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Abstract 
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Abstract 

The purpose of the project is to enable visualization, information retrieval, and 

various analyses in a parametrized CAD-model through the program CCM. The 

program will be used by the company VA-Automotive in their development of future 

car seats. 

The method used to develop the parametric model is CAD-modelling in CATIA. To 

provide parameterization and to be able to activate and deactivate the components in 

the model, a method for using Boolean functions to control this by Excel was 

developed. The workbench Knowledge Advisor permits added functions to be 

controlled by the external Excel-sheet by the function Designtable. 

The work resulted in a car seat with changeable length, height, width and activation of 

the components that can be controlled by an Excel-sheet. Depending on the seats use 

and price range, different combinations in size on the backrest and seat, components 

and versions of them may be compiled in Excel. This directly generates a live 

visualization of the seat in CATIA. 

From CATIA, information regarding the seat's components, price, materials and 

construction may be downloaded. The model and the given information will be used 

primarily for client meetings. This gives a quick evaluation and visualization out of 

the customer's requirements. To enter the requirements in CCM and get a picture of 

the desired product results in greater efficiency, both in customer meetings and the 

subsequent product development process. Such efficiency can be seen as a highly 

competitive property by the customers.  

The program CATIA is has restriction between its different versions. The model is 

created in CATIA V5-6R2014, which means that older versions can open the model, 

after conversion, but it cannot be changed or parameterized in a desirable manner. 

The way the components are modulated required dimensioning and geometry that 

goes together with the parameterization and positioning in the space of the assembly. 

This causes all the components to be modelled in this way and no standard 

components can be used from other models. Therefore the final model is not viable as 

a basis for further construction.  

Keywords  –      Parameterization, Parameterized CAD-model, Car seat, CCM, 

CATIA V5, Designtable, Excel, Knowledgeware, Knowledge Advisor, Boolean-

function, Knowledge-based engineering, KBE, Function-means.
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Sammanfattning 

Syftet med examensarbetet är att möjliggöra visualisering, informationshämtning och 

diverse analyser i en parametriserad CAD-modell via programmet CCM 

(Configurable Component Modeler). Programmet skall användas av företaget VA-

Automotive i deras produktutveckling av framtidens bilstolar.  

Metoden som används för att ta fram en parametriserad modell är CAD-modellering i 

CATIA. För att åstadkomma parametrisering i avseende att aktivera och avaktivera 

ingående komponenter i modellen, utvecklades en metod för att med hjälp av 

booleska funktioner kunna styra detta genom Excel. Arbetsbänken Knowledge 

Advisor tillåter utsatta funktioner att bli styrda via externa Excelark genom funktionen 

Designtable.   

Arbetet resulterade i en bilstol med parametriserbara komponenter som kan styras via 

ett Excelark. Beroende på olika kombinationer av storleksändringar på ryggstöd och 

sits, ingående komponenter och versioner som sammanställs i Excel, bestäms stolens 

användningsområde och prisklass. En direkt visualisering av informationen erhållen 

från Excelarket kan sedan presenteras i CATIA. 

Utifrån CATIA kan information gällande stolens ingående komponenter, pris, 

material och konstruktion hämtas. Modellen och den givna informationen kommer 

främst användas vid kundmöten för en snabb utvärdering och visualisering av 

kundens önskemål. Att mata in kraven i CCM och få en bild av den önskade 

produkten medför ökad effektivitet i såväl kundmöten som den följande 

produktutvecklingsprocessen. En sådan effektivitet kan från företagens sida ses som 

starkt konkurrenskraftigt. 

Programmet CATIA utgör en begränsning mellan sina olika versioner. Modellen är 

skapad i CATIA V5-6R2014 vilket medför att äldre versioner kan, efter konvertering, 

öppna modellen. Dock kan den inte ändras eller parametriseras på ett önskvärt sätt.  

Sättet som komponenterna är modellerade på kräver måttsättning och geometri som 

går ihop med parametrisering och positioneringen i rymden vid assembly. Detta 

medför att alla komponenter måste modelleras på detta sätt och inga 

standardkomponenter kan användas från andra modeller. Den slutgiltiga modellen är 

därför inte heller duglig som konstruktionsunderlag. 

Nyckelord – Parametrisering, Parametriserad CAD-modell, Bilstol, CCM, CATIA 

V5, Knowledgeware, Knowledge Advisor, Boolesk funktion, Knowledge-based 

engineering, KBE, Function-means. 
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1 Introduktion 
Detta examensarbete behandlar framtagandet av en ny stolsplattform med hjälp av 

parametriserad konstruktion i programmet CATIA. Examensarbetet har utförts i 

samarbete med COPE (Configurable Platform Engineering) Sweden och VA-

Automotive. Författarna har arbetat med Peter Edholm på COPE Sweden samt 

Richard Johansson på MEKAN som är anställd konstruktör hos VA-Automotive. 

Examensarbetet har utförts av två studenter som läser maskinteknik på Tekniska 

Högskolan i Jönköping. Examensarbetet är den slutgiltiga examineringen för 

teknologie kandidatexamen i maskinteknik på Tekniska Högskolan i Jönköping 

1.1 Erkännanden 

Författarna vill rikta ett stort tack till handledare Dag Raudberget som under 

examensarbetets gång har varit till stor hjälp och kommit med värdefulla synpunkter. 

Ett stort tack riktas även till Peder Edholm på COPE Sweden och Rickard Johansson 

på MEKAN, för tillhandahållning av material som har varit till stor nytta under 

arbetets gång.  

1.2 Bakgrund 

En produktutvecklare vill ha ett stort antal valmöjligheter och alternativ att väga mot 

varandra i en produktutvecklingsprocess. Genom parametrisering kan förhållanden 

mellan de ingående delarna i en produkt ändras då man ansätter en ny egenskap eller 

komponent i produkten. Direkt feedback genom visualisering och information om de 

olika alternativen underlättar urvalsprocessen. 

1.3 Beskrivning av uppdragsgivarna 

VA-Automotive är ett företag stationerat i Hässleholm med verksamhet som bedrivs i 

fyra olika affärsområden; verktygsteknik, automation, komponenter/systemlösningar 

och utvecklingsbolag. Större delen av omsättningen är direkt kopplad till 

fordonsindustrin. Företaget tillverkar bland annat sätesramar, integrerade 

bilbarnstolar, airbags, pedalsystem och chassikomponenter. 

Komponenter/systemlösningar arbetar just nu med att skapa en ny plattform för 

tillverkning av en ny generation sätesramar. 

COPE Sweden är ett nystartat företag i Göteborg som specialiserat sig på att genom 

semi-automation utveckla varianter av en produkt ur en produktplattform. Företaget 

har utvecklat mjukvaran CCM som kan modellera upp en parametriserad 

produktplattform. Beräkningsmodeller samt parametriserade CAD-modeller kan 

senare kopplas till mjukvaran för att erhålla information och göra diverse analyser. 
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1.4 Problembeskrivning 

I dagsläget genererar CCM bara parametrar i form av data, men genom modeller i 

CATIA kommer användaren att få en visualiserad modell, innehållande de givna 

egenskaperna. Den parametriserade konstruktionen kommer genom Excel, 3D-

modelleringsprogram och CCM att kunna erbjuda kunden valmöjligheter samt 

möjlighet att få direkt feedback gällande pris, vikt, ingående komponenter och en 

visualiserad 3D-modell av den slutgiltiga produkten. Grundläggande i detta arbete är 

att ta fram en produktplattfrom som kan generera olika produktvarianter på ett smart 

sätt. 

