket av fixturen som ska byggas innan simuleringen påbörjas och 

vice versa. Likaså hur fixturerna som byggs i ModFix ska dokumenteras finns i 

kapitel fem. Även förbättringsförslag för dels ModFix´s arbetsmetod för att skapa 

fixturer som helhet, dels för ModFix´s administrationsverktyg och dels för Fixture 

Designer ges i detta avsnitt. Avsnitt sex utgör det totala resultatet av arbetet som 

utförts i projektet, alltså utvärdering av arbetsmetoden där fixturer skapas med 

ModFix i jämförelse med Volvo Cars nuvarande arbetsmetod där fixturer skapas i 

Catia V5. I det sista avsnittet, kapitel sju finns slutsatsen för projektet samt 

rekommendationer för framtida arbete för att utveckla ModFix och dess 

arbetsmetod. 
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2 Virtual Manufacturing 
Detta avsnitt utgör en litteraturstudie av Virtual Manufacturing. Ett antal 

definitioner av VM finns med samt inom vilka områden VM används. Kort 

beskrivning av historiken bakom VM samt fördelar med VM innefattas också i detta 

avsnitt. Även begreppet PLM, två kommersiella PLM-lösningar och Volvo Cars PLM-

applikationer för BIW beskrivs i detta avsnitt. 

Enligt Dépincé, Chablat och Woelk (2007) är det av yttersta vikt för 

tillverkningsföretag att ha kännedom om sin process innan den implementeras för 

att få processen rätt från början. För att uppnå detta mål används Virtual 

Manufacturing (VM) vilket tillhandahåller en datorbaserad miljö för att dels 

simulera enskilda tillverkningsprocesser och dels för att simulera företagets totala 

tillverkning. Dagens produkter som tillverkas blir mer och mer komplexa samtidigt 

som processerna använder mekatronik samt mikroteknik och blir därmed mer 

sofistikerade. Samtidigt ändras efterfrågan från marknaden snabbt vilket medför att 

dagens produktionsprocesser måste vara anpassningsbara och flexibla. 

Denna utveckling som beskrivs ovan i kombination med att dagens tillverknings-

företag även kan ha stor geografisk spridning där informations-, kunskaps- och 

materialflöden ska ske korrekt och på ett säkert sätt är VM ett värdefullt och 

effektivt verktyg. Dépincé et al. (2007) skriver att VM-system integrerar produkt-, 

resurs- och processdesign, möjliggör tidig kostnadsoptimering av processen och är 

en pådrivare vad det gäller tid- och kvalitetsaspekten hos processen. Banerjee och 

Zetu (2001) beskriver VM som modellering av tillverkningssystem och komponenter 

medan Miura (2004) menar att konceptet för VM eller en virtuell fabrik är att 

modellera och simulera tillverkningssystem inkluderat dess bearbetningsprocesser, 

design, robotar och dess monteringslinor. Detta görs utöver de produkter som 

analyseras, skapas och förbättras i datormiljön genom att använda tekniken, virtual 

reality (VR). Banerjee och Zetu (2001) menar att modellering av komponenter och 

tillverkningssystem utförs genom att använda sensoriska och/eller audiovisuella 

funktioner för att på ett effektivt sätt designa eller simulera olika scenarion för en 

verklig tillverkningsmiljö, huvudsakligen genom att använda datorer på ett effektivt 

sätt. Med dessa egenskaper möjliggör VM tidigt prövande om processen är rimlig 

att implementera och om den kan motsvara förväntningar i produktivitet och 

effektivitet (Dépincé et al., 2007). 
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Motiveringen för att använda VM är enligt Banerjee och Zetu (2001) att öka 

förmågan att kunna förutse ineffektivitet och potentiella problem hos en produkts 

tillverkningsmöjlighet och funktionalitet innan produkten börjar produceras i den 

riktiga tillverkningsmiljön. Detta görs genom att simulera olika situationer och 

scenarier som kan inträffa i den verkliga tillverkningsmiljön. Simuleringstekniken är 

en del av virtual manufacturing som används för att kunna förutse vad som kommer 

att inträffa i olika situationer. En av de huvudsakliga fördelarna med simulerings-

tekniken som Miura (2004) beskriver är att produkter och tillverkningssystem kan 

hanteras samtidigt eftersom de är modellerade som objekt, på ett likartat sätt. 

Miura (2004) skriver även att VM är ett av nyckelkoncepten för concurrent 

engineering (CE). Med detta skapas en öppen datorstödd miljö för produkt- eller 

systemutveckling där alla personer involverade i ett projekt kan utföra kooperativt 

arbete med andra personer. 

CE är en arbetsmetodik baserad på att integrera produktdesign och dess relaterade 

processer (inklusive tillverkning och support) för att utföra dem parallellt/samtidigt 

(Hoffman, 1996). Detta för att reducera tiden det tar för en produkt att nå 

marknaden (Kannapan & Marshek, 1993). 

2.1 Historik 

Enligt Banerjee och Zetu (2001) började termen “virtual manufacturing” att 

användas först i början av 1990-talet. Detta var delvis ett resultat av att försvaret i 

USA tog initiativ att börja använda VM. I dagsläget har både konceptet och termen 

virtual manufacturing blivit accepterat internationellt och har även fått ett bredare 

omfattningsområde. Under den första halvan av 90-talet gjordes revolutionerande 

arbete inom virtual manufacturing av en handfull olika större organisationer. Detta 

arbete gjordes huvudsakligen inom bilindustrin, flygindustrin och inom industrin för 

markarbetesmaskiner samt i några få vetenskapliga forskningsgrupper. Intresset för 

VM på den globala marknaden har tydligt ökat från 2000-talets början och framåt 

(Banerjee & Zetu, 2001). Denna ökning har skett till följd av ett lägre pris samt 

prestandaförbättringar i tekniken hos både hårdvaran och mjukvaran som behövs 

för att kunna applicera VM. En annan anledning till att det globala intresset för VM 

har ökat är att den stora potentialen hos VM har blivit mer uppmärksammad. 

Virtual manufacturing kan betraktas som en av stödteknikerna till den snabba 

utvecklingen av infrastrukturen för tillverkningsinformation. Detta genom att all 

data och information runt en virtuell fabrik sparas på ett och samma ställe (på en 

server eller i en databas) där det hanteras för att kunna användas på ett effektivt 

sätt genom hela den virtuella fabrikens livscykel. 
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2.2 Definition av Virtual Manufacturing 

Dépincé et al. (2007) skriver att den generella meningen bakom de flesta 

definitioner av VM är att det inte är något annat än tillverkning i en datormiljö. 

Denna enkla definition innehåller två begrepp som är centrala för VM; miljön i form 

av datorn samt tillverkningen i form av processen. Visionen för VM är att kunna 

erbjuda förmågan av att tillverka produkter i datorn. Enligt Saadoun och Sandoval 

(1999) betyder detta att VM ska tillhandahålla en så kraftfull simulerings- och 

modelleringsmiljö att montering/tillverkning av en godtycklig produkt med 

tillhörande tillverkningsprocess ska kunna simuleras i datorn. Detta är en virtuell 

tillverkning i en datormiljö som har en stark koppling med den verkliga 

tillverkningen. 

2.2.1 Två definitioner av VM 

Det finns en mängd olika definitioner av VM och en specifik definition refereras det 

ofta till i olika artiklar (Wang, 2002; Dépincé et al., 2007; Saadoun, 1999; Souza, 

Sacco & Porto, 2006). Denna definition är (Lawrence Associates Inc., 1994); 

”Virtual Manufacturing är en integrerad, syntetisk tillverkningsmiljö som 

används för att förbättra alla nivåer av beslutsfattning och kontroll.” 

I Figur 1 nedan visualiseras denna definition. Den virtuella fabriken är den syntetiska 

tillverkningsmiljön i virtual manufacturing. De delar som ingår i denna virtuella 

fabrik är modellering och simulering som används för att kunna förutse händelser 

och scenarier som kan komma att uppstå i den verkliga fabriken. Genom att 

använda denna virtuella fabrik och låta berörd personal träna på händelser och 

olika situationer som kan inträffa i den reella fabriken kan kunskaper om fabrikens 

beteende i olika situationer erhållas. Genom att analysera hur den virtuella fabriken 

beter sig i olika situationer kan fabriken optimeras för att exempelvis öka 

effektiviteten och därefter kan slutsatser dras om hur den verkliga fabriken ska 

utformas. Även beslut kan fattas utifrån den virtuella fabriken genom att testa olika 

scenarier i den virtuella fabriken för att se vilket scenario som ger bäst resultat. 
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Figur 1. Visuell bild av virtual manufacturing (efter Dépincé et al., 2007). 

För att ytterligare tydliggöra definitionen ovan av virtual manufacturing och den 

visuella bilden av VM beskrivs innebörden av de ord som definitionen och bilden 

består av nedan (Lawrence Associates Inc., 1994); 

• Syntetisk: en blandning av verkliga och simulerade aktiviteter, processer och 

föremål. 

• Syntetisk tillverkningsmiljö: stödjer modelleringen och användandet av 

distribuerad tillverkningssimulering genom att tillhandahålla simulerings-

verktyg, analysverktyg, utrustning, metoder, verktyg för genomförandet 

samt modeller så som resurser, produkter och processer. 

• Användning: modellerar och utför specifika tillverkningssimuleringar genom 

att använda miljön. 

• Förbättra: öka noggrannheten, hållbarheten och värdet. 

• Nivåer: från att produkten befinner sig i den konceptuella fasen tills att 

produkten avskaffas, från omvandling av material till kunskapsomvandling 

samt från operatör till chef. 

• Beslutsfattning: förståelse för hur förändringar påverkar processen. 

• Kontroll: förutse verkliga effekter. 

Det är ofta svårt att ta fram en definition av något som är så komplext som VM. I 

definitioner av detta slag är det svårt att få med allt nödvändigt för att beskriva 

komplexiteten hos det som ska definieras. Därför finns ett antal alternativa 
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definitioner av VM för att fånga komplexiteten, en annan definition är (Lawrence 

Associates Inc., 1994); 

”Virtual Manufacturing är en datorbaserad, simulerad produkt-

utvecklingsmiljö som möjliggör att testa något virtuellt innan det införs i 

verkligheten.” 

2.2.2 Tre paradigm inom Virtual Manufacturing 

Enligt Lawrence Associates Inc. (1994) finns tre generella sätt att se på VM. Dessa 

tre paradigm är virtual manufacturing med fokus på design (design-centered VM), 

VM där fokus läggs på kontroll (control-centered VM) och VM med produktionen i 

centrum (production-centered VM). För två av dessa paradigm, VM med fokus på 

design och VM med fokus på produktion finns mer detaljerade definitioner av VM 

som fångar vad just detta synsätt står för. I definitionerna för de två paradigmen 

tolkas betydelsen av ordet ”tillverkning” inte enbart som ren produktion utan 

”tillverkningen” innefatta även kunder, leverantörer och andra processer som 

påverkar produktionen. 

VM med fokus på design 

I det designfokuserade synsättet av VM läggs information om tillverkningen till i 

arbetsfasen för integrerade produkt- och processdesign (IPPD). Detta görs för att 

kunna simulera ett stort antal olika tillverkningsalternativ. Det ger även möjlighet 

att skapa många olika virtuella prototyper för utvärdering genom att ”tillverka dem i 

datorn”. För detta synsätt med designen i centrum finns en kortsiktig och en 

långsiktig definition av VM (Lawrence Associates Inc., 1994). Den kortsiktiga 

definitionen är; 

”VM är tillverkningsbaserad simulering som används för att optimera 

produkt- och processdesign för att uppnå specifika mål inom 

tillverkningen såsom; kvalitet, resurssnåla operationer, flexibilitet 

och/eller design för att göra monteringen av produkter enklare.” 

Den långsiktiga definitionen av VM där fokus ligger på designen är; 

”VM är simulering av processen som används för att utvärdera ett stort 

antal produktionsscenarion med olika nivåer av omfattning och 

precision. Detta för att underlätta beslut gällande produktion och 

design.” 
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VM med fokus på kontroll 

För detta synsätt där fokus ligger på kontroll används simulering för att kontrollera 

modeller och verkliga processer som ett tillägg till VM. Detta möjliggör sömlös 

simulering för att optimera processen under den pågående produktionscykeln. 

Någon detaljerad definition av VM för detta synsätt där fokuset ligger på kontroll 

finns inte. Anledningen till detta är att deltagarna på det seminariet som Lawrence 

Associates Inc. (1994) skriver om inte prioriterade användandet av ett 

kontrollfokuserat synsätt av VM och därför valde att inte utforma en specifik 

definition för detta paradigm. 

VM med fokus på produktionen 

I det paradigm av VM där produktionen är i centrum läggs simuleringskapacitet till i 

modeller för produktionsprocesser. Detta gör det möjligt att utvärdera många olika 

tillverkningsvarianter på ett snabbt och billigt sätt i datorn. Här finns, precis som för 

det synsätt där fokus ligger på designen, två definitioner. En definition på kort sikt 

och en på längre sikt (Lawrence Associates Inc., 1994). Den kortsiktiga definitionen 

av VM är; 

”VM är den produktionsbaserade motsatsen till integrerad produkt- och 

process design som syftar till att optimera tillverkningsprocessen 

(eventuellt även på fysisk nivå).” 

Definitionen av VM på ett längre perspektiv är; 

”Virtual Manufacturing lägger till undersökande produktionssimulering 

till andra analys- och integreringstekniker. Detta för att erhålla hög 

tillförsikt för godkännande av nya processer och nya sätt att se på VM.” 

2.3 Användningsområde för VM 

Användningsområden där virtual manufacturing används i stor utsträckning i 

dagens läge är exempelvis inom descrete event simulation (DES) och continuous 

simulaiton (CS) (Dépincé et al., 2007). DES är flödessimulering och används 

exempelvis för att ta fram en optimerad fabrikslayout eller för att optimera och 

bestämma lämpliga buffertstorlekar. CS är kontinuerlig simulering och används 

bland annat för att simulera och off-line programmera robotar. Även inom andra 

områden är VM av betydande vikt. Exempel på andra användningsområden där VM 

spelar stor roll är inom ergonomisimulering och produktutveckling, där 

ergonomisimulering är en typ av continuous simulation. Flera tekniska områden kan 
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dra fördel av utvecklingen av virtual manufacturing. Banerjee och Zetu (2001) anser 

att några av dessa områden är; 

• Modellering av processer 

• Produktdesign 

• Utbildnings- och träningssyfte (kunskap om processen) 

• Visualisering av information 

• Produktionsmodellering 

• Modellering av farliga operationer 

Inom dagens industri finns flertalet exempel där virtual manufacturing används i 

stor omfattning och medför stora fördelar. Flygindustrin och bilindustrin är två 

exempel där virtual manufacturing appliceras. Inom bilindustrin är målet med 

processen att skapa digitala fabriker att designa tillverkningsprocessen och 

produkten digitalt med full visualisering och simulering för de tre områdena; 

process, produkt och resurser (Dépincé et al., 2007). Processområdet omsluter den 

detaljerade planeringen av tillverkningsprocessen, från optimering av arbetsflödet 

och tilldelning av resurser till simulering av processen. Produktområdet omfattar 

designen av de enskilda enheterna till bilen inkluderat all data runt produkten 

genom hela produktens livscykel. Simulerade monteringsprocesser med modeller av 

mänskliga operatörer, kinematiksimulering av tillverkningssystem och robotar i 3D, 

”finite element”-analys (FEA) av de ingående enheterna i bilarna samt 

flödessimulering av fabriker och lager är enligt Dépincé et al. (2007) de 

utvecklingsområden som ligger i framkant inom bilindustrin. Inom flygindustrin 

används VM dels i FEA för att optimera och designa enheter och dels i 

kinematiksimulering för att exempelvis programmera automatiska nitnings-

maskiner. 

2.4 Fördelar med VM 

Enligt Dépincé et al. (2007) kan en liten förändring i tillverkningen få betydande 

konsekvenser vad det gäller kvalitet och kostnader. Vid dessa förändringar erbjuder 

VM tilliten för tillverkningsföretag att de vet att de kan leverera kvalitetsprodukter 

till marknaden där produkterna ligger inom den ursprungliga budgeten. Dépincé et 

al. (2007) anser att de förväntade fördelarna VM kan medföra är; 
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• Att reducera antalet fysiska prototypmodeller av produkterna, att tiden det 

tar för produkten att nå marknaden (time-to-market) minskas och att 

produktkvaliteten förbättras. Figur 2 nedan visar vilken inverkan reducerad 

time-to-market kan ha på en produkt, alltså att produkten snabbare blir 

lönsam. 

 

Figur 2. Inverkan som reducerad time-to-market har (Wikimedia, 2010). 

• Att tillverkningsinformation läggs till i designstadiet för att kunna simulera 

många olika tillverkningsalternativ. Designen av processer eller produkter 

kan optimeras med avseende på ett specifikt mål, exempelvis montering. 

• Att verktygskostnaderna minskas ur produktionssynpunkt, slöseri med 

material reduceras, tillverkningskostnaderna blir lägre och förtroendet för 

processen ökar. I produktionsfasen kan VM optimera tillverkningsprocessen 

(inräknat den fysiska processen) och lägger till analytisk 

produktionssimulering till andra analys- och integrationstekniker. Detta för 

att med hög tillförlitlighet kunna validera nya processer. 

• Ur kontrollsynpunkt kan virtual manufacturing simulera beteendet hos en 

verktygsmaskin, inklusive rörelseanalys i en NC-maskin och samspelet 

mellan arbetsstycket och verktyget. 
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Enligt Lawrence Associates Inc. (1994) erbjuder VM fyra grundläggande 

förbättringar inom tillverkningsindustrin. Dessa fyra förbättringar som VM medför 

är; 

1) Att bestyrka produktionsscenarier vilket resulterar i stabilare produktions-

system som används i förstudier. 

2) Att stödja genereringen av mer pålitliga uppskattningar av produktions-

kostnader samt schemaläggning av produktionen. Anledningen till detta är 

att modellerna inte enbart baseras på parametrar utan även baseras på 

verkliga processer. 

3) Att modellering och simulering signifikativt kan förbättra flexibiliteten i 

produktionen och därmed minska de fasta kostnaderna. 

4) Att pålitliga prognoser av schemaläggning, risker och kostnader avsevärt kan 

förbättra beslutsprocessen för inköpschefer. 

Dépincé et al. (2007) menar att virtual manufacturing och simulering ändrar 

tillvägagångssättet för produkt- och processutveckling. Discrete event simulation 

erbjuder effektiv modellering och experimentutformning samt analys av 

processflödet och disponering av fabrikslayouten. DES är ett stöd för att fastställa 

den optimala layouten i en fabrik samt optimal utformning av produktionslinor för 

att klara en mix av produkter och olika orderstorlekar. Continuous simulation 

används för att utvärdera, designa och off-line programmera arbetsceller, 

exempelvis en robotcell med kringliggande utrustning där simuleringen sker med 

verklig kontroll av roboten samt en mixad miljö där både virtuella och verkliga 

maskiner är integrerade. 

Med hjälp av simulering och VM kommer fysisk framtagning av prototyper att 

ändras till virtuell prototypframtagning. Detta leder till att den första fysiska 

prototypen kommer i stort sett vara färdig för att börja produceras. Avsikten med 

detta är att minska kostnaderna för industriprodukter. Enligt Dépincé et al., 2007 

kommer VM i dessa avseenden bidra till produkt- och process specifika fördelar. 

Lawrence Associates Inc. (1994) nämner ett antal fördelar som VM medför. Dessa 

fördelar listas nedan; 

• Flexibilitet: snabb omställning vid produktbyte, mixad produktion av olika 

produkter samt förmågan att snabbt återgå för att producera tidigare lagda 

produktorders. 
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• Kortare cykeltid: ökar möjligheten att börja producera direkt utan 

felaktigheter i produktionsstarten. 

• Produktionsduglighet: optimering av tillverkningssystemets design i 

samordning med produktdesignen vilket leder till en första 

produktionsserien som är felfri, inte medför några omarbetningar, levererar 

hög kvalitet samt tillfredsställer de krav som finns. 

• Kvalitet: design för effektivare tillverkning, arbetsinstruktioner för att stödja 

produktionen samt högre verktygskvalitet. 

• Respons: svar på kunders tankar angående konsekvenserna av olika 

finansieringsförslag och resultat av nya leveransplaner med förbättrad 

noggrannhet. 

• Kundrelationer: förbättrade kundrelationer genom kundens ökade 

deltagande i den integrerade produkt- och processutvecklingsprocessen. 

2.5 PLM - Product Lifecycle Management 

Product lifecycle management (PLM) används för att skapa och dokumentera 

produkter som designas och processerna där dessa produkter senare tillverkas 

(Evans, 2001). PLM stödjer alla faser av virtual manufacturing vilket innefattar hela 

den virtuella tillverkningsmiljö som används för att förbättra alla nivåer av 

beslutsfattning och kontroll inom en verksamhet. 

PLM är enligt PC Magazine (2010) ett omfattande informationssystem som 

koordinerar alla faser i en produkts livscykel, från den första konceptidén och fram 

till att produkten avskaffas (Figur 3). Arena (2010) menar att PLM beskriver en 

tillämpning som omfattar människor, processer och verktyg som används för att 

hantera en produkt och dess tillhörande information från konceptfasen tills 

produkten kasseras. Enligt PC Magazine (2010) kallas PLM ibland för ”produktens 

ryggrad” (backbone) och inkluderar kravfasen, analys- och designfasen, tillverkning, 

lansering av produkten, distribution, kvalitetssäkring service och underhåll då 

produkten används och bestämmelser angående reservdelar. Enligt Arena (2010) är 

de olika faserna i en PLM-process; koncept, design, prototyp och tester, pilot- och 

batchproduktion, produktion av större volymer och slutligen avskaffning av 

produkten. 
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Figur 3. Faserna I en PLM-process (Cinfosoft, 2010). 

Enligt CIMdata (2010) är det viktigt att observera att PLM inte är en teknologi utan 

ett tillvägagångssätt för att lösa problemen med att hantera den totala 

uppsättningen av information runt en produkt och dess definition. Detta inkluderar 

att skapa denna information, hantera informationen under produktens hela 

livscykel och sprida samt använda informationen under produktens livscykel. PLM är 

en metod där processer är lika viktiga eller viktigare än produktdata (CIMdata, 

2010). Genom att använda en PLM-lösning kan geografiskt spridda organisationer 

samarbeta och för att utveckla produkter och processer genom att alla inblandade 

får tillgång till den produkt- eller processdata som de behöver för att lyckas 

(Siemens, 2010). Det finns ett antal kommersiella PLM-lösningar på marknaden. 

Nedan beskrivs två av dessa kommersiella lösningar; Siemens och Dassault´s PLM-

mjukvaror. 

