
2008:050 CIV

E X A M E N S A R B E T E

Ritningslös produktframtagning

 Oskar Westbergh

Luleå tekniska universitet

Civilingenjörsprogrammet
 Maskinteknik 

Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik
Avdelningen för Datorstödd maskinkonstruktion

2008:050 CIV - ISSN: 1402-1617 - ISRN: LTU-EX--08/050--SE



Examensarbete - Ritningslös Produktframtagning 
 

 1
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Sammanfattning 

BAE Systems Hägglunds AB använder idag ett ritningsbaserat 
produktionsunderlag. För att effektivisera produktframtagningsprocessen är 
företaget intresserad av att undersöka möjligheterna till ett ritningslöst 
arbetssätt där produktionsunderlaget består av 3D-modellen. I CAE-
programmet Catia V5, vilket används på företaget, finns en modul vid namn 
FTA (Functional Tolerancing & Annotations). I denna modul kan information i 
form av annoteringar sättas ut på 3D-modellen.  Detta arbete syftar kring att 
undersöka funktionaliteten i FTA-modulen samt undersöka vilken mjuk- och 
hårdvara som krävs för att ett ritninglöst underlag ska kunna presenteras på 
företagets olika avdelningar. Arbetet har varit koncentrerat mot 
detaljtillverkning. Funktionaliteten i FTA-modulen utvärderades genom att ett 
antal 3D-modeller producerades med FTA-information. Genom att presentera 
dessa modeller för olika avdelningar på företaget identifierades behoven för 
mjuk- och hårdvara. Utifrån dessa behov utvärderades olika programvaror. 
För att ytterligare belysa för- och nackdelar med ett ritningslöst arbetssätt 
genomfördes ett pilotprojekt där 3D-modellen användes som 
produktionsunderlag. De stora fördelarna med att använda 3D-modellen med 
FTA-information, vilket framkommit under arbetet, är den ökade förståelsen 
för och den förenklade framställningen av produktionsunderlaget samt en mer 
integrerad produktframtagningsprocess. För att ersätta användandet av 
ritningar ställs stora krav på hård- och mjukvara och för att uppfylla dessa 
krav krävs stora investeringar. 
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Summary  
BAE Systems Hägglunds AB is currently using manufacturing information 
based on 2D drawing. The company is interested in examining the possibility 
of using a drawingless method, where the manufacturing information consists 
of a 3D-model. There is a module called FTA (Functional Tolerancing & 
Annotations) in the CAE-program Catia V5. This module makes it possible to 
create annotations on the 3D model. The aim of this report is to examine the 
functionality of the FTA-module and which software and hardware that is 
needed to be able to present a drawingless manufacturing information at the 
different divisions of the company. The report is concentrated on detail 
manufacturing. By producing a number of 3D-models with FTA-information, 
an evaluation of the functionality in the module was possible to carry out. The 
need of software and hardware has been identified by presenting these 3D-
models at the different divisions of the company. Based on these needs 
different programs could be evaluated. To clarify advantages and 
disadvantages using a drawingless method, a pilot project was performed 
where the 3D-model was used as manufacturing information. The great 
advantages in using the 3D-model with FTA-information, which has come out 
during this work, are the increasing understanding for and simplified 
performance of the manufacturing information and a more integrated 
production development process. Replacing the use of drawings, well 
functioning software and hardware are required and consequently large 
investments must be done.            
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel kommer företaget att presenteras. Därefter följer en 
beskrivning av förutsättningarna och arbetsupplägget vid detta 
examensarbete.  

1.1 Företagspresentation 
BAE Systems Hägglunds AB (Hägglunds), vilket ingår i den brittiska 
koncernen BAE Systems, tillverkar till största del fordon för militärt bruk. 
Förutom leveranser till Försvarets materialverk (FMV) exporteras även 
produkter utomlands. Hägglunds har idag cirka 1200 anställda och 
huvudkontoret är beläget i Örnsköldsvik där all utveckling sker och även en 
del av produktionen. En stor del av produktionen sker externt där motköp 
görs gentemot utländska kunder.  
 
Produkter som idag tillverkas i serie är stridsfordon, bandvagnar och 
granatkastartorn. Beteckningen på stridfordonet är CV90 och den finns i flera 
olika modeller. Generellt är fordonet bandgående, pansarklätt och utrustade 
med ett vridbart torn bestyckat med kanon. Till bandvagnens produktfamilj 
räknas BV206, BV206S och BVS10, där användningsområdet både är civilt 
och militärt. BVS206S och BVS10 är splitterskyddad. AMOS är namnet på 
granatkastartornet vilket kan appliceras på CV90 men även på andra 
stridsfordon.  
 
Hägglunds har under de senaste åren utveckla ett nytt fordon vid namn SEP 
(Splitterskyddad EnhetsPlattform). Avsikten med SEP är att utifrån en 
fordonsplattform, band- eller hjuldriven, bygga ett fordon som är optimerad 
för ett visst ändamål. Denna optimering möjliggörs genom att olika moduler 
kan appliceras på plattformen.    

1.2 Bakgrund 
Hägglunds har historiskt använts sig av ett ritningsbaserat 
produktionsunderlag. I och med att företaget -03 övergick till det 3D-
baserade CAE-programmet Catia V5, öppnades nya möjligheter för att 
effektivisera produktframtagningsprocessen. En av möjligheterna Hägglunds 
var intresserade av, var att använda 3D-modellen som produktionsunderlag 
istället för ritningar. För att möjliggöra detta finns en modul i programmet 
som heter FTA (Functional Tolerancing and Annotations). I denna modul kan 
mått- och toleranssättning göras på 3D-modellen. För att titta närmare på ett 
arbetssätt utan ritningar samt hur FTA-modulen fungerar genomfördes -04 
två examensarbeten, Ritningslös Produktframtagning – Geometrimodellen 
som produktionsunderlag [1] och Ritningslös Produktframtagning – Kugg- och 
bomdata [2], på Hägglunds. Slutsatserna av dessa arbeten var att ett 
ritningslöst arbetssätt skulle kunna effektivisera produktframtagningen. 
Däremot ansågs inte programvarorna som detta arbetssätt krävde vara 
tillräckligt mogna. Brister i form av dålig associativitet och koppling mellan 
annotering och 3D-modell upplevdes i FTA-modulen. Informationen från FTA-
modulen gick inte att visa i andra Catia moduler och överföringen till andra 
programvaror fungerade dåligt. 
 
Under de senaste åren har nya versioner av Catia släppts och utvecklingen 
kring att distribuera 3D-baserade underlag har gått framåt. Detta gjorde att 
Hägglunds åter var intresserade av att utvärdera ett ritningslöst arbetssätt.  
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1.3 Syfte 
Det övergripandet syftet med detta arbete var att undersöka vad som krävs i 
form av mjuk- och hårdvara för att ett ritningslöst arbetssätt ska kunna 
implementeras på företaget. För att fastställa detta delades arbetet upp i två 
delområden. 
 
Första delmomentet syftade till att utvärdera FTA-modulen. I detta moment 
ingick det att producera ett antal 3D-modeller med mått- och toleranssättning 
samt andra annoteringar. Detta för att testa vilken produktionsinformation det 
är möjligt att skapa med denna modul. En användarbeskrivning av FTA-
modulen skulle även upprättas. 
 
I det andra delmomentet ingick det att undersöka vilken mjukvara samt 
hårdvara som är nödvändig för att de olika avdelningarna på företaget ska 
kunna ta del av ett 3D-baserat produktionsunderlag. För att kunna belysa för 
och nackdelar med att inte ha tillgång till ett ritningsunderlag skulle ett 
pilotprojekt genomföras där enbart 3D-modellen med annoteringar används 
som underlag. I detta delmoment skulle även en omvärldsanalys om hur 
detta arbetssätt är spritt ute i industrin genomföras. 

1.4 Metod 
Arbetet startade med att inriktningen på arbetet diskuterades fram 
tillsammans med handledarna på Hägglunds. Utifrån denna diskussion 
upprättades en grov tidsplan där arbetets planerade aktiviteter 
sammanställdes. I samband med att en ny aktivitet påbörjats har ett möte 
med handledarna hållits för att diskutera vad som kommit fram under 
föregående aktivitet samt upplägget av kommande aktivitet. Under arbetets 
gång skrevs en loggbok där arbetet kortfattat beskrevs veckovis. Denna 
loggbok har handledarna haft tillgång till.  
 
Kontinuerlig kontakt hölls per telefon och E-mail med handledaren på 
universitet. Förutom att rapportera om arbete har även upplägget av arbetet 
samt frågor kring arbetet diskuterats. Loggboken skickades varje vecka till 
handledaren på universitet.  
 
Första veckorna i arbetet ägnades till stor del åt inhämtning av information 
angående Hägglunds produktframtagningsprocess och ritningslös 
produktframtagning. Under denna period utforskades även FTA-modulen. För 
att få en inblick i hur produktframtagningsprocessen fungerar gällande 
komponenttillverkning, tillbringades några heldagar på verkstadens olika 
arbetsstationer. Information angående ritningslös produktframtagning 
införskaffades genom läsning av tidigare skrivna rapporter: Ritningslös 
Produktframtagning – Geometrimodellen som produktionsunderlag [1], 
Ritningslös Produktframtagning – Kugg- och bomdata [2] samt 3D-modellen 
som informationsbärare [3].  
 
Momentet med att lära sig FTA-modulen bestod av självstudier i Catias 
hjälpfunktion. Hjälpfunktionen fungerade som en introduktion till FTA-
modulen där det funnits möjligheter till övningar. För att testa vilken sorts 
information som är möjlig att skapa i FTA-modulen sattes annoteringar ut på 
3D-modeller utifrån befintliga ritningar.  
 
Självstudier genomfördes på NC-modulen i Catia för att få en inblick hur 
denna modul fungerar. Dessa självstudier bedrevs med övningsuppgifter från 
Catia. 
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När kunskap kring Hägglunds produktframtagningsprocess och FTA-modulen 
inhämtats övergick arbetet till att undersöka hur information från FTA-
modulen kan användas och visas på företagets olika avdelningar. Vid test av 
viewer-program laddades, förutom DMU-viewern och DMU Dimensioning & 
Tolerancing Review, testversioner hem från internet. Vid testerna sparades en 
3D-modell med annoteringar från Catia ner till de olika programmens 
filformat. Programmens funktioner samt vilken information som kan visas 
studerades därefter.  
 
Presentationer genomfördes för en rad olika avdelningar på företaget där FTA-
modulen och 3D-modeller med annoteringar presenterats. Vid dessa 
presentationer har personal från de olika avdelningarna haft möjlighet att 
fråga och kommentera detta sätt att visa produktionsunderlaget. 
 
Vid genomförandet av pilotprojektet dokumenterades teknikernas och 
operatörernas kommentarer kring arbetssättet.  
 
I samband med omvärldsundersökningen gjordes ett besök hos SAAB 
Aerostructures i Linköping. Där införskaffades information angående deras 
användande av FTA-information. Information tillhandahölls även genom 
telefon och E-mail med SAAB.  

1.5 Avgränsningar 
Detta arbete inriktades mot att undersöka hur ett ritningslöst arbetssätt skulle 
kunna implementeras vid komponenttillverkningen. På denna avdelning är det 
produktframtagningsprocess gällande skärande bearbetning på detaljnivå som 
studerats.  
 
Undersökningen och användarbeskrivningen av FTA-modulen var avgränsad 
till att gälla 3D-modeller på detaljnivå. Samma sak gäller testerna av olika 
viewer-program. 
 
Ingen ekonomisk analys ingick i detta arbete. De ekonomiska kommentarer 
och slutsatser som redogörs i rapporten är på en enkel nivå.  
 
I samråd med handledarna avgränsades omvärldsundersökningen till att 
enbart studera SAAB Aerostructures arbetssätt. Detta med anledning av att 
de är ett av företagen som kommit längst i Sverige när det gäller att arbeta 
ritningslöst. 
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2 Programvaror  
Beroende på avdelning och arbetsuppgifter används en rad olika 
programvaror på Hägglunds. Några av dessa programvaror kommer att 
nämnas i rapporten. I detta kapitel görs en allmän beskrivning av dessa 
programvaror.  

2.1 Catia V5 
Hägglunds använder CAE-programmet Catia V5 vilket är ett program 
utvecklat av Dassault Systemes. Programmet är baserat på plattformen V5 
vilket även Dassaults Systems andra programvaror Delmia och Enovia gör. 
Detta innebär att dessa programvaror är direkt kompatibla med varandra.   
 
I Catia V5 finns en rad olika moduler vilka kan delas in i följande områden: 
infrastruktur, mekaniskdesign, ytmodellering, analys och simulering, 
tillbehörs- och systemdesign, NC bearbetning samt produkt visualisering. För 
att få tillgång till olika moduler krävs licenser. FTA-modulen återfinns under 
mekaniskdesign och idag finns en licens på företaget.  
 
På Hägglunds är det idag konstruktionsavdelningen som till största del 
använder Catia V5. På denna avdelning används bl.a. följande moduler: 
 

• Part Design, framställning av 3D-modeller.  
• Assembly Design, skapande av 3D-sammanställningar.  
• Generative Sheemetal Design, plåtbockning.  
• Tubing Design, rördragning.  
• Drafting, ritningsframställning. 

 
På utvecklingsverkstan används NC-modulerna Prismatic Machining, 3-Axis 
Surface Machining och Advanced Machining för CAM-programmering. 

2.2 PDA 
För att lagra och distribuera information under produkternas livscykel används 
PDA (Produkt Data Administration) vilket är Hägglunds egenutvecklade PDM-
system (Product Data Management). Beroende på arbetsområde används tre 
olika användargränssnitt till PDA, dessa tre är PDAclassic, WinPDA och 
CatiaPDA. Dessa visar samma information men funktionerna skiljer sig lite. I 
PDA är artikeln bäraren av informationen vilket består av dokument och 
egenskaper. 
 
Vid införandet av Catia V5 utvecklades CatiaPDA för att kunna hantera 
dokument, dokumentstrukturer samt filer i Catia. Detta system kommunicerar 
med den egen utvecklade databasen PDA.  

2.3 BAAN 
Hägglunds använder sig av BAAN IV vilket är ett ERP-system (Enterprise 
Resource Planning) utvecklad av BAAN Company NY. Förenklat kan det sägas 
att programmet används för att skapa materialbehov. De stora områdena där 
BAAN används på företaget är Ekonomi, Tillverkning, Distribution (inköp, 
lagerstyrning och försäljning) och Projekt.  
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2.4 Calypso 
Calypso är ett styrsystem från Carl Zeiss Industrial Metrology och används vid 
Zeiss mätmaskinen på komponenttillverkningens kontrollavdelning. Detta 
styrsystem kan via en konverterare importera 3D-modeller från Catia, 
ProEnginer och Unigraphics samt filer som STEP och IGES. Utifrån 3D-
modellen skapas programmet för mätmaskinen. Uppmätningen av detaljer 
jämförs mot 3D-modellen. 

2.5 Act/cut 
Act/cut är en programvara för maskinprogrammering och är utvecklad av 
Alma. Beroende av användningsområde finns följande moduler i Act/cut: 
nibbling, 2D-skärning, 3D-skärning, rörskärning, klippning, bockning samt 
svetsning. Hägglunds använder modulerna 2D-skärning och 3D-skärning för 
programmering av vatten- och laserskärmaskinerna. I detta program kan 3D-
modeller från olika CAD-program importeras. Utifrån den importerade 
geometrin skapas programmen till skärmaskinerna. 
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3 Produktframtagning idag 
Under denna rubrik beskrivs kortfattat hur produktframtagningen vid 
komponenttillverkningen ser ut idag. Beskrivningen är inriktad mot de 
avdelningar och arbetsstationer vid komponenttillverkningen som berörs vid 
pilotprojektet (se kapitel 6 Pilotprojekt Ritningslös produktframtagning). 
Produktion på Hägglunds innefattar skärande bearbetning, svetsning och 
montering, i detta arbete behandlas endast skärande.  
 