1.5 Syfte och frågeställningar 

I problembeskrivningen framgår att parametriserade komponenter i en modell kan 

kopplas till ett program som genererar alternativ. Syftet med examensarbetet är att 

möjliggöra visualisering, informationshämtning och diverse analyser i en 

paramatreserad CAD-modell via programmet CCM. Programmet ska användas vid 

utveckling av nya bilstolar av företaget VA-Automotive. COPE Sweden utvecklar 

programmet CCM som bygger på produktutvecklingsteorin Function-means. Genom 

CCM tar man fram de alternativa lösningarna, kalkylerar specifika parametrar som 

vikt och kostnad som senare visualiseras genom en koppling till programmet CATIA. 

Syftet har brutits ner i följande två frågeställningar: 

 Frågeställning 1 

CCM är en programvara som bygger på produktutvecklingsteorin Function-means. 

Programvaran skapar utdata i form av parametrar. För att skapa en modell i CATIA 

som ska vara kompatibel med CCM:s utdata behövs konstruktionslösningar (Design 

Solutions) på olika funktionskrav (Functions Requirements) skapas enligt Function-

means metoden. Dessa konstruktionslösningar skall presenteras i CATIA som 3D-

modeller. Följande frågeställning har därför tagits fram: Är det möjligt att skapa 

konstruktionslösningar, i form av CAD-modeller, enligt Function-means metoden? 

 Frågeställning 2 

Den tilldelade uppgiften utav COPE Sweden till författarna är att vara ansvariga för 

CAD-modellering samt parametrisering av modellen i arbetet med att utveckla en 

CCM-plattform för VA-Automotive. De ställda kraven på stolen finns listade under 

kapitel 4.3. Målet är att under arbetets gång ta fram tillräckligt med information för att 

besvara rapportens andra frågeställning: Kan Knowledge-based engineering tillämpas 

för att skapa en parametriserbar stolsplattform för automatiserad konceptgenerering 

som tillfredsställer kraven från COPE Sweden och kan kopplas till CCM? 

1.6 Omfång och avgränsningar 

Den tilldelade uppgiften i projektet är ett ansvar för modelleringen och tillhörande 

problemlösning kopplat till CAD-modellens parametrisering. COPE Sweden införde 

begränsningen att författarna inte kommer att utföra något arbete i CCM, utan endast 

erhålla en grundläggande förståelse av programvaran. 



Introduktion 

7 

Modellen skall kunna visualiseras i olika storlekar och utföranden som representerar 

olika typer av fordonstolar och funktioner. Informationen som styr modellen skall 

hämtas ifrån ett Excelark. De parametriserbara delarna innefattar ryggram, sitsram, 

skensystem och stolens vinklingssystem i höjd och lutning, benämnt som recliner 

(figur 16). Delarna visualiseras i figur 7 och är benämnda som DS. Modellen skall ha 

komponenter som aktiveras eller avaktiveras beroende på vilken typ av stol som skall 

visualiseras. Komponenter som inte är en del av stolens ram utan endast tillför 

komfort, såsom dynor, svankstöd och fjädring, modelleras av visuella skäl om tid 

finns. 

Under mötet den 4/16-2015 med VA-Automotive samt COPE Sweden, beslutades att 

fler delar skall inkluderas i modellen. Dessa framgår av listan nedan:  

 Bälteskonsoler etc. 

 Stoppning på nackstödet. 

 Vridplatta. 

 Underbensstöd. (Underbensstöd kan inte existera samtidigt som 

sitsförlängare). 

 Modell på svankstöd, både mekaniskt och pneumatiskt. 

 Vred då reclinern skall justeras mekaniskt. 

 El-reglage då recliner skall justeras elektriskt. 

 Fällningsled. 

 Värmesystem i rygg och sits. 

 Whips-funktion. 

 ISO-fix. 

 Fast infästning då det inte är höjd/tilt. En variant mot skenor och en variant 

mot golv. Trekantskonsol som ersätter recliner och vinkeljärn som ersätter 

skena. [Bilaga 1] 

1.7 Disposition 

Kapitel 2, Metod, redogör för vilken metod som har används för att kunna svara på 

arbetets frågeställningar. Information om programvaran CATIA presenteras då 

författarna har använt detta som verktyg. 

Kapitel 3, Teoretiskt ramverk, beskriver de teorier som har legat till grund för att 

kunna svara på frågeställningarna samt utföra examensarbetet. 

Kapitel 4, Genomförande och resultat, presenterar tillvägagångssättet av hur 

examensarbetet har utförts samt resultatet av examensarbetet. 

Kapitel 5, Analys, här ger författarna svar på de frågeställningar som examensarbetet 

har utgått ifrån. 

Kapitel 6, Diskussioner och slutsatser, innehåller implikationer där författarna 

redogör för hur slutresultatet kan användas av företagen som examenarbetet har 

utförts emot. Dessutom beskrivs vilka begränsningar examensarbetet har samt hur 

arbetet kan tas vidare.
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2 Metod  

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

Arbetet har utförts i modelleringsmjukvaran CATIA eftersom det är det använda 

modelleringsprogrammet på VA-Automotives. För att besvara arbetets första 

frågeställning används programvaran CATIA V5 som verktyg till att undersöka 

möjligheten att skapa funktionella CAD-modeller enligt Function-means metoden. 

För att besvara studiens andra frågeställning skapas parametriserade CAD-modeller i 

CATIA V5. Arbetsbänken Knowledge Advisor i programmet CATIA V5, som bygger 

på teorin Knowledge-based engineering, används för att undersöka om det är möjligt 

att modellera en fungerande, parametriserad stolsplattform som tillgodoser 

kravspecifikationen erhållen av COPE Sweden (se kapitel 4.3). 

2.2 CATIA 

CATIA (Computer Aided Three-dimensional Interactive Application) är en 

flerplattformsprogramvara som togs fram av det franska företaget Dassault Systémes, 

under ledning av Bernad Charlés. Första versionen av CATIA utvecklades för den 

franska flygplanstillverkaren Avions Marcel Dassault år 1977. År 1981 skrevs ett 

avtal med IBM vilket medförde att produkten blev tillgänglig för andra företag. Under 

årens gång har CATIA blivit en standardiserad plattform hos många företag inom 

fordonsindustrin. Genom att erbjuda olika typer av arbetsbänkar i samma 

programvara, kan företagen välja licenser som uppfyller deras specifika behov. På 

detta sätt kan man använda olika typer av arbetsbänkar på ett företag, men i samma 

programvara. 1998 lanserades CATIA V5, som var en helt omarbetad version av 

programvaran CATIA V4. I och med lanseringen av CATIA V5 introducerades 

plattformen Knowledgeware. [1] 

2.2.1 Knowledgeware 

Plattformen Knowledgeware tillåter användaren att implementera kunskap samt logik 

i sin konstruktion, som senare kan återanvändas. Denna plattform är ett verktyg 

baserat på Knowledge-based engineering. De arbetsbänkar som inkluderas under 

Knowledgeware är: Knowledge Advisor, Knowledge Expert, Product Engineering 

Optimizer, Product Knowledge Template, Product Functional Definition. [1] 

2.2.2 Knowledge Advisor   

Knowledge Advisor är en arbetsbänk som låter användaren implementera kunskaper i 

sin konstruktion genom formler, regler, reaktioner och kontroller, vilka kan ändras i 

realtid. Detta gör det möjligt att skapa en skalbar produkt som ger användaren 

möjlighet att hantera samt använda kunskap om produkten, genom de parametriserade 

regler som har tillskrivits den. Informationen kan sedan användas till att skapa 

reaktioner i produkter samt till olika typer av processer. Komponenter blir 

”intelligenta” och möjliggör för användaren att använda komponenterna på nytt i ett 

transformerat tillstånd. [2] Arbetsbänken innehåller funktionen Designtable vilken 

möjliggör interaktion mellan CATIA och programmet Excel. Varje skapad parameter 

i CATIA kan kopplas till ett existerande Excelark, där parametern erhåller sitt värde. 

