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EXAMENSARBETE 

 i 

Simulering av bultsvetsrobotar med IPS 2.0 
– För att utreda optimerings och balanseringsmöjligheter 

 

Sammanfattning 

Denna studie är genomförd på en bultsvetsstation med fyra bultsvetsrobotar från ABB 

som används i den dagliga produktionen i karossfabriken på Saab Automobile i Trollhättan. 

I dagsläget används off-lineprogrammerade robotprogram från IGRIP i flera robotceller på 

karossfabriken. IGRIP har under flera år används utan att man har någon metod för att 

utvärdera för hur kapaciteten i robotcellerna utnyttjas. Begränsningarna hos IGRIP är att 

det inte automatiskt kan beräkna och generera kollisionsfria banor vilket är mycket 

tidskrävande. Programmeringen av via-punkterna sker via manuell inmatning i programmet 

vilket medför att de inte utnyttjar maximal kapacitet i robotcellen. Dessa problem har lett 

till att Saab ville undersöka potentialen för att frigöra kapacitet i en robotcell med hjälp av 

en programvara under utveckling, IPS 2.0. Den nyare programvaran utvecklas av FCC och 

besitter optimerings- och balanseringsfunktioner samt genererar kollisions fria rörelsebanor 

för robotarna i robotcellen. En optimerad bana och en referensbana har skapats för att 

kunna utvärdera en procentuell förändring av tiden. Det visade sig att det finns stor 

potential att frigöra kapacitet i den undersökta cellen med hjälp av IPS 2.0. 
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Simulation of stud weld robots in IPS 2.0 
–To investigate optimization and load balance opportunities 

 

Summary 

This study has been performed on a stud weld station consisting of four stud weld robots 

from ABB which are used in the daily production at the body plant of Saab Automobile in 

Trollhättan. Currently, off-line programmed robot programs from IGRIP are used in 

several robot cells in the body plant. IGRIP has been used for several years without having 

any evaluation method for how the capacity has been used in the robot cells. The 

limitations of IGRIP are that it cannot automatically generate collision free paths, which is 

very time consuming. The input of the via-points is done manually by the programmer 

which results in less than maximum capacity in the robot cell. These problems have 

triggered Saab to investigate the potential for making capacity available by using a software 

under development, IPS 2.0. The software is developed by FCC and has optimization and 

balancing functions. It can also generate collision free paths for the robots in a robot cell. 

One optimized path and one reference path have been created in order to evaluate the time 

reduction in percent.  It was shown that there was potential to free up capacity in the robot 

cell by using IPS 2.0. 
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Förord 

Rapporten är resultatet av ett examensarbete som utförts på Saab Automobile AB i 

Trollhättan. Arbetet har till störst del bedrivits hos produktionsberedningsavdelningen 

förutom en snabb introduktionskurs genomfördes hos FCC inom IPS 2.0. Examensarbetet 

motsvarade 15hp på maskiningenjörsprogrammet vid Högskolan Väst 

Arbetsfördelningen har varit jämt fördelad mellan författarna och båda har varit lika aktiva 

i alla delar av rapporten. 

Vi vill tacka Lennart Malmsköld och Mattias Andreasson på Saab Automobile AB som tog 

sig tid och gjorde detta examensarbete möjligt. Vi vill vidare tacka personalen på FCC för 

snabb och tydlig support vid de tillfällen problem har uppstått, vår handledare Anders 

Appelgren på Högskolan Väst för kontinuerligt stöd under arbetets gång samt 

universitetsadjunkt Niklas Ericsson vid Högskolan Väst för stöd med de matematiska 

problemen som uppstod under arbetet. 
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Nomenklatur 

IGRIP  – En robotsimuleringsmjukvara. 

IPS  – Industrial Path Solution. En forskningsprogramvara för simuleringar som 

är under utveckling hos FCC. 

FCC  – Fraunhofer Chalmers Centre, skaparen och ägaren av IPS. 

Kvaternion – ”Element i en utvidgning av de reella talen till ett fyrdimensionellt 

talområde”, ett slags fyrdimensionella komplexa tal. 

Euler vinklar – Rotationsvinklar kring x-, y- och z-axlarna. 

TCP  – Tool Center Point. Den punkt som i robotprogrammet representerar 

verktygets spets. 

Hemmaläge – Den position som roboten står i då den inte är i drift. 

WRML – Ett filformat. 

PLC – Programmable Logical Controllers, Datorbaserat styrsystem avsedda att 

arbeta i industriell miljö för styrning av tillverkningsprocesser i realtid [1]. 

RCS – Robot Controller Simulation, Modul som ger den simulerade roboten 

verkliga rörelsedata

 

Plugin – Modul i huvudprogrammet. 

Studs  – Bultsvetsar. 

*.studs – Filformat för bultsvetsar i IPS. 

 

                                                 
 Mattias Andreasson, Manufacturing Simulation Engineer på Saab, intervju 20 maj 2010. 
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1 Inledning 

SAAB grundades 1937 och är en akronym som kommer av Svenska Aeroplan Aktiebolaget 

[2]. Företaget grundades ursprungligen för att tillverka flygplan åt det svenska försvaret. 

1947 byggdes den första bilmodellen som kallades Saab 92. Personbilarna har ofta varit 

föregångare gällande ny teknik. Saab 92 hade redan på fyrtiotalet framhjulsdrift och 

aerodynamiska former. Den första praktiskt användbara bilturbon tillverkades 1977 och 

återfanns i Saab 99 turbo [3]. Saab och Scania slogs 1969 ihop och bildade Saab-Scania. 

Tillverkningen av personbilar avknoppades till ett särskilt bolag 1990, Saab Automobile 

(nedan kallat Saab). Saab-Scania sålde halva bolaget till GM och 1995 delades Saab-Scania 

till Saab AB och Scania. År 2000 köpte GM hela Saab. 26 januari 2010 kom beskedet att 

Spyker köper Saab och den 23 februari tog Spyker Cars officiellt över ägandeskapet av Saab 

från GM.   

1.1 Examensarbetets bakgrund 

Saab tillverkar karosserna till sina fordon i sin karossfabrik i Trollhättan. 

Tillverkningsprocessen utgörs till stor del av robotar i robotceller som monterar och 

svetsar ihop de olika karosseridelarna. I dagsläget är robotcellerna modellerade i 

programvaran IGRIP. Saab ville närmare utreda om det fanns potential att förbättra 

cykeltiden och frigöra kapacitet i en specifik cell med hjälp av IPS 2.0, en 

simuleringsmjukvara från FCC [4], med funktionalitet för optimering och balansering. 

Den befintlig robotiserade bultsvetsstationen behövde byggas upp och ombalanseras 

virtuellt i IPS 2.0. Detta för att närmare identifiera vilken förbättringspotential som kan 

finnas gällande balansering. 
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1.2 Syfte, mål och avgränsningar 

Syftet var att klargöra om det fanns förbättringsmöjligheter för robotbanor i produktion 

genom användningen av en programvara med balansering- och optimeringsfunktion. Vid 

märkbara förbättringar skulle en manual för att möjligöra en överföring mellan 

programvarorna skrivas för att underlätta för simuleringsingenjörernas framtida arbeten. 

Målet var att ställa upp en jämförelse mellan existerande robotbanor samt de som blivit 

optimerade och lastbalanserade i IPS 2.0. Det innebar att jämföra de rörelsebanor som 

robotarna i den verkliga cellen använde, med en IPS-optimerad och balanserad lösning av 

motsvarande arbetsinnehåll.  

Arbetet omfattade en specifik robotcell i Saabs karossfabrik. Det ingick endast jämförelse 

mellan existerande robotbanor skapade i IGRIP, och motsvarande framtaget i en 

programvara, IPS 2.0, med optimerings och balanseringsfunktionalitet. För att uppnå syftet 

krävdes det att en överföring av modellerna från IGRIP till IPS 2.0 var möjlig.  
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2 Tillvägagångssätt och Metod 

I det här kapitlet presenteras den metod och tillvägagångssätt som valts för examensarbetet. 

