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Förord 

Denna rapport redogör för vårt examensarbete på Högskolan i Halmstad (HH), 

sektionen för ekonomi och teknik (SET). Examensarbetet avslutar våra studier på 

maskiningenjörsprogrammet med inriktning på datorstödd produktframtagning 

(180hp). Arbetet har pågått mellan januari och Maj 2012 och varit i samarbete 

med företaget Flexprop AB som är beläget på Flygstaden i Halmstad. 

Vi vill framföra ett stort tack till våra handledare Johan Wretborn (HH) och 

Mathias Pettersson (Flexprop AB) för allt stöd och vägledning under projektets 

gång. Vi vill även rikta ett stort tack till Karl-Otto Strömberg (VD på Flexprop 

AB) för all hjälp med resurser under arbetets gång. 

 

Slutligen vill vi tacka Håkan Pettersson och Håkan Petersson (HH) för deras stöd 

och hjälp med Catia kunskaper. 

  



   

                                                                                          

 
 

Sammanfattning 

Detta examensarbete är utfört i samarbete med Flexprop AB, Halmstad. 

Uppdraget som Flexprop föreslog till oss var att kontrollera om det finns 

möjlighet att förenkla deras konstruktionsarbete i Catia V5 då mycket av detta 

arbete idag är repetitivt och tidskrävande.  

 

Projektet genomfördes med hjälp av metoden som Ullman,G. (2003) presenterar i 

The Mechanical Design Process blandat med vad Roozenburg, N.F.M. & Eekels, 

J. (1995) säger i Product Design: Fundamentals and Methods. En stor del av 

projektet har lagts på att observera konstruktörens arbete för att hitta de delar i 

konstruktionerna som är mest tidskrävande och återkommande för att sedan testa 

sig fram i Catia och slutligen komma fram till lösningar som täcker upp och 

förenklar mycket av det repetitiva arbetet. 

Detta resulterade i ett templates bibliotek där mycket av det repetitiva arbetet 

finns inbyggt och är enkelt att återskapa. Dessa templates är uppbyggda med hjälp 

av verktyget Power copy som är ett verktyg i Catia för att återskapa geometri med 

mindre handpåläggning än att rita den från grunden. För att få med mer 

valmöjligheter i varje template användes Design tables där man kan ändra 

geometrin även efter att den återskapats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                                                                          

 
 

Abstract 

This thesis is made in cooperate with Flexprop AB, Halmstad. The assignment 

Flexprop suggested to us was to check if it’s possible to simplify their 

construction work in Catia V5 since a lot of this work today is repetitive and time-

consuming.  

 

The project was made with help of the method that Ullman,G. (2003) presents in 

The Mechanical Design Process and what Roozenburg, N.F.M. & Eekels, J. 

(1995) describes in Product Design: Fundamentals and Methods. A big part of 

the work has been to observe the constructors work to define the parts of the 

construction which are the most time-consuming and repetitive. With help of this 

observation we made tests in Catia to finally come to a solution which simplifies 

and reduces the repetitive work.   

 

The result of this was a template library which includes a lot of the repetitive 

work and it’s simple to recreate. The templates are built with the Power Copy 

tool. This is a tool in Catia which allows you to recreate geometry with less 

manual intervention than to create it from the scratch. 

To get more opportunities in the templates was Design Tables used, this Design 

Tables allows you to change the geometry even after it’s recreated with a simple 

click. 

 

  



   

                                                                                          

 
 

Innehållsförteckning 

 
Projektorganisation .......................................................................................................... 1 

2 Termologi ................................................................................................................... 2 

3 Introduktion ................................................................................................................ 3 

3.1 Företagspresentation ....................................................................................... 3 

3.2 Bakgrund och projektbeskrivning ................................................................... 3 

3.3 Syfte och mål .................................................................................................... 4 

3.4 Avgränsningar ................................................................................................... 5 

4 Teoretiska referensramar ........................................................................................ 5 

4.1 Metodik litteratur ................................................................................................... 5 

4.2 Övrig litteratur ........................................................................................................ 7 

5 Kravspecifikation ...................................................................................................... 7 

6 Metod.......................................................................................................................... 9 

6.1 Förarbete ........................................................................................................... 9 

6.2 Observation ....................................................................................................... 9 

6.2.1 Produkter ..................................................................................................... 9 

6.2.2 Uppbyggnad av modell ............................................................................. 10 

6.2.3 Observationsresultat .................................................................................. 11 

6.3 Framtagning av principlösningar .................................................................. 12 

6.3.1 Tester ......................................................................................................... 12 

6.3.2 Lösningsförslag 1 ...................................................................................... 13 

6.3.3 Lösningsförslag 2 ...................................................................................... 14 

6.3.4 Lösningsförslag 3 ...................................................................................... 15 

7. Val av lösningsförslag ............................................................................................ 17 

7.1 Utvärderingstabell .......................................................................................... 17 

7.2 Resultat ............................................................................................................ 19 

8. Implementering ....................................................................................................... 19 

9. Granskning av examensarbete ............................................................................ 20 

9.1 Slutsats ............................................................................................................ 20 



   

                                                                                          

 
 

9.2 Analys & kritisk granskning ........................................................................... 20 

10. Förslag till fortsatt arbete ................................................................................... 21 

11. Referens lista ...................................................................................................... 22 

11.1 Figurförteckning ................................................................................................. 23 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Gantt schema 

Bilaga 2. Power copy, Parameter & Design table 

Bilaga 3. Instans av Power copy 

Bilaga 4. Cadmetodik av skott 

Bilaga 5. Typer av skott 



   

 

 
 

1 Projektorganisation 

Projektmedlemmar 

Gustav Runesson 

Maskiningenjör, Datorstödd produktframtagning  

gustavrunesson@gmail.com 

Robin Johansson 

Maskiningenjör, Datorstödd produktframtagning 

robin.lars.johansson@gmail.com  

Handledare Högskolan i Halmstad 

Johan Wretborn 

Universitetsadjunkt, Studierektor CAD-teknikerprogrammet 

johan.wretborn@hh.se  

Examinator Högskolan i Halmstad 

Bengt Göran Rosén 

Teknisk Dr., Docent och professor i Maskinteknik vid Högskolan i Halmstad 

bengt-goran.rosen@hh.se  

Uppdragsgivare 

FlexProp AB 

Karlsrovägen 74 

SE-302 41 Halmstad 

Handledare uppdragsgivare 

Mathias Pettersson  

mathias.pettersson@flexprop.se 

  

 

 

mailto:gustavrunesson@gmail.com
mailto:robin.lars.johansson@gmail.com
mailto:johan.wretborn@hh.se
mailto:bengt-goran.rosen@hh.se


   

                                                                                          

2 
 

2 Terminologi 

Catia V5 Catia V5 är en CAD, Computer-Aided Design, mjukvara.  

Ett program för solidmodellering med möjlighet att 

integrerar med andra program som andra program, ex Excel.     

