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0. Förord 

Denna rapport är resultatet av en inledande studie av hur svensk träindustri utnyttjar C A D -
CAM-tekniken. Den vil l också ge en orientering om tekniken i stort och inblickar i några 
fundamentala arbetsmetoder, samt belysa möjligheter t i l l utveckling och ett förbättrat 
utnyttjande av CAD-CAM-tekniken i träindustrin. Studien är generell och berör inte i 
nämnvärd utsträckning enstaka industrigrenars eller produktområdens särintressen. Rapporten 
riktar sig t i l l både företagsledning och CAD-CAM-ansvariga i små och medelstora företag. 
Rapporten har utformats för att kunna användas av den oinsatte som en introduktion till 
ämnet. 

Ett stort tack riktas t i l l Lisbet Kristiansson, fd Möbelinstitutet, för all information och 
vägledning t i l l viktiga internationella kontakter och tidigare projekt på området. Des.sutom 
riktas ett stort mått av tacksamhet t i l l Matz Lenner och Stig-Inge Gustavsson m f l vid 
Linköpings Tekniska Högskola, Sven Andersson m f l vid IVF Göteborg, Jurgen Engels, Olle 
Andersson på White Design, Nils Johansson och Bertil Ohlsson på A M U . Ett tack går också 
t i l l alla gamla kollegor i CAD-CAM-branschen, mjukvaruleverantörer, maskinåterförsäljare 
och inte minst de träföretag som lämnat upplysningar t i l l förstudien. Projektet har kunnat 
genomföras tack vare stöd från Nutek. 

1. Sammanfattning 

Det finns i svensk träindustri uppenbara möjligheter t i l l förbättrat utnyttjande av C A D - C A M -
tekniken. Mognadsnivån för användande av datorhjälpmedel är dock idag generellt mycket 
låg och ett kraftfull t kompetenslyft över lag är helt nödvändigt för att branschen skall få en 
mcijiighet att dra nytta av dessa hjälpmedel full t ut. 

Genom maskinleverantörer har flera träföretag skaffat mer eller mindre välanpassade C A M -
system för att understödja CNC-programmeringen. Det är dock mera sällsynt med en 
helhetssyn på C A D - C A M i produktutvecklingsprocessen. Dessutom använder endast få 
designers CAD-hjälpmedel , och än mindre har man C A M för ögonen vid utveckling av nya 
produkter. Teknisk produktdokumentation i 3D-CAD förekommer i stort sett inte ännu. 

Träföretagen använder så gott som uteslutande enklare PC-baserade CAD-CAM-system. De 
mera komplexa systemen på kraftfullare datorer, som används av t ex bilindustrin och dess 
underleverantörer, torde ej bli aktuella i någon större omfattning, då endast ett fåtal företag i 
branschen kan finansiera en sådan satsning. Under 1996 har också ny avancerad C A D -
teknologi t i l l lågt pris och för ordinär PC-miljö lanserats. 

Denna rapport ger en kortfattad beskrivning av begreppen C A D (Computer Aided Design), 
C A M (Computer Aided Manufacturing) och CAE (Computer Aided Engineering). 

Genom en kort hi.storisk djupdykning söker den också ge en bakgrund t i l l uppkomsten av 
enkla PC-system och mera komplexa sy.stem på kraftfullare datorer. Den pekar också på att 
träindustrins CAD-CAM-ti l lämpningar oftast tillkommit som en påbyggnad t i l l CNC-
maskinernas ordinarie styrsy.stem. 



De träspecifika bedömningar som görs i rapporten grundar sig huvudsakligen på 
telefonintervjuer med företrädare för träföretag som infört eller är på väg att införa C A D -
C A M . Några representativa uttalanden från dessa redovisas. 

Från samtal med företrädare för träföretagens maskinleverantörer redovisas en summarisk 
sammanställning av maskintyper som levererats i Sverige, och i vilken utsträckning och t i l l 
vilken nivå C A D - C A M används som beredningshjälpmedel t i l l dessa. 

Kontakter har tagits med forskningsinstituten i de nordiska grannländerna och kännare av 
europeiska samarbetsprojekt. Man finner av detta att Sverige t i l l stor del hamnat utanför det 
europeiska forskningssamarbetet kring C A D - C A M för träindustri. 

Några fundamentala begrepp och arbetsmetoder beskrivs för att underlätta insikt i ämnet för 
den som inte har egen erfarenhet. Behovet av att använda integrerad C A D - C A M i hela 
produktutvecklingsförloppet påpekas kortfattat. 

Slutligen ger rapporten ett par förslag t i l l nya metoder som direkt kan innebära ett förbättrat 
utnyttjande av befintliga installationer. Den anvisar också några övergripande 
framtidsvisioner av nya produktområden och nya tillverkningsmetoder i spåren av C A D -
C A M . 

2. Inledning 

För att på ett effektivt sätt utnyttja CAD-CAM-tekniken, måste både produktionsberedning 
och marknadsbedömningar integreras med design- och konstruktionsarbetet. Det är viktigt att 
beakta produktionsaspekter redan på idéstadiet och anpassa produktdokumenten efter den 
tillverkningsteknologi som skall användas. En enhetlig metodik med IT och dokumentation i 
en obruten kedja av datorstöd genom hela produktutvecklingen, medger en dramatisk 
förkortning av produklframtagningstiden. 

CNC-bearbetning av friformsytor' kräver C A M och ett tredimensionellt CAD-underlag. Även 
beredningen av mycket konventionell CNC-bearbetning blir mindre tidskrävande och mera 
lönsam med en CAD-modell som underlag. Konstruktörer och designers lämnar fortfarande 
ofta ifrån sig fysiska modeller eller i bästa fall arbetsritningar. Dessa är dock dåligt anpassade 
för CNC-beredning med C A M då det krävs ett omfattande manuellt arbete för att konvertera 
underlaget så att det kan tas emot av en datorapplikation. 

Dagens CAE-hjälpmcdel , dvs datorhjälpmedel för visualisering, simulering och 
konstruklionsberäkning fordrar en tredimensionell CAD modell. CAD-modellen ökar rent 
allmänt möjligheterna effektivisera produktutvecklingen. Den är också nödvändig för 
avancerad C A M , dvs att bereda CNC-bearbetning av t ex formningsverktyg. Idag faller det 
oftast på den som bär ansvar för CNC-bearbetningen att ta fram en sådan modell. Det vore 
dock rimligare om den fanns med redan från tidigt idéstadium och tillhandahölls som ett 
normalt underlag för C A M . 

Friformsytor bcncänm.s ofta sådana ytor som inte kan uppvisa konstanta tvärsnitt i någon riktning. Med andra 
ord kan de t ex inte bearbetas fram med ett profilstål. De förekommer ofta i naturen eller i avancerad 
industridesign (t ex motorhuven på en bil). Andra typer av CAD-ytor är geometriska primitiver som plana, 
cylindriska, sfäriska m fl ytor samt hörnavrundningar och rcgelytor, som har ett rakt tvärsnitt i ena riktningen (t 
ex en kon eller ytan på undersidan av en spiralrappa i betong). 



Därför blir det alltmer något av en "återvändsgränd" att enbart beskriva en industriprodukt i 
ritningsvyer. Ritningen är ett produktdokument som enda.st är avsett att understödja manuella 
tillverkningsprocesser. Tekniska tredimensionella produktdokument är dock ännu sällsynta 
och betraktas felaktigt av många som science fiction. 

Införande av C A D - och CAM-teknik medför inte automatiskt effektivi.sering eller förkortning 
av ledtider. Trots att verktygen i sig är mycket kraftfulla är det inte helt ovanligt att dålig 
integration med den övriga arbet.sproces.sen förtar fördelarna. Att enbart betrakta en 
delprocess, t ex ritningsframtagning eller maskinstyrning medför omfattande begränsningar av 
våra möjligheter att utnyttja den nya tekniken. Med de datorhjälpmedel vi i dag har att tillgå 
för produktutveckling och produktionsberedning realiseras möjligheten att helt omdana 
arbetsmetodiken. Detta är en förbi.sedd a.spekt på den industriella datorteknologin. Den kan 
revolutionera hela proccs.sen från produktidé t i l l produktionsstart. De företag som tidigt 
uppmärksammar och tar t i l l sig denna möjlighet t i l l förändring kommer att ha förutsättningar 
för att möta framtidens hårdnande marknadskrav. 

Fiiiur I A. CAD-modell av i^itnfi.stol. För varje detalj definiera.^ ett nytt koordinatsystem. 
Observera att CAD-modellen inte aren tvådimensionell bild, utan en tredimensionell 
i^eometribeskrivnini>. 
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Figur IB. CAD-modellen kan även läggas ut på en ritning. Här ser vi ett exempel från 
G är snäs. 

Först när man från idéstadiet arbetar med 3D-CAD och redan från början har produktions
beredning och C A M för ögonen kan man tala om att man utnyttjar CAD-CAM-tekniken. De 
större industriföretagen och flera av deras underleverantörer har sedan ett drygt decennium 
arbetat på införande av detta arbetssätt. Storebro Royal Cioisier, som på inredningssidan 
huvudsakligen arbetar med trämaterial, införde under slutet av 1980-talet datorstödd produkt
utveckling. De halverade därmed framtagningstiden för en ny båtmodell. Motorsågsfabriken i 
Huskvarna har sedan 80-talet arbetat helt utan pappersritningar (Dataingenjören, 1-95). 

Trämaterialet kan inte formas plastiskt" på samma sätt och i samma utsträckning som metaller 
och plaster. A andra sidan finns det utvecklingsmöjligheter för plastisk formning av trä. Flera 
tillämpningar av pressformning av massivträ och träfiberprodukter har utvecklats i andra delar 

' Bearbetning av material kan grovt indelas i spånskärande bearbetning, när materialet formas genom 
borttagning av material och plastisk när det formas genom omfördelning av material. Jmfr aU tälja och alt forma 
med modellera. Exempel på spånskärande bearbetning är sågning, borrning, hyvling och fräsning. Exempel på 
plastisk bearbetning är formning av böjträ och skiktlimmad läner, pressprägling och formgjutning. 



av Europa och Amerika. CAD-CAM-tekniken medför att tillverkning av formverktyg 
förenklas. Utvecklingen av plastisk träbearbetning och avancerad CAD-CAM-teknik hör 
därför intimt samman. 

Traditionell spånskärande bearbetning av trä begränsar våra möjligheter att utforma 
träprodukter. CAD-CAM-tekniken möjliggör visserligen "skulptering" av komplexa former i 
numeriskt styrda fräsmaskiner. Metoden är dock sällan kostnadseffektiv. C A D - C A M i 
kombination med nya lillverkningsteknologier, .som form- och strängsprutade träfibermaterial 
kan dock öka möjligheten t i l l funktionell och attraktiv formgivning av traprodukter. Med 
denna teknologi öppnar sig också helt nya produktområden för träindustrin. Kombinerat med 
dagens miljökrav finns här stora potentiella möjligheter att ge trämaterialet 
konkurrensfördelar. 

3. CAD, CAM och C A E - vad är det? 

C A D och C A M är numera inarbetade begrepp i industrin men dessvärre är det få .som ännu 
upptäckt hela vidden av de möjligheter som tekniken erbjuder. I och med datortekniken har vi 
fått möjlighet att dokumentera produktkonstruktioner på ett helt nytt sätt. Genom att anpassa 
hela pi-oduktutvecklings- och produktionssy.stem ti l l denna dokumentationsteknik uppkommer 
ständigt nya möjligheter att utnyttja dagens datorteknologi. 