Arbetet delades upp i fyra faser, inledningsfasen, överföringsfasen, optimeringsfasen och 

analysfasen. I figur 1 nedan går det att utläsa arbetsgången och syftet till respektive fas. 

 

2.1 

                           

 

 

 

 
 

Figur 1. Illustration över de faser och tillvägagångssätt som användes i arbetet 
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Inledningsfasen 

Då mål och syfte (se kap. 1.2) från uppdragsgivaren bygger på jämförelser med en 

optimerad virtuell robotcell krävdes det kunskap i den mjukvaran som skulle användas, 

något som inte fanns vid projektstarten. En intensivkurs i IPS som byggde på självstudier 

genomfördes under tre dagar hos företaget. Denna i kombination med en endagskurs hos 

FCC gav de kunskaper som krävdes för att kunna utföra projektet.  

Inledningsvis utfördes även en fördjupande litteraturstudie gällande off-lineprogrammering. 

Litteratursökningen gjordes via de databaser som var tillgängliga via Högskolan Västs 

bibliotek, främst Scopus och Libris användes. Litteraturstudien genomfördes för att skapa 

förståelse och bredda kunskaperna inom området banplanering och robotsimulering, 

främst mot off-line programmering och optimeringsteknik. 

2.2 Överföring 

Överföringen av modeller från nuvarande programvaran IGRIP till IPS 2.0 gjordes för att 

kunna jämföra de befintliga robotbanorna med IPS optimerade och lastbalanserade 

robotbanor. För att efterlikna de befintliga robotbanorna för robotcellen i karossverkstaden 

avlästes process- och via-punkter ur de befintliga robotprogrammen för respektive robot. 

De avlästa process- och via-punkterna lades in i IPS för att skapa existerande robotbanor 

virtuellt.  

För att möjliggöra en virtuell modell av robotcellen behövdes de rotationer i via-punkter 

och processpunkter som fanns programmerade i roboten omvandlas.ABB-robotarna 

arbetade med kvaternioner och IPS 2.0 med eulervinklar. Omvandlingen av kvaternioner 

till eulervinklar var mycket tidskrävande då alla kvaternioner var tvungna att skrivas in 

manuellt i det program som fanns tillgängligt på företaget, Quatcalc. Ett nytt program skrevs 

för att kunna hantera stora delar av omvandlingen från kvaternioner till eulervinklar 

automatiskt. Programmet skrevs på ett sådant sätt att filen med de omvandlade vinklarna 

och koordinaterna utan svårighet kunde användas för skapandet av processpunkter i IPS 

2.0. För en djupare beskrivning av programmet se bilaga A . En CD-skiva med en kopia av 

programmet finns på sista sidan i arbetet (bilaga G). 

I syftet nämns även att en överföringsmanual skulle skrivas om överföringsmomentet var 

genomförbart. När manualen togs fram skrevs kortfattat all fakta för överföringar ner för 

att inget steg gällande överföringen skulle glömmas. När alla steg var nedskrivna 

reviderades manualen och uppenbara delar togs bort medan de delar som var svåra att 

förstå förtydligades. Dessa steg gjordes för att få en väl genomarbetad och lättläst 

instruktion för de simuleringsingenjörer som skall genomföra eventuella importer av 

WRML-filer till IPS 2.0 i framtiden. Manualen finns i sin helhet i bilaga B. 
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En litteraturstudie om utformningen av tekniska manualergenomfördes för att höja 
kvaliteten och säkerställa att manualen uppfyller de aspekterna som bör inkluderas med 
avseende på läsbarhet (bilaga C).  

De metoder för att analysera texten i manualen som använts var, läsbarhetsindex (LIX) och 

Nominalkvot (NQ) [5-7]: 

 

                        (ekv. 1) 

 

                    (ekv. 2) 

 

LIX är inget säkert sätt för att se om en text är lättläst eller inte. Men ger en fingervisning 

av läsbarheten i texten. LIX har ibland fått stark kritik då varierad meningslängd bidrar till 

att läsningen blir lättare och som LIX behandlar bland annat just meningslängden blir inte 

alltid värdet helt sanningsenligt [6]. 

Normalvärdet för NQ är 1.0, vilket är normalt för morgontidningar samt läroböcker från 

högstadiet. Enligt Marica Ahlberg och Elisabeth Norén [5] har en informationstext högre 

nominalkvot än normalen då det inte skall finnas med irrelevant information som kan göra 

texten tvetydig.  

2.3 Optimering 

Cykeltidsreduktionen utfördes genom att behålla processpunkterna och radera alla 

befintliga via-punkter. IPS 2.0 optimerings och lastbalanseringsfunktion utnyttjades för att 

ge en ny och reducerad cykeltid.  

IPS 2.0 löste till stora delar optimeringen själv och gav inte användaren så stora möjligheter 

att påverka och styra optimeringsförfarandet. De punkter som gick att påverka var: 

 Processtid 

 Närmsta vinkel till ledernas ändlägen som tillåts 

 Minsta avstånd till arbetsobjekt 

 Inverslösningar 

 Antal iterationer för att hitta en lösning 

 Hur långt ifrån en optimallösning som tilläts 

 Maximal beräkningstid  
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2.4 Analys 

I analysen gjordes en jämförelse för att få fram de relativa förändringarna i procent. Då det 

inte gick direkt att jämföra den virtuella robotcellens cykeltider med den verkliga cellens 

gjordes en jämförelse mellan referensbanan och den optimerade banan som båda skapades 

i IPS 2.0. Det gjordes för att kunna uppskatta den eventuella förbättringspotentialen som 

utnyttjades hos IPS optimerings- och lastbalanseringsfunktion. 

Den procentuella skillnaden beräknades fram mellan referensensbanans respektive den 

optimerade och lastbalanserades tider: 

 

  (ekv. 3) 

 

Som tidigare nämnts var inte en direkt jämförelse möjlig mellan den virtuella och den 

verkliga tiden. Anledningen till det var bland annat att IPS saknar RCS-modul som gjorde 

att robotarnas hastigheter i lederna inte stämde med verkligheten. Tidsförändringen (%) i 

datorn antogs kunna vara jämförbar med verkligheten då alla simulerade tider var uppmätta 

med samma förutsättningar.  
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3 Off-line/on-lineprogrammering 

Det finns i huvudsak två metoder att programmera en robot: on-lineprogrammering och 

off-lineprogrammering [8].  

On-lineprogrammeringen sker på plats med roboten. Det gör att programmeringen blir 

handgriplig och direkt, den sker i verklig miljö samt att funktionen lätt kan kontrolleras på 

såväl enstaka delar som i sin helhet.   

Nackdelarna som finns med on-lineprogrammering är bland annat att robotsystemet måste 

tas i anspråk för programmeringen. Vid lågvolymstillverkning med varierande produkter i 

samma robotcell kan tidsåtgången för programmeringen av robotprogrammet vara högre 

än den produktiva tiden för den specifika produkten. Det kan göra att kostnaden för 

programmeringen på grund av stillestånd blir för hög för att kunna hålla produktionen 

ekonomiskt lönsam. Vidare nackdelar som bör tas i beaktning är att det är besvärligt att 

göra komplicerade och långa program med alla störkällor som kan finnas i 

verkstadsmiljöer. Dessa störningar kan leda till koncentrationsstörningar, vilket kan 

resultera i fel [8]. 

Off-lineprogrammering ger generellt en högre produktivitet, då programmeringen sker 

medan tidigare program fortfarande används av roboten. Dock krävs det ofta justeringar av 

off-lineprogrammet i det verkliga robotsystemet.  

Ett robotprogram som programmeras off-line ger dock ofta kortare stilleståndstid jämfört 

med motsvarande rörelser i ett on-lineprogrammerat robotprogram. Dokumentationen av 

robotprogrammet blir också bättre vid off-lineprogrammering jämfört med motsvarande 

on-lineprogram. Det gör att möjligheterna att generera ett väl strukturerat robotprogram 

ökar och delar av programmet kan återanvändas i robotprogram med likartade uppgifter.  

