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Sammanfattning	
Denna rapport är ett examensarbete på 7,5 hp för CAD-tekniker programmet vid Högskolan i 
Halmstad. Rapporten handlar om utvecklingen av metodmanualer där målet var att få Volvo 
Cars i Torslandas avdelning Utrusningsteknik att börja arbeta med kinematik inom Catia V5. 
Uppdragsgivare var Anna-Karin Jansson på avdelningen Utrustningsteknik. 

Rapporten beskriver metodmanualernas struktur samt hur dem tagits fram. Rapporten går 
även igenom ett önskemål från Utrustningsteknik där en simulation av en befintlig 
arbetsstation skall simuleras. 
Resultatet blev tre metodmanualer som vardera går igenom olika verktyg inom Catia V5 samt 
en simulation vilket visar en robotstation vid montering av takluckor hos Volvo Cars 
Torslanda. 

Abstract	
This report is a 7,5hp thesis for Cad Technician program at Halmstad University. The report 
covers the development of the method manuals where the goal was to get Volvo Cars 
Torslanda’s department of Advanced Manufacturing Engineering, to start working with 
kinematics in Catia V5. The principal was Anna-Karin Jansson at the department of 
Advanced Manufacturing Engineering. 

The report describes the methodology guide and the structure which it was developed. The 
report also covers the wishes of Advanced Manufacturing Engineering, where a simulation of 
an existing workstation was asked to be simulated. 
The results are three method manuals that each go through different tools in Catia V5 and a 
simulation showing a robot station during installation of sunroofs at Volvo Cars Torslanda. 
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1. Bakgrund	
Volvo Cars är en svensk personbiltillverkarare som grundades 1927.  
De har sitt huvudkontor i Torslanda Göteborg, här ligger även monteringsfabriken, den större 
delen av utvecklingsavdelningen, krockcenter, centrallager och ett flertal andra viktiga 
enheter. Det är i Torslanda där de flesta av Volvos olika personbilsmodeller tillverkas, år 
2011 tillverkades ca 450 000 bilar i Torslanda och är Sveriges mest köpta bil. 

I somras arbetade en av oss på avdelningen för utrustningsteknik vid Volvo Cars i Torslanda, 
andelningen för Utrustningsteknik. Detta gav en god inblick hur CAD-konstruktörerna på 
Volvo Cars arbetar. På avdelningen för utrustningsteknik arbetar de i första hand med 
utvecklingen av de maskiner som ingår i produktionen av Volvos personbilar. Det kunde vara 
problemlösning, förbättringar eller nya modifieringar av såväl befintliga som nya maskiner. 
Redan under sommaren knöts kontakten för ett framtida sammarbete vid ett examensarbete. 

Anna-Karin Jansson anställd på avdelningen för Utrustningsteknik på Volvo Cars Torslanda 
var handledare för examensarbetet. När CAD-konstruktörer på Volvo Cars Torslanda i 
nuläget ska sätta sig in i en ny arbetsbänk i Catia V5 arbetar de efter metodmanualer. 
Metodmanualerna fanns tillgängliga via en intern databas, Vedoc. Syftet med dessa är att 
användaren snabbt skall kunna öppna en metodmanual, utan större kunskap i Catia V5 och 
förstå vad möjligheterna med arbetsbänken är. Vad verktygen och funktionerna gör och vid 
vilka användningsområden de används. 
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2. Introduktion	
På avdelningen för Utrustningsteknik vid Volvo Cars Torslanda används i dagsläget inte 
kinematik i Catia V5. Volvo Cars Torslanda har som mål att år 2020 halvera 
tillverkningstiden för en bil, från idé till färdig produkt. För att uppnå detta ska Volvo Cars 
ersätta arbetssteg i framställningen av bilar med virtuellt byggande. Tillgången till 
produktmodellering och simulering kan betraktas som en av de avgörande faktorerna för att 
stödja en konkurrenskraftig konstruktion (Stark, Krause, Kind, Rothenburg, Müller, Hayka 
och Stöckert, 2010). Användandet av kinematik i Catia V5 är en del av processen.  

Den arbetsbänk i Catia V5 som behandlar kinematik heter DMU Kinematics.  
Kinematik tillåter användaren att studera rörelsen hos parter, antingen genom direkt 
manipulation eller genom tidsbaserad simulation (Dvorak, 2002). Man kan då i ett tidigt 
skede innan produktion se om rörelserna, momenten eller arbetet är praktiskt genomförbart. 

I dagsläget är arbetsbänken DMU Kinematics inget som de anställda på avdelningen för 
Utrustningsteknik använder, de saknar en metodmanual som beskriver arbetsbänken, dess 
verktyg och funktioner.  

Vid möten med Anna-Karin Jansson skapades en kravprofil för metodmanualerna. De ska 
grundligt visa steg för steg hur arbetsbänkens verktyg och funktioner används tillsammans 
med en kort beskrivning. Volvo Cars befintliga metodmanualer följer alla samma standard 
vilket även metodmanualen för DMU Kinematics skall följa.  

I denna rapport beskrivs arbetsgången för att ta fram en metodmanual efter Volvo Cars 
standard. Arbetsbänkens användningsområden och möjligheterna med att använda kinematik i 
Catia V5. Även hur arbetsbänkens verktyg och funktioner används för att simulera en 
befintlig arbetsstation i Catia V5. 
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3. Tillvägagångsätt	för	metodmanualen	
För att kunna skriva metodmanualerna krävs god kunskap om Catia V5’s arbetsbänk DMU 
Kinematics. Vid Högskolan i Halmstad används XDIN AB’s utbildningsmaterial vilket 
användes vid framtagandet av metodmanualen för att ge kunskap om arbetsbänken.  
XDIN AB’s material om 3D-visualisering övergriper arbetsbänken DMU Kinematics, det 
utbildningsmaterialet täcker arbetsbänkens verktyg och funktioner. Tillsammans med Anna-
Karin Jansson och andra CAD-konstruktörer från Volvo, valdes de verktyg och funktioner ut 
som är relevant för de arbetsuppgifter som berör avdelningen för Utrustningsteknik. 
 