Licenser Catia är ett väldigt stort program med många 

arbetsbänkar. Det är ytterst sällan som ett företag har 

nytta av alla dessa arbetsbänkar. Därför har tillverkaren 

av Catia , Dassault Systèmes, delat upp programmet i 

olika delar, ”licenser”.  

Parameter Ett hjälpmedel för att förenkla ändringar och/eller skapa 

matematisk styrning på modellen. Ex kan man koppla 

måtten i modellen till parametrar och bestämma att ”Höjden 

= 2*Bredden” på så vis behöver man bara Bredden. Se 

Bilaga 2 

Design table  Är ett Excel dokument som man integrerar med Catia för att 

enkelt kunna hantera en mängd data. Med denna tabell kan 

man tex, spara en mängd parametrar och ändra dess värde 

utan att ens öppna Catia eller göra delar av modellen, 

features, aktiva/inaktiva. Se Bilaga 2 

Power copy Innehåller mängder av funktioner som gör verktyget 

kraftfullt vad gäller återskapande av geometriska objekt. 

Används på bästa vis tillsammans med ovanstående verktyg. 

Sparas i en katalog även kallat template. Se Bilaga 2  

KBE Knowledge-Based Engineering. Ett uttryck som menar att 

man med hjälp av olika verktyg och matematiska funktioner 

bygger in ingenjörens kunskaper i ett system för att förenkla 

eller automatisera uppbyggnaden av en modell  

KWA Knowledge Advisor. En licens i Catia som innehåller 

verktyg för att skapa KBE system.  

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Dassault_Syst%C3%A8mes
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3 Introduktion 

Följande avsnitt innefattar en kort företagspresentation och projektets uppkomst. 

Sedan följer en enkel förklaring projektets avgränsningar, syfte och mål. 

3.1 Företagspresentation  

Examensarbetet startades upp i samarbete med Halmstadföretaget FlexProp AB. 

FlexProp grundades 1986 av Karl-Otto Strömberg. Till en början inriktade 

företaget sig på olika sorters propellrar i kompositmaterial. Med tiden har 

FlexProp gått över till konstruktion och tillverkning av 

lättviktsproduktionsutrustning, så som borrfixturer, jiggar, gripdon och fixturer till 

robotar, i kompositmaterial till fordon- och flygindustrin. Att byta utrustning till 

en kompositlösning kan minska vikten med upp till 90% vilket ger smidigare 

handhavande, läger energiåtgång och högre produktivitet.  Idag är FlexProp med 

sina innovativa lösningar och kompetenta personal ledande inom området. 

Framtidsutsikterna är goda och man tror på nyanställning och en ökad 

orderingång.  

3.2 Bakgrund och projektbeskrivning 

FlexProp lägger ner mycket tid på ritningsunderlag då kunden oftast skickar 

ritningar på befintlig utrustning, som allt som oftast är i stålrörskonstruktioner. 

Dessa utvecklar FlexProp till en fyrkantslösning i kompositmaterial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1. En typisk robotfixtur (83% lägre vikt än originalet) Bild:FlexProp.se 
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Fig. 3.2. Gripdon. Till vänster är originalet 73kg till höger är FlexProps lösning på 32 kg. 

 Bild:FlexProp.se 

Denna utveckling sker i Catia, och innebär mycket repetitivt arbete för 

konstruktören. I samband med ökad orderingång och beställningar på större 

utrustning med fler delar uppkom frågeställningen ”Hur mycket av ritningsarbetet 

kan optimeras?”. 

Föreliggande examensarbetes huvudmål utvecklades till att optimera 

modelleringsarbetet i så stor utsträckning som möjligt. Skapa flera mindre 

dellösningar med olika funktioner för att ge en smidigare och snabbare 

modelleringsmetod. 

3.3 Syfte och mål 

Syftet med projektet är att med hjälp av gruppens kunskaper i Catia utveckla ett 

system som förkortar och förenklar ritningsarbetet. Vilket i sin tur leder till ökad 

produktivitet.  

Efter diskussion med företag och handledare bestämdes följande mål (förklaras 

djupare i kapitel 5.Kravspecifikation) 

1. Öka företagets produktivitet 

2. Minska det repetitiva arbetet 

3. Skapa ett lättförståeligt system även för kommande nyanställda 

4. Möjlig påbyggnad/ändring av tredje part 

5. Skapa flera dellösningar 

6. Lösningarna skall skapa spårbara delar 

7. Enkelt handhavande 

8. Stabilt 
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Målet för projektmedlemmarnas del är att få en djupare inblick i optimering av 

modelleringsarbete, som blir allt vanligare och viktigare hos företag, samt få en 

bättre förståelse av Catia användning hos företag. 

3.4 Avgränsningar 

En avgränsning som tidigt under projektet togs upp var att inte blanda in 

programmeringsspråk, ex. Visual Basic, utan hålla oss till de befintliga 

funktionerna i Catia. Vilket resulterar i enklare system och ger FlexProp en chans 

att kunna utveckla systemet i framtiden. FlexProp har i projektets uppstart endast 

grundlicensen av Catia, därav får inte heller omotiverade arbetsbänkar blandas in.  

Tidigt under arbetets gång upptäcktes även en annan avgränsning, avsaknad av 

dokumentation från liknande arbeten. Det finns inte mycket skrivit inom området 

optimering av modelleringsarbete och det lilla som finns är precist för företaget 

som arbetet är utfört hos. Eftersom optimeringsprojekt oftast görs hos företag 

hålls resultatet och dokumentationen kvar inom företaget. Därför har mycket tid 

spenderats på diverse Catia forum [6] (mötesplatser på internet där personer kan 

byta kunskap och erfarenheter inom Catia) för att få information om vad som är 

möjligt och hur. Den fakta har sedan provats och utvärderats.  

4 Teoretiska referensramar  

4.1 Metodik litteratur 

Efter litteraturundersökning valde vi att använda oss av ”The Mechanical Design 

Process” (G.Ullman 2003)[3] som är en beprövad metod i utvecklingsprojekt. 

Eftersom inget skall tillverkas tittar vi även på Johanssons (2008) artikel om KBE 

integration ”Design Automation Systems for Produktion Preparation”[9] där 

Roozenburg and Eekels metod används [1]. Slutligen görs en omskrivning av 

dessa för att projektanpassa metoden. Omskrivningen görs med Andersson, 

Isaksson och Larssons (2011) tankar om ” Life-cycle of experience” som 

presenteras i ”A case study of how knowledge based engenerring tools support 

experience re-use”[10]. 
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Fig.4.1 Design metod enligt G.Ullman Bild:The Mechanical Design Process(G.Ullman 2003) 

”Conceptual Design” steget byts från G.Ullman [3] till Roozenburg and Eekels 

[1], fig 4.2. Slutligen skrivs den om något för att skapa ett logiskt flödesschema 

för flera lösningar, fig 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.2.”Conceptual Design” enligt Roozenburg and Eekels Bild: Johansson, J. (2008), Design Automation 

Systems for Production Preparation 
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Tanken är att projektets arbetsgång skall vara definiera ett problem -> lösning -> 

utvärdera -> definiera nytt problem. Efter ett tag kan vissa mindre lösningar vävas 

samman för att slutligen ha ett par lösningar att få godkända av företaget och 

jobba vidare med.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig. 4.3. Projektanpassning av Roozenburg and Eekels metodik. Illustration: Robin Johansson  

Skillnaden mellan den projektanpassade metoden skiljer sig mot originalet så att 

projektmedlemmarna kan utnyttja nya kunskaper för att skapa andra lösningar 

utan ny observation då företagets tillvägagångssätt är detsamma.  

