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Abstract 
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Abstract 

The benefits of using feature-based CAD methodology and direct modelling are discussed in the 
thesis. An experimental CAD study has been performed in which three different cases has been 
modelled to get an overview of how direct modelling works in Solid Edge ST10 and to determine 
how the methodology could be integrated into product development. These two ways of 
modelling in Solid Edge are evaluated using previous research and data from the study to do a 
SWOT analysis and a Pugh matrix. Further on a comparison is made to find respective 
methodologies’ area of use. 

The experimental CAD study explores three cases in which each uses one type of product that 
is investigated. The CAD models used as reference for the experiment are originally created 
using feature-based modelling, in the ordered module of Solid Edge. The intent is to recreate 
the models using direct modelling. The products of interest are created using different 
manufacturing processes which enables most tools in the Synchronous module to be put to the 
test. Points of interests for the study is the workflow of direct modelling, to define the use and 
limits of Synchronous and investigate the synergy between the tools of the modules. 

It is concluded that direct modelling excels in certain area of operations where precision 
engineering can be ignored. When developing concepts for a new product, time could be saved 
by using the swift surface editing tool of direct modelling. When the CAD user does not need to 
rely on already set dimensions and is free to explore different shapes to create a 3D-model, 
direct modelling will come in handy due to its ability to model without taking history data into 
account. Direct modelling can also be used as a tool for creating redesigns of products 
containing complex feature trees. 

Cooperation between different CAD software could be strengthened using direct modelling 
where the need to redesign imported CAD files featuring “dead geometries” and empty history 
trees. These types of 3D-models, step, Parasolid’s etc can be easily modified using direct 
modelling in Solid Edge. Further research can be made to determine in which areas direct 
modelling can be applied and excel compared to the standard feature-based CAD methodology. 
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Sammanfattning 

Fördelar och nackdelar med att använda featurebaserad CAD-metodik och direktmodellering 
utvärderas i denna studie. Ett experiment har utförts där tre olika fall undersöks för att få 
förståelse om hur direktmodellering fungerar i Solid Edge ST10 samt att avgöra huruvida 
direktmodellering skulle kunna integreras i produktutveckling. Dessa två metoder för 3D-
modellering i Solid Edge utvärderas utefter undersökning av tidigare arbeten och data insamlad 
för att sedan kunna genomföra en SWOT-analys och sammanställa i en Pugh-matris. Analysen 
används sedan för att kunna definiera metodernas olika användningsområden.  

CAD-experimentet utforskar tre olika produkter vilket i denna studie utgör de olika fallen. 3D-
modellerna som används som referens är ursprungligen skapade med hjälp av featurebaserad 
metodik i Solid Edges Ordered-verktyg. Avsikten med experimentet är att återskapa dessa fall 
med hjälp av direktmodellering. De olika fallen täcker olika tillverkningsmetoder vilket bidrar 
till att fler verktyg i Synchronous-modulen i Solid Edge kan utforskas. Syftet med studien är att 
undersöka arbetsflödet när det kommer till direktmodellering i Solid Edge samt att fastställa 
styrkor och begränsningar i metodiken.  

Sammanfattningsvis är direktmodellering lämpligt i vissa områden där precision kan ignoreras. 
Vid konceptgenerering kan direktmodellering spara tid genom sin förmåga att använda sig av 
ytor och geometrier för modifiering av en 3D-modell. Om CAD-användaren inte behöver 
förhålla sig till redan definierade mått och ritningar och är fri att utforska olika former för att 
skapa en ny 3D-modell, kan direktmodellering vara det klara valet då metodiken arbetar 
historiklöst. Direktmodellering kan även tillämpas för att skapa nya designer av existerande 
produkter som innehåller komplexa featureträd. 

Samarbete mellan olika CAD-program kan styrkas med hjälp utav direktmodellering då behov 
av omdesign på en importerad CAD-fil som består av “döda geometrier” behöver göras. Dessa 
importerade filer kan ofta vara i filformaten stp, parasolid med mera och saknar då historikträd 
men genom direktmodellering i Solid Edge går det enkelt modifiera de här CAD-filtyperna. 
Vidare undersökning kan göras för att hitta fler områden som kan vara lämpliga att applicera 
direktmodellering på i syfte att se vart den metodiken kan konkurrera med den featurebaserade 
metodiken.  
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1 Introduktion 

Från den tiden som människan började konstruera mekaniska produkter, ungefär 5000 år 
sedan, har dessa objekt utvecklats ur någon form av designprocess. Eftersträvan att producera 
högkvalitativa produkter av låg kostnad under kortare tillverkningstider ökar med 
konkurrensen mellan företag. Att utveckla en produkt med hjälp av en metodik som säkerställer 
en potentiell vinst är därför viktig. Komplexare produkter kräver en mer strukturerad metodik 
för att kommunicera mellan deltagande och för att kunna utveckla produkter på ett sätt som 
fungerar. Enligt Ullman är 85 % av problemen som uppstår när det gäller att nya produkter inte 
fungerar, ökade lanseringstider eller kostnader ofta kan bero på en oklar designprocess. [1] Det 
är därför otroligt viktigt att kontinuerligt leta efter nya lösningar och metoder som kan förbättra 
och anpassa designprocessen utefter krav och önskemål som ställs av produktutvecklare.  

År 2012 uppskattades det finnas ungefär 19.3 miljoner CAD-användare i världen. [2] Det här 
innebär att det är många som förlitar sig på att de CAD-program och metoder som används 
alltid håller sig uppdaterade. För att effektivisera arbetsprocesser kan ibland nya verktyg 
behöva utforskas för att se om det kan tillföra något till verksamheten hos ett företag. 

1.1 Bakgrund 

Sedan CAD (Computer-aided design) infördes i produktutveckling har featurebaserad metodik 
dominerat marknaden. Featurebaserad metodik innebär att om en parameter ändras på en 
funktion kommer hela konstruktionen att ändras. Därför är featurebaserad metodik lämplig för 
framställning av exakta, återanvändbara och tillförlitliga designmodeller. Featurebaserad 
metodik använder sig av parametrar och färdiga geometrier för att skapa CAD-modeller. 

En metod som växt fram på senare tid ihop med utvecklingen av CAD-program är metoden som 
kallas direktmodellering. Denna metodik fokuserar på designens geometri. 3D-modellen kan 
manipuleras på ett annat sätt jämfört med den traditionella featurebaserade metoden. En 
utvärdering på direktmodellering och featurebaserad modellering behöver därför utföras för att 
upptäcka effektiviseringsmöjligheter inom till exempel designprocessen. 

1.2 Fallbeskrivning 

Fagerhult Group är en av Europas ledande belysningskoncerner. Fagerhult som ingår i 
Fagerhult Group utvecklar, producerar och marknadsför professionell belysning för offentliga 
miljöer. Det vill säga miljöer som skolor, industrier, butiker, sjukhus och kontor med mera. 
Miljöerna omfattar både inomhus -och utomhusbelysning. I dagsläget används endast 
featurebaserad modellering för att ta fram produkternas design på Fagerhult. Under 
konceptarbetet byggs modeller upp med features på features vilket kan leda till att det bildas 
stora featureträd som inte håller i längden. Det leder i sig till att modellerna behöver byggas om 
på nytt när en slutgiltig design har blivit framtagen.  

Fagerhult har nu en efterfrågan på en förbättring av deras arbetsmetodik och vill att 
möjligheterna att använda direktmodellering tillsammans med featurebaserad modellering i 
uppbyggnaden av företagets produkter ska undersökas. De två metoderna, featurebaserad 
modellering och direktmodellering, prövas på utvalda armaturer ur Fagerhults 
produktsortiment för att komma fram till en effektivisering av arbetsflödet. Produkterna är 
framtagna i Solid Edge, ett CAD-verktyg som Siemens har utvecklat. Hur direktmodellering 
fungerar behöver utforskas vidare. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Analys och informationsinsamlande på direktmodellering och featurebaserad modellering görs 
i Solid Edge för att se möjlighet att underlätta och möjligtvis sammanföra de två metoderna. 
Detta för att sedan kunna optimera arbetsflödet på Fagerhult. 

[1] Hur används featurebaserad modellering och direktmodellering? 

[2] Vad är för-och nackdelar med direktmodellering och featurebaserad modellering? 

1.4 Avgränsningar 

Utvärdering och studie har enbart utförts på Fagerhults utvalda produkter. Arbetet fokuserar 
på programmet Solid Edge vilket innebär att de metoder som har undersökts inte har att 
prövats i andra CAD-program.  

Metodiken som har undersökts jämförs med nuvarande metodik som tilldelades av 
handledaren på företaget. I nuläget finns några steg att utgå från när det kommer till 
uppbyggnaden av 3D-modeller och används som stöd för att få en metodik på företaget som 
övriga konstruktörer kan ha som grund under sitt arbete.  

Ett antal produkter har blivit tilldelade för att studeras. Dock kan tidsbrist leda till att alla de 
3D-modeller som används i studien inte undersökts helt.  

1.5 Disposition 

Inledningsvis beskriver rapporten designprocessens historia och utseende. Sedan definieras de 
två modelleringsmetoder som är i fokus för rapporten, featurebaserad metodik och 
direktmodellering. Begreppet “Design Intent” i sammanhang med CAD-modellering förklaras 
därefter. Det teoretiska ramverket följs av en beskrivning av de metoder som har använts i 
studien för att sedan göra en utvärdering av featurebaserad metodik och direktmodellering. 
Resultaten av studien analyseras sedan med hjälp av utvärderingsmatriser. Rapportens 
innehåll, metod, resultat från studien och analys diskuteras sedan och avslutningsvis kommer 
förslag till vidare forskning. 
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2 Teoretiskt ramverk 
 
Detta kapitel beskriver den litteratur som studerats i syfte att besvara frågeställningarna. 
Metodikerna som undersöks, featurebaserad- och direktmodellering presenteras. Även 
designprocess presenteras för att ge förståelse i varför ett välutvecklat arbetssätt och metodik 
är viktigt. 

2.1 Designprocess 
 
Konceptet designprocess har funnits länge, enkelt sagt är det en process som tar en idé och 
omvandlar den till en fysisk produkt. Denna fysiska produkt blir resultatet av en kombinerad 
arbetskraft som ofta består av flera olika individers kunskaper, verktyg och erfarenheter. Idag 
är många produkter komplexa och täcker en rad av kunskapsområden. Det innebär att det är 
svårt att ensam driva produktutveckling då det blir för omfattande att sätta fokus och vara 
kunnig inom alla arbetsområden. [1] 

En stor mängd designprocesser har dokumenterats och studerats under åren och nya typer av 
processer har utvecklats genom hjälpen från konsultföretag, skolor samt ingenjörer. Det 
traditionella tillvägagångssättet för uppfinnare brukar innehålla stegen idé, ritning, beräkning, 
utvärdering och till sist slutlig lösning. [3] 

Ett arbetssätt som växte fram under mitten av 1900-talet då produkter började bli allt mer 
komplexa kan illustreras med “Over-the-wall”-designprocessen (Se figur 1). Det finns många 
problem med den här processen, däremot började andra processer som “Lean” och “Six Sigma” 
ta över redan under 1990-talet. “Over the wall”-processen innebär kortfattat att det är en 
teoretisk vägg mellan de olika avdelningarna på ett företag. Denna “väggen” tillåter endast få 
konversationer emellan och när en avdelning anser sig färdiga med sin uppgift kastas den över 
väggen till nästa avdelning. [1] 

 

Figur 1: Illustration av “Over-the-wall”-designprocessen [1] 

Då det inte är mycket kommunikation avdelningar sinsemellan uppstår det ofta problem. Det 
kan vara till exempel att när ingenjörer eller designers som ritat en produkt sedan skickar vidare 
uppgiften till tillverkning kan vissa komponenter i produkter som ska skapas vara omöjliga att 
tillverka. Problem som dessa uppstår ofta för att det inte finns någon öppen dialog mellan 
avdelningar och kan skapa problem med tidspress och kostnader. [1] 

Lean, som har växt fram sedan 1990 är en arbetsprocess som har sitt ursprung från studier på 
Toyotas tillverkning. Övergripande är Lean ett koncept som strävar efter att utesluta onödiga 
och tidskrävande steg i produktion, främst genom samarbete. I produktutveckling har Lean 
blivit starkt förknippat med att minimera tiden det tar att göra en produkt. [1] 
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2.2 Solidmodellering 