2.5.1 Siemens PLM-lösning 

Siemens (tidigare UGS) tillhandahåller en av de kommersiella PLM-lösningar som 

används mest i världen (Siemens, 2010). Med denna lösning kan en virtuell fabrik 

byggas upp där olika scenarier kan testas för att kunna förutse händelser och 

situationer som kan inträffa. Siemens PLM-lösning för BIW möjliggör för företag och 

dess leverantörer att jobba tillsammans i en PLM-miljö. I denna miljö kan en hög 

nivå av effektivitet uppnås inom design och tillverkning av BIW-strukturer genom 

att underlätta följande(Siemens PLM Software, 2010); 
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• Återanvändning av information, vilket möjliggör att fånga produkt- och 

processinformation och ta detta tillbaka till designverktyget för att får att 

uppnå en hög nivå av effektivitet. 

• Hållbar design, vilket möjliggör att undersöka olika designalternativ och för 

att kunna tänka mer fritt utan att begränsas av ett enskilt designverktygs 

kapacitet. 

• Flexibel värdekedja, vilken möjliggör effektiv kommunikation och utbyte av 

information mellan företaget och dess leverantörer genom alla faser av BIW-

processen. 

Siemens har ett antal PLM-produkter som integreras med varandra och används för 

att bygga upp det totala PLM-systemet. Teamcenter (TC), NX och Tecnomatix är de 

tre stora PLM-produkter från Siemens. Utöver detta finns ”Velocity Series” och 

”PLM Components” (Figur 4). 

 

Figur 4. PLM-lösning från Siemens (S&I Systems, 2010). 

Teamcenter främjar innovation och förbättrar produktivitet genom att koppla 

samman människor i globala produktutvecklings- och tillverkningsorganisationer 

och tillhandahåller den produkt- och processkunskap som krävs för att lyckas 

(Siemens, 2010). Teamcenter är kärnan i Siemens PLM-lösning som koordinerar all 

data och information med rätt version och till rätt användare. Teamcenter håller 

även koll på vilka användare som har tillgång till vilken information och data. Med 

Teamcenter kan ett företag öka produktiviteten, möta affärskrav, underlätta globalt 
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samarbete, minska time-to-market för produkter och optimera operativa resurser 

(Siemens, 2010). 

NX erbjuder en bred uppsättning av integrerade, helt associativa CAD-/CAM-/CAE-

applikationer. NX omfattar hela utvecklingsprocessen hos en produkt, från produkt-

design till tillverkning och simulering. Detta ger företagen möjlighet att använda den 

bästa tekniken genom att fånga och återanvända produkt- och processkunskap 

(Siemens, 2010). 

Tecnomatix har ett omfattande utbud av digitala tillverkningslösningar som kopplar 

samman alla tillverkningsdiscipliner med produktutvecklingen, från processlayout 

och design till processimulering och validering samt utförande av tillverkningen. 

Tecnomatix bygger på den öppna PLM-bas som kallas Teamcenter´s 

tillverkningsplattform. Bland de verktyg som Tecnomatix erbjuder finns Process 

Designer och Process Simulate som kommer att användas i detta projekt. 

”Velocity Series” är en omfattande familj av modulära, ännu inte integrerade 

lösningar som inriktar sig mot PLM-behovet hos medelstora företag. De moduler 

som ingår i ”Velocity Series” är; Solid Edge med synkron teknik, Teamcenter 

Express, Femap och CAM Express. 

”PLM Components” möjliggör för diverse tillverkningsföretag att smidigt dela data 

och information med deras partners och leverantörer genom ett antal olika 

mjukvaror. Detta oberoende av vilken PLM-lösning de olika organisationerna 

använder sig av. De mjukvaror som ligger i ”PLM Components” är; Parasolid, D-

cubed, Geolus Search, JT Open, NX Nastran SDK, PLM Vis, PLM XML och Rulestream 

(Siemens, 2010). 

2.5.2 Dassault PLM-lösning 

Även Delmia tillhandahåller en kommersiell PLM-lösning. Delmia är ett varumärke 

för digital tillverkning och simulering som tillhandahålls av Dassault Systems. 

Delmia´s ”data-backbone” heter PPR Hub, där förkortningen PPR står för produkter, 

processer och resurser. PPR Hub kartlägger hela informations- och datainnehållet 

hos de verktyg som Delmia tillhandahåller och alla logiska relationer mellan 

process-, produkt- och resursdata (Figur 5). PPR Hub används för digital planering 

och kontroll av produktionsprocesser (Delmia, 2010). 
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Figur 5. PLM-lösning från Delmia (Delmia, 2010). 

PPR Hub hanterar produktvarianter, produktstrukturer och dokument samtidigt 

som PPR Hub garanterar skapandet av en distribuerad databaslösning som finns 

tillgänglig för hela företaget och har PPR Hub som dess kärna. PPR Hub möjliggör att 

hela företaget har tillgång till all produkt- och processrelaterad data samtidigt som 

Delmia´s ”data-backbone” kan anpassa innehåller i dess databas för 

företagsspecifika krav och behov (Delmia, 2010). 

Alla som använder PPR Hub arbetar med samma aktuella/uppdaterade information 

och data där varje användare har tillgång till den information och data som är 

relaterat till sina arbetsuppgifter. All data ändras omedelbart och finns genast 

tillgänglig för alla användare (Delmia, 2010). De verktyg som ingår i Dassault 

Systems programportfölj för PLM-mjukvaror är; Catia, Simulia, Delmia och Enovia. 

Även SolidWorks och 3DVia ingår under Dassaults Systems PLM-varumärke. 

Catia är en av de världsledande lösningarna för produktdesign med framstående 

egenskaper. Catia riktar sig mot alla tillverkande företag och organisationer, från 

företag som tillverkar slutprodukter inkluderat deras leverantörskedjor till mindre 

oberoende tillverkande företag (Dassault Systems, 2010). I Catia´s programutbud 

finns Catia V5 som är det CAD-verktyg som används i den nuvarande metoden hos 

Volvo Cars för att skapa fixturer. 
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Simulia är verktyget där simuleringar genomförs. Simulia definierar nya normer för 

att skapa realistiska simuleringar som en integrerad affärsprocess i den tekniska 

värdekedjan. 

Delmia är grundförutsättningen hos Dassault Systems för att kunna leverera en 

digital miljö för tillverkningsprocesser för att optimera produktionssystem och 

processer (Dassault Systems, 2010). I Delmia´s programportfölj ingår bland annat 

PPR Hub som är Dassault Systems ”data-backbone”. 

Enovia är en variant av Delmia´s PPR Hub och tillhandahåller nya nivåer av 

samarbetsmöjligheter med digitala 3D-modeller för både stora och små företag. 

Enovia möjliggör för företagen att fullständigt klara av skapandet av produkter och 

även hantera dessa produkter under hela dess livscykel oavsett om produkterna är 

komplexa eller simpla. 

SolidWorks är en 3D CAD-mjukvara som är lätt att använda. I denna 3D-mjukvara 

utbildas och stöds teknik- och designlag för att ta fram framtidens produkt-

innovationer. 3DVia demokratiserar användningen av 3D för att alla ska kunna 

använda det i sitt dagliga liv genom webben. 3DVia är det nyaste av Dassault 

Systems varumärke (Dassault Systems, 2010). 

2.5.3 Volvo Cars PLM-applikationer för BIW 

Den generella infrastrukturen för att hantera BIW-processer på Volvo Cars i 

dagsläget fungerar i enlighet med Figur 6 nedan. Figuren visar hur information och 

data överförs mellan de olika verktygen. De verktyg som Volvo Cars använder i 

dagsläget för att hantera BIW-processer är; Catia V5, Tecnomatix´s programvaror 

Process Designer, Process Simulate och Teamcenter (H. Hörfelt, Volvo Cars, 

personlig kontakt, 17 maj, 2010). 
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Figur 6. Volvo Cars nuvarande IT-infrastruktur för BIW-processer. 

Catia V5 används för att skapa och modifiera verktyg, bland annat fixturer. 

Tecnomatix´s programvaror används bland annat för att bygga upp och verifiera 

processer (Process Designer), genomföra robotsimulering för att off-line 

programmera robotar och för att verifiera exempelvis svetsfixturer och robotbanor 

(Process Simulate). Teamcenter används bland annat för versionshantering av de 

produkter som ska bearbetas i de processer som byggs upp med Process Designer 

och senare simuleras med Process Simulate. 

Då verktygen som skapats i Catia V5 är kompletta exporteras dessa verktyg till 

VEDOC för att därefter importeras till Tecnomatix´s eMServer där all data för 

Process Designer och Process Simulate hanteras. Infrastrukturen för eMServer 

beskrivs i avsnitt 4.1 nedan. I dagsläget används Teamcenter enbart för hantering av 

produkter och all information runt produkterna. Då dessa produkter ska användas 

eller modifieras överförs produkterna från Teamcenter till Process Designer och 

Process Simulate. 

Framtidsvisionen för Volvo Cars gällande verktyg och databaser som ska användas 

för BIW är att all produkt-, process- och fabriksinformation ska finnas i Teamcenter. 

Figur 7 nedan visar Volvo Cars framtida vision gällande verktyg och databaser för 

hantering av data och information kring BIW-processer. De verktyg som kommer att 

användas för dessa framtidsvisioner är; Catia V5, TC VisMockup, Tecnomatix och 

Teamcenter. 



   
 - Virtual Manufacturing - 

Johan Karlsson 22 2010-06-28 

 

Figur 7. Framtidsversion för Volvo Cars gällande verktyg och databaser för BIW. 

Det är mycket viktigt för Volvo Cars att kunna se fabriken och dess processer över 

tid eftersom tillverkningen av alla bilmodeller i dagsläget är uppdelat på 

huvudsakligen två karossfabriker (Volvo Cars, Torslanda och Volvo Cars, Gent). 

Parallellt med att bilmodeller tillverkas i fabrikerna projekteras nya bilmodeller för 

dessa fabriker. Då är det extra viktigt att veta vilka ändringar och vilken inverkan ett 

visst projekt har på fabriken eftersom andra projekt och bilmodeller kommer att 

tillverkas och införas i samma flöde vid olika tidpunkter. 

Av denna orsak är framtidsvisionen för Volvo Cars att använda Teamcenter för att 

filtrera ett bilprojekt vid en viss tid med en viss bilvariant i en viss fabrik för att 

därefter överföra denna data till exempelvis Process Simulate för simulering. De 

förändringar som har gjorts ska därefter föras över tillbaka till Teamcenter. Samma 

sak ska göras för verktyg och produkter som skapas och konstrueras i Catia V5. Först 

ska de verktyg eller produkter som ska användas eller modifieras överföras från 

Teamcenter till Catia V5 och därefter tillbaka till TC då ändringar har gjorts. TC 

VisMockup kommer att användas för enklare visualisering av bland annat 

produkter, verktyg och processer. 

Anledningen till att Volvo Cars i dagsläget inte kan implementera denna framtids-

version till fullo är bland annat på grund av de krav som finns gällande simulering, 

off-line programmering och versioner av de programverktyg som används inom 

Ford Motor Company (H. Hörfelt, Volvo Cars, personlig kontakt, 17 maj, 2010). Det 

verktyg som Volvo Cars använder för simulering och off-line programmering är 

Process Simulate. 
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3 Fixturer 
Detta avsnitt utgör en litteraturstudie av fixturer. Även olika fixturstandarder 

undersöks i allmänhet och ABB´s fixturstandard i synnerhet. Volvo Cars nuvarande 

arbetsmetod för att skapa fixturer i Catia V5 finns också beskriven i detta avsnitt. 

Enligt Nee, Whybrew och Senthil kumar (1995) syftar en fixtur till att hålla ett 

arbetsstycke säkert på plats och upprätthålla ett konsekvent samband med 

avseende på verktyget som används för att bearbeta arbetsstycket. Sun och Chen 

(1996) menar att en fixtur är ett specialverktyg som används för att lokalisera och 

hålla ett arbetsstycke i rätt position då tillverkningsoperationer utförs på 

arbetsstycket. I vanliga fall är fixturen utrustad med anordningar för att stödja och 

spänna fast arbetsstycket. Dessutom, utöver detta kan fixturen även innehålla 

anordningar för att styra verktyget innan eller under själva bearbetningen (Sun & 

Chen, 1996). Enligt Mervyn, Senthil kumar, Bok och Nee (2003) är det en komplex 

och intuitiv process att designa fixturer medan Hunter, Rios, Perez och Vizan (2005) 

menar att processen för att designa fixturer är en mycket komplex process som 

förlitar sig på fixturkonstruktörens erfarenheter och omfattande kunskaper för att 

uppnå en bra fixturdesign. Ett system för att designa fixturer ska ha möjligheten att 

överföra information mellan flera andra system för att kunna skapa en sömlös 

produktdesign- och tillverkningsmiljö. Fixturdesignsystemet ska även kunna 

användas på olika operativa plattformar (Mervyn et al., 2003). 

Modulära fixturer är en typ av flexibla fixturer som i grunden är en uppsättning med 

färdigskapade, återanvändbara standardkomponenter och kombinerade enheter 

(Mervyn et al., 2003) såsom fixturbaser, fixturben, brickor eller distanser, vinklar, 

lokaliseringselement, stödelement och clampar (ABB, 2007). En clamp är det 

fixturelement som används för att spänna fast den produkt som ska bearbetas. 

Exempel på dessa standardkomponenter och kombinerade enheter för att skapa 

modulära fixturer finns i Figur 8 nedan. 
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Figur 8. Standardkomponenter och kombinerade enheter för modulära fixturer. 

De modulära elementen i en modulär fixtur kan monteras ihop som ”LEGO” för att 

kunna hantera och fixera arbetsstycken med olika storlek och olika form. Dessa 

modulära fixturer erbjuder hög designflexibilitet och återanvändbarhet. För att 

konstruera och designa modulära fixturer krävs en ökad nivå av kunskap till följd av 

att det finns så många möjliga kombinationer av olika fixturelement och på grund av 

att en fixturkonfiguration måste tillgodose många olika restriktioner, såsom 

lokalisering av arbetsstycket, stabilitet och kostnader. Modulära fixturer är en av de 

viktigaste aspekterna inom tillverkning. Korrekt fixturdesign är väsentlig för en 

produkts kvalitet med avseende på precision, noggrannhet och finish för den 

bearbetare produkten (Peng, Hou, Wu, Jin & Zhang, 2009). 

Sun och Chen (1996) föreslår en sekvens för att designa eller konstruera fixturer. 

Denna sekvens för att designa fixturer beskrivs i detalj nedan; 

1) Granska arbetsstycket och det arbete som ska utföras. Granskningen 

inkluderar arbetsstyckets form, material, kvantiteter, m.m. 
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2) Överväg användandet och installationen av olika typer lokaliserings-

anordningar. Ytan för lokalisering är den yta som används som referens 

under tillverkningsprocessen. Detta steg i sekvensen för att designa fixturer 

är ett viktigt steg och har stor inverkan på tillverkningens precision. 

3) Överväg behovet av, och installationen av olika fastspänningsmetoder. 

Clampen placeras så att fasthållningstrycket ligger inom ett område där stöd 

finns under arbetsstycket. Genom att använda clampar som är lätta och 

snabba att hantera sparar mycket tid. 

4) Överväg behovet av stöd- eller fasthållningsanordningar. Då deformering 

inte är tillåtet används stödanordningar. 

5) Överväg vilken typ av bussning som ska användas för att montera 

fixturelementen och hur den ska installeras. 

6) Överväg vilken typ av fixturbas som ska användas. 

Processen för att designa fixturer tar en stor del av den totala tiden och även 

kostnaden som krävs för tekniska förberedelser av produktionen hos ett företag 

(Peng et al., 2009). Kostnaden för att designa och tillverka fixturer i ett flexibelt 

tillverkningssystem kan uppgå till 10-20% av den totala kostnaden för systemet (Bi 

& Zhang, 2001). Då tiden reduceras för att designa fixturer minskas också de 

medföljande kostnaderna. En av de saker som kan genomföras för att korta ner 

tiden för att designa fixturer är att applicera nya metoder för att designa fixturer 

(Vukelic, Zuperl & Hodolic, 2009). Dessa nya metoder baseras på datorstödda 

fixturdesignsystem. För att underlätta att komma fram till en optimal fixturdesign 

har forskning fokuserat på utvecklingen av datorstödda fixturdesignsystem (Mervyn 

et al., 2003). Vukelic et al (2009) menar att den hittills genomförda forskningen som 

har gjort inom området för datorstödd fixturdesign har inkluderat olika 

tillvägagångssätt. Generellt sett har två undersökningsområden varit framträdande. 

Dels optimering av fixturdesignen och dels utvecklingen av fixturdesignsystem har 

varit de framträdande undersökningsområdena. Traditionellt sett har fixturer 

designats manuellt där omfattande kunskaper hos designern har varit nödvändiga. 

Detta tillvägagångssätt är tidskrävande och minskar produktiviteten. Med 

nuvarande trender mot avancerad tillverkningstekniker såsom flexibla 

tillverkningssystem och gruppteknologi ökar kravet på ett integrerat och effektivt 

fixturdesignsystem (Kow, Kumar & Fuh, 2000). Med hjälp av ett sådant system kan 

processen för fixturdesign automatiseras och integreras med andra virtuella 

tillverkningsmoduler. Med dessa system kommer alltså fixturdesignprocessen att 

integreras med andra virtuella tillverkningsprocesser och därmed bli en del av 
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virtual manufacturing. Detta leder till kortare ledtider för tillverkning och högre 

produktivitet i enlighet med syftet att automatisera tillverkningen (Kow et al., 

2000). 

Ett antal fixturstandarder för modulära fixturer finns på marknaden och nedan 

undersöks ett fåtal av dessa fixturstandarder. 

3.1 Fixturstandarder 

På marknaden finns ett flertal olika standarder för att bygga modulära fixturer. 

Några av dessa standarder är General Motor´s (GM) fixturstandard Global 

Mechanical Design Standards (GMD1), ABB´s fixturstandard och Misati. Gemensamt 

för dessa fixturstandarder är att de byggs upp modulärt av standardkomponenter 

för fixturer. Denna modulära uppbyggnad av fixturerna leder till att fixturerna blir 

mycket flexibla och återanvändbara. Det leder även till att en redan skapad fixtur 

går enkelt att justera och modifiera för att använda på nytt. Även delar av en fixtur 

kan återanvändas i nya fixturkonfigurationer. 

Figur 9 nedan visar två exempel på clampar i GM´s fixturstandard GMD1. clampen 

till vänster i figuren är en clamp med öppen bygel (Open Clevis Clamp) och den till 

höger är en ”power clamp” (GM, internt material). Information om hur generellt 

ModFix är då andra fixturstandarder (exempelvis GM´s fixturstandard GMD1) 

används för att skapa fixturkonfigurationer finns i avsnitt 5.3.3. 

 

Figur 9. Exempel på clampar i GM´s fixturstandard GMD1 (GM, internt material). 

Fixturstandarden Misati tillhandahåller bland annat clampar för fastsättning 

(fastening clamp), svetsfixturer (welding tools) och svetsgripdon (welding grips). Två 

utav fördelarna med Misati´s svetsfixturer är att fästena för clamparna är justerbara 

och att justeringen kan göras med sex frihetsgrader, alltså justering i X, Y- och Z-led 



   
 - Fixturer - 

Johan Karlsson 27 2010-06-28 

samt rotation runt dessa tre leder (MISATI, 2010). Figur 10 nedan visar dels hur ett 

fäste för en clamp kan justeras och hur en clamp kan justeras med sex frihetsgrader. 

Figur 11 nedan visar ett exempel på en clamp i fixturstandarden Misati. 

 

Figur 10. Fördelar med Misati´s svetsfixturer (MISATI, 2010). 

 

Figur 11. Exempel på clamp i fixturstandarden Misati (MISATI, 2010). 

ModFix är väl anpassat till ABB´s fixturstandard. Nedan kommer en mer detaljerad 

beskrivning av ABB´s fixturstandard och dess ingående fixturkomponenter. 

3.2 Fixturstandard från ABB 

ABB tillhandahåller ett standardbibliotek med fixturkomponenter. Dessa 

fixturkomponenter används för att bygga upp modulära fixturer med standard-

komponenter. Det finns många olika fixturkomponenter som används för att bygga 

dessa modulära fixturer och flertalet av fixturkomponenterna finns i olika 

utföranden med varierande storlek. Detta gör att en fixtur kan monteras med olika 

fixturkomponenter i olika utföranden för att skapa varierande fixturkonfigurationer. 

I en fixturkonfiguration finns ett antal fixturkomponenter som förekommer mest 

frekvent. Alla dessa fixturkomponenter behöver nödvändigtvis inte användas i en 

och samma fixturkonfiguration men det finns fixturkonfigurationer som innehåller 

alla dessa fixturkomponenter. De fixturkomponenter som kan förekomma i en 
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fixturkonfiguration är; (i) en clamp, (ii) underdelen av clampen (blade), (iii) en bricka 

(spacer), (iv) en vinkel (square), (v) ett fixturben (riser) samt (vi) ett antal skruvar 

som fäster de olika fixturkomponenterna mot varandra. Figur 12 nedan visar ett 

exempel på en komplett fixturkonfiguration. Även alla fixturkomponenter som kan 

användas för att montera en fixturkonfiguration och de olika möjliga varianter som 

finns för att montera en fixturkonfiguration visas i figuren. Varje pil (från toppen till 

botten) i denna figur visar de olika möjligheterna att montera en 

fixturkonfiguration. Det finns ca 15 000 olika varianter för hur en clamp kan 

monteras. 

 

Figur 12. Komplett fixturkonfiguration och olika möjligheter att montera en fixtur-

konfiguration (efter ABB, 2006). 
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Fixturkonfigurationerna monteras ihop genom att de ingående fixtur-

komponenterna monteras mot varandra och fästs med två skruvar som figuren 

ovan visar. I en virtuell miljö exempelvis Process Simulate eller Catia V5 monteras 

dessa fixturkomponenter ihop till kompletta fixturkonfigurationer genom att de 

fästs mot varandra i fördefinierade punkter med specifik position och orientering, 

även kallade ”frames”. Monteringsdata för hur de olika komponenterna ska fästas 

mot varandra finns specificerat i ett excelark (”DBTooling_IDV_W62_V1.1.xls”) som 

tillhandahålls av ABB (Figur 13). Även hur de ska vara placerade och roterade i 

fårhållande till varandra finns specificerat i detta excelark. Likaså, vilka 

komponenter som ska monteras med varandra finns specificerat i detta excelark. 

Alltså finns information om vilka standardkomponenter som ingår i varje 

fixturkonfiguration i detta excelark. 

 

Figur 13. Excelarket ”DBTooling_IDV_W62_V1.1.xls” från ABB. 

