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Abstract 
This is a result of a project conducted at Sandvik Coromant AB. The main purpose of this 

thesis work was to improve and develop a design support tool for three dimensional 

predictions of forces on a hard metal insert. The design support tool had to be more user 

friendly and flexible than the recent version of the tool. SIRIUS Masterplan was used in the 

product development process to develop the new design support tool. SIRIUS Masterplan is a 

plan for product development “that covers the entire product development process from 

customer needs to product launch” [1]. 

 

Needfinding in the beginning of this thesis work generated knowledge about how the design 

support tool should be used. The needs were translated into technical terms and specified in a 

specification of requirements that was used during the concept evaluation for the design 

support tool. A further developed concept was demonstrated for those who had participated 

during the needfinding. Comments about the new design support tool were over all positive. 

Many users say that they need to try the new design support tool before giving further 

feedback. The concept was also analysed together with CoroMill 216 [2]. The software used 

during the development process of the design support tool wore UGS NX3 and Microsoft 

Excel 2003.  

 

In this thesis it is shown that the developed tool efficiently supports decisions needed to be 

taken by the product designer. 
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Sammanfattning 
Detta examensjobb syftar till att förbättra ett befintligt CAE-verktyg till uppdragsgivaren 

Sandvik Coromant för prediktering av krafter i 3 dimensioner. Sandvik Coromant ingår i 

Sandvik koncernen och är ett företag som tillverkar verktyg för skärande bearbetning.  

 

SIRIUS Masterplan har använts som modell för produktutvecklingsprocessen under 

examensarbetet. En behovsanalys genomfördes bland användarna av CAE-verktyget för att 

undersöka behoven av CAE-verktyget. Idéer kring utformandet och uppbyggnaden av CAE-

verktyget togs fram för att slutligen bilda ett koncept. Kravspecifikationen låg till grund för 

konceptvalet. Konceptet bygger vidare på grundprogrammet från SIRIUS-projektet på Luleå 

tekniska universitet.  

 

Ett test av CAE-verktyget genomfördes på en befintlig produkt från Sandvik Coromant med 

kända brister. CAE-verktyget är tänkt att ingå i en plattform med andra CAE-verktyg på 

Sandvik Coromant. 
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Förord 
Detta examensarbete har genomförts på Sandvik Coromant i Sandviken och handletts vid 

institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik på avdelningen för datorstödd 

maskinkonstruktion vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet omfattar 30 hp och har 

utförts från slutet på september 2007 till mitten av februari 2008. Handledare på Sandvik 

Coromant har varit Ralf Lehto och examinator vid Luleå tekniska universitet har varit Magnus 

Karlberg. 

 

Jag vill tacka Ralf Lehto som har hjälpt mig under examensarbetet och svarat på frågor. Jag 

vill även tacka Magnus Karlberg som har gett vägledning och svarat på frågor under perioden 

för examensarbetet. 

 

Jag vill också tacka alla som gett sin syn av CAE-verktyget i behovsanalysen. 

 

Till sist vill jag tacka Niklas Hägelstam på UGS för sin support av UGS NX3. 
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1. Introduktion 
Med hjälp av CAE-verktyg är det möjligt att förbättra beslutsunderlaget och påskynda 

produktutvecklingsprocessen. Ett CAE-verktyg (Computer Aided Engineering) möjliggör 

optimering av produkten och minskar risken för misstag under konstruktionsprocessen. I 

konstruktionsprocessen av plattlägen till hårdmetallskär i fräsverktyg spelar 

kraftpredikteringen en viktig roll för att placera stödytor för vändskäret i plattläget på 

gynnsamma positioner i förhållande till kraftjämvikten.  

 

1.2 Skärande bearbetning 

Skärande bearbetning är en metod som förekommer vid tillverkning av många produkter 

såsom komponenter till bilar, flygplan, kastruller mm. Utvecklingen av skärande bearbetning 

har gått hand i hand med den industriella revolutionen [3]. Utvecklingen av skärande 

bearbetning och verktygen har under 1900-talet accelererat allt eftersom kraven på 

produktivitet har ökat. En svarvoperation kunde ta 100 minuter med högkolhaltigt skärstål 

under 1800-talet. På 1950-talet kunde samma operation med hårdmetallskär ta 6 minuter att 

genomföra. Detta visar den revolution som har skett av produktiviteten med skärande 

bearbetning bara under det senaste århundradet.  

 

Vid skärande bearbetning avverkas material från arbetsstycket i form av spånor. Ett exempel 

på verktyg vid skärande bearbetning är fräsverktyg som är ett roterande verktyg som använder 

skäreggar för att avlägsna material från arbetsstycket. 

 

1.3 Sandvik Coromant AB 

Sandvik Coromant är ett företag som ingår i affärsområdet tooling i Sandvik koncernen. 

Sandvik Coromant bildades 1942 och är idag världens största tillverkare av verktyg för 

skärande bearbetning. Sandvik Coromant finns representerat i 130 länder och har ca 7500 

anställda. Huvudkontoret ligger i Sandviken där även affärsområdena Mining and 

Construction och Materials Technology har sina huvudkontor. 

 

1.4 Problembeskrivning 

Under våren 2007 utvecklade en grupp studenter vid Luleå tekniska universitet ett 3D-

kraftjämviktsprogram till uppdragsgivaren Sandvik Coromant för prediktering av krafter i tre 

dimensioner i plattlägen. Programvaran är utvecklad i Microsoft Excel 2003 och är en av flera 

kunskapsplattformar som Sandvik Coromant bygger upp. En viktig del i utvecklingen av 

sådana CAE-verktyg är användarvänligheten och enkelheten. CAE-verktyget ska vara en 

hjälp och inte ett hinder under utvecklingsprocessen. Microsoft Excel 2003 visar resultaten av 

3D-kraftjämvikten i 2D-grafer som gör att krafter och positioner blir otydliga i geometrin av 

skärläget. För att underlätta förståelsen av kraftjämvikten behövs en bättre visualisering av 

krafter och positioner i geometrin. Ett test av 3D-kraftjämviktsprogrammet på en befintlig 

produkt är nödvändig för att sedan jämföra och validera resultatet med ett dynamikprogram. 

 

Examensarbetet syftar till att utveckla och validera CAE-verktyget för fastsättning av 

vändskär. Utvecklingen består främst i visualiseringen av krafter och dess positioner på den 

valda geometrin samt att utföra ett test av CAE-verktyget på en befintlig produkt med kända 

svagheter. Användaren av CAE-verktyget ska kunna ange en skärkraft och klämkraft med 

position, riktning och storlek och välja stödytor på en vald geometri. Utifrån dessa indata ska 
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resultatet pressenteras i form av normalkrafter med storlek och positioner i 2D-vyer i Excel 

och i en 3D-modell i NX3. 

 

1.5 Användare 

CAE – verktyget riktar sig till ingenjörer inom produktutveckling och konstruktion av verktyg 

för fräsning, borrning och svarvning som vill ha ett hjälpmedel för att prediktera krafter på ett 

plattläge utifrån en kraft på en skärgeometri. 
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2. Planering 
Redan under ett tidigt stadium strukturerades examensarbetet upp och mål för projektet sattes 

upp. Handledningen på företaget var löpande genom examensarbetet och handledarens 

uppgift var att ge feedback på examensarbetet, att hjälpa till när olika problem uppstod och att 

vara den person på företaget som dirigerade frågeställningar till olika experter inom den 

aktuella frågan. En uppskattning av tidsåtgången gjordes som låg till grund för en 

tidsplanering. En variant av GANTT-schema skapades för att ge en överskådlig bild av 

examensarbetets olika faser (se bilaga 1). Varje fas detaljplanerades vid tidpunkten för den 

aktuella fasen.   

 

2.1 Mål 

En diskussion fördes mellan examensarbetare, handledare på företaget och examinator om 

målen för examensarbetet. Målen granskades av dessa parter för att alla inblandade skulle 

vara överens. Målen för examensarbetet var att: 

 

 Utveckla CAE-verktyget utefter de behov som finns. 

 

 Visa att CAE-verktyget är användbart för att påvisa krafterna vid utvecklingen av 

plattlägen. 
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3. Utforskning av designområde 
I fasen utforskning av designområde i SIRIUS Masterplan (se bilaga 3) ingår bland annat att 

göra en behovsanalys och undersöka relaterande teknologier.   

3.1 Behovsanalys 
För att formalisera behoven och åsikterna om dagens utformning av 3D-

kraftjämviktsprogrammet
a
 genomfördes en behovsanalys. Frågorna till behovsanalysen 

byggde på information från tidigare telefonmöten i SIRIUS-projektet
b
 med användarna och 

information från handledaren på företaget. För att hitta de potentiella användarna av 3D-

kraftjämviktsprogrammet tillfrågades handledaren för examensjobbet. Utifrån information 

från handledaren om användare kunde lämpliga personer tillfrågas för behovsanalysen. De 

personer som ingick i behovsanalysen arbetade med fräsutveckling, borrutveckling och 

svarvutveckling. Behovsanalysen inleddes med en kort visning av 3D-

kraftjämviktsprogrammet där var och en av användarna fick en demonstration av hur 

programmet fungerade och dess uppbyggnad. De ändringar som gjordes i 3D-

kraftjämviktsprogrammet efter telefonmötet demonstrerades och hjälpavsnitten visades upp 

för användarna. Var och en av användarna fick ge sin syn på 3D-kraftjämviktsprogrammet 

utifrån frågor som byggde på information från telefonintervjuer under SIRIUS-projektet och 

handledaren på företaget.   

 

De intervjuade användarna var:  

 Avdelning 

 Tord Engström CTRM 

 Patrik Svedberg CTRM 

 Lars-Ola Hansson CTRM 

 Per Wiklund CTRM 

 Göran Pantzar CTRM 

 Jan Johansson CTRM 

 Amil Oprasic CTRM 

 Isak Kakai CTRM 

 Ralf Lehto CTRM 

 Lennart Wihlborg CTRM 

 Pär Carrick CTRM 

 P-O Dahlberg CTP 

 Mikael Limell CTRD 

 Torbjörn Wikblom CTRD 

 Daniel Edler CTRT 

 Vahid Kalhori CTRR 

 Anders Liljerehn CTRR 

 

                                                 
a
 Härefter kallas CAE-verktyget för 3D-kraftjämviktsprogrammet 

 
b SIRIUS-projektet är en avslutningskurs för civilingenjörer med inriktning maskinkonstruktion och 

produktutveckling på Luleå tekniska universitet. I SIRIUS-projektet jobbar studenterna i ett skarpt 

utvecklingsprojekt som täcker hela produktutvecklingsprocessen från kundbehov till prototypframställning 

tillsammans med ett företag. 

 



 

 

13 

Nedan följer en sammanställning av behoven som kunde göras utifrån de svar som 

användarna hade lämnat under intervjuerna (för detaljerade svar från användarna se bilaga 2). 