4.2 Övrig litteratur 

Som mall för att hålla en bra rapportstruktur används Höst, Regnell, Runeson 

(2006) ”Att genomföra examensarbete” [2]. Vad gäller faktasökning och 

problemlösning som gäller Catia har diverse internetforum och lärare på 

högskolan. Slutligen kommer vissa delar av standarden ISO 9126:2001 [8] 

användas som hjälp att utvärdera resultatet.  

5 Kravspecifikation  

Eftersom projektet skall resultera i en lösning som ska fungera som en alternativ, 

modernare och snabbare modelleringsmetod finns inga egentliga krav på 

slutlösningen. Vid projektstart visste varken Flexprop eller gruppmedlemmarna 
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hur mycket av nuvarande modelleringsarbete som är möjligt att förenkla eller hur 

mycket arbetstid som kan förkortats. Vilket resulterar att kraven och projektets 

mål blir desamma. 

1. Öka företagets produktivitet 

2. Minska det repetitiva arbetet 

3. Skapa ett lättförståeligt system även för kommande nyanställda 

4. Möjlig påbyggnad av tredje part 

5. Skapa flera enkla dellösningar 

6. Lösningarna skall skapa spårbara delar 

7. Enkelt handhavande 

8. Stabilt 

Öka företagets produktivitet – omöjligt att veta hur stor produktions ökning 

arbetet kan medföra, är ändå det grundläggande målet för projektet. 

Minska det repetitiva arbetet – själva funktionen av slutresultatet. 

Skapa ett lättförståeligt system även för kommande nyanställda – så tydlig 

dokumentation över slutresultat att endast grundläggande Cad kunskaper skall 

krävas. 

Möjlig påbyggnad av tredje part – ingen extern programvara som kräver mer än 

grundläggande datorvana. Även här kommer vikten av tydlig dokumentation in. 

Skapa flera enkla dellösningar – slutresultatet skall inte vara mer komplex än 

nödvändigt. 

Lösningen skall skapa spårbara delar – slutresultatet skall ligga i egen part alt. 

egen Body, se Bilaga 2, för att ändringar skall vara möjliga. 

Enkelt handhavande – hålla ned antalet musklick för att hämta resultatet. 

Stabilt - slutresultatet får inte påverkas av annan geometri. 
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6 Metod 

6.1 Förarbete  

När problemformuleringen var uppställd letades fakta i form av liknande arbeten 

och allmänt om KBE system i CAD arbete. Några av artiklarna var lärorika men 

svåra att koppla till denna uppsats, däribland Sundström (2009)[11]. Sedan skrevs 

en tidsplan i överskådligt Ganttschema, Bilaga 1. Även en övergripande 

projektplan skrevs och blev godkänd av såväl uppdragsgivare som examinator och 

handledare på högskolan. 

6.2 Observation 

En stor del av examensarbetet gick ut på att identifiera vilka delar av 

ritningsarbetet som tar längst tid och som är möjligt att automatisera eller 

förenkla. Därför lades stor vikt vid observation av metodiken vid konstruerandet 

och hur redan tillverkade produkter var uppbyggda ur en cadmetodisk synvinkel.  

6.2.1 Produkter 

FlexProp konstruerar och tillverkar produktionsutrustning i kolfiber och 

aluminium. Dessa är uppbyggda så att vid delar där det i slutskedet skall monteras 

fast annan utrustning (gripdon, pneumatik eller dyl.) sitter frästa aluminiumdelar, 

s.k. Interfaceplate, med givna hålbilder. Dessa hålls samman med vattenskurna 

kolfiber delar. För att få upp önskade hållfasthetsegenskaper skapas en 

fackverkskonstruktion, av vattenskurna kolfiber delar, inne i konstruktionen.  

För att kunna hålla givna toleranser har alla kolfiberdelarna ”tappar och urtag”, se 

fig 6.1,6.3-4 och Bilaga 4, vilket skapar ett tredimensionellt pussel som slutligen 

limmas samman. För att skapa ett limtryck tills limmet har härdat hålls 

konstruktionen samman med skruv.  

 
Fig.6.1Enkelförklaring av en robotfixturs uppbyggnad. Illustration: Gustav Runesson 
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I skrivandets stund tillverkas mest robotfixturer, dessa är också de största 

produkterna med flest delar och de som är mest tidskrävande, därav läggs fokus 

på dessa produkter.  

6.2.2 Uppbyggnad av modell 

Allt ritande sker i en produkt med gemensamt koordinatsystem. Med 

utgångspunkt från hålbild av robotinfästning som fås av kund. I samma underlag 

finns ytterkonturer av nuvarande fixtur. Robotinfästningen är styrande så den 

skapar grunden för modellen. Sedan placeras interfacesplates ut på givna 

positioner. Från detta underlag skapas kolfiberdelarna (ytterskott, lock, botten och 

inreskott). 

Fig.6.2  Visualisering av modelleringsmetodiken. Illustration: Gustav Runesson 

Ytterdelarna är kritiska då dessa är avgörande om slutprodukten kommer kunna 

hålla givna toleranser. De är även betydligt mer individuellt utformade därför 

läggs fokus, åtminstone till en början, på de inre skotten då dessa är mer lika.   

Skotten ritas idag, oftast, i fyra olika sketcher alltså fyra olika steg. Detta för att 

inget steg skall missas i något skott. Nedan vissas ett färdigt skott och funktionen 

av slitsar och urtag, för hela processen, se Bilaga 4.  

På begäran av FlexProp har vissa geometrier utelämnats eller ändrats.  

 

 

 

 

Fig.6.3. Slits och urtag för angränsande skott. Illustration: Robin Johansson 
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Fig.6.4 Funktion av urtag för angränsande skott och slitsar. Illustration: Robin Johansson 

 

Konstruktören ritar alltså steg 1 för alla skott, sen steg 2 för alla skott osv.  

Anledningen är att man med enkelhet ska kunna se om man missat något steg för 

något skott. Ofta är flera skott helt lika, detta utnyttjar man hjälp av olika verktyg 

i Catia. Arbetet blir alltså inte så tidskrävande som man kan tro.   