3.2.1 Excelarket ”DBTooling_IDV_W62_V1.1.xls” 

I excelarket ”DBTooling_IDV_W62_V1.1.xls” finns tre underflikar med information 

om ABB´s standardkomponenter för fixturer. Dessa underflikar heter; BD_STD, 

BD_ASM och BD_STR och innehåller information och data om 

standardkomponenter, alla regler och anvisningar för hur fixturkonfigurationer och 

fixturenheter monteras respektive hur fixturbaserna (fixturbaser och fixturbalkar) 

monteras, i angiven ordning. 

I BD_STD-fliken finns alla standardkomponenter som krävs för att bygga upp de 

fixturbaser, fixturenheter och fixturkonfigurationer som ABB tillhandahåller. 

Information om vilken typ av standardkomponent det är, vad dess ID-namn i 



   
 - Fixturer - 

Johan Karlsson 30 2010-06-28 

standardkomponentbiblioteket är och standardkomponentens namn på fyra olika 

språk (engelska, franska, tyska och spanska) finns i denna underflik. Även storleken 

för varje standarkomponent finns att hitta i BD_STD-fliken. Figur 14 nedan visar 

exempel på hur underfliken BD_STD ser ut och vilken information som finns att hitta 

i denna underflik. Alla standardkomponenter i ”DBTooling_IDV_W62_V1.1.xls” är 

skrivna med små bokstäver. För att hitta vilken typ av komponent det är kan denna 

information hittas i BD_STD-fliken. 

 

Figur 14. Underfliken BD_STD. 

Fliken BD_STR innehåller information om hur en fixturkonfiguration får fästas mot 

en fixturbas (Fixture Base) eller mot en fixturbalk Informationen i BD_STR-fliken 

anger hur mycket en fixturkonfiguration får förflyttas i X-, Y- respektive Z-led och 

hur mycket varje fixturkonfiguration får rotera runt X-, Y- respektive Z-axeln. Figur 

15 nedan visar delar av den information som finns under BD_STR-fliken. 

 

Figur 15. Underfliken BD_STR. 

I BD_ASM-fliken finns den information som anger vilka standardkomponenter som 

används i varje fixturbas, fixturenhet och fixturkonfiguration. Även information om 

hur standardkomponenterna monteras i förhållande till varandra finns att hitta 

under denna flik. Då ABB´s standardbibliotek för fixturbaser, fixturenheter och 

fixturkonfigurationer byggs upp med ModFix är det i huvudsak BD_ASM-fliken som 

används. Detta för att veta hur fixturbaserna, fixturenheterna och fixtur-

konfigurationerna ska sättas samman och vilka standarkomponenter och 
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fixturenheter som ska användas. I Figur 16 nedan visas vilken information som kan 

hämtas från BD_ASM-fliken. 

 

Figur 16. Underfliken BD_ASM. 

Den information som finns under BD_ASM-fliken är namnet på en 

fixtursammansättning (fixturbas, fixturenhet eller fixturkonfiguration), vilka 

standarkomponenter, varianter och/eller fixturenheter som ingår i denna fixtur-

sammansättning och hur dessa standarkomponenter, varianter och/eller 

fixturenheter ska fästas mot varandra i förhållande till fixtursammansättningen. 

Information om hur olika varianter ska sättas samman finns också att hitta i 

BD_ASM-fliken. Även information om toleransen för hur mycket en 

fixturkonfiguration kan flytta i Z-led (höjdled) finns under denna flik. 

I kolumnen ”VARIABLE ASSEMBLY” finns information om namnet på olika varianter 

och vilka standardkomponenter, varianter och/eller fixturenheter som ingår i dessa 

varianter. I kolumnen ”NAME ASSEMBLY” finns information om vad 

fixtursammansättningen (fixturbas, fixturenhet eller fixturkonfiguration) heter. I 

kolumnen ”NAME COMPONENT” finns information om vilka standardkomponenter, 

varianter och/eller fixturenheter som ingår i denna fixtursammansättning. I 

”REMARKS”-kolumnen finns kommentarer och anteckningar för fixturbaserna, 

fixturenheterna och fixturkonfigurationerna. 

Informationen om hur de olika standardkomponenterna, varianterna och/eller 

fixturenheterna ska monteras i förhållande till varandra finns i kolumnerna ”X abs.”, 

”Y abs.” och ”Z abs.” samt i kolumnerna ”RX abs.”, ”RY abs.” och ”RZ abs.”. 

Kolumnerna ”X-Z abs.” visar hur standardkomponenterna, varianterna och/eller 

fixturenheterna ska vara förskjutna i X-, Y- respektive Z-led i förhållande till varandra 

och kolumnerna ”RX-RZ abs.” visar hur standardkomponenterna, varianterna 

och/eller fixturenheterna ska roteras runt X-, Y- respektive Z-axlarna. Kolumnerna 

”H mini” och ”H max” innehåller information om toleransen för hur mycket 

fixturkonfigurationen får förflyttas i Z-led. Informationen om en fixturkonfiguration 

har en symetrisk sammansättning och i så fall vad den heter finns att hitta i 

”ASSEMBLY SYMETRIC”-kolumnen. I en symetrisk fixtursammansättning monteras 

exempelvis fixturbenet (riser) på motsatt sida i förhållande till den vanliga 

fixtursammansättningen. Det behöver inte vara fixturbenet som monteras 
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symetriskt utan det kan likaväl vara andra komponenter som monteras symetriskt, 

exempelvis en vinkel (square). Figur 17 nedan illustrerar en vanlig 

fixturkonfiguration och dess motsvarande symmetriska fixturkonfiguration där 

fixturbenen är symmetriskt monterat. 

 

Figur 17. Symmetriskt monterad fixturkonfiguration (efter ABB, 2006). 

I Bilaga 4 finns ett exempel som visar hur en fixturkonfiguration är uppbyggd och 

vilka standardkomponenter, varianter och/eller fixturenheter som ingår i denna 

fixturkonfiguration. Även uppbyggnaden för de ingående fixturenheter och 

varianter i fixturkonfigurationen finns att hitta i denna bilaga. Den fixtur-

konfiguration som kommer att analyseras i exemplet i bilagan är 

”CL___C__110_01H”. Fixturkonfigurationsnamnen, i detta fall ”CL___C__110_01H” 

är uppbyggda på följande sätt; 

• CL: Clamp (typ av fixturkonfiguration; clamp, fixed pin, fixed locator,…) 

• C: CNOMO (typ av standard; CNOMO, DIN eller NAAMS) 

• 110: Clampens storlek (110 eller 200) 

• 01: Small (01= small, 02= medium, 03= large) 

• H: Typ av skruv (H= sexkantig/hexagonal, C= cylindrisk) 

• S: I vissa fall finns ett ”S” i slutet på namnet vilket betyder symmetrisk 

Hur excelarket ”DBTooling_IDV_W62_V1.1.xls” används och hur det är uppbyggt 

visas nedan. Figur 18 nedan visar strukturen för excelarket och hur det är uppbyggt 

för att hitta vilka komponenter som ingår i varje fixturkonfiguration, fixturenhet 

och/eller variant. Genom att följa strukturen som visas i figuren nedan för att hitta 

alla ingående komponenter i en fixturkonfiguration kan en komplett 

fixturkonfiguration byggas upp. 
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Figur 18. Ingående komponenter i fixturkonfigurationen ”CL___C__110_01H”. 

3.2.2 Fixturkomponenter 

Varje komponent i biblioteket finns i olika utföranden och med olika storlek. Detta 

gör att en fixturkonfiguration kan uppträda i många olika utföranden med olika 

höjder och med olika vinklar. Höjdintervallet för en fixturkonfiguration är 25 mm 

medan intervallet för hur en fixturkonfiguration kan vinklas är 30 grader. Detta 

vinkelintervall gäller endast vinklar runt X-axeln och Y-axeln (sidled). Runt Z-axeln 

kan fixturkonfigurationen roteras fritt. För att uppnå att fixturen kan vinklas med 

det ovan angivna intervallen är hålen i de komponenter som fästs mot varandra 

strategiskt placerade (Figur 19). Varje fixturkomponent som kan roteras har fyra hål 

där de fästs mot varandra för att kunna uppnå vinkelintervallet 30°. 

Fixturkomponenterna kan vinklas mellan 0° till 90° i förhållande till varandra och i 

både positiv oh negativ rikting (Figur 20). 

 

Figur 19. Strategiskt placerade hål. 
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Figur 20. Vinklade komponenter (riser och blade) i förhållande till varandra. 

Höjden kan justeras med två olika parametrar. Den ena parametern är höjden på 

det fixturben (riser) som kopplar ihop clampen med fixturbasen. Dessa fixturben 

finns i olika höjder från 50-500 mm med ett intervall på 50 mm (Figur 21). 

Fixturbenen delas upp i två grupper där en grupp innehåller alla fixturben med 

jämna hundratal som höjdintervall (100, 200, 300 o.s.v.). Den andra gruppen består 

av övriga fixturben där höjdintervallet också är 100 mm men det lägsta fixturbenet i 

denna grupp är 50 mm (50, 150, 250, o.s.v.). Fixturbenen finns även med offset, 

vilket är ett vinklat fixturben som kan användas då ett rakt fixturben inte är lämpligt 

att använda (Figur 22). Fixturbenen med offset finns i höjderna 150-400 mm och 

även dessa fixturben med offset har ett höjdintervall på 50 mm.  

 

Figur 21. Fixturben (riser) med höjdintervall på 50 mm. 
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Figur 22. Fixturben (riser) med offset. 

Den andra parametern som påverkar fixturkonfigurationens höjd är clampens 

underdel (blade). Dessa blade finns i två utföranden. Höjdskillnaden mellan dessa 

två utföranden är 25 mm (Figur 23). Höjdskillnaden för dessa blade tillsammans 

med höjddifferensen för fixturbenen gör att det totala höjdintervallet för en 

fixturkonfiguration är 25 mm. 

 

Figur 23. Blade i två olika utföranden med 25 mm höjdskillnad. 

Den minsta höjd en fixturkonfiguration kan ha (från blade ner till fixturbas) är 50 

mm och den högsta höjden är 500 mm med det ovan nämnda höjdintervallet på 25 

mm. I Figur 24 nedan visas fyra olika fall där fixturkonfigurationen ökar med 25 mm 

i höjd från fall ett och uppåt. I det första fallet är det ett godtyckligt fixturben (riser) 

och ett standard blade. I fall två är det ett annat blade som är 25 mm högre vilket 

medför en total höjdskillnad på 25 mm. I det tredje fallet är det samma standard-

blade som i första fallet men med ett annat fixturben som är 50 mm högre vilket 

leder till 50 mm högre totalhöjd jämfört med fall ett. I fall fyra är det både ett blade 

som är 25 mm högre än det i första fallet och ett fixturben som är 50 mm högre än 

fixturbenet i första fallet. Detta medför att fixturkonfigurationen i det fjärde fallet är 

75 mm högre än fixturkonfigurationen i det första fallet. 
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Figur 24. Fyra fall med stigande höjd på fixturkonfigurationer (efter ABB, 2006). 

Dessa höjdskillnader tillsammans med de olika fixturkomponenter och varianter 

som kan ingå i en fixturkonfiguration medför att varje fixturkonfiguration kan 

förekomma i väldigt många utföranden. Detta leder till möjligheten att kunna skapa 

ett stort utbud av modulära fixturer som är anpassningsbara och har stor flexibilitet. 

3.3 Nuvarande arbetsmetod - skapa fixturer i Catia V5 

Volvo Cars nuvarande arbetsmetod för att skapa fixturer med Catia V5 finns 

illustrerad i Figur 25. Figuren visar arbetsgången steg för steg för att skapa fixturer 

med Volvo Cars nuvarande arbetsmetod. Figuren visar även vilka verktyg som 

används i varje steg och vilken information och indata som används i de olika stegen 

(H. Hörfelt, Volvo Cars, personlig kontakt, 17 maj, 2010). 

Med denna arbetsmetod används tre verktyg för att skapa kompletta fixturer. Dessa 

verktyg är Catia V5, Volvo Cars Equipment Documentation System (VEDOC) och 

Process Simulate. Catia V5 är det verktyg där fixturen modelleras, VEDOC är en 

databas för versionshantering av fixturer där fixturen sparas och där JT-filer för 

fixturen genereras. En JT-fil är en 3D-datafil som används för att senare kunna visa 
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fixturkomponenterna grafiskt i Process Simulate. Process Simulate används för att 

simulera robot- och verktygsprocesser och för att verifiera att inga kollisioner 

uppstår mellan bland annat fixturen, roboten, svetsverktyget och produkten som 

ska bearbetas. 

Då kollision uppstår mellan dessa delar och kollisionen inte kan elimineras genom 

att modifiera eller justera robotens bana upprepas denna arbetsmetod på nytt. 

Fixturen överförs mellan dessa programvaror tills en kollisionsfri fixtur har skapats. 

 

Figur 25. Volvo Cars nuvarande metod för att skapa fixturer i Catia V5. 
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Volvo Cars nuvarande arbetsmetod för att skapa kompletta fixturer med Catia V5 är 

uppdelad i tre faser. I den första fasen i denna arbetsmetod används verktyget Catia 

V5. I fas två, det efterföljande steget i Volvo Cars nuvarande arbetsmetod används 

verktyget VEDOC. I fas tre, de tre sista stegen i den nuvarande arbetsmetoden 

används verktyget Process Simulate. 

De olika stegen i den nuvarande arbetsmetoden för att skapa kompletta fixturer 

med Catia V5 är; 

1) Modellera/modifiera fixtur i Catia V5. I detta steg modelleras eller 

modifieras fixturen i CAD-programmet Catia V5. Fixturen skapas dels utifrån 

standardkomponenter för fixturer och dels utifrån specialkonstruerade 

fixturelement. Den indata och information som används i detta steg är 

svetsverktyget och dess position och orientering för att se hur 

svetspunkterna svetsas. Även produkten eller detaljen (inklusive dess 

MBOM) som ska fixeras för att sedan bearbetas och de PLPs/”frames” där 

produkten eller detaljen fixeras är indata och information som används i 

detta steg (Figur 26). Verktyget som används för att modellera fixturer i 

detta steg är Catia V5 (Figur 27). 

 

Figur 26. Indata och information som används i det första steget i den nuvarande 

arbetsmetoden. 

 

Figur 27. Verktyget som används i det första steget i den nuvarande arbetsmetoden. 
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2) Exportera fixturen från Catia V5 till VEDOC – JT-filer skapas. I detta steg 

exporteras fixturen och alla dess ingående komponenter från Catia V5 till 

VEDOC. VEDOC är en databas som används för versionshantering av fixturer 

och fixturstandardkomponenter. Då detta steg genomförs skapas JT-filer av 

fixturens ingående komponenter automatiskt. Det verktyg som används i 

detta steg är VEDOC (Figur 28). 

 

Figur 28. Verktyget som används i det andra steget i den nuvarande arbetsmetoden. 

3) Importera fixturen till Process Simulate från VEDOC. I detta steg exporteras 

fixturen från VEDOC som plmxml-fil med tillhörande JT-filer. Denna plmxml-

fil konverteras därefter automatiskt till en xml-fil via en batchprocess. Denna 

xml-fil importeras sedan till Process Simulate. De verktyg som används i 

detta steg är VEDOC Process Simulate. 

4) Simulera robotsvetsning – verifiera fixtur. I detta steg simuleras roboten 

och den svetssekvens som ska utföras i den aktuella stationen. Fixturen 

verifieras för att undersöka om kollisioner uppstår då robotsvetsningen 

simuleras. Den indata och information som används i detta steg är roboten 

och dess svetsverktyg. Exempel på information som används i detta steg är; 

robotens kinematik och storlek, robotens arbetsområde, m.m. Även de 

svetspunkter som ska svetsas i denna station är indata och information till 

detta steg (Figur 29). De verktyg som används för detta steg är Process 

Simulate och dess simulerings- och svetsverktyg (Figur 30). 

 

Figur 29. Indata och information som används i det fjärde steget i den nuvarande 

arbetsmetoden. 
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Figur 30. Verktyget som används i det fjärde steget i den nuvarande arbetsmetoden. 

Om det inte uppstår någon kollision då roboten simuleras är en komplett 

fixtur skapad (Figur 31). Om det däremot uppstår kollision då roboten 

simuleras påbörjas steg fem i denna arbetsmetod. 

 

Figur 31. Komplett fixtur skapad med Catia V5. 

5) Exportera; tångposition, svepvolymer, bilder, text, m.m. I detta steg skapas 

delvis tångpositioner för svetsverktyget (position och orientering av 

svetsverktyget), svepvolymer, bilder och texter som beskriver hur fixturen 

ska modifieras och var kollisioner uppstår då roboten simuleras. Denna 

information överförs sedan från Process Simulate till CAD-verktyget Catia V5 

och arbetsmetoden upprepas därefter på nytt. 
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Följande nackdelar med den nuvarande arbetsmetoden där fixturer skapas med 

Catia V5 har identifierats; 

• Då en produkt omkonstrueras och detta leder till att både 

fixturen/fixturerna och robotprogrammet behöver modifieras upprepas hela 

denna arbetsmetod och fixturen går på nytt igenom de fem stegen i en loop 

tills fixturen är kollisionsfri och komplett. 

• Denna arbetsmetod utförs genom att de olika stegen upprepas i en loop tills 

en komplett kollisionsfri fixtur har skapats. Ju fler gånger fixturen genomgår 

denna loop ju längre blir ledtiden för att skapa fixturen och även 

mantimmarna som krävs för att skapa en fixtur ökar. 

• Då fixturer överförs mellan de olika programmen finns en risk att delar av 

fixturdata förloras och processen måste då upprepas för att skapa fixturen 

på nytt. Även svårigheter med att förmedla rätt information då fixturen 

överförs mellan Catia V5 och Process Simulate är ett problem. Den 

information som är svår att förmedla är att visa var kollision/kollisioner 

uppstår och hur denna/dessa kollisioner ska undvikas.  

• All kinematik som skapats för fixturen i respektive verktyg försvinner då 

fixturen överförs mellan Catia V5 och Process Simulate. Detta är en nackdel 

då arbetet med att skapa kinematik för fixturen måste upprepas varje gång 

en överföring mellan Catia V5 och PS genomförs. 

• Att varje fixturkonfiguration på fixturen måste sättas samman manuellt för 

att skapa den slutliga fixturkonfigurationen. Detta är ett mycket tids-

krävande arbete. 

• Ytterligare en nackdel med denna arbetsmetod är att det tar tid att överföra 

fixturen mellan de olika verktygen. Detta leder till att ledtiden ökar då en 

fixtur överförs mellan verktygen eftersom inget arbete kan utföras på 

fixturen då den befinner sig i överföringsfasen. Alltså tillförs inget värde till 

fixturen då den överförs mellan de olika verktygen. 
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4 Modular Fixture 
Detta avsnitt utgör en redogörelse av ModFix och dess funktioner. Infrastrukturen 

för hur fixturer sparas finns beskrivet i detta avsnitt. De ModFix-funktioner som 

finns beskrivna i avsnittet är; Configuration Administrator, Fixture Designer och 

Modular Fixture Mapping Report. Även arbetsmetoden för att skapa fixturer med 

ModFix-verktyget behandlas i detta avsnitt. 

Modular Fixture-verktyget är en nyutvecklad funktion integrerad i Siemens 

simuleringsmiljö Process Simulate som möjliggör att bygga komplexa modulära 

fixturer utifrån ett komponentbibliotek med standardkomponenter för fixturer 

(Tecnomatix, 2009). En fixtursammansättning i ModFix är en konstruktion 

bestående av en fixturbas och olika fixturkonfigurationer som fästs på denna 

fixturbas (Figur 32). Fixturbaserna som används för detta projekt i ModFix (från 

ABB) har inga fördefinierade hål där fixturkonfigurationerna ska fästas. Detta 

betyder att det finns en stor flexibilitet då fixturkonfigurationerna ska placeras på 

fixturbasen. Fixturkonfigurationerna kan placeras fritt i X- och Y-led (sidled) på 

fixturbasen men i Z-led (upp-ner) måste fixturkonfigurationens underdel fästa mot 

fixturbasens monteringsplan. 

 

Figur 32. Fixtursammansättning med en fixturbas och flera fixturkonfigurationer. 
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Modular Fixture består av tre applikationer; 

1) Configuration Administrator, som är ModFix´s administrationsverktyg. Med 

denna applikation skapas fixturbaser, fixturenheter och fixturkonfigurationer 

som senare används då de modulära fixturerna skapas. I administrations-

verktyget skapas även de varianter som ingår i fixturenheterna och 

fixturkonfigurationerna. 

2) Fixture Designer, vilket är den funktion där de modulära fixturerna skapas. I 

denna applikation skapas en initial fixturstruktur. Därefter uppdateras den 

initiala fixturstrukturen med Fixture Designer. Befintliga fixturstrukturer kan 

även ersättas med nya initiala fixturstrukturer med denna applikation, 

Fixture Designer. 

3) Modular Fixture Mapping Report. Detta är en funktion för att generera 

rapporter som specificerar mappningen mellan fixturenheterna och de 

referenspunkter (PLPs) som finns i den aktuella station som är laddad i 

Process Simulate (Figur 33). 

 

Figur 33. ModFix-applikationerna; Configuration Administrator, Fixture Designer och 

Modular Fixture Mapping Report. 
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De tre funktionerna i ModFix-modulen kan öppnas genom tre nya ikoner i Process 

Simulate´s verktygsfält. Ikonerna i det nya ModFix-verktygsfältet heter 

”Configuration Administrator”, ”Fixture Designer” och ”Modular Fixture Mapping 

Report”, i Figur 34 visas de i angiven ordning från vänster till höger. I Bilaga 1 finns 

en guide för hur ett anpassat ModFix-verktygsfält skapas och adderas till det 

standardverktygsfält som finns i PS. 

 

Figur 34. ModFix-ikoner i Process Simulate´s verktygsfält. 

Process Simulate som simuleringsmiljö med ModFix-applikationen integrerat, ett 

standardkomponentbibliotek med fixturkomponenter samt väl utformade 

designregler för hur en fixturkonfiguration får/kan sammansättas utgör tillsammans 

konceptet för ModFix (Figur 35). 

 

Figur 35. Konceptet för ModFix (efter Hörfelt, 2007). 

Med den nya ModFix-funktionen kommer fixturer att byggas och verifieras i Process 

Simulate parallellt med att robotsimuleringen för den aktuella stationen utförs. Ett 

effektivt system för att skapa/bygga fixturer är väsentligt för att sänka kostnader 

och för att reducera en produkts ledtid (Mervyn et al., 2003). Målsättningen med 

ModFix är att avsevärt reducera ledtid och mantimmar som krävs för att skapa 

fixturer. Denna målsättning ska uppnås dels genom att fixturer skapas utifrån ett 
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standardbibliotek med fixturkomponenter och dels genom att fixturerna hela tiden 

befinner sig i samma utvecklingsmiljö (Process Simulate med ModFix integrerat). 