3.1 CAD - datorstöd i formgivning och konstruktion 

CAD, Computer Aided Design, innebär i vårt fall att med datorns hjälp utforma och 
måttbestämma en industriprodukt. Företrädesvis utformar man med dagens CAD-teknik en 
fullskal ig tredimensionell modell, en sk CAD-modell. Denna kan i flera av.seenden ersätta 
prototypen. För mycket enkla produkter är en tvådimensionell modell tillräcklig. Ritningar 
skapas i fullödiga CAD-program från modellen med ett stort mått av automatik. 

En och samma CAD-modcll kan utgöra det gemensamma produktdokumentet som flera 
kompetensbärare bygger upp tillsammans. Arbetsritningar, underlag för CNC-beredning m m 
kan sedan betraktas som retlektioner härledda från detta dokument. Om olika 
datorapplikationer är inblandade krävs en välstrukturerad och genomarbetad metodik för att 
den datorstödda samverkan skall få önskad effekt. När så sker har vi åstadkommit ett 
produkldatasystem som radikalt förkortar utvecklingstiden och sänker kostnaden för 
tVamtagning av nya produkter. I Sverige är del i huvudsak delar av fordonsindustrin som på 
allvar tagit t i l l sig detta sätt alt arbeta. 

Med dagens mest \ älutvecklade CAD-tilläinpningar kan alltså en industriprodukt formges och 
konstrueras direkt i datorn. Flera aktörer kan vara inblandade och arbeta i samverkan för en 
gemensam databas för tredimensionell geometribeskrivning. En virtuell modell' av produkten 
skapas t i l l exakt rätt form och storlek. Under arbetets gång visas modellen på datorns 
skärmbild, strukturerad som ett trådnät eller med viss grad av fotorealism. Med sorterande 
strukturer kan enskilda detaljer och sammanställningar visas omväxlande. Med dynamiska 

' CAD-modellcn kallas ibland virtuell, eftersom den åskådliggörs som ett verkligt lörcmål trols alt del endast 
existerar genom mått och formbestämningar i en dalafil. 



zoom-, panorerings- och rotationsfunktioner kan "åkningar" ske från hela objektet i bild t i l l 
detaljer i storlekar på bråkdelen av en millimeter som täcker skärmen. 

CAD för tillverkningsindustri brukar kallas mekanisk CAD. I sin mest triviala tappning är den 
endast en ersättning för ritbrädet. Begreppet C A D används också i flera andra sammanhang, 
ett exempel är datorhjälp för utformning av elektriska installationsscheman. En annan grupp 
är bygg- och anläggnings-CAD. 
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Figur 2 A. Elektronik-CAD-schema. 
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Figur 2 B. Denna fasadheskrivning och elektronik-CAD-schemat ovan är ritade i Auto-CAD, 
som tillsammans med sina tilläggsapplikationer erbjuder ett stort register av tillämpningar. 
Det finns också effektivare specialprogram för olika yrkesområden, t o mför enstaka 
p roduktg r upper. 



3.2 CAM-beredning av maskinbearbetning med datorns hjälp 

C A M , Computer Aided Manufacturing, innebär att styrinstruktioner t i l l bearbetande maskiner 
genereras med CAD-modellen som underlag. Denna tjänstgör som en form av mall vilken den 
bearbetande maskinen kopierar. CAM-operatören bestämmer verktygets typ, storlek och 
skärdata, samt lägger upp strategier för verktygsvägar och förflyttningar mellan dessa. C A M -
tillämpningen beräknar sedan ett komplett styrprogram för den bearbetande maskinen. 

Metoden är tillämpbar vid enkla verktygsförflyttningar såväl som komplexa bearbetningar 
med en mängd verktyg för borrning av hålbilder, skärning av spår och fickor, 
konturskärningar och för avverkning av överskottsmaterial med efterföljande "skulptering " a\ 
frit t formade ytor (.se 7.1). 

C A M innehåller också större eller mindre inslag av CAD. Det är ofta lämpligt att t i l l stöd för 
beredningen modellera t ex råämnet och dess uppspänning i CAD. Det är då lättare att 
överblicka händelseförloppet och undvika missgrepp under bearbetningen. Dessutom behöver 
modellens topologi^ ofta omstruktureras och kompletteras för att bearbetning skall kunna ske 
på rätt sätt. Slutligen kan hela bearbetning.sförloppet simuleras, så att missräkningar inte 
uppdagas först under pågående bearbetning. 

3.3 C A E - datorstödd ingenjörskonst (simuleringar, prov och analyser) 

CAE, Computer Aided Engineering, innebär att CAD-modellen används för simulerade prov. 
Med CAE går det alltså att testa produkten eller det tänkta tillverkningsförloppet redan på 
idéstadiet och avslöja svagheter i konstruktion och förkasta felaktiga eller kostsamma 
produktionsmetoder i förväg. Denna metodik ger oss tnöjlighet att vara mera oförvägna och 
pröva flera lösningar i produktutvecklingen. 

CAD-inodellen kan användas i olika sammanhang. Den kan tilldelas materialegenskaper och 
ytstmkturer .samt användas t i l l allt från produktpresentationer till hållfa-sthetsberäkningai-. 
Til!verkning.sproce.s.ser kan simuleras och kopplas till kalkylberäkningar. Den färdiga 
produkten kan funktionstestas i sin rätta miljö. Rörliga detaljer som klaffar, luckor och lådor 
kan öppnas och stängas. Hela produkten kan monteras ned och förpackas på prov. 

Den tredimensionella CAD-modellen ger ojämförliga möjligheter att i förväg visa hur en 
produkt kommer att .se ut, men ock.så för teknisk simulering och beräkning för administrativt 
kalkylarbete och för produktionsförberedelser. CAM-beredning utgående ifrån en C A D -
modell (tvådimensionell eller tredimensionell) är idag det enda realistiska alternativet. Det 
finns klara tidsvinster att göra t i l l och med vid enkla koordinatborrningar. Detta gäller inte 
minst vid revideringar då det kan bli ytterst tidskrävande att granska gamla NC-progrum. 

^ Topologi kallas den strukturella uppdelningen a\ CAD-modellen i olika geometriska avsnitt. En kub, för atl ta 
ett trivialt exempel, indelas naturligast i sex plana ytor. Rundar vi av kubens alla kanter kan tolv fjärdedels 
cylindrar uppkomma längs dessa. De sammanbinds lämpligen av åtta åttondels sfärer i hörnen. Kuben är som 
sagt eii mycket trivialt exempel. Det är inte lika enkelt att hitta en självklar uppdelning av komplexa C A D -
modeller i olika delylor. Generellt uppkommer avgränsningar på grund av atl skilda modelleringsverktyg 
används fcir olika typer av ytavsnitt. Därmed uppdelas modellen på grundval av olikheter i ytavsnilicns 
geometriska karaktär. En mera praktisk indelning kanske krävs lör att dela upp modellen i olika 
bearbetningsavsnitt. Det blir dock allt mindre vanligt att bearbetningen styrs av modellens topologi. 
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3.4 CAD-modellen - ett nygammalt sätt att dokumentera 
Om 1800-talets industritekniker haft tillgång t i l l denna möjlighet hade förmodligen ingen 
kommit på tanken att avbilda ett tredimensionellt föremål i vyer och snitt. Historien igenom 
har hantverks- och industriprodukter dokumenterats med hjälp av enkla avbildningar och 
jämförelseobjekt , mallar och modeller. Dessa har förvarats för att säkerställa kvalitet och 
reproduktionsmöjlighet och för att utgöra basen för produktutvecklingen. För träindustrin är 
dessa dokumentationsmetoder väl kända. 

CAD-modellen är en nytappning av detta urgamla sätt att dokumentera. Skillnaden är den att 
vi inte söker efter vår modell på en dammig modellvind, utan plockar fram den ur den datafil 
där vi en gång sparat in den. CAD-modellen är utrymmesbesparande, men den stora fördelen 
är att den många gånger är tidsbesparande, i synnerhet vid smärre förändringar i produktvård 
och produktutveckling. Det är dock oerhört viktigt att man grundligt lär känna CAD-teknikens 
förutsättningar. Annars blir den lätt ett hinder snarare än ett hjälpmedel. 

Den moderna verkstadsritningen har under vårt sekel utvecklats t i l l en verklig konst och ett 
oerhört arbete har lagts ned på att finna enhetliga och standardiserade ritregler. 
Övergången t i l l 3D-CAD medför dock att vi hamnar utanför det regelverk som omger den 
traditionella verkstadsritningen. Därför är det viktigt att vi odlar den tredimensionella rit- eller 
modelleringstekniken med omsorg och eftertanke. 

Att avbilda ett tredimensionellt föremål med hjälp av vyer och snitt har sin begränsning, i 
synnerhet då s k friformsytor förekommer. Geoirtetribeskrivningen blir då endast delvis 
utförd. CAD-modellen ger möjlighet til l en definitiv bestämning av produktens geometri. En 
traditionell arbetssritning är jämförelsevis av föga värde då det gäller produktpresentationer, 
prover, simuleringar, hållfasthetsberäkningar, CNC-programmering etc då den manuellt måste 
översättas t i l l ett för dessa processer läsbart dokument. Den traditionella ritmetoden är dock så 
inarbetad att trots att den är långt mindre naturlig (industriprodukter är j u sällan 
tvådimensionella) har C A D i många människors begreppsvärld blivit datorisering av ritbrädet 
och ingenting annat. 

4. Kort historik 

4.1 CAD-CAM-teknikens uppkomst 

CAD-CAM-tekniken har rötter i amerikansk ryind- och flygindustri. Redan 1963 visades 
offentligt möjligheten att i samspel mellan användare och dator, i dialogform, definiera 
kurvgrafik. Tekniken lär senare bland annat ha använts för att dokumentera topografikurvor 
vid kartritning. 

Det cirkulerar en mängd anekdoter om de tidiga CAD-CAM-applikationernas uppkoinst. Här 
ett exempel: Fransmän, som var engagerade i Concorde-projektet, fann (vid besök i USA) att 
denna amerikanska nyhet kunde ge potentiella möjligheter för deras kon.struktionsarbete och 
bad att få köpa programinet. Kommersiell hantering av mjukvara var vid denna tid något 
tämligen ovanligt. Amerikanerna sålde källkoden i sin helhet, vilket de senare bittert skulle 
ångra. Hos Dassault i Frankrike växte C A T I A fram tillsammans med Concorde. I USA svalde 
man förtreten och utvecklade C A D A M . Båda varumärkena platsar bland de C A D - C A M -
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system som lett utvecklingen t i l l våra dagar. Computer Vision var tidigt en av de främsta 
konkurrenterna. Inom fordonsindustrin blev C A T I A marknadsledande, mycket tack vare 
kopplingen t i l l I B M som hade stora försäljningsframgångar på den totala sk ADB-marknaden. 
Här i Sverige var t ex SAAB, Volvo, A B B och Electrolux tidiga med att införa tekniken. 
Mycket av svenskt C A D - C A M kunnande byggdes upp under JAS-projektet. Computer 
Vision, Dassault, Integraph, STRC och Union Graphics är exempel på företag som levererar 
stora C A D - C A M - C A E system. De har funnits med från teknikens gryning och levererar än i 
dag väl genomarbetade och stabila C A D - C A M applikationer. Dessa kan betecknas som 
mycket välfyllda och tunga "verktygslådor" för avancerat jobb, men är också kostsamma. En 
halv miljon kronor och uppåt är normalt för en arbetsplats. De kräver i sin komplexitet oftast 
avancerad specialkompetens. Därför satsas nu på en helt ny generation system (se 4.4). 