CATIA har som standardinställning att synkronisera per automatik med ett sparat 

Excelark. Detta möjliggör att i realtid uppdatera ett parametervärde i Excel som 

sedan, efter sparning, ändras i CATIA. 
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3 Teoretiskt ramverk  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

I följande kapitel beskrivs de teorier som ger en teoretisk grund för att besvara 

studiens frågeställningar.  

Programmet CCM bygger på Function-means metoden. Eftersom CATIA-modellen 

skall kopplas till CCM och baseras på samma produktutvecklingsmetod krävs studier 

på området för att besvara frågeställning 1. 

Användandet av Knowledge Advisor i CATIA möjliggjorde kopplingen till 

Excelarket och därmed parametriseringen av modellen. Eftersom Knowledge Advisor 

bygger på Knowledge-based engineering krävs det studier på området för att besvara 

frågeställning 2. 

Parametrisering är en central del för hela arbetet. För att lyckas skapa en mångsidig 

CAD-modell tillämpas parametrisering i CATIA. Studier inom området krävs för att 

kunna besvara frågeställning 1 och 2.  

För att få en djupare förståelse om CCM har en studie i programvaran gjorts. Detta för 

att påvisa vilka krav CCM ställer på CAD-modellen som möjliggör kopplingen 

mellan dessa. 

3.2 Function-means 

Function-means metoden togs först fram av Tjalve (1976) samt Andreasen (1980) och 

har fortsatt att utvecklas med tiden. 2000 förbättrade Schachinger och Johannesson 

metoden genom att lägga till en funktion som beskriver fler typer av relationer samt 

separera funktionella krav (FR) från icke funktionella krav genom begränsningar 

(constraints (C)). [3] 

Function-means modellering, alternativt upprättande av ett ”funktions-medel-träd” (f-

m-träd) (se figur 1 och 3), sker via en hierarkisk nedbrytnings- eller 

uppdelningsprocess som skapas uppifrån och ned. Metoden använder sig av Hubkas 

lag som säger: ”Överordnade funktioner i ett maskinsystem stöds av en hierarki av 

underordnade funktioner, vilka bestäms av valda funktionsbärare (organ) till de 

överordnade funktionerna.” [4] Processen i sig kan beskrivas som en hierarkisk 

integrerad kravsättnings- och konceptgenereringsprocess som sker genom att utgå 

ifrån funktionskrav på totalsystemnivå och slutar med delproduktlösningar på 

detaljnivå. Detta kan beskrivas som en funktionsbaserad konfigurering av en produkt. 

F-m-trädets struktur visar på hur olika dellösningar tillsammans verkar för att påvisa 

produktens slutliga funktion.  
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Figur 1: Exempel på F-M träd som visar funktionsnedbrytning. K. H. Svendsen and T. C. Hansen, 

"Decomposition of mechanical systems and breakdown of specifications," presented at the Proceedings of ICED 

1993, The Hague, The Netherlands, 1993. 

 

Första steget är att formulera ett funktionellt krav i trädet som är övergripande. Detta 

kallas FR som står för ”functional requirement”.  Sedan genereras en lösning på den 

högsta hierarkiska produktnivån, som ska uppfylla det funktionella kravet. Lösningen 

kallas i trädet för DS, vilket står för ”design solution”. DS är även dellösningar, i det 

utökade i f-m-trädet, som är ”funktionsrealiserade koncept”. [4] Lösningens 

generering sker genom en systematisk lösningssökning vilket genomförs i följande 

steg: 

1. ”Formulera problemet i bredare, abstrakt, lösningsneutral form 

2. Gör funktionsanalys med uppdelning av produktfunktionen i delfunktioner 

3. Sök lösningar till delfunktionerna 

4. Kombinera dellösningsalternativ till totallösningsalternativ 

5. Sortera ut potentiellt godtagbara totallösningskandidater.” [5] 

Vidare görs en utvärdering av lösningsalternativen som genererats i konceptfasen. 

Alternativen analyseras för att bestämma dess värde alternativt kvalitet i förhållande 

till produktspecifikationen.  Genom att jämföra analysresultaten från de olika 

lösningsalternativen, kan det alternativ som har högst värde eller kvalitet väljas.  

Olika alternativ kan beaktas under processens gång, dock finns endast en vald lösning 

tillslut. I funktionsträdet visas både funktionskravet samt lösningen till detta. Mellan 

dessa finns en heldragen pil. Detta för att illustrera att relationen mellan FR och DS är 

en,”isb = is solved by (löses med)”, relation (se figur 2).  Relationen säger att: ”ett 

funktionellt krav löses med en utvald lösning. ”[6] Relationen är en 1:n relation där n 

> 1. Processens nästa steg är att formulera de delfunktionskrav som ska ställas på den 

Function 

Two alternative means 

to realize a function 

Two necessary functions 

required if means is chosen 

Means Possible overall concept 
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framtagna lösningen. Detta sker på samma sätt som i den tidigare nivån, där 

konstruktionslösningar genereras för att uppfylla funktionskraven.  

Relationen mellan lösningen (DS) och funktionskraven (FR) illustreras i trädet med en 

linje (se figur 2).  Linjen visar att relationen är: ”rf = requires function (kräver 

funktion) (1:n)”. Relationen säger att: ”ett funktionellt krav löses med en utvald 

lösning. ”[6] Trädet fortsätter sedan med att visa olika dellösningar till de olika 

funktionella kraven.  

 

Figur 2: F-m-träd med inlagd interaktioner (iw) och funktionella kopplingar (iib), Johannesson, Persson, 

Petterson, ”Produktutveckling”, Stockholm, Liber, 2003 

Mellan dellösningar (DS) och funktionskraven (FR) kan även en streckad pil gå. Detta 

för att indikera att relationen är: ”iib = is influenced by (påverkas av)” (se figur 2).  

Detta innebär att det är: ”en relation som finns mellan ett funktionellt krav och en eller 

flera dellösningar. ” [6] Relationen är en 1:n relation, där n > 0.   

I axiomatisk konstruktion blir DS (funktionsbärare) lika med DP (design parameter), 

som är en konstruktionsparameter. Detta är en föreskrivande konstruktion som 

fokuserar på den konstruerade produktens egenskaper. [7]  

Produktens begränsade kriterier eller ”constraints”=C, kan implementeras i det 

utvidgade f-m-trädet (Shachinger och Johannesson, 2000, Andersson m.fl. 