De huvudsakliga avsikterna med att utveckla ModFix för att bygga fixturer är att 

dels spara tid genom minskad ledtid och minska antalet mantimmar för att skapa 

fixturer och dels för att därigenom spara mycket pengar samt att minska 

resursåtgången då fixturer skapas. Enligt Hörfelt (2007) är målsättningen att kunna 

reducera ledtiden med mer än 50 % då fixturer skapas med ModFix (Figur 37) 

jämfört med nuvarande arbetsmetod där fixturerna skapas i CAD-programmet Catia 

V5 och sedan överförs till Process Simulate (Figur 36). Tiden och pengarna kan 

sparas genom att undvika den ständigt upprepade iteration där fixturen överförs 

mellan Catia V5 och Process Simulate som finns i nuvarande arbetsmetod 

(beskriven i avsnitt 3.2). Pengar och tid kan även sparas genom att undvika att 

arbeta med fixturen i flera olika mjukvaror vilket leder till att resurser kan frigöras. 

Dessa frigjorda resurser kan då utveckla andra områden eller arbeta med andra 

värdeskapande uppgifter. Dessutom, eftersom fixturerna hela tiden befinner sig i 

samma programvara minskar även risken att förlora viktig fixturdata då fixturen inte 

behöver exporteras/importeras till/från olika mjukvaror från olika leverantörer. 

 

Figur 36. Ledtid för att skapa fixturer med nuvarande metod (efter Hörfelt, 2007). 

 

Figur 37. Ledtid för att skapa fixturer med ModFix (efter Hörfelt, 2007). 
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4.1 Infrastruktur för att spara fixturer 

Systemarkitekturen för hur produkter, resurser och processer sparas och 

uppdateras i eMServer illustreras i Figur 38. Figuren visar även sambandet mellan 

eMServer, Teamcenter, Process Designer och Process Simulate och hur de är 

kopplade till varandra. I denna arkitektur uppdateras de fixturer som skapas med 

ModFix. Även de produkter som fixeras och bearbetas samt de processer och 

svetsoperationer som simuleras i Process Simulate sparas och uppdateras i 

eMServer. 

 

Figur 38. Siemens systemarkitektur (efter Tecnomatix, 2007). 

I Process Simulate sparas processer, utrustning och produkter i olika ”studys”. Dessa 

”studys” uppdateras till eMServer. Därifrån kan sedan den ”study” öppnas som ska 

användas. Kopplingen mellan eMServer och Process Designer är att produktdata 

synkroniseras till eMServer och en elektronisk uppbyggnad av processer (eBOP) 

publiceras från eMServer till Process Designer. Mellan Teamcenter och eMServer 

synkroniseras och publiceras data, där synkroniseringen sker från Teamcenter till 

eMServer och publiceringen från eMServer till Teamcenter. 

Alla externa filer som eMServern refererar till finns sparade i en mapp som kallas 

”System Root” (ligger ofta under C:\ på datorn). De filer som eMServern refererar 

till är framför allt grafisk data såsom 3D-kompopnenter, excelark, AutoCAD-filer. 

eMServer är baserad på en Oracle server (Tecnomatix, 2007). eMServern är 

konstruerad så att flera användare kan arbeta på samma projekt samtidigt, men 

inte med samma del i projektet. För att möjliggöra detta finns ”Check-In”- och 
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”Check-Out”-funktioner. Dessa funktioner gör att användarna kan checka ut en del 

av ett projekt för att modifiera och ändra denna del och därefter checka in denna 

del av projektet. Då delar av ett projekt är utcheckat av en användare kan andra 

användare endast se denna del av projektet i ”read-only”-läge där denna del av 

projektet har samma status som innan projektdelen checkades ut. Efter att denna 

del av projektet har checkats in igen kan alla användare se de ändringar och 

modifieringar som har gjorts (Tecnomatix, 2007). 

I framtiden kommer eMServer att tas bort och Process Simulate kommer att helt 

integreras i Teamcenter. Vidare kommer troligtvis de funktioner som används i 

Process Designer i dagsläget att flyttas över till Process Simulate. Därmed kommer 

troligtvis även Process Designer att tas bort i framtiden och ersättas med dess 

funktioner i Process Simulate. 
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4.2 Metod för att skapa fixturer med ModFix 

Arbetsmetoden för att skapa fixturer med ModFix utifrån ett standardkomponent-

bibliotek med fixturkomponenter från ABB visas i Figur 39 nedan. Figuren illustrerar 

arbetsgången för att skapa en fixtur med ModFix samt de verktyg som används i 

varje steg i arbetsgången och vilken indata och information som krävs för att skapa 

en komplett fixtur med dessa verktyg. De verktyg som används i denna metod är 

Process Simulate med Modular Fixture-funktionen integrerat. Verktygen som 

används i Process Simulate är funktionen för att skapa sammansatta resurser 

(Compound Resource) och funktionen för att förflytta föremål i grafiken (Placement 

Manipulator, Relocate och Fast Placement). Samtliga verktyg i ModFix-funktionen 

används, alltså ModFix administrationsverktyg (Configuration Administrator), 

verktyget för att skapa fixturer (Fixture Designer) och verktyget för att skapa 

mappningsrapporter (Modular Fixture Mapping Report). 

Dessutom, utöver de ovan nämnda verktyg och funktioner används de 

svetsfunktioner och simuleringsfunktioner som finns att tillgå i Process Simulate. 

Dessa svets- och simuleringsfunktioner används för att fullgöra den bana (path) som 

svetsroboten kommer färdas. Parallellt med att svetsrobotens bana färdigställs, i ett 

iterativt arbete, verifieras att kollisioner mellan fixtur och robot undviks då roboten 

färdas från punkt till punkt. Då kollision uppstår kan två åtgärder tilltas. Antingen 

kan robotens bana ändras eller så kan fixturlayouten förändras för att undvika 

kollision. Robotens bana kan ändras genom att modifiera ett antal viapunkter som 

roboten färdas till/från för att tillslut nå slutmålet (exempelvis en svetspunkt). Även 

robotens position kan ändras för att modifiera dess bana och därigenom kunna nå 

en viapunkt eller en svetspunkt från en annan vinkel. För att ändra fixturens layout 

roteras den uppdaterade fixturstrukturen runt den PLP eller det ”frame” där 

fixturstrukturen fixerar produkten som ska bearbetas. Genom att vidta dessa 

åtgärder kan en kollisionsfri simulering fullbordas och en slutlig komplett fixtur kan 

skapas. 

Det som avgör vilken av ovan nämnda åtgärder som väljs för att eliminera 

kollisioner beror på vilken åtgärd som enklast leder fram till den bästa lösningen 

men en strategi finns för att ta bort kollisionerna. Strategiskt sett är den första 

åtgärd som utförs då en kollision uppstår att ändra fixturlayouten. Detta kan göras 

på två sätt. Fixturlayouten kan ändras antingen genom att rotera den uppdaterade 

fixturstruktur (runt Z-axeln) där kollisionen uppstår eller genom att uppdatera 

fixturstrukturen på nytt för att hitta en mer passande lösning/variant för 

fixturstrukturen vilket leder till att denna fixturstruktur inte kolliderar med roboten 
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eller svetsverktyget. Strategiskt sett är åtgärden där robotens bana modifieras eller 

där robotens position ändras den andra åtgärden som vidtas. Denna åtgärd vidtas 

då kollisionen inte kas elimineras genom att ändra fixturlayouten. 

Denna strategi tillämpas endast då en kollision inte kan elimineras på ett enkelt sätt 

genom att ändra robotens bana eller genom att justera robotens position. Då en 

kollision enkelt kan elimineras genom att justera robotens bana eller robotens 

position kringgås strategin ovan och den andra åtgärden vidtas först. 

Målet med denna arbetsmetod för att skapa fixturer med ModFix är att skapa en 

komplett fixtur samt en kollisionsfri bana som svetsroboten ska färdas. Syftet är 

också att genom tillämpning av denna metod reducera ledtid och mantimmar rejält 

för att utföra arbetet att färdigställa en komplett fixtur parallellt med att 

svetsroboten simuleras. Dessa mål och syften uppnås genom att tillämpa 

arbetsmetoden för att skapa kompletta fixturer med ModFix som beskrivs nedan. 

Denna arbetsmetod för att skapa kompletta fixturer med ModFix illustreras steg för 

steg i Figur 39. 
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Figur 39. Arbetsmetod för att skapa fixturer med ModFix. 
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Arbetsgången för att skapa fixturer med ModFix är uppdelat i två faser. Den första 

fasen utgör det arbete som endast behövs göras en gång, alltså ett engångsarbete. 

Detta arbete utgörs av att skapa fixturbaser, fixturkonfigurationer och fixturenheter 

med ModFix´s administrationsverktyg. Då en fixturbas, fixturkonfiguration eller 

fixturenhet har skapats en gång finns den sparad i en databas och kan därefter 

återanvändas oändligt antal gånger i den andra fasen av arbetsgången där fixturer 

skapas. Alltså behöver arbetet med att skapa fixturbaser, fixturkonfigurationer och 

fixturenheter endast utföras en gång. Arbetet i den andra fasen kan upprepas 

obegränsat antal gånger och är därför ett återkommande arbete. 

Arbetet i den första fasen består endast av ett av steg i arbetsmetoden för att skapa 

fixturer med ModFix. Detta steg i fasen för engångsarbete är; 

1) Skapa fixturbaser, fixturenheter samt fixturkonfigurationer. I detta steg 

skapas de fixturbaser, fixturenheter och fixturkonfigurationer som senare 

används i efterföljande steg. Den indata som används i detta steg är ABB´s 

standardkomponentbibliotek med fixturkomponenter (Figur 40). Dessa 

fixturkomponenter sätts samman med ModFix administrationsverktyg, 

Configuration Administrator (Figur 41). Informationen som används för att 

sammanfoga fixturkomponenterna på ett korrekt sätt finns att hitta i ABB´s 

excelark ”DBTooling_IDV_W62_V1.1.xls” (Figur 40). I detta excelark finns tre 

underflikar där all information finns för att kunna skapa och sätta samman 

de fixturbaser, fixturenheter och fixturkonfigurationer som behövs i 

efterföljande steg i arbetsmetoden. 

 

Figur 40. Indata (t.v.) och information (t.h.) till första steget i arbetsmetoden. 



   
 - Modular Fixture - 

Johan Karlsson 52 2010-06-28 

 

Figur 41. Verktyget som används i det första steget i arbetsmetoden. 

Det arbete som kommer i efterföljande steg i arbetsmetoden, den andra fasen för 

att skapa fixturer med ModFix är de steg där fixturen skapas och uppdateras för att 

slutligen uppnå en komplett fixtur. Stegen i den andra fasen är; 

2) Skapa toppnod för fixtur i ”Object Tree Viewer”. I detta steg skapas en 

sammansatt resurs (Compound Resource) under Resources i ”Object Tree 

Viewer”. Denna sammansatta resurs kommer att döpas med fixturens namn 

och under denna kommer fixturens ingående fixturkonfigurationer att 

sparas. Verktyget som används för att skapa en sammansatt resurs är 

Process Simulate´s funktion ”Create Compound Resource” som finns under 

”Modeling” i PS menybar (Figur 42). 

 

Figur 42. Verktyget för att skapa en sammansatt resurs (Compound Resource). 

3) Skapa fixturbas under fixturens toppnod. I detta steg skapas den fixturbas 

som ska användas i fixturen. Alla fixturkonfigurationer som skapas och 

uppdateras i efterföljande steg kommer att fästas mot denna fixturbas. Det 

verktyg som används för detta steg är ”Create”-funktionen i ModFix-

verktyget Fixutre Designer (Figur 44). 
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4) Skapa initial fixturstruktur. I detta steg skapas initiala fixturstrukturer under 

fixturens toppnod. Dessa fixturstrukturer kommer att uppdateras och fästas 

mot fixturbasen i kommande steg. Indata och informationen till detta steg i 

arbetsmetoden är dels produkten eller detaljen som ska fixeras för att sedan 

bearbetas och dels de PLPs/”frames” där produkten eller detaljen fixeras 

(Figur 43). Verktyget som används i detta är samma som för föregående 

steg, alltså ”Create”-funktionen i ModFix-verktyget Fixture Designer (Figur 

44). 

 

Figur 43. Indata och information till det fjärde steget i arbetsmetoden. 

 

Figur 44. Verktyg för att skapa fixturbas och initial fixturstruktur. 

5) Placera fixturstruktur i önskad position och med rätt orientering. Detta 

steg går ut på att placera fixturstrukturen i rätt position och med korrekt 

orientering, alltså så att fixturstrukturen placeras i önskat läge. I detta steg 

används Process Simulate´s placeringsverktyg (Placement Manipulator, 

Relocate och Fast Placement) för att placera fixturstrukturen i rätt läge 

(Figur 45). Om den initiala fixturstrukturen passar att använda för det 

önskade ändamålet kan steg sex i arbetsmetoden utelämnas och steg sju 

kan påbörjas. Däremot, om den initiala fixturstrukturen inte passar och 

behöver ersättas med en annan initial fixturstruktur påbörjas steg sex efter 

detta steg. 
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Figur 45. Verktygen för att placera en fixturstruktur i önskat läge. 

6) Ersätt befintlig fixturstruktur med en ny initial fixturstruktur. I detta steg 

ersätts en fixturstruktur med en annan initial fixturstruktur såvida den 

befintliga fixturstrukturen inte är lämplig att använda i just denna position. 

Det verktyg som används för detta steg är ”Replace”-funktionen i ModFix-

verktyget Fixture Designer (Figur 46). Efter detta steg påbörjas steg sju i 

arbetsmetoden. 

 

Figur 46. Verktyg för att ersätta en befintlig fixturstruktur med en ny initial fixturstruktur. 

7) Uppdatera fixturstruktur. I detta steg uppdateras fixturstrukturen så att den 

kan fästas mot fixturbasen. Ett antal lösningsförslag finns att välja mellan då 

fixturstrukturen ska uppdateras. Det verktyg som används för detta steg är 

”Update”-funktionen i ModFix-verktyget Fixture Designer (Figur 47). 

 

Figur 47. Verktyg för att uppdatera en initial fixturstruktur. 
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8) Simulera robotsvetsning. I detta steg simuleras roboten och svetssekvensen 

som ska utföras i den aktuella stationen. Den indata och information som 

används i detta steg är roboten och dess svetsverktyg. Exempel på 

information som används i detta steg är; robotens kinematik och storlek, 

robotens arbetsområde, m.m. Även de svetspunkter som ska svetsas i denna 

station är indata och information till detta steg (Figur 48). De verktyg som 

används för detta steg är Process Simulate´s simulerings- och svetsverktyg 

(Figur 49). 

 

Figur 48. Indata och information till det åttonde steget. 

 

Figur 49. Verktygen för att simulera robotsvetsning. 

Om det inte uppstår någon kollision då roboten simuleras och om fixturen är 

färdig och det inte behövs mer fixturstrukturer för att fixera den produkt 

som ska bearbetas kan steg elva i arbetsmetoden påbörjas. Om det inte 

uppstår någon kollision då roboten simuleras men fler fixturstrukturer krävs 

för att fixera produkten/detaljen så ska steg fyra påbörjas på nytt. Däremot, 

om kollision uppstår då roboten simuleras påbörjas steg nio i arbetsmetoden 

för att skapa fixturer med ModFix. 
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9) Ändra fixturlayout – rotera/uppdatera fixturstruktur. I detta steg ändras 

fixturlayouten för att undvika kollisioner. Detta kan göras antingen genom 

att rotera fixturstrukturen eller genom att uppdatera fixturstrukturen på 

nytt för att hitta en mer lämplig fixturlayout där kollisioner undviks. De 

verktyg som används i detta steg är antingen Process Simulate´s 

placeringsverktyg för att rotera fixturstrukturen eller ”Update”-funktionen i 

ModFix för att uppdatera fixturstrukturen på nytt. 

Om det inte uppstår någon kollision då roboten simuleras i detta steg och 

om fixturen är färdig och det inte behövs mer fixturstrukturer för att fixera 

den produkt som ska bearbetas kan steg elva i arbetsmetoden påbörjas. Om 

det inte uppstår någon kollision då roboten simuleras men fler 

fixturstrukturer krävs för att fixera produkten/detaljen så ska steg fyra 

påbörjas på nytt. Däremot, om kollision fortfarande uppstår då roboten 

simuleras i detta steg påbörjas steg tio i arbetsmetoden för att skapa fixturer 

med ModFix. 

10) Modifiera robotens bana eller omplacera roboten. I detta steg modifieras 

robotens bana för att eliminera kollisioner. Detta kan göras genom att flytta 

viapunkter eller genom att rotera svetsverktyget för att undvika kollision. 

Även omplacering av roboten kan göras i detta steg för att undvika 

kollisioner. De verktyg som används i detta steg är Process Simulate´s 

simulerings- och svetsfunktioner eller de placeringsfunktioner som PS 

tillhandahåller. 

Om fler fixturstrukturer krävs för att fixera produkten/detaljen så ska steg 

fyra påbörjas på nytt. Däremot, om fixturen är färdig och det inte behövs 

mer fixturstrukturer för att fixera den produkt som ska bearbetas kan steg 

elva i arbetsmetoden påbörjas. 

11) Skapa mappningsrapport. I detta, det sista steget i arbetsmetoden för att 

skapa fixturer med ModFix genereras en mappningsrapport. Det verktyg 

som används för detta steg är ModFix-verktyget Modular Fixture Mapping 

Report (Figur 50). Efter att detta, det slutliga steget har slutförts har en 

komplett fixtur skapats (Figur 51) med en tillhörande mappningsrapport som 

specificerar mappningen mellan de fixturer som skapats med ModFix och de 

PLPs/”frames” som finns i stationen. 
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Figur 50. Verktyget för att generera en mappningsrapport. 

 

Figur 51. Komplett fixtur skapad med ModFix. 

Att skapa fixturen och att simulera de svetsrobotar som används i stationen är 

integrerade arbetsuppgifter som utförs parallellt. Genom att skifta mellan att skapa, 

uppdatera och omplacera fixturstrukturer och att simulera svetsrobotens bana kan 

kollisioner undvikas allteftersom fixturen tar form. Denna upprepade iterationen 

mellan att skapa en komplett fixtur och simulera robotens bana leder till att så fort 

en kollision uppstår kan steg nio eller tio i arbetsmetoden genomföras för att 

eliminera kollisionen. Därefter kan arbetet fortgå för att uppnå målet med denna 

arbetsmetod för att skapa fixturer med ModFix, alltså att skapa en komplett fixtur 

parallellt med att svetsrobotens bana färdigställs. 

Fördelen med denna arbetsmetod är att allt arbete genomför i en integrerad 

utvecklingsmiljö, Process Simulate med Modular Fixture-verktyget integrerat. Detta 

tillsammans med att fixturstrukturerna skapas utifrån ett standardbibliotek med 

fixturkomponenter gör att ledtid och mantimmar kan reduceras i stor omfattning. 
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4.3 ModFix - Configuration Administrator 

Configuration Administrator (Figur 52) är administrationsverktyget i ModFix. Med 

detta verktyg skapas ett bibliotek som innehåller de fixturenheter, fixturbaser och 

fixturkonfigurationer som sedan används i Fixture Designer för att bygga kompletta 

fixturer. Efter att ha skapat en fixturenhet i administrationsverktyget kan den 

återanvändas i nya fixturkonfigurationer som skapas i administrationsverktyget. 

 

Figur 52. ModFix administrationsverktyg (Configuration Administrator). 

De fixturkonfigurationer som skapas i administrationsverktyget kommer att fästas 

mot fixturbasen i konfigurerbara placeringspunkter. Dessa placeringspunkter är 

belägna på fixturbasens ovansida. Fixturkonfigurationerna kan placeras fritt i X- och 

Y-led (sidled) på fixturbasen medan i Z-led (upp-ner) finns endast ett läge och det är 

fixerat mot fixturbasens ovansida. Figur 53 nedan visar hur fixturkonfigurationerna 

kan fästas mot fixturbasen. Inom det grönmarkerade området i figuren (X- och Y-

led) kan fixturkonfigurationerna placeras fritt på fixturbasen. 

 

Figur 53. Placeringsområde för fixturkonfigurationer på fixturbasen. 
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I administrationsverktyget kan även varianter adderas till de fixturkonfigurationer 

som skapas i verktyget. Alla varianter innehåller samma sorts komponenter men i 

olika utföranden och olika storlekar. Exempel på varianter är att en komponent kan 

monteras i olika vinklar, på olika platser eller på olika sidor om överliggande 

komponent i konfigurationshierarkin. Även höjden av en fixturkonfiguration är ett 

exempel på hur en konfiguration kan variera. Eftersom hålen i varje komponent är 

strategiskt placerade kan varje enhet monteras med ett vinkelintervall på 30°. 

Hålbilden för ett fixturben (riser) och för underdelen till en clamp (blade) visas i 

Figur 54 nedan. Till vänster i figuren är hålbilden för ett fixturben och till höger är 

hålbilden för underdelen till clampen. 

 

Figur 54. Hålbilder för fixturben (riser) och clampunderdel (blade). 

Med denna hålbild kan alltså konfigurationer med vinklarna 0°-90° förekomma för 

varje fixturkonfiguration (Figur 55). Dessa vinklar kan förekomma i både positiv och 

negativ riktning med ett intervall på 30°. Även höjden kan variera med ett intervall 

på 25 mm genom att ändra de olika komponenterna (riser och blade) i 

konfigurationen. Alla de möjliga varianterna av samma fixturkonfiguration används 

senare i Fixture Designer för att kunna välja bland de fixturvarianter som har 

likartad karaktär. 
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Figur 55. Samma komponenter monterade med olika vinklar. 

I Figur 56 nedan visas samma fixturkonfiguration i två olika varianter. I varianten till 

vänster i denna figur är fixturbenet (riser) monterat utan vinkel medans i varianten 

till höger är benet monterat med 30° vinkel. Med den möjligheten att kunna 

montera varje komponent med olika vinklar i förhållande till varandra gör att 

ModFix-verktyget blir mycket flexibelt och användbart. Figur 57 nedan visar en 

variant av en fixturkonfiguration med både en bricka (spacer) och en vinkel (square) 

monterade med olika vinklar. Fixturbenet (riser) i denna figur är en riser med offset 

vilket betyder att benet är vinklat för att kunna användas där ett rakt ben inte är ett 

bra alternativ. 

 

Figur 56. Samma fixturkonfiguration med olika monteringsvinklar. 
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Figur 57. Fixturkonfiguration med bricka och vinkel som tillägg. 

I Bilaga 2 finns en mer detaljerad guide som beskriver arbetsmetoden för hur 

ModFix´s administrationsverktyg, Configuration Administrator används. 