I början var det endast de riktigt stora företagen som kunde hålla sig med sk mainframes 
(verkliga stordatorer), V A X - och minidatorer (mindre stordatorer motsvarande dagens server) 
som då var nödvändiga för att kunna hantera avancerad beräkning. C A D - C A M förblev därför 
länge förbehållet nationella och multinationella jätteföretag. I början av 1970-talet förekom 
endast mycket enkla 2D-program. Under detta årtiondes senare hälft lades grunden t i l l en 
hantering av tredimensionell geometridatabas. Kring 1980 infördes flera avgörande funktioner 
som t ex dynamisk scroll och zoom. 

Under 1980-talet skedde en hektisk utveckling. Detta är CAD-CAM-teknikens egentliga 
födelsedecennium. Tredimensionell yt- och .solidmodellering blev verklighet. Det blev 
praktiskt möjligt att generera alltmer sofistikerade skärbanor för bearbetningsmaskiner från 
dessa geometrityper. När 32-bitars grafik infördes kunde man generera mera verklighetstrogna 
bilder sk shade images från sin 3D-CAD-modell. Datorn beräknade hur ljus skulle reflekteras 
mot de virtuella objekten. Därigenom efterliknade man ett foto. I dag är det naturligt att 
steglöst vrida och vända på sitt fotoliknande objekt medan man jobbar med att utforma det. 

Under senare delen av 1980-talet kom de så kallade grafiska arbetsstationerna, en 
"skrivbordsdator" med stordatorns processorkraft. De senaste tio åren har alla stora C A D - och 
C A M - applikationer bytt plattform. Istället för att kämpa om utrymme och svarstider i en 
gemensam stordator, använder idag de större företagens konstruktörer egna arbetsstationer 
som samverkar i nätverk. 

4.2 PC-pIattformen (CAD-CAM-teknikens "andra division") 

Under de första åren på 1980-talet gjordes i forskningssyfte flera försök att åstadkomma C A D 
pa pci soiulator. I december 1982 lanserade Autodesk på Comdex-mässan i Chicago det första 
kommersiella ritprogrammet pa PC (AutoCAD). Produkten började säljas under 1983 och 
blev snart marknadsledande. AutoCAD har av konkurrenter (belackare) nedlåtande kallats för 
ett datori.serat ritbräde. 

Autodesk, som idag är v ä r l d e n s största CAD- leve ran tö r , har dock iTiålmedvetet arbetat på att 
ge de kraftfulla solid- och ytmodelleringssy.stemen en match. Autodesk har hela tiden varit 
inriktad på C A D . Det finns dock flera tredjepartsleverantörer som erbjuder C A M i nära 
anslutning t i l l AutoCAD, däribland del svenska CAMbal (.se 5.4) som kom 1985. 
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Även de tidigare etablerade mjukvaruleverantörerna gav ut kraftigt bantade versioner av de 
egna applikationerna för PC. Kring 80-talets mitt realiserades även C A M på PC. 
Tillgängligheten ökade allteftersom hårdvaruprestandan ökade och priserna sjönk. Både 
seriösa och mindre seriösa CAD-CAM-program har sett dagens ljus. Bra program köps av 
större konkurrenter; sämre försvinner av naturliga orsaker. 

Under en stor del av CAD-CAM-teknikens historia har utvecklingen skett i två skilda 
divisioner. Idag finns det inte längre någon skarp gräns mellan persondatorer och 
arbetsstationer (en kraftfull pentiumdator är i många avseenden jämförbar med en svagare 
arbetsstation). Flera C A D - och CAM-produkter kan idag användas på olika hårdvaru-
plattformar. Spännvidden på olika arbetsplattformars och olika mjukvarors kapacitet är dock 
mycket stor. Eftersom det finns en mängd olika behovsnivåer kommer detta förhållande säkert 
att fortsätta. 

4.3 "Semi-CAD" - ett steg på vägen 

Trots att det tredimensionella produktdokumentet har överlägsna fördelar, och i många 
avseenden kan ersätta prototypen, har det ännu inte fått någon bred användning. Alltför många 
uppfattar begreppet C A D som en metod att ersätta ritbrädet med datorhjälpmedel. De flesta 
CAD-til lämpningar innehåller fortfarande mer eller mindre utvecklade hjälpmedel för att 
producera arbetsritningar. I somliga, t ex AutoCAD, utgör det t o m något av ett 
huvudnummer. I andra utgör det ett komplement t i l l 3D-modelleringen. Det finns, och 
kommer under överskådlig framtid att finnas, behov av datorgenererade arbetsritningar. Att 
enbart använda detta hjälpmedel är ett dåligt .sätt att ta tillvara på datorstödets möjligheter och 
skulle kunna betecknas som "semi-CAD". Datorgenererade arbetsritningar kan vara ett steg på 
vägen. De flesta företag som infört detta arbetssätt har hittills inte gått vidare. En övergång t i l l 
3D-CAD står dock för dörren för framsynta företag. 

4.4 Framtidens kraftfulla CAD-teknik 

Sedan mer än ett decennium har högeffektiva datorstödda produktutvecklingsmetoder 
varit kända och tillämpats i t ex fordonsindustrin. Programapplikationer som använts 
har dock varit oerhört kostsamma och krävt specialkompetens och komplexa 
hårdvaruplattformar. Trämanufaktur och annan småindustri har därför inte haft 
möjlighet att tillämpa dessa metoder i någon nämnvärd utsträckning. 

Avancerad C A D har under 1996 landat i den allmänna Windows-miljön genom att en 
helt ny generation fullvärdiga CAD-applikationer för PC har lan.serats. Dessa är i flera 
avseenden mera genomtänkta än de tidigare systemen. Applikationerna har gjorts 
lättillgängliga för en stor grupp användare genom klara pedagogiska användar-
gränssnitt och låg kostnad. Genom att den högeffektiva produktutvecklingens metoder 
och verktyg varit riktmärke för progamutvecklingen kan denna nu få en mycket bred 
tilläinpning. 

De nya systemen hjälper användaren att etablera en arbet.sprocess där den 
tredimensionella CAD-rnodellen utgör den centrala källan för all geometriinformation. 
Utifrån denna byggs sammanställningar för marknadspresentationer, prover. 
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simuleringar, beräkningar mm. Modellen används också för generering av ritningar 
och CNC-program. Alla förändringar i modellen reflekteras direkt i den övriga miljön, 
vilket medför en automatisk revision av ritningar och sammanställningar etc. 

Applikationer som har stöd för Microsoft OLE (Object Linking and Embedding) gör 
det möjligt att helt integrera CAD-användningen med den övriga Windows-mil jön. Ett 
Exceldokument uppdateras automati.skt vid förändring i geometrin och vi.se versa. 
Vidare kan användaren med lätthet under arbetet med ett skrivet dokument hämta in 
CAD-modellen t i l l Word och sedan modifiera den utan att lämna Word. 

Genom integrerade tilläggsapplikationer kan man framställa fotorealistiska bilder 
genom att förse modellen med fördefinierade mönster för trä, metall, sten, tyg osv. 
Med hjälp av en sk viewer kan modellen vSändas t i l l icke CAD-användare för påseende 
utan att dessa har tillgång t i l l CAD-applikationen. Mottagaren kan ändå dynamiskt 
zooma, vrida och panorera modellen. 

I konstruktionsarbetet kan fördefinierade och nyskapade komponenter blandas frit t . De 
fördefinierade kan plockas genom muspekning på benämningen i en komponentlista. 
När markören når CAD-fönstret förvandlas den t i l l geometri som sedan läggs på plats i 
sammanställningen. Genom rörelsesimuleringar kan produktens funktion prövas och 
med en tilläggsapplikation kan den hållfasthetstestas. 

Den parametriska strukturen i dessa applikationer möjliggör väl genomtänkta 
strategier för produktutveckling och arbetsinsatsen för modifieringar och 
variantomställningar reduceras t i l l ett minimuin. Därför kan en mängd olika varianter 
prövas i datormiljö utan att prototyper tillverkats och en stor del av 
produktionsberedningen kan klaras av på ett mycket tidigt stadium. 

Dessa metoder och verktyg gör produktutvecklingen oerhört dynamisk och kraf t ful l . 
Då arbetssättet genom de.ssa förändras mycket radikalt kan det finnas svårigheter med 
den mentala omställningen hos användaren. Med den nya generationens C A D -
applikationer blir dock fördelarna snabbt uppenbara. 

5. Översikt av nuläget i Sverige 

5.1 Hur har träindustrin tagit upp tekniken? 

Under trämässan i Göteborg 1988 använde 3 av 427 utställare dator. En utställare fräste 
namnbrickor i teak på beställning med CNC-maskin. De blev korade t i l l årets utställare. Det 
sägs att träbran.schen vid denna tid låg tio år efter verkstadsindustrin inom C A D - C A M -
området. Sedan dess har det hänt en hel del. På en del punkter (t ex 5-axlig C A M ) kommer 
träbranschen sannolikt att i vissa av.seenden inta en plats i täten inom kort. Några få träföretag 
har nyligen satsat på 3D-CAD-CAM-teknik. Merparten av svensk träindustri har dock ännu 
begränsat sig t i l l vad som ovan betecknats som semi-CAD och prövar C A M i begränsad 
omfattning. 

I verk.stadsindustrin har CAD-CAM-tekniken t i l l stor del införts via storföretagens inflytande 
på sina underleverantörer. I träbranschen finns ingen motsvarighet t i l l S A A B , Volvo, A B B 
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etc. Avsaknaden av pådrivande förebilder har orsakat en avvaktande hållning. C A D - C A M -
användningen i svensk trämanufakturindustri är alltså totalt sett ännu relativt begränsad. 
Några billiga, enkla och helt specialiserade nischprodukter används i t ex trappindustrin och 
fönsterindu.strin, och det fortsätter att växa fram sådana applikationer även för andra 
produktområden (t ex dörrar, fönster och planmöbler). 

A v generella CAD-applikationer har AutoCAD med relaterade produkter blivit något av en 
standard i träindustrin. AutoCAD L T är vanligast. För 3D-CAD använder några företag 
Cadkey. Övriga generella CAD-tillämpningar används i ytterst marginell utsträckning. 

Några generella C A M produkter som används i träindustrin beskrivs under 5.4. Det blir 
allt vanligare att CNC-maskinerna levereras med styrsystem som innehåller inslag av C A M . 
Det handlar mest om mycket enkla tillämpningar. Ofta är de låsta genom specialkodning av 
utdata, eller i vart fall hårt uppknutna t i l l ett visst maskinfabrikat. P g a bristande support för 
kompetensutveckling blir de dåligt utnyttjade i företagen. Den brokiga floran av syslem ställer 
också t i l l problem då det gäller att kombinera nya installationer med gamla. 

Verkstadsindustrin har tidigare haft särskilda avdelningar för CAM-beredning. Delta ställer 
stora krav på tidsödande dokumentation och informationsöverföring. Det förhindrar 
flexibilitet och möjlighet att tänka om under pågående bearbetning. Nu pågår i dessa 
sammanhang en målmedveten förskjutning av beredningsansvaret t i l l maskinoperatören. 
Troligen har i stort sett hela träbranschens CAM-utveckling hittills skett utifrån behovet att 
underlätta programmeringen av CNC-maskiner. C A M har gjort sitt inträde i träindustrin som 
ett användarvänligt hjälpmedel. Detta är en fördel och ger stora möjligheter t i l l effektivitet i 
beredningsarbetet. 