Inom designprocessen används oftast CAD som verktyg för att ta fram 2D och 3D-ritningar till 
produkter. I de flesta CAD-program kan en teknik som kallas för Constructive Solid Geometry 
(CSG) tillämpas och är en form av solidmodellering. Genom att kombinera primitiva geometrier 
med olika Booleska operationer kan en 3D-modell skapas som kan representera en produkt 
som sedan ska tillverkas. [4] 

Tre olika Booleska operationer används inom CSG. Den första är Union, där man 
sammansmälter två geometrier med varandra. Den andra är Snitt där en volym skapas genom 
den gemensamma del av två geometrier som skär varandra. Den tredje operationen är Differens 
där den icke gemensamma volymen mellan två geometrier som kombineras blir en kropp. Varje 
operation och geometri som kombineras och används i en modell läggs till i ett historikträd. 
Tillsammans definierar varje del i trädet modellens utseende. [5] 

Inom solidmodellering finns det en annan metod för att för att ta fram 3D-modeller. 
Randrepresentation (Boundary representation eller B-rep) använder sig av geometrisk och 
topologisk information för att skapa en representation. Den geometriska datan beskriver var 
punkter i ett koordinatsystem befinner sig och även kurvor och ytors utseende. Relationerna 
mellan ytor, kanter och hörnpunkter är det som uppgör den topologiska informationen hos en 
modell. Till skillnad från CSG lagrar inte B-rep information om hur modellen är uppbyggd i ett 
historikträd. Friheten att skapa modeller utifrån annat än enkla primitiver i B-rep gör att 
metoden får ett övertag över CSG. Men CSG har mer precision i sitt skapande av modeller när 
det gäller toleranser och noggrannhet hos ytor och kurvor. Så kallade hybridmodellerande 
CAD-system försöker utnyttja styrkorna hos de båda metoderna. [5] 

I många konstruktionsfall återkommer geometriska grundelement som i många CAD-program 
finns sparade i ett typ av bibliotek i programmet. Det kan röra sig om till exempel försänkta hål 
och kilspår med mera. Dessa lagrade grundelement kallas för features. Användningen av dessa 
geometrier från biblioteket kallas ofta för feature based modeling. Nuförtiden arbetar de flesta 
solidmodelleringssystem genom att geometrier byggs upp utifrån parametriska features. [5] 

Solid Edge är ett av få större CAD-program som stödjer användning av de här teknikerna där 
modeller byggs med hjälp av featurebaserad -och direkt modellering. 

Solid Edge är en portfolio som består av enkla och användbara mjukvaruverktyg. Dessa verktyg 
går att tillämpa på övriga delar i en produktutvecklingsprocess. I programmet finns verktyg som 
3D-design, sheet metal och simulering med mera. Programmet kombinerar direktmodellering 
och featurebaserad metodik på ett enkelt sätt genom Ordered och Synchronous. [6] 

Ordered-läget i Solid Edge är uppbyggnad av 3D-modeller där man tillämpar feature based 
modeling och CSG. Programmet skapar ett historikträd och alla steg genom arbetet sparas för 
att ha möjlighet att gå tillbaka till steg som behöver redigeras eller liknande.  [7] 

I Synchronous-läget används direktmodellering, vilket är en form av B-rep, där geometrin hos 
en modell kan justeras genom direkt interaktion. Det finns möjlighet att arbeta både i 
direktmodellering och featurebaserat läge i samma modell. Däremot går det inte blanda 
direktmodellering och featurebaserad modellering hur som helst, utan de features som skapas 
delas upp i två olika flikar. Featurebaserad modellering kan flyttas över till 
direktmodelleringsfliken men då tappar den sin historik och blir låst som Synchronous. Detta 
går inte att göra tvärtom, alltså flytta Synchronous till Ordered. [8] 
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2.2.1 Featurebaserad modellering 

Inom industrin används en featurebaserad metodik vid användandet av CAD för att ta fram 
produkter. För närvarande anses featurebaserad metodik vara den teknologiska standarden 
inom produktframtagning. [9] 

I featurebaserade modeller kontrolleras geometrin med olika typer av parametrar. De kan vara 
definierade som dimensionella, geometriska, algebraiska restriktioner och relationer. 
Solidworks, Solid Edge och Catia använder sig av så kallad historikdriven featurebaserad CAD-
metodik, vilket betyder att data som bygger upp features hos en CAD-modell sparas i en lista i 
form av ett historikträd. Trädet är strukturerat hierarkiskt där varje feature är ihopkopplad med 
andra features. Det skulle kunna jämföras med uppbyggnaden av en kedja, där varje länk är en 
feature, eller ett nätverk där varje nod är beroende av varandra. [9] 

Vid användning av featurebaserad metodik för att modellera i Solid Edge byggs en feature upp 
i steg för att definiera geometrin och dess relationer till andra objekt i modellen. Först och 
främst måste en sketch användas för att definiera geometrins konturer som projiceras på ett 
plan i 3D-systemet. Sedan behövs ett syfte med sketchen, en funktion. I de flesta CAD-program 
kan funktionerna vara att addera eller subtrahera geometri i en vald riktning från det planet 
som används. [10] 

En feature som skapas får en “Parent/Child”-relation. Om en feature är en child till en annan 
feature som är en parent, blir den beroende av de restriktioner och relationer som dess parent 
har. Ett exempel på det är att om en child feature, ett borrat hål, är placerad på en parent feature 
som är en cylinder. I det här fallet skulle hålet ha en relation som säger att den ska vara placerad 
på en viss cirkulär yta hos cylindern. Om den cirkulära ytan slutar existera kan inte hålet 
existera längre. Det här är algebraisk relation. [9] 

Vid featurebaserad modellering finns möjligheten att gå tillbaka i historikträdet och ändra en 
feature på en modell, till exempel dimensionerna hos en geometri som ändrar hela 
konstruktionen. Men eftersom features har en “Parent/Child”-relation kan det leda till att 
justeringar av delar högre upp i hierarkin skapar problem. Geometrier som är beroende av 
andra funktioner kan sluta fungera om parametrarna inte är rätt inställda. [9] 

En featurebaserad modell som består av ett mindre antal features gör att justeringar blir lättare 
att utföra eftersom att de relationer som finns är mindre och blir lättare att hantera. Desto mer 
komplex en modell blir vid användandet av featurebaserad metodik, desto svårare blir det att 
återanvända en konstruktion till liknande produkter på ett företag då beroendet mellan features 
ökar. [9] 

I vissa fall skulle en designer behöva bygga om en modell för att modellen inte går att 
återanvända och det kan konsumera tid och pengar hos ett företag. 
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2.2.2 Direktmodellering 

Direktmodellering kan i vissa situationer vara väldigt användbart när till exempel tid är en 
viktig faktor. Direktmodellering är snabbt och historiklöst och väldigt användbart när det 
kommer till små omdesigner i produkter. På grund av det kan denna metodik i många fall vara 
det lämpliga valet. 

När det är en marknad som ständigt ändras och målgrupper och kundbehov förändras är det 
viktigt att kunna designa om sina produkter på ett smidigt sätt. Det kan till exempel vara 
enstaka detaljer på en redan säljande produkt som enkelt ska kunna gå att ändra för att utöka 
säg målgrupp eller marknad. 

En aspekt av direktmodellering är återanvändning av 3D-modeller från en tidigare produkt i en 
ny. Istället för att rita upp en helt ny modell med featurebaserad metodik angrips problemet 
med hjälp av direktmodellering. Detta kan spara flera veckor av ett projekt enligt Parametric 
Technology Corporation. 

Vid jämförelse av featurebaserad metodik och direktmodellering rent filstorleksmässigt har 
direktmodellering ett stort övertag då det sparar väldigt mycket datakraft. 
Direktmodelleringsmetodiken minskar filstorleken på modeller så ifall de ingår i en större 
sammanställning med många ingående detaljer blir det inte lika högt tryck på varken hårdvaran 
eller mjukvaran. Genom att ha mindre filer går det mer effektivt att ladda upp och ladda ner 
filer som ska omarbetas eller uppdateras. 

Direktmodellering generellt anses vara lätthanterat och enkelt att lära sig. Detta kan underlätta 
upplärning av nya resurser som snabbare kan komma igång med programmet och metodiken. 
Ännu en positiv aspekt är att genom denna metodik kan ingenjörer/designers enklare börja 
arbeta på en modell som till exempel en kollega redan påbörjat. Som tidigare nämnt är filerna 
historiklösa och kan direkt börja arbetas på utan att de krockar med tidigare relationer. [11] 

2.2.3 Hybridmodellering 

Hybridmodellering innebär i Solid Edge att en kombination av Ordered och Synchronous 
används i samma CAD-fil för att modellera. När detta används skapas två separata träd i det 
öppnade fönstret. En namngiven Synchronous och en Ordered. Detta tillåter användaren att 
arbeta med båda verktygen i samma 3D-modell. Om så önskas, finns möjlighet att konvertera 
ritade funktioner i Ordered till Synchronous, vilket omvandlar de valda funktionerna till 
direktmodellering och historiklösa geometrier. Detta går däremot inte att göra åt det andra 
hållet, alltså från Synchronous till Ordered. [12] 

Tanken med hybridmodellering är att kunna skapa de stora och omfattande geometrierna 
snabbt med direktmodellering för att sedan gå över till featurebaserad modellering för att skapa 
de mer detaljerade funktionerna i modellen. Detaljerad uppritning görs bäst i Ordered eftersom 
det ger användaren mer kontroll och kan göra mer specifika relationer och måttsättningar. [12] 

2.3 Design Intent 

Design intent är ett brett koncept som har många olika betydelser och används inom 
produktutveckling. J. Otey et al. gör ett försök att definiera termen i sin artikel genom att samla 
fakta från olika forskare som har olika åsikter om vad design intent är. [13] 

Mun et al. beskriver det som de krav som en produkt måste uppfylla. Det kan vara geometriska 
och funktionella krav som till exempel parametrar, restriktioner, features och historikträdet hos 
en CAD-modell. [14] 

Hur en produkt är modellerad och hur den fungerar när dimensionerna justeras kan också 
beskrivas som design intent enligt Rynne och Gaughran. Historikträdet visar vilka features som 
har använts för att skapa en modell och reflekterar skaparens åsikter av det mest optimala 
tillvägagångssättet för att ta fram modellen. De hävdar att modellen bör skapas med 
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tillverkningsmetod i åtanke och att relationerna mellan dem skapas strategiskt, modellen är 
inte bara geometrier i olika storlekar som bildas med hjälp av features. [15] 

Utvecklarna för Solid Edge säger: 

“For designers and engineers, models can relay intended design and meaningful 
relationships, instead of just being a series of extrudes, holes and cuts with nothing other than 
dimensions to place them. In the CAD universe we call this “Design Intent”: the intelligence 
that designers build into CAD models so that changes can be made predictably.” [16] 

CAD-programvaruutvecklare för Solidworks definierar design intent som hur en modell beter 
sig när dimensionerna förändras [17]. 

Kimura och Suzukis definition är att design intent handlar om hur en designer förmedlar 
avsikten med konstruktionen hos en produkt till tillverkaren så att de förstår designprocessen. 
Det i sin tur leder till att den kan tillverkas korrekt utan att det påverkar hur konstruktionen 
presterar i slutändan. [18] 

Utifrån de olika definitioner av vad design intent är kan vi konstatera att det handlar om 
konstruktions krav hos produkter, modellens beteende vid justeringar av features och att 
förmedla avsikten bakom en konstruktion. 

Pena-Mora sammanfattade fördelarna med att använda design intent som det tekniska och 
vetenskapliga samfundet har kommit överens om följande: 

• Komplexa projekt kräver ibland förändringar och det påverkar vissa designbeslut som har 
gjorts. Funktioner definierade i de tidigare stadierna av projektet förloras och måste 
återskapas. Detta resulterar i högre projektkostnader och utvecklingstider. Möjligheten att 
kunna lagra, bearbeta och hämta motiveringar från tidigare designbeslut kan öka 
produktiviteten. 

• Kvalitén hos en produkt kan öka om information om design intent bakom den finns nära 
till hands. 

• En tydlig representation av design intent hos en produkt leder till ett smartare användande 
av resurser och kunskap. 