2000).  Detta möjliggör beskrivning av en produkts funktionella och begränsade 

kriterier samt konstruktionslösningarna som har valts för att uppfylla dessa. [8] 
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Figur 3: Exempel på F-M-träd innehållandes funktioner, K. H. Svendsen and T. C. Hansen, "Decomposition of 

mechanical systems and breakdown of specifications," presented at the Proceedings of ICED 1993, The Hague, 

The Netherlands, 1993 

 

3.3 Knowledge-based engineering (KBE) 

3.3.1 Bakgrund 

KBE började användas i produktutvecklingen på 80-talet då ingenjörer ville korta av 

led-tiden i omständliga och tidskrävande processer. De tog till vara på tänket inom 

området artificiell intelligens och sparade information och regelsättningar direkt 

kopplade till det system de arbetade i. Informationen sparades i externa databaser för 

att slippa tillhandahålla informationen manuellt inför varje användning. [9] 

3.3.2 KBE i CAD-miljöer 

En virtuell montering av en produkt i CAD-miljö bygger på att de ingående 

komponenterna kopplas ihop genom olika begränsningar, som yta mot yta, hörn mot 

hörn eller punkt mot punkt. Att sammanställa en produkt genom att enskilt låsa 

komponenterna till varandra är en tidskrävande process. Dessutom hindras vidare 

ändringar i geometri, utbyte eller uteslutande av komponenter eftersom ändringar i 

dess förhållande till varandra kan omöjliggöra tidigare geometriska begränsningar. 
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KBE tillåter en mer flexibel modellering där komponenterna inte är beroende utav 

varandra utan hämtar sin position i rymden utifrån den information som tillhandahålls 

via en extern databas. Ändringar i en enskild komponents position eller geometri 

påverkar således inte de övriga komponenterna. KBE används i CAD-miljöer för att 

skapa ett förhållande i enskilda komponenter gällande t.ex. dess längd och bredd. 

Ingenjören kan därmed ändra längd vilket automatiskt medför en proportionell 

breddändring. Att framställa KBE baserade modeller är mer komplext och 

tidkrävande än traditionella metoder. Resultatet blir en mångsidigare komponent vars 

egenskaper kan styras genom en ändring i ett externt dokument jämfört med att öppna 

CAD-filens originalskiss och ändra de mått som berörs manuellt. 

3.3.3 KBE i produktutveckling 

Att basera en produkt på KBE medför flexibilitet och mångsidighet. Genom att 

tillhandahålla en extern databas, kapabel att förändra produkten efter önskade 

parametrar kan man genom CAD erhålla information som kan underlätta processen 

och minska ledtiderna.  

Figur 4 illustrerar användningen av KBE i en produktutvecklingsprocess där kundens 

specifika krav matas in i det externa dokumentet som genom CAD-programmet 

tillhandahåller information som kan vara avgörande för kunden. Den tidskrävande 

aspekten i framställningen utav KBE baserade komponenter är således lönsam hos 

komponenter som ingår i en produkt med krav på flexibilitet. 

                                  

Figur 4: KBE i en produktutvecklingsprocess [9] 
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3.4 Parametrisering 

Ordet parameter härstammar från grekiskan, där ”para” står för bredvid och ”meter” 

för mäta. Parameter är ett samlingsnamn för en egenskap, funktion eller en mätbar 

faktor som bidrar till att definiera ett system. En parameter ska inte blandas ihop med 

en variabel som används i matematiken. I matematik används en variabel för att 

definiera en viss funktion, medan en parameter kan definiera flera funktioner 

samtidigt. Detta kan visas genom en vanlig kvadratisk funktion: 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 

Här står x för funktionens argument, medan a, b och c är parametrar. Dessa avgör 

vilken kvadratisk funktion som ska användas. 

3.4.1 Parametrisering i CATIA 

I modelleringsprogrammet CATIA finns en mängd olika typer av parametrar. Några 

är: Real, Integer, String, Boolean, Length, Mass och Volume (se figur 5). Programmet 

CATIA innehåller två sorters parametrar: Intrinsic Paramters och User Parameters. 

Intrinsic Parameters, på svenska inre parameter, generas när en geometri eller en 

feature skapas. Parametern definierar featurens inre egenskaper, som featurens djup, 

bredd och offset. 

User Parameters, på svenska användarparameter, är parametrar som är skapade av 

användaren själv. Dessa definierar de extra bitar av information vilka har lagts till i ett 

dokument. Parametrarna kan definieras på olika nivåer i CATIA, antingen på Partnivå 

alternativt på Assemblynivå. Dessa parametrar kan definieras med ett ”single value” 

(kontinuerligt), parametern kan då anta vilket värde som helst, eller med ”multiple 

values” (diskret), parametern kan då endast anta det fördefinierade värde som blev 

givet vid dess uppkomst. Alla parametrar i CATIA kan definieras eller begränsas av 

olika relationer samt användas som argument för olika relationer. [10] 
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Figur 5: Paramaterar i CATIA väljs till en funktion via Formulas. Här väljs vilken typ av parameter som skall 

användas, samt vad den ska utföra. 
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3.5 Boolesk funktion 

En boolesk operation, på engelska: boolean operation, är en datatyp som endast kan 

anta två värden. Vanligtvis SANT eller FALSKT. Dessa värden används för att 

representera sanningsvärden av logik samt boolesk algebra. [11] I programmet 

CATIA används booleska operationer främst för att lägga till, alternativt ta bort 

material från en modellerad komponent. Dessa parametrar presenteras i programmet 

som en aktivitet (se figur 6). Varje operation som utförs i en del, t.ex. en extrudering, 

erhåller en boolesk parameter till sin aktivitet. Värdet som aktiviteten erhåller är 

automatiskt TRUE. Ritningen som styr denna funktion, erhåller även den ett boolesk 

värde. Ändring till värdet FALSE avaktiverar den specifika aktiviteten i programmet. 

 

Figur 6: Exempel på booleska parametrar i CATIA 
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3.6 CCM 

Programvaran CCM – Configurable Component Modeller – är utvecklad av COPE 

Sweden. CCM bygger på COPE-metodiken (se figur 7) som även den har utvecklas 

av COPE Sweden. Detta är en objektorienterad metodik för framtagning av nya 

produktplattformar. Produktplattformens olika delar beskrivs med olika 

plattformselement. Dessa element kan liknas vid subrutiner i ett dataprogram. 

Subrutinernas egenskaper kan styras genom parametrar i programvaran. Andra 

subrutiner kan sedan kopplas ihop med dessa genom logiska kopplingar som kan 

beskrivas och styras. Plattformselementen Configurable Components (CC) (se figur 

8), är modeller av konceptuella systemfamiljer. En CC modell kan ses som en 

inkapsling av olika objekt som beskriver en systemfamilj.   

Programvaran stödjer syntes, modellering, analys och konfigurering av 

objektorienterade systemplattformar. CCM kan även användas som bärare av 

plattformselementen (CC-modeller) som skapats i ett PLM-nätverk med PDM- och 

CAX-verktyg. [12][13] 

Design Rationale (DR) (se figur 8) definierar CCs uppbyggnad. Design Solutions 

(DS) kan beskrivs som ett antal förbättrade Functions-means-träd (FM-träd), som är 

hierarkiska modeller där funktionella krav och konstruktionskarv är kopplade till olika 

designlösningar.  

Design Rationale (DR) använder sig av funktionella krav (FR) som innehåller den 

information om de funktioner, modellerade som CC, som ska tillhandahållas. De 

funktionella kraven innehåller parametrar som bestämmer bandbredden på de 

funktionella egenskaper som systemet kan erbjuda. Design Solutions (DS) är de 

tekniska lösningar som tillhandahåller den funktionalitet som de olika 

funktionskraven (FR) kräver. Design Solutions (DS) definieras av olika parametrar 

vilka beskriver de fysikaliska egenskaperna hos systemet. 