Även i verkstadsindustrin förekommer det att enklare C A D - C A M .system enbart förblir 
"påhängsmotorer" til l bearbetningsmaskinernas styrsystem. Här vaknar dock alltmera insikten 
om behovet av ett helhetstänkande. C A M är oftast en länk i en kedja av datorstödda insatser. 
Datorstödet blir långt mera kraftfullt och effektivt om dessa länkar kan samverka. Detta kräver 
dock ett välstrukturerat system som anpassats t i l l den process det verkar i . 

5.2 Vad säger träföretagen? 

Ti l l grund för bedömningarna i denna rapport ligger bl a intervjuer med ett antal 
industrirepresentanter. Nedan följer några representativa svar på frågan "Vad har C A D - C A M 
inneburit för ert företag? ". Frågan är ställd til l den CAD-CAM-ansvarige i respektive företag. 
Intressant att notera är de förväntningar man har på tekniken, att den i sig genererar visioner 
av nya möjligheter och att den efter en inarbetningsperiod betalar sig oerhört bra. Man 
upplever dock en relativt hög "tröskel" innan man kommit igång med tekniken. Det är ofta 
väldigt svårt att välja ett lämpligt system då man endast har säljarnas utsago att basera sitt val 
på och felsatsningar är inte ovanliga. 

Forsnäs A B , Osterbymo 
Produktion: Böjträmöbler 
CNC-maskiner: 2 .st 5-axliga och 1 st 4-axlig Maka 
C A D - C A M : C A M A X C A M A N D . 
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" V i satsade på C A D - C A M i höstas, men har ännu inte hunnit börja tillämpa tekniken. Det 
krävs en stor arbetsinsats för att komma igång. Tidigare har vi köpt tjänster på detta område. 
Tekniken innebär överlägsna fördelar och det är nödvändigt för oss att klara detta själva. V i 
förväntar oss mycket av denna satsning. " 

Svenssons Stolfabrik A B , Tibro 
Produktion: Stil möbler 
CNC-maskiner: 2 st 3-axliga Heian och I st 5-axlig CMS 
C A D - C A M : CMS-tools och Mastercam M i l l 5. 

"Menar du det huvudbry CAD-CAM-tekniken gett oss? Allvarligt talat tvingades vi tillgripa 
C A M för att kunna klara programmeringen av vår 5-axliga CNC-maskin. V i började förra 
sommaren och det har gett oss helt nya visioner av vad man kan utföra med en CNC-maskin. 
Det har ökat vårt intresse för denna typ av bearbetning och vi upptäcker hela tiden nya 
möjligheter. CAD-CAM-tekniken gör sig dock inte själv, den kräver träning och åter träning. 

Stolab Försäljnings A B , Smålandsstenar 
Produktion: Bord, skåp och stolar (en del böjträ) 
CNC-maskiner: 2 st 5-axliga och 1st 4-axlig CMS 
C A D : Auto-CAD 
C A M : CMS-tools. 

"Redan 1988 satsade vi på HSI-CAM men var mycket missnöjda med denna programvara. 
Framstegen kom egentligen inte förrän 1993-94 då vi satsade på CMS-tools för 
maskinstyrning och AutoCAD för konstruktion. Detta var en oerhört bra investering och där 
tekniken kan användas jobbar vi överlag långt effektivare och snabbare än tidigare. " 

5.3 Maskinleverantörerna - träbranschens CAD-CAM-källa 

Träbranschen har i stort .sett endast haft en inspirationskälla då det gäller införande av C A D -
CAM-teknik. Det är de maskinsäljare som levererar CNC-maskiner. Några tillhandahåller 
maskintillverkarens hjälplösningar för att underlätta maskinstyrningen. Andra har valt att 
erbjuda mera generella CAD-CAM-lösningar. 

Ledande maskinfirmor är: 
AB Sigfrid Stenberg 
Aterförsäljer Maka, Morbidelli och Routcch, (tidigare även Heian). Ambitionen är att vara 
univer.sella, dvs att kunna täcka hela träindustrins behov av CNC-maskiner. För enklare NC-
bcrcdning tillhandahåller man CAM-Line och för mera komplex Edge-CAM. 

Jon Stenberg AB 
Återförsäljer Rover Bjesse med Rover C A D och Reisenbach med AutoCAD-light och Range. 
Man säljer ofta helt kundanpassade lösningar. Kunderna är ofta planmöbeltillverkare och 
inredningssnickerier som bearbetar skivmaterial. Som standard levererar man maskiner med 
en Z-rörelse på 300 mm. 
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Ingenjörsfirma Mared AB 
Mared återförsäljer Hullhorst, I M A och SCM. Kundkretsen utgörs även här av planträ- och 
skivmaterialanvändare. Hullhorst svarar för specialmaskiner, övriga är mera av standardtyp. 
Det C A D - C A M system man tillhandahåller är AutoCAD-Cambal. 

AB Svesa 
Svesa återförsäljer CMS som utrustas med CMS-tooIs. Här inriktar man sig på 
helträtillverkare (ej skivmaterial) bland möbel- och inredningsfabrikanter. Svesa är i ett 
expansivt skede då det gäller CNC. Under januari -96 berättade man att det fanns 12 maskiner 
i order. 

Tomas Frick AB 
Återförsäljare av CNC-utrustning från Homag, Andy och Weeke. De riktar sig i första hand 
till snickerier och planmöbeltillverkare. 

För att ge en bild av CAD-CAM-teknikens ökande omfattning inom svensk träindustri och 
dess spridning över landet presenteras här två diagram från en undersökning gjord av Torsten 
Byström och Lennart Kjel l vid Ingenjörshögskolan i Jönköping under hösten 1996. 
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Fii^ur 3. Diagnimmet visar antalet företa med CNC-styrcla maskiner, fördelade 
landskapsvis. 
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Figur 4. FÖrsäljuiui^eu av CNC-maskiner har ökat under perioden 1986-96. Här redovisas 
dock hara hälften av alla maskiner som finns i träindustrin eftersom vissa leverantörer infe 
vill lämna ut dessa uppgifter. 
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Figur 5. Leverantörerna av olika fabrikat har under mars 1996 uppskattat att ca 550 
maskiner av olika typer har sålts. Man har även uppskattat i vilken utsträckning maskinerna 
har utrustats med CAD-CAM. Värt att notera är att ca hälften är utan CAD-CAM, samt att 
behovet av CAD-CAM-styrning ökar med maskinens komplexitet. 

5.4 Mjukvaruöversikt 

Följande översikt bygger på ett 30-taI intervjuer med branschföreträdare och 
systemleverantörer. Den gör inte anspråk på att vara komplett men behandlar de generella 
CAM-system som idag är vanligast i svensk trämanufaktur. 
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Namn Beskrivning Spridning Prisnivå 
(-96) 

2D CAD-CAM 
CAM-line En generell 2y2-axlig applikation som vuxit 

fram i nära samverkan med svensk 
trämanufaktur och har som mål att täcka 
branschens särbehov. CAM-line är 
maskinoberoende och samverkar med de 
flesta förekommande ritprogram. Från 
trådgeometrier översatta med DXF kan man 
generera 21/2D NC-kod. Programvaran är 
avsedd som ett enkelt och an vända rvänligt 
programmeringshjälpmedel. 

45 licens företag. cirka 45.000 kr 
inklusive 
ritprogram, 
postprocessor 
och utbildning 

3D CAD-CAM 
Cambal Saknar egen ritdel. Helintegrerat med 

AutoCAD. Har nått stor spridning i svensk 
småindustri och används för utbildning inom 
t ex AMU. 
1 dagsläget kan man utföra vissa typer av 
ytbearbetning. Växer i kapp med AutoCAD 
(dvs det tillkommer hela tiden funktioner som 
svarar mot AutoCADs utveckling). 

Ett 1000-tal 
licenser finns 
sålda i Sverige 
idag. Därav ett 
50-tal till 
träindustrier. 

kompletta 
system 
45.000-
141.000 kr. 

3D CAD-CAM med 
5-axlig 
beredningsmodul 
Mastercam En mycket kompetent applikation som är 

välkänd i verkstadsindustrin. En välutvecklad 
5-axlig beredningsmodul finns. Den används 
ofta tillsammans med Cadkey (2.500 
licenser) som bl a har en avancerad 
ytmodellerare. 

Inom träindustrin förekommer Mastercam 
framför allt i samverkan med CMS-tools: En 
full 3D CAM-mjukvara utvecklad för CMS-
maskiner. Använder en anpassad variant av 
Mastercam för 5-axlig beredning. Den är 
öppen för kommunikation med de flesta 
CAD-system. 

Cirka 800 licen
ser är sålda i 
Sverige 

Kompletta 
system 
25.000-
130.000 kr 
(Cadkey ca 
7.000-16.000 
kr). 

Kompletta 
system 
50.000-
190.000 kr. 

Edgecam Ett komplett system som i många avseenden 
kan jämföras med en Cadkey-Mastercam 
kombination. Har en egen 5-axlig bered
ningsmodul som klarar många behov. Det 
finns även en parametrisk uppbyggnad i 
systemet. 

1 träindustrin 
finns endast 
någon enstaka 
licens, möjligen 
beroende på 
mycket begrän
sad support för 
kunder i Sverige. 

Komplett cirka 
130.000 kr. 

Exklusiv 3D CAD-
CAM med 5-axlig 
beredningsmodul 
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Pro-Engineer Har systemlösningar för de flesta behov. 12.500 licenser i 
världen. I Sverige 
finns 3.000 licen
ser fördelade på 
275 kunder Har 
de senaste åren 
varit något av en 
storsäljare i 
svensk tillverk
ningsindustri. 
Också ett par 
större träföretag 
är nu användare. 

Från 58.000kr 
och uppåt. 
250.000 kr är 
inte ovanligt. 

Camax-Camand En kraftfull specialprodukt för CAM och 
ytmodellering. Styrkan ligger framför allt i 
den 5-axliga beredningsmodulen eftersom 
man har ett stort urval av metoder att välja 
på och full kollisionskontroll för verktyg och 
verktygsinfästning. 

Ett svenskt 
träföretag har 
satsat på denna 
produkt. 

240.000-
320.000 kr. 

5.5 Hur väljer man rätt CAD-CAM-system? 

Att välja rätt i det .stora utbudet av programvaror kräver en omfattande analys av vad man vi l l 
uppnå. Generellt kan man bara säga att det är viktigt att man kan lita på sin leverantör. Den 
stora investeringen är inte programvarulicensen. Den kommer efter köpet, när personal skall 
utbildas och system för den egna verksamheten skall läggas upp. Då är det betydelsefullt att 
man har någon som kan handleda och stödja i kompetensutvecklingen. 

Behovet av kompletta system kommer på sikt att minska då det blir allt lättare att kombinera 
olika C A D - och CAM-program. Det är en stor fördel för t ex en planmöbeltillverkare med 
egen produktutveckling att kunna kombinera ett fullvärdigt konstruktionsprogram med en 
enklare CAM-lösning. 