Hela produktionskedjan startar med att företaget får en order. Utifrån denna 
order är det sedan många olika avdelningar och personer som samarbetar för 
att den färdiga produkten ska uppfylla kundens krav. Vid denna beskrivning 
belyses vad de olika avdelningarna använder för underlag, programvaror samt 
maskiner för att framställa dessa produkter. Figur 3.1 visar en schematisk bild 
av den beskrivna produktframtagningskedjan.  
 

 
Figur 3-1 Schematisk bild av komponenttillverkningen. 
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3.1 Konstruktion 
Tillverkningsunderlaget startar med att konstruktionsavdelningen skapar en 
3D-modell i Catia V5. I Catia kallas partmodeller för Catpart och 
sammanställningsmodeller för Catproduct. Eftersom 3D-modeller snabbt och 
enkelt kan förändras i Catia jobbar konstruktörerna till stor del med detta 
underlag under konstruktionsprocessen. Ritningen genereras i den senare 
delen av konstruktionsprocessen när 3D-modellen i stort anses vara färdig 
utvecklad. Detta arbetssätt används eftersom förändringar av ritningar är mer 
tidskrävande än förändringar av 3D-modellen.  
 
Ritningarna skapas i ritningsmodulen i Catia V5, där geometrin projiceras från 
3D-modellen till ett 2D-format.  På ritningen sätts dimensioner, form- och 
lägestoleranser samt andra annoteringar ut. 3D-modellen och ritningen 
sparas i CatiaPDA där de får varsitt dokumentnummer. Dessa dokument plus 
information om t.ex. material och ytbehandling (YBS) länkas till ett 
artikelnummer vilket skapas för varje detalj. 

3.2 Produktionsgranskning  
För att verifiera underlaget från konstruktion mot produktion skickas 
underlaget till huvudberedningen. Beroende på underlagets karaktär fördelar 
huvudberedningen ut underlaget för granskning till produktionstekniker 
specialiserade inom prototyptillverkning (utvecklingsverkstan), svetsning, 
montering eller skärande bearbetning.   
 
De fel och synpunkter vilket granskaren upplever markeras direkt på 
ritningen. Vid genomförd granskning signerar han/hon den signeringslista som 
följer med ritningarna. När all granskning av ritningsunderlaget är klart går 
det tillbaka till konstruktionsavdelningen. Konstruktören måste bedöma om de 
förslag till förändringar vilket granskningen givit är möjlig ur ett 
funktionsavseende. Om så inte är fallet får en lösning diskuteras fram mellan 
de båda parterna.    

3.3 Beredning/Planering 
Huvudberedningen avgör om detaljen ska köpas eller tillverkas. Vid egen 
tillverkning görs beredningen i programmet BAAN där detaljberedaren skapar 
en operationslista och en stycklista. Underlaget till beredningen består av 
ritningen och artikelbeskrivning. I operationslistan registreras de operationer 
vilka krävs för att tillverka detaljen samt kontroll och lagerställe för färdig 
detalj. Speciell information till operatörer vid de olika operationerna läggs 
vanligtvis in som beskrivning i operationslistan. Ibland kan speciella 
markeringar göras på ritningen för att förmedla information till operatörerna. 
Detta kan t.ex. vara information angående arbetsmåner som ska lämnas för 
efterföljande operationer. I stycklistan registreras materialet för artikeln. 
 
Från BAAN genereras ett operationskort innehållande de ingående 
operationerna och eventuella beskrivningar samt material för artikeln. 
Tillsammans med ritning och artikelbeskrivning läggs operationskortet ut till 
första operationen på kortet och följer sedan med detaljen genom hela 
tillverkningen. När en operation är färdig river ansvarig operatör av sin del av 
operationskortet och avrapporterar det i BAAN. Resterande del av kortet 
skickas tillsammans med ritning, artikelbeskrivningen och detaljen vidare till 
nästa operation.  
 
Arbetssättet skiljer sig något mellan utvecklingsverkstan och produktion. På 
utvecklingsverkstan utförs beredning och planering av samma personer 
medan produktion både har speciella beredare och planerare.  
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3.4 Utvecklingsverkstan/Produktion 
Komponenttillverkning med skärande bearbetning görs vid två olika 
verkstäder: utvecklingsverkstan och produktion. Utvecklingsverkstan är 
inriktad mot prototyptillverkning medan produktion är inriktade mot 
serietillverkning. Vid skärning används samma programvara för 
programmering av maskinerna medan vid fräsning skiljer sig programvaran i 
vissa avseenden.   

3.4.1 Skärning 
3D-modellen används idag för att skapa programmen till vatten- och 
laserskärning. Operatören sparar ner 3D-modellen (Catparten) från WinPDA 
och laddar in den i Act/cut. Modellen konverteras automatiskt om till Act/cuts 
egna format dpr eller dxf-fil. Utifrån dpr-filen alternativt dxf-filen skapas 
sedan programmet för skärningen. Ska arbetsmån lämnas för kommande 
operationer ändrar operatören på geometrin i Act/cut. Vid skapandet av 
skärningsprogrammet används ritningen huvudsakligen till att säkerställa att 
geometrin som konverterats från 3D-modellen verkligen stämmer. I vissa fall 
kan även information från beredaren hämtas från ritningen. 
 
När operatören är klar med programmet registreras en nc-fil och ett 
skärplansdokument skapas. På detta dokument finns en bild av hur 
geometrin, vilken ska skäras, är placerad på utgångsmaterialet samt uppgifter 
om utgångsmaterialets storlek, programnamn och programnummer. Detta är 
uppgifter operatören vid skärmaskinen behöver. Skärplansdokumentet skrivs 
ut och skickas tillsammans med ritning, artikelbeskrivning och kortsats till 
skärmaskinen. 
 
Operatören vid skärmaskinen tillhandahåller programnamnet från 
skärplansdokumentet och knappar in det i datorn vid arbetsstationen. Detta 
program skickas från datorn in till skärmaskinens styrsystem där operatören 
kontrollerar att programnumret stämmer överens med numret på 
skärplansdokumentet. På skärplanen kan operatören se hur programmeraren 
tänkt hur utgångsmaterialet ska nyttjas. Information om material hämtas från 
artikelbeskrivningen. Ritningen används vid kontrollmätningen av de 
färdigskurna detaljerna.  

3.4.2 Fräsning 
Vid nya artiklar är det oftast maskinoperatören men ibland även 
beredaren/produktionsteknikern som programmerar CNC-maskinen.  
 
På produktion används till största del dialogprogrammering. 
Dialogprogrammering innebär att programmeraren svarar på frågor från 
styrsystemet och till hjälp finns det en grafisk bild på maskinens 
kontrollpanel. Denna programmering görs vanligtvis direkt i maskinens 
styrsystem. Operatören använder ritningen, artikelbeskrivningen och 
kortsatsen som underlag. Ritningen används även för att verifiera 
programmen under körning samt för att verifiera kontrollmåtten på 
färdigbearbetade detaljer.  
 
Förutom dialogprogrammering används även CAM-programmering på 
utvecklingsverkstan. Vid CAM-programmering använder operatören sig av 
Catias NC-modul där 3D-modellen, ritningen, artikelbeskrivningen och 
kortsatsen används som underlag. Operatören skapar en 3D-modell utifrån 
hur ämnet ser ut innan fräsbearbetningen. Denna modell sätts samman med 
modellen av den som visualiserar den färdig bearbetade detaljen. Även 
modeller av skruvstäd, bord och backar för fastspänning vilket planeras att 
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andvändas plockas in i NC-modulen. På detta vis skapas en sammanställning 
vilket ser ut som den verkliga uppspänningen kommer att göra.  
 
De olika operationerna skapas genom att operatören väljer de ytor/features 
som ska bearbetas på 3D-modell. Verktyg, verktygsbanor till och från 
arbetsstycket och skärdata anges vid varje operation. När alla operationer är 
definierade körs en simulering för att verifiera programmet. Program skapade 
i Catias NC-modul kallas för Catprocess. Filen vilken beskriver alla dessa 
operationer postprocessas sedan för att passa den maskin där bearbetningen 
ska ske. 
 
Även här används ritningen för att kontrollera programmen vid körning samt 
för att verifiera kontrollmåtten på färdigbearbetade detaljer. 

3.5 Kontrollavdelning 
Alla tillverkade detaljer vid utvecklingsavdelningen besiktigas av 
Kontrollavdelningen. Mätningen görs manuellt och verifieras mot ritningen. 
Förutom geometrin kontrolleras även material och ytbehandling. Vid behov 
beordrar kontrollavdelningen vidare detaljer till mätmaskinen.  

3.6 Mätmaskin 
Vid mätmaskinen mäts både detaljer från utvecklingsverkstan och produktion. 
På denna avdelning finns två koordinatmätmaskiner av märkena Brown and 
Sharp och Ziess. Brown and Sharp använder ett styrsystem vilket endast kan 
hantera 2D-modeller medan Zeiss använder styrsystemet Calypso vilket kan 
hantera 3D-modeller.  
 
Vid arbetet med Ziess-maskinen plockas 3D-modellen in från WinPDA till 
Calypso. Utifrån ritningen avgörs vilka mått, former och lägen som ska 
kontrolleras. Operatören markerar de ytor på 3D-modellen vilket krävs för att 
toleranserna på aktuella mått, former och lägen ska kunna kontrolleras. 
Värdena på toleransen hämtas från ritningen och knappas in i Calypso. 
Calypso skapar ett program vilket styr maskinen vid uppmätningen. Mätdata 
från mätningen jämförs med modellens geometri med hänsyn till de inmatade 
toleransvärdena. Avvikelser utanför utsatta toleransvärden kan såldes 
upptäckas. 
 
Detaljer vilka godkänns på kontrollavdelningen eller vid mätmaskinen skickas 
vidare för fortsatt bearbetning eller montering. 
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4 FTA 
FTA-modul i Catia V5 används för att sätta ut mått, toleranser och annan 
information direkt på 3D-modellen. Denna information kan visas i andra 
moduler i Catia men modifieringar kan endast göras i denna modul. I detta 
kapitel görs en övergripande beskrivning av modulen och dess funktioner. För 
en mer ingående beskrivning av modulen upprättades en 
användarbeskrivning (se bilaga 1 Användarbeskrivning FTA-modulen). Den 
modul som beskrivs i detta kapitel och i användarbeskrivningen är gjord 
utifrån Catia R16, vilket är den version Hägglunds använder i dag. Företaget 
planerar att uppgradera sig till Catia R18 och därför undersöktes även FTA-
modulen i en testversion av Catia R18 (se bilaga 2 Nyheter i FTA-modulen 
Catia R18).   

4.1 Beskrivning av FTA-modulen 
I FTA-modulen finns tre olika arbetsbänkar: Functional Tolerancing and 
Annotation, Product Functional Tolerancing and Annotation samt Process 
Tolerancing and Annotation. Funktionerna i de olika arbetsbänkarna är de 
samma men skillnaden ligger i om annoteringar ska sättas ut på en part, 
sammanställning eller process. Beskrivningen i detta arbete görs utifrån 
annoteringar på parter. 
 
Information skapad i FTA-modulen sparas i form av noter under Annotations 
Set i modellens strukturträd. Annoteringar i modulen kan delas upp i följande 
grupper:  
 

• Text  
• Flag Note  
• Ytjämnhet 
• Dimensioner  
• Form- och lägestoleranser 
• Referenssymboler 
• Konstruktionsgeometri 
• Svetssymboler 

 
Vid utsättningar av annoteringarna markeras de ytor, features eller kanter på 
3D-modellen som ska länkas ihop med annoteringen. Genom denna länkning 
blir annoteringarna associativa med 3D-modellen d.v.s. ändras modellen 
ändras även annoteringarna. Textannoteringar och Flag Notes kan även sättas 
ut utan att länkas mot modellen. I figur 4-1 visas några exempel på 
annoteringar från de olika grupperna (inga svetssymboler) samt hur 
Annotations Set i strukturträdet kan se ut. 
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Figur 4-1 Exempel på FTA-information och strukturträdets utseende. 

 
I vilken vy annoteringarna ska placeras i bestäms utifrån vilken annoteringsvy 
som är aktiverad vid utsättningen. Dessa annoteringsvyer definierar 
användaren i förhållande till 3D-modellen.  Möjligheter finns att i efterhand 
byta vy för annoteringar. Annoteringsvyerna sparas under Annotations Set, se 
figur 4-1.   
 
Annoteringarna kan delas upp i två olika kategorier: Semantic annoteringar 
och Non-semantic annoteringar. Till Non-semantic kategorin räknas alltid 
Text- och Flag Note-annoteringar eftersom de inte finns definierade i ISO eller 
ASME/ANSI standarderna. Men till denna kategori kan även annoteringar för 
ytjämnhet, referenssymboler, form- och lägestoleranser samt dimensioner 
räknas. Detta i de fall när dessa länkas mot kanter eller cirkelcentrum och 
inte mot ytor/features. Non-Semantic annoteringar är ett grafiskt attribut där 
ingen kontroll mot geometri och vald standard görs.  
 
Om annoteringar för referenssymboler, form- och lägestoleranser samt 
dimensioner länkas mot ytor och features räknas de som Semantic 
annoteringar. Detta eftersom dess attribut överensstämmer med geometrin 
och kontrolleras mot ISO eller ASME/ANSI standarden. Kontroll av vilken 
kategori de olika annoteringarna tillhör kan göras.  

Konstruktionsgeometri 
 

Flag Note 

Textannotering 

Strukturträd 

Annotations Set 
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4.2 Funktioner i FTA-modulen 
Här beskrivs funktioner i FTA-modulen vilken hjälper till att öka förståelsen 
och framställningen av ett 3D-baserat produktionsunderlag.  

4.2.1 Stöd vid toleranssättning 
För att toleranssätta enligt standard kan kommandot Tolerancing Advisor 
användas. Med Tolerancing Advisor anges vilka toleranser som är tillåtna att 
sätta ut på vald geometri.   

4.2.2 Lysa upp geometri och annoteringar  
De ytor, features och kanter på 3D-modellen vilka är länkade till viss 
annotering kan lysas upp genom att annoteringen markeras, se figur 4-2. 
Samma funktion finns för form- och lägestoleranser vilka är länkade mot en 
referenssymbol, markeras form- eller lägesannoteringen lyses även 
referenssymbolen upp. Även noterna i strukturträdet är associativa med 
geometrin, markeras en not i strukturträdet lyses relaterande annotering och 
geometri upp. 
 

 
Figur 4-2 Exempel på upplyst geometri och annotering. 

 

4.2.3 Captures 
I FTA-modulen kan olika captures av 3D-modellen skapas. En capture är en 
momentan bild av modellen där möjlighet finns att välja vilka annoteringar 
samt vilken vy av modellen som ska visas. De skapade captures sparas under 
Annotations Set i strukturträdet, se figur 4-2.  
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4.2.4 Presentation av snittvyer 
De skapade annoteringsvyerna kan väljas att visas i form av ett snitt i 3D-
modellen, se figur 4-3. Dessa snitt kan väljas att visas i valda captures.  
 