I Volvo Cars befintliga metodmanualer visas praktiska exempel i form av scenarion för att 
beskriva arbetsbänkarnas olika verktyg och funktioner. Metodmanualen för arbetsbänken 
DMU Kinematics byggs även den upp efter samma koncept med scenarion för att visa dess 
olika verktyg och funktioner. 

3.0.1	Vanliga	uttryck	
I rapporten nämns en del uttryck som används inom Catia V5, dessa beskrivs nedan. 

 Part – En Part är en kombination av features som skapats i exempelvis Part Design. 
Features är objekt i parten som kan vara skapade av en eller flera sketcher. 

 Assembly – Precis som att kombinera parter i Part Design, går det att i Assembly 
Design kombinera parter till en Assembly (sammanställning). 

 Specifikationsträd – Visar alla element som skapats, d v s historiken. 
 Joints – En Joint beskriver hur två eller fler parter ska röra sig i förhållande till 

varandra. 
 Degrees of Freedom, DOF – En parts frihetsgrader kallas för Degrees of freedom 

och förkortas i Catia V5 till DOF. 
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3.1	Krav	och	önskemål	
Efter möten med handledaren Anna-Karin Jansson vid avdelningen för Utrustningsteknik på 
Volvo Cars togs en kravspecifikation fram för metodmanualerna. Ett önskemål uppkom även 
om en slutsimulering. 

3.1.1	Krav	
 Engelska – Ett krav för alla Volvo Cars metodmanualer är att vara skrivna på 

engelska, då det är ett internationellt företag. 
 Beskrivs grundligt steg för steg – Varje arbetssteg beskrivs både skriftligt, visuellt 

tydligt och enkelt, då någon utan större Catia V5 erfarenhet skall kunna förstå 
metodmanualen. 

 Följa Volvos mall – Alla Volvo Cars metodmanualer följer samma utseende och 
upplägg, allt för att göra dem användarvänliga.  

 Konflikt och kollision – Möjligheten att kunna se och varnas om föremål krockar i 
simulationen, även när de uppnår ett visst angett avstånd mellan varandra. 

 Följande verktyg och funktioner skall ingå i metod manualen: 
o Prismatic Joint 
o Revolute Joint 
o Cylindrical Joint 
o Rigid Joint 
o Fixed Part 
o Mekanism 
o Simulation 
o Animering 

3.1.2	Önskemål	
 Simulera arbetsstation – Att de verktyg och funktioner som ingår i metodmanualen 

används för att skapa en simulation på en befintlig arbetsstation, i Volvo Cars 
Torslandas fabrik. 
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3.2	Verktyg	och	funktioner	som	ingår	
För att ge en inblick i vad de olika verktyg och funktioner gör, beskrivs de som är satta som 
krav kortfattat nedan. 

3.2.1	Revolute	Joint	
Revolute Joint verktyget finns i arbetsbänken DMU Kinematic. Funktion är att få en Part att 
rotera runt en axel. Genom att definiera en centrumaxel och ett plan på vardera Part sätts de 
ihop och en led har skapats. De två parterna kommer att läggas plan mot plan och rotera runt 
en gemensam axel.  

3.2.2	Prismatic	Joint	
En Prismatic Joint används då en Part skall förflyttas längst en linje. För att skapa denna joint 
definieras två linjer, en i vardera Part som kopplas ihop, dessa linjer måste gå i samma 
riktning och blir partens förflyttningsbana. Två ytor måste även väljas, en på vardera Part för 
att definiera positionen på den Part som ska flyttas. De två parterna läggs plan mot plan och 
linje mot linje. 

3.2.3	Cylindrical	Joint	
En Cylindical Joint används då en Part förflyttas längst en axel samtidigt som den kan rotera. 
Cylindrical Joint skapas genom att definiera två linjer, en på vardera Part som skall kopplas 
ihop. De två läggs ihop så att de får en gemensam axel vilket ena parten kan rotera samt åka 
längs. 

3.2.4	Rigid	Joint	
En Rigid Joint skapas då en Part skall ärva samma egenskaper som den Part som den kopplas 
ihop med. Kopplar man t.ex. ihop en Part med en annan roterande Part kommer den första 
parten att följa med i rotationen. Rigid Joint skapas genom att välja två parter. 

3.2.5	Fixerad	part	
För att kunna simulera en mekanism måste alla parter vara låsta i rymden. Fixed part 
verktyget låser en definierad Part. Mot den kopplas de andra parterna som ingår i 
mekanismen. Endast en Part per mekanism kan definieras som en Fixed part, de andra blir 
låsta mot den fixerade parten med sina Joints. För att en simulering skall vara möjlig måste 
mekanismens eller partens frihetsgrader vara lika med noll. I Catia V5 kallas frihetsgraderna 
för Degrees Of Freedom. En Part kan maximalt ha sex frihetsgrader, tre bestående av 
translationer och tre rotationer.  
En mekanisms frihetsgrader är summan av alla de ingående parternas frihetsgrader, när en 
mekanisms frihetsgrader är noll går det att simulera. 

3.2.6	Mekanism	
För att kunna simulera parter krävs en Mechanism. En mekanism är där alla partens Joints 
samlats. En mekanism skapas automatiskt när en Joint eller en Fixed Part skapas. Nyskapad 
mekanism läggs till i Catia V5’s specifikationsträd i kategorin Applications. 