• Effektiv kommunikation av design intent är viktigt för att integrera lösningar och att 
förmedla kunskap om konstruktionen till andra involverade i projektet. [19] 

2.4 Polyas problemlösningsmetod 

Polyas metod är en simpel och lättanvänd modell som kan användas för att strukturera arbetet 
i projekt. Polyas problemlösningsmetod föreslår några lämpliga milstolpar som går att 
använda. Metoden är generell och går att tillämpas på många tänkbara projekttyper. Boken 
Arbeta i Projekt av Sven Eklund nämner Polyas problemlösningsmetod och använder den som 
grund för en ny mer konkret modell. [20] 

Den lyder som följande:  

• Steg 1: Definitionsfas - Förstå problemet 

• Steg 2: Planeringsfas - Skapa en plan för att lösa problemet 

• Steg 3: Utförandefas - Genomför planen 

• Steg 4: Utvärderingsfas - Kontrollera resultatet 
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2.5 SWOT-analys 

En metod för att utvärdera arbetsmiljön hos företag kan göras i form av en SWOT-analys. 
SWOT är en förkortning av Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats. Metoden används 
för att analysera interna styrkor och svagheter, externa möjligheter och hot hos strategier som 
används eller ska användas på företag. I det här fallet är styrkor och svagheter det som gör att 
företaget får övertag eller förlorar på relativt till konkurrenter som finns ute på marknaden.  

Den interna analysen används för att identifiera resurser och konkurrensfördelar. Exempel på 
resurser är finansiella, infrastrukturella, marknads-och tillverkningsresurser, leverantörer och 
distributionskanaler. 

Den externa analysens syfte är att analysera marknadsmöjligheter och hot som finns genom att 
undersöka konkurrenters resurser, industri och marknadstrender. 

Målet med att göra en extern och intern analys är att ta fram en strategi enligt den kunskap som 
fås utifrån SWOT-analysen. När brister och styrkor har identifierats kan åtgärder och 
förbättringar formuleras. [21] 

2.6 Pughs elimineringsmatris 

En metod som kan användas för att välja och sålla bland olika lösningar är Pughs 
elimineringsmatris. Metoden tillämpas inom konstruktion och design, oftast för att kunna ta 
beslut om vilket eller vilka koncept som uppfyller ett problem på bästa vis.  

Matrisen kan tillämpas till val av koncept men även i andra situationer där det finns plats för 
att lösa problem på andra sätt. Genom att ställa kriterier som lösningar ska uppfylla kan 
lösningar rangordnas på ett systematiskt sätt. Kraven som ställs ska vara relevanta till att lösa 
problemet och kan till exempel baseras på en produktspecifikation.  

Koncepten/lösningarna läggs in i matrisen och en av dem väljs ut till att vara referenslösning. 
Genom att jämföra de olika koncepten var för sig med referenslösningen efter varje krav som 
ställs kan en uppskattning utföras utefter hur bra eller dåligt de uppfyller kraven. Om lösningen 
är bättre än referenslösningen används ett plustecken (+), sämre ett minustecken (-) och om 
den är lika bra en nolla (0).  

Varje krav utvärderas och summeras till ett nettovärde som kan användas till att rangordna 
lösningarna. Med hjälp av Pughs matris kan sedan nya lösningar skapas som uppfyller kraven 
bättre än de som fanns tidigare. Hur prestationerna fördelar sig bland koncepten och hur 
viktiga kraven är något att ha i åtanke när Pughs elimineringsmatris används. [5]
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3 Metod  
 
För att besvara frågeställningarna i arbetet har olika tillvägagångssätt använts. Kapitlet inleds 
med att beskriva hur frågeställningarna har besvarats för att sedan gå vidare till att beskriva de 
olika metoderna som har använts för att nå det satta målet. Validitet och reliabilitet diskuteras 
till sist för att bedöma trovärdigheten av arbetet som utförts. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

För att besvara studiens första frågeställning har Polyas problemlösningsmetod använts och i 
samband med den har en nulägesanalys av den CAD-metodik som används i dagsläget på 
Fagerhult utförts. Det i kombination med data som fås ur utvärderingsmatriserna som 
använts för att besvara andra frågeställningen. Granskning av dokument som beskriver 
Fagerhults metodik har använts som metod. Konstruktörer på Fagerhult har också funnits 
tillgängligt som stöd. För att en förbättring skulle kunna ske var det viktigt att få en förståelse 
för hur riktlinjerna ser ut på företaget när det gäller modellering av produkter. Detta för att 
sedan kunna avgöra hur featurebaserad metodik, direktmodellering eller hybridmodellering 
skulle kunna användas som verktyg för att klara av de problem som finns idag vid 
framtagning av 3D-ritningar i Solid Edge. 

För att besvara studiens andra frågeställning har det till en början använts dokument och 
utbildningsmaterial både från Solid Edge databas och andra källor som beskriver hur 
metodikerna fungerar. Tre befintliga armaturer ur Fagerhults sortiment har även modellerats 
fram i Solid Edge för att hitta för- och nackdelar hos metodikerna. Det för att se vilka 
begränsningar som finns och se om de uppfyller de krav som ställs på armaturerna. 
Armaturerna är av typen plåtkonstruktion (Sheet metal), gjutkonstruktion, solidmodellering 
och ytmodellering för att skapa en möjlighet att utforska Solid Edges olika verktygsområden. 
Först har armaturerna modellerats med hjälp av featurebaserad metodik i Solid Edges 
Ordered-läge, sedan direktmodellering i Synchronous-läget. 

Kontakt med supportavdelningen på Siemens i Stockholm, utvecklarna av Solid Edge, har 
funnits tillgängligt för att få information om användningsområdena för de olika arbetslägen i 
programmet och hur vissa begränsningar som finns i programmets Synchronous-läge kan 
kringgås. 

Featurebaserad metodik och direktmodellering har sedan ställts mot varandra för att se vad de 
har för styrkor, svagheter och hur direktmodellering som är väldigt outforskat hos Fagerhult 
kan gynna produktutvecklingen. Det här har gjorts i form av utvärderingsmatriser med hjälp 
av SWOT-analyser på respektive CAD-metodiker som undersöks. Avslutningsvis har resultatet 
från SWOT-analysen överförts till en Pugh matris för att rangordna olika funktioner hos 
featurebaserad modellering och direktmodellering. 

3.2 Projektplan 

I uppstarten av projektet granskades kravspecifikationen (se bilaga 1) som presenterades av 
Fagerhult för att skapa förståelse om vad som ska utföras och vilka moment som projektet 
skulle bestå av. Utifrån den bildades en projektplan med syfte att ge en överblick på projektets 
delar och planerade milstolpar där specifika uppgifter skulle vara avklarade. Projektplanen 
visade även tillfällen som möten med handledare från Jönköpings Universitet skulle ske (se 
bilaga 2).  
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3.3 Datainsamling 

Dokument och experiment är valet av datainsamling för rapporten. Arbetet i Solid Edge på de 
tilldelade produkterna har bidragit med majoriteten av data som används för rapporten. Detta 
kompletterades sedan med studie av böcker, tidigare forskning och artiklar från Solid Edges 
egna hemsida. Genomgång av Solid Edges egna tutorials på direktmodellering gav en grund 
till data insamlad från egna erfarenheter i programmet. 

Jönköpings Universitets bibliotek har erbjudit ytterligare kunskap om CAD-metodikerna via 
olika databaser som ger tillgång till vetenskapliga artiklar samt böcker relevanta till ämnet. 

Dokument som beskriver Fagerhults användande av featurebaserad metodik har använts som 
referens under arbetet också. 

3.4 CAD-modellering av armaturer 

3.4.1 Syfte 

För att få förståelse för hur metodikerna fungerar, används och för att hitta för-och nackdelar 
som inte finns dokumenterade har en experimentell studie utförts. Detta för att sedan kunna 
jämföra featurebaserad metodik och direktmodellering med varandra som verktyg vid 
produktframtagning, med hjälp av SWOT-analys och Pughs elimineringsmatris. 

3.4.2 Mål med experimentstudie 

Målet med den experimentstudie som har utförts är att modellera upp fyra olika armaturer ur 
Fagerhults sortiment som ursprungligen är framtagna med featurebaserad metodik. 
Armaturerna i studien har först modellerats med hjälp av featurebaserad metodik i Solid Edges 
Ordered-läge för att se vilka features som modellerna består av, och för att veta vilka 
inställningar och parametrar som har använts. Detta för att sedan försöka återskapa en exakt 
kopia av den featurebaserade modellen i Synchronous-läget som gör att modellen kan skapas 
med direktmodellering.  

3.4.3 Armaturer för experiment 

Armaturerna som har använts som referenser för modelleringen i studien är uppdelade i fyra 
olika fall på två av Fagerhults produkter: 

• Plåtkonstruktion  

• Gjutkonstruktion  

• Formsprutningskonstruktion 

• Gjutkonstruktion byggd med hjälp av ytmodellering 

De olika fallen skapar möjligheten att utforska verktygen som finns i Solid Edge och som är 
anpassade för de olika typer av konstruktioner som fallen erbjuder. Det ledde även till en 
granskning av hur majoriteten av verktygen beter sig i Synchronous-läget. För att verkligen 
prova potentialen av Synchronous-läget hjälper det att arbeta på dessa fyra olika 
konstruktionsfall för att utvärdera hur arbetsläget arbetar med olika typer av verktyg.  
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3.4.3.1 Fall 1: Plåtkonstruktion 

Det första fallet som är en plåtkonstruktion är en del av en sammanställning (assembly) av flera 
komponenter. Detaljen är en avlång plåt som stansas och skärs ut med laser för att ta fram hål 
för att fästa diverse komponenter, elektronik och armaturhus. Delar av plåten har sedan 
bockats för att kunna passa ihop med resterande delar (Se figur 2). 

 

Figur 2: Bild på plåtkonstruktion i sammanställning 

Den här detaljen används i experimentet för att det är en plåtkonstruktion, vilket gör att det 
tillåter studien att utforska CAD-programvarans sheet metal-verktyg. En till anledning att 
detaljen undersöks är att den ingår i en större assembly vilket gör att det finns potential att se 
hur de direktmodellerade komponenterna beter sig när de ingår i en sammanställning av flera 
delar. För att utforska det är fall 2 en del av samma assembly som det här fallet tillhör. 

3.4.3.2 Fall 2: Formsprutningskonstruktion 

Denna detalj ingår i första armaturen som är en pendlad armatur gjord i plåt. Detaljen är en 
yttergavel som är formsprutad i plast och ska fästas på ändarna av produkten (Se figur 3). I 
komponenten finns fästhakar samt en estetiskt formad utsida som ska förmedla en attraktiv 
känsla till helheten av produkten. Utsidan har också företagets logga ingjuten. Konstruktionen 
tillåter att en komplex geometri kan utforskas för att se hur direktmodellering kan användas i 
ett fall med många sammanhängande features. 

 

Figur 3: Bild på produkt som modelleras i fall 2 
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3.4.3.3 Fall 3: Gjutkonstruktion 

Den här ingår i samma produkt som nästa fall och är en utomhusarmatur. I figur 4 visas 
stolpfästet till armaturen. Här fästs själva armaturen in med hjälp av en bricka på bakre sida av 
stommen. Det är en 3D-modell med komplex geometri, med många släppvinklar och 
avancerade detaljer. Precis som i det föregående fallet (fall 2) finns det möjlighet att se hur 
direktmodellering kan tillämpas på en komplex detalj. 

 

Figur 4: Gjutkonstruktionens utseende 
 

3.4.3.4 Fall 4: Gjutkonstruktion uppbyggd av ytmodellering 

Det fjärde fallet som undersöks (Se figur 5) är också en gjutkonstruktion, men som har tagits 
fram med hjälp av ytmodellering. Komponenten är en del av den assembly som det tredje fallet 
ingår i och är ett armaturhus. På detaljen ställs krav av företaget att armaturhuset ska utstråla 
samma estetiska kvalitet i en modell som är direktmodellerad som den ursprungliga modellen 
som är byggd med featurebaserad metodik. 

I det här fallet undersöks direktmodellering vid modellering i kombination av ytor och solider. 
Intresseområdet i det här fallet ligger i hur ytor skapas med hjälp av direktmodellering. Även 
här finns det möjlighet att se hur direktmodellering fungerar när en komponent ingår i en 
assembly. 