 
Figur 4-3 Snittvy av 3D-modellen. 

4.2.5 Filtrering 
Med filtreringskommandot kan användaren välja vilka av de utsatta 
annoteringar som ska visas, t.ex. kan filtreringen göras så att bara en viss 
grupp av annoteringarna visas.  

4.2.6 Presentation av generella toleranser 
Vid dimensionsannoteringar (Semantic) finns möjlighet att lägga in generella 
tolerans. Vid annoteringar där generella toleranser lagts till kan användaren 
förra musen över annoteringen och automatisk visas en ruta innehållande 
toleransens benämning samt aktuella gränsvärden för vald dimension, se figur 
4-4. 
 

 
Figur 4-4 Automatisk visning av generell tolerans. 
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4.2.7 Länkning av dokument och HTML-sidor 
Till Flag Notes finns möjlighet att länka dokument och HTML-sidor från 
internet. Dessa dokument eller filer kan öppnas direkt via annoteringen. 

4.2.8 Överföring av FTA-information till ritning  
Önskas en 2D-ritning skapas av 3D-modellen och dess annoteringar går detta 
att skapa i Drafting-modulen. Ritningarna skapas utifrån de skapade 
annoteringsvyerna. Den skapade ritningen är associativ med 3D-modellen och 
dess annoteringar. Önskas en ritning av en skapad capture måste skärmdump 
användas.  
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5 Viewer-program 
En ritningslös produktframtagning ställer krav på att den information vilken 
idag hämtas från ritningen ska kunna presenteras via 3D-modellen. För att 
alla berörda parter på företaget ska få tillgång till 3D-modellen med dess 
annoteringar måste någon form av programvara användas. Alternativen när 
det gäller att kunna visa upp en 3D-modell är att antingen använda någon 
sorts CAD-program eller en viewer. En viewer är ett program där ett 
lättviktsformat av 3D-modellen, skapad i ett CAD-program, kan visas. 
Lättviktsformatet använder en grafiskt förenklad geometri och tar inte med 
den bakomliggande strukturen. Således kräver dessa lättviktmodeller mindre 
datorkraft för att kunna visualiseras.  

5.1 Identifierade behov i viewer-program 
För att undersöka hur produktionsunderlaget ska presenteras via ett viewer-
program hämtades åsikter från olika avdelningar på företaget. Dessa åsikter 
kompletterades med funktioner som finns i FTA-modulen. Följande funktioner 
vore önskvärda i ett viewer-program: 
 

• Fritt kunna rotera och zooma 3D-modellen. 
• Möjlighet att plocka fram egna mått. 
• Tydlig information om modellens revisions nummer/bokstav. 
• Kunna visa alla de annoteringar vilka skapats i FTA-modulen. 
• Kunna använda de captures vilka skapats i FTA-modulen. 
• Möjlighet till att lysa upp geometri kopplad till annotering. 
• Kunna öppna filer länkade till annoteringar.  
• Möjlighet att filtrera visningen av annoteringar. 
• Möjlighet att kunna sätta ut annoteringar på 3D-modellen. 

 

5.2 Presentation av olika viewer-program 
På marknaden finns idag en rad olika viewers. Till denna marknad kan även 
programvaror vilka går under benämningen Digital Mockup räknas. Nedan 
kommer några av dessa programvaror presenteras.  

5.2.1 DMU-Viewer 
DMU-Viewer är ett program som Hägglunds själv utvecklat och används på 
företaget i dag. I grunden bygger programmet på en SpinFire-viewer där 
Hägglunds stått för vidareutvecklingen. I dag finns möjlighet att genom DMU-
viewern titta på lättviktsformat av 3D-modellerna, ritningar samt dokument 
från PDA. DMU-Viewern använder sig av formatet 3D för partmodeller och 
XML för sammanställningsmodeller. Dessa format skapas automatiskt när 
modeller checkas in i CatiaPDA.  

5.2.2 SpinFire Reader 
SpinFire Reader är ett gratis viewer program från Actify vilket går att ladda 
hem från internet. Spinfire använder sig av filformatet 3D vid visning av 3D-
modeller. I detta program är det inte möjligt att konvertera om CAD-filer till 
3D-filer, det är endast möjligt att visa redan skapade 3D-filer.  
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5.2.3 SpinFire Professional 
Denna viewer är en Actify produkt och för att använda detta program krävs 
användarlicens. Förutom att visa modeller finns det i detta program möjlighet 
att importera filer från olika CAD-program och konvertera om dessa till 
filformatet 3D.  

5.2.4 3D XML Player 
3D XML Player är ett gratis program från Dassault Systemes vilket finns att 
ladda hem från internet. Programmet jobbar med Dassaults eget 
lättviktsformat 3D XML. Detta format tillhandahålls genom att den skapade 
3D-modellen i Catia sparas som en xml-fil. I Catia R16 kan endast xml-filer 
skapas utifrån en Catproduct vilket innebär att Catparter måste sättas in en 
Catproduct för att en xml-fil ska kunna skapas. I Catia R18 finns det möjlighet 
att utifrån en Catpart direkt skapa en xml-fil. 

5.2.5 Adobe Acrobat 3D 8/Adobe Reader 
Adobe Acrobat 3D och Adobe Reader är två program från Adobe vilka kan 
användas som viewer. I Adobe Acrobat 3D kan de flesta CAD-filer konverteras 
till komprimerade PDF-filer. I Adobe Reader kan befintliga PDF-filer visas. För 
att använda Adobe Acrobat 3D krävs en användarlicens medan Adobe Reader 
är ett gratisprogram vilket kan laddas hem från internet. Visning av 3D-
modeller i Adobe Reader fungerar från och med version 8.0. 

5.2.6 DMU Dimensioning & Tolerancing Review 
Denna Digital Mockup-programvara är en Enovia produkt. Eftersom Enovia 
bygger på samma plattform som Catia V5 fungerar programmet som en 
tilläggsmodul. För att få tillgång till denna programvara krävs en 
användarlicens. I modulen kan både Catproducter och xml-filer läsas.  

5.2.7 3DLive 
3DLive är en ny programvara från Dassault Systemes vilken släpptes i 
samband med releasen av Catia R18. Detta program kräver användarlicens 
för användning. Programmet är en lättviktsapplikation vilken fungerar som ett 
direktanslutet samverkande informationssystem där 3D-data och PDM- eller 
PLM-information inom företaget nyttjas. Med lättanvändliga sök och 
navigerings funktioner kan samverkan inom företaget öka. 3Dlive inkluderar 
en rad olika tillämpningar för att förmedla information från PDM- eller PLM-
systemen. En av dessa är Live Functional Tolerancing and Annotation vilken 
har tilluppgift att förmedla FTA-information. 
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5.3 Identifiering av hårdvara för viewer-program 
För att ett ritningslöst arbetssätt ska fungera tillfredsställande ställs inte bara 
krav på viewer-program utan också på hårdvaran till dessa program. 
Beroende på arbetsstation och arbetsuppgift kan kraven på hårdvaran 
variera. För att skapa en uppfattning kring vilken hårdvara som krävs för att 
ersätta ritningen inhämtades åsikter från berörda avdelningar i pilotprojektet. 
Dessa önskemål kan sammanfattas med följande punkter: 
 

• Beredarna och operatörer vid mätmaskinen ser behovet av två 
skärmar vid användning av ett viewer-program. Detta för att slippa 
växla mellan olika fönster. 

 
• Operatörerna vid CNC-maskinerna måste ha tillgång till en skärm vid 

maskinpanelen. Idag hänger de upp ritning vid panelen när detaljerna 
körs i maskinen, se figur 5-1. På sätt kan de snabbt verifiera 
programmet mot ritningen samt verifiera kontrollmåtten av färdig 
detalj.  

  
• Operatörerna vid CNC-maskinerna, mätmaskinen samt 

kontrollavdelningen ser alla behov av att kunna använda någon slags 
portabel skärm. På kontrollavdelningen och även mätmaskinen utförs 
manuell mätning. För att ha nära tillgång till ritningen plockas den ofta 
med till platsen där uppmätningen görs. Utan ritning måste det finnas 
tillgång till någon sorts portabel skärm. Även operatörerna vid CNC-
maskinerna tror att portabla skärmar i vissa fall kan vara nödvändiga. 

 
• Önskemål som framkommit på alla avdelningar är storleken på 

skärmarna samt datorkraften. Storleken på skärmarna måste anpassas 
så att användande av viewer-programmet blir enkelt. För att snabbt 
kunna få upp modellerna på skärmen och för att enkelt kunna rotera 
och zooma 3D-modellerna måste datorerna ha tillräcklig prestanda.   

 

 
Figur 5-1 Exempel på placering av ritning vid maskinpanel.   
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6 Pilotprojekt Ritningslös produktframtagning 
För att se hur ett ritningslöst arbetssätt fungerar vid komponenttillverkningen 
genomfördes ett pilotprojekt. Syftet med detta projekt var att låta en verklig 
detalj gå igenom några steg i produktframtagningskedjan för att således få 
upp de problem, funderingar, nackdelar och fördelar detta arbetssätt kan 
innebära. Eftersom det idag inte finns alla de mjukvaror vilket krävs för detta 
arbetssätt måste special lösningar göras vid några arbetsmoment. 

6.1 Val av geometri på detalj   
Tillsammans med en operatör och en produktionstekniker från 
Utvecklingsverkstan diskuterades geometrin av testdetaljen fram. Detaljen 
utformades så att både vattenskärning och fräsning ingick i bearbetningen. 
För att testa hur informationen om att lämna arbetsmån vid skärningen för 
kommande operationer kan förmedlas utformades detaljen med ett 
toleranssatt spår och en yta med krav på maskinbearbetning. De hål som 
skapades i detaljen är toleranssatta hål, ej toleranssatta hål och gängade hål. 
Detta för att undersöka hur det går att förmedla att vissa hål ska skapas 
redan vid skärningen medan andra skapas i senare operationer.  
 
I detta projekt skulle ingen artikelbeskrivning användas. Information kring 
materialet för detaljen lades till vid material noten i modellens strukturträd. 
Detaljens annoteringar strukturerades upp i olika captures för att således 
skapa ett tydligare produktionsunderlag. För att få till någon form av 
ändringsförslag från produktionsgranskningen skapades en överflödig 
formtolerans samt en onödigt fin tolerans på en av 
dimensionsannoteringarna. Detaljens utformning och dess olika captures visas 
i figurerna 6-1, 6-2 och 6-3. 
 
När modellen checkades in i CatiaPDA genererades ett 
geometrimodellnummer (GEM-nummer). Detta GEM-nummer kopplades till 
detaljens artikel vilken skapades i PDAclassic.  
 
 

 
Figur 6-1 Första capture av testdetaljen. 
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Figur 6-2 Andra capture av testdetaljen. 

 

 
Figur 6-3 Tredje capture av testdetaljen. 

 
Föra att testa detta arbetssätt på måleriet innehöll detaljen även en YBS, 
vilken lades in i form av en textannotering. Ytor vilka ska maskeras före 
målning kopplades till en annotering. Dessa ytor lyses upp när annoteringen 
markeras, se figur 6-4. 
 

 
Figur 6-4 Capture för målning. 
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6.2 Produktionsgranskning 
Vid produktionsgranskningen checkades 3D-modellen ut från CatiaPDA för 
redigering och öppnades upp i Catia. Granskningen kunde därefter göras 
utifrån 3D-modellen och dess annoteringar. Företagets FTA-licens användes 
för att granskaren skulle ha möjlighet kommentera underlaget i form av 
textannoteringar i modellen.    
 
De synpunkter granskaren hade kring underlaget sattes ut med rödtext för att 
skilja dessa från tidigare utsatta annoteringar, se figur 6-5 och 6-6. 
Granskaren fick assistans vid utsättning av annoteringarna.  
 

 
Figur 6-5 Annoteringar från produktionsgranskningen. 

 

 
Figur 6-6 Förslag till förändring av maskering. 

 
När granskningen var klar checkades modellen in i CatiaPDA. Eftersom nya 
annoteringar lagts i modellen skapades en ny version av 3D-modellen i 
CatiaPDA. Denna version checkades ut för redigering och de synpunkter 
produktionsgranskaren hade kring underlaget rättades till. Modellen 
checkades återigen in i CatiaPDA och en ny version av 3D-modellen skapades. 
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6.3 Beredning 
Vid beredningsarbetet erhöll beredaren artikel- och dokumentnummer. 
Beredaren kunde därefter checka ut 3D-modellen från CatiaPDA för läsning, 
vilket innebär att användaren inte kan göra några förändringar på modellen. 
Genom att studera modellen och dess annoteringar i Catia upprättade 
beredaren en operationslista i BAAN.  
 
Första operationen för detaljen bestämdes till vattenskärning. De arbetsmåner 
vilka ska lämnas för efterföljande operationer lades in som en kommentar för 
operationen. Efter vattenskärningen går detaljen till fräsning där den 
slutgiltiga geometrin skapas. Nästa steg blir kontroll där tanken är att några 
mått kontrolleras manuellt för att sedan skicka detaljen vidare till 
koordinatmätmaskinen. Detaljen går därefter vidare till målning där visa ytor 
på detaljen ska maskeras före målning. Avslutningsvis går detaljen tillbaka till 
kontrollavdelning för en slutkontroll.  
 
Uppgifter om material och YBS till BAAN hämtade beredaren från 3D-
modellen. Från BAAN genererades ett operationskort innehållande de 
ingående operationerna samt en materiallista. Detta operationskort följde 
med detaljen under hela tillverkningsprocessen.  

6.4 Skärning 
Operationen skärning började med att skärprogrammet skapades. Eftersom 
ingen artikelbeskrivning används i detta projekt fick operatören ingen 
information om GEM-numret, enda numret på operationskortet är 
artikelnumret. Operatören var tvungen att gå via PDA och söka på 
artikelnumret för att få fram GEM-numret.  
 
Med GEM-numret kunde operatören spara ner 3D-modellen via WinPDA. 
Eftersom denna modell var modellerad i Part Design-modulen måste en dxf-fil 
skapas av modellen. Denna fil plockades in till Act/cut där programmet för 
skärningen skapades. Information om lämnande av arbetsmån hämtades från 
operationskortet. För att vara säker på vart arbetsmån skulle lämnas samt 
vilka hål som skulle skäras öppnade operatören 3D-modellen i Catia. Utifrån 
denna information plockade operatören bort all geometri på dxf-filen vilket 
inte skulle skäras. Områden där arbetsmån krävdes ändrades för att uppfylla 
dessa krav. Dxf-filens utseende och användargränssnittet i Act/cut visas i 
figur 6-7.  
 
En simulering av skärningen kördes i Act/cut för att kontrollera att det 
skapade programmet stämde. Programmet sparades som en nc-fil och ett 
skärplansdokument skrevs ut. Skärplansdokumentet skickades tillsammans 
med operationskortet till vattenskärmaskinen.  
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Figur 6-7 Skärningsgeometrin i Act/cut. 

 
Operatören vid vattenskärmaskinen sökte reda på programnumret för denna 
detalj genom att knappa in numret från skärplanen på arbetsstationens dator. 
Detta program skickades till vattenskärmaskinens styrprogram. Måtten på det 
valda utgångsämnet kontrollerades mot de angivna måtten på skärplanen. 
Därefter ställdes nollpunkten in på utgångsämnet och programmet för 
skärningen aktiverades.  
 