 

 En tydligare figur för rektangulära geometrin i kapitel 2. Figuren ska ha tydliga pilar 

som visar långsidan av rektangeln, se figur 2. Diagrammen i kapitel 3 och 4 borde ha 

kraftpilar som visar var de pekar istället för en start och en slutpunkt av samma typ. 

 

 En tydligare definition av normalkrafternas inverkan på stödytorna borde finnas i form 

av en figur. Är de tryck eller dragkrafter i förhållande till det globala eller lokala 

koordinatsystemet?, se figur 1. 

 

 
 Figur 1. Krafter på stödytorna utifrån den fyrkantiga geometrin 

 i det globala koordinatsystemet. 
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 Valmöjlighet där stödytorna kan positioneras utan att de är låsta till en geometri. 

Stödytornas koordinater och vinklar ska kunna ändras i förhållande till det globala 

koordinatsystemet, se figur 2. 

 

 
Figur 2. Kapitel 5 i det gamla 3D-kraftjämviktsprogrammet med parameteriserade stödytor. 

 

 Rullister är bra för funktioner där man ska ändra värden och snabbt jämföra mellan 

olika resultat. Ett exempel är positionerna för stödkrafterna på stödytorna i kapitel 6. 

Värden som ska hållas konstanta som iC
d
 och släppningsvinkeln kan anges direkt 

genom att de anges i 3D-kraftjämviktsprogrammet. 

 

 
Figur 3. Figuren visar kapitel 2 med inmatningsfält, rullister och rektangulär geometri. 

 

 Visualisering av krafterna med någon typ av visualiseringsverktyg, t ex NX3 där 

positioner och riktningar på klämkraft, skärkraft, stödkrafter framgår i geometrin. 

 

                                                 
d
 Inneskriven cirkel, se bilaga 7. 

Rullister för inmatning av 

släppningsvinkel och skärtjocklek 
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 Kapitel 5 behandlar placeringen av stödytor på geometrin. Varje stödkraft har en panel 

med valknappar för stödyta 1 till 8 oberoende av den valda geometrin. Det skulle vara 

bra att förtydliga vilka valknappar som kunde väljas med en vald geometri, se figur 2. 

En flik där resultaten visas på ett snyggt sätt med position, stödytornas krafter, 

riktningar, skärkraft och klämkraft. 

 

 Ett varningsmeddelande bör tändas om någon av stödkrafterna blir negativ eftersom 

detta innebär att lösningen inte är realistisk, se figur 4. En varning bör också finnas om 

bottenkraften hamnar utanför botten geometrin.  

 

 
Figur 4. Negativ stödkraft. 

 

 Den axiella, radiella och tangentiella kraften borde kunna anges direkt i kapitel 3 och 4 

i 3D-kraftjämviktsprogrammet. 

 

 
Figur 5. Skärkraften anges som resulterande kraft med position och  

riktning i det gamla 3D-kraftjämviktsprogrammet. 
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 Små illustrerande bilder som visar toppvyn på skäret och stödytornas placering. 

(toppytan i kap 5 och stödytorna i kap 6), se figur 6. 

 

 

 
        Figur 6. Toppvy med stödkrafternas positioner i geometrin. 

 

 När en valknapp väljs ska de övriga valen släckas eller tydligt avmarkeras. 3D-

kraftjämviktsprogrammet borde inledas med en allmän information om vad 

programmet gör och vilka antaganden och approximationer som görs. 

 

 Det är tydligare för färgblinda att uppfatta stödpositionernas punkter om de inte enbart 

urskiljs av färg utan även symboler, se figur 6. 

 

 Riktningarna på kap 3 och 4 bör vara inlagda i en 3D-rymd för att underlätta 

förståelsen för hur riktningarna utbreder sig i geometrin, se figur 7. 

 

 
             Figur 7. Riktningsfigurer för skärkraft och klämkraft. 

 

 Det totala momentet i X-led, Y-led och Z-led borde pressenteras. 
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 Kapitlens ordning borde ändras för att underlätta de val som gjorts. Ordningen borde 

vara 1. Geometri, 2. Generella inställningar, 3. stödytor, 4. Lokala positioner, 5. 

kläm/skruv-kraft, 6. skärkraft, 7. Resultat. 

 

 Det är svårt att referera till koordinatsystem, se figur 8. Det borde finnas bilder som 

visar geometrin i förhållande till det globala koordinatsystemet på kapitel 3, 4, 5 och 6. 

Möjligen kan koordinatsystemet placeras i en separat flik. 

 

 
Figur 8. Sidvy i kombination med toppvy ger en otydlig bild av geometrin. 

 

 Ekvationerna i 3D-kraftjämviktsprogrammet borde låsas med en kod så att obehöriga 

inte kan ändra i programmet. 

 

 Textstorleken i många diagram är för liten. Ett mindre antal decimaler borde anges i 

diagrammen. 

 

 Det skulle vara bra om 3D-kraftjämviktsprogrammet tog hänsyn till intippningsvinklar 

för skärkraften. 

 

 Det skulle vara bra med en innehållsförteckning för hela programmet i varje kapitel 

med länkar till varje kapitel. 

 

 Skalningen på koordinatsystemen i diagrammen ska helst vara enhetliga 

 

 En valbar geometri borde vara en rombisk geometri med inställning av vinkeln för 

romben. 

 

Det var nyttigt att träffa många av de kommande användarna till 3D-kraftjämviktsprogrammet 

eftersom det är viktigt att få användarnas syn på programmet och dess funktioner. Utifrån de 

personer som intervjuades kunde en klar bild av användarnas behov sammanställas. Från 

början av intervjun med användarna var det för vissa användare svårt att uttrycka sina behov 

eftersom de inte var medvetna om dem. Efter att ha svarat på intervjufrågor kunde användarna 

ofta svara konkret vad de ansåg sig behöva. En del av behoven har varit likartade och har 

därför tolkats till ett enhetligt behov i sammanställningen.   

 

Sidvy 

Topvy 
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3.2 Relaterande teknologier 
En genomgång av andra stödprogram genomfördes i denna fas. Syftet med fasen relaterad 

teknologi var att undersöka om det fanns lösningar och idéer i andra sammanhang som kunde 

användas i 3D-kraftjämviktsprogrammet i Excel. 

 

I huvudsak analyserades andra stödprogram som utvecklats i Excel av Sandvik Coromant men 

även information från andra programvaror som Windows XP. 

 

De program som undersöktes var Windows XP, ett skruvkraftsprogram och ett program för 

intippningsvinkeln för skärläget. Resultatet av undersökningen visas nedan: 

3.2.1 Screw_bend 

Screw_bend programmet är utvecklat i Excel och predikterar den radiella skruvkraften när 

skruvskallens läge är excentriskt i förhållande till skruvhålet [4]. Resultatet från Screw_bend 

ska för övrigt användas som input till 3D-kraftjämviktsprogrammet.   

 

Viktiga iakttagelser av Screw_bend programmet var följande: 

 

 Data skrivs in i vita rutor. 

 

 Hjälpkommentarer är infogade i rutor där data anges. 

 

 Stora tydliga bilder som illustrerar de olika parametrarna. 

 

 Bakgrundsfärgen ger tydlig kontrast till figurer och text. 

 

 
                Figur 9. Screw_bend programmets uppbyggnad visas ovan. 

Inmatningsfält med vit 

bakgrund, svart ram och 

infogade hjälpkommentarer 
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3.2.2 GPZ_Intipp 

Excelbaserade GPZ_Intipp är ett program som bland annat beräknar fräst vinkel utifrån 

parametrar som lutningsvinkel, spånvinkel, skärtjocklek mm för en specifik fräs [5]. 

 

Viktiga iakttagelser av GPZ_Intipp programmet var följande: 

 

 Resultatet kan sparas i ett utskriftsvänligt format. 

 

 Val av olika produkter kan göras genom att välja dem från en lista. 

 

 Resultat sparas på olika kalkylblad i samma dokument. 

 

 
         Figur 10. GPZ_Intipp programmets uppbyggnad visas ovan. 

3.2.3 Windows XP 

Operativsystemet Windows XP har hög användarvänlighet. Användarvänligheten består till 

stor del av att användargränssnittet är grafiskt och tydligt uppbyggt med funktioner som 

underlättar användandet. 

 

 Viktiga iakttagelser av Windows XP var följande: 

 

 Val som inte är tillgängliga avmarkeras. 

 

 Rullister underlättar att justera olika värden och positioner. 

 

 Uppbyggnaden av funktioner är strukturerad. 

 

 

Val av 

olika 

produkter 

Resultatet kan sparas eller skrivas ut i 

en utskriftsvänlig version 
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 Hjälpavsnitt finns för olika program och funktioner. 

 

Det är viktigt att användargränssnittet i 3D-kraftjämviktsprogrammet är liknande 

användargränssnittet i de befintliga stödprogrammen för att underlätta förståelsen för hur 

programmet används och fungerar. 3D-kraftjämviktsprogrammet är tänkt att ingå i en 

programplattform med stödprogram liknande GPZ_intipp och Screw_bend ovan. 

 

Från resultatet av fasen relaterande teknik kunde viktiga metoder för programutformning 

användas vid designen av 3D-kraftjämviktsprogrammet. Det var relativt svårt att hitta relevant 

information om relaterande teknologi till 3D-kraftjämviktsprogrammet eftersom det är ett litet 

område. En hypotes angående problemet med information är att företagen är rädda för att dela 

med sig av information till konkurrenter angående arbetssätt och metoder för 

produktutveckling.  

 

4. Handlingsplan 
För att strukturera upp projektet utformades en handlingsplan med en målsättning för arbetet 

samt en kravspecifikation utifrån de behov som användarna har givit utryck för.  

 

4.1 Målsättning 

Examensjobbets målsättning delades upp i olika delar enligt SIRIUS Masterplan, se bilaga 3: 

 

 Produktbeskrivning 

 Intressenter 

 

Ur behovsanalysen kunde en produktbeskrivning framställas för CAE-verktyget. Resultatet av 

produktbeskrivningen följer nedan: 

 

 CAE-verktyget ska vara enkelt att använda 

Tydliga figurer, bilder för geometrier och visualisering av krafter samt hjälptext i 

dokumentet. Förenklad inmatning av krafter och koordinater. 

 

 Flexibiliteten av CAE-verktyget ska öka när det gäller valet av geometri 

Geometrier som kan användas vid analys av många former av plattlägen. 

 

Intressenterna för CAE-verktyget kunde delas in i interna intressenter, externa intressenter 

och kundintressenter.  

4.1.1 Interna intressenter 

 Examensarbetare 

Examensarbetaren får möjlighet att knyta kontakter och inhämta kunskap inom olika 

områden. 

 

 Handledare 

Styr examensarbetet så att studenten och Sandvik Coromant får ut så mycket som 

möjligt av examensarbetet. 
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4.1.2 Kundintressenter 

 Sandvik Coromant 

Företaget vill ha ett examensarbete som är ordentligt genomfört med tydliga resultat 

samt erhålla kunskaper om arbetssätt för produktutveckling. 