 

Figur 5: Ytmodellerad komponents utseende 
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3.4.4 Solid Edge som verktyg 

I studien har Siemens Solid Edge använts som CAD-verktyg eftersom möjligheten finns att 
modellera både med featurebaserad modellering och direktmodellering samt att Solid Edge är 
programmet som Fagerhult arbetar i. Referensmodellerna är ursprungligen byggda i Solid 
Edge. För att vara säkra på att få samma kontroll över de features som de består av är detta 
också en anledning till att just Solid Edge används som verktyg i den här studien. 

3.4.5 Ostrukturerad intervju 

I samband med framtagning av modellerna har kontakt vidhållits med konstruktörerna som 
har tagit fram referensmodellerna för att få svar på vilken design intent som finns bakom 
design, måttsättning, refererande till geometrier med mera i modellerna. I direktmodellering 
kan det vara relevant att veta vad som kan komma till att behöva ändras i senare skede av 
uppritningen. Därför är det viktigt att hålla dialog med konstruktörer på Fagerhult för att få en 
bättre insikt på armaturerna. 

3.4.6 Viktiga mått i ritningar 

Ritningarna till referensmodellerna har även studerats för att få ytterligare information om den 
design intent som hör till dem. Syftet med att undersöka design intent som finns hos 
modellerna var att med hjälp av den kunna avgöra vilka geometrier som förhåller sig till 
varandra. Också geometrier som måste behålla sin form och funktion. Detta för att sedan 
använda direktmodellering för att justera olika dimensioner. Utforskandet av hur 
direktmodellering kan användas för att göra om konstruktioner i återanvändningssyfte av 
modeller var intressant för den här studien och utvärderingen av metodikerna. 

3.4.7 Dokumentation av direktmodellering 

Under studiens utförande har rapportens skribenter och utförare av studien dokumenterat 
tankar om modelleringen och antecknat problem som uppstått vid featurebaserad-och 
direktmodellering. Syftet var att använda det som data till utvärderingen i slutet av studien. 

3.4.8 Utvärdering av metodik 

Som analysmetod har SWOT använts. Data som har samlats in från modellering och tidigare 
dokumentation har kategoriserats som styrkor, svagheter/brister, möjligheter och hot för de 
två metodiker som har undersökts. En SWOT-analys har utförts på featurebaserad metodik och 
sedan på direktmodellering. Resultaten används sedan för att ta fram krav  i Pughs matris för 
att systematiskt jämföra metodikerna, enkelt kunna presentera och definiera dess styrkor och 
svagheter. Med hjälp av de här utvärderingsmetoderna skulle det även finnas möjlighet att se 
hur direktmodellering kan integreras i Fagerhults arbetssätt. 

 

 

 

  



Metod 

14 

3.5 Nulägesanalys av CAD-metodik 

För att veta hur direktmodellering och featurebaserad metodik används i dagsläget utförs en 
analys på CAD-metodiken som visar riktlinjer och ställer krav för Fagerhults anställda vid 
konstruktion i Solid Edge. Det för att ha en utgångspunkt och även för att möjligtvis kunna 
föreslå hur direktmodellering kan integreras i den CAD-metodik som används. För att ta reda 
på vad företaget har för riktlinjer och krav har ett flertal dokument som beskriver metodiken 
granskats. En nulägesanalys har använts i kombination med Polyas problemlösningsmetod för 
att hitta en förbättring. En omformulering av Polyas problemlösningsmetod blir: 

1. Analys av nuläget: Hur ser metodiken ut idag, vad finns det för brister som vi känner och 
inte känner till? (Definitionsfas) 

2. Förändring av utvecklingsmiljö: Hur kan vi effektivisera arbetet? Finns det 
verktyg/resurser för effektivisering tillgängligt? (Planeringsfas) 

3. Författande av metoder: Dokumentation av förbättrad metodik. (Utförandefas) 

4. Utbildning av användare (Utförandefas) 

5. Uppföljning: Finns det efterfrågan om vidareutveckling? Behöver vi förändra, exkludera 
eller lägga till något? (Utvärderinsfas) 

För den här studien utförs steg 1–3, där nuläget blir analyserat, sedan med hjälp av data från 
observationer och dokument kan en effektivisering föreslås som blir dokumenterad i den här 
rapporten. 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Resultat som hämtas från studien går att tillämpa på alla företag som använder sig av Solid 
Edge. Även om denna studie fokuserat på Fagerhults armaturer är det fortfarande ett program 
som funkar likadant för alla användare.  

Då de olika fallen som arbetats på är av olika typer av tillverkningsmetoder styrker det 
trovärdigheten i rapporten då tester i Synchronous har gjorts på flera olika scenarion med olika 
utfall. Detta bidrar med en bättre övergripande uppfattning om arbetslägets kapacitet.  

Båda författarna har deltagit i arbete med CAD-programmet. Diskussion och utvärdering har 
gjorts på samtliga hinder och problem som framkommit vid 3D-ritandet. Detta i syfte att båda 
ska få insikt i vad den andre arbetat med och stött på för problem. Den här typen av 
arbetsprocess stärker trovärdigheten av studien.  

Dokumenten som har granskats och som beskriver CAD-metodik visar egentligen bara hur 
Fagerhults arbetssätt ser ut. Fagerhult har ett eget sätt att arbeta på vilket gör att det kan 
diskuteras ifall det som står i dokumenten är generaliserbart. Solid Edges utbildningsmaterial 
är dock riktat mot att lära upp nya konstruktörer i arbetssätt som fungerar i CAD, men det är 
bara verktygsmässigt och inte arbetsgången som de utbildar inom. 

Att fallen utforskar olika typer av produkter som tillverkas med hjälp av olika tekniker breddar 
studien till att testa alla verktyg i Solid Edge och ökar chansen att hitta fler för-och nackdelar 
hos metodikerna. 

För att kunna göra en tydlig och strategisk utvärdering användes SWOT-analys för att styrka 
validitet och reliabilitet. Genom att jämföra de två metodikerna, featurebaserad och 
direktmodellering, med hjälp av en väl utformad metod skapas en bra grund till att ta fram 
styrkor och svagheter. Det för att sedan utifrån dem kunna formulera krav som CAD-verktyget 
ska uppfylla och rangordna metodikernas funktionalitet med hjälp av Pughs 
elimineringsmatris.
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4 Genomförande och resultat 

En SWOT-analys sammanställdes för att visualisera för- och nackdelar som finns hos 
featurebaserad metodik och direktmodellering. Analysen har avseende på uppritande av 
följande produkter. Fagerhults metodik användes först för experimentet på featurebaserad 
CAD-metodik. Detta togs sedan vidare till direktmodellering i ett försök att återskapa samma 
modeller i Synchronous-läget genom att följa historikträdet som fanns till hands i Solid Edge. 
Studie av referensmodellen för detaljen studerades för att se hur konstruktören som ritade 
modellen arbetade. Som stöd har det också funnits ett sammanställande dokument på hur 
Fagerhult specificerar hur sina konstruktörer ska rita upp 3D-modeller. 

4.1 Hur används featurebaserad modellering och direktmodellering?  

4.1.1 Definition av nuvarande CAD-metodik 

Fagerhults CAD-metodik beskriver CAD-verktygets delar för att den som modellerar ska få 
större förståelse för programmet och hur featurebaserad modellering fungerar. CAD-
metodiken gör det begripligt och minskar chansen att modeller kraschar. Metodiken är väldigt 
grundläggande och fokuserar till största del att ge alla konstruktörer samma standardiserade 
basutbildning. 

Nedan presenteras en sammanställning av viktiga delar och steg i 3D-modelleringsprocessen. 
Dokument med nuvarande metodik på Fagerhult granskades för att skapa en tydlig punktlista 
på de viktigaste stegen som bör användas. Följande underrubriker beskriver specifika områden 
för hur CAD-arbete ska utföras på Fagerhult. Målet är att definiera nuläget på Fagerhult och 
sedan gå vidare med möjliga förbättringsförslag.  

4.1.1.1 Grundläggande arbetsmetodik i Solid Edge 

• Namnge features och referensplan så att funktionen är tydlig 

• Använd i första hand basreferensplan för att få en stabilare modell. Finns risk att 
modellstrukturen rasar vid modifiering eller borttagning av features. 

• Användning av nya referensplan istället för att använda ytor som kan komma att 
ändras, t.ex. en plan yta blir kurvad. 

• Planera modellering så att förändringar blir förutsägbara. Viktigt att veta vad som är 
beroende av varandra, Parent/Children relations. 

• Featurebaserad metodik i första hand sedan direkt modellering om det behövs 

• Metodiken beskriver hur inställningarna Finite, From/To, Through all och Through 
next används och vilken som är lämplig att använda vid olika scenarion. T.ex. när Finite 
inte ska användas, inte för genomgående hål, om en förlängning av geometrin görs kan 
det resultera i att hålet inte går helt igenom. Använd Through next istället. 
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4.1.1.2 Tillämpning av direktmodellering 

• Direktmodellering används primärt för importerade modeller 

• Modifiering av: 

- Läge 
- Orientering 
- Storlek 
- Offset 
- Borttagning 

• Fungerar med filer skapade i Solid Edge som har ett långt och komplext historikträd 
som inte går att modifiera på annat sätt 

• Ökar samarbetsförmåga med andra kunder 

4.1.1.3 Master och skapande av varianter av sammanställningar 

• Master detaljen skall endast användas för att styra och skapa fler varianter 

• Mastern får aldrig placeras i en sammanställning eller ritning. Det är enbart childs som 
skall användas för detta. 

• Bygg en stabil Master-fil innan varianter börjar skapas 

• Namnge features logiskt så att det blir enklare att se vad som är vad och vad som 
förändras i olika varianter av en part. 

• Använd dokument som beskriver vad de olika varianterna är för något och koppla ihop 
med Solid Edges OLE (Binder) funktion. 

4.1.1.4 Allmän konstruktionsmetodik 

• Radier läggs generellt sist i modellen om de inte beskriver grundformen 

• Radier och fasningar sist i historiken, bland annat med tanke på eventuella FEM-
beräkningar av modellen, då små ytor ger mycket längre beräkningstider än utan. 

• Kosmetiska rundningar i slutet av historikträdet 

• Ordning som rundningar läggs är viktigt, resultatet kan bli olika. 

4.1.1.5 Sheet metal 

• Vid Unbend, sträva efter att använda så få Unbend-features som möjligt i sin 
modellstruktur 

• Om det går, nyttja i så fall samma Unbend för flera efterföljande features 

• Unbend är inte ett verktyg för att skapa en flat pattern 

• Unbend använd till att skapa cutouts över bockningar 

  



Genomförande och resultat 

17 

4.2 Vad är för-och nackdelar med direktmodellering och featurebaserad 
modellering? 

För att kunna utvärdera vad för-och nackdelar är med de två olika metodikerna behövs 
undersökning göras på alla de ingående komponenterna. Fortsättningsvis kommer varje fall att 
presenteras med de resultat som framgått under arbetets gång. 

4.2.1 Fall 1: Plåtkonstruktion 
 

 

Figur 6: Referensmodell för plåtkonstruktion 
 
Plåtkonstruktionen modellerades först i Solid Edges Ordered-läge och sedan i Synchronous. 
Tillvägagångssättet för att skapa modellen i Synchronous var snarlikt det som användes i 
Ordered. Konstruktörens arbetsgång kunde följas genom att följa historikträdet för 
referensmodellen till viss del där andra åtgärder fick tillämpas. 

Vid direktmodellering av plåtkonstruktionen (Se figur 6) upptäcktes det att Synchronous-läget 
inte erbjuder samma kontroll vid uppritning av en konturfläns (Contour Flange). När en sketch 
som innehåller radier används för att skapa en Contour Flange dyker ett felmeddelande upp 
som säger: 

“Contour Flange Cylindrical flanges or multiple bends without flanges between the bends are 
not valid Synchronous sheet metal features.” 

I Synchronous tillåts bara skarpa kanter i en sketch som används till att skapa en Contour 
Flange. Det här problemet uppstod vid skapande av grundgeometrin hos modellen. 
Plåtkonstruktionen som används som referensmodell består till grunden av en Contour Flange 
som hål sedan skärs i (Se figur 7). 
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Figur 7: Referensmodellens kontur som är framtagen med en Contour flange-feature 

I det här fallet, eftersom att ingen lösning för att kringgå det här problemet hittades för att 
kunna återskapa konturens radier, fick en kontur med liknande mått och geometri användas. 
Vidare arbete gjordes på detta för att testa resterande features som använts. Konturen som 
användes ritades upp utan radier, med skarpa hörn istället (Se figur 8 & 9). 
 