Eftersom arbetsstationens dator vid vattenskärmaskinen inte kan köras 
genom fjärrstyrning och brist på ett bra viewer-program gjorde att operatören 
inte fick tillgång till kontrollmått för detaljen. I detta fall tillhandahölls dessa 
mått muntligt.  
 

6.5 Fräsning 
Programmet till fräsningen valdes att framställas genom CAM-programmering 
där programmet skapades i Catias NC-modul. Med hjälp av artikelnummer 
och PDA kunde GEM-numret hämtas. 3D-modellen sparades ner från WinPDA 
och öppnades upp i Catia. Operatören studerade modellen och dess 
annoteringar för att skaffa en uppfattning hur NC-programmet skulle läggas 
upp. För att få en uppfattning om vilka arbetsmåner som lämnats vid 
skärningen mättes ämnet upp och jämfördes med modellens annoteringar. 
Utifrån denna uppmätning av ämnet modellerade operatören upp en ny 
modell vilken skulle representera ämnet i CAM-programmeringen.  
 
En sammanställning skapades i Catia bestående av den färdigbearbetade 
modellen och modellen av ämnet.  Till denna sammanställning plockades även 
modeller av skruvstycket, bordet och backar för fastspänning in. Låsningar 
skapas mellan de olika delarna vilket innebar att sammanställningen såg ut 
som den verkliga uppspänningen kommer att göra, se figur 6-8.  
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Figur 6-8 3D-modell av testdetaljens uppspänning. 

 
Denna sammanställning plockades in till NC-modulen där en Process skapades 
genom att maskintyp, postprocessor, arbetsstycke, nollpunkt samt NC-
program angavs.  
 
NC-programmet skapades genom att olika bearbetningsoperationer valdes. 
Vid denna detalj valde operatören följande ordning för 
bearbetningsoperationerna: planfräsning av detaljens toppyta och sidoyta 
med bearbetningskrav, borrning av M10 hålen, gängning av M10 hålen, 
borrning av toleranssatt hål, brotschning av toleranssatt hål, fräsning av spår 
och slutligen fräsning av fas vid spåret.  
 
Vad som skulle bearbetas bestämdes genom att önskade ytor/features på 3D-
modellen markerades. Verktyg, verktygsbanor till och från arbetsstycket samt 
skärdata bestämdes för varje operation. Annoteringarna på modellen var 
synliga under arbete i NC-modulen. Efter varje skapad operation kördes en 
simulering för att verifiera vertygsbanorna i förhållande till 
sammanställningen med alla ingående delar, figur 6-9 illustrerar ett exempel 
på för en sådan simulering.  
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Figur 6-9 Verktyg och simulerade vertygsbanor vid en av operationerna.  

 
När alla operationer för detaljen var klar kördes en simulering med alla 
ingående operationer på 3D-modellen av ämnet. Den nya modell vilket denna 
simulering skapade sparades i form av en Cgr-fil. För att jämföra denna Cgr-
fil med original modellen skapades en sammanställning med dessa två 
modeller. I denna sammanställning kunde det fastställas att modellerna 
stämde bra överens med varandra. Det skapade NC-programmet 
postprocessades för att passa den CNC-maskin där bearbetning av detaljen 
skulle ske.  
 
Vid fräsmaskinen plockade operatören fram programmet via maskinpanelen. 
En simulering av programmet kördes för att upptäcka eventuella varningar 
från styrsystemet. Nollvärdena för detaljens x-, y- och z-plan ställdes in 
genom mätprobben på maskinen. Programmet för bearbetningen var därefter 
redo för att köras.  
 
För att kunna stämma av programmet mot 3D-modellen och dess 
annoteringar fjärrstyrdes datorn vid maskinen till en dator med Catia licens. 
Operatören kunde således kontrollera programmet på maskinpanelen mot 
modellen i Catia. När all bearbetning var klar togs kontrollmått av detaljen, 
även i detta moment användes modellen i Catia som underlag 

6.6 Kontroll 
På kontrollavdelningen fanns ingen Catia licens och i brist på ett bra viewer-
program fick en dator med Catia licens fjärrstyras. Vid detta moment fick 
operatörerna hjälp med att hantera 3D-modellen till Catia. Operatörerna 
mätte upp detaljen med skjutmått och gängtolk. Måtten verifierades mot 
annoteringarna på modellen i Catia.  
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6.7 Mätmaskin 
Operatören vid mätmaskinen hämtade artikelnumret från operationskortet 
och via PDA plockades GEM-numret fram. 3D-modellen plockades in från 
WinPDA till Calypso. Eftersom inga annoteringar följde med i konverteringen 
till Calypsos format Sat måste modellen visualiseras via någon annat 
program. Lösningen blev att fjärrstyra en dator med Catia licens. Utifrån 3D-
modellen och dess annoteringar fastställde operatören vilka mått som skulle 
kontrolleras. I Calypso markerades de ytor/kanter i modellen vilka krävdes för 
att kunna genomföra önskade mätningar. Toleransvärdena hämtades från 
modellens annoteringar och knappades in i Calypso. Figur 6-10 visar 
användargränssnittet och testdetaljen i Calypso.  
 

 
Figur 6-10 Tesdetaljen i Calypso. 

 
Mätmaskinen mätte därefter upp detaljen utifrån skapat program i Calypso. 
Avvikelserna redovisades i ett mätprotokoll där de uppmätta värdena 
jämfördes med börvärdena. På denna detalj låg två mått utanför satta 
toleransen. Förklaringen till detta ligger i att dessa två mått var tagna från 
skurna ytor. 
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6.8 Målning 
Fjärrstyrning av dator med Catia licens fungerade inte på datorn vid 
operatörernas arbetsplats. För att kunna visa modellen, fjärrstyrdes en dator 
med Catia licens till en dator placerad i ett kontor på måleriavdelningen. Från 
denna plats kunde operatören få information om maskering och YBS via 
modellen i Catia. De ytor vilka skulle maskeras var kopplade till en 
textannotering och genom att markera denna annotering lystes dessa ytor 
upp. YBS-dokumentnumret var inlagt som en textannotering i modellen. 
Underlaget för målningen visas i figur 6-11. Utifrån denna information 
maskerades, tvättades och målades detaljen. 
 

 
Figur 6-11 Underlag för målning av testdetalj. 

 

6.9 Slutkontroll 
Sista momentet på operationskortet var slutkontroll. Här kontrollerades att 
målningen är korrekt gjord. Här användes samma metod, för att visa 3D-
modellen, som vid tidigare beskrivna kontroll. Operatören verifierade mot 
modellen och annoteringarna att färgen stämde samt att rätt ytor blivit 
målade.  
 
I och med slutkontrollen hade detaljen gått igenom alla fastställda operationer 
på operationskortet. Pilotprojektet med ett ritningslöst produktionsunderlag 
var därmed genomfört. 
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7 Omvärldsundersökning 
Omvärldsundersökningen inriktades mot SAAB Aerostructures eftersom de är 
ett av det företag i Sverige vilka har kommit längst med ett ritningslöst 
arbetssätt samt att Hägglunds har bra kontakter med företaget. Under arbetet 
gjordes ett studiebesök vid företaget i Linköping för att studera deras 
arbetssätt.  
 
SAAB Aerostructures utvecklar och tillverkar detaljer till flygplan och är 
underleverantörer till olika flygplanstillverkare, bland annat Boeing och Airbus. 
Boeing ställer krav på sina underleverantörer att arbeta ritningslöst i Catia V5. 
SAAB ingår i Boeing 787-projektet och använder där ett ritningslöst 
arbetssätt. Vid detta projekt använder sig SAAB av Boeings PDM-system och 
arbetar efter deras strukturer. Vid val av underleverantörer försöker SAAB 
hitta företag med rätt förutsättningar d.v.s. som kan arbeta med ett 
ritningslöst underlag. I de fall där underleverantörerna inte kan arbeta med 
underlag från SAAB får de själv skapa sitt ritningsunderlag.  
 
Avdelningarna i produktframtagningsprocessen jobbar utifrån 3D-modellen 
vilken skapas på konstruktionsavdelningen. En av skillnaderna med det nya 
arbetssättet är att en del av arbetet är flyttat från konstruktion till produktion 
t.ex. görs en hel del av måttsättningen nu mera på produktionsavdelningen. 
Funktionsmåtten sätts dock ut av konstruktion. Måttsättning görs i FTA-
modulen och information angående material, ytbehandling samt 
versionsnummer läggs in i strukturträdet under fördefinierade noder.  
 
På verkstaden används viewer-programmet ENOVIA DMU Navigator för att 
titta på 3D-modeller och programvaran 3D Com Light för att kommunicera 
med PDM-systemet. I verkstaden följer en bild på 3D-modellen samt en 
traveller med materialet/arbetsstycket. Syftet med bilden är att operatören 
ska kunna få en uppfattning artikelns utseende. Travellern motsvarar 
Hägglunds operationskort och där hittar operatören uppgifter om 
artikelnummer samt gällande version. Operatören ska alltid stämma av 
versionsnumret på 3D-modellen mot travellern innan påbörjat arbete.   
 
SAAB har lyckats införa detta ritningslösa arbetssätt på ett framgångsrikt sätt 
och ser följande fördelar:  
 

• Administration och förrådshållning av ritningsunderlag försvinner. 
• Kortare genomloppstider vid produktframtagning. 
• Produktionsanpassat konstruktionsunderlag. 

 
FTA-modulen upplevs fungera bra men där utbildning krävs för användning av 
modulen.  
 
De nackdelar SAAB ser med införandet av ett 3D-baserat produktionsunderlag 
är investeringskostnader i form av ny hårdvara och mjukvara samt utbildning 
i dessa. Även att produktionen blir beroende av ett datorsystem kan innebära 
problem. I produktionen upplevs användningen av ritning i många fall 
enklare.  
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8 Resultat 
I detta kapitel redogörs resultaten av utvärderingen av FTA-modulen och 
testandet av viewer-program. Även teknikernas och operatörernas synpunkter 
kring pilotprojektet redovisas. 

8.1 Funktionalitet i FTA-modulen 
Funktionaliteten i FTA-modulen utvärderade genom att FTA-information sattes 
ut på 3D-modeller utifrån redan befintliga ritningar. I figur 8-1 och 8-2 visas 
resultatet på två av dessa modeller.  
 

 
Figur 8-1 Exempel på 3D-modell där FTA-information applicerats. 

 
 

 
Figur 8-2 Exempel på 3D-modell där FTA-information applicerats 
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Med några undantag kunde alla mått, toleranser och andra annoteringar från 
de utvalda ritningarna sättas ut på 3D-modellen i form av FTA- information. 
Vissa brister och problem upplevdes dock under dessa tester. Ett av dessa 
problem var vid måttsättning av vissa faser där vinkelmåtten inte kunde 
efterlikna ritningens vinkelmått. Vid en av ritningarna var härdzonerna utsatta 
på en snittvy av detaljen.  I FTA-modulen går det inte att skapa speciella 
zoner. Alternativet är att skapa en yta i ytmodelleringsmodulen men med en 
sådan lösning kommer ytan alltid att synas.  
 
Modulens funktion när det gäller att presentera bockningsinformation 
fungerade inte bra. För att visa bockningslinjer i 3D-modellen sattes 
konstruktionsgeometri ut i form av axlar, se figur 8-3. 
 

 
Figur 8-3 FTA-information för bockningslinjer. 

 
Problemet med denna lösning är när 3D-modellen visas i form av en 
plåtutbredning. Utsatta bockningslinjer följer inte med i förändringen av 
geometrin vilket innebär att dess positioner inte stämmer. Ingen förklaring till 
utsättning av bockningsinformation finns i Catia hjälpen. Information söktes 
även via olika Catia forum på internet [4][5] utan resultat. 
 
Möjlighet att använda mått från sketcherna finns vid utsättning av 
annoteringar. Men denna funktion är bristfällig eftersom det i många fall inte 
finns möjlighet att välja mått från sketcherna.  
 
Dimensionsannoteringar kopplade till kanter och cirkelcentrum går att sätta ut 
som Semantic annotering. Genom kommandot Tolerancing Advisor kan en typ 
av annotering vid namn Oriented Linear Dimension sättas ut. Således kan 
generella toleranser anges till dimensionsannoteringar kopplade mellan kanter 
och cirkelcentrum. 
 
Vid dubbelmåttsättning ges inga varningar. 
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8.2 Funktioner i FTA-modulen 
Även de beskrivna funktionerna i FTA-modulen (se kapitel 4.2 Funktioner i 
FTA-modulen) testades. Nedan redogörs resultatet av dessa tester. 
 
Funktionen Stöd vid toleranssättning fungerar bra, t.ex. vid utsättning av 
form- och lägestoleranser fås alternativ för tillåtna annoteringar beroende på 
markerad geometri. 
 
För att funktionen Lysa upp geometri och annoteringar ska fungera krävs att 
kommandot 3D-Annotation-Query Switch on/Switch off är aktiverat. Med 
detta kommando aktiverat fungerar även denna funktion i Part Design 
modulen. I NC-modulen krävs tillgång till FTA-licens för att denna funktion 
ska fungera. Länkningen mellan annoteringar och 3D-modellen fungerar bra. 
 
Captures är enkelt att skapa men ingen möjlighet finns att kunna visa flera 
captures samtidigt. Ingen möjlighet att ändra ordningen på captures i 
strukturträdet. Val av aktiv captures kan även göras i Part Design modulen 
men i NC-modulen krävs tillgång till FTA-licens för att välja capture. 
 
Presentation av snittvyer struktureras enklast genom att skapa captures. 
Genom att aktivera capture innehållande snittvyn visas denna vy automatiskt. 
Enkelt att skapa och enkelt att visa. 
 
Vid Filtrering av olika annoteringskategorier kan endast en kategori i taget 
väljas synlig. Ingen möjlighet att fritt välja hur filtreringen ska göras.   
 
Utsättningen av Generella toleranser är enkelt och smidigt. Vid utsättning av 
dimensionsannoteringar (Semantic) kommer automatiskt en dialogrutan upp 
på skärmen och generella tolerans kan väljas. Presentationen av toleransen 
där musen förs över fungerar inte alltid. I vissa fall måste kommandot 3D-
Annotation-Query Switch on/Switch off avaktiveras för att sedan aktiveras 
igen för att visningen av generella toleranser ska fungera.  
 
Länkningen av dokument och HTML-sidor är enkelt att skapa och funktionen 
fungerar bra. 
 
Vid Överföring av FTA-information till ritning skapas ritningen utifrån 
annoteringsvyerna. Ska ritning skapas är det viktigt att annoteringarna 
placeras i rätt annoteringsvyer. 
 
För att kopplingen mellan ritning och 3D-modellen och dess annoteringar ska 
fungera bra måste vissa inställningar göras. Genom att aktivera Keep layout 
and dress-up of 2D extracted annotations (detta beskrivs mer ingående i 
bilaga 1 Användarbeskrivning FTA-modul) visas alltid alla annoteringar i vald 
annoteringsvy oberoende av vilken capture som är aktiverad i 3D-modellen. 
Görs inte denna inställning ändras visade annoteringar på ritningen beroende 
på vald capture av modellen. 
 
Associativiteten mellan geometri och ritningen fungerar bra, ändras 
annoteringar på 3D-modellen uppdateras även dessa förändringar på 
ritningen.  
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8.3 Test viewer-program 
De tidigare presenterade viewer-programmen testades för att klargöra vilken 
information som är möjlig att visa. 3DLive har inte kunnat testas eftersom 
ingen provversion av denna programvara tillhandahållits. Vid testerna 
användes gratisversioner av SpinFire Reader, 3D XML Player samt Adobe 
Reader. Provversioner användes av SpinFire Professional, Adobe Acrobat och 
DMU Dimensioning & Tolerancing Review. 
 