Constraints (C) är en begränsning av olika Design Solutions (DS). Dessa kan vara 

både globala och loka för ett delsystem. [13] 

 
Figur 7: Plattformsförberedande modell enligt COPE-metodiken [13] 
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Figur 9: Design Rationale av Ryggstödssystem i CCM 

 

Figur 8: Illustration av en parametriserad stol i CCM 
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4 Genomförande och resultat 

Studien har huvudsakligen genomförts i CATIA V5-6R2014 på studentlicenser 

tillhandahållna av Tekniska Högskolan i Jönköping. Resultatet redovisas i följande 

kapitel i form av ritningar och renderingar på den slutgiltiga modellen i olika storlekar 

och med varierade val av funktioner samt komponenter. Det tillhörande Excelarket 

redovisas som en infogad tabell för att beskriva hur de olika parametrarnas värde 

påverkar modellens utseende.   

4.1 Arbetsprocess och datainsamling 

Arbetet utfördes huvudsakligen på Tekniska Högskolan i Jönköping. Författarna 

arbetade separat på komponenter och delade dem mellan varandra via en molnbaserad 

databas. I slutet av dagen skrevs loggbok och de modellerade komponenterna 

sammanställdes till en uppdaterad version av den gemensamma modellen och 

laddades upp på molntjänsten för att stå som grund för vidare modellering.  

Litteraturen till litteraturstudien rekommenderades av handledaren och lånades på 

högskolebiblioteket i Jönköping. Boken Produktutveckling av Johannesson, Person 

och Pettersson tillhandahöll information gällande Function-means. 

Under arbetets gång hölls möten med handledare och företag vid följande tillfällen: 

 14/11-2014 Första mötet med handledare Dag Raudberget. 

 20/1-2015 Möte med COPE Sweden i Göteborg 

 23/1-2015 Möte med handledare på JTH 

 13/3-2015 Möte med handledare på JTH 

 19/3-2015 Möte med COPE Sweden och handledare i Göteborg 

 31/3-2015 Handledarmöte på JTH 

 16/4-2015 Möte på JTH med handledare och COPE via videolänk 

 21/4-2015 Möte med COPE Sweden och VA-Automotive i Göteborg 

 29/4-2015 Handledarmöte på JTH 

 8/5-2015 Handledarmöte på JTH 

 21/5-2015 Möte med COPE Sweden och handledare i Göteborg 

 26/5-2015 Presentation av resultat för VA-Automotives i Hässleholm 

Efter mötet den 21/4-2015 tillkom ytterligare komponenter för modellering vilket sköt 

rapportskrivningen framåt. Den 27/4-2015 modellerades de sista komponenterna som 

sammanställdes till en slutgiltig modell.    
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4.2 Ansats 

Den 14/11-2014 hölls det första mötet med handledaren. I mötet tillhandahölls 

information om projektet och de inblandade företagen. En träff bestämdes med COPE 

Sweden den 20/1-2015 för presentation av vad som efterfrågades av företaget. 

Den 23/1-2015 hölls ett möte med handledaren som uppföljning på träffen med COPE 

Sweden. Anmälan av examensarbetet signerades av handledaren och 

utbildningsmaterial för egenstudier i CATIA tillhandahölls. Arbetet skulle utföras i 

CATIA som i sin tur var kopplat till CCM. Den inledande fasen av arbetet bestod 

därför av egenstudier i CATIA, då ingen av författarna hade tidigare erfarenhet av 

programmet.  

VA-Automotives konstruktör Rickard Johansson på MEKAN tillhandahöll författarna 

med den CAD-modell (se kap.4.4.1) som den parametriserade modellen skulle baseras 

på den 10/3-2015, med påbörjad nedbrytning och bekantande av stolens komponenter 

och geometri som följd. Efter handledarmöte 13/3-2015 fastställdes modellens 

avgränsningar varpå modellering av parametriserbara delar kunde inledas.   

Den 13/3-2015 hölls nästa handledarmöte som uppföljning på författarnas studier i 

CATIA och för att diskutera ett upplägg gällande modelleringen. Ett nytt upplägg 

skiftade uppgiften mot en större andel CAD-modellering. Studier i CCM uteslöts då 

uppgiften inte krävde användning av programmet, men en övergripande förståelse av 

dess uppbyggnad och tillämpade metoder var nödvändig. Som grund tilldelades 

författarna studiematerial av COPE Sweden som innehöll information om CCMs 

funktioner och den bakomliggande teorin. CAD-modellen inspekterades och 

modellens avgränsningar, angivna i kap 4.3, fastställdes. Modellering utav 

parametriserbara delar kunde därefter inledas.   

4.3 Kravspecifikation 

Kravspecifikation erhållen under möte med COPE Sweden den 20/1 -2015 (se kap. 

4.2). 

 Modellen skall efterlikna utgångsobjektet som erhållits av VA-Automotive. 

 Modellen skall vara parametriserbar via ett Excelark. 

 Modellen skall vara parametriserbar i längd, bredd och höjd. 

 Modellens komponenter ska inte ha kopplingar till varandra i assemblyn, utan 

endast referera till ett gemensamt koordinatsystem för sin position i rymden. 

 Modellens ingående komponenter skall vara aktiverbara samt avaktiverbara 

via ett Excelark så att de kan vara synliga, alternativt icke synliga i modellen. 

 Modellen måste innehålla komponenter vilka har en funktionalitet. 

 Modellens komponenter skall inte ha några funktionsstyrande hål. 
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4.4 Genomförande 

Studien som utförts är praktiskt arbete i CATIA V5 anpassat efter önskemål och krav 

från COPE Sweden (kap. 4.3). Kraven baserades på behovet av en CAD-modell som 

via ett Excelark kan parametriseras till önskad dimensionering och styra 

komponenternas exponering i modellen. I samtal med företaget diskuterades följande 

teoretiska beskrivning fram utifrån de behov och termer som programmet CCM 

använder sig av. 

Bilstolens ram skall modelleras och parametriseras i modelleringsprogrammet CATIA 

som är standardprogram hos klienten VA-Automotive. De modellerade delarna, 

benämnda som DS (Design Solutions) i figur 10 skall vara parametriserbara i längd 

och bredd. Parametriseringen sker genom att koppla CATIA-modellerna till ett 

dimensionssättande Excelark som CCM hämtar information ifrån. Modellerna ska 

sammankopplas och positioneras i rymden via specifikt utvalda interfaceses, 

benämnda som IF i figur 10. Utöver de grundläggande delarna benämnda som DS 

modelleras ytterligare komponenter. Deras förmåga att aktiveras och avaktiveras i 

modellen, tillsammans med stolens dimensionering bestämmer om stolen riktar sig 

emot t.ex. bil-, buss- eller lastbilsbruk. De aktiverings- och avaktiveringsbara 

komponenterna bestämmer även om stolens utförande skall betraktas som premium 

eller standard.  

 

 

Figur 10: Partlista för exjobb stol, Erhållen av Peter Edholm, COPE Sweden 
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För att CCM ska kunna skapa en sammanhängande modell som har parametriserbara 

element i sig krävs att komponenterna byggs i referens till ett gemensamt 

koordinatsystem som kan ge de ingående delarna sin position i rymden, samt 

relationerna till varandra. Det gemensamma koordinatsystemet tillhandahåller X,Y 

och Z koordinater till en förbestämd referenspunkt i varje del. Delens måttsättning 

kommer i sin tur utgå ifrån referenspunkten vilket medför att ändrad storlek på delen 

inte förändrar dess position emot övriga komponenter.  

Endast positiva tal är av intresse i koordinatsystemet för att underlätta måttsättning. 