Även inom off-lineprogrammering finns det nackdelar. Det kräver erfarenhet av traditionell 

datorprogrammering samt yrkeserfarenhet av de applikationer som krävs för att kunna 

utföra och programmera vissa arbetsprocesser. En annan nackdel är att modellen ofta inte 

stämmer helt med den verkliga robotcellen. Genom att använda 

laseruppmätningsutrustning kan felen mellan den verkliga och den virtuella cellen minskas. 

Det kan bidra till att de problem som förekommer inom off-lineprogrammering kan 

minskas eller elimineras helt. 
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3.1 Flerrobotceller 

Definitionen av en flerrobotcell är en cell som består av mer än en robot som arbetar på ett 

eller flera gemensamma objekt. Robotarna kan utföra arbete på alla sidor av objektet och 

har då möjlighet att generera en stor arbetsvolym. Då robotarna kan arbeta på alla sidor av 

objektet ökar flexibiliteten för produktionen.  

De detaljer som bearbetas transporteras in eller ut i cellen med hjälp av transportband eller 

med robotar. Den totala tid som robotarna är i arbete (robot cycle time) i en cell räknas 

från att den första roboten börjar arbeta till den sist bearbetande roboten avslutar arbetet. 

Det finns olika metoder för att kunna ha flera robotar arbetande med varandra, exempel på 

dessa är, master-slave, en gemensam robot controller och ett PLC. Vilken metod som är att 

föredra beror på cellens uppbyggnad. 

Industrin gör i dagsläget större steg mot automatisering av produktionen än vad som 

tidigare har gjorts, vilket gör att man snabbare och billigare kan tillverka produkter [9]. 

Ytterligare en aspekt som finns är att man kan utnyttja robotar för att uppnå en jämnare 

kvalitet, då man med en korrekt programmerad robot kan eliminera de fel som kan 

uppkomma på grund av den mänskliga faktorn.  

För att klara att hålla hög produktivitet krävs det att företagen håller ner cykeltiden och 

arbetar bort onödiga väntetider och flaskhalsar och ta bort all tid som inte är värdeökande 

för produktionen. Cykeltiden kommer att minska radikalt genom att man inför flera 

robotar som delar på arbetet istället för att ha en enrobotcell. 

Vid introduktionen av flerrobotceller arbetade de ofta oberoende av varandra på varsin sida 

av objektet och utan risk att kollidera med varandra. I dagsläget krävs det ofta att någon 

form av styrsystem används så att robotarna kan arbeta kollisionsfritt i varandras zoner. 

Flerrobotceller är mångsidiga och kan bland annat användas till olika 

monteringsoperationer och mätning av komplexa geometrier. Vilken väg och ordning som 

roboten skall gå för att utföra arbetet på effektivaste tiden kan vara svår att avgöra vid 

manuell programmering. För att göra t.ex. monteringsarbetet effektivare kan datorstödda 

beräkningar och simuleringar krävas.  
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3.2 Zonbokning 

Ett problem som kan uppkomma i celler med flera robotar är så kallad interlocking. Det 

innebär att robotarna är i vägen för varandra och hindrar varandra att utföra arbete. 

Problemet undviks i nuläget med hjälp av zonbokning, vilket medför att cykeltiderna kan 

göras betydligt kortare än för några år sedan. Zonbokning tillåter robotarna att arbeta på 

gemensamma arbetsytor utan att kollidera med varandra. Robotarnas arbete koordineras 

upp så att kollision inom arbetsvolymen undviks. I figur 2 illustreras två kolliderande 

robotarmar. De röda partierna visar var kollision sker. 

  

Metoden använder sig av zoner som definierats i förväg och bildar en volym i 

robotrymden. När två robotars arbetsvolymer korsas och kollision kan uppstå måste dessa 

zoner definieras, vilket oftast görs manuellt. Zonen skall bara kunna beträdas av en robot åt 

gången och det som sköter logiken bakom zonbokningen är i dagsläget ofta en PLC.  

Kortfattat förklarat fungerar zonbokning genom att robotarna inväntar tillåtelse att arbeta i 

den gemensamma zonen. Roboten skickar en förfrågan om zonen är ledig till PLC. Denna 

kontrollerar om zonen är ledig och tillåter då roboten att beträda zonen och utföra sitt 

arbete. Cykeltiderna som har jämförts med tidigare metoder har minskat med hjälp av 

zonbokning, men kan i teorin minskas mer. Med snabbare och säkrare kommunikation kan 

mindre avstånd mellan robotarna användas [9]. Hur IPS hanterar 

interlockingproblematiken nämns längre fram i arbetet. 

 

 

 

 
Figur 2 Illustration av två robotarmar som kolliderar, i IPS 2.0 
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I nuläget används relativt stora zoner för att säkra vägarna för robotarna. Problemet är att 

större zoner ger längre väntetider för robotarna, vilket i sin tur leder till cykeltider som är 

långt ifrån optimala. Med mindre zoner minskar vänte- och cykeltiderna, vilket man 

försöker eftersträva. Robotarna arbetar då närmare varandra vilket medför att säkerheten 

mot kollisioner minskar. Det kräver en mycket snabb och näst intill ständig 

kommunikation mellan robotarna, men det finns inga robotceller i dagsläget som använder 

sådana kommunikationsmetoder. Den begränsande faktorn vid zonbokning i fler 

robotceller idag är PLC [9]. 

3.3 IPS 2.0 

Programvaran som har använts i arbetet är IPS 2.0. Programmet har en helt ny grund men 

delar grafiskt utseende med föregångaren IPS 1.4, se figur 3. Det som är nytt med IPS 2.0 

är att optimering och lastbalansering av robotbanor kan göras automatiskt. Programmet 

beräknar vilka punkter som kan hanteras av vilka robotar, samt vilka lösningar som är 

möjliga för respektive robot. Användaren matar in information om inom vilka villkor som 

roboten tillåts arbeta inom, dessa är: 

 Soft angle limit - Anger den närmsta vinkel till ledernas ändlägen som roboten tillåts 

röra sig till. 

 Clearance – Det minsta avstånd som roboten tillåts ha till statiska geometrier. 

 
Figur 3 Det grafiska utseendet hos IPS 2.0 känns igen från föregångaren IPS 1.4 
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Optimeringen utförs genom att programmet testar olika ordningsföljder för 

processpunkterna som roboten skall arbeta i. Det styrs av hur många iterationer samt hur 

nära optimal lösning som tillåts av användaren. Lastbalanseringsfunktionen använder de 

genererade lösningarna för att fördela processpunkterna mellan robotarna så att den lägsta 

cykeltiden erhålls. 

Optimerings- och lastbalanseringsfunktionerna sparar tid som annars skulle gått åt till att 

manuellt ange processpunkter för banplaneringen. I IPS 2.0 sker det helt automatiskt. 

Simuleringsmöjligheterna ger snabbt en uppfattning om hur robotstationen kommer kunna 

genomföra den tänkta uppgiften.  

Programmet stödjer import av filer med WRML-format, vilka kan exporteras från flera 

modellerings- och simulerings program som används i dagsläget. IPS hanterar utan 

svårighet stora modeller t.ex. en komplett svetsstation. Det gör att programmet blir lätt att 

använda och arbetet sker snabbt utan onödiga uppehåll då IPS 2.0 inte kräver så hög 

prestanda av hårdvaran.  