Vid dessa tester skapades en 3D-modell med annoteringar i Part Design- och 
FTA-modulen. Denna modell sparades ner i olika format beroende på vad de 
olika programmen använder. Funktioner för de identifierade behoven 
undersöktes i dessa tester (se kapitel 5.1 Identifierade behov i viewer-
program).  

8.3.1 DMU-viewer 
Testresultatet av DMU-viewern sammanfattas i nedanstående punkter. Figur 
8-4 visar en skärmdump av testmodellen i DMU-viewer.  
 

 
Figur 8-4 Testmodellen i DMU-viewer. 

 
• Möjlighet att fritt kunna rotera och zooma modellen.  
• Mått från modellen går att ta fram men eftersom geometrin 

representeras av punkter var det svårt och osäkert att få fram 
korrekta mått. 

• Ingen information kring revisionsnummer. 
• Annoteringar i modellen visas men utseendet på vissa annoteringar är 

förändrade jämfört med FTA-modulen. 
• De captures vilka skapats i FTA-modulen går inte att nyttja. Detta 

innebär att de snittvyer skapade i FTA-modulen inte kan ses samt att 
alla annoteringar visas samtidigt. 

• Funktionen från FTA-modulen där ytor kopplade till annoteringen tänds 
upp när annoteringen markeras finns inte. 
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• Ingen möjlighet att öppna länkade filer. 
• Ingen möjlighet att filtrera eller släcka annoteringar. 
• Annoteringar kan sättas mot vertexpunkter i modellen, mot 

annoteringar skapade i FTA-modulen samt fritt i rymden. Ingen 
möjlighet att släcka dessa annoteringar och ingen information om 
vilken som gjort annoteringen. 

8.3.2 SpinFire Reader 
Följande resultat framkom vid testet av Spinfire Reader. Testmodellen i 
SpinFire Reader visas i figur 8-5. 
 

 
Figur 8-5 Testmodellen i SpinFire Reader. 

 
• Modell kan fritt roteras och zoomas.  
• Mått går att plocka fram, denna funktion fungerar dåligt eftersom det i 

många fall upplevdes svårt att plocka fram mått. 
• Ingen information angående revisionsnummer.  
• Annoteringar visas men med sämre utseende än i FTA-modulen. 
• Captures följer inte med till programmet. Ingen möjlighet att kunna 

visa snittvyer skapade i FTA-modulen. 
• Funktionen där ytor kopplade till annotering lyses upp vid markering 

av annotering finns inte. 
• Ingen möjlighet att öppna kopplade länkade filer. 
• Ingen filtreringsfunktion. Annoteringsstrukturen kan åskådliggöras i 

programmet. Här finns det möjlighet att släcka önskade annoteringar.  
• Ingen möjlighet att sätta ut annoteringar. 
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8.3.3 SpinFire Professional 
Resultatet av SpinFire Professional var i många avseenden likt SpinFire 
Readers resultat. De skillnader vilka upplevdes gentemot SpinFire Reader 
beskrivs i punkterna nedan. Figur 8-6 visar gränssnittet i SpinFire Professional 
och testmodellen. 
 

 
Figur 8-6 Testdetaljen i SpinFire Professional. 

 
• En bättre mätfunktion där det finns bättre verktyg att välja bland och 

det upplevs lättare och säkrare att ta fram egna mått. Ett exempel 
som visar på programmets goda mätfunktion är möjligheten att enkelt 
kunna ta ett mått från ett cirkelcentrum vilket i SpinFire Reader 
upplevdes väldigt svårt och krångligt.   

• Möjlighet finns att sätta ut egna textannoteringar i modellen. 
Annoteringarna kan kopplas mot vertexpunkter, kanter och ytor på 
modellen samt mot annoteringar skapade i FTA-modulen. Utsatta 
annoteringar sparas i strukturfönstret och möjlighet finns att se vem 
som satt annoteringarna. I strukturfönstret kan annoteringarna 
släckas/tändas. Ett eget koordinatsystem går även att sätta ut. 
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8.3.4 3D XML Player 
Testresultatet av 3D XML Player sammanfattas i nedan stående punkter. Figur 
8-7 visar testmodellen i 3D XML Player. 
 

 
Figur 8-7 Testmodellen i 3D XML Player. 

  
• Modellen kan fritt roteras och zoomas. 
• Ingen möjlighet att plocka fram mått. 
• Ingen information angående revisionsnummer. 
• Inga annoteringar visas i detta program. 
• Ingen möjlighet att använda skapade captures. 
• Ingen möjlighet att sätta ut annoteringar. 
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8.3.5 Adobe Acrobat 3D/Adobe Reader 
Resultaten av Adobe Acrobat 3D och Adobe Reader var identiska och redogörs 
i följande punkter. Testmodellen i Adobe Acrobat 3D visas i figur 8-8. 
 

 
 

• Möjlighet att fritt rotera och zooma modellen.  
• Mätfunktion finns både i Adobe Acrobat 3D och Adobe Reader. För att 

kunna göra mätningar i Adobe Reader måste inställningar för läs- och 
skrivrättigheter göras i Adobe Acrobat 3D när PDF-filen skapas. Vid 
testet visades en viss skillnad på de framtagna måtten i programmen 
jämfört med måtten från Catia. Kan bero på antigen mätfunktionen 
eller noggrannheten i konverteringen av 3D-modellen. 

• Ingen information angående revisionsnummer. 
• Samma utseende på annoteringarna som i FTA-modulen. Annoteringar 

vilka var satta till parallell mot skärmen i FTA-modulen fungerar även 
här. 

• Ingen möjlighet att kunna använda captures från FTA-modulen.  
• Funktionen där ytor kopplade till annotering lyses upp vid markering 

av annotering finns inte. 
• Ingen möjlighet att öppna länkade filer. 
• Ingen filtreringsfunktion. Möjlighet finns att släcka annoteringar.  
• Möjlighet finns att sätta ut annoteringar och dessa sparas under 

speciella kommentarvyer i strukturfönstret. Dessa vyer visar en 
momentanbild av modellen och utsatta annoteringar, ingen möjlighet 
att rotera modellen och samtidigt ha utsatta annoteringar synliga. 
Markeras annoteringsnamnet i strukturfönstret framhävs annoteringen 
i modellen. Möjlighet finns även att se vem som satt ut 
annoteringarna.  
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8.3.6 DMU Dimensioning & Tolerancing Review 
Figur 8-9 visar testmodellen i DMU Dimensioning & Tolerancing Review. 
Resultatet av funktionaliteten i programmet beskrivs i nedanstående punkter. 
 

 
Figur 8-9 Testmodellen i DMU Dimensioning & Tolerancing Review. 

 
• Modellen kan fritt roteras och zoomas i programmet.  
• Möjlighet att plocka fram mått. 
• Går att plocka fram revisionsnummer. 
• Exakt samma utseende på annoteringarna jämfört med FTA-modulen. 
• Full möjlighet att visa skapade captures. 
• Funktionen med upplysta ytor/features fungerar. 
• Länkade filer till annoteringar går inte att öppna via detta program. 
• Samma filtreringsfunktion som i FTA-modulen. 
• Ingen möjlighet att sätta ut annoteringar. 

   

8.3.7 3DLive 
Inga tester gjordes på denna programvara. Enligt Dassault Systemes 
beskrivning av programmet går det i applikationen Catia Live Functional and 
Annotation att visa skapade annoteringar från FTA-modulen samt filtrera 
visningen av annoteringar. 
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8.3.8 Sammanställning av viewer-program test 
En jämförelse av viewer-programmen gjordes genom att funktionerna för att 
uppfylla de identifierade behoven betygsattes. Följande skala användes: 
 

0. Ingen funktion  
1. Dålig funktion 
2. Användbar funktion men med brister. 
3. Bra funktion 

 
Tabell 8-1 visar resultatet av jämförelsen mellan viewer-programmen.  

 
Tabell 8-1 Resultat av testade viewer-program. 

 
1. Rotera & Zooma 5. Använda captures
2. Mätfunktion 6. Lysa upp geometri
3. Revisionsnummer 7. Öppna länkade filer
4. Visning av annoteringar 8. Filteringsfunktion

9. Sätta ut annoteringar  
 

Testerna visade att DMU Dimensioning & Tolerancing Review är den viewer 
vilket uppfyller de identifierade kraven bäst. Nackdelen med denna viewer är 
att den endast läser Catproducter och dess xml-filer. Ska en Catpart visas 
måste den plockas in i en Catproduct. När det gäller gratis viewer har Adobe 
Reader kommit längst men för att skapa PDF-filer krävs licens för Adobe 
Acrobat 3D.  Funktionaliteten i Dassaults gratisversion 3D XML Player är inte 
bra.  



Examensarbete - Ritningslös Produktframtagning 
 

 43

8.4 Pilotprojekt Ritningslöst produktframtagning 
Under pilotprojektet Ritningslös produktframtagning dokumenterades 
operatörernas och teknikernas kommentarer och funderingar. Nedan följer en 
sammanställning av dessa funderingar och kommentarer. Figur 8-10 visar 
resultatet av den färdigbearbetade testdetaljen. 
 

 
Figur 8-10 Färdigbearbetad testdetalj. 

 

8.4.1 Produktionsgranskning 
Vid utsättning av annoteringar är vit grundinställningen för annoteringarnas 
färg. För att underlätta för granskarna är det nödvändigt att deras 
grundinställning är röd eller annan önskad färg vilket gör att dessa skiljer sig 
från tidigare utsatta annoteringar. Vid detta projekt fick 
produktionsgranskaren manuellt ändra färgen från vit till röd vid varje 
annotering.  
 
Hur ska versionshanteringen av 3D-modellen fungera? Måste finnas möjlighet 
att kunna gå tillbaka och titta på granskningens annoteringar. Även möjlighet 
att kunna se vem som satt ut vilka annoteringar. Vid produktionsgranskning 
vore det önskvärt att modellen och dess annoteringar från konstruktion är 
låsta för ändring.  
 
Om granskningen ska göras i Catia med FTA-licensen krävs utbildning av 
användarna. Det kan lätt upplevas besvärligt att lägga in annoteringar i rätt 
captures och annoteringsvyer. Skulle granskningen kunna göras via ett 
viewer-program? 
 
Fördelen granskarna såg med detta arbetssätt är den överblick som 3D-
modellen ger. Att kunna rotera och zooma modellen innebär en ökad 
förståelse för detaljens utseende. Funktionen med att kunna lysa upp länkade 
ytor till annoteringen genom att markera annoteringen sågs väldigt 
användbart. Även möjligheten till länkningen mellan annoteringar som 
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refererar till varandra ökar förståelsen av toleranssättningen. Funktionen med 
att den generella toleransen och dess toleransvärden visas automatiskt 
genom att föra musen över annoteringen ansågs kraftfull.  

8.4.2 Beredning 
Med 3D-modellen som underlag tvingades beredaren växla fönster mellan 
Catia och BAAN vilket upplevdes besvärligt. Dagens arbetssätt där beredaren 
har ritningen framför sig medan han/hon jobbar i BAAN upplevs enklare.  
 
Upplägget med att dela upp de olika annoteringarna i olika captures kan 
innebära en källa till fel. Det finns risk att någon av de skapade captures 
glöms bort. Beredaren efterlyste något sätt att kunna se alla captures 
samtidigt.  
 
Hur löser man de noteringar beredaren idag gör på ritningen. Ska dessa 
ersättas med annoteringar på 3D-modellen? I så fall krävs FTA-licenser för 
alla beredare. På utvecklingsavdelningen har idag bara 1 av 10 beredare 
tillgång till Catia. 
 
Beredaren ansåg att använda 3D-modellen som underlag skapar en tydlig bild 
av detaljerna. För att kunna ersätta ritningen krävs ett viewer-program där 
hanteringen av modellerna fungerar bra.   

8.4.3 Skärning  
Programmerarna upplever ibland att uppdateringen av 3D-modellen släpar 
efter. Detta innebär att de inte får med de senaste förändringarna i sina 
program. I dag verifierar de alltid geometrin i Act/cut mot ritningen. Om 
ritningen plockas bort känner de en oro med hur man säkerställer att 
uppdateringarna av modellen inte släpar efter. 
 
Att verifiera geometrin i Act/cut mot 3D-modellen upplevde programmerarna 
besvärligt när de tvingas växla fönster mellan de olika programmen. Dagens 
arbetssätt där de kan placera ritningen bredvid datorn under tiden de arbetar 
i Act/cut känns lättare. De trodde dock detta kunde vara en vanesak. Även 
ovanan att använda Catia gjorde det hela lite extra besvärligt.  
 
Att inte använda någon artikelbeskrivning innebar extra arbete för 
programmerarna eftersom den enda information de får från operationskortet 
är artikelnumret. Programmeraren måste i ClassicPDA alternativ WinPDA söka 
via artikelnumret för att hitta GEM-numret. Information om GEM-numret 
direkt via kortsatsen är önskvärt.   
 
Programmerarna såg fördelar med att få bort en del av de pappersdokument 
de måste handskas med. 
 
Operatörerna vid skärmaskinen tyckte det skulle vara smidigt om det gick att 
länka viewer-programmets modell med programnumret för nc-filen. När 
operatören knappar in programnumret på datorn skulle viewer-programmet 
automatiskt starta och plocka upp den länkade modellen. Detta innebär att 
operatören inte måste knappa in fler nummer på datorn än vid dagens 
arbetssätt.  
 
Operatörerna såg inga problem med att använda ett viewer-program på en 
stationärt placerad skärm bredvid skärmaskinen istället för ritning. Att kunna 
vrida och vända på modellen ute vid maskinen är en fördel speciellt när det 
gäller 3D-skärning.  
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8.4.4 Fräsning 
Vid skapande av NC-programmet upplevde operatörerna detta arbetssätt som 
positivt. Upplägget med olika captures upplevdes som tydligt och operatören 
kunde snabbt skapa en uppfattning om hur uppspänningen och bearbetningen 
skulle läggas upp. Den anmärkning som operatören hade angående upplägget 
av captures var länkningen mellan M10 hålen. Det genomgående M10 hålet 
var inte länkat till de två andra M10 hålen. Att länka alla M10 hålen till 
varandra skulle underlätta operatörens upplägg av 
bearbetningsoperationerna. En väl genomtänkt länkning av annoteringarna 
skulle kunna underlätta NC-programmeringen i många fall.  
 
Att kunna se annoteringarna i Catias NC-modul i samband med skapande av 
CAM-programmet sågs som en väldigt bra funktion, figur 8-11 visar ett 
exempel på denna funktion. Det negativa med detta var att operatören var 
tvungen att växla fönster till Part Design för att ändra visning av captures. För 
att underlätta arbetet måste växlingen mellan olika captures kunna göras i 
NC-modulen. Funktionen med ytor kopplade till annotering lyses upp vid 
markering av annotering fungerar inte i NC-modulen. Denna funktion skulle 
vara önskvärd även i NC-modulen. 
 

 
Figur 8-11 Annoteringar i NC-modulen. 