4.4 ModFix – Fixture Designer 

Fixture Designer är ModFix-funktionen där en komplett fixtur byggs från de 

fixturkonfigurationer som är skapade i administrationsverktyget och finns sparade i 

fixturkomponentbiblioteket. Ett exempel på en komplett fixtur visas i Figur 58 där 

en clamp fästs på en fixturbas (fixture base) via ett fixturben (riser). Varje färdig 

fixtur kan sparas i resursbiblioteket i eMServer (infrastrukturen för eMServer 

beskrivs i avsnitt 4.1) och kan sedan återanvändas i andra projekt (Tecnomatix, 

2009). 

 

Figur 58. En komplett fixtur med en clamp, ett fixturben och en fixturbas. 
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Två steg genomförs för att skapa en fixtur med Fixture Designer. I det första steget 

skapas en initial fixturstruktur och i det andra steget uppdateras denna 

fixturstruktur för att skapa den slutliga fixturen. Till vänster i Figur 59 nedan visas en 

initial fixturstruktur med de fixturenheter och varianter som ingår i fixturstrukturen. 

Till höger i samma figur visas en uppdaterad initial fixturstruktur med en lösning där 

ett fixturben med ett offset har lagts till för att fästa fixturstrukturen mot 

fixturbasen. 

 

Figur 59. T.v.: Initial fixturstruktur. T.h.: Uppdaterad fixturstruktur. 

Dessa två steg kan upprepas gång på gång för att uppnå det önskade resultatet, 

alltså en färdig fixtur. En initial fixturstruktur är en del av den färdiga 

fixturkonfigurationen och består av de fixturenheter, varianter och 

standardkomponenter som markeras med ett kryss i kolumnen ”Basic Unit 

Structure” i ModFix administrationsverktyg (Figur 60). Den initiala fixturstrukturen 

skapas i ”Create”-funktionen i ModFix-verktyget, Fixture Designer (Figur 61). 

 

Figur 60. "Basic Unit Structure"-kolumnen i ModFix´s administrationsverktyg. 
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Figur 61. "Create"-funktionen i Fixture Designer. 

För att kunna skapa en fixtur måste en sammansatt resurs (Compound Resource) 

skapas i Process Simulate. Den sammansatta resursen döps med ett lämpligt 

fixturnamn och är toppnoden för den fixtur som ska skapas. Under denna 

sammansatta resurs sparas fixturbasen och alla fixturkonfigurationer som tillhör 

fixturen. Därefter kan en initial fixturstruktur skapas med ”Create”-funktionen i 

Fixture Designer. Detta görs genom att först välja vilken typ som ska skapas, en 

initial fixturstruktur eller en fixturbas. Därefter väljs den sammansatta resurs där 

den initiala fixturstrukturen eller fixturbasen ska sparas. Den fixturkonfiguration 

eller fixturbas som ska skapas väljs från fixturkonfigurations- eller 

fixturbasbiblioteket som tidigare har skapats med ModFix´s administrationsverktyg. 

Därefter väljs var i grafiken den initiala fixturstrukturen eller fixturbasen ska skapas. 

Den initiala fixturstrukturen kan skapas antingen i en fördefinierad PLP eller i ett 

egendefinierat ”frame” medan fixturbasen endast skapas i ett egendefinierat 

”frame”. Slutligen skapas den initiala fixturstrukturen eller fixturbasen och därefter 

finns enheten som skapats i grafiken. 

I Bilaga 3 finns en mer detaljerad guide som beskriver arbetsmetoden för hur 

”Create”-funktionen i ModFix-verktyget Fixture Designer används. 

Efter att en initial fixturstruktur har skapats kan denna fixturstruktur flyttas till 

önskad plats. Ett godtyckligt antal initiala fixturstrukturer kan skapas innan nästa 

steg påbörjas där lösningar/varianter söks och fixturstrukturen uppdateras för att 

skapa den slutliga fixturen. 

Det andra steget för att skapa den slutgiltiga fixturen är att uppdatera den initiala 

fixturstrukturen för att skapa en färdig fixtur som är fäst på fixturbasen och som 

håller produkten som ska bearbetas på plats. Med ”Update”-funktionen i Fixture 
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Designer-verktyget uppdateras fixturstrukturen (Figur 62). I detta det andra steg 

används ”Update”-funktionen i Fixture Designer för att först beräkna och söka efter 

alla möjliga lösningar/varianter som existerar i fixturkonfigurationen för att matcha 

avståndet mellan PLPn/”framet” och fixturbasen (Tecnomatix, 2009). Därpå, efter 

att Fixture Designer har hittat de lösningar/varianter som finns för den valda 

fixturstrukturen visas alla lösningar/varianter i en tabell i ”Update”-funktionen i 

Fixture Designer (Figur 62). Därefter väljs en av dessa varianter från listan för att 

användas i fixturstrukturen och sedan uppdateras fixturstrukturen. 

 

Figur 62. "Update"-funktionen i Fixture Designer inkluderat alla lösningar. 

Förutsättningarna för att genomföra det andra steget för att skapa en komplett 

fixtur med ”Update”-funktionen i Fixture Designer är att en initial fixturstruktur har 

skapats med ”Create”-funktionen i Fixture Designer. Därpå, i ”Update”-funktionen 

väljs den sammansatta resurs där den initiala fixturstrukturen och fixturbasen finns 

sparade. Sedan väljs den initiala fixturstruktur som ska uppdateras samt den 

fixturbas som den initiala fixturstrukturen ska fästas på. Därefter genomförs en 

sökning efter alla lösningar/varianter som kan användas för att kunna fästa den 

initiala fixturstrukturen på fixturbasen. Denna sökning kan filtreras för att få ett 

smalare utbud av lösningar/varianter. Då en sökning genomförts och 

lösningar/varianter finns för att fästa denna initiala fixturstruktur på fixturbasen, 

visas en tabell med de lösningar/varianter som finns. Om det inte finns några 

lösningar/varianter för den valda initiala fixturstrukturen visas ett felmeddelande. 

Därpå kan en lösning/variant väljas från denna tabell i ”Update”-funktionen och 

därefter kan den initiala fixturstrukturen uppdateras. 
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I Bilaga 3 finns en mer detaljerad guide som beskriver arbetsmetoden för hur 

”Update”-funktionen i ModFix-verktyget Fixture Designer används. 

Efter att en initial fixturstruktur har uppdaterats har en komplett fixtur skapats som 

innehåller en clamp som via ett fixturben (riser) fästs på fixturbasen (Fixture Base). 

För att använda en annan lösning/variant för samma fixturstruktur upprepas steg 

sju och steg åtta i arbetsmetoden i Bilaga  för att återigen uppdatera 

fixturstrukturen. 

För varje initial fixturstruktur som har skapats i det första steget måste en slutlig 

fixtur skapas genom att slutföra steg två, alltså uppdatera fixturstrukturen med 

”Update”-funktionen i Fixture Designer. 

En tredje funktion finns i Fixture Designer, utöver funktionerna att skapa en initial 

fixturstruktur och att uppdatera denna fixturstruktur. Den tredje funktionen 

används för att ersätta en befintlig initial fixturstruktur eller en färdig 

fixturkonfiguration med en annan initial fixturstruktur av annan sort. Den nya 

initiala fixturstrukturen som ersätter den befintliga fixturstrukturen/färdiga fixturen 

placeras automatiskt i samma position och med samma orientering som den 

existerande fixturstrukturen/färdiga fixturen. Detta görs med ”Replace”-funktionen 

i ModFix-verktyget, Fixture Designer (Figur 63). 

 

Figur 63. "Replace"-funktionen i Fixture Designer. 

Förutsättningen för att ”Replace”-funktionen ska kunna användas är att en initial 

fixturstruktur/färdig fixtur finns skapad under en sammansatt resurs. För att ersätta 

en initial fixturstruktur/färdig fixtur med en ny initial fixturstruktur i ”Replace”-

funktionen väljs den initiala fixturstruktur/färdiga fixturen som önskas ersättas. 
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Därefter välj den fixturkonfiguration som ska ersätta den befintliga initiala 

fixturstrukturen/färdiga fixturen och sedan genomförs denna handling. 

I Bilaga 3 finns en mer detaljerad guide som beskriver arbetsmetoden för hur 

”Replace”-funktionen i ModFix-verktyget Fixture Designer används. 

Denna funktion kan med fördel användas då en initial fixturstruktur/färdig fixtur har 

skapats och behöver ersättas med en annan initial fixturstruktur. Alltså, istället för 

att ta bort den befintliga initiala fixturstrukturen/färdig fixturen och skapa en ny så 

ersätts den med en annan initial fixturstruktur från fixturkonfigurationsbiblioteket 

som skapats med ModFix´s administrationsverktyg. 
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4.5 ModFix – Mapping Report 

Modular Fixture Mapping Report är ModFix-verktyget som används för att skapa en 

mappningsrapport. Denna mappningsrapport skapas genom att klicka på ”Modular 

Fixture Mapping Report”-knappen som finns placerad i ModFix-verktygsfältet (Figur 

64). 

 

Figur 64. Knappen för att generera en mappningsrapport. 

Mappningsrapporten genereras i Microsoft Excel. Denna rapport specificerar 

mappningen mellan de fixturer som skapats med ModFix och de PLPs/”frames” som 

finns i stationen. PLP/”frame” är den position där fixturen fixerar den produkt som 

ska svetsas. Mappningsrapporten inkluderar alla fixturer och PLPs som finns i den 

befintliga ”study” som är laddad (Tecnomatix, 2009). I Figur 65 nedan visas ett 

exempel på en mappningsrapport som har genererats med Modular Fixture 

Mapping Report. 

 

Figur 65. Mappningsrapport genererad med Modular Fixture Mapping Report. 

Den enda förutsättningen för att kunna skapa en mappningsrapport med Modular 

Fixture Mapping Report är att Microsoft Excel finns installerat på den dator som 

används. Om Microsoft Excel inte finns installerat returnerar systemet ett 

felmeddelande och mappningsrapporten går inte att genereras. 
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5 Utvärdering 
Detta avsnitt utgörs av tre olika testcase. De testcase som genomförs är för ModFix-

verktyget Configuration Administrator, ModFix-verktyget Fixture Designer och för 

hela arbetsmetoden för att skapa fixturer med ModFix. Även hur fixturer 

dokumenteras finns med i detta avsnitt. Varje testcase är uppdelat i; metod, 

genomförande och resultat. 

5.1 Testcase – Configuration Administrator 

Detta testcase syftar till att analysera ModFix´s administrationsverktyg, 

Configuration Administrator. Tider för att skapa fixturbaser, fixturenheter och 

fixturkonfigurationer med Configuration Administrator har uppmätts. Även 

förbättringsmöjligheter för Configuration Administrator finns i slutet av 

resultatavsnittet nedan. 

5.1.1 Metod 

Den metod som används för att analysera ModFix´s administrationsverktyg, 

Configuration Administrator är det första steget i arbetsmetoden för att skapa 

fixturer med ModFix som är beskriven i avsnitt 4.2. Detta steg i arbetsmetoden går 

ut på att skapa fixturbaser, fixturenheter och fixturkonfigurationer med hjälp av 

Configuration Administrator. Två förutsättningar krävs för att skapa fixturbaser, 

fixturenheter och fixturkonfigurationer med Configuration Administrator. Dessa 

förutsättningar är dels det standardbibliotek med fixturkomponenter som ABB 

tillhandahåller och dels det excelark från ABB med monteringsinformation för hur 

fixturbaser, fixturenheter och fixturkonfigurationer sammansätts. 

5.1.2 Genomförande 

ABB´s konfigurationsbibliotek har byggts upp med fixturbaser, fixturenheter och 

fixturkomponenter. Dessa fixturbaser, fixturenheter och fixturkonfigurationer har 

skapats med ModFix´s Configuration Administrator. i avsnitt 4.3 beskrivs 

Configuration Administrator. Flertalet fixturbaser, fixturenheter, fixtur-

konfigurationer och även varianter av olika slag har skapats för att kunna analysera 

Configuration Administrator. Varianten ”VAR_BLH_1_” har skapats från grunden 

med Configuration Administrator för att kunna uppskatta tiden det tar att dels 

skapa de olika fixturenheter och varianter som ingår i denna variant och dels för att 

få en rättvisande tid för att skapa en komplett variant av typen ”VAR_BLH_1_” eller 

liknande variant av samma storlek. 
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Excelarket ”DBTooling_IDV_W62_V1.1.xls” som ABB tillhandahåller har använts för 

att erhålla rätt monteringsinformation för fixturbaserna, fixturenheterna respektive 

fixturkonfigurationerna. Då en fixturkonfiguration ska skapas i ModFix´s 

administrationsverktyg används excelarket dels för att hitta de standard-

komponenter, fixturenheter och varianter som ingår i fixturkonfigurationerna och 

dels för att hitta information för hur de olika komponenterna ska monteras i 

förhållande till varandra. Information om excelarkets struktur och hur det är 

uppbyggt finns beskrivet i Figur 18 i avsnitt 3.2.1. Figur 66 nedan visar hur 

excelarket används då fixturkonfigurationer, i detta fall ”CL___C__110_01H” skapas 

i ModFix´s administrationsverktyg. 

 

Figur 66. Hur "CL___C__110_01H" skapas i ModFix utifrån ABB´s excelark. 

Mycket utav informationen som finns under fliken BD_ASM i detta excelark används 

då en fixturbas, fixturenhet eller en fixturkonfiguration skapas med ModFix´s 

administrationsverktyg, Configuration Administrator. Den enda informationen som 

måste redigeras manuellt utanför ModFix´s administrationsverktyg är toleransen i 

Z-led för fixturkonfigurationen. Denna information redigeras som två attribut för 

fixturkonfigurationen. 

Användarmanualen ”Modular Fixture User Guide” (Tecnomatix, 2009) har använts 

för att få kunskap om hur Configuration Administrator används för att skapa 

fixturbaser, fixturenheter, fixturkonfigurationer och varianter. 
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5.1.3 Resultat 

Configuration Administrator är ett verktyg som är enkelt och smidigt att arbeta med 

då användaren är insatt i verktyget. Till en början kan det vara förvirrande att 

arbeta med Configuration Administrator då användarmanualen inte är helt logisk. 

Då förståelse erhållits för hur Configuration Administrator används och för hur 

fixturbaser, fixturenheter, fixturkonfigurationer och varianter skapas med detta 

verktyg går det relativt snabbt att skapa de element som krävs för att bygga en 

komplett fixtur. 

Kunskapen om hur en fixturkonfiguration skapas på ett snabbt och gynnsamt sätt 

erhålls då ett antal fixturkonfigurationer har skapats. Det resultat som framkommit 

under detta projekt är att varje fixturenhet och variant som ingår i en 

fixturkonfiguration ska skapas var och en för sig innan den slutliga 

fixturkonfigurationen skapas. Därefter, då den slutliga fixturkonfigurationen skapas 

kan dess ingående fixturenheter och varianter lyftas in utan att behöva skapa dessa 

på nytt vilket leder till att mycket tid kan vinnas. Detta är ett lämpligt 

tillvägagångssätt eftersom många fixturenheter och varianter ingår i flertalet andra 

fixturenheter, fixturkonfigurationer och varianter. Då en fixturenhet eller en variant 

finns skapad och därmed är tillgänglig i konfigurationsbiblioteket kan den 

återanvändas obegränsat antal gånger i andra fixturenheter, fixturkonfigurationer 

eller varianter. Denna moduluppbyggnad av fixturenheter, fixturkonfigurationer och 

varianter leder till att mycket tid kan sparas då element kan återanvändas gång på 

gång. 

Uppbyggnaden för ABB´s excelark ”DBTooling_IDV_W62_V1.1.xls” är till en början 

komplicerat att förstå. Allteftersom excelarket används och fler och fler fixturbaser, 

fixturenheter, fixturkonfigurationer och varianter har skapats kommer förståelsen 

mer och mer för hur excelarket är uppbyggt. Figur 18 i avsnitt 3.2.1 och Figur 66 ger 

en bra förståelse för hur excelarket är uppbyggt och hur det används för att steg för 

steg bygga upp fixturkonfigurationer. Ju fler fixturkonfigurationer som skapas ju 

bättre förståelse för excelarkets uppbyggnad erhålls vilket leder till att 

fixturenheter, fixturbaser, fixturkonfigurationer och varianter kan skapas på ett 

effektivt sätt. 

Då toleransen i Z-led ska redigeras för en fixturkonfiguration måste detta göras 

manuellt utanför Configuration Administrator, vilket är en nackdel. Detta är lätt att 

glömma och medför då att lösningsförslagen för fixturkonfigurationen blir felaktiga. 
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Tiden som krävs för att skapa fixturbaser, fixturkonfigurationer, fixturenheter och 

varianter med ModFix´s administrationsverktyg, Configuration Administrator 

varierar naturligtvis från fall till fall men ungefärliga tider för att skapa respektive 

enhet har uppmätts. För att skapa en komplett fixturkonfiguration krävs att de 

ingående fixturenheterna och varianterna (som bygger upp denna 

fixturkonfiguration) redan är skapade och finns tillgängliga i fixturkomponent-

biblioteket. Alla fixturbaser, fixturkonfigurationer, fixturenheter och varianter är 

hierarkiskt uppbyggda av andra varianter, fixturenheter och/eller 

fixturstandardkomponenter. I Tabell 1 nedan visas de approximativa tider det tar 

att skapa de olika fixturelementen (fixturbas, fixturenhet, fixturkonfiguration och 

variant) med Configuration Administrator. 

Typ av element tid (min)

Fixturbas 2-3

Fixturenhet 4-8

Fixturkonfiguration 3-6

Variant 90-120

Tider för att skapa fixturelement

 

Tabell 1. Tider för att skapa fixturelement med Configuration Administrator. 

För att skapa en variant av typen ”VAR_BLH_1_” krävs ca 1,5-2 timmar. 

”VAR_BLH_1_” är en variant med alla ingående komponentvarianter från 

underdelen av clampen (blade) och ner till den punkt som fästs på fixturbasen (Figur 

67). Den uppskattade tiden baseras på att stora delar av de fixturenheter/varianter 

som ingår i denna variant skapas under den angivna tiden medan några få 

fixturenheter/varianter redan är skapade och finns tillgängliga att använda i 

fixturkomponentbiblioteket. Arbetet för att skapa en variant av den ovan beskrivna 

typen görs endast en gång eftersom när varianten är skapad och finns tillgänglig i 

fixturkomponentbiblioteket kan den återanvändas i andra fixturkonfigurationer, 

fixturenheter eller varianter. 
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Figur 67. Tre alternativ av varianten ”VAR_BLH_1_”. 

För att skapa en fixturbas med Configuration Administrator krävs omkring 2-3 

minuter beroende på antalet ingående fixturenheter. Antalet ingående 

fixturenheter beror på fixturbasens storlek där en stor fixturbas innehåller fler 

fixturenheter än en mindre fixturbas. Figur 68 nedan visar en stor fixturbas och en 

mindre fixturbas. Fixturbasen till vänster i figuren har storleken 800x1600 mm och 

den stora fixturbasen till höger i figuren har storleken 2200x2200 mm. 

 

Figur 68. Liten och stor fixturbas. 

Då en fixturbas skapas med Configuration Administrator ska placeringsområdet 

definieras där fixturkonfigurationer får fästas mot fixturbasen. Då detta 

placeringsområde definieras är det viktigt att områdets storlek i X- respektive Y-led 

är hälften av fixturbasens längd respektive bredd i både positiv och negativ riktning, 

alltså i X- respektive Y-led. Figur 69 nedan visar hur placeringsområdet för en 

fixturbas med storleken 2200x2200 mm ska definieras. 
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Figur 69. Placeringsområde för fixturbas med storleken 2200x2200 mm. 

För att skapa en fixturenhet med ModFix administrationsverktyg krävs 

uppskattningsvis 4-8 minuter beroende på antalet ingående komponenter. 

Förutsättningarna för denna tid är att alla ingående fixturenheter och varianter 

redan är skapade finns att tillgå i fixturkomponentbiblioteket. Tiden det tar att 

skapa en fulländad fixturkonfiguration (Figur 70) med villkoret att alla ingående 

fixturenheter och varianter finns tillgängliga i fixturkomponentbiblioteket är 

approximativt 3-6 minuter beroende på hur många underenheter som krävs för att 

skapa fixturkonfigurationen. 

 

Figur 70. Komplett fixturkonfiguration skapad i ModFix´s administrationsverktyg. 
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Anledningen till att det tar betydligt längre tid att skapa en ny variant jämfört med 

att skapa en fixturbas, fixturkonfiguration eller en fixturenhet har olika anledningar. 

En av anledningarna är att då en variant skapas krävs att stora delar av de ingående 

enheterna i denna variant måste skapas på nytt medan då en fixturbas, fixturenhet 

eller en fixturkonfiguration skapas ska alla ingående enheter redan vara skapade 

och finnas tillgängliga i komponentbiblioteket för fixtur. En annan anledning till den 

stora tidsskillnaden är att för varje variant som skapas krävs att respektive alternativ 

av denna variant byggas upp och konfigureras var för sig. 

Förbättringsförslag för Configuration Administrator 

• Lägga till tolerans i Z-led automatiskt. Att toleransen i Z-led för en 

fixturkonfiguration läggs till automatiskt då den skapas med Configuration 

Administrator istället för att denna tolerans måste sättas manuellt. Detta 

kan säkerställa att toleransen blir korrekt. 

• Automatisk överföring av monteringsdata från excelark till Configuration 

Administrator. Att automatiskt kunna överföra dels namninformation för 

fixturbaser, fixturenheter respektive fixturkonfiguration och dels överföra 

monteringsinformationen för respektive enhet. Detta kan spara mycket tid 

då stora delar av konfigurationsbiblioteket kan byggas upp automatiskt. 

• Kinematik i konfigurationsbiblioteket. Addera kinematik till alla clampar 

direkt i konfigurationsbiblioteket för att undvika att behöva modifiera varje 

ny clamp som adderas till fixturen. Detta kan spara mycket tid då 

kinematiken redan finns för en ny clamp. Detta kan även säkerställa att 

kinematiken blir rätt från början vilket leder till att tid kan vinnas. 
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5.2 Testcase – Fixture Designer 

Detta testcase syftar till att i korthet analysera ModFix Fixture Designer, verktyget 

som används för att skapa en komplett fixtur utifrån det konfigurationsbibliotek 

som har skapats med ModFix´s administrationsverktyg, Configuration 

Administrator. Förslag på förbättringsmöjligheter för Fixture Designer finns i slutet 

av resultatavsnittet nedan. 