IPS 2.0 löser problemet med interlocking genom hastighetsanpassning i respektive robots 

leder


 Roboten med den längsta cykeltiden får högre prioritet och tillåts arbeta, om 

möjligt, utan avbrott. Det görs för att ge lägsta möjliga cykeltiden i cellen 

 

 

                                                 
 Daniel Segerdahl, MSc FCC, intervju den 27 april 2010. 
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4 Resultat 

4.1 Robotbanor 

För att få en referenstid för robotbanan skapades de via-punkter som fanns i det befintliga 

robotprogrammet. Avsikten var att virtuellt efterlikna den robotbanan som användes i den 

befintliga robotcellen i karossfabriken. Vid simuleringen sattes ”process time” till 0 för alla 

via-punkter då roboten endast skulle passera via dessa. Via-punkter och svetsoperationer 

som i verkligheten användes för respektive robot lades in i samma ordning som arbetet 

utfördes i robotprogrammet. Där IPS 2.0 hittade flera lösningar gällande åtkomst av 

punkterna valdes manuellt de lösningar till varje punkt som skulle användas. Det gjordes 

för att förhindra att inverslösningar som inte förekommer i verkligheten användes. Samtliga 

val av lösningar finns presenterade i bilaga D.  

IPS 2.0 saknade RCS-modul vilket medförde att den tid som skapades virtuellt inte var 

direkt jämförbar med den verkliga robotstationens tid. Mätningarna som utfördes i IPS 2.0 

och jämförelsen mellan programmets tid och verkligheten gjordes för att få en uppfattning 

om hur väl IPS 2.0 representerade den verkliga robotbanan. I robotprogrammet användes 

kommandona MOVEL och MOVEJ, vilka gör en linjär- respektive en joint-rörelse mellan 

de förutbestämda punkterna i robotprogrammet. Dessa kommandon kunde inte manuellt 

anges till respektive robot vid simuleringen utan IPS 2.0 hittade den rörelse som 

programmet ansåg vara lämpligast för den specifika robotrörelsen. Det gjorde att en 

felmarginal av okänd storlek uppkom. Den förväntade förbättringen beräknades på IPS 2.0 

tider både på de befintliga robotbanorna samt de optimerade.  

För att det skulle vara genomförbart att beräkna en genomsnittstid som robotarna arbetade 

i den verkliga robotcellen uppmättes fem tider på den roboten som hade längst cykeltid.  

I tabell 1 visas de data över de mätningar som utfördes och de resultat som IPS 2.0  

producerade. För fullständiga data se bilaga E. 

 

 

Tabell 1 Mätdata av de tider som under arbetet beräknats. 

Operation Tid i sekunder 

Befintlig bana, Oplanerad, IPS 27,8535 

Befintlig bana, Planerad, IPS 27,8848 

Befintlig bana, Planerad, koordinerad, IPS 27,8848   (Refernsbana) 

Optimerad bana och lastbalanserad bana. IPS 22,2825 

Genomsnittstid hos befintlig bana, Verklighet  47,78 
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Genom de jämförelser som har gjorts mellan den virtuella referensbanan och den 

optimerade samt lastbalanserade virtuella robotbanan har en teoretisk frigjord kapacitet på 

20 % funnits. Den optimerade banan hade ”Gap to optimum solution” 0, vilket innebar att 

den enligt IPS 2.0 inte gick att förbättra mer (bilaga E). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ger i teorin en förbättrad tid på 38,2 sekunder mot tidigare 47,8 sekunder. Resultatet 

visar på att IPS 2.0 har potential för förbättringsarbetet gällande cykeltider i robotceller.  
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4.2 Manualen 

Manualen som skrevs upplevs ha en god läsbarhet med avseende på det området den är 

skriven för. Det kan stödjas av LIX värdet 44 som i text innefattar officiella skrivelser och 

populärvetenskapliga artiklar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominalkvoten är ett mått på hur packad informationen i en text är enligt ekv.2. 

 

 

 

Nominalkvoten blev 1,49 vilket kan tolkas som att informationen i texten är packad och 

inte innehåller överflödiga utfyllnadsord.  

Den personal på Saab som testade manualen tyckte att den var lätt att läsa och förstå. 



Simulering av bultsvetsrobotar i IPS 2.0 
 

15 

5 Analys/diskussion 

5.1 IPS 2.0 

IPS 2.0 saknade RCS-modul vilket medförde att robotarna i den simulerade cellen inte 

rörde sig med samma hastigheter som robotarna i verkligheten. Det resultat som erhölls vid 

simuleringarna kunde då inte användas som absoluta tider som återspeglade verkligheten 

utan mer som fingervisningar. Det var orsaken till att modellen byggdes upp med befintliga 

via-punkter och en referens tid beräknades. Den optimerade robotbanas tid sågs som direkt 

jämförbar med referensbanans.  

Då det kunde finnas flera inverslösningar, för en robot att nå en processpunkt hittade IPS 

alla lösningar. Den som i verkligheten användes kunde ibland vara svår att hitta. Till 

problemet fanns det inte några direkta lösningar utan alla punkterna fick testas manuellt för 

att hitta den lösning som bäst överrensstämde med verkligheten.  

När referensbanan byggdes upp användes ”studs features” även för via-punkterna men med 

processtiden satt till 0. Det gav process- och via-punkterna en frihet som inte var önskad. 

Då de kunde rotera kring punkternas z-axel återspeglades inte den verkliga robotrörelsen 

över dessa punkter. Efter att en förfrågan till FCC skickades angående hur problemet skulle 

avhjälpas gavs förslaget att omvandla ”studsen” till ”General features” som är låsta för rotation 

kring alla axlar, en lösning som fungerade till punkterna.  

Den optimerade banan skapades helt automatiskt men beroende på inställningarna som 

gjordes i programmet gavs olika tider.  Med ”gap to optimum solution” satt till 0 gavs den 

lösning som var närmast den optimala lösningen procentuellt .  

 

5.2 Kvaternionsomvandlingsprogrammet 

Kvaternionsomvandlingsprogrammet sparade mycket tid vid kontrollerna av de överförda 

processpunkterna och kommer spara mycket tid för framtida omvandlingar av 

robotkoordinater mellan kvaternioner och eulervinklar. Vid skrivandet av 

kvaternionsomvandlingsprogrammet uppstod det problem vid beräkningen för omvandling 

av kvaternioner till eulervinklar. Det skrivna programmet gav för ett fåtal kvaternioner rätt 

eulervinklar men större delen av lösningarna var felaktiga. 

Efter vidare analys av ekvationerna hittades att i de ekvationer som användes angavs för 

atan2 först Y-värdet därefter X-värdet men i Excel har Microsoft vänt på dessa värden, så 

deras funktion för atan2 var först X-värdet därefter Y-värdet. Det var orsaken till de 

felaktigt beräknade rotationerna. Efter förflyttningen av dessa två värden fungerade 

omvandlingsprogrammet. Programmets lösningar är kontrollerade mot de lösningar som 

det tidigare programmet ”Quatcalc” genererade. 
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5.3 Importer till IPS 

Vid importen av den aktuella robotcellen uppkom ett antal lätthanterliga problem. Den 

första roboten som importerades från IGRIP hade stora geometrifel. Orsaken till dessa fel 

var att modellen från IGRIP saknade ytnormaler. Problemet avhjälptes då FCC skickade en 

robot med kinematik som användes vid uppbyggnaden av robotcellen. 

Skapandet av TCP:er på robotarna medförde förändringar av koordinaterna i 

robotprogrammet.  X och Z fick byta plats med varandra i IPS jämfört med hur 

koordinaterna i robotprogrammet var angivna då TCP:n låg under robotens verktyg i 

geometriträdet. Hade det gått att vrida robotens tool0 i IPS hade denna förflyttning mellan 

X och Z ej vart nödvändig. 

Efter importen av process- och via-punkter kom inte roboten åt alla processpunkter vilket 

gjorde att det var omöjligt att skapa en korrekt referensbana. Problemet härstammar från 

att fel värden skrevs in i omvandlingsprogrammet vid omvandlingen av kvaternioner till 

eulervinklar samt att fel koordinater utlästes ur robotprogrammet för robotarnas 

placeringar. Problemet med de felaktiga koordinaterna löstes då det nya 

omvandlingsprogrammet var klart och omvandlade allt automatiskt och uteslöt den 

mänskliga faktorn som felkälla. 