 

 Närliggande projekt på Sandvik Coromant 

Andra avdelningar (ex. Borravdelningen och Svarvavdelningen) kan dra nytta av 

resultatet från examensarbetet. 

4.1.3 Externa intressenter 

 Luleå tekniska universitet 

Det är viktigt för universitetet att knyta kontakter till näringslivet för att kunna bedriva 

forskning inom olika områden. 

4.2 Kravspecifikation 

Behovsanalysen och information från handledaren låg till grund för utformandet av 

kravspecifikationen. Behoven översattes till tekniska termer med hjälp av kurslitteratur och 

information från Sandvik Coromant i form av litteratur och samtal med handledaren. 

4.2.1 Geometrier 

Kraven för geometrierna i 3D-kraftjämvikstprogrammet visas nedan.  

4.2.1.1 Användardefinierad geometri 

 Användaren ska kunna ange position av stödytorna i X-, Y- och Z-led i det globala 

koordinatsystemet. 

 

 Användaren ska kunna ange riktning av stödkrafterna utifrån rotationer av stödytorna 

runt X-, Y-, och Z-axeln i det globala koordinatsystemet. 

4.2.1.2 Rombisk geometri 

 Användaren ska kunna ange en spetsvinkel
e
 (ε) inom (0° < ε < 180°)  

 

 Användaren ska kunna ange två längre sidor i romben så att geometrin blir i form av 

en parallellogram. 

 

 Den rombiska geometrin ska vara parameteriserad med iC (inskriven cirkel),  

s (skärtjocklek), αn (släppningsvinkeln) och ε (spetsvinkeln). 

 

 Stödytorna på den rombiska geometrin ska kunna väljas med valknappar. 

4.2.2 Visualisering 

 De resulterande krafterna med positioner ska visualiseras med NX3. 

 

 Visualiseringsmodellen i NX3 ska kunna uppdateras utifrån de inställningar som 

utförts i 3D-kraftjämviktsprogrammet. 

 

                                                 
e
 Se bilaga 7 för variabellista. 
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 Visualiseringen i NX3 ska visa den valda geometrin från 3D-

kraftjämviktsprogrammet. 

 

 De valda stödytorna ska markeras i visualiseringsmodellen i NX3. 

 

 Den valda geometrin ska visas tillsammans med en hjälpgeometri i NX3. 

 

 3D-bilder på den valda geometrin ska visas tillsammans med 2D-diagrammen av 

toppvyn och bottenvyn. 

 

 3D-bilder på den valda sidgeometrin ska visas tillsammans med 2D-diagrammen. 

 

 Graferna för krafter och positioner i Excel ska urskiljas med olika symboler och 

färger. 

 

4.2.3 Användarvänlighet  

 Tydliga pilar som sammankopplar figurer med inmatningsfält och rullister. 

 

 Figur med definition av hur normalkrafterna definieras i förhållande till de lokala och 

det globala koordinatsystemet. 

 

 Värden ska kunna anges direkt i inmatningsfälten för parametrar som iC (inneslutande 

cirkel), s (skärets tjocklek) och αn (släppningsvinkeln).  

 

 Parametrar och val som inte är relevanta ska tydligt avmarkeras. 

 

 Ett varningsmeddelande ska framträda när stödkraft a, b eller c blir negativ, se figur 4. 

 

 Skärkraftens riktning och storlek ska kunna anges direkt genom den tangentiella, 

radiella och axiella skärkraften tillsammans med ställvinkeln, radiella och axiella 

intippningsvinkeln. 

 

 En innehållsförteckning ska finnas i varje kapitel med hyperlänkar inom dokumentet. 

 

 Riktningar på skärkraft och klämkraft ska vara inlagda i en 3D-rymd. 
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5. Konceptframtagning 
Med utgångspunkt från 3D-kraftjämviktsprogrammet som utvecklades under SIRIUS-

projektet våren 2007 gjordes skisser på idéer för utformningen av det nya programmet. 

Skisserna ritades med papper och penna och illustrerade en grov bild av olika utformningar av 

programmet. Nedan följer en beskrivning av tre koncept som genererades från skisserna med 

idéer. 

5.1 Koncept 1 

Koncept ett består av två nya geometrier. Den första geometrin ”rombic/parallelogram” ger 

möjlighet att välja vinkeln ε mellan två stödytor samt längden utöver iC för två av stödytorna, 

se figur 12. 

 

Den andra geometrin ”user define” är en geometri som ger användaren av 3D-

kraftjämviktsprogrammet möjlighet att placera och rotera stödytorna efter sina önskemål. 

”User define” är den geometri som saknar parameterstyrning utifrån variabler som iC, αn och 

s i 3D-kraftjämviktsprogrammet, se figur 13. 

 

I koncept ett finns snabblänkar till varje kapitel i 3D-kraftjämviktsprogrammet när 

användaren snabbt vill växla till andra kapitel. Länkarna bildar samtidigt en 

innehållsförteckning och struktur för 3D-kraftjämviktprogrammets uppbyggnad, se figur 11. 

 

I koncept ett finns en allmän information i början av 3D-kraftjämviktprogrammet med 

definitioner och antaganden som är gjorda. Ordningen på kapitlen i 3D-

kraftjämviktsprogrammet ändras enligt användarnas önskemål för att öka 

användarvänligheten. 

 

 

 
Figur 11. Idé 3 till kapitel 1. 

 

Bilder som illustrerar olika parametrar görs större med tydliga pilar som kopplar samman 

inmatningsfält med parametrar. En tydlig definition av inmatningsfälten införs i 3D-

kraftjämviktprogrammet där inmatningsfälten har vit bakgrund med svart ram. I koncept ett är 

det möjligt att ange värden genom att mata in parametrar i inmatningsfält eller använda 

rullister i anslutning till inmatningsfält. Inmatningsfält till parametrar som inte är tillgängliga 

för den aktuella geometrin avmarkeras med en tydlig text ”not available”. Parametrar som 

tillhör ”rombic/parallelogram” och ”square/rectangle” placeras på en mörk bakgrund med en 

svart ram för att markera att dessa parametrar bara används tillsammans med geometrivalen 

”rombic/parallelogram” och ”square/rectangle”, se figur 12.  
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I inmatningsfälten för geometrivalet ”user define” kan användaren mata in positioner och 

rotationer för stödytorna utifrån den geometri som ska analyseras, se figur 13. CAE-verktyget 

i NX3 kan användas för att mäta koordinater och rotationer för stödytornas placering på 

geometrin. När användaren är nöjd med resultatet av stödkrafternas storlek och position i 3D-

kraftjämviktprogrammet kan resultatet visualiseras i CAE-verktyget i NX3, se figur 30.  

 

Inmatningsfält och figurer i 3D-kraftjämviktprogrammet sammanbinds med pilar som visar de 

aktuella parametrarna. Figurerna visar definitioner av hur stödytorna ska roteras med 

avseende på den valda geometrins koordinatsystem. En figur illustrerar hur stödkrafterna 

definieras på en godtycklig geometri, se figur 13. 

 

 
Figur 12. Idé 2 till kapitel 2. 
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Figur 13. Fortsättning av Idé 2 till kapitel 2.  

 

Storleken på figurerna ökar. De olika geometrierna placeras i koordinatsystem som 

sammankopplas med hjälplinjer för centrum av verktyget. Numreringen och rubriken av de 

geometrier som inte väljs avmarkeras, se figur 14. 

 

En 3D-bild beskriver den valda geometrin tillsammans med en 2D-graf av samma geometri, 

se figur 14. 2D-grafens storlek justeras för att vara skalenlig utifrån formen på geometrin. 2D-

grafen visar positionerna för stödkrafterna på de stödytor som väljs utifrån geometrin samt de 

globala positionerna av skärkraften och klämkraften. Om användaren väljer geometrin ”user 

define” i kapitel 1 kommer rubriken för kapitel 3 att ändras till ” Jump to chapter 4”. Alla 

valknappar för stödytorna för respektive stödkraft kommer att avmarkeras med texten ”not 

available”. 
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Figur 14. Idé 3 till kapitel 3. 

 

I skruvkraftskapitlet presenteras en 3D-bild av toppgeometrin bredvid 2D-diagrammet. 

Tydliga pilar från inmatningsfälten sammankopplar figurer med olika parametrar, se figur 15. 

Figurerna visar riktningen på kraften i en geometri. Skalningen av 2D-diagrammen förändras 

för att ge en realistisk dimension av geometrin. Med ”vector direction” (se figur 16) kan 

riktning och resulterande kraft beräknas genom att användaren anger skruvkraften i x-, y- och 

z-komposanter. 

 

I skärkraftskapitlet visas en 3D-bild av toppvyn bredvid 2D-diagrammet av toppgeometrin, se 

figur 15. Tydliga pilar sammankopplar inmatningsfält med parametrar i en figur som 

beskriver riktningarna och storleken av kraften, se figur 16. Skalningen på 2D-diagramen 

förändras för att ge en realistisk dimensionering av geometrin. Om skärkraften anges med 

vektorer kommer skärkraften och skärkraftens riktning att kunna beskrivas med axiella, 

radiella och tangentiella skärkraften samt den axiella och radiella intippningsvinkeln [6] och 

ställvinkeln. Pilar sammankopplar inmatningsfält med figurer som beskriver dessa parametrar. 

 

Skärkraften och skruvkraften anges på ett liknande sätt vilket gör att kapitlen för skär och 

skruvkraft till stora delar liknar varandra. 
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Figur 15. Idé 1 till kapitel 4 och 5. 

 

 
Figur 16. Fortsättning av idé 1 till kapitel 4 och 5. 
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Om någon av stödkrafterna blir negativ visas en varningstext ovanför 2D-diagramen för 

stödytorna. En 3D-bild bredvid 2D-diagramet visar stödytan som användaren väljer utifrån 

den valda geometrin. Användaren av 3D-kraftjämviktsprogrammet får en påminnelse om de 

generella inställningar som utförts i kapitel 2. Stödytorna som visualiseras med 2D-diagram 

utformas med en skalenlig dimensionering utifrån den valda geometrin. Ett 2D-diagram 

tillkommer som visar riktningar och positioner av stödkrafter, skärkrafter och klämkrafter. En 

annan funktion tillkommer som ger möjlighet att visualisera bottengeometrin tillsammans 

med toppgeometrin i samma 2D-diagram. 

 

 
             Figur 17. Idé 2 till kapitel 6. 

 

Resultatkapitlet inleds med en definition av stödkrafterna utifrån en godtycklig geometri. 

Skalningen på 2D-diagramen förändras för att ge en realistisk bild av geometrin. En 
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varningsflagg tänds i form av att bakgrundsfärgen blir röd på resultatet av stödkrafterna om 

stödkrafterna blir negativa. En 3D-bild visar bottenvyn tillsammans med ett 2D-diagram. 