Att endast använda bearbetningsmaskinens hjälpprogram kan vara tillräckligt för riktigt små 
företag, i synnerhet om man inte samverkar med andra. Det ger dock alltid dålig flexibilitet 
och kan inte ses som en satsning för framtiden. Det blir t ex ett stort hinder för att kunna 
nyanskaffa eller byta t i l l annat maskinfabrikat (vilket är hjälpprogrammets egentliga syfte). 

CAD-CAM-program är j u på intet sätt oföränderliga. Därför är möjligheterna t i l l 
uppgradering viktiga. Det är också viktigt att veta att mjukvaran har framtidsutsikter, att den 
utvecklas i en önskvärd riktning och att nya utgåvor har stabilitet innan de når kunden. Inget 
system är bäst på allt. Det gäller därför att noga överväga vad man vi l l uppnå och prioritera 
det man anser viktigast. 

Med dagens PC kan vi naturligtvis åstadkomma långt mer än vad som var möjligt med de 
första stordatorerna och det är t i l l och med möjligt för en ambitiös amatör att programmera en 
CAD-CAM-produkt för PC. Med lite färsk gymnasiematematik och kunskaper om 
programmering av datorgrafik kan man åstadkomma ett program som hjälper t i l l att rita linjer 
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och cirklar och som beräknar skärbanor kring dessa. Det krävs dock oftast långt mer för att en 
CAD-CAM-applikation skall ha kommersiellt berättigande. Användargränssnittets 
tillgänglighet och pedagogiska nivå samt hur väl genomtänkta effekterna av olika 
kombinationsmöjligheter avgör produktens användbarhet. 

Ytavsnitt som inte har någon enkel matematisk regelbundenhet kallar vi friformsytor (se 
fotnot i avsnitt 2). Användbarheten av verktygen för friformsytor och kantavrundningar kan 
vara nyckelfrågorna för vissa produkttyper men är helt betydelselösa för andra. En mera 
generell fråga är vilka instrument som står t i l l buds för att sortera och hålla reda på geometrier 
i olika modelleringsfaser (bl a skiktstrukturer och dold geometri). 

De kraftfullaste applikationerna har mycket välfyllda "verktygslådor" både för 
geometriskapande, editering och för modellstrukturering. En späckad verktygslåda är dock 
inte alltid det vi önskar oss. Den kan hindra överblicken och göra applikationen svåranvänd. 
Men för att få just de redskap vi önskar oss måste vi oftast kompromi.ssa och köpa något mera 
än vi för tillfället behöver. Det är också viktigt att vara framsynt och inte låsa sig vid dagens 
situation. Därför bör vi studera de tilltänkta hjälpmedlens utbyggbarhet. 

Valet är trots allt inte så komplicerat som det kanske låter. Kan vi bara grundligt analysera den 
egna verksamhetens behov och väga in några allmänna hänsyn återstår som regel endast några 
få alternativ att välja bland. Trätek hjälper gärna t i l l vid valet. 

6. Problembilder i fem svenska företag 

Följande avsnitt söker belysa några typiska problem kring tekniskt datorstöd som svenska 
företag i träbranschen har. De enskilda problemen är hämtade från verkliga företag. De 
samlade beskrivningarna (utom 6.5) är dock fingerade och saknar direkt motsvarighet i 
verkligheten. Avsikten är dock att läsaren skall känna igen problem.ställningar som är 
allmänna och skänka lösningen av dem en tanke. 

6.1 Företag A 
Tillverkaren nwd erfarenhet av CAD-CAM och CNC. 

A är ett företag i möbelbranschen .som tillverkar egna produkter men är också underleverantör 
Man anlitar externa designföretag som skapar tredimensionella bildpresentationer av nya 
produkter. Den egna konstruktionsavdelningen använder genomgående AutoCAD för att 
framställa arbetsritningar. A har lång erfarenhet av 5-axlig CNC-teknik och tillämpar sedan 
flera år ett CAD-CAM-system som köpts från maskinleverantören. Denne framhåller A som 
ett gott exempel på framgångsrik användning av CAD-CAM-teknik. 

Produkterna som företag A tillverkar har ofta komplexa former. På ett tidigt stadium i 
produktutvecklingen tillverkas oftast någon form av prototyp eller fysisk modell. Denna får 
sedan ligga t i l l grund för produktionsberedningen och dokumentationen i form av 
arbetsritningar. 
Den CAD-CAM-ansvarige hos A har försökt att överta och arbeta vidare på de 
tredimensionella CAD-modeller som designern skapat för bildpresentationer. Han har dock 
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funnit att detta underlag är oanvändbart eftersom det inte håller korrekta dimensioner och 
saknar den topologiska grundstruktur som behövs för CAM-beredningen. Därför gör man om 
den tredimensionella CAD-modellen från grunden. 

På konstruktionsavdelningen ser man inte att man kan ha någon nytta av de tredimensionella 
CAD-modeller som skapas för design och C A M . De är j u avsedda för helt andra syften. Den 
fysiska modellen passar mycket bättre in i de arbetsrutiner man är van vid. 

Hos A använder man alltså tre fristående former av CAD-insatser i produktutvecklingen. Det 
finns ingen anledning att betvivla användarnas kompetens och skicklighet var för sig. Dock är 
A ett skolexempel på bristande samverkan i produktutveckling. Problematiken är inte unik. 
Den finns dokumenterad på flera håll. I V F (Institutet för verk.stadsteknisk forskning) arbetar 
t ex med liknande problem som snarare är regel än undantag i svensk industri idag. Det är i 
stort sett endast delar av fordonsindustrin som hittills funnit tillfredsställande former för 
effektiva produktdatasystem och en väl fungerande datorstödd samverkan. 

6.2 Företag B 
Tillverkaren med erjarenhet av CNC och som nyss börjat med CAD. 

B är ett trämanufakturföretag som använder CNC-teknik i produktionen. Företagsledningen 
anser att programmeringen ibland tar alltför lång tid. Operatörerna hos B har efter .stor 
ansträngning, enligt "trial and error "-principen, erövrat en avsevärd förmåga att få företagets 
"flaggskepp" CNC-maskinen att arbeta. En stor del av deras yrkesstolthet vilar i att från en 
arbetsritning, via en lång rad beräkningar, kunna göra sina kluriga inknappningar i maskinens 
.styrskåp. Företagsledningen .ser ingen möjlighet att tränga in i denna problematik, eller 
bedöma sina operatörers kompetens. Det hela fungerar j u trots allt. 

Då företaget för en tid .sedan investerade i en ny CNC-maskin medföljde ett CAM-program. 
Operatörerna upplevde detta som ett hot mot deras al lenarådande herravälde över CNC-
maskinerna. De uttryckte dock t i l l att börja med en positiv hållning och var villiga att pröva. 
Man ville j u inte framstå som bakåtsträvare och hämmare av nymodigheter. 
Företagsledningen beställde en kursdag. Leverantören föreslog två men sa att man kanske kan 
komma igång på en, det gällde j u erfarna operatörer. 

CAM-användningen kom aldrig riktigt igång. När man från företagsledningen sökte svar på 
varför, förklarade operatörerna att just det här CAM-programmet verkligen var "sopor" som 
hela tiden hängde upp sig och krånglade. Felaktiga fräsbanor blev det också. Man kunde 
överhuvudtaget inte lita på det här skräpet. Och.. . företagsledningen fann att man "dragit ett 
kort strå" och lade hela CAM-projektet på is. 

B har tidigare helt och hållet anlitat extern hjälp för att framställa arbetsritningar. Nu har man 
skaffat ett enkelt ritprogram på PC men det går trögt att införa. Ofta tar man hellre t i l l 
ritbrädet när det är krångligt att komma på de rätta funktionerna i ritprogrammet. 
Konstruktionsansvarig har en vag uppfattning om att ritprogrammet skulle kunna användas 
för att skapa underlag för CNC-programmeringen men tycker att det verkar krångligt. Man 
gjorde något försök att överföra ritgeometri t i l l CAM-programmet men det resulterade endast 
i kryptiska felkoder och man gav upp försöket. 
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6.3 Företag C 
Underleverantören utan CAD-underlag. 

C, som tillverkar skiktlimmade detaljer åt en mängd olika kunder, har trots framställningar om 
detta hittills aldrig mottagit något datorgenererat underlag. Beredningsförfaranden för CNC-
bearbetningen blir därför mycket tidsödande. Själva har man gjort kraftfulla satsningar på 
CNC och tredimensionell CAD-CAM-teknik och skulle kunna utnyttja dessa långt effektivare 
om man kunde förmå kunderna att skicka anpassade CAD-dokument. 

Idag mottar man ofta endast handritade skisser, efter vilka man tillverkar ett model Iförs lag. 
Modellen blir efter granskning i flertalet fall utsatt för ändringar före godkännande. Dessa .steg 
i processen skulle nästan helt kunna ersättas genom kommunikation av datorgenererad 
produktdata, vilket är en långt mindre kostsam metod. Den främsta vinsten är att man 
härigenom slipper den tidsödande överföringen av fysiska 3D-modeller t i l l 3D-CAD-
modeller. 

C har behov av att årligen tillverka pressmallar för ett tjugotal produkter med dubbelkrökt 
form. Tidigare anlitade man konsulter på flera platser i Sverige för att skapa CAD-modeller 
och generera CNC-program. För att slippa långa väntetider, och på ett smidigt sätt kunna 
sköta denna del av processen internt, har man under 1996 börjat använda Camand som är en 
av de tre mest väl renommerade CAM-applikationerna i Sverige. 

C får med sannolikhet vänta åtskilliga år innan informationsflödet från designers och andra 
kunder blir det önskade. Eftersom önskemålen är specificerbara kan dock tiden forceras. Det 
är också möjligt att hitta metoder som kan underlätta dagens haltande produktdatautbyte under 
en övergångstid (se 7.2). Vissa kunder använder någon form av CAD, dock ej 3D-CAD. 
Kunde man ändå förmå dessa att sända ett underlag som i någon mån anpassats t i l l 
kapaciteten i företagets CAD-CAM-resurser skulle detta innebära förbättringar som kommer 
både kund och leverantör til l nytta. 

6.4 Företag D 
Marknadsföretaget och dess tillverkande underleverantörer. 

D profilerar sig allt tydligare som marknadsorganisation och strävar efter att hitta 
underleverantörer .som kan ta ett stort ansvar för produktutveckling och 
produktdokumentation. De mänga produktområdena, den stora spännvidden pä produkter och 
den mycket varierande kompetensen hos underleverantörer gör att man inte kan arbeta med en 
enda typ av produktdokument. För mycket enkla produkter är ett foto av en modell 
tillsammans med en kort beskrivning ett full t tillräckligt produktdokument. D har även 3D 
CAD-CAM-teknik .som tillämpas ful l t ut då det gäller produktkomponenter som tillverkas 
genom formsprutning, pressgjutning osv. 

För produkter i trämaterial gäller hittills en spännvidd från de allra enklaste 
produktdokumenten t i l l att man översänder datorgenererade arbetsritningar per telenät i något 
enstaka fall . Internt har man också börjat undersöka möjligheten att tillämpa tredimensionella 
produktdokument även för typiska träprodukter. 
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Målsättningen är att underleverantören skall kunna ta emot ett mer eller mindre ofullbordat 
CAD-dokument och slutdokumentera, samtidigt som man utför den produktionstekniska 
delen av produktutvecklingen. Härigenom kan man undvika att felaktigheter i konstruktionen 
upptäcks först när produktionen är igång, och att ansvaret för dessa faller mellan två stolar. 