Ytterligare begränsningar vid arbetet i IPS var att det inte gick att exportera de skapade 

robotbanorna och att det inte gick att spara det arbete som gjordes gällande banplanering. 

Det innebar att varje gång programmet stängdes av eller startades om var en ny planering 

tvungen att utföras. Problemet löstes till viss del genom att ordningen samt vilken lösning 

som användes skrevs ner och vid omstart av programmet valdes bara de lösningarna som 

redan var utprovade igen. De valda lösningarna finns på begäran av företaget att återse i 

bilaga D. 
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5.4 Överföringsmanualen 

Manualen visade sig ha ett LIX som motsvarar texten i officiella skrivelser och 

populärvetenskapliga artiklar. Det ansågs vara rimligt då texten skulle gå att förstå av 

majoriteten av läsarna. 

Nominalkvoten (NQ) beräknades då LIX värdet bara gav en fingervisning av hur läsbar 

texten var medan NQ beskrev informationspackningen i texten. Den nominalkvot som 

beräknades kunde verka hög då läroböcker från högstadiet har ett värde runt ett eller precis 

över ett. Det höga värdet godtogs dock då ett högt NQ kunde visa på att texten inte 

innehöll irrelevant fakta utan var koncis och konkret. Handledaren på Saab utsåg en 

testperson*** för att utprova manualens läslighet och läsbarhet samt hur manualen upplevs 

av någon som inte sett den tidigare. Utifrån den av handledaren utsedda testpersonens 

synpunkter gällande manualen korrigerades den. På begäran av företaget gjordes även en 

snabbguide för överföringar. Guiden återfinns i bilaga F. 

 

 

 

 

                                                 
*** Dan Svensson, ME Body Advanced Engineering, Saab Automobile AB 
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6 Slutsatser och framtida arbete 

De robotar som fanns i robotcellen var programmerade med hjälp av programvara utan 

optimering och lastbalanseringsfunktioner. Det gav en ovisshet i hur effektivt de 

robotceller som fanns i karossfabriken egentligen användes. Något som i framtiden 

förhoppningsvis kommer kunna undersökas och förbättras. 

Rapporten berör endast optimering och lastbalansering av en komplett virtuell robotcell 

men ur de resultat som uppkom kan vi se att det fanns en uppenbar potential i 

användandet av IPS 2.0. Då med avseende på att kunna frigöra kapacitet i robotceller. 

Den begränsning som kan ses är att IPS saknade en exportfunktion och RCS-modul. 

Avsaknaden av exportfunktion gjorde att programmet inte gick att använda för faktisk 

banplanering. Utan en RCS-modul fanns det oklarheter i hur korrekt robotarna rörde sig. 

När FCC programmerar en exportfunktion och hittar en lösning till RCS-modul 

problematiken kommer programmet med all säkerhet kunna förbättra kapaciteten i flera 

befintliga samt kommande robotceller. Den programmeringstid som går åt för att  

on-lineprogrammera robotens via punkter borde då också kunna minskas vilket sparar både 

stilleståndstid vid programmeringen och kapacitet i den färdiga robotcellen. Det borde i sin 

tur spara pengar och möjliggöra en ökad produktion med lika många robotar för företaget. 

En faktor som bör tas i beaktning gällande datorsimuleringar är dock att dessa ej alltid 

representerar verkligheten utan kan ge en felaktig bild om hur det kommer fungera utanför 

datorn. Simuleringar kommer inte att helt ersätta det manuella arbetet utan ska ses som ett 

hjälpmedel då rörelser och åtkomlighet som fungerar i datorn inte nödvändigtvis fungerar i 

den verkliga robotcellen. Detta kan vara vilseledande om man ser simuleringen som en 

direkt avspegling av verkligheten. 
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Bilaga A:1 

A. Quaternions to euler-programmet 

Programmet skrevs för att underlätta överföringar av process- och via-punkternas 

koordinater och rotationer från robotprogram till ABB robotar. Programmet gjordes så 

enkelt som möjligt för att vara användarvänligt. Det består av två textfiler en input och en 

output och en studsfil. Programfilen är ett Excel dokument. På första sidan i arbetsboken 

står instruktioner för användandet av programmet. Under fliken Calculator ligger den aktiva 

delen av programmet. Användaren har fyra val två för import och två för export: 

 Importera m. komma, den blå-gula smilgubben läser in den information som finns i 

import text filen. Dessa koordinater formateras och importeras till input-fältet med 

komma istället för punkt för decimalskiljning (Svensk formatering). Härifrån 

omvandlar programmet automatiskt kvaternionerna till eulervinklar, flyttar med 

koordinaterna och namnet på processpunkten till output. 

 Importera m. punkt, den röd-vit-blå smilgubben läser in den information som finns i 

import text filen. Dessa koordinater formateras och importeras till input-fältet med 

punkt för decimalskiljning (Engelsk formatering). Härifrån omvandlar programmet 

automatiskt kvaternionerna till eulervinklar, flyttar med koordinaterna och namnet 

på processpunkten till output. 

 Exportera till txt, den gula smilgubben exporterar ut all data som finns noterad i 

output-fältet till output textfilen.  

 Exportera till studs, den gröna smilgubben exporterar ut all data som finns noterad i 

output-fältet till output studsfilen. 

Figuren visar layouten och utseendet i det nyskrivna programmet. 

 
Figur Illustration av det grafiska upplägget från programmet ”Quaternions_to_euler” 
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Bilaga A:2 

De formler# som användes för omvandlingen var:  

 

 

 

 

Singulariteter som uppkom vid 90˚ och -90˚ för RY, hanterades i programmet med hjälp av 

två undantags formler 

 

 

 

Eller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[#] Kuipers, Jack B. (1999). Quaternions and rotation sequences: a primer with applications to orbits, 
aerospace, and virtual reality. Princeton, N.J: Princeton University Press Maths  
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Bilaga B:1 

B. Överföring mellan WRML och IPS 

I det här kapitlet kommer de tre stora stegen för genomförande av import av WRML-filer 

till IPS 2.0 beskrivas. De steg som kommer att omnämnas är hur robotens och dess TCP:s 

positioner utläses ut robotprogrammet och matas in i IPS, hur konvertering av 

processpunkter ur robotprogrammet läggs in i IPS samt hur banplaneringen genomförs. 

Importera geometrin 

För att påbörja uppbyggnaden av önskad robotcell klicka på ikonen  “Import geometry” 

som återfinns i menyraden, alternativt File -> import.  Markera de geometrier som önskas 

importeras. Klicka därefter på Ok. 

Positionering av TCP, robotar och hemmaläge 
I dagsläget kan inte egna robotar skapas med kinematik utan dessa måste programmeras av 

utvecklarna på FCC. Det gör att programmerarna på FCC måste ha noggranna 

specifikationer på varje specifik robot som skall användas i IPS. Robotens TCP kan 

användaren själv definiera på verktyget. Importen görs under ”File -> Import”. Markera den 

robot som önskas importeras och därefter Ok.  

 

För att skapa en TCP tryck på knappen  ”Create TCP” i menyraden. Dra in TCP:n i 

”Tool” som i det här exemplet ligger under ”IRB 6400R_1->Tool”, se figur 1 och kontrollera 

att TCP:n ligger som i figur 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitta TCP:s koordinater i robotprogrammet för därför avsedd robot och verktyg. Dessa 

deklareras i robotprogrammet som ”PERS tooldata tT1”. tT1 är det verktyg som används 

för de processpunkter i robotprogrammet som används i denna manual. 

 
Figur 2 Tool0 koordinatsystemet när 
TCP:n ligger i underkategorin Tool 

 

 
Figur 1 Baseplatens under kategorier med 
TCP:n under Tool 
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Bilaga B:2 

Högerklicka på TCP:n i geometriträdet och öppna ”placement editor” för TCP:n och markera 

”Mode -> parent”. Nu flyttas TCP:n utifrån verktygets nollkoordinater (tool0). Kontrollera 

att TCP:s Z-axel pekar ut från toolplaten [figur 5] i den robot som användes i arbetet fick 

denna vridas 90˚ kring Y-axeln.  