 

Figur 8: Övre bild visar hur Contour flange kan ritas med radier i Ordered 

 

Figur 9: Sketch ritad i Synchronous där radier inte kan inkluderas i hörn för Contour flange 
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Även om samma inställningar används som styr hur bockningarna ser ut fås inte samma typer 
av bockningar i Synchronous som i Ordered-modellen. I båda fallen användes samma radie, 
men resultaten blev olika. I det här stadiet av modelleringen skiljer sig modellen från originalet 
på grund av att kontrollen av bockningar inte är samma i Synchronous (Se figur 11) som i 
Ordered (Se figur 10). 
 

 

Figur 10: Övre bild visar utseende på Contour Flange geometrin i Ordered 

 

Figur 11: Övre bild visar utseende på Contour Flange geometrin i Synchronous 

 

I Ordered, när hålen som sitter på plåtar som redan är bockade skulle skäras ut ur 
konturflänsen, användes ett verktyg som heter Unbend som flätar ut plåten och sedan ett 
verktyg som skär ut plåten. Sedan används ett verktyg som heter Re-bend som bockar tillbaka 
plåten i läget som den var innan. 

I Synchronous finns inte verktyget Unbend, vilket gör att samma process inte går att utföra med 
direktmodellering. För att kunna återskapa den här processen kombinerades Ordered med 
Synchronous. Tillvägagångssättet gick ut på att istället byta till Ordered-läget och utföra 
processen som beskrevs tidigare och konvertera geometrin till Synchronous.  Ett mellanting där 
Ordered bara används för att använda Unbend, sedan använda Synchronous för att skära ut 
hålen och bocka tillbaka fungerade inte. När ett hål existerar på en yta som ska bockas tillbaka 
i Synchronous kom ett felmeddelande fram som säger: 

 
“Hole features defined during an Unbend operation cannot be moved to Synchronous.” 
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Det här problemet ledde till att en form av hybridmodellering fick appliceras för att återskapa 
vissa delar inom områden direktmodellering var begränsat. Vid konvertering av features som 
var skapade med featurebaserad modellering till direktmodellering förlorades historiken och 
de sketcher som använts för dem. Men det fanns ändå en möjlighet att justera hålens 
dimensioner och position med hjälp av direktmodellering i Synchronous. 

Slutresultatet av den direktmodellerade versionen av plåtkonstruktionen blev inte en exakt 
kopia geometriskt av den referensmodellen, eftersom att konturflänsen som är grunden för 
modellen inte kunde återskapas. Det var däremot möjligt att skapa en modell med samma längd 
och placera ut håligheter på plåten med samma dimensioner och position som i originalet.   

Tillvägagångssättet för att modellera upp komponenten med direktmodellering har varit 
samma som i användandet av featurebaserad metodik, med vissa begränsningar där Ordered-
läget var tvunget att användas istället. Dock skapades inte geometrin på samma sätt. Vid 
featurebaserad metodik skapas en relation mellan den sketch som används och geometrin som 
skapas utifrån den, men i direktmodellering bildades ingen relation mellan dem. Det ledde till 
att när en geometri skapades utifrån en sketch kunde dess dimensioner inte justeras via 
sketchen. Istället fick geometrin måttsättas med så kallade PMI-dimensioner, tredimensionella 
mått (Se figur 12). De sketcher som använts lagrades i “Used sketches” som kunde återanvändas 
till liknande geometrier om det skulle behövas, även de kunde justeras om. 

 

Figur 12: Exempel på PMI-dimensioners utseende 

Vid vidare testning av Synchronous-lägets förmåga att justera geometrier i efterhand när 
modellen är “färdig” fanns det möjlighet att ändra på dimensioner, såsom längd, bredd och 
position där bockningar börjar. Även utskärningar kunde förflyttas och dimensioner kunde 
ändras på geometrierna. Vinklar på bockningar kunde också justeras.  Mått kunde raderas från 
geometrier som redan var skapade utan att modellen ändrade på sig för att sedan måttsätta på 
nytt. Det gjorde det möjligt att sätta ut PMI-dimensioner på ett sätt som görs på ritningar som 
används till tillverkning, där hela komponenten ses som en stor geometri istället för en 
uppdelning av features. 

I Synchronous slogs ytor ihop när features överlappar varandra. Ett exempel på det var när en 
utskärning skapades med hjälp av flera olika Cutout-konturer. Istället för att hålet sågs som en 
uppdelning av features såg programmet utskärningen som en enda Cutout-feature och slog ihop 
dem. Det gjorde det enkelt att ändra dimensionerna på utskärningen. 
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4.2.2 Fall 2: Formsprutning 
 

  

Figur 13: 3D-modell som visar den formsprutade produkten 

Test gjordes på denna formsprutade produkt (Se figur 13), uppritad som Fagerhult ritar sina 
produkter i vanliga fall, i Ordered-läget. Första testet gjordes genom att konvertera 
solidmodellen från Ordered till Synchronous. Istället för att det felar med ett felmeddelande 
som i föregående sheet metal-armatur fungerar detta att göra i solidmodellering. Enda 
problemet som dök upp var en varning som säger: 

“Thin wall feature detected. If moved to synchronous the resulting geometry will be 
represented with a face set” 

Detta var inget som hindrade konvertering utan det skapades istället en “Face set”.  
Troligtvis beror det på en feature som heter “Move face” som gav lite problem när en Mirror 
skulle göras i Ordered-läget. 

 
Figur 14: Bild på hake som användes vid test av förflyttning 

 
Försök gjordes genom att använda en av Synchronous funktioner som tillåter användaren att 
ta tag i flera features och flytta dem längs med en yta. Funktionen används på haken i figur 14. 
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Problem stöttes på då det krävdes mycket datorkraft vilket saktar ned programmet och gör det 
svårt att få precis kontroll på operationen. En starkare dator än den som blev tilldelad 
skribenterna hade underlättat för att det här ska gå utföra på ett sätt att responstiden hos 
programmet minskar.  

Att flytta på den här typen av torn och liknande features är väldigt smidigt, om nu datorkraft 
finns tillgänglig till att göra det. En enkel markering med verktyget “Selection tool” ramar in 
önskade features för att sedan ge möjlighet till att dra i koordinatsystemet som skapas för just 
det som har markerats. Sedan går det förflytta fritt i de riktningar som önskas. En simpel och 
användbar funktion om det behövs göras små korrigeringar eller liknande. 

  

Figur 15: Kurvad yta där ett spår skärs ut          Figur 16. Uppritning av halv modell i fall 2 

För att skära spår i en kurvad yta som på bilden ovan (Se figur 15) används i Ordered ett Cutout-
verktyg med en From/To inställning. Detta innebär att det går att rita sketchen på ett plan för 
att sedan projicera den på ett startplan (kurvade ytan) som början av utskärningen. Sedan väljs 
“To” till samma kurvade yta med alternativet offset som låter användaren göra ett spår som 
syns på bilden med ett jämnt djup längs med hela ytan. 

Det här fungerade inte i Synchronous. Det finns inget alternativ för Offset tillgängligt i 
Synchronous Cutout-verktyg vilket resulterade i att utskärningen fick skapas på ett annat sätt 
vilket blev mer tidskonsumerande. En skiss fick projiceras på den kurvade ytan som sedan 
gjordes om till en yta med hjälp av “Bounded”-verktyget. Därefter fick From och To väljas enligt 
samma process som beskrevs tidigare i Ordered. Extra steg fick utföras i Synchronous för att 
kringgå detta om inte användning av hybridmodellering väljs istället. När hybridmodellering 
används för att lösa problemet kan “Cutout”-verktyget med en “From/To”-inställning användas 
i Ordered-läget för att sedan konvertera operationen till Synchronous.  

Efter att ha ritat upp modellen (Se figur 16) i Synchronous från grunden dök ett problem upp 
med Thin wall. Detta kan vara ursprunget till varningen som uppstod när komponenten skulle 
konverteras från Ordered till Synchronous. Det som var problemet i Synchronous när soliden 
skulle holkas ur var när programmet skulle göra fina övergångar efter att väggtjocklek valts. Det 
uppstod också problem när en “Unique thickness” skulle skapas på spåren som skulle vara 
något tunnare än resten av modellen. För att kringgå detta problem i Synchronous används 
hybridmodellering, alltså ett historikträd skapas i samma fil för att kunna använda Ordered där 
Thin wall-operationen utförs istället. Det är skillnad mellan hur samma verktyg agerar i olika 
arbetslägen. I Synchronous skapas huvudväggtjockleken först. För att sedan skapa unika 
väggtjocklekar på valda positioner markeras de ytor som ska ändras. Det finns alltså inget 
alternativ som heter “Unique thickness” i verktygsmenyn som det är i Ordered-läget. 

De varningar och problem som presenterats för denna modell har varit överkomliga och många 
gånger fungerat att kringgå med hjälp av hybridmodellering som sedan konverteras till 
Synchronous. 
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4.2.3 Fall 3: Gjutkonstruktion 
 

  

Figur 17: 3D-modellerad representation av gjutkonstruktion (vänster bild)            

Figur 18: Bild på snäppen med tillagda radier (höger bild) 

Gjutkonstruktionen modellerades först i Ordered och sedan i Synchronous (Se figur 17). Sättet 
som konstruktionen byggdes upp var snarlik det som användes när direktmodellering 
applicerades. Som i tidigare fall fick hybridmodellering användas som metodik där 
direktmodellering hade sina begränsningar. 

I det här fallet fick hybridmodellering tillämpas när ett flertal snäppen skulle skäras ut på en 
kurvad yta i armen på konstruktionen (Se figur 18). Eftersom att Synchronous saknar 
inställningen att skära från en yta med en offset som i fall 2 fick Ordered användas för att utföra 
det. Snäppena skärs till en början ut där de har samma dimensioner. Sedan används ett Offset-
verktyg för att förlänga det mellersta snäppet med några millimeter, i den featurebaserad 
modellen. I Synchronous kunde ena kortsidans yta markeras och styrhjulet användas för att 
förflytta ytan för att förlänga snäppet. 

Med Synchronous var det möjligt att justera om fillets och drafts som skapats tidigt i 
framtagning av modellen hos enklare geometrier, utan att features slutar fungera. Förflyttning 
av hål i radiell och axiell riktning på rören fungerar, dock fanns det svårigheter när de skulle 
förflyttas axiellt när cylindrarna övergick från en radie till en annan. Vid det fallet fick nya hål 
placeras ut. 

Dimensioner hos armen som består av en komplex geometri, ett nätverk av gropar eller 
släppvinklar och radier, var svårare att ändra på. Vid justering av dimensioner krockade ytor 
och features med varandra vilket gjorde att ogiltiga geometrier skulle skapas. För att det skulle 
vara möjligt att ändra på den komplexa strukturen fick armen förenklas genom att radier och 
släppvinklar raderas för att sedan justera dimensioner. Radier och släppvinklar kunde sättas ut 
igen efter det. 
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Figur 19: Nedre modell visar ursprungligt utseende hos kanten och övre modell visar felaktig 
geometri som skapades 

Något som upptäcktes var att placering av PMI-mått, från vilken kant de mäts ifrån och om de 
är fria eller drivna dimensioner, var viktigt vid komplexa geometrier när de byggs. Det just för 
att kunna ha kontroll över hur geometrin förändras om en dimension skulle behöva justeras. 
Ett exempel var när ett längdmått på armen skulle ändras och en sned yta skulle förflyttas (Se 
figur 19). När längdmåttet ändrades vändes ytan åt andra hållet vilket inte var avsikten. Det 
berodde på att armen var dimensionerad med olika drivna mått som mätte från olika riktningar 
som resulterade i att kontrollen förlorades över geometrin. För att oförutsägbara ändringar i 
geometrin inte skulle hända låstes dimensioner. 

Gjutkonstruktionen var symmetrisk, vilket gjorde att den kunde modelleras som en halva med 
alla de features som ska inkluderas och sedan speglas med hjälp av Mirror-verktyget i Solid 
Edge. I Ordered-läget fungerade det utan problem, en speglad version av soliden skapades. 
Dock på grund av armens komplexa struktur gick det inte att använda samma procedur i 
Synchronous. Anledningen var för att vissa ytor i armen inte kunde speglas och en tät modell 
inte kunde skapas (Se figur 20). 
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Figur 20: Modell i Synchronous, där den blå halvan är den speglade delen. 