Resultatet av alla krafter, riktningar och positioner kommer att kunna sparas i en 

utskriftsvänlig version. 

 

 
      Figur 18. Idé 1 till kapitel 7. 
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        Figur 19. Fortsättning av  idé 1 till  kapitel 7. 
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            Figur 20. Fortsättning av idé 1 till kapitel 7. 
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5.2 Koncept 2 

I koncept två underlättas visualiseringen för valet av geometrier genom att mellanrummet blir 

större mellan geometribilderna. Valknapparna placeras under varje bild och den röda texten 

”chosen geometry” visas ovanför den valda geometrin. Länkar till andra kapitel infogas för att 

underlätta växlingen mellan kapitel, se figur 21.  

 

 
Figur 21. Idé 2 till kapitel 1. 

 

Pilar sammankopplar inmatningsfält med figurer. Figurerna blir större med definitioner som 

beskriver parametrar av skärgeometrin, se figur 22. Figurer och inmatningsfält placeras intill 

varandra för att förtydliga olika parametrar. Inmatningsfält till geometrin ”user define” 

placeras nedanför inmatningsfältet för släppningsvinkeln och bredvid en illustrerande figur av 

definitionen för placeringen av stödytor. 

 

 
Figur 22. Idé 1 till  kapitel 2. 
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Figurer som visar olika geometrier görs större och textstorleken ökar. De sidor som inte går 

att välja avmarkeras i figurerna och valknapparna får texten ”not available”. En 3D-bild av 

toppgeometrin visas tillsammans med en 2D-graf och sammanbinds med en pil, se figur 23. 

 

 
           Figur 23. Idé 2 till kapitel 3. 

 

Inmatningsfälten ramas in tillsammans med rullisterna för respektive inmatningsfält, se figur 

24. Kapitlets storlek minskas samtidigt som kapitlet blir överskådligt. Figurer med olika 

parametrar görs större med tydligare text. 2D-graferna som visar olika vyer placeras bredvid 

varandra för att ge en sammanfattande bild av skär- och klämkraft. 

 

 
              Figur 24. Idé 3 till kapitel 4 och 5. 
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2D-graferna för sidorna av skärgeometrin görs större och skalenliga i jämförelse med 

skärgeometrin. Positionen för stödkrafterna förtydligas med symboler i 2D-grafen för 

toppgeometrin. När någon stödkraft blir negativ (när förspänningen mot stödytan upphör) 

visas det röda varningsmeddelandet ”support force A, B or C has negative magnitud”, se figur 

25. 

 

 
           Figur 25. Idé 1 till kapitel 6. 

 

Koncept 2 följer samma idé som koncept 1 för kapitel 7. 
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5.3 Koncept 3 

I koncept tre görs mellanrummen mellan geometribilderna större för att göra de olika 

geometrivalen överskådliga. Textstorleken ökas, se figur 26. 

 

 
Figur 26. Idé 1 till kapitel 1. 

 

Inmatningsfälten placeras tillsammans för att underlätta inmatningen av data. I geometrin 

”user define” placeras inmatningsfälten bredvid en figur som beskriver definitionen av 

stödytornas placering och rotation kring det globala koordinatsystemet, se figur 27. 

 

 
Figur 27. Idé 3 till kapitel 2. 
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Numreringen av stödsidor på geometrier som inte väljs släcks för att förtydliga vilka val som 

kan göras. Figurer på geometrier med olika stödytor görs större och placeras i 

proportionerliga koordinatsystem, se figur 28. 

 

 
          Figur 28. Idé 1 till kapitel 3. 

 

Skärkraft och skruvkraft kan skrivas in med vektorform så att den resulterande kraften 

beräknas direkt. Riktningsvektorerna placeras i en 3D-rymd för bättre visualisering av 

kraftriktningen. En 3D-bild tillsammans med 2D-grafen av toppvyn tillkommer, se figur 29. 

  

 
           Figur 29. Idé 2 till kapitel 4 och 5. 
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Koncept 3 följer samma idéer som koncept 2 för kapitel 6 och 7. 

5.4 Konceptval  

En rangordning av kraven i kravspecifikationen genomfördes med en matris där kraven 

jämfördes med varandra, se bilaga 6. För krav som ansågs viktigare i jämförelsen med andra 

krav tilldelades värdet 1. Krav som var likvärda i jämförelsen fick värdet 0 och krav som var 

mindre viktiga fick värdet -1. Nedan i tabell 1
c
 visas resultatet av viktningen av kraven och 

jämförelsen mellan koncepten i en alternativform av Pugh’s matris.  

 

Tabell 1. Alternativform av Pugh’s matris. 
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38 De resulterande krafterna med positioner ska visualiseras med NX3 0 0 1 38 1 38 0 0 

36 Visualiseringsmodellen ska uppdateras utifrån inställningar i 3D-kraftjämviktsprogrammet 0 0 1 36 1 36 0 0 

35 Visualiseringen i NX3 ska visa den valda geometrin från 3D-kraftjämviktsprogrammet 0 0 1 35 1 35 0 0 

32 Användaren ska kunna ange position i x-, y- och z-led 0 0 1 32 1 32 0 0 

32 Ska kunna ange riktning av stödkrafter utifrån rotationer av stödytor runt x-, y-, och z-axeln (global) 0 0 1 32 1 32 0 0 

32 Tangentiella, radiella och axiella skärkraften tillsammans med ställvinkeln och intippningsvinkeln 0 0 1 32 0 0 0 0 

26 3D-bilder på den valda sidgeometrin ska visas tillsammans med 2D-diagrammen 0 0 1 26 0 0 1 26 

25 3D-bilder tillsammans med 2D-diagrammen av toppvyn och bottenvyn 0 0 1 25 1 25 1 25 

21 Den rombiska geometrin ska vara parameteriserad med iC, s, ε och αn 0 0 1 21 0 0 1 21 

21 Stödytorna på den rombiska geometrin ska kunna väljas med valknappar 0 0 1 21 0 0 1 21 

21 Användaren ska kunna ange en spetsvinkel (ε) inom (0° < ε < 180°) 0 0 1 21 0 0 1 21 

18 Ska kunna ange två längre sidor så att geometrin blir i form av en parallellogram 0 0 1 18 0 0 0 0 

10 Ett varningsmeddelande ska framträda när stödkraft a, b eller c blir negativ 0 0 1 10 0 0 0 0 

7 Tydliga pilar som sammankopplar figurer med inmatningsfält och rullister 0 0 1 7 0 0 0 0 

7 De valda stödytorna ska markeras i visualiseringsmodellen i NX3 0 0 1 7 1 7 0 0 

6 Värden ska kunna anges direkt i inmatningsfälten t ex iC, s och αn 0 0 1 6 0 0 0 0 

5 Parametrar och val som inte är relevanta ska tydligt avmarkeras 0 0 1 5 1 5 0 0 

5 Definition av hur normalkrafterna definieras i det globala koordinatsystemet 0 0 1 5 0 0 0 0 

5 Graferna för krafter och positioner i Excel ska urskiljas med olika symboler och färger 0 0 1 5 0 0 0 0 

2 En innehållsförteckning ska finnas i varje kapitel med hyperlänkar inom dokumentet 0 0 1 2 1 2 1 2 

1 Riktningar på skärkraft och klämkraft ska vara inlagda i en 3D-rymd 0 0 1 1 0 0 1 1 

  Summa:   0   385   206   111 

                                                 
c
 Skalan för viktningen av kraven har konverterats från en skala med negativa och positiva värden (området -20 

till +20) till en skala med enbart positiva värden (0 till 40). Detta var nödvändigt för att kunna multiplicera 

koncepten med vikten av kraven i Pugh’s matris. 
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I Pugh’s matris jämfördes de genererade koncepten med ett referenskoncept som bestod av 

det gamla 3D-kraftjämviktsprogrammet. Referenskonceptet sattes till värdet 0 för samtliga 

kraven i kravspecifikationen. Om det jämförande konceptet var bättre än referenskonceptet 

tilldelades konceptet värdet 1. Om konceptet var likvärdigt med referenskonceptet tilldelades 

konceptet värdet 0. Om konceptet var sämre än referenskonceptet tilldelades konceptet värdet 

-1. Efter att alla koncept hade jämförts med referenskonceptet multiplicerades viktningen av 

kraven med jämförelsen mellan koncepten och referenskonceptet. En summering av 

produkten från varje krav rangordnade koncepten vilket låg till grund för valet av koncept, se 

tabell 1. 

 

Från resultatet av Pugh’s matris valdes koncept 1 eftersom detta koncept fick flest poäng, se 

tabell 2. 

 

                      Tabell 2.  Sammanfattning av ranking  

 för konceptval ur Pugh’s matris. 

 Ranking Poäng 

1 Koncept 1 385 

2 Koncept 2 206 

3 Koncept 3 111 
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6. Detaljkonstruktion 
Nedan följer detaljkonstruktionen av 3D-kraftjämviktprogrammet och visualiseringsverktyget 

i NX3. 

6.1 Detaljkonstruktion av 3D-kraftjämviktprogram 

Det slutgiltiga konceptet av 3D-kraftjämviktprogrammet byggde vidare på det tidigare 3D-

kraftjämviktprogrammet från SIRIUS-projektet. Uppbyggnaden av det nya programmet 

utfördes i Microsoft Excel 2003 och VBA-modulen i Microsoft Excel 2003. NX3 användes 

tillsammans med Microsoft Excel 2003 för visualiseringen av resultatet i 3D-

kraftjämviktprogrammet. Vid uppbyggnaden av användargränssnittet programmerades 

macrokod för visualisering av bilder på stödytor och geometrier samt för varningssignaler för 

negativa normalkrafter. Logiska funktioner (OM-, OCH-, ELLER-funktioner) utnyttjades 

direkt i kalkylbladet i Microsoft Excel 2003 för villkorsstyrda funktioner kopplade till värden 

för storlek på normalkrafter och olika valknappar. Det stora antalet kopplade celler och 

ekvationer [7] i 3D-kraftjämviktprogrammet medför att felsökning i programmet blir svår att 

genomföra trots dokumentationen av programuppbyggnaden. Resultatet i form av storlek av 

stödkrafter, riktningar och positioner erhålles direkt i 3D-kraftjämviktprogramet. 

6.2 Visualiseringsverktyg i NX3 

En stor begränsning i Microsoft Excel 2003 var att endast 2D-grafer kunde användas för att 

visualisera krafternas positioner, riktningar och storlek. Detta medförde svårigheter för 

användarna att tolka och förstå krafternas positioner och riktningar utifrån en vald geometri. 

Ett visualiseringsverktyg konstruerades i NX3 för att underlätta förståelsen för kraftjämvikten. 

Visualiseringsverktyget var även tänkt att användas när en användardefinierad geometri skulle 

mätas upp för analys i 3D-kraftjämviktsprogrammet.  