6.2.3 Observationsresultat 

Observationen visade att det finns mycket likheter och mycket olikheter i skottens 

utformning. Men framförallt att alla steg kan göras från ett plan och att yttre skott 

och/eller intefaceplates alltid finns ytterst.  

Eftersom placeringen av inre skott varierar från produkt till produkt är placeringen 

av slits och urtag för angränsande skott omöjlig att veta innan steg 1 är avklarat. 

För tapparna finns en viss standard, se fig 6.5 , där x, y och h kan ses som 

konstanta även om variation förekommer.  
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Fig.6.5. Tapparnas interna avstånd. Illustration: Gustav Runesson 

Detta ger enkla, logiska inputs till ett KBE eller Power copy system. Systemet 

måste dock skapas så att ändringar är möjliga i de olika parterna i slutmodellen.  

6.3 Framtagning av principlösningar  

Då lite fakta hittats och/eller exempel från liknande projekt finns gick 

framtagningen av principlösningar ut på interna diskussioner mellan 

gruppmedlemmar och handledare med frågeställning ”vad kan göras?”. Utifrån 

det gjordes tester, försök, utvärderingar och mycket letande på diverse internet 

forum där många Catia användare delar med sig av egna misstag och erfarenheter. 

6.3.1 Tester 

Till en början gjordes tester och kontroller av vilka verktyg i arbetsbänken KWA 

som kunde ändvändas för att förenkla ritningsarbetet. Då denna arbetsbänks 

främsta funktion är att förenkla ritningsarbete genom att bygga in kunskap från 

konstruktören i programmet [4,5]. Vi tittade på verktyg så som Rule, Reaction och 

User Defined feature [4,5]. När det sedan framgick att investering av denna licens 

vara icke ekonomiskt försvarbart då den kostar betydligt mer än grundlicensen 

och hade medfört en fördubbling av den årliga serviceavgiften. Övergick arbetet 

till att ta fram en lösning med verktyg som finns i grundlicensen. 

Istället lades tid på att försöka få en Power copy att operera i flera parter (detta för 

att kunna generera tillhörande urtag samtidigt som motsvarande tappar görs). 

Vilket visade sig vara svårt då referens dokumentet till Power copyn endast kan 

skapas i part design arbetsbänken, alltså när endast en part är aktiv. Kontroller 
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gjordes på olika CAD-forum[6] och med handledare om detta var möjligt utan 

framgång så gick projektet vidare.  

 

Det bestämdes att Power copy var rätt väg att gå då detta är det enda verktyget i 

grundlicensen som kan återskapa operationer med full möjlighet att göra 

ändringar efter instansering. För att få bättre koll på hur man använder verktyget 

Power copy gjordes tester och övningar från Catias egen hjälpfunktion ”Online 

Documentation”, övningshäften.[5,4]  

För att gå runt problemet med att det inte går att få en Power copy att verka på 

flera parter gjordes tester med att bygga in många operationer (t.ex. urtag och 

slitsar) i många Power copy parter för att sedan göra styrning om dessa skall vara 

aktiva eller inte i ett Design table, se Bilaga 2. Genom de kunskaper som erhållits 

genom dessa tester arbetades tre lösningsförslag fram.   

6.3.2 Lösningsförslag 1 

Lösningen baseras på att modellerna byggs upp till andra parter som kan liknas 

vid strukturen på de riktiga startprodukterna. Referens parten skapas med andra 

ord i en produkt och måttsätts mot andra parter i produkten.  

 

Lösningarna var tänkta att resultera i fem inputs för användaren (två ytor för 

längden och två för höjden vilka tillsammans med ett skissplan definierar 

ytterformen av skotten) för varje Power copy, se fig.6.6. För att lösa de olika 

typerna av skott och tappar så gjordes en part för varje konfiguration.  

 

  

 

 

 

 

 Fig.6.6 Lösningsförslag 1. Illustration: Gustav Runesson 
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Det största problemet med denna lösning var att när man måttsätter sin referens 

part mot en annan part i samma produkt skapar Catia referenser (s.k External 

refrences som är en avbild av den linje eller ytor man valt, denna avbild flyttar sig 

inte om dess part flyttas) av de ytor man måttsätter emot.  

I Catia finns en systeminställning som heter Keep Link with Selected Object. 

Denna inställning bestämmer om Catia skall behålla länken till de ovannämnda 

avbilderna, External refernces, eller inte. Alltså blir lösning beroende av vilken 

inställning man har vid instansering. Detta gör Power copyn blir komplicerat 

uppbyggd, extra krav ställs hos slutanvändaren och hög risk för fel vid val av 

inputs. För mer förståelse av instansering av Power copy se Bilaga 3. 

6.3.3 Lösningsförslag 2  

Denna lösning baseras på att man bygger upp olika typer av skott med olika antal 

tappar i enskilda parter, för att sedan göra en Power copy på varje part. Varje typ 

av skott får sedan en biblioteksmapp (template bibliotek) där man väljer önskade 

skott konfiguration.  

 

För att komma ifrån att ha en input för höjden skapades en höjd parameter. 

Därefter lades alla referens parter i en produkt där en produkt parameter skapades 

som länkades till alla höjd parametrarna. Detta resulterar i att slutanvändarna i 

företaget kan ha sin egen biblioteksmapp som man kan gå in och modifiera höjden 

på innan man börjar arbeta på en ny fixtur. På så vis har skotten alltid önskad höjd 

vid instans. 

 

Fig.6.7. Figuren visar lösningsförslag 2. Illustration: Robin Johansson 
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För att bygga upp stabila Power copys valdes att använda linjer (tre st som 

tillsammans definierar de två ytterkanterna och den nedre kanten) som skapades 

med funktionen line. Dessa linjer liknas vid strukturen på den riktiga produkten. 

Eftersom att dessa linjer inte tillhör en annan part skapar Catia inga avbilder av 

dessa. På så sätt elimineras felkällan som nämns i lösning 1. 

 

För att minimera övriga felkällor gjordes alla sketcher fullt definierade, ritade utan 

att använda Catias horisontal och vertikalaxlar vid måttsättning (det inte är säkert 

att dessa motsvarar samma horisontal och vertikalaxlar efter instansering). 

6.3.4 Lösningsförslag 3 

Lösningen går ut på att man bygger upp varje skott typ, se Bilaga 5, (inre skott, 

yttre skott etc.) med de olika antal tapparna, urtag och slitsarna i olika operationer 

inne i en Body, för att sedan bestämma vilka som ska visas med olika Design 

tables, se Bilaga 2. 

 

Uppbyggnaden av modellerna i lösning 3 är liknande den som användes i lösning 

2. Med undantaget att skott typen ”inreskott med urtag på en sida” bara har tre 

inputs. Då den typ av skott inte skall möta något annat skott utan istället ha en 

bestämd längd, vilken styrs med en egen parameter, ”längd”.  