Den speglade halvan blev en grupp med ytor som inte gick att modifiera med solidverktygen. 
Ett exempel på det var när borrhål skulle placeras ut mellan halvorna. Endast halvan som var 
en solid kunde borras, medan den speglade halvan inte ändrades (Se figur 21). Istället används 
Mirror-verktyget som fanns i Ordered-läget för att skapa en spegelvänd solid. 

   

Figur 21: Vänster modell visar försök att använda spegelverktyg i Synchronous och sedan 
borrning. Höger modell visar resultat av spegling och borrning i Ordered 

I efterhand var det enklare geometrier i modellen som var lättare att justera, såsom höjd på 
stolpen, förflyttning av hål, ändring av radiestorlekar och släppvinklar. 
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4.2.4 Bortfall 

I studien var det tänkt att ett fjärde fall skulle undersökas, ett fall där en komponent gjord med 
hjälp av ytmodellering skulle byggas upp. Syftet med att undersöka den här konstruktionen var 
att se hur ytmodelleringsverktygen fungerar med direktmodellering i Synchronous-läget. Men 
på grund av det omfattande arbetet på de föregående modellerna fanns det inte tid till att 
undersöka den sista armaturen. I det andra och tredje fallet fanns det dock tillfällen att testa ett 
par ytmodelleringsverktyg, t.ex. Sweep, Copy surface, Trim, Extend, Replace surface och Stitch 
som fungerade likadant som i Ordered. 

Det fanns förutsättningar att undersöka assembly-området i Solid Edge men det föll bort på 
grund av tiden att undersöka modellering i Synchronous. 

4.3 Slutgiltigt resultat 

Fagerhults CAD-metodik beskriver kortfattat om hur varje verktyg fungerar när 
featurebaserad metodik tillämpas. Allmän konstruktionsmetodik beskrivs även och hur en 
modell ska förberedas för att undvika skapande av icke stabila CAD-modeller. Metodiken ger 
en grund till modellering, men beskriver inte exakt hur en konstruktör ska skapa en modell. 
Dokumentet ger konstruktören fria tyglar och har inte svar på hur alla problem ska lösas och 
funktioner ska skapas. 

Studien visar upprepade tillfällen där verktygen i Synchronous-läget har varit begränsade till 
att kunna utföra vissa typer av utskärningar. Det har varit utskärningar där en offset från en 
yta används. Surface-verktyg har istället funnits tillgängliga till att återskapa den här typen av 
utskärningar vilket kan visa att tillvägagångssättet är annorlunda i direktmodellering än i 
featurebaserad metodik. 

Även vid skapande av konturflänsar hos plåtkonstruktionen har det påvisats vara 
begränsningar i Synchronous. Dock är det inget som gör att användning av direktmodellering 
ska uteslutas för att konstruera plåtkonstruktioner eftersom att det även påvisades att 
Synchronous klarade av att återskapa majoriteten av första fallet. Flera typer av 
plåtkonstruktioner skulle behöva utforskas för att bekräfta dess begränsningar. 

I de fall som Synchronous har varit begränsat fanns hybridmodellering som ett tillgängligt 
alternativ där Ordered används istället och sedan konverteras till Synchronous. 
Hybridmodellering fungerar dock bara i en riktning, vid arbete med direktmodellering som 
vald metodik och konverterar features med historik till att bli historiklösa.  

Vid val att använda featurebaserad metodik i första hand för att bygga konstruktioner i Solid 
Edge är det osäkert om hybridmodellering kan tillämpas på ett sätt som gör att en stabil 
modell kan uppnås. Detta eftersom att direktmodellerade ytor inte kan konverteras till att bli 
featurebaserade och att det inte är möjligt att bygga med Synchronous-verktyg på Ordered-
modeller. För att förtydliga tillåter inte Solid Edge att en direktmodellerad designyta skapas 
på en parametriskt featurebaserad 3D-modell. 

Direktmodellering har visat att förflyttning av grupper som består av flera ytor har ersatt vissa 
verktyg som fanns i Ordered. Justeringar av enklare och komplexa geometrier kan fungera 
beroende på hur modellen är byggd. Vid komplexa geometrier var det möjligt att förflytta och 
ändra dimensioner till en gräns att features krockar. Även här skulle en undersökning behöva 
göras för att se hur direktmodellering kan användas så att förändringar kan utföras utan att 
modellen säger ifrån.
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5 Analys 
 
Frågeställningar som analyseras i det här kapitlet är: 

Frågeställning 1: Hur används featurebaserad modellering och direktmodellering? 

Frågeställning 2: Vad är för-och nackdelar med direktmodellering och featurebaserad 
modellering? 

5.1 Hur används featurebaserad modellering och direktmodellering? 

Direktmodellering eller Synchronous som det kallas i Solid Edge ger många möjligheter men 
också en hel del problem. I vilken utsträckning Synchronous kan användas är svårt att säga men 
något som går att konstatera utefter resultat och utvärdering av studien är att metodiken är 
lämplig för att skapa mindre komplexa konstruktioner, till exempel enklare 
plåtkonstruktioner.  Synchronous visade sig vara effektivt för att bygga enkla 
plåtkonstruktioner, då en sketch inte behövdes för att skapa en förlängning eller bockning på 
en plåtkant. Trots att det visar sig effektivt finns det vissa begränsningar hos verktyget.  

Det har visats att produkter som i fall 2 och 3 går att modellera med hjälp av Synchronous. 
Andra fallet var en gjutkonstruktion i metall och det tredje fallet var en formsprutning i plast. 
För att skapa vissa geometrier fick ett annat tillvägagångssätt tillämpas genom att använda 
andra features, vilket gav samma resultat. Men ibland fick hybridmodellering användas där 
Synchronous inte klarade av att skapa en viss feature. 

Studie och insamling av data på Fagerhults CAD-metodik har visat tecken på design intent och 
att det finns en standardiserad utbildning som konstruktörer på företaget ska följa i Solid Edge. 
Även om det är en grundlig utbildning bidrar det till att de anställda som arbetar i programmet 
har samma tillvägagångssätt när de angriper en uppgift. Detta kan kopplas direkt till kapitlet 
Design intent och vad benämningen står för. Att redan från början ha ett tänk i att standardisera 
och ha konstruktörer på samma grund i uppritande av sina modeller ger ett intryck av att man 
förebygger problem som inte uppstått. När de som ritar modeller redan från början angriper 
3D-modelleringen med en metod som är standard i företaget underlättar det ifall en uppgift 
skulle tas över av en annan konstruktör. Vad som är svårt är att få alla att hålla samma 
arbetssätt under hela arbetet. Olika personer angriper problem på olika sätt och detta resulterar 
i variation av metodik under 3D-modellens uppbyggnad. Den nuvarande metodiken på 
Fagerhult grundar sig i featurebaserad metodik och därför inte lika applicerbar på 
direktmodellering, däremot är tankesättet viktigt. En grundläggande metodik behöver 
framställas med inriktning på hur integrering av direktmodellering ska utföras när 3D-modeller 
skapas.  

Synchronous kan ses som ett hjälpmedel istället för att helt och hållet rita endast i 
direktmodellering. Många gånger är rätt tillvägagångssätt att använda direktmodellering för att 
komplettera den featurebaserade metodiken, vilket innebär att hybridmodellering utövas. 
Utefter studierna och dokument insamlade under arbetets gång blir detta ett lämpligt sätt att 
integrera synchronous/direktmodellering i Fagerhults nuvarande metodik. Att till en början se 
direktmodellering som ett starkt hjälpmedel är troligtvis rätt inställning innan kompetens för 
att effektivt kunna utöva konsten med direktmodellering erhålls.   

Direktmodellering är ett område som kan användas till konceptmodellering. Genom att 
modellera utan historik kan fokus ligga i att ta fram design när konceptmodellen byggs upp. 
Detta kan bidra med att en 3D-modell byggs upp snabbt och effektivt för att inspirera till en ny 
produkt. Även om en ny modell skulle behöva ritas upp efter konceptmodelleringen för att ha 
en stabil modell att arbeta på kan det fortfarande spara tid i konceptfasen. För att tydligare 
kunna bevisa att direktmodellering sparar tid i konceptfas hade ytterligare experiment behövts 
göras. 
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5.2 Vad är för-och nackdelar med direktmodellering och featurebaserad 
modellering? 

5.2.1 SWOT-analys 

Styrkor och svagheter har ställts mot varandra för att få en tydlig bild hur skribenterna upplevt 
programmet Solid Edge när de ritat upp de olika konstruktionsfallen. En analys presenteras för 
både featurebaserad modellering i Ordered samt direktmodellering i Synchronous (Se bilaga 
3). Data som har använts i SWOT-analysen grundar sig i observationer från studien som har 
utförts och tidigare dokumentation som beskriver metodikerna. 

Många styrkor och svagheter går att hämta ur den sammanställda SWOT-analysen. 

En möjlighet med featurebaserad modellering är den att det är ett hierarkiskt historikträd. 
Genom detta träd finns det möjlighet att gå tillbaka till tidigare steg och ändra mått. Även 
konstruktörens tillvägagångssätt kan följas på ett enkelt sätt eftersom att de features som har 
använts för att skapa CAD-modellen ligger i kronologisk ordning. Men det kan vara svårt för en 
konstruktör att förstå hur geometrier relaterar till varandra när hen får ta över en modell som 
en annan konstruktör har haft ansvar för. En svaghet med historikträdets funktion är att i vissa 
fall krockar relationer när ändringar görs tidigt. De “Parent/Child”-relationer som bildas 
mellan features är användbara när justeringar görs tidigt i historiken för att geometrier senare 
i trädet också förändras beroende på hur de är måttsatta. Dock kan det som tidigare beskrivet 
hända att features slutar fungerar på grund av att relationer krockar.  
 
Det krävs eftertanke i hur modeller byggs och hur mått och relationer sätts när en stabil modell 
är i behov. Det kan vara tidskrävande och avancerat när modellen är komplex. I ett scenario där 
modellen blir för komplex och det blir svårt att ändra mått på tidigare features i en 
featurebaserad modell kan direktmodellering användas för vidare justering. Då behöver 
modellen konverteras till en historiklös modell och då förloras funktionen att gå tillbaka i 
historikträdet. Vid det här fallet finns revisionshantering till hjälp och det går alltid att backa 
till en tidigare revision om historikträdet skulle behöva användas. 

Modeller kan delvis byggas med featurebaserad metodik och direktmodellering. Det finns 
möjlighet att skapa en modell med historiklösa features (Synchronous) som grund för att sedan 
bygga vidare med features som har historik (Ordered). Hur den funktionen kan användas kan 
diskuteras. Historiklösa features kan dock inte byggas på featurebaserade modeller. 

Både i Ordered och i Synchronous finns det möjlighet att återanvända sketcher för att skapa 
samma sorts geometri eller för att göra en annan variant av en sketch. 
Ordered har ett välutvecklat sheet metal-läge som många gånger kan medföra mer kontroll än 
sheet metal i Synchronous-läget. Det finns även tillgång till ytmodellering och solidmodellering 
vilket breddar dess användningsområde. Även Synchronous har de verktygen, dock är det 
begränsat och vissa features skapas på andra sätt. En konstruktör som är obekant med 
direktmodelleringsläget kan få det svårt att skapa vissa geometrier på grund av sin vana med 
featurebaserad metodik.  
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Featurebaserad modellering är tillförlitlig och en väl utövad metodik som hängt med länge i 
CAD-programmens historia. Då denna metodik har varit industrins standard som CAD-
metodik i flera år finns det tillgång till dokument och lärda konstruktörer som kan ge stöd för 
att lösa problem och för att arbeta effektivt med modellering. Nedan visas de viktigaste 
punkterna ur SWOT-analysen för featurebaserad modellering (Se figur 22). 