En del underleverantörer har börjat med CAD. Mognadsgraden är som regel låg. Idag arbetar 
man från D på genomförande av en enhetlig ritningsstandard, baserad på normer som är 
sammanställda av Trätek. Redan här och på IT-området finns stora behov av åtgärder för att 
öka kompetensen. 

Många underleverantörer använder sig också av CNC-teknik. Problem uppkommer när man 
använder CAD-hjälpmedel endast för att skapa traditionella arbetsritningar. För att länken 
mellan konstruktörer och den datorstödda produktionen skall bli stark måste ett väl anpassat 
underlag levereras. 

6.5 Det datorstödda designföretaget 
Begynnelsen till ett enkelt hranschanpassat produktdatasystem'! 

Christina och Lars Andersson har arbetat som arkitekter och möbelformgivare i över 25 år. 
Deras designföretag i Höganäs skapar idag huvudsakligen inredningar t i l l fartyg, men också 
en del möbler. Under sensommaren 1995 började de använda AutoCAD. Senare samma höst 
tog de t i l l 3D-Studio då de tyckte att de tredimensionella modelleringsmöjligheterna i 
AutoCAD var otillräckliga. 

3D-Studio är ett program av modelleringsverktyg för alt skapa tredimensionella dataobjekt. 
Många använder 3D-Studio enbart för att skapa tredimensionella bildpresentationer och 
förbiser möjligheten att redan här skapa en exakt dimensionerad produkt. Unikt för Christina 
och Lars användning av datorstödet är att de inte skiljer på den tredimensionella datamodellen 
och produktens arbetsritningar. De har integrerat dessa t i l l ett enhetligt produktdokument. När 
de tar emot datorgenererat konstruktionsunderlag från varven har det redan de rätta 
dimensionerna. Därför använder Christina och Lars dessa geometrier för att skapa produkter i 
3D-Studio. Behövs ytterligare exakta geometrier pendlar de tillbaka t i l l AutoCAD skapar 
geometri samt flyttar med sig denna ti l l 3D-Studio. På samma sätt skapar de sina möbler. 

Detta medför att den tredimensionella modellen inte bara blir en förhandsöversikt över 
produkten utan också ett komplett hasdokument. Ur detta hämtas sedan alla geometrier som 
behövs för att utföra arbetsritningar för det tillverkande företaget. I 3D-Studio har man redan 
fått bekräftat att komponenterna passar ihop. Ett tapphål kan t ex inte sitta fel då det redan i 
datamodellen passats ihop med tappen. Den tredimensionella modellen blir en garant för 
arbetsritningens kvalitet och arbetet klaras av på en bråkdel av tiden det skulle tagit alt i ila 
manuellt. 

Christina och Lars har början t i l l ett enkelt produktdatasystem som kan bli modell för radikalt 
förbättrade produktulvecklingsprocesser i möbelindustri och annan träindustri. Del finns dock 
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två specifika problemområden som hindrar ett fullbordande av systemet. Båda har med 
informationsteknologi att göra: 

1. Hur håller man en smidig datadialog med bl a fabriken under produktskapandet? 
I dag genereras bildskisser på papper för de flesta frågeställningar som behöver diskuteras 
med komponentleverantörer, produktions- och maknadsfolk. Telefax och telefon används för 
informationsutbytet. 

En direkt datalänk, genom vilken parterna kan ha gemensam tillgång t i l l den tredimensionella 
modellen, underlättar överblicken och därmed möjlighet att fatta direkta beslut. Detta 
påskyndar processen och möjliggör att produktionsberedningen kan påbörjas på ett tidigt 
.stadium. 

Det är redan nu tekniskt möjligt att via en teleförbindelse ha gemen.sam tillgång t i l l en virtuell 
model där man kan peka ut och markera under resonemangets gång. För Christina och Lars 
och de tillverkande företag de arbetar tillsammans med ligger komplexa högteknologiska 
system inte inom räckvidden. Detsamma gäller för många andra i bran.schen. Därför finns det 
önskemål om utveckling av ett enkelt, behovsanpassat och kostnadseffektivt system för denna 
typ av produktdatautbyte. 

2 . Hur skall ett CAM-underlag se ut och hur skall det överföras? 
Lars och Christina har ännu inte börjat arbeta med C A M . Ute i industrin är det dock inte 
ovanligt att datorgenererade arbetsritningar lämnas t i l l CNC-operatören på papper. Om denne 
inte är extremt driven då det gäller geometriska beräkningar och manuellt framställd styrkod, 
blir CNC-programmen oerhört tid.södande och kostsamma. En komplex profil med en mängd 
tangerande element kan under ogynnsamma omständigheter orsaka lika många dagars 
programmeringsarbete som det skulle ta minuter att framställa motsvarande 
bearbetningsprogram med hjälp av C A M . Målet bör vara att CNC-operatören hämtar den 
önskade geometrin direkt ur den tredimensionella modellen, gärna via telenät, och låter en 
CAM-applikation beräkna skärbanorna. Det finns också tills vidare möjlighet att förpreparera 
och ge CNC-operatören ett underlag som passar CAM-applikationen. 

Nyckeln t i l l en förkortad produktutvecklingsprocess har i andra sammanhang visat sig vara 
rätt typ av information, till sanuliga inblandade, pä tidigaste möjliga stadium. 
Förmodligen gäller denna enkla sanning även i detta sammanhang. 

7. Kommande arbetsmetoder i träbranschen 

7.1 Att rita 3D-CAD 

En tvådimensionell CAD-ritning är lätt att jämföra med fysiska ritmetoder även om verktyget 
är annorlunda. Den grundläggande metodiken är likartad. Tredimensionell modelleringsteknik 
blir ofrånkomligt mera abstrakt. Men med lite fantasi och inlevelseförmåga lär man snart 
känna de nya begreppen. 

Några tongivande företag i träbranschen har trots allt under 1996 börjat gå över t i l l detta 
arbetssätt. Med den nya generationen 3D-CAD-program som etablerats under 1996 har det 
kostnadsmässigt blivit ful l t möjligt även för små företag att kostnadseffektivt använda denna 
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kostnadsmässigt blivit ful l t möjligt även för små företag att kostnadseffektivt använda denna 
teknik. Många företag i träbranschen kan öka sina möjligheter t i l l snabb och flexibel 
produktförnyel.se. Därför kan det vara av betydelse att något bekanta sig med några 
grundläggande begrepp. 

Följande ordlista och figurer är avsedda för den som känner sig frågande inför vad 3D-CAD 
innebär. Avsikten är att visa hur en tredimesionell CAD-modell byggs upp. Det är viktigt att 
förstå att det inte bara handlar om att "rita" en bild. Det hela går ut på att definiera geometrier 
och att få en grafisk representation på skärmbilden. 

Trådgeometri 
Den enklaste nivån av geometridefinition. Föremålets konturer och eventuellt några tvärsnitt 
bestäms i huvudsak med hjälp av linjer, cikelbågar och sk splinekurvor. Metoden skulle kunna 
liknas vid att man åskådliggör ett föremåls konturer med en "ståltrådsmodell". "Trådarnas" 
tjocklek är dock endast grafiska och är inte liktydiga med den matematiska definitionen. 

Ytgeometri 
Föremålet definieras med ett antal ytskal (utan tjocklek). En fysisk jämförelse skulle kunna 
vara att bekläda "ståltrådsmodellen" med rutmönstrad, transparent folie. Vanligen byggs 
modellen upp av ett antal huvudytor och fyllnad.sytor mellan dessa. (Se vidare förklaringen av 
begreppet topologi, fotnot under avsnitt 3.2.) 

Solidgeometri 
Föremålet definieras som en sluten kropp. Soliden byggs vanligen upp av "byggklossar" som 
adderas t i l l eller subtraheras från varandra. En annan väg är att bygga upp ett ytskal. Om 
ytskalet är slutet kan den kropp det omfattar beräknas av CAD-programmet och definieras 
som en solid. 

CAD-entitet 
är varje enskilt element, dvs "byggstenarna" i modellen. Varje koordinatsystem, varje punkt, 
linje, kurva, plan, yta eller .solid som definieras får ett unikt ID och lagras in i den datafil som 
är CAD-modellens geometridatabas. 

Grafisk representation 
kallas det utseende CAD-entiteterna får på skärmbilden. Detta kan varieras i viss utsträckning. 
Ytor visas oftast .som ett rutnät och .solider .som konturtråd varför även skymda konturer syns. 

Shademode 
är ett mera verklighetstroget sätt att visa entiteter med skuggningseffekter så att C A D -
modellens form blir lättare att uppfatta. Dagens nyare applikationer erbjuder möjlighet att 
arbeta med modellen i skuggat utförande. I en komplex modell kan det dock vara svårt att 
hitta entiteter som täcks av dessa skuggbilder. Därför lägger man oftast på skuggeffekten då 
och då för att få en bättre uppfattning om ytors form. 

Modelldatabasen 
innehåller information både om geometri och grafisk representation. Den har vanligtvis ett 
filformat (en binär kod) som är unik för respektive CAD-appIikation och är inte läsbar för 
ögat. 
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Graflslit användargränssnitt (the graphical userinterface) ger oss möjlighet att påverka 
databasen. Genom muspekningar, tangenttryckningar och skärmavläsningar uppstår (i 
gynnsamma fal l) ett interaktivt samspel, en slags dialog mellan CAD-sy.stemet och 
användaren. Nya geometridefinitioner uppstår och befintliga kan förändras. Den grafiska 
representationen uppdateras automatiskt vid varje interaktion, men kan dessemellan också 
förändras efter användarens önskemål. 

Följande bildsvit visar något summariskt de steg som erfordras för att forma ryggbrickan t i l l 
en stol. Avsikten är att ge en antydan om hur en tredimesionell CAD-modell byggs upp som 
ytor. 

Figur 6 A. 
1. Vi definierar ett lokalt koordinatsystem för detaljen. 
2. Krökningen pä ryggbrickans baksida konstrueras som två cirkelhågar utanför dclaljcn (cir 

I och cir 2). 
3. Mellan cirkelbågarna sträcks en yta. Den visas som ett rutnät. Kantlinjer i ytans kortsidor 

bildas automatiskt av systenwt. 
Denna modell innehåller nu sju entiteter: baskoordiiialsystenwt, det lokala koordinatsysteiiwt, 
två cirkelbagar, en cylinderyta och två linjer. Viktigt att notera är även ytans karaktär. Den 
beskrivs grafi.skt .som ett rutnät, nwn varje punkt på ytan finns definierad. Man kan tänka sig 
ytan som en transpcnrnt 'folie" nwd ett rutnät ritat på. (Folien har dock ingen tjocklek). 
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Figur 6 B. 
4. Rygghrickans konturkurvor ritas in i ett plan parallellt med x-y. 
5. Konturkurvorna projiceras mot ytan i ZrCixelns riktning och ytöverskottet trinmias av. 

Figur 6 C. Som om ett pepparkak.smått pressats genom ytan. 



28 

Figur 6 D. 
6. En yta konstrueras från den första ytans kantkurva och normal riktning. Dvs den blir i varje 

punkt på kurvan vinkelrät mot den förra ytan. 