6.3 Detaljkonstruktion av Visualiseringsverktyg i NX3   

Parameteriserade solidmodeller byggdes upp i visualiseringsverktyget i NX3 utifrån de 

definierade geometrierna i 3D-kraftjämviktprogrammet. Parametrarna hämtades via länkade 

celler från 3D-kraftjämviktprogrammet och uppdaterade solidmodellerna i 

visualiseringsverktyget i NX3. Varje geometri i visualiseringsverktyget parameteriserades 

utifrån iC, αn och s som användaren definierade i 3D-kraftjämviktprogrammet.  

 

De valda sidorna på en geometri markerades för tydlighetens skull med en grön färg för att 

förtydliga valet av sidor vilket gjordes med en tunn extrudering utgående från sidytorna på 

geometrin. De ytor som skulle markeras styrdes med ”suppress by expression”. 

Solidmodellerna gjordes transparenta för att förtydliga skärens geometri tillsammans med 

krafterna som uppträdde på geometrin. För visualiseringen av krafter användes linjer mellan 

olika lokala koordinatsystem som kopplades till parametrar i 3D-kraftjämviktprogrammet. 

Varje kraft tilldelades samma färg som de erhållit i 3D-kraftjämviktprogrammet. För de 

parameteriserade geometrierna modellerades en hjälpgeometri i form av en cylinder. 

Hjälpgeometrin utrustades med hjälplinjer och centrumlinje för fräsen för att förtydliga 

placeringen av skäret relativt fräskroppen. De lokala koordinatsystemen för skärkraft, 

klämkraft och stödkrafter placerades i lager enligt bilaga 4.  
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Figur 30. 3D-visualisering av skärgeometri med stödkrafter, skärkraft och skruvkraft. 

 

Inga större problem inträffade under detaljkonstruktionen av visualiseringsverktyget i NX3. 

Ett problem som rörde visualiseringsverktygets uppbyggnad var antalet parametrar som måste 

uppdateras i NX3 för att visualiseringen skulle kunna genomföras. Ett stort antal parametrar 

förlänger uppdateringstiden av solidmodellerna i visualiseringsverktyget.  

6.4 Utkast av 3D-kraftjämviktprogram 

För att få användarnas syn av det nya 3D-kraftjämviktsprogrammet intervjuades alla som 

deltagit i behovsanalysen. Varje användare fick en demonstration av det nya programmet där 

de nya funktionerna visades upp. Användarna fick sedan möjlighet att kommentera 

funktionerna och upplägget av det nya 3D-kraftjämviktprogrammet. 

 

Allmänna kommentarer från användarna under utkastet av 3D-kraftjämviktprogrammet var 

följande: 

 

 Det nya 3D-kraftjämviktprogrammet är tydligare än det tidigare programmet när det 

gäller visualiseringen av krafter med kopplingen till visualiseringsmodellen i NX3. 

Diagrammen som visar stödkrafternas position har förtydligats med en bild av vald 

stödyta tillsammans med diagrammet av stödytan. 

 

 Det är bra att definitionen av inmatningsfälten i 3D-kraftjämviktprogrammet har en 

liknande uppbyggnad som andra utvecklade stödprogram på Sandvik Coromant.    

 

 Kapitlet för val av stödsidor i 3D-kraftjämviktprogrammet har blivit tydligare när det 

gäller valmöjligheterna för stödsidor.  

 

 Val av geometri har blivit tydligare genom valknapparnas placering under 

illustrationerna av geometrierna.  

 

 Definitioner av parametrar har förtydligats med figurer, pilar och hjälptext. 
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 Skalningen av ”side view” diagrammen bör ändras så att de stämmer överens med 

verkligheten av sidorna på skärgeometrin 

 

 3D-kraftjämviktprogrammet är omfattande och användarna måste få möjlighet att 

arbeta med 3D-kraftjämviktprogrammet för att kunna ge mer respons. 

 

 Hjälpgeometrin i visualiseringsverktyget i NX3 ska tippas in visuellt med samma 

intippningsvinklar som angivits i 3D-kraftjämviktprogrammet. 

 

 En enhetlig centrumlinje bör användas för figurerna i 3D-kraftjämviktprogrammet. 

 

 Kraftvektorerna i 2D-diagramen samt i visualiseringsverktyget i NX3 bör förtydligas 

genom att göras breda. 

 

Användarnas respons på det nya 3D-kraftjämviktprogrammet med tillhörande 

visualiseringsverktyg i NX3 har varit nödvändig för att kunna genomföra erforderliga 

förändringar av det nya 3D-kraftjämviktprogrammet. 

6.5 Test av 3D-kraftjämviktprogram 

För att få en uppfattning om hur 3D-kraftjämviktprogrammet skulle kunna användas under 

utvecklingsarbetet genomfördes ett test av CoroMill 216 [2] som är en befintlig produkt med 

kända brister.  

 

Geometrin ”user define” användes under testet. En solidmodell av CoroMill 216 importerades 

till visualiseringsverktyget i NX3 där solidmodellen positionerades enligt figur 31 i 

förhållande till det globala koordinatsystemet. När CoroMill 216 placerats i rätt position 

kunde mätningar av stödytornas placering i förhållande till det globala koordinatsystemet 

genomföras med mätverktygen distance och angle i NX3. Resultaten från mätningarna kunde 

sedan överföras till 3D-kraftjämviktprogrammet för vidare analys. Utifrån positionering av 

stödkrafterna på stödytorna samt en uppmätt skärkraft och en beräknad klämkraft kunde ett 

resultat av normalkrafterna från stödytorna presenteras. 

 

 
      Figur 31. CoroMill 216 placerat i  

    det globala koordinatsystemet. 

Y 

X 

Z 
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6.5.1 CoroMill 216 

CoroMill 216 är en fullradiepinnfräs som bland annat kan användas till konturfräsning och 

profilfräsning. Ett problem med CoroMill 216 är att stödyta b (se figur 32) får en dragkraft 

som drar hårdmetallskäret från plattläget. Detta inträffar vid små skärdjup där den radiella 

skärkraften (se figur 34) är liten i förhållande till den axiella skärkraften (se figur 34). Genom 

att konstruera en ny stödyta c i figur 33 för axiella krafter blir kraftjämvikten bra med 

tryckkrafter från alla stödytor vilket gör att hårdmetallskärets förspänning i skärläget 

bibehålls. 

 

 
           Figur 32. Toppvy av plattläget för närvarande på CoroMill 216. 

 

 
           Figur 33. Toppvy av plattläget för nyutvecklade  

          CoroMill 216 med positiva stödkrafter . 

 

 

 

 
           Figur 34. Plattläget uppifrån med kraftriktningar i plattläget. 
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För att analysera den nuvarande konstruktionen och den nya konstruktionen av CoroMill 216 

genomfördes ett test i 3D-kraftjämviktprogrammet med skärkrafter på olika skärdjup (ap). Se 

bilaga 5 för detaljerad information om begynnelsevillkoren för nuvarande konstruktion och 

nya konstruktionen av CoroMill 216. Analysen av den nya konstruktionen av CoroMill 216 i 

3D-kraftjämviktprogrammet resulterade i stödkrafter enligt diagram 1.  
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                          Diagram 1. Stödkrafter för den nya lösningen. 

 

Analysen av den nuvarande konstruktionen av CoroMill 216 gav resultaten av krafterna från 

stödytorna enligt diagram 2. 
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                          Diagram 2. Stödkrafter med den gamla lösningen. 
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Genom att studera stödkrafterna från den nuvarande konstruktionen av CoroMill 216 samt 

den nya konstruktionen av CoroMill 216 kunde en tydlig skillnad urskiljas. Den nuvarande 

konstruktionen av CoroMill 216 ger en dragkraft (negativ stödkraft) från stödyta b (se figur 

29) vilket medför att hårdmetallskäret förlorar förspänningen i plattläget. Detta kan leda till 

skärbrott. Med den nya konstruktionen av CoroMill 216 förblir alla stödkrafter positiva vilket 

medför att hårdmetallskäret behåller förspänningen i plattläget. 
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7. Diskussion 
SIRIUS Masterplan har varit ett stort stöd under utvecklingsprocessen av det nya 3D-

kraftjämviktprogrammet genom att skapa en struktur för de olika faserna i 

produktutvecklingsprocessen. Planeringen av tidsåtgången för examensarbetet har fungerat 

bra trots att varje fas har genomförts under stor tidspress. Målen som ställts upp för 

examensarbetet har uppnåtts utifrån diskussion av resultat och slutsatser från olika 

funktionstest av 3D-kraftjämviktprogrammet. Behovsanalysen som genomfördes gav en 

överskådlig bild av användarnas behov och önskemål angående 3D-kraftjämviktprogrammet. 

Behoven varierade mellan olika användare men en del av behoven var återkommande. Kraven 

i kravspecifikationen delades in under huvudrubriker för att förtydliga kravspecifikationen. 

Konceptet som genererades utifrån de skissade idéerna och kravspecifikationen, delades upp i 

3D-kraftjämviktprogrammets kapitel för att tydligt åskådliggöra konceptet. Konceptet 

inkluderade även en koppling till ett visualiseringsverktyg i NX3 för att underlätta 

användandet av 3D-kraftjämviktprogrammet och resultatet av kraftjämvikten. Ett utkast av det 

färdiga 3D-kraftjämviktprogrammet och kopplingen till NX3 genomfördes där användarna 

fick möjlighet att kommentera det nya 3D-kraftjämviktprogrammet. Kommentarerna från 

användarna låg sedan till grund för ytterligare justeringar av 3D-kraftjämviktprogrammet.  

 

De nya geometrier som tillkommit (rombic/parallellogram och user define) ökar flexibiliteten 

och användarvänligheten av 3D-kraftjämviktprogrammet så att programmet även klarar 

morgondagens geometrier. 

7.1 Begränsningar av Visualiseringsverktyget i NX3 

Det finns begränsningar för visualiseringen av resultatet i 3D-kraftjämviktprogrammet. Det 

tar ca 6-7 minuter (beroende på datorns prestanda) att uppdatera en 3D-modell av resultatet 

vilket bland annat beror på den stora mängden parametrar som måste uppdateras.  

 

3D-kraftjämviktprogrammet klarar inte att hantera friktionskrafter i sitt nuvarande utförande. 

Det är osäkert om 3D-kraftjämviktprogrammet måste genomgå omfattande förändringar när 

det gäller ekvationssystemens och det övriga programmets uppbyggnad för att klara att 

hantera friktionskrafter. 

7.2 Kommande arbete 

För närvarande måste positionen av skärkraften i 3D-kraftjämviktprogrammet anges som 

input i form av X-, Y- och Z-koordinater. Vanligen används NX3 där en solidmodell av 

spånformen modelleras för att ta fram skärkraftens mittpunkt. En inbyggd funktion för 

positionering av skärkraften skulle underlätta arbetet med 3D-kraftjämviktprogrammet.  

 

En implementering borde göras hos användarna av 3D-kraftjämviktprogramet för att 

användarna ska erhålla grundläggande kunskaper om programmets funktion och uppbyggnad. 