3.2.7	Simulering	
För att skapa en simulation används verktyget Simulation. En simulering använder sig av en 
tidigare skapad mekanism. I simuleringsverktyget skapas partens olika rörelser och 
rörelsemönster. Simulationen sparas i Catia V5’s specifikationsträd under kategorin 
Applications.  
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3.2.8	Animering	
En animering skapas genom att en Simulation görs om till en Replay eller en AVI-film som 
kan öppnas utanför Catia V5, verktyget för detta heter Compile Simulation.  

3.2.9	Distance	and	Band	Analysis	
Distance and Band Analysis läggs till i simuleringsverktyget och ger möjligheten att mäta 
avståndet mellan parter som ingår i simulationen. Måttet kan ändras under simuleringens gång 
och mäts alltid med det minsta avståndet mellan de valda parterna. 

3.2.10	Clash	
Clash är också den en funktion som läggs till i simuleringsverktyget. Clash gör det möjligt för 
simulationen att stoppas automatiskt eller tydligt visa när två parter krockar med varandra 
under simuleringens gång.  
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3.3	Scenarion	
Vid diskussion med handledaren Anna-Karin Jansson om det bästa sättet att visa och beskriva 
hur de olika verktyg och funktioner i arbetsbänken fungerar, blev det självklart att använda 
sig av olika scenarion. I dessa scenarion har simpla Catia V5 modeller byggts upp för att 
tydligt och enkelt gå igenom arbetssättet. Då det är flera verktyg och funktioner som ingår i 
metodmanualen, blev det uppdelat så att tre scenarion istället togs fram.  

Möjligheten att göra ett scenario för varje verktyg och funktion var onödigt, då man oftast 
använder sig utav flera Joints i en simulering. Målet istället blev att använda flera verktyg och 
funktioner i varje scenario, men samtidigt hålla det enkelt och lättförståeligt. Tre olika 
scenarion arbetades fram som tillsammans uppfyllde alla krav på verktyg och funktioner som 
skulle ingå i metodmanualen för arbetsbänken DMU Kinematics. 

3.4	Första	scenariot	
I det första scenariot används enbart verktyget Prismatic Joint. Eftersom bara ett verktyg 
beskrivs i detta scenario, beskrivs även hur man skapar en simulation och dess funktioner, 
något som återkommer i de andra scenarierna. 

3.4.1	Modellering		
För att visa hur verktyget Prismatic Joint fungerar behövs ett föremål som skall flyttas längs 
en linje på ett fast föremål. Det som behövs för att använda verktyget är en linje på båda 
föremålen som definierar riktningen sedan två ytor som definierar positionen på föremålet 
som ska flyttas. 
Till scenariot skapades två parter, en formad som en skena och den andra formad som en 
kloss som passar i skenan. Parterna är sammansatta i en Assembly vilket krävs för att kunna 
simulera. Det som beskrivs i metodmanualen är tillvägagångssättet för att få klossen att glida i 
skenan. Användandet utav verktyget framgår i vår metodmanual som finns med som bilaga. 
Det första scenariot finns bifogat som bilaga (se Bilaga 1). 

 

3.4.2	Simulering	
I detta scenario beskrivs simulerings möjlighetera inom DMU Kinematics mer ingående. Det 
beskrivs grundligt hur en simulering snabbt och enkelt skapas för att se sin modells rörelse, 
även hur en simulering som sparas i arbetsträdet skapas, där man enkelt kan göra 
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förändringar. Det beskrivs även hur en simulering konverteras till en videofil av formatet .avi 
för att enkelt kunna visa och presentera simuleringar.  
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3.5	Andra	scenariot	
Meningen med detta scenario är att visa på att man ofta använder flera olika Joints till samma 
modell utan att det uppstår några problem och att de ibland måste kombineras för att en 
simulation skall kunna utföras. 

3.5.1	Modellering	
Modellen i detta scenario är en modellflygplans motor då den har flera delar som rör sig och 
påverkar varandra. Just en motor från ett modellflygplan valdes för att den är enkelt uppbyggd 
och har tillräckligt med parter för att gå igenom de resterande verktygen. 

Modellen är uppbyggd av flera olika parter som är sammansatta till en Assembly. Tre av 
parterna skapar vevhuset, de delarna utgör inte någon rörelse.  
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Inuti vevhuset finns tre parter till som är sammankopplade med varandra, en vevaxel kopplad 
till en vevstake och som sedan är kopplad till en kolv, det är dessa som utgör rörelse. 

 
 

Till en början låses vevhuset i rymden med en Fixed Part och där av skapas en Mechanism. 
Vevstaken låses till vevaxeln med en Prismatic Joint och definieras till att simulationen skall 
roteras här, genom att selektera Angle driven. Vevstaken kopplas sedan till kolven med en 
Prismatic Joint. En tredje Prismatic Joint skapas som kopplas mellan vevhusets bakstycke 
och vevaxeln för att få vevaxeln att rotera i bakstycket. För att få kolven att åka upp och ner i 
cylindern görs en Cylindrical Joint där kolven och vevhusets vertikala rör (cylindern) väljs. 
Till sist sätts vevhusets bakstycke och framsida fast med själva vevhuset, detta görs med en 
Rigid Joint då det skall vara låsta i rymden tillsammans med vevhuset. 
Det andra scenariot finns bifogat som bilaga (se Bilaga 2). 
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3.6	Tredje	scenariot	
Två saker som CAD-konstruktörerna på avdelningen för Utrustningsteknik ville få svar på, är 
det möjligt i arbetsbänken DMU Kinematics att automatiskt stoppa simulationen när två parter 
krockar? Går det att stoppa simulationen automatiskt när två parter kommer inom ett visst 
avstånd ifrån varandra?  
Med funktionerna Clash och Distance and Band Analysis görs detta möjligt. Det är dem två 
funktionerna som ger fler analyseringsmöjligheter vid simulering, dessa beskrivs i detta 
scenario. 