 
Lösningen med att fjärrstyra en dator med Catia licens till datorn vid 
maskinen skapade en del problem för operatören. Modellen blev tung att 
jobba med vilket gjorde att funktionen med att rotera och zooma modellen 
blev tidskrävande. Att datorn var placerad en bit ifrån maskinen innebär att 
operatören måste springa mellan maskin och dator för att verifiera mått. 
Önskemålen från operatören i detta fall var en skärm vid maskinpanelen för 
att enkelt kunna se måtten från modellen. Det program som ska visa 
modellen måste ha en funktionalitet vilket gör att modellen snabbt kan 
plockas fram och att modellen är lätt att hantera. I många fall kan det även 
vara önskvärt med någon sorts portabel skärm. 
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Sammanfattningsvis kan det sägas att operatörerna upplevde detta arbetssätt 
positivt när det gäller CAM-programmeringen. Men hur denna information ska 
kunna visas vid maskinerna var de mer tveksam till. Där gäller det att få till 
en lösning vilken är minst lika enkel och användbar som dagens ritningar eller 
ökar kvalitén på arbetet markant.  

8.4.5 Kontroll/Slutkontroll 
För att detta arbetssätt ska fungera ansåg operatörerna att viewer-
programmet måste vara användarvänligt och där öppnandet av modeller ska 
gå snabbt.   
 
Vid större detaljer är det vanligt att uppmätningen sker en bit ifrån ordinarie 
arbetsplats, där operatören plockar med sig ritningen. Om endast modellen 
ska användas som underlag kräver detta någon form av portabel skärm. 
 
Att generella toleranser med toleransvärdena väldigt enkelt kan plockas fram 
sågs som en bra funktion.  
 
Ibland upplever operatörerna att vissa delar på ritningen kan vara svåra att 
tyda och förstå. Att istället använda 3D-modellen där man fritt kan rotera och 
zooma modellen skulle i många fall öka förståelsen av detaljen och dess 
måttsättning. 

8.4.6 Mätmaskin 
Inga annoteringar följde med i konverteringen till Calypsos format Sat. Att 
kunna visa dessa i Calypso skulle vara önskvärt. Funktionen med att kunna 
vissa olika captures måste även det finnas. Även att kunna nyttja dessa 
annoteringar vore effektivt. T.ex. istället för att skriva in toleransvärdena 
manuellt skulle värdena från annoteringarna automatiskt kunna registreras i 
Calypso genom att annoteringarna markeras.  
 
Hur modellen ska visas i Calyspso fanns det vissa funderingar kring. Fönstret 
där modellen visas upptar mindre än halva skärmen. Vid mindre detaljer 
räcker detta till, men hur detta fungerar vid större detaljer är mer osäkert. 
Detta kan innebära att operatörerna tvingas till många inzoomningar för att 
titta på de olika annoteringarna. Rätt storlek på skärmarna är således viktig 
för att få ett effektivt arbetssätt.  
 
Om inte Calypso klarar av att visa annoteringar anser operatörerna att det 
behövs dubbla skärmar för att slippa växla fönster mellan viewer-programmet 
och Calypso. 
 
Manuell mätning förekommer även på denna avdelning. Detta innebär att 
ritningen ibland flyttas runt i lokalen. Någon form av portabel skärm är därför 
önskvärd i vissa fall. 
 
Operatörerna såg fördelar med att kunna se måttsättningen på en 3D-modell 
eftersom det i många fall kan öka förståelsen av måttsättningen. 

8.4.7 Målning 
Operatörerna upplevde detta sätt att presentera information om maskering 
som tydligt och pedagogiskt. I många upplevs det svårt att utifrån en ritning 
veta hur detaljerna ska maskeras. Maskeringen sker oftast vid en speciell del 
av måleriet och en datorstation vilken kan visa modellen och dess 
annoteringar skulle passa att placera där. Operatörerna såg inget behov av en 
portabel skärm.   
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9 Diskussion och slutsatser 
Under detta arbete har information kring FTA-modulen och ett ritningslöst 
arbetssätt inhämtats från bl.a. Dassault Systemes [6] och rapporter skrivna 
om detta ämne [1][2][3]. De fördelar vilka beskrivits gällande ritningslös 
produktframtagning kan sammanfattas med följande punkter: 
 

• Snabbare produktframtagningsprocess 
• Produktionsanpassat konstruktionsunderlag 
• Mindre administrationsarbete  
• Enklare mått- och toleranssättning 
• Hanterbarheten ökar när det finns ett dokument, 3D-modell, vilket bär 

informationen.  
 
Hur väl stämmer dessa argument för ett ritningslöst arbetssätt? Några av 
dessa har kunnat verifieras under arbete medan andra utvärderats på ett mer 
teoretiskt sätt. En snabbare produktframtagning kunde inte utvärderas men 
argumentet har analyserats. Vid dagens arbetssätt skapas ritningen i ett sent 
skede av arbetet på konstruktionsavdelningen. Användning av FTA-modulen 
medför att annoteringar på 3D-modellen skulle kunna sättas ut i ett tidigt 
skede av utvecklingen av detaljer. Detta eftersom ändringsförfarandet är 
säkrare och enklare i FTA-modulen än i ritningsmodulen. Tidigt utsättande av 
annoteringar på modellen innebär att efterkommande moment i 
produktframtagningskedjan kan påbörja sitt arbete tidigare. Arbetet mellan 
de olika avdelningarna blir mer integrerat.  
 
Att underlaget blir mer produktionsanpassat har vid tester i FTA-modulen och 
vid pilotprojektet kunnat fastställas. Under pilotprojektet framkom det att en 
av de största fördelarna med att använda 3D-modellen med FTA-information 
som produktionsunderlag är den ökade förståelsen av underlaget. Att fritt 
kunna rotera och zooma modellen ger en tydligare bild av detaljen. 
Funktionen med att ytor/features kopplade till annoteringar lyses upp vid 
markering av annotering förenklar i många fall förståelsen av mått- och 
toleranssättningen på detaljen. Även funktionen med captures anses bidra till 
ökad förståelse.  
 
Administrationsarbetet vid ett ritninglöst arbetssätt skulle kunna minskas. 
Idag görs revisioner både på ritningar och på 3D-modellerna för att 
säkerställa att företaget uppfyller ISO-standarder. Detta betyder att 
administrationsarbetet både måste läggas ner på ritningar och 3D-
modellerna. Plockas ritningarna bort försvinner även en del av det 
administrativa arbetet. Dessa revisioner kostar tid och pengar och skulle 
revisioner på ritningar kunna elimineras finns pengar att spara.  
 
Vid presentationen av FTA-modulen för konstruktörerna såg de stora fördelar 
med att mått- och toleranssätta direkt i 3D-modellen. Deras arbetssätt 
innebär ofta att de måste tänka två steg. Först skapas 3D-modellen sedan 
kan det gå några veckor innan ritningen skapas. Detta betyder att 
toleranserna de tänkte på vid skapandet av 3D-modellen ska läggas in på 
ritningen några veckor senare. De upplever det svårt att exakt komma ihåg 
hur de tänkte ett par veckor tillbaka. Istället vore det bättre att kunna lägga 
in toleranser och mått direkt vid skapandet av 3D-modellen. För att få till 
snygga och tydliga ritningar krävs det en del arbete. De ansåg att detta 
arbete skulle kunna förenklas med FTA-modulen.  
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Konstruktörerna belyste även fördelarna att slippa hantera två olika dokument 
i form av ritning och 3D-modell vid t.ex. ändringar. Vid mätmaskinen och 
skärningen där de nyttjar geometrin från 3D-modellen upplevs det ibland 
skillnader mellan ritningen och 3D-modellen. Detta visar att hantering av två 
olika dokument för samma information kan innebära problem.  
 
Testerna av FTA-modulen i Catia R16 visar att utvecklingen av modulen gått 
framåt jämfört med Catia R11, vilken utvärderades vid examensarbetena -04. 
De stora bristerna vilka då upplevdes var dålig associativitet och koppling 
mellan annotering och 3D-modell. Dessa problem upplevs inte R16 modulen. 
Resultatet av testerna i FTA-modulen visar att det mesta av den information 
som idag visas på ritningen även kan visas i form av annoteringar på 3D-
modellen. Under resultatkapitlet beskrivs några av bristerna i modulen. Av 
dessa brister upplevs problemen med utsättning av bockningsinformation vara 
allvarligast. Information angående detta söktes via Catiahjälpen, internet 
samt kontakter på SAAB Aerostructures men ingen information erhölls. Vid 
presentationerna för olika avdelningar beskrev operatörerna vid 
bockningsmaskinerna att bockningsinformationen kan vara svår att urskilja på 
dagens ritningar. De såg stora fördelar med att kunna skapa captures där 
enbart bockningsinformationen visas. Därför vore de värdefullt att kunna visa 
denna information på 3D-modellen. För att FTA-modulen ska anses fullt 
användbar för användning på detaljnivå måste problemet med utsättning av 
bockningsinformationen lösas.  
 
FTA-informationen är möjlig att ta del av i Catias andra moduler. Vid arbete i 
Catias NC-modul upplevs vissa brister med FTA-informationen om inte tillgång 
till FTA-licensen finns. Funktion där geometri länkade till annoteringen lyses 
upp vid markering av annotering fungerar inte och vid byte av capture måste 
parten aktiveras i strukturträdet.  Dessa funktioner bör fungera för att 
underlätta arbete vid CAM-programmeringen.   
 
Vid skapandet av annoteringar i FTA-modulen upplevs programmet 
användarvänligt och logiskt uppbyggt. Programvaran kräver dock utbildning 
samt en viss kunskap kring modellering i Catia. 
 
Arbetet har visat att produktionsunderlaget kan presenteras på ett väldigt 
tydligt och bra sätt i FTA-modueln, där en rad funktioner finns för att 
underlätta förståelsen. Problemen uppkommer när det gäller att visa denna 
information på samma sätt i andra programvaror. Testerna av viewer-
programmen visade att alla testade program förutom DMU Dimensioning & 
Tolerancing Review inte var i närheten av att uppfylla de identifierande kraven 
på ett viewer-program. Modulen DMU Dimensioning & Tolerancing Review 
kräver en speciell licens vilket innebär att en sådan lösning blir kostsam för 
Hägglunds med tanke på att det krävs många licenser för att täcka alla 
arbetsstationer. Den idealiska lösningen vore någon sorts gratis viewer vilken 
klarar alla de identifierande kraven. Någon sådan gratis viewer verkar dock 
ligga en bit fram i tiden. Enligt IT-avdelningen är en ny viewer på företaget 
något som diskuteras och lösningen kan bli en egen utvecklad programvara. 
Vid en sådan utveckling bör en noggrann utredning göras av behoven i ett 
viewer-program. 
 
Användning av ritning är ett väl inarbetat arbetssätt och för att kunna ersätta 
den måste det nya arbetssättet vara minst lika användarvänligt eller öka 
kvaliteten så mycket att användarvänligheten får stå tillbaka. Under 
pilotprojektet framkom det på de flesta avdelningar fördelarna med att fritt 
kunna bära med sig ritningen samt fördelen med att ha ritningen liggande 
bredvid skärmen. Användandet av ritningen bredvid skärmen skulle kunna 
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lösas med dubbla skärmar för att slippa växla mellan fönster vid användning 
av flera programvaror. Friheten att kunna bära med sig ritningen är dock lite 
besvärligare ersätta. Visserligen går utvecklingen framåt gällande portabla 
skärmar men här ställs det i vissa fall höga krav med tanke på den tuffa miljö 
som finns på vissa avdelningar på verkstaden. För att täcka alla behov på 
företagets olika avdelningar krävs stora investeringar i form av hårdvara.  
 
Vid produktionsgranskningen och beredningen görs idag anteckningar på 
ritningen. Hur detta ska lösas vid ett digitalt underlag bör undersökas vidare. 
Ett av alternativen är att produktionsgranskare och beredare har tillgång till 
FTA-modulen och lägger in informationen i form av annoteringar på 3D-
modellen. 3D-modellen och annoteringar skapade av konstruktören måste 
dock vara låst för ändringar, men tillgång måste finnas för granskare och 
beredare att lägga till och koppla nya annoteringar till redan befintlig geometri 
och dess annoteringar. För att skilja på annoteringar från olika avdelningar 
skulle speciella annoteringsset kunna skapas i strukturträdet, där de olika 
avdelningarnas annoteringar sparas under. Någon form av digital signatur 
från skaparen av annoteringarna är nödvändig för att kunna gå tillbaka och 
titta vem som satt ut vilka annoteringar. Problemet med en sådan lösning är 
det kräver ett stort antal licenser för FTA-modulen vilket blir en stor 
investering för Hägglunds. Utbildning i FTA-modulen måste även kostas på 
samt utbildning i Catia eftersom de flesta granskare och beredare saknar 
erfarenhet av detta program. Ett annat problem är att många versioner av 
modellen kommer skapas av olika användare. Det gäller här att ha kontroll på 
gällande version. 
 
En annan lösning på produktionsgranskningens och beredningens 
anteckningar kan vara att detta göras i viewer-programmet. Detta kräver 
naturligtvis en viewer där sådana funktioner finns. Det blir dock svårt att 
presentera denna information på samma tydliga sätt som i FTA-modulen 
eftersom det är lättviktsformat på 3D-modellerna. Används någon form av 
viewer där ingen licens krävs blir detta en billigare lösning än FTA-modulen. 
Detta innebär att granskarens och beredarens annoteringar sparas i 
lättviktsformatet vilket kräver någon form av versionshantering av 
lättviktsmodellerna. Problemet här blir hanteringen av olika versioner 
eftersom konstruktion och produktionsgranskning/beredning skapar 
annoteringar på två olika 3D-modeller. Annoteringarna på lättviktsmodellen 
måste vara de samma som på Catparten för de gällande modeller. 
 
I pilotprojektet användes ingen artikelbeskrivning, istället lades information 
såsom materiel och YBS in i modellen. GEM-numret vilket i vanliga fall finns 
på artikelbeskrivningen fick sökas fram i PDA genom artikelnumret från 
kortsatsen. Den sökningen innebär mer arbete för operatören. Annars 
fungerade det bra utan artikelbeskrivning, men eftersom detta var ett 
anpassat projekt ska det inte dras för stora slutsatser av det. Det bör ses som 
ett förslag för vidare arbete. Möjligheten att plocka bort artikelbeskrivningen 
bör undersökas av någon med bra insikt i PDA.  
 
Överföringen av FTA-information till styrsystemet Calypso fungerar inte. 
Enligt leverantörerna av programmet ska en ny version av programmet vara 
på gång och i det programmet ska det vara möjlig att se FTA-informationen. 
Hur vida det är möjligt att använda FTA-informationen i programmet uppgavs 
inte. För att få till ett bra arbetssätt vid mätmaskinen är et viktigt att kunna 
se annoteringarna i styrprogrammet. Vid en annan mätmaskin på Hägglunds 
används styrprogrammet Metrologic och enligt beskrivningen av programmet 
finns det redan idag möjlighet att kunna visa annoteringar i detta program. 
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Metrologic bygger dessutom på V5 plattformen. Om inte Calypso uppfyller 
sina löften kan det vara aktuellt att börja blicka mer mot Metrologic. 
 
Att införa ett ritningslöst arbetssätt på Hägglunds innebär stora omställningar 
i hela företaget. För att detta ska fungera krävs det stora krav på hårdvara 
och mjukvara. Vid ett scenario där hårdvaran och mjukvaran uppfyller de 
ställda kraven skulle ett införande av detta arbetssätt kunna införas stegvis. 
På så sätt skulle arbetssättet kunna utvecklas eftersom. Följande beskrivning 
av införandet av ritningslöst produktframtagning bygger kring det tidigare 
beskrivna arbetet vid komponenttillverkningen.    
 