Därmed placeras den gemensamma nollan, vilket illustreras i figur 11 framför 

modellen så att hela stolen infaller i dess positiva koordinatfält. Modellen genomskärs 

på mitten av y-planet (skapat av x och z-axlarna) för att kunna skapa symmetri av 

modellen. 

 

 

Figur 11: Referenser för utgångspunkt vid parametrisering, Erhållen av Peter Edholm, COPE Sweden 
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4.4.1 Utgångsobjekt 

Genom att erhålla en redan konstruerad, icke parametriserbar bilstol av VA-

Automotives (se figur 12), kunde denna användas som utgångobjekt vid måttsättning 

av de komponenter som var förbestämda. Detta gjordes via Measure Between-

funktionen i CATIA. Komplicerade geometrier på ingående delar uteslöts, då dessa 

försvårar parametrisering. Vissa komponenter i ursprungsmodellen var inte solider, 

byggda i CATIA, utan bestod av enbart ytor, då dessa är importerade ifrån en annan 

modell, alternativt en standard komponent som har erhållits från ett annat företag eller 

modellerade på detta sätt pga. sin komplexa geometri. Kritiska mått togs ifrån dessa 

delar, och gjordes om helt till solida delar. Resterande solida delar modellerades med 

ursprungobjektets ritningar som underlag. 

 

 

Figur 12: Utgångsobjekt, 3D-modell av bilstol från VA-Automotive, MEKAN 
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4.4.2 Koordinatsystem 

Genom att använda tre separata axlar som utgångspunkt, kunde det gemensamma 

koordinatsystemet bestämmas utefter önskan att arbeta med positiva längdmått. Dessa 

axlar representerar komponenternas, som ryggramens, sitsramens och skensystemets, 

olika referenspunkter i rymden. 

 

 

Figur 13: Referensaxlar 

Axeln som representerar ryggsramen på stolen, benämnd som AXEL 1 i figur 13, har 

måtten ifrån det absoluta koordinatsystemet; 1025 mm i x-led och 180 mm i z-led.  

Sitsramens axel, benämnd som AXEL 2 i figur 13, har måtten ifrån det absoluta 

koordinatsystemet; 1000 mm i x-led och 140 mm i z-led.  

Skensystemets axel, benämnd som AXEL 3 i figur 13, är måttsatt utifrån det absoluta 

koordinatsystemet med; 970 mm i x-led och 0 i z-led.  

Då bilstolen skall utgå ifrån att y-positionen i det absoluta koordinatsystemet skall 

skära mitt i stolen, behövdes inga mått läggas in för axlarna i detta led. 
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4.4.3 Ritningar 

Vid upprättandet av varje ny ritning skapades ett nytt plan med en offset i y-led (se 

figur 14). Detta för att indikera var i rymden den specifika delen skall vara i 

förhållande till stolens mittpunkt. Genom att göra så erhålls en symmetri av stolen 

genom att spegla de komponenter som bygger upp stolens grundstomme. Måttet 

185mm användes efter mätning i den erhållna ursprungsmodellen, där bredden på 

sittramen estimerades till 370mm. 

 

Figur 14: Referensplan med tillsatt funktion 

Skapadet av varje ny ritning utgick från en axel som representerar funktionen som 

komponenten skall erhålla, alternativt axeln som representerar komponenten. I figur 

15 visas att ryggramens ritning använder sig av axeln som representar ryggramens 

position i rymden samt dess ursprungliga längtmått i z-led. Genom att använda 

ursprungmodellen som inpiration, skapades en ny ritning med hänsyn till funktionella 

mått. 

Då ryggramens geometri är komplex, bestämdes vilken del av ryggramen som skall 

bli högre när den erhåller en ny längdparameter för höjd. Ryggstödets nedre del 

innehåller geometri där olika standardiserade delar är placerade, som recliner, 

svankstöd etc. Därav bestämdes att den högsta delen av ryggramen är den som skall 

ändras i längd, medan den nedre delen av ramen skall förbli densamma.  

Ritningen anpassas efter de nya specifikationerna och måttsätts nedifrån och upp. De 

mått som skall förbli oförändrade låses till ryggramens axel, medans de mått som ska 

vara ändringbara inte låses alls. Efter detta kan ett längdmått som styr förändringen i 

ritningen placeras ut. I ryggramens fall, är det längden mellan axeln och ritningens 

högsta punkt. (visas i figur  15 med längdmåttet 550 och en 𝑓(𝑥) fukntion) 
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Figur 15: Positionering 

4.4.4 Funktionsbaserad parametriserad konstruktion 

Konstruktionen är uppbyggd efter de funktioner som stolsplattformen kräver. Dessa 

funktioner (FR) erhåller en konstruktionslösning (DS) som visualiseras i form av en 

modellerad komponent. Detta kräver att komponenter som modelleras erhåller 

kunskap, i form av olika parametrar och axlar, om den funktion som komponenten är 

med och bidrar med en lösning till. Då en enskild komponent kan användas till att 

lösa flera funktioner samtidigt, kan den i modelleringen inte tillsättas några 

constraints till andra komponenter. Komponenten erhåller istället en parametriserad 

position i rymden där funktionen ska bli löst. 

Figur 16 visar hur hål i konstruktionen är modellerade som röda stavar. Detta för att 

visualisera att hålen är en konstruktionslösning som erhåller sin position i rymden 

efter strävan att lösa det funktionskrav som ställs på komponenten. Hålen kan därför 

inte läggas in i enskilda komponenter i förtid. I figur 16 positioneras hålen där de gör 

för att uppfylla funktionskravet (FR) att sitsramen skall kunna tilta med hjälp av en 

recliner. 

I figur 17 visualiseras hur en rektangulär grön stav symboliserar en svets, där det på 

samma position i figur 16 fanns ett hål. Svetsen tillkommer för att uppfylla 

funktionskravet (FR) som säger att ramen skall vara fast infäst och inte tiltbar. Ett 

triangulärt järn används för att visualisera den fasta infästningen. (se figur 17)  
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Figur 16: Recliner med hål i sitsram och skensystem 

 

Figur 17: Fast infästning med svets i sitsram och skensystem 
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4.4.5 Tidig version av stolsmodell 

Den första avgränsningen i modelleringsprojektet fokuserade på stolens ram och 

möjligheten att styra dess storlek via parametrar knutna till Excel. Som figur 18 visar 

består stolen av de mest grundläggande delarna i ramen och är styrbar i bredd, 

rygghöjd och sitsramslängd. Dessa styrs via längdparametrar i programmet CATIA. 

Stolen saknar booleska parametrar eftersom de ingående komponenterna, i olika 

storlekar, kommer att medverka i alla versioner.  

Ramens komponenter har inget förhållande till varandra förutom det gemensamma 

koordinatsystemet och de hål som i en verklig modell skulle hålla ihop ramen, 

representeras av röda stavar (se figur 18) som orienterar sig dit de behövs beroende på 

modellens storlek och ingående komponenter. 

 

 

Figur 18: stolsversion nr. 1 

Som angivet i kapitel 1.4 skulle den första modellen kompletteras med visuella delar 

om tid fanns. Den uppdaterade modellen (figur 19) kompletterades med dynor, 

nackstöd och gjordes vinklingsbar i såväl ryggstöd som sits. Stolens reclinersystem 

med tillhörande hål bestämmer vinklarna genom en parameter i programmet CATIA 

vid namn ”Angle”. De första booleska funktionerna tillsatte benförlängaren och 

nackstödet som skulle avaktiveras vid visualisering av den största stolsmodellen, 

anpassad för buss och lastbil. Nackstödet ersattes av en förlängd version av ryggstödet 

och benförlängaren blev överflödig vid förstoring av sitsram och dyna. 
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Figur 19: stolsversion nr 2, ”vinklingsbar”. 