Implementeringen skulle kunna genomföras i form av lektioner för amvändarna. En manual 

bör konstrueras till användarna som är lätt att använda. 

 

Till sist återstår bara att användarna börjar använda 3D-kraftjämviktprogrammet. 
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 Bilaga 1 

9. Bilagor  

9.1 Tidsplanering 
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 Bilaga 2 

9.2 Svar till behovsanalys  

Svar från: Tord Engström (2007-10-19) 

 Fråga användarna vad de skulle vilja ändra i 3D-kraftjämviktprogrammet? 

SVAR: I avsnitt 2 i 3D-kraftjämviktsprogrammet borde en pil visa figuren för rektangulär 

geometri. Diagrammen i kapitel 3 och 4 får gärna ha en kraftpil som visar var de pekar 

istället för en start och en slutpunkt av samma typ (dvs. runda). 

 

 Vad upplevs som svårt och i sådana fall på vilket sätt skulle denna svårighet kunna 

underlättas? 

SVAR: Definitionen av vad normalkrafterna på stödytorna borde göras tydligare. Är de 

tryck eller dragkrafter i förhållande till det globala eller lokala koordinatsystemet?  

  

 Vad tycker användarna om visualiseringen av krafter mm? 

SVAR: De är relativt bra. 

 

 Vad skulle användarna vilja visualisera i NX3? 

SVAR: Inte nödvändigt. 

 

 Är stegen i rullisterna för små eller för stora? 

SVAR: Storleken på stegen kan eventuellt ändras men det är inte nödvändigt. 

 

 Finns det anledning till rullister för varje inställning eller ska några rullister tas bort? 

SVAR: Det är relativt smidigt med rullister. 

 

 Är något av informationen överflödig i programmet, vad ska i sådana fall tas bort? 

SVAR: Nej 

 

 Allmänna kommentarer av programmet?  

SVAR: Tycker i övrigt att programmet är relativt användarvänligt. Skulle vilja ha en 

option där man kan placera ut stödytorna utan att de var låsta till en geometri där man kan 

ändra stödytornas koordinater i förhållande till det globala koordinatsystemet och att man 

kan ändra vinkeln och rotationen på de lokala koordinatsystemen i förhållande till det 

globala koordinatsystemet. 

 

 Eventuella frågor? 

SVAR: Inga 

 

Svar från: Patrik Svedberg (2007-10-19) 

 Fråga användarna vad de skulle vilja ändra i 3D-kraftjämviktprogrammet? 

SVAR: Visualiseringen av kraftjämvikten borde vara i 3 dimensioner för att det ska vara 

lättare att förstå hur krafterna förhåller sig till varandra. 

 

 Vad upplevs som svårt och i sådana fall på vilket sätt skulle denna svårighet kunna 

underlättas? 

SVAR: Det är svårt att tänka sig in i 3 dimensioner hur krafterna förhåller sig till varandra 

och koordinatsystemet. Visualisering av krafterna med någon typ av  
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visualiseringsverktyg, t ex NX3 där positioner och riktningar på klämkraft, skärkraft, 

stödkrafter framgår i geometrin. 

   

 Vad tycker användarna om visualiseringen av krafter mm?  

SVAR: Se frågan ovan. 

 

 Vad skulle användarna vilja visualisera i NX3? 

SVAR: Se frågan ovan. 

 

 Är stegen i rullisterna för små eller för stora? 

SVAR: Tycker att stegen är små men det ses ändå som positivt med små steg. 

 

 Finns det anledning till rullister för varje inställning eller ska några rullister tas bort? 

SVAR: Det är bra med rullister på funktioner där man ska ändra värden och snabbt 

jämföra mellan olika resultat som t ex positionerna på stödkrafterna på stödytorna. Värden 

som ska hållas relativt konstanta som IC, släppningsvinkel, position på skär och klämkraft 

samt deras storlek och riktning kan vara bra att enbart ange genom att skriva direkt i 

inmatningsfältet. 

 

 Är något av informationen överflödig i programmet, vad ska i sådana fall tas bort? 

SVAR: Nej det mesta av informationen är nödvändig. 

 

 Allmänna kommentarer av programmet?  

SVAR: Kapitel 5 behandlar placeringen av stödytor på geometrin. Varje stödkraft har en 

panel med valknappar för stödyta 1 till 8 oberoende av om vald geometri. Det skulle här 

vara bra om bara de knappar som kunde sammankopplas med geometrin t ex 1, 2 och 3 

för ett triangulärt skär ”tändes” och övriga släcktes eller med ett tydligt meddelande talade 

om att detta val inte är valbart för den aktuella geometrin.  

 

En flik där resultaten pressenteras på ett snyggt sätt med position, stödytornas krafter, 

riktning, skärkraft och klämkraft borde finnas för att resultatet skull kunna sparas. 

 

En varningsflagg eller liknande borde tändas om någon av stödkrafterna blir negativ 

eftersom detta innebär att lösningen inte är realistisk. En varning borde också finnas om 

bottenkraften hamnar utanför botten geometrin.  

 

 Eventuella frågor? 

SVAR: Inga 

 

Svar från: Lars-Ola Hansson (2007-10-22) 

 Fråga användarna vad de skulle vilja ändra i 3D-kraftjämviktprogrammet? 

SVAR: Det skulle vara bra om man kunde ange olika släppningsvinklar och positioner för 

olika geometrier och olika stödytor. 

 

 Vad upplevs som svårt och i sådana fall på vilket sätt skulle denna svårighet kunna 

underlättas? 

SVAR: Är relativt nöjd med utformningen av programmet. Det kan komma frågor när 

man börjar använda programmet. 
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 Vad tycker användarna om visualiseringen av krafter mm? 

SVAR: Tycker att visualiseringen är bra som den ser ut. 

 

 Vad skulle användarna vilja visualisera i NX3? 

SVAR: Ser ingen anledning att visualisera krafterna i NX3 för tillfället. 

 

 Är stegen i rullisterna för små eller för stora? 

SVAR: Tycker att stegen är i lagom storlek. 

 

 Finns det anledning till rullister för varje inställning eller ska några rullister tas bort? 

SVAR: Har för närvarande ingenting att tillägga. 

 

 Är något av informationen överflödig i programmet, vad ska i sådana fall tas bort? 

SVAR: Ser inga skäl till att ta bort något av informationen i programmet. 

 

 Allmänna kommentarer av programmet? 

SVAR: Är för närvarande nöjd med programmet men det kan dyka upp frågor under ett 

senare skede. 

  

 Eventuella frågor? 

SVAR: Inga frågor för närvarande. 

 

Svar från: Per Wiklund (2007-10-22)  

 Fråga användarna vad de skulle vilja ändra i 3D-kraftjämviktprogrammet? 

SVAR: Det vore bra om man kunde ange axiell, radiell och tangentiell kraft i kapitel 3 och 

4 i 3D-kraftjämviktsprogrammet. 

 

 Vad upplevs som svårt och i sådana fall på vilket sätt skulle denna svårighet kunna 

underlättas? 

SVAR: Det vore bra om skruvkraftprogrammet kunde integreras med 3D-

kraftjämviktprogrammet direkt istället för att dela upp programmen som i dagsläget. 

 

 Vad tycker användarna om visualiseringen av krafter mm? 

SVAR: Det vore bra med små illustrerande bilder som talar om var toppvyn på skäret 

ligger och var stödytorna ligger. (toppytan kap 5 och stödytorna kap 6)  

 

 Vad skulle användarna vilja visualisera i NX3? 

SVAR: Det skulle underlätta visualiseringen att kunna visualisera krafter, storlek, 

riktning, positioner, geometri mm. 

 

 Är stegen i rullisterna för små eller för stora? 

SVAR: Stegen är relativt bra. 

 

 Finns det anledning till rullister för varje inställning eller ska några rullister tas bort? 

SVAR: I början av programmet kan det vara bra att kunna ange IC, släppningsvinkel mm 

direkt istället för rullister. 

 

 Är något av informationen överflödig i programmet, vad ska i sådana fall tas bort? 
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SVAR: Nej det mesta är bra. 

 

 Allmänna kommentarer av programmet? 

SVAR: När en valknapp väljs släcks de övriga valen för att förtydliga vilket val som har 

gjorts. En allmän information i början av programmet som tala om vad programmet gör 

och vilka antaganden och approximationer som görs. 

  

 Eventuella frågor? 

SVAR: Inga för närvarande. 

 

Svar från: Göran Pantzar (2007-10-22)  

 Fråga användarna vad de skulle vilja ändra i 3D-kraftjämviktprogrammet? 

SVAR: Det är tydligare för t ex färgblinda att uppfatta stödpositionernas punkter om de 

inte enbart urskiljs av färg utan även symboler.  

 

 Vad upplevs som svårt och i sådana fall på vilket sätt skulle denna svårighet kunna 

underlättas? 

SVAR: Riktningarna på kap 3 och 4 bör vara inlagda i en 3D-rymd för att underlätta 

förståelsen för hur riktningarna förhåller sig i geometrin. 

 

 Vad tycker användarna om visualiseringen av krafter mm? 

SVAR: Det vore bra med en koppling till NX3 så att krafter med positioner, riktningar, 

storlek på krafterna kan visualiseras till den valda geometrin.  

 

 Vad skulle användarna vilja visualisera i NX3? 

SVAR: Se ovan. 

 

 Är stegen i rullisterna för små eller för stora? 

SVAR: Nej de är bra. 

 

 Finns det anledning till rullister för varje inställning eller ska några rullister tas bort? 

SVAR: Rullisterna är bäst där man ska justera olika värden som i t ex kap 6 i 3D-

stödprogrammet. 

 

 Är något av informationen överflödig i programmet, vad ska i sådana fall tas bort? 

SVAR: Nej 

 

 Allmänna kommentarer av programmet? 

SVAR: Ett relativt lätt program att följa eftersom det innehåller kapitel i ordning för de 

olika valen. Det vore bra att få veta det totala momentet i X-led, Y-led och Z-led. 

  

 Eventuella frågor? 

SVAR: Inga frågor för närvarande. 

 

Svar från: Jan Johansson (2007-10-22) 

 Fråga användarna vad de skulle vilja ändra i 3D-kraftjämviktprogrammet? 

SVAR: Det skulle vara bra att kunna ange stödytornas positioner, och vinkel i förhållande 

till det globala koordinatsystemet. 
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 Vad upplevs som svårt och i sådana fall på vilket sätt skulle denna svårighet kunna 

underlättas? 

SVAR: Det gäller naturligtvis att vara så tydlig som möjligt med alla illustrationer och val 

som finns i programmet men programmet i sig är bra upplagt. 

 

 Vad tycker användarna om visualiseringen av krafter mm? 

SVAR: Visualiseringen för krafter och positioner är ganska bra i programmet. 

 

 Vad skulle användarna vilja visualisera i NX3? 

SVAR: Det skulle vara bra att visualisera krafter, positioner, riktningar och geometrier i 

NX3 för att öka användarvänligheten. 