3.6.1	Modellering	
Här används samma CAD modell som vid första scenariot för att användaren skall veta hur 
modellen är uppbyggd och fungerar då det inte beskrivs vilka Joints som använts i detta 
scenario. En kloss har lagts till i slutet på skenan som den befintliga glidklossen kolliderar 
med om simulationen körs. 

 

3.6.2	Simulering	
Huvudsakliga innehållet för detta scenario är att ge fler valmöjligheter att analysera parterna 
vid simulering. Clash gör det möjligt för simulationen att stoppas automatiskt när två parterna 
krockar med varandra. Distance and Band Analysis gör det möjligt att mäta avstånd mellan 
två parter under simuleringens gång, måttet mellan parterna som visas är det som alltid utger 
kortast avstånd. Kombineras de här två funktionerna kan det göras möjligt för simulationen att 
stoppas när två parter rör sig inom ett visst minimum eller maximum mått ifrån varandra. 
Det tredje scenariot finns bifogat som bilaga (se Bilaga 3).  
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3.7	Sammanfattning	scenarion	
Målet med dem tre scenarion var att gå igenom alla verktyg och funktioner som framgick i 
kraven från Volvo Cars. Till en början var idén att ta fram ett scenario som innehöll alla dessa 
men det visade sig att det hade blivit svårt att följa.  
Därför delades metodmanualen in i tre scenarion, den första där verktyget Prismatic Joint och 
Simulering med en modell av en kloss och glidskena tas upp. I det andra scenariot visas 
resterarande verktyg från kravspecifikationen, Revolute Joint, Rigid Joint och Cylindrical 
Joint. I det tredje scenariot visars hur Catia V5 kan varna när simulerade parter kolliderar eller 
överskrider ett visst avstånd mellan varandra. 

Vid alla tre scenarion följs Volvo Cars mall för metodmanualer. Av handledaren Anna-Karin 
Jansson blev det möjligt att få tillgång till Volvos interna databas för att kunna se på andra 
metodmanualer, för att enklare kunna förhålla sig till Volvos riktlinjer så att det blev korrekt 
utförd. Metodmanualen går igenom de olika scenariona med bilder och textrutor som 
illustrerar hur de olika verktygen och funktionerna används, precis som vid Volvo Cars 
tidigare metodmanualer. Allt är även skrivet på engelska för att uppfylla Volvo Cars krav. 

Efter att första scenariot blivit färdigställt skickades det till handledaren på Volvo Cars, Anna-
Karin Jansson, så att hon kunde läsa igenom och se att resultatet av metodmanualen blivit som 
dem önskat. Tillsammans med Anna-Karin och CAD-konstruktörer på avdelningen för 
Utrustningsteknik gicks metodmanualen igenom och visade sig vara precis det dem ville ha 
och det följde deras riktlinjer.  

Efter detta kunde de två resterande scenariona skapas med liknande utseende som den första. 
Efter färdigställningen utav dessa bokades ett möte med Anna-Karin och de CAD-
konstruktörer som tidigare gått igenom det första scenariot. Alla steg och funktioner gicks 
igenom, feedbacken var återigen mycket positiv och dem var nöjda med resultatet av 
metodmanualerna.  
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4. Slutsimulering	
Slutsimuleringen var inget krav från Volvo utan ett önskemål, att med de funktioner som 
ingår i metodmanualerna skapa en simulering på en befintlig arbetsstation hos Volvo Cars 
Torslanda. 
Simuleringen visar en arbetsstation i fabriken som limmar fast takrutor på bilens kaross. 
Stationen styrs per automatik av en robot som greppar rutan med hjälp av sugproppar, lim 
appliceras runt rutan och monteras sedan fast på bilens kaross när den passerar på ett löpband. 
Uppgiften blev att simulera robotens rörelser för att efterlikna verkligheten. Robotens rörelser 
filmades för att kunna analyseras i efterhand. Arbetsstationens Catia V5 modeller är 
framtagna ur Volvo Cars interna databas Vedoc. 
 

 
Arbetsstationen som CAD-modell 

Nästa steg blev att koppla ihop robotens olika delar med Joints och skapa en ny mekanism 
samt börja simulera. Alla verktyg och funktioner som används finns med i de metodmanualer 
som tigits fram, detta var ett önskemål som handledaren Anna-Karin Jansson hade på 
slutsimuleringen. 
Mestadels är roboten uppbyggd med Rigid- och Revolute Joints. Vid simuleringen av roboten 
spelades samtidigt filmen upp. Det färdiga resultatet skickades till handledaren på Volvo 
Cars, Anna-Karin Jansson. Feedbacken var mycket god och resultatet var precis vad de ville 
uppnå med slutsimuleringen. 

5. Slutsats	
Med den support vi fått från de anställda på avdelningen för Utrustningsteknik samt vår 
handledare Anna-Karin Jansson på Volvo Cars har vi knappt stött på några problem under 
arbetets gång. Dem har tagit sig tid till att hjälpa oss och varit involverade under hela arbetets 
gång. Detta gjorde att det har flutit på mycket bra under de veckor vi arbetat med 
examensarbetet.  

Då vi under arbetet av metodmanualerna haft tillgång till relevant kursmaterial från XDIN AB 
var det aldrig några problem att sätta sig in i arbetsbänken DMU Kinematics. 
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Kursmaterialet går grundligt igenom alla verktyg och funktioner i arbetsbänken, det var lätt 
för oss tillsammans med Anna-Karin Jansson att gå igenom vad som var relevant att använda 
för Utrustningstekniks ändamål. 
Vi fick tillgång till Volvo Cars interna databas Vedoc där vi kunde se flera av Volvo Cars 
metodmanualer för andra arbetsbänkar och funktioner. Detta gjorde att vi fick en mall som vi 
kunde gå efter, vilket underlättade arbetet avsevärt vid framtagandet av metodmanualerna. 
De metodmanualerna vi tog fram är vi mycket nöjda med, det var även de anställda på 
avdelningen för utrustningsteknik då vi fick positiv feedback efter att vi visat upp de för dem. 