Stolsversion nr. 2 visades upp för COPE Sweden och VA-Automotive i Göteborg den 

21/4. På mötet etablerades en lista på nödvändiga komponenter att tillföra den 

slutgiltiga modellen [Bilaga 1]. De kompletterande komponenterna adderades till 

stolen med booleska funktioner som styrs från Excel. Genom aktivering och 

avaktivering kan alternativa versioner i utförande och storlek framställas.  

 

4.5 Design och specifika val/förslag 

Designen på de ingående komponenterna i modellen är förenklade jämfört med 

utgångsobjektet (se kap. 4.4.1). Som nämnts i kapitel 4.3.3 är anledningen till detta att 

avancerade geometrier försvårar parametriseringen vid storleksförändring. Detaljer 

som t.ex. svängda konturer eller avrundade hörn måste låsas med noggrannhet i 

skisstadiet för att komponenten inte ska tappa referenspunkter och bli odefinierad vid 

storleksförändringar. 

Modellens symmetri medför att storleksändring i höjd mellan två vinklade profiler 

resulterar i en avsmalning eller utvidgning av komponenten som måste kompenseras 

med förstoring eller förminskning i bredd. Modellen har därför främst raka vinklar i 

de delar som kräver parametrisering.  

Delarna som konstruerats har storleks- och geometriskbakgrund i originalmodellen (se 

figur 12). Modellering av visuella komponenter, som nämndes i kapitel 1.5, krävde 

inte prioritering utan modellerades ifall tid fanns. Eftersom modellen primärt kommer 

att användas i försäljningssyfte, vilket kräver att den efterliknar originalmodellen i 

funktion och utseende, togs valet att lägga tid även på dessa delar. 
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Modellen som färdigställdes innan mötet med COPE Sweden den 21/4-2015 hade 

möjligheten att vinkla sits och ryggstöd med alla ingående komponenter (se figur 19). 

En vinkelförändring krävde att alla komponenter som berördes var tvungna att rotera 

runt samma axel och med samma förhållande till varandra. Eftersom vinklingen skulle 

kunna styras via en och samma formel, gjordes valet att frångå detta koncept då det 

blev tidskrävande att tillföra denna överflödiga funktion på nytillkomna komponenter. 

4.6 Resultat 

4.6.1 CATIA-modell 

Renderingarna i figur 20 och 21 visar stolen i två storleksutföranden med 

komponentval anpassade för den valda storleken och dess användningsområde. Vissa 

komponenter aktiveras och avaktiveras med booleska funktioner mellan de olika 

versionerna medan andra komponenter existerar i båda versionerna men anpassats i 

höjd och bredd genom längdparameterar. Exempel på komponenter med booleska 

funktioner är nackstöd, mekaniskt svankstöd och reglage för mekanisk ändring av 

ryggstöds- och sitsvinkel som förekommer i figur 20. Dessa avaktiveras och ersätts av 

ett mer passande integrerat nackstöd, pneumatiskt svankstöd och elektrisk 

vinkeländring via reglage på kåpan visualiserad på stolens vänstra sida i figur 21. 

Samma stolsmodeller illustreras i figur 22 och 23 med tillhörande dynor. 

 

  

 

Figur 21: Slutgiltig modellram, storleksanpassad för 

buss- och lastbilsindustrin 
Figur 20: Slutgiltig modellram, storleksanpassad för 

bilindustrin. 
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Parametrarna skrivna i de gråa fälten i tabell 1 visar skillnaden i storlek och ingående 

komponenter valda i Excelarket. Parametrar benämnda som Length och Width är 

angivna enheten meter, Length med utgångspunkt i stolens nollpunkt placerad i 

underkant på ryggstödet och Width med utgångspunkt i Y-planet som delar stolen på 

mitten och illustreras i figur 11. Booleska funktionerna är benämnda som 

komponentens namn följt av aktiv. Kommandot TRUE aktiverar komponenten i 

modellen och kommandot FALSE avaktiverar den.  

Tabell 1 innehåller två rader under varje parameter som representerar Figur 22 och 

Figur 23.    

Figur 22: Slutgiltig modell, storleksanpassad för 

bilindustrin. Designtable illustrerat i Tabell 1 

Figur 23: Slutgiltig modell, storleksanpassad för 

buss- och lastbilsindustrin. Designtable illustrerat i 

Tabell 1 
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 Length_sitsram Width_sitsram Height_ryggstod Width_ryggstod Width_glidsystem 

Figur 22 0.440 0.185 0.550 0.185 0.185 

Figur 23 0.600 0.200 0.750 0.200 0.200 

 Length_glidsystem satesforlangare_aktiv Ventilation_aktiv Ventilation_stor_aktiv Front_dyna_aktiv 

Figur 22 0.500 TRUE TRUE FALSE TRUE 

Figur 23 0.700 TRUE FALSE TRUE FALSE 

 nackstod_aktiv skensystem_aktiv recliner_tilt_aktiv recliner_hojd_aktiv armstod_vanster_aktiv 

Figur 22 TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE 

Figur 23 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE 

 armstod_hoger_aktiv angle_underbenstod underbenstod_aktiv svankstod_mekanisk_aktiv svankstod_pneumatiskt_aktiv 

Figur 22 FALSE 0deg FALSE TRUE FALSE 

Figur 23 FALSE 30deg TRUE FALSE TRUE 

 varmeslinga_rygg_aktiv varmeslinga_sits_aktiv vridplatta_aktiv sidoskydd_elreglage_aktiv isofix_byglar_aktiv 

Figur 22 TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE 

Figur 23 TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE 

 recliner_reglage_sits_aktiv recliner_reglage_rygg_aktiv whip_recliner_aktiv fallbar_recliner_aktiv belt_buckle_aktiv 

Figur 22 TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE 

Figur 23 FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE 

 stel_infastning_aktiv vinkeljarn_aktiv 

Figur 22 FALSE FALSE 

Figur 23 TRUE FALSE 

Tabell 1: Designtable kopplat till CATIA-modell. 
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5 Analys  

5.1 Frågeställning 1 
Är det möjligt att skapa konstruktionslösningar, i form av CAD-modeller, enligt 

Function-means metoden? 

Som beskrivet i kapitel 4.4.4 är det möjligt att skapa modeller som en 

konstruktionslösning på ett funktionskrav med hjälp av CAD-program. Arbetsbänken 

Knowledge Advisor i CATIA innehåller verktyg för att ge komponenter den kunskap 

som krävs för att skapa en konstruktionslösning på ett funktionskrav. 

5.2 Frågeställning 2 

Kan Knowledge-based engineering tillämpas för att skapa en parametriserbar 

stolsplattform för automatiserad konceptgenerering som tillfredsställer listade kraven i 

kapitel 4.3? 

I kapitel 2.1.1 beskrivs Knowledge Advisor som är en KBE-baserad arbetsbänk i 

CATIA. Arbetsbänken innehåller funktionen Designtable som användes för koppling 

mellan CATIA och Excel, och därmed mellan Excel och CCM. Knowledge-based 

engineering är således högst tillämpningsbar för att uppfylla kraven i kapitel 4.3 och 

en nödvändig metod för att åstadkomma en parametriserbar bilstol. 
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Implikationer 

Resultatet av arbetet utgör ett försäljningsverktyg för VA-Automotive som möjliggör 

att genom CCM tillhandahålla snabb information gällande pris, vikt och en visuell 

bild utav en stol med de specifika parametrarna som matats in i CCM till potentiella 

kunder. Man får på så sätt en överblick av vilka eventuella önskemål som inte kan 

samexistera i stolen och vilka kompromisser som kan göras för att hålla ner pris eller 

vikt.  