5.2.1 Metod 

Den metod som används för att skapa kompletta fixturer med ModFix Fixture 

Designer är steg två till sju i arbetsmetoden för att skapa fixturer med ModFix som 

beskrivs i avsnitt 4.2. Ett antal förutsättningar krävs för att kunna skapa fixturer med 

Fixture Designer. Dessa förutsättningar är dels att ett konfigurationsbibliotek har 

skapats med de fixturbaser och fixturkonfigurationer som krävs för att bygga en 

komplett fixtur, dels krävs en produkt eller detalj som ska fixeras och de 

PLPs/”frames” där produkten eller detaljen ska fixeras. 

5.2.2 Genomförande 

För att kunna analysera Fixture Designer har ett antal fixturer skapats genom att 

först skapa en fixturbas och därefter skapa så många fixturstrukturer som krävs för 

att uppnå en komplett fixtur, alltså att produkten som ska bearbetas är korrekt 

fixerad. Fixture Designer består av tre olika funktioner som analyserats. Dessa 

funktioner är ”Create”-funktionen, ”Update”-funktionen och ”Replace”-funktionen. 

I avsnitt 4.4 beskrivs Fixture Designer och dess funktioner. För att testa Fixture 

Designer har fixturer byggts dels utifrån en produkt som ska fixeras och dels utan 

produkt som ska fixeras. För att till en början testa Fixture Designer och dess 

funktioner skapades ett antal fiktiva fixturer utan en produkt som ska fixeras. Detta 

för att kunna testa Fixture Designer´s alla funktioner och hur det fungerar i olika 

situationer och scenarier. De situationerna och scenarier som testats för Fixture 

Designer både med produkt att fixera och utan produkt att fixera är; 

• Att skapa fixturbaser och initiala fixturstrukturer som placeras antingen i en 

PLP eller i ett ”frame” 

• Att rotera fixturstrukturerna runt X- och Y-axeln (runt Z-axeln kan fixtur-

strukturerna roteras fritt) och därefter söka efter lösningar för att fästa 

fixturstrukturerna mot fixturbasen 
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• Att rotera fixturbasen runt X- och Y-axeln (runt Z-axeln kan fixturbaserna 

roteras fritt) och därefter söka efter lösningar för att fästa fixturstrukturerna 

mot fixturbasen 

• Att ersätta en initial eller uppdaterad fixturstruktur med en ny initial 

fixturstruktur 

Även Fixture Designer´s filtreringsfunktion har testats. Denna funktion används för 

att filtrera bort exempelvis lösningsförslag som innehåller en viss komponent eller 

enbart visa lösningar som innehåller en viss komponent. 

5.2.3 Resultat 

Fixture Designer är en funktion som gör att mycket tid kan sparas då modulära 

fixturer skapas. Genom att funktionen automatiskt kan räkna fram och ge 

lösningsförslag för hur en initial fixturstruktur kan fästas mot fixturbasen kan 

mycket tid vinnas. Ett antal regler och restriktioner finns för hur en fixturstruktur 

kan fästas mot fixturbasen. Dessa regler och restriktioner gör att varje lösning som 

föreslås av ”Update”-funktionen i Fixture Designer är användbara och klarar de krav 

som finns för exempelvis hållfasthet och stabilitet hos fixturen. 

Tillvägagångssättet för att skapa fixturbaser och initiala fixturstrukturer med 

”Create”-funktionen Fixture Designer är väl utformat. Det är logiskt och relativt 

enkelt att förstå hur ”Create”-funktionen används för att skapa fixturbaser och 

fixturkonfigurationer. Den enda nackdelen som är gemensam för hela Fixture 

Designer-verktyget är att då ett fält har fyllts i med information (exempelvis typ av 

fixturkonfiguration, vilken PLP som ska användas, m.m.) står markören kvar i detta 

fält. För att ytterligare förbättra och skynda på förloppet för att skapa fixturer med 

Fixture Designer borde markören automatiskt flyttas till ett nytt fält då ett fält har 

fyllts i med rätt information. 

I ”Update”-funktionen i Fixture Designer söks lösningar för att fästa en fixturstruktur 

mot en fixturbas och därefter visas en lista med alla lösningar som finns. En stor 

nackdel med denna lista med lösningsförslag är att endast namnet på varje lösning 

finns med i listan. Ingen information om hur lösningen ser ut eller vilka 

komponenter som ingår i lösningen finns att hitta i denna lista. Detta medför att 

varje lösning måste uppdateras för att se hur den ser ut och vilka komponenter som 

ingår i detta lösningsförslag. En annan nackdel i ”Update”-funktionen är att då en 

fixturstruktur uppdateras med en lösning från lösningslistan så uppdateras hela 

fixturstrukturen inklusive clampen och dess ingående komponenter. Dessa två 

nackdelar är tidskrävande och tillför inget värde. Genom att förbättra dessa 
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nackdelar kan processen för att skapa fixturer med Fixture Designer effektiviseras 

ytterligare. I listan nedan med förbättringsförslag finns förslag på hur dessa problem 

kan förbättras. 

Tanken med ”Update”-funktionen i Fixture Designer är att den mest gynnsamma 

lösning som hittas med exempelvis minst antal ingående komponenter och med ett 

rakt fixturben ska visas övers i lösningslistan. Nu fungerar inte denna funktion fullt 

ut då vissa lösningar högt upp på lösningslistan innehåller många ingående 

komponenter som nödvändigtvis inte behövs för att fästa fixturstrukturen mot 

fixturbasen. Då fixturbasen flyttas uppåt eller neråt längs dess Z-axel måste varje 

fixturstruktur uppdateras på nytt för att fästa mot fixturbasen. Detta är en nackdel 

då det kan ta mycket tid för att uppdatera alla fixturstrukturer i fixturen. I listan 

nedan med förbättringsförslag finns förslag på hur dessa nackdelar kan förbättras. 

Utöver de ovan nämnda nackdelar är funktionerna i Fixture Designer mycket 

användbara och kan spara mycket tid då modulära fixturer byggs upp utifrån ett 

fördefinierat konfigurationsbibliotek. 

För att rotera initiala fixturstrukturer i förhållande till fixturbasen ska detta kunna 

göras runt X- och Y-axeln mellan 0-90° i både positiv och negativ rikting med ett 

intervall på 30°. Men då fixturstrukturer roteras 90° runt X- eller Y-axeln i positiv 

eller negativ riktning i förhållande till fixturbasen hittas inga lösningar för att fästa 

fixturstrukturen mot fixturbasen. Detta ska kunna genomföras med Fixture Designer 

men något går fel då lösningsförslag för dessa fixturstrukturer ska räknas fram. En 

annan nackdel är att en fixturstruktur måste vara parallell med fixturbasen 

alternativt roterad med det ovan angivna vinkelintervallet på 30° i förhållande till 

fixturbasen för att lösningar ska hittas. Om fixturstrukturen är roterad mer eller 

mindre än de tillåtna vinklarna kan inga lösningar hittas för att fästa fixturstrukturen 

mot fixturbasen. 

Då en fixturbas ligger i X-Y-planet, alltså då fixturbasen inte är roterad runt X- eller 

Y-axeln kan lösningar hittas för att fästa en fixturstruktur mot fixturbasen. Så fort 

fixturbasen roteras runt X- och/eller Y-axeln kan ModFix inte hitta några lösningar 

för att fästa fixturstrukturen mot fixturbasen. Oavsett om fixturstrukturen är 

parallell med fixturbasen i detta fall eller roterad runt X- och/eller Y-axeln med ett 

intervall på 30° i förhållande till fixturbasen kan inga lösningar hittas. För att kringgå 

detta problem då en fixturbas måste roteras runt X- och/eller Y-axeln kan hela 

stationen (”studyn”) roteras där fixturen skapas så att fixturbasen ligger i X-Y-

planet. 
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”Replace”-funktionen som används för att ersätta en befintlig fixturstruktur med en 

ny initial fixturstruktur är en mycket bra funktion. Denna funktion används för att 

undvika processen med att ta bort en befintlig fixturstruktur, därefter skapa en ny 

initial fixturstruktur och slutligen placera denna i rätt position med rätt orientering. 

Istället kan en befintlig fixturstruktur ersättas med en annan initial fixturstruktur där 

den ny initiala fixturstrukturen automatiskt placeras i samma position och med 

samma orientering som den befintliga fixturstrukturen. Denna funktion sparar 

mycket tid genom att både position och orientering ärvs från den befintliga 

fixturstrukturen. 

Förbättringsförslag för Fixture Designer 

• Skapa sammansatt resurs som ett steg i Fixture Designer. Att skapa den 

sammansatta resurs (Compound Resource) där fixturbasen och alla 

fixturkonfigurationer sparas som ett steg i Fixture Designer. Detta för att 

ytterligare effektivisera arbetet med att skapa fixturer med Fixture Designer 

och för att samla alla steg som måste genomföras för att skapa en fixtur i en 

och samma funktion. 

• Visa ingående komponenter för varje lösningsförslag. För att effektivisera 

och förbättra processen att välja en lämplig lösning borde de ingående 

komponenterna i varje lösning visas i egna kolumner i listan med alla 

lösningsförslag. Ett annat förslag för att enkelt välja rätt lösning är att visa en 

bild av den lösning som markeras i lösningslistan. 

• ”Bästa” lösningen överst i listan. För att spara tid och effektivisera 

uppdateringsprocessen kan den mest gynnsamma lösningen med så få 

ingående komponenter som möjligt för att fästa fixturstrukturen mot 

fixturbasen visas överst i lösningslistan i ”Update”-funktionen. Därefter kan 

lösningar med fallande gynnsamhet fylla lösningslistan. 

• Kostnad – en parameter för att välja ”bästa” lösningen. Kostnaden för varje 

fixturstandarkomponent borde läggas till för att erhålla den totala 

kostnaden för alla varianter och lösningar av fixturkonfigurationer. 

Kostnaden borde vara en av de avgörande faktorerna för att utse den 

”bästa” lösningen som ska visas överst i ”Update”-funktionens lösningslista. 

Även en kolumn i denna lösningslista borde läggas till där kostnaden för 

respektive fixturkonfigurationslösning kan visas. Detta för att ha möjligheten 

att välja lösning utifrån ett kostnadsperspektiv. 
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• Visa antalet lösningar som har genomsökts. Då lösningar söks med 

”Update”-funktionen i Fixture Designer borde dels det totala antalet 

lösningar som genomsöks visas visuellt och dels hur stor andel av dessa 

lösningar som hittills har genomsökts. Detta leder till att användaren får en 

uppfattning om hur lång tid som återstår av sökningen genom att se hur 

många lösningar som har sökts igenom i förhållande till det totala antalet 

lösningar som söks. 

• Spara senaste sökningsfiltreringen. Ofta filtreras sökningar för att 

exempelvis hitta lösningar utan vissa komponenter. Då samma filtrering ofta 

återkommer vore det en bra funktion att kunna spara de fem senaste 

filtreringar som gjorts i ”Update”-funktionen. 

• Endast uppdatera komponenterna mellan clampen och fixturbasen. Då en 

fixturstruktur uppdateras med en lösning från lösningslistan i ”Update”-

funktionen borde enbart komponenterna mellan clampen och fixturbasen 

uppdateras, alltså endast komponenter från underdelen av clampen (blade) 

och neråt och inte hela fixturstrukturen. Detta kan effektivisera 

uppdateringsprocessen då det går åt mycket tid för att uppdatera 

komponenter i Process Simulate´s grafik. 

• Uppdatera alla fixturstrukturer automatiskt då fixturbasen flyttas. Då 

fixturbasen flyttas upp eller ner längs Z-axeln borde varje fixturstruktur 

uppdateras automatiskt för att undvika den tid det tar att uppdatera varje 

fixturstruktur för sig med ”Update”-funktionen. Med denna automatiska 

uppdateringsfunktion borde information erhållas om fixturbasen kan flyttas 

till det önskade läget. Detta för att då fixturbasen är i önskat läge borde 

information visas om det finns lösningar till varje fixturstruktur eller inte. 
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5.3 Testcase – ModFix´s arbetsmetod 

Avsikten med detta testcase är att utvärdera arbetsmetoden att skapa fixturer med 

ModFix jämfört med att skapa fixturer med Volvo Cars nuvarande arbetsmetod där 

fixturer skapas med Catia V5. Här kommer tider som krävs för att skapa fixturer 

med respektive arbetsmetod att jämföras och även arbetsmetoderna i sin helhet 

kommer att jämföras. Förslag på förbättringsmöjligheter för arbetsmetoden att 

skapa fixturer med ModFix och för ModFix i stort finns i slutet av resultatavsnittet 

nedan. 

5.3.1 Metod 

De metoder som använts för att utvärdera den nya arbetsmetoden där fixturer 

skapas med ModFix som är integrerat i Process Simulate jämfört med den 

nuvarande arbetsmetoden för att skapa fixturer finns beskrivna tidigare i rapporten. 

Volvo Cars nuvarande arbetsmetod där fixturer skapas med Catia V5 finns beskriven 

i avsnitt 3.3 ovan och arbetsmetoden för att skapa fixturer med ModFix finns 

beskriven i avsnitt 4.2 ovan. 

Två fixturer har skapats med arbetsmetoden för att skapa fixturer med ModFix. De 

två fixturerna heter M15_36_111 respektive 80010FD02. Dessa två fixturer har 

skapats med utgångspunkt från två befintliga fixturer som tidigare har skapats med 

den nuvarande arbetsmetoden där fixturer skaps med Catia V5. Figur 71 nedan visar 

fixturen M15_36_111 skapad med Catia V5 respektive ModFix. Figur 72 nedan visar 

fixturen 80010FD02 som även den är skapad med både Catia V5 och med ModFix. 

Figurerna nedan visar båda fixturerna med respektive utan produkt att fixera. 
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Figur 71. Fixturen M15_36_111 skapad med Catia V5 respektive ModFix. 

 

Figur 72. Fixturen 80010FD02 skapad med Catia V5 respektive ModFix. 
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De befintliga fixturerna har använts för att få information om i vilka punkter 

(PLP/”frames”) produkten ska fixeras. Även information om det ska vara ett 

stödelement, ett lokaliseringselement eller ett clampelement i dessa punkter har 

hämtats från den befintliga fixturen. Likaså har uppskattade tider för att skapa de 

befintliga fixturerna med den nuvarande arbetsmetoden erhållits. Tider för att 

skapa fixturer med ModFix´s arbetsmetod har också uppmätts. Tiderna som finns är 

uppdelade i två kategorier. Den ena kategorin är tiden det tar att skapa/modifiera 

fixturen och den andra kategorin är den tid det att simulera robotsvetsning. Tiden 

som har gått åt för att dels justera och modifiera fixturen och dels justera robotens 

bana då kollisioner har uppstått ligger med i de tider som presenteras i 

resultatavsnittet nedan. Dessa tider har tagits fram för att kunna göra en tidsmässig 

jämförelse mellan de två arbetsmetoderna. 

5.3.2 Genomförande 

För att skapa fixturer med arbetsmetoden där fixturer skapas med ModFix används 

alla funktioner som innefattas i ModFix. Det första steget som görs är att skapa de 

fixturbaser och fixturkonfigurationer som krävs för att sedan kunna skapa en 

komplett fixtur. Dessa fixturbaser och fixturkonfigurationer skapas med ModFix 

Configuration Administrator (beskrivs i avsnitt 4.3). Då en fixturbas eller en 

fixturkonfiguration är skapad kan den återanvändas gång på gång i godtyckligt antal 

fixturer. Detta betyder att arbetet med att skapa fixturbaser och fixtur-

konfigurationer med Configuration Administrator är ett engångsarbete och behöver 

inte upprepas. 

Då fixturbaser och fixturkonfigurationer finns skapade kan en fixtur skapas genom 

att använda ModFix Fixture Designer. Fixture Designer har använts för att skapa och 

uppdatera fixturbaser och fixturstrukturer och för att ersätta befintliga 

fixturstrukturer med nya initiala fixturstrukturer som är mer lämpade och fyller den 

funktion som efterfrågas. Efter att en fixtur är uppbyggd har simulering av 

robotsvetsningen påbörjats. Denna simulering har genomförts med Process 

Simulate´s svets- och simuleringsfunktioner. Då kollision har uppstått har antingen 

fixturlayouten ändrats eller robotens svetspunkter modifierats. Fixturlayouten har 

ändrats genom att antingen rotera den fixturstruktur där kollision uppstår eller 

ersatt den befintliga fixturstrukturen där kollision uppstår med en ny initial 

fixturstruktur som gör att kollisionen elimineras. Robotens svetspunkter eller 

robotens bana har modifierats dels genom att justera svetspunkterna och dels 

genom att flytta roboten för att undvika de kollisioner som uppstått. 
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De befintliga fixturer som har återskapats med arbetsmetoden för att skapa fixturer 

med ModFix är M15_36_111 och 80010FD02. Figur 73 nedan visar den befintliga 

fixturen M15_36_111 som har skapats med Volvo Cars nuvarande arbetsmetod där 

fixturer skapas med Catia V5. Figur 74 nedan visar den befintliga fixturen 

80010FD02 som även den har skapats med Volvo Cars nuvarande arbetsmetod där 

fixturer skapas med Catia V5. För båda dessa fixturer har simulering av 

robotsvetsning genomförts med Process Simulate och båda fixturerna har 

genomgått den loop som finns beskriven i den nuvarande arbetsmetoden tills en 

kollisionsfri komplett fixtur har skapats. 

 

Figur 73. Fixturen M15_36_111 skapad med Catia V5. 

 

Figur 74. Fixturen 80010FD02 skapad med Catia V5. 
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Båda dessa fixturer har återskapats med ModFix och tider för att göra detta har 

uppmätts. Tiderna är uppdelade i två kategorier där tiden för att skapa fixturen är 

en kategori och tiden för att simulera robotsvetsning är den andra kategorin. Även 

tiderna för de befintliga fixturerna är uppdelade i de ovan nämnda kategorierna. 

Tiderna för att skapa de befintliga fixturerna med den nuvarande arbetsmetoden 

där fixturer skapas med Catia V5 har erhållits genom kontakt med 

fixturkonstruktörer som skapat dessa fixturer med Catia V5. De tider som erhållits 

är inte helt korrekta men uppskattade. Tiderna för att simulera robotsvetsningen 

för de befintliga fixturerna har erhållits genom kontakt med de 

simuleringsingenjörer som har simulerat robotsvetsning för dessa befintliga fixturer. 

Denna tid är inte helt exakt men även här har noggranna uppskattningar gjorts. 

5.3.3 Resultat 

De uppskattade tiderna som har förbrukats för att skapa fixturerna M15_36_111 

och 80010FD02 (inklusive simulering av robotsvetsning) med den nuvarande arbets-

metoden där fixturer skapas med Catia V5 finns i Tabell 2 nedan. Tiderna i tabellen 

nedan är enbart de mantimmar som har förbrukats för varje kategori. Alltså är inte 

tiden som går åt då fixturen överförs mellan de olika programmen medräknad. 

(Alla tider angivna i timmar)

120

51

8

40

33Dokumentation + överföring av fixtur

Mantimmar för nuvarande arbetsmetod där fixturer skapas med Catia V5

80010FD02M15_36_111

Total tid

Simulera robotsvetsning i PS

Skapa/modifiera fixtur med Catia V5

136

13

 
Tabell 2. Tider för att skapa fixturer med nuvarande arbetsmetod. 

Enligt A. Rosén (Virtual Manufacturing AB, personlig kontakt, 11 maj, 2010) är 

tiderna för att skapa och modifiera fixturerna M15_36_111 och 80010FD02 i Catia 

V5 ca 40 timmar respektive 120 timmar, i angiven ordning. H. Hörfelt (Volvo Cars, 

personlig kontakt, 24 maj, 2010) har erhållit information från simuleringspersonal 

på Volvo Cars angående tider för att simulera robotsvetsningen för fixturerna 

M15_36_111 och 80010FD02 i Process Simulate med nuvarande arbetsmetod där 

fixturer skapas med Catia V5. Tiden för att simulera robotsvetsningen för dessa 

fixturer är samma som då simuleringen genomförs med arbetsmetoden där fixturer 

skapas med ModFix och utöver denna tid adderas en mantimma per gång som 
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fixturen genomgår den itererande loopen mellan de olika programmen. Den timma 

som adderas till simuleringstiden används dels för dokumentation av simulerings-

resultat och dels för att överföra fixturen till/från Catia V5 och Process Simulate. 

Uppskattningsvis har fixturerna M15_36_111 och 80010FD02 genomgått denna 

loop mellan Catia V5 och Process Simulate ca 3-5 gånger för att slutligen uppnå en 

komplett och kollisionsfri fixtur (H. Hörfelt, Volvo Cars, personlig kontakt, 24 maj, 

2010). För att erhålla en tid för att kunna jämföra de två arbetsmetoderna har tiden 

för att genomföra tre loopar använts. Alltså har tre mantimmar för dokumentation 

och överföring adderats till den tid som förbrukats då robotsvetsningen har 

simulerats för fixturerna M15_36_111 och 80010FD02 med ModFix´s arbetsmetod. 

Tiden som har förbrukats för att simulera robotsvetsning för dessa fixturer med 

ModFix är; åtta timmar för fixturen M15_36_111 och 13 timmar för fixturen 

80010FD02 (Tabell 3). Detta medför att då tre timmar adderas till dessa tider åtgår 

elva timmar för att simulera robotsvetsning (inklusive dokumentation och 

överföring av fixtur) för fixturen M15_36_111 och 16 timmar för att simulera 

robotsvetsning (inklusive dokumentation och överföring av fixtur) för fixturen 

80010FD02. I dessa tider inkluderas även den tid som förbrukats då robotens 

svetspunkter har modifierats och justerats för att undvika kollisioner. 

Fixturerna M15_36_111 och 80010FD02 har återskapats med arbetsmetoden där 

fixturer skapas med ModFix. Figur 75 och Figur 76 visar fixturerna återskapade med 

ModFix. Fixturerna som är återskapade med ModFix är alltså uppbyggda av 

standardkomponenter för fixturer. 

 

Figur 75. Fixturen M15_36_111 som har återskapats med ModFix. 
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Figur 76. Fixturen 80010FD02 som har återskapats med ModFix. 

Båda dessa fixturer som skapats med ModFix har verifierats ur konstruktions-

synpunkt av A. Rosén (Virtual Manufacturing AB, personlig kontakt, 11 maj, 2010). 

A. Rosén skapar och konstruerar de befintliga fixturerna med den nuvarande 

arbetsmetoden där fixturer skapas med Catia V5 och han menar att fixturernas 

konstruktion klarar de krav som finns. 