 

 Är stegen i rullisterna för små eller för stora? 

SVAR: De är bra som de är. 

 

 Finns det anledning till rullister för varje inställning eller ska några rullister tas bort? 

SVAR: Det finns ingen anledning att ta bort rullister från programmet. Möjligen när man 

blir van vid programmet kan det vara skönt att ange skärkrafter, klämkrafter, riktningar 

och storlek på krafterna direkt istället för med rullister. 

 

 Är något av informationen överflödig i programmet, vad ska i sådana fall tas bort? 

SVAR: Nej informationen som pressenteras i programmet är nödvändig. 

 

 Allmänna kommentarer av programmet? 

SVAR: Det är ett program som har stor potential i konstruktionsarbetet om det fungerar 

som det är tänkt. 

  

 Eventuella frågor? 

SVAR: Inga frågor för närvarande. 

 

Svar från: Amil Oprasic (2007-10-23) 

 Fråga användarna vad de skulle vilja ändra i 3D-kraftjämviktprogrammet? 

SVAR: Kapitlens ordning borde ändras för att underlätta att minnas de val som gjorts. 

Ordningen borde vara 1. Geometri, 2. Generella inställningar, 3. stödytor, 4. Lokala 

positioner, 5. kläm/skruv-kraft, 6. skärkraft, 7. Resultat. 

 

 Vad upplevs som svårt och i sådana fall på vilket sätt skulle denna svårighet kunna 

underlättas? 

SVAR: Det är svårt att referera till koordinatsystem. Det borde finnas bilder som visar 

geometrin i förhållande till det globala koordinatsystemet på kapitel 3, 4, 5 och 6. 

Möjligen kan koordinatsystemet placeras i en separat flik. 

 

 Vad tycker användarna om visualiseringen av krafter mm? 

SVAR: Visualiseringen borde göras i NX3. Många diagram har liten text för x, y och z 

samt definitionsrutan för varje diagram. Det vore också bra med ett mindre antal 

decimaler (2 decimaler). 
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 Vad skulle användarna vilja visualisera i NX3? 

SVAR: Krafter, positioner, riktningar, geometri samt en skalning för hur stora krafterna 

är. 

 

 Är stegen i rullisterna för små eller för stora? 

SVAR: Rullisterna har en bra steglängd. 

 

 Finns det anledning till rullister för varje inställning eller ska några rullister tas bort? 

SVAR: Rullisterna är av stor betydelse för enkelheten så behåll gärna dem. 

 

 Är något av informationen överflödig i programmet, vad ska i sådana fall tas bort? 

SVAR: Nej 

 

 Allmänna kommentarer av programmet? 

SVAR: Det vore bra om man direkt kunde ange radial, axial och tangentialkraft istället för 

en magnitud. 

  

 Eventuella frågor? 

SVAR: Nej 

 

Svar från: Isak Kakai (2007-10-24) 

 Fråga användarna vad de skulle vilja ändra i 3D-kraftjämviktprogrammet? 

SVAR: Det skulle vara bra om valen för geometrin som man har valt i kapitel 1 blir 

tydligare. Den får gärna bli tydligare med färg eller liknande som indikerar vilken 

geometri som är vald. Det vore också bra om programmet tog hänsyn till 

intippningsvinklar för skärkraften. 

 

 Vad upplevs som svårt och i sådana fall på vilket sätt skulle denna svårighet kunna 

underlättas? 

SVAR: En innehållsförtäckning i varje kapitel med länkar så att det bara är att klicka på 

ett kapitel om man vill komma vidare. 

 

 Vad tycker användarna om visualiseringen av krafter mm? 

SVAR: Visualiseringen är bra. 

 

 Vad skulle användarna vilja visualisera i NX3? 

SVAR: Behövs nog inte men det kan vara bra att ha. 

 

 Är stegen i rullisterna för små eller för stora? 

SVAR: Stegen är lagom stora. 

 

 Finns det anledning till rullister för varje inställning eller ska några rullister tas bort? 

SVAR: Nej 

 

 Är något av informationen överflödig i programmet, vad ska i sådana fall tas bort? 

SVAR: Informationen som finns är nödvändig. 

 

 Allmänna kommentarer av programmet?  
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SVAR: Övrigt är programmet bra men det kan dyka upp frågor när man börjar använda 

programmet. 

 

 Eventuella frågor? 

SVAR: Nej. 

 

Svar från: Ralf Lehto (2007-10-24) 

 Fråga användarna vad de skulle vilja ändra i 3D-kraftjämviktprogrammet? 

SVAR: Det vore bra om val av givna värden som IC, släppningsvinkel mm i kapitel 2, 3 

och 4 kunde anges direkt istället för med rullister. 

 

 Vad upplevs som svårt och i sådana fall på vilket sätt skulle denna svårighet kunna 

underlättas. 

SVAR: Det är svårt att referera till stödytor i kapitel 6. Det vore därför bra med en 

överblick med någon typ av illustrerande bild som visar den valda stödytan tillsammans 

med den valda geometrin.  

 

Stödytan som är vald ska helst urskiljas genom att vara transparent. Det är små 

textstorlekar i diagram.  

 

För färgblinda behövs symboler som urskiljer de olika krafterna i diagrammen. 

 

 Vad tycker användarna om visualiseringen av krafter mm? 

SVAR: Visualiseringen skulle bli tydligare i NX3. 

 

 Vad skulle användarna vilja visualisera i NX3? 

SVAR: Det skulle vara bra att kunna visualisera krafter, geometri, riktningar och 

positioner. 

 

 Är stegen i rullisterna för små eller för stora? 

SVAR: Stegen har lagom storlek. 

 

 Finns det anledning till rullister för varje inställning eller ska några rullister tas bort? 

SVAR: Se frågan: Vad vill användarna ändra i 3D-kraftjämviktsprogrammet. 

 

 Är något av informationen överflödig i programmet, vad ska i sådana fall tas bort? 

SVAR: Nej det mesta är bra. 

 

 Allmänna kommentarer av programmet?  

SVAR: Ser bra ut i övrigt. 

 

 Eventuella frågor? 

SVAR: Nej. 

 

Svar från: Daniel Edler (Svarv) (2007-10-25) 

 Fråga användarna vad de skulle vilja ändra i 3D-kraftjämviktprogrammet? 

SVAR: Skärkraften borde delas in i komposanter dvs. tangentiella, radiella och axiella 

krafter och med intippningsvinkeln. 
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 Vad upplevs som svårt och i sådana fall på vilket sätt skulle denna svårighet kunna 

underlättas? 

SVAR: Det skulle vara bra om diagrammen blev tydligare med större text och tydligare 

symboler. 

 

 Vad tycker användarna om visualiseringen av krafter mm? 

SVAR: Är relativt nöjd med visualiseringen av krafter.  

 

 Vad skulle användarna vilja visualisera i NX3? 

SVAR: Ser inte visualiseringen som något nödvändigt i NX3. 

 

 Är stegen i rullisterna för små eller för stora? 

SVAR: Stegen är lagom stora. 

 

 Finns det anledning till rullister för varje inställning eller ska några rullister tas bort? 

SVAR: Konstanta värden som IC, släppningsvinkel mm. bör kunna anges direkt. 

  

 Är något av informationen överflödig i programmet, vad ska i sådana fall tas bort? 

SVAR: Informationen som pressenteras i programmet är nödvändig. 

 

 Allmänna kommentarer av programmet?  

SVAR: Antalet decimaler är för många i graferna för kraftriktningarna och geometri. Det 

är lätt att resultatet blir otydligt och svårt att läsa av. 

 

 Eventuella frågor? 

SVAR: Det finns för närvarande inga frågor. 

 

Svar från: Mikael Limell och Torbjörn Wikblom (Borr) (2007-10-26) 

 Fråga användarna vad de skulle vilja ändra i 3D-kraftjämviktprogrammet? 

SVAR: Definiera inställningar i form av rombisk geometri med inställning av vinkel för 

romben. 

 

 Vad upplevs som svårt och i sådana fall på vilket sätt skulle denna svårighet kunna 

underlättas? 

SVAR: Programmet känns användarvänligt. 

 

 Vad tycker användarna om visualiseringen av krafter mm? 

SVAR: Visualiseringen av krafter är tydlig. 

 

 Vad skulle användarna vilja visualisera i NX3? 

SVAR: Visualisering i NX3 är inte nödvändig. 

 

 Är stegen i rullisterna för små eller för stora? 

SVAR: Stegen är i en lämplig storlek. 

 

 Finns det anledning till rullister för varje inställning eller ska några rullister tas bort? 

SVAR: Där man bara vill ange ett värde som t ex IC, släppningsvinkeln, tjockleken mm. 

kan det vara bra med att direkt kunna skriva in värdet i inmatningsfältet. 



 

 

56 

 Bilaga 2 

 Är något av informationen överflödig i programmet, vad ska i sådana fall tas bort? 

SVAR: Det mesta av informationen i programmet var nödvändig. 

 

 Allmänna kommentarer av programmet? 

SVAR: Verkar vara ett program som är relativt användarvänligt och med stor potential. 

  

 Eventuella frågor? 

SVAR: Det kan komma frågor efterhand när man börjar använda programmet. 

 

Svar från: Lennart Wihlborg (2007-11-02)  

 Fråga användarna vad de skulle vilja ändra i 3D-kraftjämviktprogrammet? 

SVAR: Det skulle vara bra med en figur som visar centrumlinjen för fräsen i förhållandet 

till plattläget. 

 

 Vad upplevs som svårt och i sådana fall på vilket sätt skulle denna svårighet kunna 

underlättas? 

SVAR: Det är svårt att säga någonting för tillfället då man inte har använt programmet. 

 

 Vad tycker användarna om visualiseringen av krafter mm? 

SVAR: Det skulle vara bra om man kunde se visualiseringen i 3D av krafter, positioner, 

geometri mm. 

 

 Vad skulle användarna vilja visualisera i NX3? 

SVAR: NX3 skulle vara ett bra visualiseringsverktyg. 

 

 Är stegen i rullisterna för små eller för stora? 

SVAR: Stegen är lagom stora. 

 

 Finns det anledning till rullister för varje inställning eller ska några rullister tas bort? 

SVAR: Rullister är något man lär sig att använda. Det kan finnas en fördel när man är ny 

användare att man har färdiga angivna värden. När man är van användare vill man skriva 

in värdena direkt. 

 

 Är något av informationen överflödig i programmet, vad ska i sådana fall tas bort? 

SVAR: Inte vad jag kan förstå. 

 

 Allmänna kommentarer av programmet? 

SVAR: I övrigt verkar programmet strukturerat. 

  

 Eventuella frågor? 

SVAR: Inte för närvarande. 

 

Svar från: Pär Carrick (2007-11-15) 

 Fråga användarna vad de skulle vilja ändra i 3D-kraftjämviktprogrammet? 