Steg 1 för att introducera ritningslös produktframtagning är att börja 
använda FTA-information vid produktionsgranskningen, figur 9-1 visar en 
schematisk bild av arbetssättet. I denna beskrivning används Catia vid båda 
arbetsmomenten. Vid detta arbetssätt ska konstruktören redan i ett tidigt 
skede i produktframtagningen sätta ut annoteringar på 3D-modellen. Dessa 
annoteringar kan sättas ut fast än detaljen inte är helt färdig utvecklad. 
Genom att ge produktionsgranskningen tillgång till dessa modeller kan 
granskningen av detaljen komma in tidigt i produktframtagningen. 
Produktionsgranskningens åsikter och kommentarer kan sättas ut på 
modellen vilket gör att konstruktören tidigt får respons för sina idéer.  Detta 
innebär att den slutgiltiga formen och toleranser på detaljen växer fram 
genom en dialog mellan konstruktör och produktionsgranskarna. När detaljen 
anses färdig kan 2D-ritningar av 3D-modellen skapas. Ritning och 
artikelbeskrivning fungerar som underlag i efterföljande moment i 
produktframtagningskedjan.  
 

 
 
 
 

Konstruktion 
Catia 

Produktionsgranskning 
Catia 

3D-modell med annoteringar 

Figur 9-1 Schematisk bild av steg 1. 
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Steg 2 avser att en viss del av produktframtagningskedjan arbetar 
ritningslöst. Syftet med det är att påskynda prototypframtagningsprocessen 
samt att ytterliga introducera ritningslös produktframtagning på företaget. 
Resonemanget kring konceptet bygger på att Utvecklingsavdelningen är 
inriktad på prototyptillverkning. Figur 9-2 visar en överskådlig bild av 
arbetssättet.  
 

 
Figur 9-2 Schematisk bild av steg 2 

 
Vid detta arbetssätt skiljer man på prototyptillverkning och serietillverkning. I 
prototyptillverkning används 3D-modellen och dess annoteringar som 
underlag vid tillverkningen. En av anledningarna till att detta arbetssätt 
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påbörjas på utvecklingsverkstan bygger på att CAM-programmering i Catia 
redan idag används på avdelningen. Vid användning av CAM-programmering 
är operatörerna positiva till FTA i modellen. Fortsätter utvecklingen av 
användandet av Catia NC-modul finns stor potential för användning av FTA-
information på denna avdelning. Denna beskrivning förutsätter dock att 
viewer-program krävs vid maskinerna. Lättviktformatet till viewer-
programmen skapas automatiskt när konstruktion eller beredning checkar in 
Catparten till PDA-systemet. Även i denna beskrivning används Catia vid 
produktionsgranskningen och beredningen trots att detta inte är en optimal 
lösning. 
 
När prototyptillverkningen är utvärderad och anses mogen att börja 
serietillverkas används samma arbetssätt som i dagsläget, där 
konstruktörerna använder de tidigare skapade 3D-modellerna och projicerar 
ner dessa till 2D-ritningar. Eftersom ritningar går att skapa av 3D-modellen 
och dess annoteringar kan en hel del av underlaget vid prototyptillverkningen 
återanvändas. Ritning och artikelbeskrivning används därefter som underlag 
till produktionsgranskning, beredningsarbetet, programmering av CNC-
maskiner samt programmering av mätmaskin.      
 
Genom denna struktur på produktframtagningsprocessen kan det ritningslösa 
arbetssättet ytterligare utvärderas, fördelar och nackdelar bör kunna 
klarläggas. Med ett välfungerande arbetssätt bör tiden för 
prototypframtagningen kunna förkortas vilket innebär konkurrensfördelar på 
marknaden.   
 
Steg 3 innebär att hela produktframtagningskedjan arbetar ritningslöst, figur 
9-3 visar en schematisk bild av arbetssättet. Innan detta steg bör de 
nackdelar kring arbetssättet som framkommit under de tidigare stegen 
åtgärdats.  Arbete bedrivs här på samma sätt som vid beskrivningen av 
prototyptillverkningen vid steg 2, förutom att CAM-programmering inte är lika 
vanligt vid serietillverkning. För underleverantörer vilka inte har tillgång till att 
arbeta utifrån ett ritningslöst produktionsunderlag kan ritningar skapas till en 
kalkylerat pris. 
 
Genom att använda ett ritningslöst arbetssätt genom hela 
produktframtagningskedjan bör fördelarna och vinsterna bli tydligare. Det är 
först i detta steg som administrationsarbete kring ritningarna kan börja 
avvecklas. Även vinsterna av en mer integrerad produktframställningsprocess 
bör märkas av.        
 



Examensarbete - Ritningslös Produktframtagning 
 

 53

 
Figur 9-3 Schematisk bild av steg 3 
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10 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Förslag till fortsatt arbete kring ett ritningslöst arbetssätt är att bestämma hur 
frågan kring viewern ska lösas. En lösning är att Hägglunds utvecklar en egen 
viewer utifrån de identifierade behoven. Alternativet till det är att undersöka 
befintliga viewers på marknaden. Även här är det viktigt att de identifierade 
behoven uppfylls.   
 
Funktionalitet i FTA-modulen bör även tittas vidare på. För att utvärdera 
funktionaliteten är metoden att utifrån redan befintliga ritningar försöka 
återskapa det i form av FTA-information att rekommendera. Detta ger en bra 
uppfattning av vad som är möjligt att göra i modulen. Denna utvärdering bör 
lämpligast göras av en konstruktör eftersom de besitter mest erfarenhet kring 
ritningsframställning. Viktigt är också att hänga med och se vilka förbättringar 
de nya versionerna av Catia erbjuder. Funktionaliteten i programmet 3DLive 
bör undersökas eftersom Dassault Systemes förefaller satsa hårt på denna 
programvara. Även när det gäller andra programvaror t.ex. viewer-program 
och Calypso är det viktigt att vara uppdaterad kring utvecklingen.  
 
Eftersom detta arbete varit inriktad mot skärande bearbetning på detaljnivå 
bör även ett ritningslöst arbetssätt undersökas på sammanställningsnivå. Vad 
som krävs för att införa detta arbetssätt vid monteringsavdelningen och 
svetsavdelningen måste utvärderas. Även funktionaliteten i FTA-modulen 
gällande sammanställningsmodeller bör undersökas.  
 
Enligt Catiahjälpen ska toleranserna i FTA-information kunna nyttjas i NC-
modulen. Operatörerna som sysslar med CAM-programmering har börjat titta 
på ett sätt att öka automatiseringen vid denna process.  Enligt vad de 
uppfattar av beskrivningen i Catiahjälpen kan FTA-informationen vara till hjälp 
vid en sådan automatisering. Hur FTA-informationen kan nyttjas i NC-
modulen undersöktes inte i detta arbete på grund av tidsbrist, men bör kollas 
upp vid fortsatt arbete.    
 
Pilotprojekt är även att rekommendera eftersom det ger en verklig 
uppfattning om hur teorin fungerar. Vid dessa projekt kommer frågor och 
problem upp till ytan. 
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1 Inställningar för användning av FTA-modulen 

1.1 Starta FTA-modulen 
För att få tillgång till licensen för FTA-modulen välj Tools → Options från 
verktygsfältet. I dialogrutan Options välj General → fliken Sherable 
Products → klicka i rutan för FTA → OK. 
 
Modulen startas genom Start → Mechanical Design → Functional 
Tolerancing & Annotations. 

1.2 Inställningar 
Några inställningar bör göras innan användandet av FTA-modulen. Dessa 
inställningar görs genom Tools → Options → Mechanical Design → 
Functional Tolerancing & Annotations. Här finns en rad olika flikar. Börja 
med att välja flik Tolerancing och välj önskad toleransstandard.  
 
Välj flik Display och kryssa i rutan Display under rubriken Hacting, coloring 
or dotting for clipping plane. Snittytornas utseende följer såldes inställda 
färger och mönster. Denna inställning beskrivs senare. 
 
Välj flik Manipulators och kryssa i rutorna enlig figuren nedan. Således kan 
text skrivas in före och efter måttannoteringar. 
 

 
 
I övrigt kan grundinställningar användas i Functional Tolerancing & 
Annotations. 
 
För att kunna lysa upp ytor kopplade till annoteringar bör följande 
inställningar göras: Tools → Options → Display → flik Navigation → kryssa 
i rutan Highlight faces and edges. 
 
Inställningar för snittytornas utseende görs genom att markera och 
högerklicka på angivet material i partens strukturträd. Välj därefter 
Properties och klicka på fliken Drawing. Här kan inställningar för mönster 
och färger göras. 
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2 Skapa annoteringsvyer 
Annoteringarnas placering i förhållande till 3D-modellen bestäm av vilken 
annoteringsvy de placeras i. Det finns följande annoteringsvyer att välja 
bland: 
 

 
 
 

 
 
• Front View. Annoteringar kan placeras i, framför eller bakom utsatt 

plan. 
• Section View.  Annoteringar kan placeras i eller bakom utsatt plan. 
• Section Cut. Annoteringar kan endast placeras i utsatt plan. 
• Offset Section View/Section Cut. Snittvyer med parallella plan kan 

skapas med offset.  
• Aligned Section View/Section Cut. Snittvyer av icke parallella plan 

kan skapas. 
 

• Vid utsättning av Front View, Section View och Section Cut väljs 
yta på modellen eller plan där annoteringsvyn ska placeras. Ett 
koordinatsystem visar hur annoteringar i vyn kommer att placeras, se 
exempel nedan.  

 

 
  

 

Front 
View 

Section 
View 

Section 
Cut 

Offset 
Section 

Aligned 
Section 
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• Vid utsättning av Offset Section View/Section Cut och Aligned 
section view/Section Cut visas följande dialogruta: 

 

 
 

• Skillnaden mellan Section View och Section Cut är endast hur 
annoteringsvyn benämns i strukturträdet. 

• Via sketchikonen kan snittvyns utformning fritt väljas. Klicka på 
sketchikonen och markera yta eller plan där sketchen ska placeras. 
Skapa önskad geometri i sketchen och klicka sedan OK.  I figuren 
nedan visar ett exempel på tre skapade snittvyer i 3D-modellen. 
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3 Skapa annoteringar 
Vid utsättning av annoteringar finns följande kommandon att välja bland: 
 
 
 

 
 
 
 

 
Annoteringarna kan delas upp i två olika kategorier: Semantic annoteringar 
och Non-semantic annoteringar. Till Non-semantic kategorin räknas alltid 
Text, Flag Note och Roughness eftersom de inte finns definierade i ISO eller 
ASME/ANSI standarderna. Men till denna kategori kan även annoteringar för 
Datum Element, Geometrical Tolerance samt Dimensions räknas. Detta i de 
fall när dessa länkas mot kanter eller cirkelcentrum och inte mot 
ytor/features. Non-Semantic annoteringar är ett grafiskt attribut där ingen 
kontroll mot geometri och vald standard görs.  
 
Om annoteringar för Datum Element, Geometrical Tolerance samt Dimensions 
länkas mot ytor och features räknas de som Semantic annoteringar. Detta 
eftersom dess attribut överensstämmer med geometrin och kontrolleras mot 
ISO eller ASME/ANSI standarden.  
 
Vid utsättning av måttannoteringar är det att rekommendera att 
använda Tolerancing Advisor. Detta för att de måttannoteringar som 
således skapas blir Semantic. Genom att skapa 
dimensionsannoteringar på detta sätt kan generella toleranser anges 
till dimensionen. 
 

• Kontroll av vilken kategori de olika annoteringarna tillhör kan göras 
genom att välja Tools → Options → Mechanical Design → 
Functional Tolerancing & Annotations → välj flik Display → klicka 
i rutan Mark Non-Semtantic annotations. Utsatta Non-Semantic 
annoteringar kommer således markeras.    

 
Användandet av Framed Dimensions kommer inte att redogöras i denna 
beskrivning p.g.a. av att funktionen inte använts under detta arbete. 

Tolerancing 
Advisor 

Text 

Flag Note 

Datum Element 

Datum Target 
Geometrical Tolerance 

Roughness 

Framed Dimensions 

Dimensions 

Generative Dimension 
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3.1 Generative Dimension  
Med detta kommando kan mått automatisk genereras från features och 
sketcher. Exempel där detta kommando kan användas är vid Hole 
parametrar, längd på Pad/Pocket, Shaft/Groove sketcher, Chamfer features 
och Thread features. 
 

• Aktivera annoteringsvy där annoteringen önskas placeras. 
• Klicka på kommandot Generative Dimension och markera önskad 

features/sketch. Följande dialogruta visas: 
 

 
 

• Markera önskad parameter och klicka OK. Det utsatta måttet spara 
under Dimensions i strukturträdet, se exempel nedan.  
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3.2 Dimensions 
Under Dimensions finns följande kommandon att välja bland:  
 
 

 
 
 
 

Tillvägagångssättet vid användandet av de olika kommandona är i stort sett 
lika. I denna beskrivning kommer tillvägagångssättet för kommandot 
Dimensions att redogöras. 
 

• Aktivera annoteringsvy där annoteringen önskas placeras. 
• Klicka på Dimension och markera de ytor/features vilka måttet ska 

appliceras mellan. 
• Följande dialogruta visas där placeringen av dimensionen kan väljas. 

 

 
 

• Genom att klicka på röda triangeln kan text läggas in före eller efter 
måttet. 

 

 
 

• För att sätta ut toleransvärden på mått finns två tillvägagångssätt. 
Det ena sättet är att toleranssätta i Dimension Properties menyn. 
Genom att markera måttet kan toleranser skapas via menyn nedan. 

Dimensions 

Cumulated Dimension 

Stacked Dimensions Curvilinear Dimensions 

Coordinate Dimensions 
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• Toleranser kan även sättas ut genom att högerklicka på måttet, välja 
Properties och klicka på fliken Tolerance. 

 

 

Linjetyper 
Toleransbeskrivning 

Toleransvärde Visning av 
numeriskt värde 

Antal 
decimaler 
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• Önskas radie- eller diametermått sättas ut är tillvägagångssättet likt, 
klicka Dimension och välj önskad features. 

• I Dimension Properties menyn kan önskad form på radie- eller 
diametermått väljas via rullgardinen Linjetyper. 

 

 
 

• Genom att högerklicka på måttet kan visning av radie eller diameter 
väljas. 
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3.3 Roughness 
Nedan visas tillvägagångssättet vid utsättning av ytjämnhetsannoteringar. 
 

• Aktivera önskad annoteringsvy. 
• Klicka på Roughness och välj yta/features. Följande dialogruta 

visas: 
 

 
 

• I denna dialogruta kan utseendet på ytjämnhetsannoteringen 
bestämmas.  
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Följande beskrivning fungerar även för andra annoteringar i FTA-modulen. 
 

• Genom att högerklicka på utsatt ytjämnhetsannotering finns följande 
alternativ att välja bland: 

 

 
 

• Genom att välja Properties kan olika inställningar för annoteringen 
göras. Under fliken Graphic kan linjestorleken i annoteringarna väljas. 
Under Font kan färg och storlek på text i annoteringen väljas. Under 
fliken Display finns möjlighet att välja att annoteringen alltid ska vara 
parallell mot skärmen. 

• Väljs Roughness.1 object kan nya inställningar göras i dialogrutan 
vilken visades tidigare. 

• Genom att välja Associated Geometry kan ytterligare geometri 
kopplas till annoteringen. 

• Via Select Views/Annotation Plane markeras annoteringsvy vilken 
vald annotering är placerad i. 