Då vi hade god kunskap om arbetsbänken efter arbetet med metodmanualerna stötte vi inte på 
några problem med uppbyggnaden och simuleringen av roboten för slutsimuleringen.  
Via Vedoc fick vi tillgång till CAD modellen för arbetsstationen och vi kunde enkelt tillämpa 
Joints på robotens axlar och börja simulera. Vi mycket nöjda med vår simulation då robotens 
rörelser i Catia V5 stämmer överens med robotens rörelser i verkligheten. 
Vi trodde vi skulle stöta på fler problem än vi gjorde, vilket var skönt då arbetet var 
tidskrävande som det var. Mycket lärorikt och intressant att få en inblick i hur Volvo Cars 
anställda vid avdelningen för Utrustningsteknik arbetar med Catia V5. Vi har med detta 
examensarbete fått stor inblick i hur kinematik kan tillämpas i Catia V5.  
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Introduction  
 
This method shows: 

 How to use “Prismatic Joint” in CATIAs DMU Kinematics workbench 
 How to make a simulation using “Compile Simulation” in CATIAs DMU Kinematics workbench 
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Prismatic Joint (1/1)  
 
            

Prismatic Joint can be found in CATIA V5s 
workbench DMU Kinematics. 
 
A Prismatic Joint is used to simulate 
components moving along a defined line. 
 
To create a Prismatic Joint two lines and two 
planes need to be defined, one on each of the 
parts to be simulated. 
 
The lines represent the direction of travel and the 
planes represent the gliding surfaces. 
The two parts will connect to each other according 
to the lines and planes that are chosen. 
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Starting DMU Kimatics workbench (1/1)   
 

 

 
 

 
 

 
Start CATIA V5.  
 
Navigate to DMU Kinematics in CATIA V5. 
 

1. Click on Start (A) 
 

2. Navigate to Digital Mockup (B) 
 

3. Navigate and click on DMU 
Kinematics (C) 

 

A 

B 

C 
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Creating a Mechanism (1/1) 
 

 

  
1. Click Fixed Part (A). 

 
2. Click New Mechanism (B) 

 
3. Type in a name (C) or leave “Mechanism.1” 

as it is and click OK (D) 
 

4. Click on the part that will be fixed (E)  
 

5. Note that a new mechanism has been 
created (F) 
 

 
 

 
 
 

NOTE: A Mechanism can be created by using any of the kinematic joint tools and following the same steps 
described above. All simulations require one part to be fixed therefore starting with the Fixed Part function is 
recommended. 

A 
B 

C

D 

E 

F 
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Creating Joints (1/2) 
 

 

  
1. Click Prismatic Joint (A) 

 
2. Click the first line (B) which will become 

Line 1 in the Joint Creation: Prismatic 
window 
 

3. Click the second line (C) which will become 
Line 2 in the Joint Creation: Prismatic 
window 

 
 
 
 

 
 
 

NOTE: Line 1 and Line 2 represent and define the direction of travel. 
If needed, use Hide/Show to access lines or planes. The Joint will still function if the part is modified and looses 
its defined line. 

A 

B 

C 
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NOTE: A Mechanism can be created by using any of the kinematic Joint tools using the same principal. To 
be able to simulate a part has to be fixed therefore using Fixed Part is recommended. 

 

Creating Joints (2/2) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
4. Select the first plane (D) which will become 

Plane 1 in the Joint Creation: Prismatic 
window 
 

5. Select the second plane (E) which will 
become Plane 2 in the Joint Creation: 
Prismatic window 
 

6. Select Length driven (F) then OK (G) 

D 

E 

G 

NOTE: The two parts will connect to each other according to the lines and planes that are chosen. 
The Joint will still function if the part is modified and looses its defined plane. 

F 
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Ready to simulate (1/1) 
 

 

  
This message will appear when a simulation is 
possible. 
 

1. Click OK (A) 
 

 
In this case, it’s enough with this joint to be able to 
simulate. 
 

2. The joint has been created and is shown in 
the CATIA tree (B) 

,

A 

B 
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Simulate (1/3) 
 

 

  
1. Click Simulation (A) 
 
2. Select your mechanism (B) 
 
3. Click OK (C) 
 

B 

A 

C 
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Simulate (2/3) 
 

 
 

 
 

4. Click […] button (D) 
 

5. Type in “0” in Lowest value (E) 
This will define the lowest 
Command.1 limit (J) 

 
6. Type in “250” in Highest value (F)

This will define the highest 
Command.1 limit (H) 

 
7. Click OK (G) 

 
8. Slide Command.1 to “250” (H) 

 
9. Click Insert (I) 

 
10. Slide Command.1 to “0” again 

(J) 
 

11. Click Insert (I) 
 

 
 

D 

F 

E 

I 

H 

J 

G 

NOTE: Command.1 defines the position of the part to simulated. Sliding the lever moves the part to be 
simulated and selecting Insert saves the current location of the movable part. When manipulating multiple 
joints more Command.1 sliders will appear. 
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Simulate (3/3) 
 

 

  
12. Click the drop down menu and 

select 0.01(K) This defines the 
simulation speed 

 
13. Click Jump to Start (L) 
 

14. Click Play Forward (M) 
 

15. Click OK (N) 
 

16. Note that the simulation is shown 
in the CATIA tree (O) 

 