SVAR: Bra om man kunde ange den tangentiella, radiella och axiella kraften för den 

totala magnituden. Det är bra om ett entydigt språk ”coromantska” kan användas. 
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 Vad upplevs som svårt och i sådana fall på vilket sätt skulle denna svårighet kunna 

underlättas? 

SVAR: Det är svårt att säga i nuläget eftersom man upptäcker svårigheter när man börjar 

använda programmet. 

 

 Vad tycker användarna om visualiseringen av krafter mm? 

SVAR: Det vore bra med en 3D-visualisering. 

 

 Vad skulle användarna vilja visualisera i NX3? 

SVAR: Visualisering i NX3 vore bra. 

 

 Är stegen i rullisterna för små eller för stora? 

SVAR: Stegen är i en lämplig storlek. 

 

 Finns det anledning till rullister för varje inställning eller ska några rullister tas bort? 

SVAR: Där man bara vill ange ett värde som gäller t ex IC, släppningsvinkeln, tjockleken 

mm. kan det vara bra med att direkt kunna skriva in värdet. Om man kan behålla 

rullisterna och samtidigt tillgodose behovet att direkt skriva in värdet vore det bra. 

 

 Är något av informationen överflödig i programmet, vad ska i sådana fall tas bort? 

SVAR: Det är svårt att svara på. 

 

 Allmänna kommentarer av programmet? 

SVAR: Verkar vara ett program som är relativt användarvänligt och med stor potential. 

Det vore bra om någon på företaget kunde programmet och att programkoden är låst för 

obehöriga. 

  

 Eventuella frågor? 

SVAR: Det kan komma frågor efterhand när man börjar använda programmet. 

 

Svar från: P-O Dahlberg (2007-11-19) 

 Fråga användarna vad de skulle vilja ändra i 3D-kraftjämviktprogrammet? 

SVAR: Det skulle vara bra med fler skärgeometrier och geometrier där möjligheten finns 

att placera stödytor där man vill. 

 

 Vad upplevs som svårt och i sådana fall på vilket sätt skulle denna svårighet kunna 

underlättas. 

SVAR: Det skulle vara bra om skärkraften kunde anges i axiell, radiell och tangentiell 

riktning. 

 

 Vad tycker användarna om visualiseringen av krafter mm? 

SVAR: Visualiseringen är bra och behöver inte ändras. 

 

 Vad skulle användarna vilja visualisera i NX3? 

SVAR: Ingenting. 

 

 Är stegen i rullisterna för små eller för stora? 

SVAR: Tycker att stegen är lagom stora. 
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 Finns det anledning till rullisterna för varje inställning eller ska några rullister tas bort? 

SVAR: Det är bra med rullister men värdet bör kunna skrivas in direkt. 

 

 Är något av informationen överflödig i programmet, vad ska i sådana fall tas bort? 

SVAR: Nej 

 

 Allmänna kommentarer av programmet? 

SVAR: Ett program med stor potential. 

  

 Eventuella frågor? 

SVAR: Nej 

 

Svar från: Vahid Kalhori och Anders Liljerehn (2007-12-03) 

 Fråga användarna vad de skulle vilja ändra i 3D-kraftjämviktprogrammet? 

SVAR: De val som inte kan göras borde tydligt avmarkeras. Programmet borde ta hänsyn 

till intippningsvinklar för skärkraften. Positioneringen av skärkraften borde också finnas 

med. 

 

 Vad upplevs som svårt och i sådana fall på vilket sätt skulle denna svårighet kunna 

underlättas? 

SVAR: Det är svårt att referera till vilken stödyta som är vald. 

 

 Vad tycker användarna om visualiseringen av krafter mm? 

SVAR: Det vore bra om man kunde visualisera krafterna i 3D. 

 

 Vad skulle användarna vilja visualisera i NX3? 

SVAR: Krafter, positioner, riktningar och geometri. 

 

 Är stegen i rullisterna för små eller för stora? 

SVAR: Man bör kunna ange resultatet direkt i inmatningsfältet bredvid en rullist. 

 

 Finns det anledning till rullisterna för varje inställning eller ska några rullister tas bort? 

SVAR: Se svaret ovan. 

 

 Är något av informationen överflödig i programmet, vad ska i sådana fall tas bort? 

SVAR: Det är svårt att säga innan man har använt programmet. 

 

 Allmänna kommentarer av programmet? 

SVAR: Ett mindre antal decimaler för krafterna i resultatkapitlet. 

  

 Eventuella frågor? 

SVAR: Nej 
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9.3 SIRIUS Masterplan  
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9.4 Information om lager för visualiseringsverktyget i NX3  

Layer          Information 

    1               Work 

 

    2               CSYS, datum planes and datum axis for Support Force a 

 

    3               CSYS, datum planes and datum axis for Support Force b 

 

    4               CSYS, datum planes and datum axis for Support Force c 

 

    5               CSYS, datum planes and datum axis for Support Force d 

 

    6               CSYS, datum planes and datum axis for Cutting Force 

 

    7               CSYS, datum planes and datum axis for Clamping Force 

 

    8               CSYS, datum planes and datum axis for help geometry 

 

    9               Datum planes for insert geometry (not user define) 

 

  10               Sketch for help geometry 
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6.5 Begynnelsevillkor CoroMill 216_32mm 

  

  

(nya 

konstruktionen) User define  

  Global pos of:    
  Support surface 1 Support surface 2 Support surface 3 

X: 0,059 0,059 28,052 

Y: 14,77 14,77 3,056 

Z: 2,2 2,2 2 

  Rotation of:     
  Support surface 1 Support surface 2 Support surface 3 

fx -7,431 -7,431 -11,0935 

fy 0 0 0 

ϕz -6,463 -6,463 -106,463 

       

  Lokal pos stödkraft: x' z' 
   a 3,5 0,5 
  b 13,52 0,5 
  c 2,1 0 
  clamping force    

  X = 15,135 mm 

  Y = 6,759 mm 

  Z = 2,543 mm 

  force (x) = 479 N 

  force (y) = 3328 N 

  force (z) = -3657 N 

  cutting force     

  X = 5 mm 

  Y = 5,41 mm 

  Z = 6 mm 

  Axial force (x) = 2000 N 

  Radial force (y) = 3000 N 

  Tangential force (z) = -5000 N 

  Axial angle (gm) = -10 ° 

  Radial angle (gf) = 0 ° 

  Lead angle (κrs) = 90 ° 

  Support Force Magnitude   

  A 1508,643303 N 

  B 5668,306589 N 

  C 2673,293626 N 

  D 6791,1621 N 

  Global Positions (mm)     

  Support Force A     

  X 3,544035545   

  Y 14,4402896   

  Z 2,695800666   

  Support Force B     

  X 13,50035596   

  Y 13,31242267   

  Z 2,695800666   

Support Force C   

X 27,45686818 

Y 1,042093818 

Z 2 

Support Force D   

X 9,508685684 

Y 6,580882892 

Z 0 

 

 

 

 

 

../../../Begynnelsevillkor/begynnelsevillkor%20f�r%20coromill%20216_32mm.xls#RANGE!A411#RANGE!A411
../../../Begynnelsevillkor/begynnelsevillkor%20f�r%20coromill%20216_32mm.xls#RANGE!A571#RANGE!A571
../../../Begynnelsevillkor/begynnelsevillkor%20f�r%20coromill%20216_32mm.xls#RANGE!A139#RANGE!A139
../../../Begynnelsevillkor/begynnelsevillkor%20f�r%20coromill%20216_32mm.xls#RANGE!A57#RANGE!A57
../../../Begynnelsevillkor/begynnelsevillkor%20f�r%20coromill%20216_32mm.xls#RANGE!A175#RANGE!A175
../../../Begynnelsevillkor/begynnelsevillkor%20f�r%20coromill%20216_32mm.xls#RANGE!A453#RANGE!A453
../../../Begynnelsevillkor/begynnelsevillkor%20f�r%20coromill%20216_32mm.xls#RANGE!A726#RANGE!A726
../../../Begynnelsevillkor/begynnelsevillkor%20f�r%20coromill%20216_32mm.xls#RANGE!A571#RANGE!A571
../../../Begynnelsevillkor/begynnelsevillkor%20f�r%20coromill%20216_32mm.xls#RANGE!A411#RANGE!A411
../../../Begynnelsevillkor/begynnelsevillkor%20f�r%20coromill%20216_32mm.xls#RANGE!A726#RANGE!A726
../../../Begynnelsevillkor/begynnelsevillkor%20f�r%20coromill%20216_32mm.xls#RANGE!A17#RANGE!A17
../../../Begynnelsevillkor/begynnelsevillkor%20f�r%20coromill%20216_32mm.xls#RANGE!A1#RANGE!A1
../../../Begynnelsevillkor/begynnelsevillkor%20f�r%20coromill%20216_32mm.xls#RANGE!A139#RANGE!A139
../../../Begynnelsevillkor/begynnelsevillkor%20f�r%20coromill%20216_32mm.xls#RANGE!A453#RANGE!A453
../../../Begynnelsevillkor/begynnelsevillkor%20f�r%20coromill%20216_32mm.xls#RANGE!A528#RANGE!A528
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9.6 Begynnelsevillkor CoroMill 216_50mm  

 

  

 (nuvarande 

konstruktionen) User define   

  Global pos of:     
  Support surface 1 Support surface 2 Support surface 3 

X: 1,06 1,06 43,343 

Y: 18,591 18,591 13,546 

Z: 2,471 2,471 2,231 

  Rotation of:     
  Support surface 1 Support surface 2 Support surface 3 

fx -10,234 -10,234 -21,188 

fy 0 0 0 

ϕz 9 9 -66 

        

        
clamping force     

X = 23,211 mm 

Y = 11,417 mm 

Z = 2,543 mm 

force (x) = 479 N 

force (y) = 3328 N 

force (z) = -3657 N 

cutting force     

X = 11,63549352 mm 

Y = 4,654671069 mm 

Z = 7,94 mm 

vector direction     

Axial force (x) = 4000 N 

Radial force (y) = 6000 N 

Tangential force (z) = -10000 N 

Axial angle (gm) = -10 ° 

Radial angle (gf) = 0 ° 

Lead angle (κrs) = 90 ° 

Support Force Magnitude   

A 8174,383597   

B -1843,15183   

C 8369,884409   

D 8660,501397   

Global Positions (mm)     

Support Force A     

X 4,503480266   

Y 19,54293019   

Z 4,695044192   

Support Force B     

X 20,04496985   

Y 22,0350405   

Z 4,862339552   

Support Force C   

X 47,08476 

Y 7,363395 

Z 4,561999 

Support Force D   

X 7,766535 

Y 6,888109 

Z 0 
lokal pos kraft x' z' 

a: 3,4 0,5 
b: 19,3 0,5 
c: 7,17 0,5 
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9.7 Viktning av kraven i kravspecifikationen  
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9.8 Variabler 

 

 

iC 

Y 

X 

 

 

αn 

  s 

iC 

ε 

Y 

X 