Skriv in  koordinaterna från robotprogrammet i IPS med ändringen att X och Z byter plats 

och nya Z- koordinaten multipliceras med -1.  Det utförs för att i robotprogrammet 

beskrivs positionen från toolplaten till TCP:n utifrån tool0s koordinatsystem, i IPS anges 

koordinaterna från toolplaten till TCP:n utifrån robot0s koordinatsystem. Figur 3 visar en 

jämförelse för samma koordinat och rotation för en punkt i robotprogrammet och i IPS 

2.0. Figur 4 illustrerar hur de olika koordinatsystemen tool0,robot0 och kaross0 förhåller 

sig till varandra.  

 

PERS tooldata tT1:=[TRUE,[[-275.36,2.23,462.73],[0.843391,-0.00012207,-0.5373,-0.00012207]],[29.3,[5.3,-7.1,57.7],[1,0,0,0],2.303,3.238,0]]; 
 

 
Figur 3 jämförelse mellan koordinaterna i robotprogrammet och i IPS där X och Z har bytt plats för att få samma 
position på roboten 
 
 

Robot0 

 
Figur 4 Illustration av hur de olika koordinatsystemen  
förhåller sig till varandra.  
X-axel är Röd, Y-axel är Grön och Z-axeln är Blå 

 

 Kaross0 

 Tool0 

 Robot0 



Simulering av bultsvetsrobotar i IPS 2.0 
 

 
Bilaga B:3 

Rotationerna skrivs in efter konvertering, beakta rotationen kring Y som nu är 90grader, 
addera den nya rotationen med denna, i det här fallen blev den slutgiltiga rotationen 90+(-
65)=25. Rotationerna beräknas med ”Quatcalc” alt. ”Quaternion to Euler” 

Kontrollera slutligen att TCP:n ligger mittför verktygets spets, se figur 5. Avståndet mellan 

TCP:n och verktygsspetsen är det avstånd som verktyget i verkligheten rör sig vid 

respektive processpunkt. 

  
 
 
 

 

 

 

 

För att kunna flytta roboten i IPS måste en baseplate skapas. En baseplate skapas genom 

att klicka på  ”Create parameter group” och namnge om den nyskapade gruppen till 

”Baseplate_R_robotens nummer” se figur 6.  

Koordinaterna för robotens placering hittas i robotprogrammet för avsedd robot. 

Robotens koordinater och rotationer står deklarerade under ”PERS wobjdata wF”. Dessa är 

angivna från robot0 till kaross0 vilket gör att dessa inte går att införa direkt in i IPS.  

Börja med att öppna ”Placement editor” för robotens baseplate och markera ”Mode -> Control 

frame”.  Skriv därefter in rotationen kring X-axeln följt av Y-rotationen och Z-rotationen, 

för samtliga rotationer skall teckenbyte ske. När rotationerna är angivna matas X-, Y- och 

Z-koordinaterna in, även på dessa skall ett teckenbyte ske.  

Teckenbytet på rotationerna och koordinaterna sker på grund av att koordinaterna 

står angivna utifrån robot0 till kaross0 och placeringen av roboten sker utifrån 

kaross0 till robot0 och för att få det omvänt sker teckenbytena. 

Ett hemmaläge måste manuellt skapas för respektive robot. Det görs genom att klicka på 

ikonen ”Create home position feature”. Ett hemmaläge kommer då att skapas i 

geometriträdet.  

Det nyskapade hemmaläget skall flyttas in under den robot som hemmaläget är avsedd för, 

se figur 6. Hemmaläget finns deklarerat i robotprogrammet som ”CONST robtarget home” 

och är angivet utifrån robot0.  

Öppna ”Placement editor” för hemmaläget och markera därefter ”Mode -> parent” och skriv in 

de koordinater som utlästs ur robotprogrammet.  

 
Vid importer av fler robotar utförs de steg som nämns i resultatkapitlet av huvudrapporten 
på samtliga som skall importeras.

 
Figur 5 Den färdiga TCP:ns placering 
med ett avstånd från verktygets spets 
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Sortering av geometrier 
När roboten/robotarna är korrekt positionerad(e) och med TCP och hemmaläge angivna 
är det lämpligt att i ”Static Geometry” och ”Active Objects” sortera geometrierna till 
undergrupper för att få en bättre översikt över de geometrierna som arbetas med. Se figur 6 

 

 Static Geometry: Definieras som alla omkringliggande 
objekt som inte rör sig och begränsar rörelse av 
robotarna med avseende på kollision T.ex. Chassi, 
skyddsstängsel. 

 

 Active Object: Definieras som alla objekt som används för 
att skapa en robotbana T.ex. Robotar med verktyg, 
svetspunkter. 

 
 
Figur 6 Aktiva och statiska 
geometrier sorterade och 
med hemmalägena 
placerade under varje robot 
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Konvertering av processpunkter från robotprogram till IPS 

Bultsvetsar, ”Studs”, går inte att kopiera rakt in i IPS från robotprogrammet utan måste 

manuellt sorteras ut och sättas in i en *.studs-fil. Denna arbetar med positionen i x, y, z, Rx, 

Ry och Rz jämfört med de ABB-robotar som arbetet grundar sig på. Dessa använder 

koordinaterna x, y, z och rotationerna definieras via kvaternioner. För att omvandla 

kvaternioner till eulervinklar och skapa studs-fil utförs följande steg. 

Öppna robotprogrammet i ”Notepad” och hitta koordinaterna på de svetspunkter som skall 

användas.  Uppbyggnaden i robotprogrammet är att första stycket under en modul anger 

de koordinater som programmet tillåts använda. Den information som är intressant för 

överföringen är markerad i figur 7.  

 

Längre ner i programmet visas ordningen som roboten kommer att utföra arbetet se figur 

8. I programmet finns kommandon som beskriver robotens rörelse. De två kommandon 

som används för att beskriva en rörelse är: MOVEL ett kommando för att roboten skall 

göra en linjärrörelse till en given punkt och MOVEJ som är ett kommando för att roboten 

tillåts röra sig med hjälp av alla dess axlar. STUDL är ett kommando som beskriver en 

bultsvetsoperation. 

 

 

 
Figur 8 Exempel på ordningen och 
strukturen i ett robotprogram  

 
Namn:=[[X, Y, Z], [quaternioner]] 
Figur 7 Robotprogram öppnat i Notepad med den information som är intressant för 
konvertering mellan kvaternioner och eulervinklar .                
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Den information som skall tas med från robotprogrammet är namnet, koordinaterna och 
rotationerna för svetspunkterna. Rotationerna måste omvandlas från kvaternioner till 
eulervinklar. Det görs med omvandlingsprogram, de som använts i arbetet är ”Quatcalc” 
och ”Quaternions to Euler” som skrevs under arbetets gång för att underlätta framtida 
omvandlingar (bilaga A). De omvandlade rotationerna används som inmatningsdata i 
*.studs-filen. 

Starta därefter *.studs-filen.  

Uppbyggnaden i *.studs-filen, se figur 9. 

Namn, det namn som kommer att visas i geometriträdet i IPS. 

x, y och z är koordinater. 

Rx, Ry och Rz är rotationer kring respektive axel i grader. 

 

 

I arbetet har även de via-punkter som används i dagsläget tagits med. Dessa läggs in som 

processpunkter men i ”Task planing options” sätts processtiden till 0 sekunder och då 

kommer roboten bara passera via denna punkt. 

De omvandlade svetspunkterna importeras till IPS genom ”File -> Import special -> 

Features…” Markera *.studs-filen som skapats och klicka på Ok. 

För att efterlikna den nuvarande robotbanan har alla ”studs” omvandlas till ”general feature”, 

då roboten arbetar efter dessa punkter med de angivna rotationerna. För att omvandla från 

studs till ”general feature” markera alla studs i geometriträdet och klicka på  

”Tools -> Convert feature to… -> …general features”. För en optimerad robotbana konverteras 

ej studsen och via-punkterna tas bort. 