 

Fig.6.8. Pilarna i figuren visar referenslinjerna samt skissplanet. Illustration: Gustav Runesson 

 

 



   

                                                                                          

16 
 

Nästa skillnad är att det blandas in olika Design table för att enkelt kunna byta 

konfiguration. I lösningen görs undantag för fullt definierade sketcher för slitsar 

och urtag, dessa måttsätts så att de har rätt form (bredd och höjd) men 

positionering i sidled får ändras manuellt efter instansering.  

Att använda denna typ av uppbyggnad gör att alla skott typer har samma referens 

part vilket gör att flera operationer följer med i samma instans. 

Byte mellan konfiguration sker i parametrar för att förenkla än mer. 

För varje typ av skott skapas tre Design tables: 

 Styrning av antal tappar (1-6 st, 1-3 för ”inreskott urtag en sida”) 

 Styrning av urtag för mötande skott (0-2 st) 

 Styrning av slitsar (av/på i diverse riktning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6.9. Pilarna i figuren visar kopplingarna mellan parameter och Design table. Illustration: Robin 

Johansson 
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7. Val av lösningsförslag 

I nedanstående text kommer lösningsförslagen utvärderas och slutligen kommer en 

slutgiltig lösning väljas. 

7.1 Utvärderingstabell 

Eftersom arbetet saknar konkreta kriterier användes även grundstenarna i 

ISO:9126 som Höst, Regnell och Runesson[2] föreslår som ett 

utvärderingsverktyg för system. ISO:9126 är en standard för att bestämma 

systemkvalitet. Projektets olika lösningar är inte uppbyggt efter standarden men 

väljs ändå att ha med i viktningen av de olika lösningsförslagen för att säkra upp 

resultatet.  

ISO:9126 bygger på följande punkter: 

  Funktionalitet  

- Uppfyllandegrad av behov 

 Tillförlitlighet 

- Förmåga att upprätthålla funktionen 

 Användbarhet 

- Enkelhet för användare 

 Underhållsbarhet 

- Möjlighet till ändringar/påbyggnad 

 Portabilitet 

- Installation 

 Uppfyllandegrad 

- Övergripande prestanda 

 Kvalitet i användande 

- Användarvänlighet 
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I standarden förklaras dessa rubriker grundligt vilket gör det uppenbart att 

projektets olika mål stämmer väl överens med standarden.  

Utvärdering Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 

Funktionalitet 
    Mål nr.2 

X2 
2 

X2 
3 

X2 
5 

Tillförlitlighet 
   Mål nr.8 Mål nr.5 

X3 
2 

X3 
4 

X3 
4 

Användbarhet 
   Mål nr.7 Mål nr.3 

X3 
3 

X3 
3 

X3 
5 

Underhållsbarhet 
   Mål nr.4 

X2 
4 

X2 
4 

X2 
3 

Portabilitet 
    

X1 
5 

X1 
5 

X1 
5 

Uppfyllandegrad 
   Mål nr.1 Mål nr.2 

X3 
2 

X3 
3 

X3 
4 

Kvalitet i användande   
   

X1 
2 

X1 
4 

X1 
5 

Poäng 40 53 65 

Möjliga poäng 75 75 75 

Procentuell poäng 53,3% 70,7% 86,7% 

Fig.7.1. Utvärderingstabell. Illustration: Robin Johansson 

Utvärderingen bygger på att varje cell poängsätts 1-5, efter hur väl den uppfyller 

målet och/eller standarden. Sedan multipliceras poängen med hur många mål 

standarden inkluderar, sedan divideras poängen med möjliga poäng för att ge ett 

tal som kan vikta förslagen mot varandra.  

Färgerna är med för att enkelt visa vilken lösning som fick mest för varje rad, 

grönt = 1, gult = 2 och röd = 3, det har inget med poängen att göra. 

Portabilitet är samma för alla då implementeringen blir samma för alla förslagen. 

Kvalitet i användande innefattar alla mål men för att hålla ner möjliga poäng väljs 

*1 istället för *8.  
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7.2 Resultat 

Utvärderingstabellen visar tydligt att lösningsförslag 3 är det bäst lämpade 

alternativet. Vilket var väntat då det är en påbyggnad av de andra förslagen. 

Likaså har metodiken under hela arbetet varit att hitta ett par enkla 

grundlösningar, förbättra och tillslut sätta samman.  

Lösningsförslag 3 har dock en nackdel som inte har tagits upp än. Data mängden 

är betydligt högre än de andra förslagen, då den innehåller all information som 

hela tiden är inaktiv i Catia. Filstorlek kan dock bantas ganska ordentligt om t.ex. 

delar upp lösningen i två delar, del ett innehåller konfiguration 1-3 och del två 4-

6. Något som är väldigt enkelt gjort och därför ordnas efter fullständig 

implementering hos förteget.  

För att systemet skall fungera så smidigt som möjligt bör systeminställningen 

”Keep link with selected object” inaktiv. Systemet fungerar dock lika bra om den 

är aktiv men då förlängs/kortas instansparten om man flyttar den part som agerade 

Left line eller Right line.   

För mer exakt beskrivning av den valda lösningen, lösning 3, se Bilaga 3. 

Som nämnt tidigare i arbetet är inte den fullt korrekta utformningen av skotten 

visade. Vilket medför att FlexProp kommer få en mer utförlig guideline än den i 

Bilaga 3.  

8. Implementering 

Att införa systemet hos FlexProp är förhållandevis enkelt då Power copyn hela 

tiden kommer ge en egen part utan några länkar (under förutsättning att Keep link 

with selected object är inaktiv). På så vis kan konstruktören enkel ändra i parten 

efter instansering.  

Likaså är det fortfarande fullt möjligt att använda samma modelleringsmetodik 

som företaget använder nu. Det enda som är ändrat är ett steg av modelleringen 

som tidigare innebar mycket repetitivt arbete.  

Fig.8.1 Visualisering av modelleringsmetodik efter implementering av projektresultat. Illustration: Gustav 

Runesson 
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I dagsläget arbetar endast en konstruktör med detta på företaget vilket gör det 

enkelt att lära honom uppbyggnaden av hela systemet, vad ändringar i referens 

parten innebär och vikten av Excel filerna. Tillsammans med hans kunskap av 

systemet och guidelinen bör det inte heller vara några svårigheter för företaget att 

lära en eventuell nyanställd. 

9. Granskning av examensarbete 

9.1 Slutsats 

Det var väldigt intressant att utföra ett projekt av denna typ och storlek. Speciellt 

då vi båda har läst inriktningen datorstödd produktframtagning och denna typ av 

arbete blir allt vanligare och viktigare ute bland företag.  

Projektet resulterade i en lösning som företaget var nöjda med och uppfyllde 

målen. Likaså är vi nöjda med slutresultatet. Projektets omfattning var lagom stort 

och det känns som att vi började i rätt ”ända”, för det finns fortfarande mycket av 

FlexProps modelleringsarbete som kan optimeras.  

 

9.2 Analys & kritisk granskning 

Projektets slutlösning är, så här i efterhand, ganska simpel. Både på gott och ont. 