K 

M L 

N O 
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Compile Simulation (1/2) 
 

 

  
Generate a Replay 
 

1. Click Compile Simulation (A) 
 

2. Make sure that Generate a 
replay is selected (B) 

 
3. Click the drop down menu and 

select 0.01 (C) This defines the 
simulation speed 

 
4. Click OK (D) 

 
5. Note that the Replay is shown in 

the CATIA tree (E) 

E 

A 

D 

B 

C 
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Compile Simulation (2/2) 
 

 

  
Generate an Animation 
 

1. Click Compile Simulation (F) 
 

2. Click Generate an animation 
file (G) so that it is active 

 
3. Click File name… (H) and 

choose where to save your 
animation 

 
4. Click the drop down menu and 

select 0.01 (I) This defines the 
simulation speed 

 
5. Click OK (J) 

 
 An .AVI file is created which can be 
opened outside of CATIA. 
 

 

G 

I 

F 

H 

J 



32 
 

Bilaga	2	–	Andra	scenariot	
  



Revolute-, Cylindrical- & Rigid Joint and Compile Simulation 

2013-04-18 
Halmstad Högskola, CADh11 David Moretti & Eric Christiansson 
Page 1 of 19 

 

Introduction  
 
This method shows: 

 How to use “Revolute-, Cylindrical- and Rigid Joint” in CATIAs DMU Kinematics workbench 
 How to make a simulation using “Compile Simulation” in CATIAs DMU Kinematics workbench 
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Joints (1/1)  
 
            

A Revolute Joint can be found in CATIA V5s 
workbench DMU Kinematics. 
 
Its function is to create a rotating joint using a 
common center axis and two coinciding planes.  
 
When defining a center axis and plane on each 
component the Revolute Joint function will align 
the two axis lines and coincide the two chosen 
planes. 
 
A Cylindrical Joint can be found in CATIA V5s 
workbench DMU Kinematics. 
 
This function is used to create a joint that will 
rotate around and slide along a cylinder and it’s 
axis. (Example: sliding a washer onto a bolt)  
 
Cylindrical Joint is created by defining two axis 
lines, one on each part, which will be connected. 

 
 

 
Rigid Joint can be found in CATIA V5s 
workbench DMU Kinematics. 
 
A component that is connected with a Rigid Joint 
will inherit the same movement as the component 
that it is connected to. 
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Starting DMU Kimatics workbench (1/1)   
 

 

 
 

 
 

 
Start CATIA V5.  
 
Navigate to DMU Kinematics in CATIA V5. 
 

1. Click on Start (A) 
 

2. Navigate to Digital Mockup (B) 
 

3. Navigate and click on DMU 
Kinematics (C) 

 

A 

B 

C 
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Creating a Mechanism (1/1) 
 

 

  
1. Click Fixed Part (A). 

 
2. Click New Mechanism (B) 

 
3. Type in a name (C) or leave “Mechanism.1” 

as it is and click OK (D) 
 

4. Click on the part that will be fixed (E)  
 

5. Note that a new mechanism has been 
created (F) 
 

 
 

 
 
 

NOTE: A Mechanism can be created by using any of the kinematic joint tools and following the same steps 
described above. All simulations require one part to be fixed therefore starting with the Fixed Part function is 
recommended. 

A 
B 

C

D 

E 

F 



Revolute-, Cylindrical- & Rigid Joint and Compile Simulation 

2013-04-18 
Halmstad Högskola, CADh11 David Moretti & Eric Christiansson 
Page 5 of 19 

 

Creating Joints: Revolute 1 (1/2) 
 

 

  
1. Click Revolute Joint (A) 

 
2. Click the first axis line (B) which will become 

Line 1 in the Joint Creation: Revolute 
window 
 

3. Click the second axis line (C) which will 
become 
Line 2 in the Joint Creation: Revolute 
window 

 
 
 
 

 
 
 

NOTE: Line 1 and Line 2 represent and define the rotation axis. 
If needed, use Hide/Show to access lines or planes. 

A 

B 

C 
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NOTE: A Mechanism can be created by using any of the kinematic Joint tools using the same principal. To 
be able to simulate a part has to be fixed therefore using Fixed Part is recommended. 

 

Creating Joints: Revolute 1 (2/2) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
4. Select the first plane (D) which will become 

Plane 1 in the Joint Creation: Revolute 
window 
 

5. Select the second plane (E) which will 
become Plane 2 in the Joint Creation: 
Revolute window 
 

6. Select Angle driven (F) then OK (G) 

 

D 

E 

G 

NOTE: The two parts will connect to each other according to the lines and planes that are chosen. 
 

F 
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Creating Joints: Revolute 2 (1/2) 
 

 

  
1. Click Revolute Joint (A) 

 
2. Click the first axis line (B) which will become 

Line 1 in the Joint Creation: Revolute 
window 
 

3. Click the second axis line (C) which will 
become 
Line 2 in the Joint Creation: Revolute 
window 

 
 
 
 

 
 
 

NOTE: Line 1 and Line 2 represent and define the rotation axis. 
If needed, use Hide/Show to access lines or planes. 

A 

B 

C
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NOTE: A Mechanism can be created by using any of the kinematic Joint tools using the same principal. To 
be able to simulate a part has to be fixed therefore using Fixed Part is recommended. 

 

Creating Joints: Revolute 2 (2/2) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
4. Select the first plane (D) which will become 

Plane 1 in the Joint Creation: Revolute 
window 
 

5. Select the second plane (E) which will 
become Plane 2 in the Joint Creation: 
Revolute window 
 

6. Click OK (F) 

 

D 

E 

F 

NOTE: The two parts will connect to each other according to the lines and planes that are chosen. 
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Creating Joints: Revolute 3 (1/2) 
 

 

  
1. Click Revolute Joint (A) 

 
2. Click the first axis line (B) which will become 

Line 1 in the Joint Creation: Revolute 
window 
 

3. Click the second axis line (C) which will 
become 
Line 2 in the Joint Creation: Revolute 
window 

 
 
 
 

 
 
 

NOTE: Line 1 and Line 2 represent and define the rotation axis. 
If needed, use Hide/Show to access lines or planes. 