 
Namn   X      Y     Z      Rx         Ry            Rz          Svetskommando 
Figur 9 Exempel på uppbyggnaden hos en *.studs-fil. 
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Planering av robotbanor i IPS 2.0 

För att starta en banplanering klicka på ikonen   ”Create planning process”. En dialogruta 

öppnas. I det här steget finns två tillvägagångssätt. Första alternativet är att låta 

programmet hitta lösningar hur de olika robotarna kommer fram till svetspunkterna. Det 

andra alternativet är att manuellt skapa lösningar till de olika punkterna.  

1. Markera rutorna för roboten/robotarnas hemmaläge(n) och ange ”process time” 0 

sekunder. ”Soft angel limit” och ”Clearence” som används i arbetet är 0 respektive 1. Klicka på 

”plan task”. IPS 2.0 beräknar nu hemmalägena för de markerade robotarna. I vissa fall kan 

eventuellt en robot nå en annan robots hemmaläge. Detta undviks genom att avaktivera 

dessa positioner. Markera de inkorrekta hemmalägena, högerklicka och avmarkera bocken 

vid ”Enabled” . Den markerade rutan blir då mörkgrå, vilket innebär att den inte kommer 

att användas i kommande banplanering. 

Markera rutorna för de processpunkter som skall planeras.  Sätt ”process time” under ”Task 

planning options” till den tid i sekunder som svetsförfarandet tar. ”Soft angel limit” och 

”Clearence” som används i arbetet är 0 respektive 1. Klicka därefter på ”plan tasks”. 

Genomför samma procedur för via-punkterna som för processpunkterna men ange ”process 

time” till 0 sekunder. 

2. Markera den punkt som skall planeras och sätt process time till den tid som 

svetsförfarandet tar. ”Soft angel limit” och ”Clearence” sätts till 0 respektive 1. Klicka därefter 

på ”New” under ”Task”. En lösning för den valda punkten skapas. För robotarnas 

hemmaläge sätts som i första alternativet ”process time” till 0. Med det här alternativet 

kommer inte programmet hitta alla lösningar utan enbart en. 

De punkter som markeras gröna är åtkomliga av någon robot och de som markeras röda är 
inte åtkomliga av någon robot. När punkterna är lösta klicka på fliken ”Sequence1”, se figur 
10.  

 

 
Figur 10 Planing process editor, 
Sequence med lösta processpunkter. 
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Vid banplanering finns två tillvägagångssätt. 

1. Att manuellt skapa en bana och lägga in processpunkterna genom att dra dessa från 

”Feature pool” till den robot som skall användas till processpunkten. För att skapa en 

robotbana mellan processpunkterna markeras hela kolumnen för den banan som skall 

planeras. Markera tiderna längst ner i kolumnerna för de banor som skall planeras.  

Klicka på knappen ”Plan inter paths” i rutan ”Commands”. IPS skapar nu om möjligt banor 

mellan processpunkterna. Om det ej är möjligt förblir de banor som inte var möjliga att 

planera grå. Knappen ”plan sequence” organiserar om punkterna till en enligt programmet 

effektivare följd i syfte att reducera cykeltiden. 

 

2. Att låta programmet automatiskt skapa den bana som anses ha den minsta cykeltiden.  

Markera de processpunkter, hemmalägen samt rutorna i botten på de TCP-kolumner som 

skall användas och klicka på ”load balance” knappen i rutan ”Commands” på högerkanten.   

I rutan som kommer upp, ”Load balancer settings”, görs inställningarna: 

 Hur många procent från optimallösning som accepteras, ”Minimum gap to optimal 

solution”. Intervallet som är valbart är mellan 0 och 1 där 1 är den sämsta men 

snabbaste lösningen. Programmet hittar om 1 väljs den första lösningen som 

beräknats fram. 

 Hur lång tid programmet tillåts försöka hitta lösningar, ”Maximum calculation time 

(s)”, anges i sekunder. 

 Hur många iterationer som tillåts för att hitta optimal lösning, ”Maximum number of 

iterations”.   

Lastbalanseringsfunktionen planerar en kollisionsfri bana i förhållande till de statiska 

objekten men ej i förhållande mellan robotarna i den aktuella banplaneringen. 

 

”Coordinate” planerar robotbanan så att robotarna anpassar sig så att de ej kolliderar med 

varandra. Markera tiderna som anges längst ner i rutorna under de planerade banorna och 

klicka på ”Coordinate”. Den kollisionsfria lösningen går att spela upp för att illustrera 

robotarnas rörelser. Det görs genom att markera ”solution0” i ”Coordinated solutions”-rutan 

och tryck på ”play”.  

 

I dagsläget finns det ingen funktion i programmet som tillåter att man exporterar de 

programmerade robotbanorna.  
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C. Fördjupning av textanalys 

När en manual utvecklas finns de två olika utvärderingsmetoder som bör användas för att 

få en överskådlig och användarvänlig manualI, empiriska och formella utvärderingsmetoder. 

Den Empiriska metoden innebär att manualen utprövas på den avsedda användaren. Den 

formella metoden grundas på en analys av textens formella egenskaper, Läsbarhet, läslighet, 

läsbarhets index (LIX), se tabell, och nominalkvoten (NQ) 

 Läsbarhet, Rune Petterssons definition på läsbarhet nämns i boken Bild & form för 

informationsdesign. Där står det att budskapets läsbarhet avser läsarens möjlighet att 

förstå text och bilderII. 

 Läslighet, har inte något att göra med läsarens förståelse för innehållet. Det handlar 

istället om att ha en tekniskt god kvalitet på layout och uppbyggnadII. 

 Läsbarhetsindex (LIX), är en metod för att beräkna en texts komplexitetIII. 

Beräkning av LIX utförs genom: 

o Räkna antalet ord 

o Räkna antalet ord längre än sex bokstäver (långa ord) 

o Räkna antalet meningar 

o Dividera antalet långa ord med totala antalet ord. Multiplicera det med 100. 

Det ger den genomsnittliga ordlängden (WL) 

o Dividera antalet ord med antalet meningar, ger den snittliga meningslängden 

(SL) 

o LIX=WL+SL 

 

 

 

Nominal kvot (NQ) är ett sätt att mäta graden av packad information i en text.  

NQ beräknas med hjälp av formeln:   

 

I Satu Parantainen & Linda Runvall. Att utforma en teknisk manual. 
Examensarbete, Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling, 
Mälardalens högskola, Eskilstuna, 2007. 

II Pettersson, Rune (2004). Bild och informations design. Lund: Studentlitteratur 

III Melin, L. & Lange, S. 2000: Att analysera text. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur 

Tabell  Tolkningstabell av LIX värde 

LIX Lärbarhet Motsvarar text i 

– 27 Mycket lätt Barn- och ungdomsböcker 

28 – 33 Lätt Skönlitteratur för vuxna 

34 – 39 Medel Dags- och veckopress 

40 – 47 Svår Officiella skrivelser, populärvetenskapliga artiklar 

48- Mycket svår Facklitteratur, avhandlingar, läroböcker, lagtexter 
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D. De valda lösningarna för referensbanan i IPS 2.0 

Här presenteras de valda lösningarna för process- och via-punkter i IPS 2.0 som användes 

för uppbyggnaden av referensbanorna. Även tiderna för respektive bana finns presenterade 

både för oplanerade och planerade banor mellan punkterna.  