Fixturerna M15_36_111 och 80010FD02 har skapats med ModFix utifrån 

information om i vilka referenspunkter (PLPs/”frames”) produkten ska fixeras och 

vilket fixturelement (stödelement, lokaliseringselement eller clampelement) som 

ska användas för att fixera produkten i respektive referenspunkt. Denna 

information har erhållits genom undersökning av de befintliga fixturer som har 

skapats med den nuvarande arbetsmetoden. Ett problem då fixturen 80010FD02 

skapades med ModFix var att denna fixtur var roterad i förhållande till övrig 

utrustning i stationen, exempelvis i förhållande till svetsrobotarna. Fixturen var 

roterad med 45° runt Y-axeln i station. Då en fixturbas är roterad runt X- eller Y-

axeln kan ModFix inte hitta några lösningsförslag för att fästa fixturstrukturerna mot 

fixturbasen. För att kringgå detta problem roterades hela stationen runt Y-axeln 

(inkluderat produkten, all utrustning, alla ”frames”, m.m.) för att få fixturbasen att 

ligga i X-Y-planet, alltså inte roterad runt X- eller Y-axeln. Efter denna åtgärd kunde 

ModFix hitta lösningar för att fästa fixturstrukturerna mot fixturbasen. 

En av fördelarna med arbetsmetoden där fixturer skapas med ModFix är 

möjligheten att kunna simulera svetsroboten parallellt med att fixturen skapas i 

ModFix för att därigenom kunna undvika de kollisioner som uppstår. Detta 

parallella arbete möjliggörs eftersom ModFix är integrerat i Process Simulate. Med 

den nuvarande arbetsmetoden där fixturer skapas med Catia V5 är detta parallella 
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arbete inte möjligt eftersom fixturen skapas och modifieras i ett program (Catia V5) 

och robotsvetsningen simuleras i ett annat program (Process Simulate). 

Arbetsgången som följts i detta projekt för att skapa dessa två fixturer med ModFix 

inkluderat att simulera robotsvetsningen har varit; 

1) Skapa och bygga upp fixturen i så stor utsträckning som är möjlig med 

ModFix (ca 90-95% av fixturen kan skapas med standardkomponenter i 

ModFix). 

2) Simulera robotsvetsningen med Process Simulate. 

3) Komplettera fixturen med fixturelement (vid behov). 

4) Justera eller modifiera fixturens layout om kollision har uppstått. 

5) Justera eller modifiera robotens bana och robotens svetspunkter om 

kollisionen kvarstår. 

6) Upprepa steg 3-5 tills en komplett och kollisionsfri fixtur har skapats. 

I vissa fall där det är omöjligt att använda standardkomponenter för att skapa 

fixturer eller där standardkomponenter är för stora att använda har dessa 

fixeringspunkter uteslutits i detta projekt (en till två fixeringspunkter för varje 

fixtur). Som nämnts ovan kan ca 90-95% av en komplett fixtur skapas med 

standardkomponenter och de fixturkonfigurationer som skapats i ModFix. De 

fixturelement som ska fixera produkten i de fixeringspunkter där standard-

komponenter inte kan användas kommer i framtiden att skapas exempelvis i Catia 

V5. 

Då fixturen 80010FD02 skapades med den nuvarande arbetsmetoden 

konstruerades ett fixturelement som kan förflyttas mellan två punkter på 

fixturbasen (med hjälp av en sliding-enhet). Detta flyttbara fixturelement 

konstruerades ur ergonomisk synpunkt för att underlätta montering av en 

delkomponent till produkten som ska bearbetas. Detta flyttbara fixturelement har 

inte återskapats då fixturen 80010FD02 återskapades med ModFix´s arbetsmetod 

men tiden för att skapa detta flyttbara fixturelement finns medräknat i tiden för att 

skapa en fixtur med ModFix. Exempel på andra enheter som inte kan skapas med 

ABB´s standardkomponenter i ModFix är de givare som krävs för att identifiera att 

en produkt finns i fixturen. Dessa givare finns med i de fixturer som skapats med 

den nuvarande arbetsmetoden där fixturer skapas med Catia V5. Även arbetet med 

att skära ”clampfingrarna” hos alla clampelement och stödelement som ingår i 

fixturen kan i dagsläget endast genomföras i Catia V5 och inte med ModFix. Även 
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detta arbete leder till att viss tid adderas till den tid som konsumerats då fixturer 

skapas med ModFix´s arbetsmetod. 

Tiden som har förbrukats då de befintliga fixturerna M15_36_111 och 80010FD02 

(inklusive simulering av robotsvetsning) har återskapats med arbetsmetoden där 

fixturer skapas med ModFix finns i Tabell 3 nedan. Tiden har uppmätts under 

projektets gång då dessa fixturer har skapats med ModFix och då robotsvetsningen 

har simulerats med Process Simulate. Tiderna i tabellen nedan är de mantimmar 

som har förbrukats för varje kategori då arbetsmetoden där fixturer skapas med 

ModFix har använts. 

(Alla tider angivna i timmar)

17 65Total tid

Mantimmar för  arbetsmetoden där fixturer skapas med Modular Fixture

M15_36_111 80010FD02

Skapa/modifiera fixtur med ModFix 6 9

Simulera robotsvetsning i PS 8 13

Beräknad övrig tid i Catia V5 3 43

Dokumentation + överföring av fixtur 0 0

 
Tabell 3. Mantimmar för att skapa fixturer med ModFix. 

Tiden som har förbrukats då dessa fixturer har skapats och modifierats med ModFix 

har uppmätts till ca sex timmar för fixturen M15_36_111 och ca nio timmar för 

fixturen 80010FD02. Eftersom fixturen endast kan skapas till 90-95 % med ModFix´s 

arbetsmetod i jämförelse med den nuvarande arbetsmetoden krävs att fixturen 

kompletteras i Catia V5. Den beräknade tiden som krävs för att komplettera 

fixturerna i Catia V5 är 3 timmar för fixturen M15_36_111 och 43 timmar för 

fixturen 80010FD02. I denna tid inkluderas bland annat tiderna för att skära 

”clampfingrar” och för att lägga till givare till fixturen. Tiden som åtgår för att skära 

ett ”clampfinger” i Catia V5 är ca 2 minuter och tiden för att skapa en givare i Catia 

V5 är ca 5-10 minuter. I den beräknade tiden för att komplettera fixturen 

80010FD02 i Catia V5 inkluderas även tiden som åtgått för att konstruera det 

flyttbara fixturelement (sliding-enhet) som finns på denna fixtur. Tiden som åtgår 

för att konstruera detta flyttbara fixturelement är ca 40 timmar (A. Rosén, Virtual 

Manufacturing AB, personlig kontakt, 31 maj, 2010). 

Tiden som har konsumerats då robotsvetsningen har simulerats för fixturerna 

M15_36_111 och 80010FD02 har uppmätts till ca åtta timmar respektive 13 

timmar, i angiven ordning. Inkluderat i dessa tider är tiden för den justering av 
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robotens svetspunkter som krävs då kollision har uppstått. Tiden för att 

dokumentera robotsimuleringen och tiden för att överföra fixturen mellan olika 

program är försumbar då fixturen skapas med ModFix´s arbetsmetod. Detta 

eftersom fixturen hela tiden befinner sig i samma utvecklingsmiljö. Den totala tiden 

som konsumeras då fixturerna M15_36_111 och 80010FD02 skapas är 17 timmar 

respektive 65 timmar, i angiven ordning. 

Det är stor tidsskillnad då fixturer skapas med arbetsmetoden där fixturer skapas 

med ModFix jämfört med tiden det tar att skapa fixturer med den nuvarande 

arbetsmetoden där fixturer skapas med Catia V5. Tiden det tar att skapa fixturer 

med den nuvarande arbetsmetoden är betydligt längre än tiden det tar att skapa 

motsvarande fixtur med ModFix´s arbetsmetod. Tabell 4 nedan visar dels tiderna för 

att skapa fixturerna M15_36_111 och 80010FD02 med respektive arbetsmetod, dels 

den totala tidsvinsten som blir då de två arbetsmetoderna för att skapa fixturer 

jämförs med varandra och dels tidsvinsten som erhålls för respektive kategori 

(skapa/modifiera fixturer och simulera robotsvetsning) då fixturerna skapas med 

ModFix istället för med Catia V5. Tiderna i tabellen nedan är de mantimmar som går 

åt för respektive kategori. 

(Alla tider angivna i  timmar)

52%

71

68

136

M15_36_111 80010FD02

40 120

Mantimmar för nuvarande arbetsmetod jämfört med ModFix´s arbetsmetod

67%

34

31
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Skapa/modifiera fixtur med Catia V5

Tidsvinst i % att simulera robotsvetsning

Tidsvinst att simulera robotsvetsning

Tidsvinst i % att skapa fixturer

Skapa/modifiera fixtur med ModFix 6 9

Beräknad övrig tid i Catia V5 3 43

Simulera robotsvetsning i PS 8 13

Total tid 51

Simulera robotsvetsning i PS 8 13

Dokumentation + överföring av fixtur 0 0

Dokumentation + överföring av fixtur 3 3

 
Tabell 4. Mantimmar och tidsvinster för att skapa fixturer med respektive arbetsmetod. 
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En stor tidsvinst erhålls då fixturer skapas och modifieras med ModFix jämfört med 

att skapa fixturer med Catia V5. Tidsvinsten då fixturen M15_36_111 skapades med 

ModFix jämfört med då samma fixtur skapades med den nuvarande arbetsmetoden 

är ca 31 timmar och fixturen 80010FD02 skapades 68 timmar snabbare med ModFix 

jämfört med nuvarande arbetsmetod. Tidsvinsterna i procent då fixturerna 

M15_36_111 och 80010FD02 skapas med ModFix är 78 % respektive 57 %, i angiven 

ordning. 

Tidsvinsten för att simulera robotsvetsning (inklusive den tid det tar att justera och 

modifiera robotens svetspunkter) med ModFix´s arbetsmetod jämfört med den 

nuvarande arbetsmetoden är inte lika stor som tidsskillnaden då fixturer skapas och 

modifieras. Likväl finns en liten tidsvinst vilken beror på att simuleringen av 

robotsvetsningen inte kräver dokumentation av simuleringsresultatet vilket krävs då 

robotsvetsningen simuleras med den nuvarande arbetsmetoden för att bland annat 

dokumentera var kollisioner uppstår. Tidsvinsten som erhålls då robotsvetsningen 

simuleras för respektive fixtur (M15_36_111 och 80010FD02) med ModFix´s 

arbetsmetod jämfört med att simulera robotsvetsningen för samma fixtur med den 

nuvarande arbetsmetoden är 3 timmar för båda fixturerna. Den procentuella 

tidsvinsten då robotsvetsningen simuleras med ModFix´s arbetsmetod jämfört med 

den nuvarande arbetsmetoden för fixturerna M15_36_111 och 80010FD02 är 27 % 

respektive 19 %, i angiven ordning. 

Den totala tidsskillnaden är stor då kompletta och kollisionsfria fixturer skapas med 

ModFix´s arbetsmetod jämfört med den nuvarande arbetsmetoden. Den totala 

tidsvinsten då fixturerna M15_36_111 och 80010FD02 skapas med ModFix är 34 

timmar respektive 71 timmar, i angiven ordning jämfört med att skapa samma 

fixturer med den nuvarande arbetsmetoden. Den procentuella tidsvinst som erhålls 

då dessa fixturer (M15_36_111 och 80010FD02) skapas med ModFix´s arbetsmetod 

i jämförelse med den nuvarande arbetsmetoden är 67 % och 52 % för M15_36_111 

respektive 80010FD02, i angiven ordning. 

Denna jämförelse av de två arbetsmetoderna som gjort ovan visar att tiden som 

åtgår för att simulera robotsvetsning för fixturerna är relativt lika för respektive 

arbetsmetod. Den stora tidsvinsten erhålls då ModFix´s arbetsmetod används för 

att skapa fixturer. Det går åt betydligt färre mantimmar då en fixtur skapas med 

ModFix´s arbetsmetod jämfört med den nuvarande arbetsmetoden där fixturer 

skapas med Catia V5. 
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Tidsvinsten som erhålls för att skapa fixturen 80010FD02 med ModFix´s arbets-

metod i jämförelse med den nuvarande arbetsmetoden är procentuellt mindre än 

då fixturen M15_36_111 skapas med ModFix. Anledningen till denna procentuella 

tidsskillnad är att fixturen 80010FD02 innehåller vissa speciallösningar, såsom den 

flyttbara enhet som skapats med Catia V5 som inte kan återskapas med ModFix. 

Trots dessa speciallösningar i fixturen 80010FD02 uppnås målsättningen med 

ModFix. Alltså har ledtiden och mantimmar reducerats med mer än 50 % för att 

skapa fixturen 80010FD02 även då tiden för att skapa speciallösningarna i Catia V5 

är medräknad. Däremot då fixturer utan komplexa speciallösningar skapas med 

ModFix, exempelvis fixturen M15_36_111 erhålls en stor procentuell tidsvinst som 

avsevärt överstiger målsättningen med ModFix. 

Dessa tider och tidsvinster som angivits ovan visar på att arbetsmetoden där 

fixturer skapas med ModFix är betydligt mer effektiv och mindre tidskrävande än 

den nuvarande arbetsmetoden. Målsättningen med ModFix är att reducera ledtid 

och mantimmar med 50 % för att skapa fixturer. Denna målsättning har uppnåtts 

och även överträffats då dessa två fixturer har skapats med ModFix´s arbetsmetod. 

Allt tyder på att denna målsättning kommer att infrias och överträffas även då fler 

exempel att skapa fixturer med arbetsmetoden där fixturer skapas med ModFix 

jämfört med den nuvarande arbetsmetoden där fixturer skapas med Catia V5. I de 

ovan angivna tiderna är det enbart mantimmar som räknas med. 

Då fixturer skapas med den nuvarande arbetsmetoden tillkommer extra tid då 

fixturerna överförs mellan de olika programmen medan då fixturerna skapas med 

ModFix´s arbetsmetod tillkommer ingen extra tid. Detta betyder att ledtiden 

kommer att reduceras ännu mer än mantimmarna då fixturer skapas med ModFix 

jämfört med då samma fixturer skapas med den nuvarande arbetsmetoden där 

fixturer skapas med Catia V5. Detta eftersom ledtiden måste adderas till de 

mantimmar som angivits ovan för att skapa fixturer med den nuvarande 

arbetsmetoden där fixturer skapas med Catia V5 medan ledtiden är medräknad i de 

mantimmar som angivits ovan där fixturer skapats med ModFix. Alltså är ledtid och 

mantimmar inräknat i samma tid i arbetsmetoden där fixturer skapas med ModFix 

medan ledtiden för att skapa fixturer med den nuvarande arbetsmetoden är längre 

än mantimmarna eftersom extra tid åtgår för att överföra fixturen mellan olika 

program. 

Då dessa fixturer har skapats med den nuvarande arbetsmetoden har fixturerna 

genomgått en loop ett antal gånger. Antalet loopar som fixturen genomgår beror på 

hur många gånger fixturen eller robotens svetspunkter måste justeras eller 
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modifieras för att uppnå en kollisionsfri fixtur. Fixturerna överförs alltså från Catia 

V5 via VEDOC till Process Simulate och därefter tillbaka till Catia V5. Denna loop är 

tidskrävande och för varje loop som fixturen genomgår ju längre blir fixturens 

ledtid. Tiden det tar för en fixtur att överföras från Catia V5 via VEDOC och därefter 

till Process Simulate har reducerats ordentligt jämfört med tidigare men trots detta 

kvarstår viss tid för denna överföring. Nackdelen med denna överföring är att 

fixturen inte tillförs något värde och av den orsaken är denna överföring en icke-

värdeskapande aktivitet. Likaså är överföringen av fixturen och tillhörande 

information från Process Simulate tillbaka till Catia V5 en tidskrävande och icke-

värdeskapande aktivitet som förlänger ledtiden. Alltså tillför denna överföring av 

fixturen mellan olika program inget värde och tid och pengar går förlorade. 

Då dessa befintliga fixturer däremot skapas med ModFix har en i det närmaste 

oändlig loop genomförts mellan att skapa fixturen och att simulera 

robotsvetsningen. Den oändliga loopen erhålls genom att ModFix är integrerat i 

Process Simulate. Denna oändliga loop medför att ledtid och mantimmar är samma 

tid då fixturer skapas med ModFix eftersom ingen tid går åt till att överföra fixturen 

mellan olika program. Den oändliga loopen möjliggör även att fixturen kan byggas 

upp av standardkomponenter (som inte är skräddarsydda för ändamålet) eftersom 

fixturen och robotens svetspunkter kan justeras och modifieras i en oändligt 

itererande loop utan att förlora värdefull tid. Alltså innehåller arbetsmetoden där 

fixturer skapas med ModFix betydligt mindre icke-värdeskapande aktiviteter och 

även ledtiden för att skapa en komplett och kollisionsfri fixtur reduceras enbart 

genom att undvika tidskrävande överföringar av fixturen mellan olika program. 

Enligt T. Persson (SAAB, personlig kontakt, 18 maj, 2010) är ModFix baserat på 

ABB's sätt att beskriva modulära fixturer. För att ModFix skall kunna användas till 

andra fixturstandarder såsom GMD1 eller Misati kommer detta att innebära ett 

stort initialt arbete med att definiera fixturkomponenterna enligt ABB´s sätt. 

Exempelvis måste alla punkter där komponenter möts definieras och även regler 

måste anges för hur komponenter tillåts orienteras. Detta är ett manuellt och 

mycket tidskrävande arbete som måste genomföras innan den stora nyttan med 

ModFix kan erhållas (T. Persson, SAAB, personlig kontakt, 18 maj, 2010). 
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Förbättringsförslag för ModFix i stort 

• Spegla fixturelement. Då en fixtur skapas med ModFix borde möjligheten 

finnas att spegla alla eller delar av de fixturelement som fixerar produkten. 

Detta eftersom många fixturelement i fixturer är symetriska och då kan 

spegling av fixturelementen medföra stora tidsvinster. Endast grafisk 

spegling är inte målet utan att spegla fixturelementen med standard-

komponenter är att föredra. 

• Rotera fixturbas. Att kunna rotera en fixturbas runt X- och/eller Y-axeln i en 

station borde vara möjligt. Detta för att undvika att en hel station måste 

roteras för att kunna hitta lösningar att fästa en fixturstruktur mot 

fixturbasen. Då en fixturbas kan roteras runt dessa axlar blir processen att 

skapa fixturer med ModFix mer flexibel och även mer effektiv. 

• Vrida fixturstruktur med 90° runt X- och Y-axlarna. Att vrida en 

fixturstruktur med 90° runt X- och/eller Y-axeln och därefter hitta lösningar 

för att fästa fixturstrukturen mot fixturbasen är ett scenario som inte 

fungerar då fixturer skapas med ModFix. Från början var det tänkt att detta 

skulle vara genomförbart i ModFix men detta är troligtvis ett beräkningsfel i 

ModFix då lösningar söks som gör att detta inte fungerar. 

5.4 Fixturdokumentation 

I dagsläget är en mappningsrapport (beskrivs i avsnitt 4.5) den enda fixtur-

dokumentation som kan erhållas från ModFix. Önskvärt är att kunna erhålla 

dokumentation om vilka fixturkonfigurationer som fixturen innehåller, vilken 

fixturbas som används, vilka standardkomponenter som fixturen innehåller och 

dokumentation om hur alla dessa enheter ska monteras ihop till en komplett fixtur. 

Detta för att Volvo Cars ska ha bra dokumentationsunderlag för alla fixturer och 

även för att det företag som slutligen ska bygga den fysiska fixturen ska få rätt 

information om hur fixturen ska monteras. Även vilka komponenter som igår i 

fixturen som ska byggas och antalet av varje komponent är relevant dokumentation 

för de som bygger fixturen. 
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6 Resultat av projektet 
Detta avsnitt utgör det totala resultatet av detta projekt. Hur väl målsättningen har 

uppfyllts och vilka fördelar ModFix medför inkluderas i detta avsnitt. 

Målsättningen för ModFix har uppnåtts och även överstigits. Eftersom fixturer 

skapas utifrån ett komponentbibliotek med standardkomponenter för fixturer och 

eftersom fixturerna hela tiden är kvar i samma utvecklingsmiljö (ModFix integrerat i 

Process Simulate) kommer ModFix att avsevärt reducera ledtiden samt 

mantimmarna som krävs för att skapa fixturer. Figur 77 nedan visar det resultat som 

ModFix kommer att medföra jämfört med att skapa fixturer med nuvarande 

arbetsmetod. 

 

Figur 77. Resultat då ModFix´s arbetsmetod används för att skapa fixturer. 

De fördelar som identifierats med arbetsmetoden för att skapa fixturer med ModFix 

i jämförelse med den nuvarande arbetsmetoden där fixturer skapas med Catia V5 

är; 

• Att fixturen hela tiden befinner sig i samma utvecklingsmiljö. Detta medför 

att risken minskar för att förlora viktig fixturdata då fixturen överförs mellan 

olika program och även att tid sparas genom att undvika den upprepade 

överföringen av fixturen mellan olika program. 

• Att fixturer som skapas med ModFix är moduluppbyggda av standard-

komponenter från ABB vilket leder till att mycket tid sparas då fixturer 

skapas. 

• Att ModFix automatiskt ger förslag på fungerande fixturkonfigurations-

lösningar för att fästa fixturelementen mot fixturbasen. Detta leder till stora 

tidsvinster då detta arbete inte behöver göras manuellt. 



   
 - Resultat av projektet - 

Johan Karlsson 95 2010-06-28 

• Att ledtid och mantimmar reduceras mer än 50 % för att skapa kompletta 

och kollisionsfria fixturer. 

• Den extra frihetsgrad att kunna flytta roboten då kollisioner uppstår för att 

undvika dessa kollisioner. 

Mantimmarna kommer att reduceras med betydligt mer än 50 % då fixturer skapas 

med ModFix´s arbetsmetod jämfört med arbetsmetoden där fixturer skapas med 

Catia V5. Ledtiden för att skapa fixturer med ModFix kommer att reduceras ännu 

mer jämfört med mantimmarna. Detta eftersom då fixturer skapas med den 

nuvarande arbetsmetoden adderas tiden det tar att överföra fixturen mellan olika 

program till de mantimmar som angivits i avsnitt 5.3.3 vilket leder till att ledtiden 

blir längre än mantimmarna för att skapa fixturer med den nuvarande 

arbetsmetoden. Då fixturer skapas med ModFix´s arbetsmetod är alltså ledtid och 

mantimmar samma tid eftersom fixturen hela tiden befinner sig i samma program 

och behöver inte överföras mellan olika program. 

Fixturerna som skapts med ModFix har skapats utan nämnvärda förkunskaper inom 

varken fixturkonstruktion eller simulering av robotsvetsning. Med mer erfarenhet 

och djupare kunskaper inom dessa områden kan förmodligen tiden reduceras 

ytterligare för att skapa fixturer med ModFix´s arbetsmetod. Detta leder till att både 

ledtid och mantimmar kan reduceras än mer. Dessutom är de tider och tidsvinster 

som angivits för att skapa fixturer med ModFix (avsnitt 5.3.3) enbart tider för att 

skapa enstaka fixturer. Ju fler fixturer som ska skapas ju mer tid kan vinnas genom 

att använda ModFix för att skapas fixturer. Exempelvis då ett nytt bilprogram ska 

införas i karossfabriken kommer ett stort antal fixturer skapas och genom att 

använda ModFix för att skapa dessa fixturer kan alltså mycket tid vinnas och 

därmed kan resurser frigöras för att arbeta med andra värdeskapande uppgifter. 