Vi har lärt oss väldigt mycket på vägen speciellt hur ”låst” man blir av Catias 

enklare licenser något som vi aldrig stött på tidigare under studietiden. Det lärde 

oss dock hur man gör det bästa av det man har att arbeta med. Vi hade troligtvis 

aldrig kommit på att man kan kombinera ett Design table och Power copy, vilket 

gör verktygen otroligt kraftfulla.  

Vi har svårt att tro att, ens med de kunskaper vi fått under arbetes gång, man 

kunnat lösa skotten på ett smidigare sätt. Men det hade varit intressant, mest för 

egen del, om vi hade gjort en lösning i KWA arbetsbänken. Dels för att se hur 

mycket som är möjligt och dels för att få mer kunskap även i den arbetsbänken.  

Framför allt borde vi kanske inte snöat in oss så djup på att lösa alla skott på ett 

optimalt sätt utan kanske nöjt oss med ”lösningsförslag 2” och även försökt hitta 

en lösning på något annat tidskrävande moment. Det var trots allt förhoppningen 

från vår sida från början.  

Om det sen är bättre eller sämre att ha ett par mindre funktionella lösningar eller 

en optimal och lämna resterande moment till ex. nästa års studenter är inte det 

lättaste att svara på.  
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10. Förslag till fortsatt arbete 

Under projektets gång har det funnits en önskan från gruppmedlemmarna att med 

hjälp av Visual Basic kunna skapa en toolbar-knapp i Catia som direkt öppnar den 

Power copyn man vill åt. Att använda ett externt programmeringsspråk var en av 

avgränsningarna från FlexProps sida. Anledningen till avgränsningen var att om 

programmet skulle fallera finns ingen kunskap inom företaget att lösa problemet.  

En toolbar som öppnar Power copyn hade gett en lite smidigare hantering men 

hade inte påverkat Power copyn, det hade därför inte heller gjort något om 

programmet hade fallerat vid ex uppdatering till Catia V6. Det hade bara 

resulterat i ”snyggare” lösning fram tills dess. Dock lyckades vi aldrig skapa en 

sådan Toolbar.[7] 

Försöken gav ändå en inblick i vad som kan göras med extern programmering. 

Exempelvis borde det inte vara några svårigheter att lägga ut alla parter på skärfil, 

som är ett tids- och tålamodskrävande moment idag, något som inte går att 

automatisera då parterna måste följa ett visst mönster p.g.a. fiberriktningarna i 

materialet.  

Skulle företaget också investera i Knowledgeware arbetsbänken finns stora 

möjligheter så som autogenerera hela inne strukturen och urtagen tillhörande 

tapparna. Detta skulle troligtvis bli svårt att hinna med under ett projekt av denna 

storlek och kräva en del ändring av FlexProps cadmetodik.   
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11.1 Figurförteckning 

 

Fig. 3.1. En typisk robotfixtur (83% lägre vikt än originalet) Bild:FlexProp.se 

Fig. 3.2. Gripdon. Till vänster är originalet 73kg till höger är FlexProps lösning på 

32 kg. Bild:FlexProp.se 

Fig.4.1 Design metod enligt G.Ullman Bild:The Mechanical Design 

Process(G.Ullman 2003) 

Fig.4.2. ”Conceptual Design” enligt Roozenburg and Eekels Bild: Johansson, J. 

(2008), Design Automation Systems for Production Preparation 

Fig. 4.3. Projektanpassning av Roozenburg and Eekels metodik. Illustration: 

Robin Johansson  

Fig.6.1Enkelförklaring av en robotfixturs uppbyggnad. Illustration: Gustav 

Runesson 

Fig.6.2  Visualisering av modelleringsmetodiken. Illustration: Gustav Runesson 

Fig.6.3. Slits och urtag för angränsande skott. Illustration: Robin Johansson 

Fig.6.4 Funktion av urtag för angränsande skott och slitsar. Illustration: Robin 

Johansson 

Fig.6.5. Tapparnas interna avstånd. Illustration: Gustav Runesson 

http://pure.ltu.se/portal/sv/publications/a-case-study-of-how-knowledge-based-engineering-tools-support-experience-reuse%28634b6470-4a3d-11df-a0f4-000ea68e967b%29.html
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Fig.6.6 Lösningsförslag 1. Illustration: Gustav Runesson 

Fig.6.7. Figuren visar lösningsförslag 2. Illustration: Robin Johansson 

Fig.6.8. Pilarna i figuren visar referenslinjerna samt skissplanet. Illustration: 

Gustav Runesson 

Fig.6.9. Pilarna i figuren visar kopplingarna mellan parameter och Design table. 

Illustration: Robin Johansson 

Fig.7.1. Utvärderingstabell. Illustration: Robin Johansson 

Fig.8.1 Visualisering av modelleringsmetodik efter implementering av 

projektresultat. Illustration: Gustav Runesson 

 



   

                                                                                          

 
 

Bilaga 1: Gantt-schema 
 

I denna bilaga redovisas arbetets Gantt-Schema. 



   

                                                                                          

 
 

Bilaga 2 - Power copy, Parameter & Design table  
 

Följande bilaga är tänkt att visa hur man skapar en Parameter, lägger in den i ett Design table 

och slutligen skapar en Power copy. Om man har tillgång till Catia kan man enkelt följa 

stegen och om 15 minuter har man skapat sin första sin första Power copy.  

1. Öppna en ny Part 

 File – New – Part  

 

2. Skapa en punkt  

 Klicka på ikonen Point  

 Skapa en punkt i godtyckliga koordinater 

Fig.12.1 Skapa en punkt 

 Klicka ok 

3. Skapa ett Plan, sedan en Cirkel med punkten du just skapade som centrum 

 

 Skapa ett Plan välj Plane type : ”Offset from plane” och” yz plane” som 

reference   

 

 Skapa en Sketch.   

  

1. Välj ”Plan.1” i trädet eller klicka på det i arbets fönstret.   

2. Sedan Sketch ikonen och slutligen skapa en Cirkel    



   

                                                                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12.2. Skapa ett plan och en sketch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12.3. Centrera cirkeln runt punkten 

3. Skapa en Cirkel på godtyckligt avstånd från Punkten 

4 

3 



   

                                                                                          

 
 

4. Måttsätt avståndet mellan Punkten och Cirkeln verktyget Constraint. Höger 

klicka för att få upp Constrain alternativ och välj Concentricity. Cirkeln har nu sitt 

centrum på punkten.  

 

4. Koppla Parameter till cirkelns diameter 
Fig.12.4. Måttsätt cirkeln 

 

 Måttsätt cirkeln med Constrain verktyget. Sätt diametern till 70 mm 

 

 Skapa en parameter med namnet Diameter.                                      

Klicka på formula ikonen för att få fram fönstret Formulas   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                                                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Fig.12.5. Formulas fönstret 

  

 

Välj Length och klicka sedan på New Parameter of Type. Välj värden som ovan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.12.6 Visualisering av trädet. 