A 

B 

C 
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NOTE: A Mechanism can be created by using any of the kinematic Joint tools using the same principal. To 
be able to simulate a part has to be fixed therefore using Fixed Part is recommended. 

 

Creating Joints: Revolute 3 (2/2) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
4. Select the first plane (D) which will become 

Plane 1 in the Joint Creation: Revolute 
window 
 

5. Select the second plane (E) which will 
become Plane 2 in the Joint Creation: 
Revolute window 
 

6. Select Offset (F) and type 0,25mm. This will 
be the offset between the cylinder and the 
rod. 

 
7. Click OK (G) 

 

D 

E 

G 

NOTE: The two parts will connect to each other according to the lines and planes that are chosen. 
 

F 
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Creating Joints: Cylindrical (1/1) 
 

 

  
1. Click Cylindrical Joint (A) 

 
2. Click the first axis line (B) which will become 

Line 1 in the Joint Creation: Cylindrical 
window 
 

3. Click the second axis line (C) which will 
become 
Line 2 in the Joint Creation: Cylindrical 
window 
 

4. Click OK (D) 
 

 
 
 
 

 
 
 

NOTE: Line 1 and Line 2 represent and define the axis and line of travel. 
If needed, use Hide/Show to access lines or planes. 

A 

C 

B 

D 
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Creating Joints: Rigid 1 (1/1) 
 

 

  
1. Click Rigid Joint (A) 

 
2. Click the first part (B) which will become 

Part 1 in the Joint Creation: Rigid window 
 

3. Click the second part (C) which will become 
Part 2 in the Joint Creation: Rigid window 
 

4. Click OK (D) 
 

 
 
 
 

 
 

A 

C 

B 

C 
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Creating Joints: Rigid 2 (1/1) 
 

 

  
1. Click Rigid Joint (A) 

 
2. Click the first part (B) which will become 

Part 1 in the Joint Creation: Rigid window 
 

3. Click the second part (C) which will become 
Part 2 in the Joint Creation: Rigid window 
 

4. Click OK (D) 
 

 
 
 
 

 
 

A 

C 

B 

C 
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Ready to simulate (1/1) 
 

 

  
This message will appear when a simulation is 
possible. 
 

1. Click OK (A) 
 

2. The joints have been created and are shown 
in the CATIA tree (B) 

A 

B 
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Simulate (1/3) 
 

 

  
1. Click Simulation (A) 
 
2. Select your mechanism (B) 
 
3. Click OK (C) 
 

B 

A 

C 
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Simulate (2/3) 
 

 
 

 
 

4. Click […] button (D) 
 

5. Type in “0” in Lowest value (E) 
This will define the lowest 
Command.1 limit (F) 

 
6. Type in “360” in Highest value (G)

This will define the highest 
Command.1 limit (H) 

 
7. Click OK (I) 

 
8. Slide Command.1 to “360” (H) 

 
9. Click Insert (J) 

 
 

 
 

D 

G 

E 

J 

H 

F 

I 

NOTE: Command.1 defines the position of the part to simulated. Sliding the lever moves the part to be 
simulated and selecting Insert saves the current location of the movable part. When manipulating multiple 
joints more Command.1 sliders will appear. 



Revolute-, Cylindrical- & Rigid Joint and Compile Simulation 

2013-04-18 
Halmstad Högskola, CADh11 David Moretti & Eric Christiansson 
Page 17 of 19 

 

Simulate (3/3) 
 

 

  
10. Click the drop down menu and 

select 0.01(K) This defines the 
simulation speed 

 
11. Click Jump to Start (L) 
 

12. Click Play Forward (M) 
 

13. Click OK (N) 
 

14. Note that the simulation is shown 
in the CATIA tree (O) 

 

K 

M L 

N O 
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Compile Simulation (1/2) 
 

 

  
Generate a Replay 
 

1. Click Compile Simulation (A) 
 

2. Make sure that Generate a 
replay is selected (B) 

 
3. Click the drop down menu and 

select 0.01 (C) This defines the 
simulation speed 

 
4. Click OK (D) 

 
5. Note that the Replay is shown in 

the CATIA tree (E) 

E 

A 

D 

B 

C 
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Compile Simulation (2/2) 
 

 

  
Generate an Animation 
 

1. Click Compile Simulation (F) 
 

2. Click Generate an animation 
file (G) so that it is active 

 
3. Click File name… (H) and 

choose where to save your 
animation 

 
4. Click the drop down menu and 

select 0.01 (I) This defines the 
simulation speed 

 
5. Click OK (J) 

 
 An .AVI file is created which can be 
opened outside of CATIA. 
 

 

G 

I 

F 

H 

J 
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Introduction  
 
This method shows: 

 How to create and perform “Clash Check” & “Distance and Band Analysis” in CATIA V5 DMU Kinematics workbench 
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Clash & Distance and Band Analysis (1/1)  
 
            

The Clash tool can be found in CATIA V5s 
workbench DMU Kinematics. 
 
By adding a Clash Check, enables detection of 
objects that interfere with each other during the 
simulation. It also gives the option to automatically 
stop the simulation when a clash between two 
objects occurs. 
 
Clash Check can also stop the simulation when 
two objects get into a defined distances of each 
other. 

 
 

The Distance and Band Analysis shows the 
distance between two objects during simulation. 
 