            
 
 

Robot 2 
 
2_homepose 0 
2_ra0010J 0 
2_pTF0364 0 
2_pT0159 0 
2_ra0020J 0 
2_pT0158 0 
2_ra0030J 0 
2_ra0040J 0 
2_pTF0305 0 
2_pTF0437 0 
2_ra0050J 0 
2_pT0165 0 
2_ra0070L 0 
2_pTF0436 0 
2_pTF0434 0 
2_pTF0432 0 
2_ra0080J 0 
2_ra0090J 1 
2_pTF0011 1 
2_pTF0013 1 
2_ra0100J 1 
2_ra0110J 0 
 
 
Tid oplanerad   20.5107  
Tid planerad    20.5107 
 

Robot 1 
 
1_homepose   0 
1_before_home 0 
1_pTF0363  0 
1_pT0156  0 
1_ra0005L  0 
1_pTF0306  0 
1_pTF0438  0 
1_ra0006L  0 
1_pTF0435   0 
1_pTF0433  0 
1_pTF0431  0 
1_ra0010L  0 
1_ra0020J  1 
1_pTF0010   1 
1_pTF0012  1 
1_ra0040J  0 
1_before_home 0 
 
 
Tid oplanerad   17.603 
Tid planerad    17.6894 
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Robot 4 
 
4_Homepose  1 
4_before_home 1 
4_ra0020J  1 
4_ra0030L  2 
4_pTF0045_V 1 
4_pTF0043_V 1 
4_pTF0044_V 1 
4_pTF0046_V 2 
4_ra0035L_V  1 
4_ra0040L_V  1 
4_ra0045L  3 
4_pTF0035  3 
4_pTF0036  2 
4_ra0050J  0 
4_ra0060L  0 
4_pTF0056_V 0 
4_ra0070L_V  0 
4_pTF0057_V 0 
4_ra0080L  0 
4_ra0090L  0 
4_ra0095L  0 
4_pTF0409  0 
4_ra0096L  0 
4_pTF0408  0 
4_ra0097L  0 
4_ra0100L  0 
4_pTF0325  0 
4_pTF0326  0 
4_ra0105L  0 
4_pTF0327  0 
4_pTF0328  0 
4_ra0110L  0 
4_ra0120J  0 
4_ra0130J  1 
4_before_home 1 
 
 
Tid oplanerad   27.8335 
Tid planerad    27.8848 
Link 3:       -180˚ - 180˚ 
 

Robot 3 
 
3_Homepose  1 
3_before_home 1 
3_ra0010J  1 
3_ra0020J  1 
3_ra0030L  1 
3_pTF0042_1,3V 1 
3_ra0040L  1 
3_ra0045L  2 
3_pTF0034  2 
3_pTF0033  1 
3_ra0050J  1 
3_ra0060L  0 
3_ra0065L_1,3V 0 
3_pTF0406_1,3V 0 
3_ra0070L  0 
3_ra0075J  0 
3_pTF0426  0 
3_pTF0058_1,3V 0 
3_ra0080J  0 
3_ra0090L  1 
3_pTF0442  0 
3_ra0095L  0 
3_pTF0443  0 
3_ra0100J  0 
3_ra0110J  1 
3_before_home 1 
 
 
Tid oplanerad   18.8422 
Tid planerad    18.8426 
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E. Resultat från mätningar i IPS och ur det befintliga 
robotprogrammet 

         

       

 
Figur 2 Befintlig bana planerad och koordinerad, 
IPS 

 
Figur 1 Befintlig bana oplanerad, IPS  

 
Tabell  Uppmätta tider för den robot med längst 
arbetstid i den verkliga robotcellen 

 

Befintlig bana, Verklighet 

47,9 47,6 47,6 47,9 47,9 
 

  
 
 

 
Figur 3 optimerad bana, IPS 
 



Simulering av bultsvetsrobotar i IPS 2.0 
 

Bilaga E:2 

 

 

 

 
Figur 4 Resultat presenterat av IPS 2.0 med avseende på Gap to optimum solution i detta fall noll vilket innebär 
att det är den optimalaste lösningen som IPS 2.0 hittade 
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F. Snabbguide för importer till IPS 2.0 

För att påbörja uppbyggnaden av önskad robotcell  

Starta IPS 2.0. 

Klicka på ikonen  “Import geometry” och importera cellen och robotar. 

Skapa en TCP 

 För att skapa en TCP tryck på knappen  ”Create TCP” i menyraden.  

Dra in TCP:n under ”Tool”, se figur 1. 

Kontrollera att TCP:s Z-axel pekar ut från toolplaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hitta TCP:s koordinater och rotationer i robotprogrammet som deklareras som 

”PERS tooldata tT1”, tT1 är namnet på verktyget. 

 Omvandla kvaternionerna till eulervinklar. 

 Högerklicka på TCP:n och öppna ”placement editor” markera ”Mode -> parent”.  

 Skriv in koordinaterna och rotationerna, X och Z byter plats och nya Z- 

koordinaten multipliceras med -1.   

 

 

 

 

 
Figur 1 Baseplatens under 
kategorier med TCP:n under Tool 
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Positionering av robotar 

 Skapa en baseplate genom  ”Create parameter group” och namnge om den 

nyskapade gruppen som ”Baseplate_R_robotens nummer”. 

 Hitta robotens koordinater och rotationer i robotprogrammet som deklareras som 

”PERS wobjdata wF”. 

 Omvandla kvaternionerna till eulervinklar. 

 Öppna ”Placement editor” och markera ”Mode -> Control frame”. 

 Skriv först in rotationerna därefter koordinaterna med teckenbyte på samtliga 

rotationer och koordinater. 

Skapa hemmaläge 

 Skapa ett hemmaläge genom ”Create home position feature”. 

 Flytta in hemmaläget under baseplaten. 

 Hitta hemmalägets koordinater och rotationer i robotprogrammet som deklareras 

som ”CONST robtarget home”. 

 Omvandla kvaternionerna till eulervinklar.  

 Öppna ”Placement editor” och markera ”Mode -> Parent”. 

 Skriv in koordinater och rotationer. 

 

Sortera geometrier 

 Sortera geometrierna i ”Static Geometry” och ”Active Objects” för att uppnå 

lättöversiktlig struktur. 
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Skapa process- och via-punkter i IPS 2.0 

 Öppna robotprogrammet i ”Notepad”. 

 Hitta de process och via-punkter som skall användas. 

 Omvandla kvaternionerna till eulervinklar. 

 Skriv in namn, koordinaterna och rotationerna i en studsfil i samma ordning som i 

robotprogrammet. Uppbyggnaden i en studs-fil se figur 2. 

Namn 

x, y och z koordinater 

Rx, Ry och Rz rotationer 

WELD JOINT NONE 

 

Importera studs-filen till IPS 2.0 genom ”File -> Import special -> Features…”. 

För att skapa referensbana omvandla studsen till general feature genom att markera alla och 

klicka ”Tools -> Convert feature to… -> …general features”. 

För optimering av banor görs inga ändringar. 

 
Namn   X      Y     Z      Rx         Ry            Rz          Svetskommando 
Figur 2 Exempel på uppbyggnaden hos en *.studs-fil. 
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Banplanering 

Klicka på ikonen   ”Create planning process”.  

Markera de punkter som skall planeras. 

Sätta ”process time” till 0 för hemmaläget och via-punkter. 

”Soft angel limit” och ”Clearence” till 0 respektive 1 för samtliga punkter. 

Klicka på ”plan tasks”. 

Avmarkera de hemmalägena som inte är aktuella genom att högerklicka och avmarkera 

bocken vid ”Enabled”. 

Kicka på fliken ”Sequence”. 

 
För att skapa optimerad bana 

Markera samtliga punkter och rutorna under TCP-kolumnerna och klicka på ”Load balance”.  

Ställ in ”Gap to optimum solution”, ” ”Maximum calculation time” och ”Maximum 

number of iterations” och tryck ”Ok”. 

För att koordinera robotarna markera rutorna under TCP-kolumnerna och tryck på 

”Coordinate”. 

 

För att skapa referensbana 

 Markera de punkter som skall utföras av en specifik robot och dra in dessa i 

robotens TCP-kolumn.  

 Markera rutan/rutorna under TCP-kolumnen och tryck på ”Plan inter paths”. 
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G. Kvaternionsprogrammet 

 
På denna CD-skiva ligger kvaternionsomvandlingsprogrammet ”Quaternions_to_euler” 
som skrevs för att underlätta omvandlingarna mellan quaternioner och eulervinklar. 
 
 