 

Featurebaserad 

modellering - 
Ordered 

Fördelar Utmaningar 

 

 

Intern 

Styrkor 
• Möjlighet att gå tillbaka i 

historikträdet och ändra mått 
som ändrar hela konstruktionen 
 

• Features i kronologisk ordning, 
lätt att följa och strukturera. Ser 
konstruktörens arbetsgång 

Svagheter 
• Relationer kan krocka 

vid ändringar 
 

• Svårt att ändra 
komplexa modeller 
utan att features slutar 
fungera 

Figur 22: Utdrag ur SWOT-analys för featurebaserad modellering (bilaga 3) 
 
Direktmodellering kan vara ett effektivt verktyg eftersom att det arbetar med fokus på 
geometrier. Synchronous ser modeller som en uppdelning av ytor istället för en uppbyggnad av 
olika features. Det gör att ytor kan förflyttas utan att behöva tänka på “Parent/Child”-relationer 
som kan krocka. Något som kan hända när en grupp med ytor förflyttas är att när de förflyttas 
så att de ligger parallellt på samma plan som en annan yta sammansmälter de och går inte att 
flytta enskilt längre (Se figur 23). Det gör att ytorna måste återskapas igen, vilket kan vara 
tidskrävande. 

  

Figur 23: Exempel på när ytor sammansmälter vid förflyttning, tornets ena sida förflyttas 
och smälter sedan ihop med den stora kubens sida. Resultatet är den grönmarkerade ytan  

Synchronous i Solid Edge identifierar liknande ytor. Vid skapande av delar kan den hitta till 
exempel symmetri som gör att när en yta förflyttas kommer förflyttningen ske för en identisk 
yta fast spegelvänt. Här skapas en Face Relation som går att ignorera tillfälligt med funktioner 
i Synchronous, eller genom att ta bort relationen utan att modellen slutar fungera.  
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En möjlig fördel med direktmodellering i Solid Edge är hur CAD-modeller måttsätts med hjälp 
av PMI-dimensioner eftersom det går att måttsätta modellen som en geometri istället för att 
varje feature ska definieras med mått. Det gör också att en översikt av alla mått fås, jämfört med 
Ordered där en feature behöver öppnas för att se måtten. Detta gör att det är lättare att ändra 
mått i Synchronous. Riktningen för hur ett PMI-mått mäts kan bestämmas vilket ökar 
möjligheterna för måttsättning.  

En funktion i Synchronous är att modeller som importeras från andra CAD-program som inte 
har features kan modifieras och geometrier i dem identifieras automatiskt. Det skulle kunna 
öka stöd för samarbete mellan olika CAD-verktyg och i lägen där konstruktörer som är lärda i 
ett visst verktyg inte behöver begränsa sig till just den programvara som används på ett företag. 
Nedan visas de viktigaste punkterna ur SWOT-analysen för direktmodellering (Se figur 24). 

Direktmodellering - 
Synchronous 

Fördelar Utmaningar 

Intern Styrkor 
• Historiklöst skapar 

möjlighet att justera 
geometrier utan att 
behöva tänka på när 
features skapas 
 

• Ändringar kan göras utan 
krock med tidigare satta 
relationer 

Svagheter 
• Vissa verktyg fungerar inte 

likadant som i Ordered 

 
• Historiklöst vilket innebär 

att man tappar möjlighet att 
gå tillbaka i historikträdet 
för modifieringar  

Figur 24: Utdrag ur SWOT-analys för direktmodellering (bilaga 4) 
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5.2.2 Pughs matris 

De styrkor och svagheter som är listade i SWOT-analysen har varit utgångspunkten för att 
definiera kraven i Pughs matris. Kraven som utvärderas kopplade till de verktygsområden som 
har undersökts i studien och hur Ordered/Synchronous fungerar rent allmänt. I utvärderingen 
har featurebaserad modellering använts som referens för att se om funktionerna hos 
direktmodellering är bättre eller sämre.  

Till en början var det tänkt att endast en SWOT-analys skulle användas i utvärderingen av 
featurebaserad modellering och direktmodellering. Men för tydlighetens skull har Pughs matris 
använts för att presentera vilka styrkor som metodikerna har för att enklare kunna se skillnaden 
mellan dem.  

Värdena i Pughs matris summeras inte då syftet med matrisen inte är att sålla bort någon av de 
två metodikerna. Däremot ger den en tydlig insikt i när man kan välja att arbeta med antingen 
featurebaserad metodik eller direktmodellering. Kraven har radats upp och markerats med +, 
- , eller 0. Där noll betyder att metoderna fungerar lika bra för just det kravet.  De kraven som 
har markerats med ett “?” kan inte värderas eftersom att de behöver undersökas vidare. 
Featurebaserad modellering presenteras som Koncept A medan direktmodellering visas som 
Koncept B i matrisen. 

Utvärdering av CAD-metodiker 
Krav Koncept Kommentarer 
 

A  B 
 

Geometrisk kontroll 
 

- 
 

Användarvänligt 
 

0 
 

Måttsättning 
 

- 
 

Tillgängliga verktyg/features 
 

- Antalet features och inställningar är färre 
Hantering av featurelösa modeller 

 
+ 

 

Kontroll över features, t.ex. offset 
 

- Mindre inställningar i direktmodellering 
Omdesign av 3D-modell 

 
+ Inga “parent/child”-relationer som krockar 

Konceptmodellering 
 

+ 
 

Minskad filstorlek 
 

+ Filstorleken är mycket mindre hos modeller i direktmodellering 
Historik för att se hur modellen byggts upp 

 
- Svårt att se konstruktörs arbetsgång 

Figur 25: Utdrag ur Pugh matris som använts vid utvärdering (Bilaga 5) 

Utifrån detta utdrag ur Pugh-matrisen kan man tydligt se ett område där direktmodellering 
dominerar (Se figur 25). Matrisen visar att direktmodellering är mer anpassat för att arbeta 
med skapa en omdesign hos en 3D-modell eller att ta fram nya idéer genom konceptgenerering. 
Pugh-matrisen ger ett visuellt och mer direkt resultat som sammanfattar SWOT-analysens 
beskrivning av för- och nackdelar. Hela Pugh-matrisen som använts i utvärderingen finns i 
bilagor.
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Metoddiskussion 

Då tillvägagångssättet har varit sådant att armaturerna har ritats upp i Synchronous, fast med 
samma angripande som vid ritande i Ordered, kan ha bidragit med sämre resultat. 3D-
modellerna anpassar sig troligtvis bättre till Synchronous ifall modellen ritas upp på ett annat 
tillvägagångssätt. Detta blev dock svårt under arbetet då kunskapen och erfarenheten med 
dessa produkter och varje komponents exakta funktion fattas, med andra ord blir design intent 
svårt för skribenterna att tillämpa på arbetet.  

Tiden som har varit avsatt till denna studie räckte inte till att bli expert på programmet. När 
projektet startades hade skribenterna endast en grundutbildning i Solid Edge. Detta resulterar 
i implikationer då kunskapen till att vara som mest effektiv i Solid Edge, både i Ordered, 
Synchronous och hybridmodellering, inte är uppfylld. En mer erfaren CAD-ritare inom detta 
programmet kan troligtvis åstadkomma bättre resultat. Dock är det möjligt att en oerfaren ser 
saker i ett annat perspektiv vilket kan leda till att annorlunda resultat tas fram gentemot vad en 
expert hade fått fram. 

Ifall examensarbetet hade gjorts igen hade studien fokuserat på att undersöka ett enda 
verktygsområde istället, till exempel bara plåtkonstruktion eller ytmodellering. I studien testas 
varje verktygsområde vilket egentligen leder till att verktygen inte kan undersökas i flera 
scenarion. Om ett specifikt verktygsområde hade undersökts i studien inom direktmodellering 
hade det kanske ökat chansen att hitta potential för metoden och dess tillämpningsområde. 

6.1.1 Bortfallsdiskussion 

Eftersom att det fjärde fallet inte hann undersökas resulterade det i att ytmodelleringsverktygen 
inte kunde utforskas tillräckligt. Ett fåtal ytmodelleringsverktyg testades i fall två och tre, dock 
har inte en modell som endast består av surface-features skapats med Synchronous. Det 
innebär att studien inte innefattar tillräckligt med data för att kunna göra en giltig utvärdering 
för ytmodelleringsverktyg i Synchronous-läget. 

I studien fanns det möjlighet att undersöka hur direktmodellerade komponenter beter sig i 
sammanställningar, men på grund av tidsbrist föll det bort i studien. Här behövs mer data för 
att kunna avgöra om direktmodellering anses vara lämpligt vid sammanställning av olika 
storlekar. När featurebaserad metodik används finns det möjlighet att använda konturer till en 
3D-modell som hör till en annan del i en assembly, vilket gör att den kommer ändra på 
dimensioner och geometri när konturen förändras. Det hade varit intressant att undersöka om 
det går att tillämpa hos direktmodellering. 

6.2 Implikationer 

Studien som genomförts i syfte att effektivisera Fagerhults CAD-metodik lämpar sig som 
startpunkt och grund i vidare arbete för att åstadkomma detta mål. Genom denna övergripande 
undersökning av Solid Edge arbetsverktyg kan arbetet öppna nya vägar att ta sig an vanliga 
konstruktionsfall. Utifrån denna rapport kan Fagerhult och andra ta beslut om det finns 
potential och möjligheter i att använda nya CAD-verktyg för att angripa sina problem. Arbetet 
kan ge läsaren förståelse för vad det innebär att arbeta med modeller som består av historiklösa 
geometrier. 

  



Diskussion och slutsatser 

33 

6.3 Slutsatser och rekommendationer 

Ett antal rekommendationer kommer att presenteras utifrån data insamlad från experiment 
och de utvärderingsmatriserna som använts. Rekommendationerna kommer att representera 
studiens slutgiltiga resultat och vad skribenterna anser borde undersökas vidare i och vad som 
kan gynna Fagerhults CAD-metodik i längden. 

Synchronous är väldigt smidigt när solider ska modelleras utan att ha allt för mycket att förhålla 
sig till. Kan måttsättning och arbete efter en ritning bortses går det att bygga väldigt snabbt. 
Detta kan ses som en möjlighet när det kommer till konceptgenerering. Att snabbt kunna 
visualisera idéer och koncept som finns i tankarna till att få det i 3D på datorskärmen. 
Nackdelen med det här är att när konceptet är skapat behövs det ritas upp en ny CAD-modell 
som stämmer överens med mått, dimensioner med mera.  

Om 3D-modeller erhålls som har ursprung i ett annat CAD-system eller till exempel har 
filformatet parasolid, step eller liknande kan Synchronous vara väldigt användbart. När 
modeller är i dessa format kan inte alla features ses och det finns inte möjlighet att gå in för att 
se ursprungsskisserna. Måtten kan nås och det går att ändra i både Ordered och Synchronous. 
Däremot får nog Synchronous ett övertag just i detta fallet på grund av att parasoliden redan är 
nära “historiklös”. Synchronous känner igen ytor och geometrier och kan därefter modifiera 
och redigera den redan historiklösa importerade 3D-modellen. Detta kan hjälpa om det då 
behöver göras små ändringar på en komponent som ritats i annat CAD-system eller helt enkelt 
kommer från en extern källa. Det går också att ändra dessa modeller i Ordered, däremot skapas 
det nya features när det händer som bygger på i trädet. Ordered funkar inte som Synchronous 
som kan ta tag i ytor och justera till exempel modellens längd. I Ordered hade till exempel en 
Extrude behövt ritas som byggs på den importerade filen. Synchronous ändrar direkt den 
importerade 3D-modellen.  

Därför kan Synchronous vara det tänkbara alternativet för att enkelt kunna modifiera och 
arbeta med dessa modeller. Vilka situationer som kan tänkas få nytta av importerade filer får 
vidare undersökas.  