The Clash & Distance and Band Analysis tools 
require that a mechanism and a simulation must 
have been created in an assembly. 
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Starting DMU Kinematics (1/1) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Start CATIA V5.  
 
Navigate to DMU Kinematics in CATIA V5. 
 

1. Click on Start (A) 
 

2. Navigate to Digital Mockup (B) 
 

 
3. Navigate to DMU Kinematics (C) 

 
 

 

A 

B 

C 
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The setup (1/1)  
 
            

Before running a Clash Check, a Mechanism 
and a Simulation must be created in an 
assembly. 
 
To show how the Clash Check & Distance and 
Band Analysis works, a scenario with a 
Prismatic Joint is simulated to slide along in a 
direction towards and through a non-moving 
object. 
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Creating a Clash Check (1/2) 
 

 
 
 

 

 
1. Select Clash (A). 

 
2. Type in a name (B) or leave Interference.1 

as it is. 
 

3. Make sure Contact + Clash is selected from 
the drop down menu (C) 
 

4. Make sure Between all components is 
selected from the drop down menu (D) and 
click OK (E) 
 

5. Note that a new Interference has been 
created (F) 
 

 
 

 
 
  

 
 
 

NOTE: If only a Clash Check between two selected objects is desired, select the Between two selections 
option in the second drop down menu (D).  

A 

B 

C

D 

E

F 
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Creating a Clash Check (2/2) 
 

 

  
6. Double click the Simulation in the worktree 

to edit the simulation (G) 
 

7. In the Edit Simulation window click Edit 
analysis (H) 
 

8. Click Add… (I) 
 

9. Select the name of the Clash Check created 
earlier (J) 

 
10. Click OK (K) 

 
11. The Clash Check has been added to the 

Edit Analysis in Simulation window, click 
OK (L) 
 
 

 
 

 
 
 

G 

H 

I 

J 

K L 
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Running the Clash Check (1/2) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
1. The Interference drop down menu is now 

enabled, select On (A) 
 

2. Click Jump to Start (B) 
 

3. Select the drop down menu and select 
0.01(C) This determines the simulation 
speed 

 
4. Click Play to run the simulation (D) 

 
5. The objects that clash while simulating will 

now highlight during the time interval they 
are in conflict (E) 

 
6. Also note, the objects that clash will be 

highlighted in the worktree (F) during the 
time interval they are in conflict. 

A 

C 

B 

E 

F 

D 
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Running the Clash Check (2/2) 
 

 

  
7. By selecting Stop (G) from the drop down 

Interference menu, the simulation will stop 
when the two objects are in conflict. 
 

8. Click Jump to Start (H) 
 

9. Click Play (I) to run the simulation 
 

10. The simulation now stops when two objects 
clash (J) 

 
11. Click OK (K) to save and add the 

Interference to your simulation. 
G 

J 

H 
I 

K 
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Creating a Distance and Band Analysis (1/3) 
 

 

 
 

 
1. Click Distance and Band    

Analysis (A) 
 
2. Type in a name (B) or leave 

Distance.1 as it is. 
 
3. Select Minimum from the drop 

down menu (C) 
 
4. Select Inside one selection 

from the drop down menu (D) 
 
5. Click inside the box 

Selection: 1 (E) and select the 
components (F) and (G) 

 
6. Click OK (H) 
 
7. Note that a new Distance has 

been created in the worktree (I) 
 

B 

A 
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E 
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Creating a Distance and Band Analysis (2/3) 
 

 
 

 
 

7. Double click the Simulation in 
the worktree to edit the 
simulation (I) 

 
8. Click Edit analysis (J) 
 

9. Click Add… (K) 
 

10. Select the name of the Distance 
and Band Analysis created 
earlier (L) 

 
11. Click OK (M) 

 
12. Click OK (N) 
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Running the Distance and Band Analysis (1/1) 
 

 

  
1. To show the measurement between the two 

objects chosen earlier select On in the drop 
down menu (A) 
 

2. Click Jump to Start (B) 
 

3. Select the drop down menu and select 
0.01(C) This determines the simulation 
speed. 

 
4. Click Play Forward (D) to run the simulation. 

 
5. Note that a measurement shows the distance 

between the two objects during the 
simulation (E) 

 
6. Click OK (F) to save the added Distance to 

your simulation. 
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Stop Simulation at a distance (1/4) 
 

 

  
1. Double click the Interference (A) 

in the worktree. This enables 
editing of the Clash Check. 

 
2. Select Clearance + Contact + 

Clash in the drop down menu (B)
 

3. Select Inside one selection in 
the drop down menu (C)  
This determines which objects to 
be checked 

 
4. Enter the minimum distance (D) 

between the two components, 
which define where the 
simulation will stop.  
(In this case 50mm) 

D 

C 

B 
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Stop Simulation at a distance (2/4) 
 

 

 
 

 
5. Click inside the box  

Selection: 1 (E) 
 

6. Click the objects to be included 
in the check (F) and (G) 

 
7. Click OK (H) to save the settings.
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Stop Simulation at a distance (3/4) 
 

 

 
 

 
8. Double click the Simulation in 

the worktree to edit the 
simulation (I) 

 
9. Click Jump to Start (J) 
 

10. Select Stop in the drop down 
menu (K) 

 
11. Select On in the drop down 

menu (L) 
 

12. Select the drop down menu and 
select 0.01(M) This determines 
the simulation speed 

 
13. Click Play Forward (N) to run 

the simulation. 
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Stop Simulation at a distance (4/4) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
14. The simulation now stops when 

the two objects are within the 
defined distance entered in the 
Clash Check (O) 

 
 
 

 

O 

NOTE: If multiple Clash Checks & Distance and Band Analysis are added to the simulation, it is 
recommended to rename them. To minimize confusion, delegate names according to their purpose. 
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