Figur 6 E. 
7. Rygghrickans framsida är mera komplex än baksidan då den är krökt i båda riktningarna. 
Tillvägagångssättet är dock likartat. En överloppsyta konstrueras och både denna och yta 
nummer två trimmas av vid den gemensamma skärningskurvan. 
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7.2 Produktdatautbyte 
För underleverantören är det oftast nödvändigt att kunna ta emot kundens CAD-underlag. 
För att kunna samarbeta på ett smidigt sätt är det viktigt att t ex designern, konstruktören och 
produktionsberedaren (som ofta använder olika CAD-system) kan utbyta produktdata med 
varandra, dvs flytta en kopia av CAD-modellens databas från det ena systemet t i l l det andra. 
Detta sker antingen med direkta översättare eller via något neutralt dataformat. 

Det finns en rad olika standardiserade neutrala dataformat som kan användas för att utbyta 
data mellan olika C A D - och CAM-system. De fungerar som ett slags gemensamma "språk" 
för flera olika system. (Jmfr hur två människor av olika nationalitet kan brevväxla via t ex 
engelska med hjälp av var sin tolk trots att de bara behärskar sitt eget modersmål.) 
Dessa dataformat är ASCII-baserade, vilket innebär att all information kan läsas som text och 
olika tecken och kan manipuleras med en vanlig texteditor (en enkel form av ordbehandlare). 

VARIMETRIX CORP. S 
1 
, , , l l K b r o n « e l c . i g s . lOHVAKIMETRIX. 3H1.0.32,S,34, 1 2 , 5 2 . . 1 . 0 . 2 , 2HM1, 7. 1.4, Q 
1 
13H97020J.121841,0.01,0.1E1S,10HVARIMETRIX,1SHVARIMETRIX CORP. ,* ,O; O 
2 

124 1 1 0 O O O 000010300D 
1 

124 0 0 2 0 D 
2 

100 3 1 1 0 0 1 OOOOOOOOOD 
3 

100 1 c 1 o o 
4 

110 4 1 1 0 0 0 OOOOOOOOOD 
5 

110 1 S 2 o D 
« 

110 « 1 1 O O O OOOOOOOOOD 
7 

110 1 C 3 O D 
8 

113 8 1 1 O O 0 OOOOa^COOD 
9 

110 1 8 1 0 D 
13 

110 9 1 1 0 0 0 OOOOOOOOOD 
11 

110 1 6 1 0 O 
12 
1:4.1.030000,0.030300.0 000030,0 000000,0.000030,-1.000000, IP 
1 
0.000000.0.000300,o.000300,0.000000,-1.000030,O.OOOOSO; 1? 
2 
100,0.0,0.000030.0.000030,40.000000,0 000000,40.003030,0.000000; 3P 
3 
110,-50.000030,-SO.000030,O.000000,-50.000000,50.000300, 5P 
4 
0.000000: 5P 
5 
110.-50.000000,-50.000000,O 000000,50.000000,-50.000000, 7P 
s 
0.000000, 7P 
7 
110.50.000000,so.000000,o.000000,50.000000,-50.000000,o.000030, 9P 
8 

110,-50.000000,50.000003,0.000000,50.000000,50.000000,0.000000; I I P 
9 
S 10 20 12P 9 T 

Figur 7. Denna figur vill illustrera hur några enkla CAD-geometrier dokumenteras i en 
neutral datafil. 
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De vanligaste neutrala dataformaten och deras tillämpning i korthet är: 

DXF: (Drawing Exchange Format) är avsett att används mellan AutoCAD och AutoCAD-
relaterade system. Det lämpar sig främst för överföring av ritningsinformation och 
tredimensionell trådgeometri, men är i flera fall mycket begränsat då det gäller att överföra 
ytgeometrier. 

IGES: (Initial Geometrical Exchange Standard) är det mest generella och mest spridda 
utbytesformatet. Det används för alla typer av geometrier. 

VDAFS: (Verband Der Automibilindustrie; Flächenschnittstelle) Har visat sig vara det mest 
tillförlitliga utbytesformatet då det gäller att överföra ytgeometrier, dvs överföringen hakar 
sällan upp sig och deformering av ytentiteter är sällsynta. 

STEP (ISO 10303): (Standard for Exchange of Productmodedata) Håller på att introduceras 
som en heltäckande internationell standard som kan ersätta alla de övriga. 

CAD-system kan vara mer eller mindre lika varandra. Det är av naturliga skäl lättare att utbyta 
data mellan system som är besläktade eller som är utvecklade för samverkan och har ungefär 
samma nivå och typ av geometibeskrivningar. Här är det viktigt att notera att endast det som 
de sändande och mottagande systemen har gemensamt kan överföras. Samma sak gäller 
översättarnas kapacitet. För att uppnå ett frekvent och tillförlitligt utbyte av produktdata är 
direkta "tolkar" (sk direktlänkar) att föredra. Dessa är dock oftast betydligt kostsammare. 

Idag förekommer en mängd dubbelarbete för att möjligheterna t i l l ett smidigt 
produktdataflöde saknas. Oftast kan man relativt snabbt hitta en väg att utbyta CAD-data på, 
om både sändarens och mottagarens förutsättningar är väl kända. All t ing är dock inte 
kombinerbart. Olikheter i arbetsplattformarnas prestanda, typ av ytmatematik (NURBS eller 
Bezier) m m kan innebära kraftiga käppar i hjulen. 

Som antyds ovan är det långt ifrån problemfritt att utbyta produktdata. CAD-systemens 
översättare är av mycket varierande art och kvalitet, och oftast har man också en mängd 
kryptiska inställningar att välja på. Detta innebär att den ovane användaren ofta spelas de mest 
häpnadsväckande spratt. Att bygga upp väl fungerande produktdatalänkar är ett arbete för 
specialisten. 

Det är vanligt att ett antal element inte blir översalta pga att det sändande systemet har 
inställningar som det mottagande inte klarar av. Alternativt sker en översättning och 
elementen blir förstörda. Någon gång orsakar den främmande informationen avbrott i hela 
översättningsprocessen, och användaren har bara sin långa näsa att tiUa på. 

Ett mera udda exempel på överföringsmalörer (hämtat ur verkliga livet): 
Efter att en överföring skett visar logginformationen att samtliga element är lyckligt översatta. 
Skärmbilden visar emellertid ingenting, trots fl i t igt zoomande och inringning av det aktuella 
området. Vid listning av elementdatabasen kommer beskedet att samtliga element finns där! 
Det visar sig så småningom att alla element fått samma färgkod som det mottagande 
systemets bakgrundsfärg. En liten bagatell som kan orsaka flera timmars felsökning. 
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Vissa system går dock lätt att trimma samman så att överföringar blir tillförlitliga 
rutinmässigt. Det brukar sällan innebära problem att finna en rutin för överföring av 
trådgeometri. Mer komplex geometri kan ställa t i l l förtret. I specialfall bör man anlita expertis 
för att inte fastna i ändlösa cykler av trevande försök. 

7.3 Design, konstruktion och produktion - CAD på olika sätt 

Förutsättningen för en lyckad produktutvecklingsprocess är en samverkan mellan design, 
konstruktion och produktion. På ett litet företag kanske en enda person handhar hela förloppet. 
Skall flera .specialister agera blir det genast betydligt svårare att få en samverkan t i l l stånd. 
Det uppstår då flera infallsvinklar på hur CAD-underlaget bör utformas. Designern vi l l kanske 
huvudsakligen få en visuell bekräftelse på att utformningen som helhet är riktig. 
Konstruktören har större behov av exakta måttuppgifter för sammanfogning etc. 
Produktionsberedare skall lägga de tillverkningstekniska aspekterna på underlaget. 

Om samtliga använder 3D-CAD kan man hamna i en sits där var och en för sig bygger 
snarlika underlag utan att dra nytta av varandras arbete. Om var och en kunde lära sig att ta 
hänsyn t i l l de andras arbetsvillkor har man vunnit mycket. Det har dock visat sig att de flesta 
har ful l t upp med att täcka sitt eget område. 

En möjlighet är att inrätta en central funktion, en "CAD-modellmakare", .som kan utgöra 
navet i konstruktionsarbetet, dvs vara den som fångar upp och samordnar alla särintressen. 
Så arbetade flera stora industrier i 3D-teknikens barndom. I träbranschen skulle t ex ambitiösa 
möbeldesigners eller andra "eldsjälar" för tekniken kunna påta sig denna roll . Metoden kräver 
mycket och skapar beroende av enskilda personer, men kan vara nödvändig innan tekniken 
nått en allmän spridning. 

En annan möjlighet är att från grunden bygga ett produktdatasystem i vilket alla involverade, i 
parallella delprocesser och i ständig samverkan, bygger upp produktionsunderlaget. Kanske 
kan man då uppnå att produktionsberedningen är klar direkt efter idéstadiet istället för att det 
tunga produktutvecklingsarbetet börjar här. 

7.4 CAM för planbearbetning 

Den absoluta merparten av svensk träindustri harenda.st behov av att CNC-bereda för 
planbearbelning. V i d bearbetning av skivmaterial och liknande klarar man sig oftast bra med 
mycket enkla och billiga CAM-applikationer för att underlätta maskinstyrningen. I detta 
sammanhang, såväl som något annat, gäller dock att CAM-applikationen måste kunna ta emot 
det datorgenererade konstruklionsunderlaget. Idag förekommer mycket onödigt dubbelarbete 
pga att det saknas lämpliga system för överföring av konstruktionsunderlag. 

CAM-line är i detta sammanhang ett exempel på ett ytterst lämpligt verktyg för att på ett 
smidigt sätt integrera externa tvådimensionella konstruktionsunderlag i CAM-beredningen. 
Applikationen har vuxit fram för att möta träindustrins speciella behov. Genom att dessa 
också är vägledande för den framtida programutvecklingen, kan CAM-line betraktas .som 
något av en "CAM-barometer" för träindustrin. 
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Nästa utvecklingssteg är att lägga t i l l inslag av en tredje dimension i programprodukten. Även 
vid 2D-CAM-beredning finns det behov av att kunna ta emot 3D-underlag. Detta behov 
kommer att öka stadigt under de närmaste två t i l l tre åren. Simulering av bearbetningen kan 
också tydliggöras med hjälp av 3D-grafik. 

Det är vanligt att de sugkoppar som håller ämnet på plats i en CNC-maskin skärs sönder av 
misstag. Fixtureringen av detaljen bör därför finnas med i CAM-beredningen. Vidare finns det 
anledning att utveckla kalkylsystem som ger direkta indikationer om produktionskostnader. 

7.5 Bearbetning av komplexa former 

Arbetar man med helträtillverkning, pressmallar och formpressade detaljer ställs man inför 
helt andra krav och behov än vid planbearbetning. Därför fordras också en helt annan typ av 
CAD-CAM-produkter som kan hantera komplex geometribeskrivning. Här kan finnas behov 
av möjligheten att bearbeta friformsytor. 

Fii^Lir 8. Friformsytor har ingen kontinncrlii^ tvärsnittsprofil och kan därför inte formas med 
ettprofdstål. De måste därför "skulpteras" i måni^a smä stei^ vid skärande bearbetning. 

Så länge man kan nå alla punkter på ytan i en bearbetningsriktning (dvs ytan är f r i från 
underskär) är 3-axlig bearbetning tillräcklig. Då denna bearbetning är ytterst tidskrävande 
kommer den sällan t i l l användning då det gäller produktionsdetaljer, men är ofta en 
nödvändighet då det gäller tillverkning av pressmallar och andra verktyg. CAMbal är en 
tillräcklig programprodukt för dessa ändamål. 
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Tviirsnilt ;iv frifornisyla 
(kurva med grövre 
injegrovlek) 

På grund av ylans överhäng 
(verktygets underskär) kolliderar 
verktygsskaltet med den bearbetade 
detaljen vid ylnormai verktygs-
riktning. 