 

Du ska nu se en ikon i trädet som heter Parameter och om man expanderar den hittar man 

parametern Diameter 

 

 

 Gå in i Sketchen och högerklicka på måtten (70mm). Välj fliken längst ner 

Radius.1 Object och sedan Edit Formula.   



   

                                                                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.12.7. Koppla parameter till ett mått 

Formula Editorn öppnas nu. Det är här man kopplar en parameter till ett objekt, i vårt fall ett 

radie mått. Välj Renamed Parameters i mittenspalten för ett enklare hitta rätt parameter. 

Dubbleklicka på Diameter och dela med två. 

Fig.12.8. Formula Editor fönstret 

 

 



   

                                                                                          

 
 

 Prova att byt värde på Diameter parametern i trädet. 

 

 

5. Skapa en Pad och en Pocket. 

 Lägg nu en tjocklek på Cirkeln med hjälp av verktyget Pad  

Välj Length: 50 mm och Sketch.1 i Selection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.12.9. Skapa en Pad 

 Använd Plane.1 för att skapa en rektangel som ska bilda en Pocket i Pad.1 

Måttsätt mot Point.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.12.10. Gör en sketch mindre än cirkeln 

 

 Lämna Sketchen och skapa en pocket av Sketch.2.  

 

Välj Depth: 20mm 



   

                                                                                          

 
 

 

  

 

 

 

 

 Fig.12.11. Visualisering av Pocketen 

 

6. Skapa ett Design table för att styra av/på för Pocketen 

 Välj Ikonen Design Table 

 

 Välj andra alternativet Create a design table with current parameter values 

Catia kommer nu skapa ett Excel diagram och en Design table ikon under 

Relations i trädet. Klicka Ok. 

 

 I Select parameters to insert fönstret välj Activity för Pocketen och tillhörande 

Sketch 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.12.12. Select paramameters to insert fönstret  

 

 Klicka ok och välj vart du vill att Catia ska spara Excel filen. 

 



   

                                                                                          

 
 

7. Ändra i Design table  

 Öppna Excel dokumentet som är kopplat till DesignTable.1  

Skriv FALSE i cellerna under de som har TRUE. Spara och stäng. 

 Catia ger nu ett meddelande om att DesignTable.1 har ändrats och uppdaterats. 

 Välj close. 

 Prova nu att ändra Configuration i trädet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12.13. Visar hur man byter konfiguration 

Tips: De olika Configuration kan man styra med en parameter. Dock inget som tas upp här. 

8. Skapa en Power Copy. 

 Vi ska nu skapa en Power Copy så att nästa gång samma geometri skall skapas 

behöver användaren bara definiera ett plan och en punkt 

Välj Insert -> Knowledgewere Template-> Power Copy 

 Power Copy Definition fönstret öppnas nu. För att föra in features till Power 

Copyn så klicka på de man vill ha med, i trädet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12.14. Power copy Definition fönstret 



   

                                                                                          

 
 

 Klicka ok. Spara filen och välj Insert -> Knowledgewere Template-> Save in 

catalog. 

Du har nu skapat en Power Copy innehållandes en geometri, parameter och ett 

Design table. Filen du precis sparade är din referens part, Power Copyn kommer 

alltså peka mot den filen även om själva uppläsningen sker genom en Catalog. 

Punkten och planet är det som krävs för att instansera power copyn, dessa är de 

externa referneserna. 

 

 

9. Instanserna Power Copyn. 

 Öppna en ny part 

 Skapa en punkt och ett plan eftersom det är vad som behövs för instansering.  

 Välj Catalog Browsern  och bläddra fram till mappen där du sparat din 

Catalog. 

 I Insert Object väljer du planet som skall bli ditt Sketch Plane och punkten som 

ska agera centrum.  

 

10.  Du har nu instanserat en Power Copy. Testa gärna att ändra i trädet och i sketcherna 

och se att allt fungerar! 

 

 För att bättre förstå hur det fungerar med referens parten. Öppna den igen gör 

mindre ändringar (djupet på pocketen, parametern eller konfiguration på Design 

tablet). Spara filen men inte Catalogen. Gör en ny instans och se skillnaden.  

 

 



   

                                                                                          

 
 

Bilaga 3. Instansering av Power copy 
 

Följande guide är upprättad för att instansera ett skott mellan två plattor med hjälp av en 

power copy.  De två plattorna med de inputs som kommer att användas illustreras i Figur 1. 

och resultatet av instansieringen illustreras i Figur 2.  

 
Figur 1.  

 
Figur 2. 

 

1. Öppna en ny part i din product.  

Insert -> New Part  

2. Skapa ett plan med funktionen plane   som skall motsvara skissplanet.  (Om det redan 

finns ett befintligt plan eller yta som motsvarar det önskade skissplanet kan detta steg 

hoppas över.) 

 

3. För att hämta power copyn använd Cataloge Browsern  . Browsern illustreras i Figur 3, 

för att bläddra fram till rätt katalog använd ikonen som är inringad med en röd fyrkant. 



   

                                                                                          

 
 

 
Figur 3. 

Katalogen som kommer att instanseras i denna guide heter 

”Inre_Skott_Antal_Tappar_DesignTable_Uppsatsen”. När man väl har öppnats kaltalogen ser 

det ut som figur 4. 

 

 
Figur 4. 



   

                                                                                          

 
 

Dubbelklicka på , rutan som illustreras i Figur 5. dyker upp 

 
Figur 5. 

Dubbelklicka på , rutan som illustreras i Figur 6. dyker upp. 

 

Figur 6. 

Dubbelklicka på . Varningsmeddelandet som illustreras i 

figur 7. dyker upp, detta meddelande är endast till för att informera användaren om att de        

formler, Design tables och parametrar som är med i Power copyn  kommer att placeras på 

ett annat  ställe än under det aktiva elementet (Catia kommer automatiskt lägga dessa på 

rätt platser dvs. Design tables och formler under Relations och Parametrar under 

Parameters). 

 



   

                                                                                          

 
 

 
Figur 7. 

 

När du tryckt OK på varningsmeddelandet dyker Insert Objekt Dialogrutan upp. 

4. Instanseringen utgår ifrån Insert Objekt Dialogrutan som illustreras i Figur 8. Modellen som 

ses i nedre delen av rutan går att rotera och zooma i på samma sätt som ute i det riktiga 

Catia fönstret. Tänk på att alltid rotera upp modellen så att Left_edge är åt vänster och 

Lower_edge neråt, det går att instansera även med modellen vriden åt andra håll men då 

ökar risken för fel. 

 
Figur 8.  

 



   

                                                                                          

 
 

 

Nu är det dags att välja input, sketch_plane motsvarar det planet som skapdes i punkt 2. Välj 

detta plan, lägg märke till pilarna som dyker upp både i Insert Objekt fönstret och i det 

vanliga Catia fönstret. Kontrollera så att dessa pilar pekar åt samma håll, om pilarna skulle 

peka åt motsatt håll tryck på pilen ute i det vanliga Catia fönstret så byter denna riktning. 