I slutändan kan det diskuteras hur arbetsgången i Synchronous verkligen går till när en CAD-
modell ska ritas upp. Med featurebaserad metodik skapas modeller med hjälp av sketcher som 
måttsätts, där olika relationer definieras och projiceras på olika referens plan som tillsammans 
bygger upp geometrier. Med direktmodellering kan ett liknande tillvägagångssätt tillämpas, 
dock tappar geometrier som skapas sina relationer med den ursprungliga skissen.  Även vissa 
dimensioner som placerats ut måste sättas ut igen i form av PMI-mått (3D-dimensionell 
måttsättning). Under processen som Synchronous används finns det möjlighet att skapa 
relationer mellan ytor och geometrier istället, med så kallade “Face Relations”. En teori för hur 
Synchronous skulle kunna användas på ett effektivt sätt om målet är att inte behöva återbygga 
modellen är följande: 

• Måttsättning med PMI för första geometrin, som bildar basen för modellen, som skapas för 
att “definiera” skalan hos produkten 

• Skapa sketch utan måttsättning för resterande features, dock kan viktiga relationer skapas 
om det behövs 

• Skapa “Face Relations” mellan ytor och geometrier innan måttsättning  

• Måttsätt features i slutet 

 
Det här är baserat på observationer från studien som har utförts. Dock finns det undantag där 
måttsättning av sketcher behövs och PMI-dimensioner måste placeras under uppbyggnaden av 
modellen där komplexa geometrier skapar svårigheter att måttsätta. Hur “Face Relations” kan 
hjälpa till i Synchronous får vidare undersökas. 
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Figur 26: Redigerad version av Ullmans illustration av “Over-the-wall” som visar hur 
direktmodellering skulle kunna förbättra kommunikation mellan tillverkare och 
konstruktörer 

Det är möjligt att modeller måttsätts på annat sätt i Synchronous, som i första fallet där 
komponenten kunde måttsättas som en hel geometri istället för att skisser måttsätts i varje 
feature. Om PMI-måttsättning kan förenkla och effektivisera kommunikation mellan 
konstruktör och tillverkare i till exempel “Over-the-wall”-designprocessen får vidare 
undersökas (Se figur 26). Med hjälp av PMI skulle det kunna bli enklare för en tillverkare att 
peka och ändra på vilket mått som skulle behöva ändras när en komponent inte går att tillverka. 
Det skulle även finnas möjlighet för en tillverkare att själv redigera geometrin hos en CAD-
modell utan att behöva hålla ett historikträd i åtanke vilket skulle spara tid. 

6.4 Vidare arbete eller forskning 

Det som har undersökts under studien har blivit avgränsat till solidmodellering och sheet metal 
uteslutande. Det har varit ont om tid att gå djupare in på assembly samt ytmodellering. Inom 
dessa områden kan det mycket väl finnas stor nytta av Synchronous och hybridmodellering 
vilket inte har hunnits med att undersöka i denna studie. Detta skulle kunna vara vidare arbete, 
att mer noggrant undersöka potentialen inom dessa verktygsområden.  

Tid har inte tagits med i beräkningar när modellerna har byggts från grund till färdig modell, 
med andra ord går det i nuläget inte fastställa vare sig det går snabbare att arbeta upp en 3D-
modell i Ordered eller i Synchronous. Ett sätt för att avgöra hur tidseffektivt Synchronous kan 
vara jämfört med Ordered skulle kunna vara att låta grupper av konstruktörer modellera 
komponenter i Ordered och Synchronous samtidigt som tiden dokumenteras.  

Ett område som också skulle behöva vidare forskning skulle vara att undersöka simulering av 
historiklösa modeller, skapade med direktmodellering för att se vad det finns för möjligheter 
inom FEM-beräkningar med mera. 

Något som skulle kunna utforskas är även om det går att skapa varianter av en 3D-modell byggd 
med direktmodellering och se hur det fungerar. Eftersom att skapande av produktfamiljer och 
varianter inte har undersökts i studien går det inte att avgöra ifall direktmodellering är lämpligt 
för det syftet. 
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8 Terminologi  
 

Synchronous - Arbetsläge i Solid Edge som tillåter direktmodellering 

Ordered - Arbetsläge i Solid Edge som fokuserar på featurebaserad modellering 

Hybridmodellering - Tillåter användandet av både Synchronous och Ordered 
modellering i samma CAD-fil. 

Feature - En operation i ett CAD-system, till exempel att skapa geometrier  

PMI-dimension - Product and manufacturing information (PMI). 3D-dimensionella 
mått som används i bland annat Solid Edges Synchronous-läge. 

Sweep - Skapar solid eller yta utefter en guidelinje och referenssketch 

Extrude - Verktyg för att bygga solid utifrån en sketch 

Cutout - Utskärning på solid eller yta.  

Offset - Valbart avstånd från en referenspunkt 

Copy Surface - Kopiera en existerande yta från geometri 

Trim - Borttagning av ytor där två ytor korsar varandra 

Extend - Verktyg i Solid Edges Surface-verktyg som förlänger en yta 

Replace Surface - Tillåter förflyttning och sammanflätande av ytor.  

Stitch - Surface-verktyg för att sätta ihop två eller flera ytor  

Bounded - Verktyg för att skapa en yta från en sketch 

Mirror - Ett verktyg för att spegelvända geometri eller sketch vid en axel eller ett 
referensplan som utgångspunkt 

Unique Thickness - Ingår i verktyget Thin Wall och tillåter användaren att göra unika 
väggtjocklekar på utvalda positioner.  

Thin wall - “Urholkning” av en solid. Skapar en jämn väggtjocklek  

From/To - En inställning i Extrude och Cutout där ett plan väljs som en sketch ska 
projiceras och sedan till vilket plan som geometri ska bygga/skära till 

Move Face - Förflyttning av en yta 

Used Sketches - Flik i historikträd där använda sketcher sparas i Synchronous-läget.  

Unbend - Verktyg för att bocka tillbaka en plåt till ursprungsläge 

Re-bend - Verktyg för att bocka tillbaka plåten efter en Unbend-operation 

Bend - Plåtkonstruktionsverktyg som bockar en plåt 

Draft - Släppvinkel 

Fillet - Rundning av kant på geometri 

Contour flange - Verktyg för att skapa en fläns genom att använda en kontur 

MASTER-modell - Huvudmodell som olika produktkonfigurationer och versioner skapas 
utifrån 

Referensplan - Ett plan som används som referens för att rita en sketch 

Sketch - Grundritning till en feature. Till exempel en Extrude.  

Face relations - Verktyg för att bestämma hur ytor förhåller sig till varandra, t.ex. 
symmetri 

Sheet metal - Plåtkonstruktionsverktyg i Solid Edge. 

Selection Tool - Verktyg som tillåter markering av yta eller geometri i syfte av 
förflyttning. 

Assembly - Sammanställning av flera 3D-modeller 

FEM - Finita elementmetoden, används bland annat till att beräkna hållfasthet hos 
produkter 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Kravspecifikation från Fagerhult 

Bilaga 2 Projektplan 
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Bilaga 5 Utvärdering av metodiker med hjälp av Pughs matris 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

Featurebaserad 
modellering - 
Ordered 

Fördelar Utmaningar 

 

 

 

Intern 

Styrkor 
• Möjlighet att gå tillbaka i 

historikträdet och ändra mått som 
ändrar konstruktionen 

• Tillförlitlig och väl utövad metodik 
som finns dokumenterad 

• Parent/child relationer 

• Beroende på design intent kan det 
vara enkelt att göra justeringar 

• Data från en modell uppritad med 
featurebaserad metod kan enkelt 
användas till nya modeller.  

• Features i kronologisk ordning, lätt 
att följa och strukturera. Ser 
konstruktörens arbetsgång 

• Allt delas upp i geometrier 

• Finns verktyg för sheet metal, surface-
modellering, solidmodellering 

• Går att måttsätta sketcher  

Svagheter 
• Relationer kan krocka vid 

ändringar 

• Parent/child relationer 

• Svårt att ändra komplexa modeller 
utan att features slutar fungera 

• Vid överlämning av modell till 
andra konstruktörer kan det vara 
svårt att sätta sig in i hur saker 
relaterar till varandra 

• Beroende på design intent kan det 
bli svårt att göra justeringar 

• Om en geometri tas bort kan andra 
som är relaterade försvinna 

• Komplexa sheet metal features kan 
inte konverteras till Synchronous, 
Louvres och dimples 

 

 

 

 

 

Extern 

Möjligheter 
• Konvertera features till Synchronous 

vid behov 

• Ordered modeller kan delvis 
konverteras till Synchronous. Man 
kan behålla t.ex. halva modellen som 
direktmodellerad medan resten är 
featurebaserad 

• Referera Ordered features till 
Synchronous komponenter i 
Assembly 

• Mer kontroll vid sheet metal  
bockningar än i direktmodellering 

Hot 
• Ordered-komponenter som är 

refererade till andra parts i en 
assembly tappar referenserna när 
den konverteras till Synchronous 

• Vid konceptmodellering tar det 
längre tid (måste måttsätta) 

• Filstorlek generellt större än 
direktmodellerade 3D-modeller 
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Bilaga 4 

Direktmodellering - 
Synchronous 

Fördelar Utmaningar 

Intern Styrkor 
• Inga parent/child relationer hos 

modeller 

• Effektiv modellering då 
Synchronous arbetar med fokus på 
geometrier. 

• Historiklöst skapar möjlighet att 
justera geometrier utan att behöva 
tänka på när features skapas 

• Igenkänning av geometrier, känner 
av symmetri och liknande ytor 

• Ändringar kan göras utan krock med 
tidigare satta relationer 

• Smidig modifiering av 3D-modell 
med hjälp utav styrhjulsverktyget 

• Går att måttsätta geometrier (PMI-
dimensioner) 

• Måttsättning i efterhand 

• Låsta och olåsta mått 

• Bestämma varifrån ett mått mäts, 
vid justering av dimension ändras 
det från den kanten. 

• Finns verktyg för surface 
modellering, sheet metal och 
solidmodellering med vissa 
begränsningar 

• Möjlighet att modifiera “dumb” 
models, till exempel Step. IGES. 
Parasolid. (automatisk igenkänning 
av geometrier) 

Svagheter 
• Vissa verktyg fungerar inte likadant 

som i Ordered 

• Ytor sammansmälter och blir 
ibland svårt att förflytta geometrier 
enskilt 

• Historiklöst vilket innebär att man 
tappar möjlighet att gå tillbaka i 
historikträdet för modifieringar 

• Kräver mycket processorkraft för 
att förflytta ytor och ändra i 3D-
modeller med många features 

• Svårt att se konstruktörens 
arbetsgång när features inte ligger i 
ordning 

• Indelning i ytor istället för features 

Extern Möjligheter 
• Enklare att skapa omdesign av 

produkter 

• Ändringar kan göras utan krock med 
tidigare satta relationer 
 
 
 

Hot 
• Ordered/ featurebaserad historik 

modellering är dagens standard, 
vilket gör det svårt att få 
Synchronous att användas 

• Konvertering från Ordered till 
Synchronous fungerar, men Synch 
till Ordered fungerar inte. 
Historikträdet förloras 

• Krävs att företaget lägger resurser 
på att folk utbildas i ny metodik 

• Yngre metodik, inte lika 
välutvecklat som featurebaserad 
design 

• Vissa features som skapas i Ordered 
görs på ett annat sätt i Synchronous 
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Bilaga 5 

Utvärdering av CAD-metodiker 
Krav Koncept Kommentarer 
 

A  B 
 

Geometrisk kontroll 
 

- 
 

Användarvänligt 
 

0 
 

Måttsättning 
 

- 
 

Tillgängliga verktyg/features 
 

- Antalet features och inställningar är färre 
Hantering av featurelösa modeller 

 
+ 

 

Kontroll över features, t.ex. offset 
 

- Mindre inställningar i direktmodellering 
Omdesign av 3D-modell 

 
+ Inga “parent/child”-relationer som krockar 

Konceptmodellering 
 

+ 
 

Minskad filstorlek 
 

+ Filstorleken är mycket mindre hos modeller i direktmodellering 
Historik för att se hur modellen byggts upp 

 
- Svårt att se konstruktörs arbetsgång 

Feature Mirror 
 

- 
 

Datorprestanda vid ändring av flera features 
 

- 
 

Förflyttning av ytor 
 

+ 
 

Sketch-verktyg 
 

0 
 

Tillgänglig Dokumentation om metodik 
 

- 
 

Geometrisk igenkänning 
 

+ 
 

Utbredning av sheet metal 
 

- 
 

Hantering av hål i samband med utbredning av plåt 
 

- 
 

Hantering av bockningsradier 
 

- 
 

Snabbhet vid bygge av plåtar 
 

+ 
 

Ytmodelleringsverktyg ? ? Behöver undersökas vidare (*) 
Variationer av modeller ? ? * 
Assembly ? ? * 
FEM-simulering av modeller ? ? * 
Constraints ? ? * 
Samarbete med andra CAD-system ? ? * 

 
Koncept A = Featurebaserad metodik (referens/datum) 
Koncept B = Direktmodellering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