Uppskattningsvis finns 30-40 fixturer (som är relevanta att skapa med ModFix) i en 

produktionslina för att sammansätta golvet till en bil. Detta betyder att mycket tid 

och pengar kan sparas genom att använda ModFix´s arbetsmetod för att skapa de 

fixturer som krävs då en ny bilmodell ska införas i karossfabriken. 
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Slutsats och framtida arbete 

Detta avsnitt innefattar de slutsatser som dragits av det arbete som genomförts 

under detta projekt. Även diskussion gällande den nya ingenjörsroll som ModFix kan 

medföra finns i detta avsnitt. Förslag på framtida arbete finns även med i detta 

avsnitt. 

Arbetet med att utvärdera ModFix har visat att ModFix kommer att överträffa 

målsättningen och förväntningarna genom att reducera ledtid och mantimmar med 

mer än 50 % för att skapa fixturer. ModFix kommer att kunna användas med stor 

framgång och mycket tid och pengar kommer att kunna sparas genom att använda 

arbetsmetoden där fixturer skapas med ModFix. Eftersom ModFix är integrerat i 

simuleringsmiljön Process Simulate kommer onödiga överföringar mellan olika 

program att undvikas och risken att förlora viktig fixturdata vid denna överföring 

minskar avsevärt. Detta leder till att fixturer kan skapas mer effektivt och på ett 

säkrare sätt med ModFix jämfört med då fixturer skapas nuvarande arbetsmetod 

där fixturer skapas med Catia V5. Stora tidsvinster kommer att erhållas med 

ModFix´s arbetsmetod. ModFix medför även färre och tidsmässigt kortare icke-

värdeskapande aktiviteter jämfört med den nuvarande arbetsmetoden där fixturer 

skapas med Catia V5. Detta är en stor fördel då denna tid kan användas för andra 

värdeskapande aktiviteter. 

För att i framtiden kunna skapa de återstående fixturelementen (5-10%) i Catia V5 

för att uppnå en komplett fixtur borde ett speglat fixturkomponentbibliotek finnas i 

Catia V5. Detta speglade fixturkomponentbibliotek borde vara identiskt med det 

fixturkomponentbibliotek som skapats med ModFix. Ett identiskt fixturkomponent-

bibliotek i både ModFix och i Catia V5 leder till att samma fixturstandard-

komponenter kan användas i både ModFix och i Catia V5 vilket i sin tur leder till att 

fler standardkomponenter kan användas då de återstående fixturelementen skapas 

med Catia V5. Detta sparar tid och även pengar då standardkomponenter för 

fixturer används för att skapa fixturer. En stor fördel då fixturer byggs upp av 

standardkomponenter är att då en befintlig fixtur demonteras kan dess ingående 

standardkomponenter återanvändas i nya fixturer. Även möjligheten att lagerhålla 

reservkomponenter för fixturer ökar då fixturerna byggs upp av 

standardkomponenter. 

I framtiden kan en ny ingenjörsroll skapas på Volvo Cars. En nuvarande 

simuleringsingenjör kan i framtiden även konstruera och skapa fixturer. Detta 

genom att fixturer skapas med ModFix som är integrerat i simuleringsmiljön Process 
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Simulate. Denna nya ingenjörsroll kräver inga djupare kunskaper inom 

fixturkonstruktion eftersom de lösningsförslag som ModFix räknar fram för att fästa 

en fixturstruktur mot fixturbasen är korrekta och uppfyller kraven för fixturens 

hållfasthet. 

För att ytterligare utveckla och effektivisera ModFix och dess arbetsmetod kan 

vidare undersökningar genomföras. Rekommendationer för framtida arbete följer 

nedan; 

• Skapa ett speglat fixturkomponentsbibliotek i Catia V5 som är identiskt med 

det fixturkomponentbibliotek som är skapat med ModFix. Detta för att 

kunna skapa de återstående fixturelementen (5-10 %) i Catia V5 för att 

komplettera fixturerna. 

• Genomföra en undersökning av vilka ändringar som krävs för en annan 

fixturstandard (utöver ABB´s fixturstandard) för att kunna skapa fixturer 

med denna fixturstandard i ModFix. Denna undersökning borde dels 

resultera i vilka ändringar som måste genomföras i den fixturstandard som 

ska användas med ModFix och dels eventuella ändringar som måste göras i 

ModFix. Ett exempel på fixturstandard är GM´s fixturstandard GMD1 som 

kan användas för att undersöka vilka ändringar som krävs för att kunna 

använda denna fixturstandard i ModFix. 

• Undersöka möjligheten att integrera ModFix med automatisk banplanering 

för roboten. Detta för att automatiskt kunna generera robotens bana 

parallellt med att fixturer skapas med ModFix. Applikationer för att 

automatiskt generera en kollisionsfri robotbana är under utveckling. 

• Undersöka möjligheten att integrera Process Simulate´s verktyg för 

exempelvis ”smart” placering av robot, nåbarhet för robotverktyg m.m. med 

ModFix för att erhålla en än mer effektiv arbetsmetod för att skapa 

kompletta fixturer. 

• Undersöka var gränsen går för vilka fixturelement som ska skaps med 

ModFix och vad som därefter ska skaps med Catia V5 för att komplettera 

fixturen. De fixturelement som kommer att skaps med Catia V5 är de 

fixturelement som är special och inte går att skapa med standard-

komponenter genom ModFix. 
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• Undersöka möjligheten att reduceras tiden som åtgår för att söka efter 

lösningar/varianter med ModFix-verktyget Fixture Designer för att uppnå 

ännu bättre effektivitet med ModFix. Denna reducering av söktiden kan leda 

till att få bättre ”flyt” då Fixture Designer används. 

• Undersöka möjligheten att implementera de förbättringsförslag som finns 

angivna i resultatavsnitten ovan (avsnitt 5.1.3, 5.2.3 och 5.3.3) för de tre 

testcase som genomförts i detta projekt. 
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Bilaga 1 – Skapa anpassat ModFix-verktygsfält 

Denna bilaga innehåller en detaljerad guide för att skapa ett anpassat verktygsfält 

med ModFix´s tre funktioner. 

För att enkelt kunna arbeta med ModFix integrerat i Process Simulate är det bra att 

anpassa ett verktygsfält i Process Simulate´s standardverktygsfält där knappar för 

de tre ModFix-funktionerna finns placerade (Figur 78). 

 

Figur 78. Anpassat ModFix-verktygsfält. 

Tillvägagångssättet för att skapas ett anpassat verktygsfält med ModFix´s ikoner är 

som följer; 

1) Högerklicka i Process Simulate´s standardverktygsfält 

2) Välj ”Customize…” (Figur 79) 

 

Figur 79. Anpassa verktygsfält. 

3) Klicka på OK 

4) Klicka på fliken ”Toolbars” (Figur 80) 

5) Klicka på knappen New… (Figur 80) 

6) Namnge det nya verktygsfältet, t.ex. ModFix (Figur 80) 

7) Klicka på OK (Figur 80) 
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Figur 80. Skapa och namnge verktygsfält. 

8) Klicka på fliken ”Commands” (Figur 81) 

9) Välj ”All Commands” i fältet ”Categories” (Figur 81) 

 

Figur 81. Alla Process Simulate´s kommandon. 

10) Leta upp ”Configuration Administrator”, ”Fixture Designer” och ”Modular 

Fixture Mapping Report” i fältet ”Commands” och dra respektive kommando 

till ModFix-verktygsfältet (Figur 82) 

 

Figur 82. Anpassa ModFix´s verktygsfält. 
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11) Dra därefter hela ModFix-verktygsfältet till Process Simulate´s 

standardverktygsfält (Figur 83) 

 

Figur 83. Placera ModFix-verktygsfältet i Process Simulate´s verktygsfält. 

12) Klicka sedan på Save Customization (Figur 84) 

13) Slutligen, klicka på Close (Figur 84) 

 

Figur 84. Spara det anpassade ModFix-verktygsfältet. 

Därefter kan hela den nuvarande kommandolayouten sparas genom att uppdatera 

kommandolayouten i ”Layout Manager”. 
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Bilaga 2 – Arbetsmetod för Configuration Administrator 

Denna bilaga består av en mer detaljerad guide för hur ModFix-verktyget 

Configuration Administrator används för att skapa fixturkonfigurationer. 

Arbetsmetoden för att skapa fixturkonfigurationer med ModFix´s 

administrationsverktyg (Configuration Administrator) finns beskriven i bilagan. 

ModFix´s administrationsverktyg, Configuration Administrator (Figur 85) är det 

ModFix-verktyg som används för att skapa fixturbaser, fixturenheter samt 

fixturkonfigurationer. 

 

Figur 85. ModFix - Configuration Administrator. 

Arbetsmetoden för att skapas en fixturkonfiguration med ModFix´s administrations-

verktyg Configuration Administrator är som följer (Tecnomatix, 2009); 

1) Sätt det konfigurationsbibliotek där fixturbasen, fixturenheten eller 

fixturkonfigurationen ska sparas. Konfigurationsbiblioteken där fixturbasen, 

fixturenheten och fixturkonfigurationen ska sparas heter, i angiven ordning; 

”Bases”, ”Units” respektive ”Configurations” (Figur 86). 

2) Skapa en fixturbas. Denna fixturbas ska sparas i det konfigurationsbibliotek 

som heter ”Bases”. 

3) Skapa de fixturenheter som ingår i den slutliga fixturkonfigurationen. Dessa 

fixturenheter sparas i konfigurationsbiblioteket som heter ”Units”. 

4) Skapas en ny fixturkonfiguration. Denna fixturkonfiguration ska sparas i det 

konfigurationsbibliotek som heter ”Configurations”. 

5) Lägg till varianter till fixturkonfigurationen om det behövs. 
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6) Definiera ”Basic Unit Structure”. Detta är de fixturenheter och/eller de 

standardkomponenter som kommer att visas i grafiken då en initial 

fixturstruktur skapas med ModFix-verktyget Fixture Designer. 

7) Slutligen ska fixturkonfigurationen sparas som en konfigurationsprototyp i 

biblioteket för fixturkonfigurationer, ”Configurations”. 

 

Figur 86. Konfigurationsbiblioteken där respektive enhet sparas.
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Bilaga 3 – Arbetsmetod för Fixture Designer 

Denna bilaga består av en mer detaljerad guide för hur ModFix-verktyget Fixture 

Designer används för att skapa kompletta fixturer. Arbetsmetoderna för att skapa 

en initial fixturstruktur, söka efter lösningar/varianter och uppdatera den initiala 

fixturstrukturen samt ersätta en befintlig fixturstruktur med en ny initial 

fixturstruktur finns beskrivna i denna bilaga. 

Fixture Designer (Figur 87) är ModFix-verktyget som används för att skapa en 

komplett fixtur. Detta verktyg består av tre funktioner. En funktion används för att 

skapa initiala fixturstrukturer eller fixturbaser (Create), en annan funktion används 

för att söka efter lösningar/varianter och uppdatera den initiala fixturstrukturen 

(Update). Den tredje funktionen används för att ersätta en befintlig initial 

fixturstruktur/färdig fixtur med en ny initial fixturstruktur (Replace). 

 

Figur 87. ModFix - Fixture Designer. 

Nedan följer en detaljerad arbetsmetod för ”Create”-funktionen, ”Update”-

funktionen respektive ”Replace”-funktionen i ModFix-verktyget Fixture Designer. 

  



   
 - Bilaga 3 - 

Johan Karlsson 109 2010-06-28 

A) Arbetsmetod för ”Create”-funktionen i Fixture Designer 

”Create”-funktionen (Figur 88) i ModFix-verktyget Fixture Designer används för att 

skapa en initial fixturstruktur eller en fixturbas. Denna initiala fixturstruktur placeras 

för att fixera produkten som ska bearbetas i en PLP eller i ett ”frame” medan 

fixturbasen placeras i valfri placering. 

 

Figur 88. "Create"-funktionen i ModFix´s Fixture Designer. 

För att kunna skapa en fixtur måste en sammansatt resurs (Compound Resource) 

skapas i Process Simulate. Denna sammansatta resurs skapas under ”Resuorces” i 

”Object Tree Viewer”. Den sammansatta resursen döps med ett lämpligt fixturnamn 

och är toppnoden för den fixtur som ska skapas. Under denna sammansatta resurs 

sparas fixturbasen och alla fixturkonfigurationer som tillhör fixturen. Därefter 

genomförs följande arbetsmetod för att skapa en initial fixturstruktur med 

”Create”-funktionen i Fixture Designer; 

1) Välj den typ som ska skapas i fältet ”Type”. De typer som finns att välja 

mellan är initial fixturstruktur (Basic Unit Structure) eller fixturbas (Fixture 

Base). 

2) I fältet ”Target resource” väljs den sammansatta resurs (Compound 

Resource) där den initiala fixturstrukturen eller fixturbasen ska sparas under. 

Denna sammansatta resurs finns under ”Resources” i ”Object Tree Viewer”. 

3) I fältet ”Configuration” väljs den fixturkonfiguration eller fixturbas som ska 

skapas. Fixturkonfigurationen eller fixturbasen väljs från fixturkomponent-

biblioteket som har skapats genom ModFix administrationsverktyg. 
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4) Välj därefter var (i grafiken) den initiala fixturstrukturen eller fixturbasen ska 

skapas. Den kan skapas antingen med en PLP som referens eller med ett 

”frame” som referens. 

5) Det femte och sista steget är att klicka på knappen Create vilket gör att den 

initiala fixturstrukturen eller fixturbasen skapas och visas i grafiken. 
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B) Arbetsmetod för ”Update”-funktionen i Fixture Designer 

”Update”-funktionen (Figur 89) i ModFix-verktyget Fixture Designer används dels 

för att söka efter lösningar/varianter till de initiala fixturstrukturerna och dels för att 

uppdatera de initiala fixturstrukturerna med en av dessa lösningar/varianter. 

 

Figur 89. "Update"-funktionen i Fixture Designer. 

Arbetsmetoden för att söka efter lösningar/varianter och uppdatera fixtur-

strukturen i ”Update”-funktionen är som följer; 

1) I fältet ”Target resource” väljs den sammansatta resurs (Compound 

Resource) där fixturstrukturen och fixturbasen är sparad. Denna 

sammansatta resurs finns under ”Resources” i ”Object Tree Viewer”. 

2) I fältet ”Fixture unit” väljs den initiala fixturstruktur som ska uppdateras. 

Denna fixturstruktur finns under den sammansatta resursen, under 

”Resources” i ”Object Tree Viewer”. 

3) I fältet ”Fixture base” väljs den fixturbas som den initiala fixturstrukturen ska 

fästas på. Denna fixturbas finns under den sammansatta resursen, under 

”Resources” i ”Object Tree Viewer”. 

4) I fältet ”Number of solutions” skrivs antalet lösningar/varianter in som ska 

visas i lösnings-/varianttabellen. 

5) Därefter kan sökningen filtreras om så önskas. Filtrering av sökningen görs 

genom att klicka på knappen ”Search Conditions”. 
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6) Genom att klicka på knappen Search söker Fixture Designer efter alla 

önskade lösningar/varianter som finns för den valda fixturstrukturen. Dessa 

lösningar/varianter visas i tabellen i underdelen av ”Update”-funktionen i 

Fixture Designer. 

7) Därefter väljs en av de lösningar/varianter som finns i tabellen genom att 

klicka på lösningen/varianten. 

8) Slutligen, genom att klicka på knappen Update Unit uppdateras fixtur-

strukturen och den färdiga fixturstrukturen inklusive den valda lösningen/ 

varianten visas i grafiken. 
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C) Arbetsmetod för ”Replace”-funktionen i Fixture Designer 

”Replace”-funktionen (Figur 90) i ModFix-verktyget Fixture Designer används för att 

ersätta en befintlig fixturstruktur/färdig fixtur med en ny initial fixturstruktur. Den 

nya initiala fixturstrukturen placeras i samma position som den befintliga 

fixturstrukturen/färdiga fixturen och med samma orientering. 

 

Figur 90. "Replace"-funktionen i Fixture Designer. 

Arbetsmetoden för att ersätta en befintlig initial fixturstruktur/färdig fixtur med en 

ny initial fixturstruktur är följande; 

1) I fältet ”Fixture unit” väljs den initiala fixturstruktur/färdiga fixturen som 

önskas ersättas. Denna initiala fixturstruktur/färdiga fixtur finns under den 

sammansatta resursen under ”Resources” i ”Object Tree Viewer”. 

(Då fältet ”Fixture unit” har fyllts i, fylls fältet ”Target resource” i 

automatiskt. Detta fält fylls i med namnet på den sammansatta resurs där 

den initiala fixturstrukturen/färdiga fixturen finns sparad. 

2) I fältet ”Configuration” väljs den nya fixturkonfiguration som ska ersätta den 

befintliga initiala fixturstruktur/färdiga fixturen. Fixturkonfigurationen eller 

fixturbasen väljs från fixturkomponentbiblioteket som har skapats genom 

ModFix administrationsverktyg. 

3) Slutligen, genom att klicka på knappen Apply ersätts den befintliga initiala 

fixturstrukturen/färdiga fixturen med den nya initiala fixturstrukturen. Den 

nya fixturstrukturen placeras i samma position som den befintliga initiala 

fixturstrukturen/färdiga fixturen och med samma orientering. 
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Bilaga 4 – Uppbyggnad av fixturkonfiguration 

Denna bilaga visar hur en fixturkonfiguration och dess ingående standard-

komponenter, fixturenheter och varianter är uppbyggda. Uppbyggnaden vissas i 

form av en Bill Of Material (BOM). 

Uppbyggnaden av fixturkonfigurationen ”CL___C__110_01H” och vilka standard-

komponenter, varianter och fixturenheter som ingår i fixturkonfigurationen 

illustreras i Figur 91 till Figur 107 nedan. Även hur de ingående fixturenheterna och 

varianterna byggs upp visas i dessa figurer. En Bill Of Material (BOM) av 

fixturkonfigurationen, fixturenheterna och varianterna visas i figurerna nedan. En 

BOM visar hur en fixturkonfiguration, fixturenhet och/eller variant är uppbyggd och 

vilka ingående enheter som finns för dessa. Även antal av varje ingående 

standardkomponent, fixturenhet och/eller variant visas i en BOM. Figur 91 nedan 

visar en BOM för fixturkonfigurationen ”CL___C__110_01H”. Figur 92 nedan visar 

en BOM för fixturenheterna ”ASM_BLH_12450” och ”ASM_BLH_12454”. 

 

Figur 91. BOM av fixturkonfigurationen ”CL___C__110_01H”. 
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Figur 92. BOM för fixturenheterna "ASM_BLH_12450" och "ASM_BLH_12454". 

Figur 93 nedan visar en BOM för varianten ”VAR_RIH_CL” (prefixet VAR_ indikerar 

att det är en variant). Figur 94 nedan illustrerar en BOM för varianten 

”VAR_ASM_RIH”. 

 

Figur 93. BOM för varianten "VAR_RIH_CL". 
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Figur 94. BOM för varianten "VAR_ASM_RIH". 

Figur 95 visar en BOM för varianterna ”VAR_RIH_CB_044_0” till 

”VAR_RIH_CB_044_5”. Figur 96 nedan visar en BOM för varianterna 

”VAR_RIH_CB_064_0” till ”VAR_RIH_CB_064_5”. 

 

Figur 95. BOM för varianterna "VAR_RIH_CB_044_0" till "VAR_RIH_CB_044_5". 
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Figur 96. BOM för varianterna "VAR_RIH_CB_064_0" till "VAR_RIH_CB_064_5". 

Figur 97 illustrerar BOM för varianterna ”VAR_RIH100” och ”VAR_RIH050”. Figur 98 

visar en BOM för fixturenheterna ”ZZ_RIH_100_D_AL” till ”ZZ_RIH_400_O_ALS”.  

 

Figur 97. BOM för varianterna "VAR_RIH100" och "VAR_RIH050". 
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Figur 98. BOM för fixturenheterna "ZZ_RIH_100_D_AL" till "ZZ_RIH_400_O_ALS". 

Figur 99 visar en BOM för fixturenheterna ”ZZ_RIH_050_D_AL” till 

”ZZ_RIH_350_O_ALS”. Figur 100 illustrerar en BOM för fixturenheten 

”Z_H_SCREW”. Figur 101 visar en BOM för fixturenheterna ”ZZ_CBH_044_” och 

”ZZ_CBH_064_”.  

 

Figur 99. BOM för fixturenheterna "ZZ_RIH_050_D_AL" till "ZZ_RIH_350_O_ALS". 
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Figur 100. BOM för "Z_H_SCREW". 

 

Figur 101. BOM för fixturenheterna "ZZ_CBH_044_" och "ZZ_CBH_064_". 

Figur 102 nedan visar en BOM för varianterna ”VAR_ASM_SQH_0” till 

”VAR_ASM_SQH_90S”. Figur 103 nedan illustrerar en BOM för fixturenheterna 

”ASM_SQ1H_0_” till ”ASM_SQ1H_2_” och "ASM_SP_SQ1H_0_" till 

"ASM_SP_SQ1H_2_". 

 

Figur 102. BOM för varianterna "VAR_ASM_SQH_0" till "VAR_ASM_SQH_90S". 
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Figur 103. BOM för fixturenheterna "ASM_SQ1H_0_" till "ASM_SQ1H_2_" och 

"ASM_SP_SQ1H_0_" till "ASM_SP_SQ1H_2_". 

Figur 104 nedan visar BOM för varianten "VAR_SQ1H_" och fixturenheterna 

"ZZ_CBH_032_" och "ZZ_CBH_052_". Figur 105 visar en BOM för varianten 

”VAR_RIH_CB_040_”. 

 

Figur 104. BOM för varianten "VAR_SQ1H_" och fixturenheterna "ZZ_CBH_032_" och 

"ZZ_CBH_052_". 
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Figur 105. BOM för varianten "VAR_RIH_CB_040_". 

Figur 106 nedan illustrerar en BOM för varianterna ”VAR_RIH_CB_040_0” till 

”VAR_RIH_CB_040_5”. Figur 107 nedan visar en BOM för fixturenheten 

”ZZ_CBH_040_”. 

 

Figur 106. BOM för varianterna "VAR_RIH_CB_040_0" till "VAR_RIH_CB_040_5". 
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Figur 107. BOM för fixturenheten "ZZ_CBH_040_". 