Figur 9. illustrerar hur pilarna pekar åt rätt håll och Figur 10. Visar en felaktig konfiguration. 

 

 
Figur 9. Rätt konfiguration 

 

 

Figur 10. Felaktig konfiguration 

5. Välj nu de övriga inputsen, dessa illustreras i Figur 11., Figur 12. & Figur 13. Tänk även i detta 

steg på att pilarnas riktning ska vara samma i båda modellerna 

 



   

                                                                                          

 
 

Figur 11. Val av Right_edge 

 

 

 

Figur 12. Val av left_edge 

 

 

 

 

 

 



   

                                                                                          

 
 

Figur 13. Val av Lower_edge 

 

 

6. Nu när alla inputs är valda tryck på Preview i Insert Object rutan, instansieringen skall dyka 

upp ute i den riktiga catia modellen, lägg även märke till hur trädstrukturen har ändrats, 

Parameters, Relations och Referens_Body har tillkommit då det var dessa som fanns i power 

copyn. Allt detta illustreras i Figur 14. 

 
Figur 14. 

7. Innan man trycker OK på Insert Object rutan kan man ändra höjd, antal tappar, om man vill 

ha slitsar eller urtag för mötande skott genom att trycka på parameters. Dessa styrande 

parametrar kommer då upp i en dialogruta som illustreras i Figur 15.  



   

                                                                                          

 
 

 
Figur 15.  

Om du t.ex. ändrar Antal_tappar till 2 trycker close i Pararameter dialogrutan och sedan 

Preview i Insert Object rutan kommer objektet i det vanliga Catia fönstet att ändras  till 2 

tappar. Detta illustreras i Figur 16. 

 

 
Figur 16. 

 

8. Nu är instansen klar och du kan nu trycka på OK i Insert object rutan. Ändringar i modellen är 

nu möjliga från Catias träd, de parametrar du kan ändra ligger under Parameters (i den part 

där skottet instansierades). Du kan även gå in i de olika sketcherna och göra ändringar på 

mått osv. Du kan dock endast göra ändringar på de sketcher som är aktiverade. 

Trädstrukturen som bildas illustreras i Figur 17.  



   

                                                                                          

 
 

 

 
Figur 17. 

 

Instansering av Power copy för inre_skott_urtag_en_sida_designtable: 

 

För instansering av denna power copy används samma steg som ovan men med undantaget 

för steg 5 där det inte finns någon input som heter right_edge. Denna avgränsning styrs 

istället av en parameter som heter Langd, parametern hittar man antingen under fliken 

parameters i Insert Object dialogrutan (samma som i steg 7) eller under Parameters efter 

instansieringen.  

 

Instruktioner för användande av Parametrarna och funktionen av dessa: 

 

För att ändra en parameter gå in i trädet, expandera parameters och dubbelklicka sedan på 

den önskade parametern, för höjdparametern och längdparametern får man själv skriva in 

ett värde i mm, på övriga parametrar finns det en rullgardinsmeny där man kan välja 

förutbestämda val som motsvarar olika konfigurationer i ett Design table . Hur de olika valen 

på parametrarna påverkar detaljen presenteras nedan.  

 

 

 

 



   

                                                                                          

 
 

 

 

 

Hojd: Parameter styr höjden på skottet.  

 

Langd: Parametern styr längden på skottet. (Denna parameter finns bara i 

inre_skott_urtag_en_sida_designtable) 

 

 

Antal_tappar: Parametern styr hur många par tappar man vill ha på detaljen, valmöjlighet 

mellan 1-6 st.  

 

Slitsar: Parametern styr om man vill ha slitsar uppe eller nere. Värdena man kan välja på 

parametern är 1-4 där de olika betyder: 

 

1= Ingen slits 

2= Slits med öppning mot ovansidan 

3= Slits med öppning mot nersidan  

4= Slits både uppe och nere. 

 

Urtag: Parametern styr om man vill ha urtag för mötande skott. Värdena som man kan välja 

är 1-3 där de olika betyder: 

 

1= Inget urtag 

2= Ett urtag  

3= Två Urtag  

 

För Slitsar och Urtag är sketcherna INTE fullt måttsatta, de är låsta och måttsatta till rätt form 

men inget positioneringsmått i sidled är satt, detta får man själv sätta ut efter övrig 

geometri. 

Vanliga problem med Power copy vid instans: 

 

The selected sketch is selfintersecting (varningsmedelandande illustreras i figur 18.)  

 

 

 

 

 

 

Figur 18.  



   

                                                                                          

 
 

Problemet betyder att linjer inne i någon sketch korsar varandra. Den berörda sketchen markeras 

med en gul cirkel med ett utropstecken i.  

 

Vanliga orsaker till problemet: 

 Alla pilar pekar inte åt rätt håll vid instanseringen 

Lösning:  

Kolla så att pilarna pekar åt rätt håll, om de gör det och de fortfarande inte fungerar testa att 

trycka på cancel i dialogrutan Insert Object och instansera skottet igen. 

 

 Avståndet mellan left_edge och right_edge är för kort för det valda antalet tappar, detta gör 

att tapparna i sketchen går in i varandra.  

Lösning:  

Ändra till ett mindre antal tappar. 

 

The operation performed on the feature is unnecessary (varningsmedelandande illustreras i figur 

19.)  

 
Figur 19. 

 

Problemet kommer endast att dyka upp när man aktiverar en slits eller urtag och pocketen för dessa 

inte tar bort något material (alltså sketchen ligger utanför själva skottet) detta illustreras i Figur 20. 

 
Figur 20 

 

Lösning: Gå in i sketchen och positionera den rätt genom att sätta dit ett sidledsmått så att sketchen 

hamnar innanför skottet.. Detta illustreras i Figur 21. 



   

                                                                                          

 
 

 

 
 

Figur 21. 

 

 

 

 

 



   

                                                                                          

 
 

Bilaga 4 Cadmetodik för skott 

 

Nedan följer en bildserie som förklarar arbetsgången. Alla stegen görs inte för 

varje part då projicering och spegling ofta kan användas.    

På begäran av FlexProp har vissa geometrier utelämnats eller ändrats.  

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Grundgeometrin 

Fig.2 Tappar 

Fig.3 Urtag i tapp 



   

                                                                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 Slitsar och urtag 

 

Som nämnt ovan kan man ofta spegla eller projicera andra skott vilket så 

arbetet blir inte så tidskrävandes som man kan tro. Dock gör detta modellen 

känslig för sista minuten ändringar. 

  



   

                                                                                          

 
 

Bilaga 5: Olika typer av skott. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Inre skott med urtag på båda sidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fig 2. Inre skott med urtag på en sida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3. Yttre skott (Inga urtag på sidorna) 

 

 