• Transfer To Views/Annotations Plane är ett kommando för att 
byta annoteringsvy för annoteringen. 
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• För att lätt koppla många ytor/features till en annotering, markera 
önskad annotering och välj Insert i verktygsfältet och därefter 
Annotations → Default Annotation Management. Följande 
dialogruta visas: 

 

 
 

• Via denna ruta kan önskade ytor väljas manuellt eller automatiskt.  
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3.4 Datum Element/Datum Target 
Utsättningen av referenselement och lokala referenser sker på samma sätt. 
 

• Aktivera önskad annoteringsvy. 
• Klicka på Datum Element/Datum Target och välj önskad yta.  
• Genom att högerklicka på utsatt annotering kan inställningar göras 

(se kapitel 3.3 Roughness). 
• Genom att högerklicka på den gula fyrkanten vid roten av 

referenssymbolen kan inställningar för symbolen göras. 
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3.5 Geometrical Tolerance 
Nedan ges ett exempel på hur form- och lägesannoteringar kan skapas.  
 

• Aktivera önskad annoteringsvy. 
• Klicka på Geometrical Tolerance och välj önskad geometri. Följande 

dialogruta visas: 
 

 
 

• I denna dialogruta kan symboler och text ovan och under annoteringen 
läggas till. Toleranstyp och toleransvärden anges under Tolernace. 
Under Reference anges referenselement. Anges ett referenselement 
vilket redan är utsatt skapas en koppling mellan geometriannoteringen 
och referenssymbolen. Denna koppling sparas under Reference Frames 
i strukturträdet. 
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3.6 Flag Note 
Flag Note kan sättas ut antigen med eller utan hänvisningslinje. 
Tillvägagångssättet är likt för båda kommandona men där skillnaden att med 
hänvisningslinje kan geometri kopplas till annoteringen. Till Flag Note är det 
möjligt att koppla dokument och HTML sidor från internet. 
 

• Klicka på Flag Note och välj önska geometri. Följande dialogruta 
visas: 

 

 
 

• I rutan Name anges vilken text som ska visas i annoteringen. Klicka 
på Browse för att koppla önskad fil till annoteringen. 

• Genom att klicka på More/Less kan Hidden text läggas till. Hidden 
text visas när musen förs över utsatt annoteringen. 

 

 
 

• För att visa en fil länkad till en Flag Note, dubbelklicka på 
annoteringen. Dialogrutan ovan visas, välj fil i Link to File or Url rutan 
och klicka på Go to. 
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3.7 Text  
Under Text finns följande alternativ att välja bland: 
 

 
 

• Textannotering med hänvisningslinje. 
• Textannotering utan hänvisningslinje. 
• Textannotering utan hänvisningslinje vilken alltid visas parallell mot 

skärmen. 
 
Tillvägagångssättet vid utsättning av dessa olika kommandon är i stort sett 
lika, nedan visas ett exempel på hur en textannotering med hänvisningslinje 
skapas.  
 

• Aktivera önskad annoteringsvy. 
• Klicka på Text och välj önskad geometri. 
• Skriv in önskad text i rutan som visas. Genom att högerklicka på 

annoteringen eller på den gula fyrkanten kan inställningar göras, även 
geometri kan kopplas till textannoteringen (se kapitel 3.3 Roughness) 
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3.8 Tolerancing Advisor 
Tolerancing Advisor är en funktion som hjälper till att mått- och toleranssätta 
enligt standard. Med detta kommando anges vilka toleranser och mått som är 
tillåtna att sätta ut vid angiven geometri. 
 

• Aktivera önskad annoteringsvy. 
• Klicka på Tolerancing Advisor och välj önskad geometri. Följande 

dialogruta visas: 
 

 
 

• Under Commands anges vilka annoteringar tillåtna att sätta ut vid den 
valda geometrin. 

• Genom Add under Existing Datum Reference Datum Reference Frame 
kan referenser hämtas in. Markeras en referensbokstav anges det 
under Commands vilka form- och lägestoleranser som kan sättas ut 
mot vald referens.  

 
Nedan beskrivs hur ett mått mellan cirkelcentrum och yta kan sättas ut i form 
av en Semantic annotering. 
 

• Markera de ytor vilka måttet ska appliceras mellan, håll in ctrl för att 
markera flera ytor. Klicka därefter på Tolerancing Advisor. Följande 
dialogruta visas: 

 

 
 

• Beroende på vilka ytor som markerats anges valbara alternativ till 
annotering under Commands.  

Oriented Linear Dimension 
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Klicka på Oriented Linear Dimension och följande dialogruta visas: 
 

 
 

• I denna ruta finns det möjlighet att välja General Tolerance där en 
generell tolerans för måttet skapas. Beroende på vilken standard som 
valts kan toleransklass väljas via rullgardinen i Standard rutan. Önskas 
specifika toleransen väljas Numerical values eller Tabulated values 
beroende på hur toleransen ska visas. 

• Generella toleranser visas i modellen genom att föra musen över utsatt 
annotering, se figur nedan. Specifika toleranser visualiseras direkt med 
basmåttet i annoteringen. 
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4 Skapa geometriinformation  
Verktygspanelen för att skapa geometri i FTA-modulen visas nedan. 
 

 
 
 
 

• Restricted Area används för att skapa en avgränsad yta. 
• Constructed Geometry Creation ändvänds för att skapa 

konstruktions geometri.   
• Geometry Connection Management är ett kommando för att koppla 

geometri till en annotering. 
 
I denna beskrivning kommer endast kommandona i Constructed Geometry 
Creation att beskrivas. Restricted area är en funktion som inte använts i detta 
arbete. Geometry Connection Management har tidigare förklarats under rubrik 
3.3 Roughness. I detta fall användes kommandot genom att högerklicka på 
annoteringen och Associated Geometry valdes därefter. 
 
Under Constructed Geometry Creation finns följande kommandon: 
 

 
 
 
 
 

• Med Constructed Geometry Creation kan konstruktionsgeometri 
skapas i form av punkter, axlar, plan, cylindrar och cirklar. 

• I Constructed Geometry Creation Management kan kopplingar 
mellan olika konstruktionsgeometrier skapas, även kopplingar mellan 
konstruktionsgeometri och geometri i 3D-modellen går att skapa. 

• Med Thread Reprensentation Creation kan geometri för gängor 
skapas.  

Restricted Area 

Constructed Geometry Creation 

Geometry Connection 
Management 

Constructed 
Geometry Creation 

Constructed 
Geometry Creation 

Thread 
Reprensentation 
Creation 
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4.1 Constructed Geometry Creation 
Tillvägagångssättet för att skapa konstruktionsgeometri beskriv nedan. 
 

• I detta fall ska en skärningslinje skapas. Markera ytorna mellan 
vilka skärningslinjen ska skapas, använd ctrl för att markera flera 
ytor. Klicka därefter på Constructed Geometry Creation. Följande 
dialogruta visas: 

 

 
 

• I detta fall finns det två alternativ till konstruktionsgeometrier att 
välja bland. Kryssa i Axis rutan.  

• Längden på skärningslinjen kan bestämmas genom att klicka på 
Intersecting Axis i strukturträdet. 
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4.2 Thread Reprensentation Creation 
Tillvägagångssättet för att skapa geometri för gängor beskrivs nedan. 
 

• Klicka på Thread Reprensentation Creation, följande dialogruta 
visas: 

 

 
 

• Här finns det möjlighet att skapa annotering för vissa enskilda gängor 
eller alla gängor i 3D-modellen. Önskas geometri för enskilda gängor, 
markera dessa gängfeatures. Ska geometri visas för alla gängor 
markera All threads i dialogrutan. 

• För att måttsätta gängor använd Tolerancing Advisor. 
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5 Skapa Capture 
FTA-information kan struktureras upp med hjälp av kommandot captures. 
Med denna funktion skapas en momentan bild av modellen där visningen av 
annoteringar kan filtreras samt vyn av modellen kan bestämmas. Kommandot 
för capture har följande ikon: 
 

 
 

Nedan ges en beskrivning av hur en captures skapas. 
 

• Aktivera önskad annoteringsvy och klicka på Capture, följande 
dialogruta visas. 

 

 
 

• I den översta rutan anges capture namnet. Genom att klicka i rutan 
Display in 3D anges capture namnet som en annotering i modellen. 
Klicka på More/Less-knappen för att lägga till Hidden Text. Hidden 
text visas när musen förs över capture noten i strukturträdet. Klicka 
OK när önskat namn och text lagts till. 

• Automatiskt visas modellen i arbetsbänken Annotations & Tolerancing 
Capture. I denna arbetsbänk väljs annoteringar och vy av modellen 
som önskas visas i capturen. 

• Markera annoteringar som inte önskas visas i capturen och 
högerklicka → Hide/show. På detta sätt visas dessa annoteringar 
inte i aktuell capture. 
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Vilken vy som ska visas av modellen väljs med följande kommandon: 
 

 
 
 
 

• I kommandofältet Capture Options kan förinställda vyer väljas i 
rullgardinen Default Views. Via kommandot View Point kan egna vyer 
skapas.  

• Önskas ett snittvy visas av aktiverad annoteringsvy markera Clipping 
Plane. Active View State markeras för att förbinda aktiverat 
annoteringsvy till skapad capture. Genom att markera Current State 
kommer annoteringar vilka skapas därefter att automatiskt visas i 
aktuell capture. 

• För att lämna arbetsbänken Annotations & Tolerancing Capture klicka 
på följande ikon: 

 
 

• Skapade captures visas som noter i strukturträdet. Genom att 
högerklicka på en capture not ges följande alternativ: 

 

 
 

• Väljs Capture.1 object öppnas modellen i arbetsbänken Annotations 
& Tolerancing Capture och filtrering av annoteringar och val av vy kan 
göras. Arbetsbänken Annotations & Tolerancing Capture kan även nås 
genom att dubbelklicka på önskad capture not i strukturträdet.  

• En captures aktiveras genom att välja Display Capture. 
• Väljs Set Current kommer de annoteringar vilka skapas därefter att 

placeras i aktiverad capture. Unset Current väljs för att avaktivera 
denna funktion. 

View point Default Views Clipping Plane Active View State 

Current State 
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Nedan visas en capture innehållande en snittvy. 
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6 Funktioner för att visualisera annoteringar  
Följande funktioner finns för att hjälpa till att visualisera annoteringar. 
 

 
 
 
 
 
 

• Via List Annotation Set Switch On/Switch Off kan hela 
annoteringssetet släckas och tändas. 

• Genom att aktivera kommandot 3D-Annotation-Query Switch 
On/Switch Off lyses geometri kopplad till annoteringar upp när 
annoteringarna markeras. Även funktionen där generella toleransen 
visas när musen förs över annoteringen fungerar när detta kommando 
är aktiverat. För att denna funktion ska fungera krävs det ibland att 
kommandot 3D-Annotation-Query Switch On/Switch Off 
avaktiveras för att sedan aktiveras igen. 

• Med Filter kommandot kan visningen av annoteringar filtreras. 
• Kommandot Mirror annotations används för att spegla annoteringar i 

förhållande till hur modellen visas på skärmen. 
• Genom att aktivera Clipping Plane visas en snittvy av aktiverad 

annoteringsvy. 

List Annotation 
Set Switch 
On/Switch Off 

3D-Annotation-Query 
Switch On/Switch Off 

Filter Mirror annotations 

Clipping 
Plane 
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6.1 Highlighted surfaces and annotations  
Denna funktion hjälper till att öka förståelsen för mått- och toleranssättning i 
3D-modellen. 
 

• Säkerställ att inställningar gjorts enligt kapitel 1.2 Inställningar. 
Aktivera 3D-Annotation-Query Switch On/Switch Off. Genom att 
markera en annotering lyses geometri upp vilken är kopplad till vald 
annotering. 

 

 
 

• Markeras en form- och lägestolerans lyses även kopplat 
referenselement upp. 
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6.2 Filter 
Nedan ges en beskrivning av hur visningen av annoteringar kan filtreras. 
 

• Markera Filter, följande dialogruta visas. 
 

 
 

• Via rullgardinen vid Filter choice kan filtreringens kriterier väljas. Ska 
en filtrering göras i en captures måste först capture väljas i 
rullgardinen till vänster, valbara captures visas i den högra 
rullgardinen. Välj önskad capture och klicka därefter på Apply. Klicka i 
rutan vid Refine filter för att göra ytterligare filtrering. Önskas enbart 
en grupp av annoteringar visas, välj sub-type i rullgardinen till 
vänster. Valbara annoteringsgrupper visas i den högra rullgardinen. 
Välj önskad grupp och klicka OK. 
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7 Skapa ritning av 3D-modell med FTA-information 
I Drafting-modulen finns ett kommando för att skapa en 2D-ritning av 3D-
modellen och dess annoteringar. Nedan beskrivs tillvägagångssättet för att 
skapa en sådan ritning.  
 

• Följande inställning bör göras innan skapandet av ritningar. Välj Tools 
→ Options → Drafting → välj fliken View → kryssa i rutan Keep 
layout and dress-up of 2D extracted annotations. Med denna 
inställning visas de annoteringar vilka ligger i vald annoteringsvy 
oberoende av vilken captures som är aktiverad. Görs inte denna 
inställning kan annoteringar på 2D-ritningen släckas ner beroende på 
vilken captures som är aktiverad. 

• För att skapa ritning växla över till Drafting-modulen. Klicka på 
kommandot View From 3D, ikonen visas nedan. 

 

 
 
 

 
• Växla till FTA- eller Part Design-modulen. Välj annoteringsvy vilken 

ska projiceras till en vy på 2D-ritningen.  
• Annoteringar på ritningen vilka blir markerade med ett rött kryss 

indikerar på att annoteringen är länkad till geometri vilken inte är 
synlig i denna 2D vy. För att kringgå detta röda kryss kan antigen 
inställningar i ritningsvyn göras för att visa skymda linjer eller kan 
annoteringen flyttas till en annan annoteringsvy. I figuren nedan är en 
av håldiametrarna kopplad till geometri på detaljens baksida därav det 
röda krysset.  

 

 

View From 3D 
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Nyheter i FTA-modulen Catia R18 
 
Automatisk generering av annoteringar vid pattern  
Vid utsättning av annotering på features, vilka ingår i pattern, finns möjlighet 
att automatiskt kunna välj att koppla annotering till alla ingående features. 
Denna funktion finns för följande kommandon: Constructed Geometry 
Creation, Text, Flag Note, Datum Element, Datum Targent, Geometrical 
Tolerance, Roughness och Tolerancing Advisor.  
 
Automatisk strukturering av mått 
Möjlighet att organisera placeringen av utsatta mått med offset. Utsatta mått 
kan organiseras relativ till en vald punkt i rymden eller till referens. 
 
Förhandsvisning av vyer och captures   
När en annoteringsvy eller en capture markeras i 3D-modellen eller i 
strukturträdet visas ett Clipping Plane (snittvy) och Section Profile (profil av 
snittet) av selekterad vy eller capture.  
 
Möjlighet att välja måttenheter vid Coordinate Dimensions  
Möjlighet att bestämma hur koordinatdimensioner ska visas, t.ex. vilka 
måttenheter som ska visas. 
 
Generella toleranser för vinkelmått  
Vid måttsättning av vinklar kan generella toleranser sättas in, detta görs via 
kommandot Tolerancing Advisor. Vid val av ISO-toleranser kan standarden 
väljas mellan v, c, m och f.  
 
Spara Catpart i 3D XML format  
CatParter kan sparas direkt till 3D XML-format och måste inte plockas in till 
en Catproduct som i tidigare Catia versioner. Men för att i Catia kunna visa 
annoteringar i 3D XML-partmodellen måste den plockas in till en Catproduct. 
 