För VA-Automotive innebär direkt återkoppling av denna information en högre 

effektivitet i kundmöten som i sin tur leder till kortare ledtider i 

produktutvecklingsprocessen och därmed större konkurrenskraft på marknaden.  

För COPE Sweden innebär arbetet en fungerande modell, färdig att koppla emot CCM 

och sättas i bruk. Arbetet kan även ligga till grund för framtida projekt av liknande 

karaktär i avseendet, koppling mellan CATIA och Excel, och hur parametriseringen 

sköts i CATIA genom funktionssättning på de olika komponenterna. Det tillämpade 

tillvägagångsättet i vilket ritningar utfördes för att erhålla modellens gemensamma 

nolla och möjligheten att i realtid aktivera och avaktivera komponenter utan att de 

påverkar varandra är en viktig del, som är nödvändig för att kopplingen mellan Excel 

och CATIA ska gå felfritt.    

6.2 Begränsningar 

6.2.1 Begränsningar i CATIA 

Kompatibiliteten mellan olika CATIA-versioner kommer att begränsa användandet av 

modellen. Då modellen har modelleras i den senaste versionen, CATIA V5-R62014, 

medför detta komplikationer för företag som använder sig av äldre versioner av 

programvaran. Vid lansering av ny version av CATIA skrivs algoritmer, som 

bestämmer hur geometri byggs upp, i programmet om. Detta medför att delar 

modellerade i äldre versioner av CATIA är kompatibla med nyare versioner, men 

restriktioner uppkommer då delar modellerade med nyare programvara skall läsas in i 

äldre versioner. Undersökningar i huruvida det är möjligt att konvertera delar som är 

modellerade i den senaste versionen av CATIA till att vara kompatibla och läsbara i 

äldre versioner har gjorts. CATIAs programvara Batch Monitor innehåller funktionen 

“DownwardCompability”. Denna funktion möjliggör läsning av filer mellan olika 

CATIA-versioner. Efter försök visade det sig dock att denna funktion endast skapade 

läsbara delar som helt saknade parametrar och historik. 

6.2.2 Begränsningar i modelleringen 

Då metodiken i hur de ingående delarna har modellerats är relativt komplex, kan inte 

standardiserade delar adderas till modellen i ett senare skeende. Dessa delar måste 

modelleras om, för att bli kompatibla med modellen. Då aktivering och avaktivering 

av delar styrs via booleska funktioner, kräver detta att den modellerade delens 

geometri innehåller booleska parametrar. Att modellera med hjälp av ytor fungerar till 

exempel inte då dessa inte kan erhålla booleska parametrar. 
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6.2.3 Begränsningar i framtida konstruktion 

Modellen som erhålls kan inte användas som konstruktionsunderlag, då måttsättning 

har utgått från att göra modellen funktionell och parametriserbar. Längder och mått 

som modellen innehåller är endast estimerade mått från utgångsobjektet. (se figur 8) 

6.3 Slutsatser och rekommendationer 

Arbetet har visat att det är möjligt att parametrisera en modell och koppla den till ett 

externt styrdokument. CAD-tekniken som utvecklades och tillämpades under arbetet 

gör det möjligt att modellera alla typer av produkter åt företag som kan tänkas vända 

sig till COPE Sweden för användning utav CCM.  

För företag som jobbar med ett antal utföranden av sin produkt, beroende på tillvalda 

komponenter eller dimensionering, är CCM och parametriserad konstruktion en 

rekommendation. Effektiviteten i produktutvecklingen och den snabba återkopplingen 

vid kundmöten är ett konkurrenskraftigt medel. Förnyelse och ändring utav tidigare 

modell görs med fördel i en modell som inte har anknytningar till övriga 

komponenter. På så sätt kan nya delar adderas och gamla uppdateras utan omfattande 

ändringar i assemblyn. 

6.4 Vidare arbete/forskning 

CATIA möjliggör volymberäkningar av enskilda komponenter samt assemblys. Delar 

kan tilldelas specifika material med riktiga egenskaper samt densitet. Detta verktyg 

kan användas för att erhålla en vikt- och kostnadsbild av konstruktionen. Data 

gällande vikt och kostnad kan sedan exporteras till ett externt dokument som kan 

användas vid beslut om man ska ta projektet vidare till nästa fas.  

Genom att använda exakta mått och utgå från produkter som finns på marknaden, kan 

modellen senare användas som konstruktionsunderlag för utveckling istället som i 

dagsläget endast för konceptgenerering eller visualiseringsunderlag. 
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Bilagor 

 [Bilaga 1] Mötesprotokoll: Anteckningar möte 2015-04-21.docx 

 

1. Bygga in varianter på alla stolar: med eller utan inbyggt nackstöd, med eller 

utan belt in seat (är alltid kopplat till om det är nackstöd eller inte). 

2. Lägga till bälteskonsoler etc. Rickard skickar även CAD-modeller på detta. 

3. Lägg till fluff på nackstödet. Rickard skickar modell. 

4. Lägg till vridplatta. Rickard skickar modell. 

5. Lägg till underbensstöd. Underbensstöd kan inte existera samtidigt som 

sitsförlängare. Exjobbarna lägger in ett förslag på en konstruktion där reclinern 

används igen och fästs in i sitsramen. 

6. Möjlighet att visa olika positioner på sitsförlängare och underbensstöd för att 

kunna visa funktionen. Lägst prioriterat. 

7. Lägg till modell på svankstöd, både mekaniskt och pneumatiskt. Rickard 

skickar modell. 

8. Lägg till vred då reclinern skall justeras mekaniskt. Rickard skickar modell. 

Vredet positioneras direkt utanför respektive recliner. Vredet skall inte ligga 

mot underbensstödsrecliner.  

9. Lägg till elreglage då recliner skall justeras elektriskt. Exjobbarna kollar 

befintlig modell och kollar annars med Rikard. 

10. Lägg till fällningsled. Rickard skickar modell. 

11. Testa att öppna catia-modellen på Mekan. Exjobbarna skickar modellen till 

Rickard för test. 

12. Lägg till värmesystem i rygg och sits. Exjobbare konstruerar själva, färgar den 

orange. 

13. Lägg till whips-funktion. Rickard skickar en skiss på hur det kan se ut. 

14. Lägg in alternativa lösningar i CCM på elreglage där de kan ligga i armstödet 

eller i sitsdelen. Lägg till ett separat CC för reglagemodul. 

15. Lägg till ISO-fix. Rickard skickar modell. 

16. Vi tar inte med förvarningsfickan tills vidare. 

17. Underbensstöd skall alltid manövreras elektriskt. 

18. Fällningsleden skall inte kopplas till premium etc utan den kan generera två 

olika varianter. 

19. Lägg till fast infästning då det inte är höjd/tilt. En variant mot skenor och en 

variant mot golv. Trekantskonsol som ersätter recliner och vinkeljärn som 

ersätter skena. Detta modelleras både i CCM och Catia. 

20. Vi träffas den 26/5 i Hässleholm där vi visar upp vårt case inklusive Catia-

modeller, både COPE och exjobbare åker ner. Hit bjuder vi in andra 

intressenter från VA för att visa vart vi kommit. 
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 [Bilaga 2]  Gantt-schema.xlsx 