Verktygsskaft 

Kunolformat verktygsskär 

Kontaktpunkt i båda fallen 

Ytnormal centruinlinje 
för verktyget 

Verktyget med punkllinje visar 
hur en ompositionering sker för 
att undvika kollisionen. Obser
vera att kontaktpunkten mellan 
yla och verktyg förblir 
oförändrad, vilket medför alt 
denna närmar sig verktygels 
periferi då verktygsriklningen 
avviker från ytnormalen. Detta 
innebär förbättrade skäregen
skaper. 

Fii^ur 9. De två hiiviulorsakcnia till att avvika från ytnormal verktygsriktning är a) åtkomst 
och undvikande av kollision, h) förbättrade skäregenskaper. 

För produktionsdetaljer är det dock ofta nödvändigt att bearbeta med vridaxlar, vilket är ett 
stort steg och långt mer krävande än 3-axlig bearbetning. Edge-CAM och Mastercam i 
samverkan med CMS-tools är exempel på CAM-applikationer som erbjuder träindustrin 
möjlighet t i l l 5-axlig NC-beredning. 

Vid 5-axlig bearbetning beräknar CAM-programmet i grunden en ytnormal, som är vinkelrät 
mot ytan. Eftersom verktyget har mycket dåliga skäregenskaper i närheten av sitt centrum, är 
det direkt olämpligt att bearbeta på detta sätt. Man når en optimering av skäregenskaperna 
genom att förflytta kontaktpunkten mot verktygets periferi. Detta åstadkoms genom en lutnin< 
av verktyget gentemot ytnormalen. En sådan lutning är också nödvändig för att undvika att 
verktygsinfästningen kolliderar med detaljen eller dess fixtur. 

5-axliga CAM-produkter har mycket olika grad av flexibilitet och mångfald då det gäller 
användarvänliga möjligheter. Träindustrin tvingas i detta sammanhang att "ärva" produkter 
som egentligen utvecklats för verkstadsindustri. Träbranschen har t ex högre krav på 
användarvänlighet och lägre krav på snäva numeriska toleranser. Därför skulle branschen 
vara betjänt av en egen programutveckling även på detta område. 

7.6 Parametrisk och historiebaserad CAD-CAM 

Genom en sofistikerad parameterstruktur i det grundläggande konstruktionsarbetet kan vi 
genom att ändra enstaka parametervärden få ett stort antal varianter på vår konstruktion. 
Parametrisk C A D effektiviserar möjligheterna t i l l förändring av en konstruktion med 
genomslag även i produktionsberedningen om systemet omfattar hela processen. Effekten går 
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dock förlorad om vi flyttar modellen mellan olika CAD-system. Det finns ännu inget 
gemensamt språk för att hantera dessa hjälpmedel. 

Idag finns CAD-CAM-system där varje operation, från den första skissen i ritmodulen t i l l den 
sista i NC-modulen, registreras och förblir sammanlänkade. Detta innebär att det är lätt att 
göra ändringar i ett färdigt arbete. Går man tillbaka till ett bestämt tillfälle i arbetsgången och 
gör en förändring, förändras också slutresultatet. Ändrar man t ex på skissen så ritar systemet 
automatiskt om arbetsritningar, måttsätter dem på nytt, bygger om den tredimensionella 
modellen och NC-bereder på nytt efter de nya villkoren. Detta kallas historiebaserad C A D -
C A M . 

V i l l man från början bygga in variationsmöjligheter i sin konstruktion (t ex för 
kundanpassning) kan viktiga dimensioner parametriseras. V i l l man t ex tillverka dörrar med 
olika yttermått och att gångjärnsinfästningar och dörrspeglar skall anpassas efter dessa, 
behöver endast längd och breddmått ändras i en parametertabell och hela 
produktionsberedningen omarbetas automatiskt. 

c D=n-2xC c c D=B-2xC c 
^ ^ 

R=D/2 

A - R - C 

R = ) 2 

E = 
A - R - C 

Figur 10. Figuren illustrerar parametrisk konstruktion. När parameter B ändras, förändras 
även andra mått i konstruktionen som är beroende av denna. 

I stort sett alla programleverantörer för idag in inslag av denna typ. Det finns CAD-program 
som är extremt specialiserade men därför också kostnadseffektiva för vissa produkttyper. 
Denna typ av C A D blir dock mycket begränsad på samma sätt som tillverkningsmaskiner 
byggda för en enda produkt ger ringa utrymme för förändring och utveckling. Sådana C A D -
program är dessutom helt fixerade och kan ej "byggas om". Den nya generationen generella 
CAD-program (.se 4.4) erbjuder i motsats til l detta stora möjligheter t i l l förändring och 
anpassning ti l l användarens önskemål. 
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7.7 Rapid prototyping 

Rapid prototyping, som på svenska också benämns friformsframställning (FFF), är en 
samlingsbenämning på ett antal metoder för att direkt materialisera en CAD-modell. 
Tillvägagångssättet är i princip följande: 

Modellen aproximeras t i l l en polyeder (dvs en mångsidig kropp). Rundade partier omvandlas 
till en stor mängd plana triangelytor. Denna kropp "skivas" i tunna skikt, dvs man beräknar 
utseendet på ett stort antal tvärsnitt. Tvärsnitten byggs sedan upp och fogas samman genom 
någon av de sju teknologier som utvecklats för detta ändamål. 

I Sverige förekommer följande fyra metoder för rapid prototyping: 

SLA (Stereo Lithography Apparatus): Ytskiktet av ett polymerbad härdas med en laserstråle 
och sänks ned en skikttjocklek i badet. Processen upprepas tills detaljen är fullbordad och 
lyfts ur badet. Den efterhärdas sedan i UV-Ijus. 

SLS (Selective Laser Sintering): Ett pulverskikt sintras av en laserstråle och täcks över av 
nästa pulverskikt. Processen upprepas tills detaljen är fullbordad och osintrat pulver blåses 
bort. Under processen tjänstgör det osintrade pulvret som stödstruktur. Se nedan. 

CO, Laser Optics 
Scanning 
mirrors 

Powder leveling 
roller Unsintered 

powder 

Workpiece 

Part cylinder and 
Powder bed 

Powder cartridge feeding/collecting system 

Figur II. SLS. 
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L O M (Laminated Object Manufacturing): Tunna plastfolierade papperslaminat valsas på 
varandra och beskärs efter hand av en laserstråle. 

FDM (Fused Deposition Modeling): En tunn uppvärmd plasttråd spritsas i skikt efter skikt 
som smälter samman ti l l en komplett detalj. Ett sidomunstycke spritsar stödstrukturer av annat 
material som senare bryts bort från detaljen. 

Cooling 

Heated nozzle 

Workpiece 

Filament 

Filament supply 

Foamed plastic 

Platform 

Fi^mn- 12. FDM. 

7.8 3D-scanning 

FFF används allt flitigare för att verifiera konstruktioner, dvs för prototyper och förserier. I 
träbranschen kommer den inom överskådlig tid att användas mycket sparsamt. Däremot finns 
det redan idag ett akut behov av att översätta fysiska objekt t i l l tredimensionella C A D -
modeller. Följande metoder är tänkbara: 

1. Om modellen har en mycket enkel och lätt definierbar geometri tar man helt enkelt mått 
och modellerar med CAD-applikationens egna verktyg. 

2. En digitizer kan hjälpa t i l l att mäta av kurvor. En tredimensionell digitizerutrustning som 
hel integrerats med C A D finns att tillgå speciellt för detta ändamål. 
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Interaktiv 
3D mätning 

Fi^ur 13. På Träteks enhet i Jöuköpiufi är en infonnationsvideo om tredimensionell 
dii^itizerutrustnini^ under utarbetande. Kontakta os.s om du är intresserad. 

3. För mycket avancerade och svårdefinierade former kan tredimensionell laserscanning bli 
en väg aU snabbt överföra ett fysiskt objekt t i l l en CAD-modell. Objektet mäts upp genom 
att en laserstråle sveper över det och reflekteras in i en kamera. Från denna mätning 
förväntar man sig alltså ett "moln" av mätpunkter från objektets yta. Laserscanning har 
sedan 1980-talet använts av filmindustrin, f ramför allt för att avbilda människor .som 
dataobjekt. Amerikansk flygindustri gör på samma sätt för att kunna prova och simulera 
konstruktioner med avscannade människor i datorn. Inom ortopedin används tekniken bl a 
för att scanna kropp.sdelar. Det underlag man får fram används för CAD-CAM-ti l lverkning 
av proteser. Inom tillverkningsindustrin förekommer ett flertal utrustningar för att 
omvandla fysiska objekt til l CAD-data. 

Fif^ur 14. Denna utrustnm^från CAPOD System är avsedd för att scanna människor. 
Personen ställer sig på den runda plattformen. Skärmen roterar runt och efter ca 40 sekunder 
är personen registrerad som ett dataobjekt. 
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Det är viktigt att observera att det CAD-underlag som man erhåller från scanningen endast är 
stödgeometri. Det är dock en utmärkt plattform för att kunna skapa de geometrier man önskar. 
Det pågår också ett intensivt utvecklingsarbete på detta område. 

Idag använder man inom träindustrin ofta hävdvunnen hantverksmässig mall- och mätteknik 
för att bestämma svårdefinierade former. Tredimensionell laserscanning är en möjlighet t i l l 
radikal effektivisering då det gäller att föra in fysiska modeller i CAD-CAM-systemet. 

8. Utbildning, forskning och utveckling 

8.1 Bristande CAD-CAM-utbildning i Sverige 

De CAD-CAM-utbildningar som bedrivs idag och som riktar sig t i l l träindustrin finner vi 
främst bland utbildningsinstitutioner knutna t i l l AMU-gruppen. Det finns även C A D - C A M -
utbildning med denna inriktning vid några yrkesgymnasier, universitet och högskolor. 

På marknaden förekommer en mångfald av CAD-CAM-system, som är sinsemellan tämligen 
olika. Dessutom gör den mycket snabba utvecklingen på området det extra svårt att bedriva en 
allmängiltig utbildning som passar t i l l dagens indu.striella verklighet. Då det är mycket 
tidskrävande att tillägna sig fu l l färdighet i att hantera CAD-CAM-program räcker sällan 
utbildningstiden t i l l för mera än en glimt av tekniken. Undantaget AMU;s extensiva 
utbildningar för arbetslösa kan resultatet av en utbildning i C A D eller C A M sällan bli mer än 
en kännedom om tekniken i stället för en färdighet i att hantera den. 

8.2 Pilotutbildning vid Ingenjörshögskolan i Jönköping 

I samband med förstudien som ligger t i l l grund för denna rapport genomfördes en 
pilotutbildning för YTH-trälinjen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping. Trots att den 
genomfördes under mycket provisoriska omständigheter fick den mycket positiva 
följdverkningar. Torsten Byström och Lennart Kjel l som deltog i denna kurs vidareutvecklade 
ämnet i ett examensarbete som finns dokumenterat i en rapport. Dessutom har flera av 
kursdeltagarna som efter kursen återvänt t i l l industrin direkt börjat påverka sina respektive 
företags CAD-CAM-strategi. Erfarenheter från pilotutbildningen presenteras i bilaga. 

8.3 Industrins utbildningsbehov 

En orsak till svårigheter vid införande av C A D och i synnerhet C A M är felaktiga krav och 
förväntningar på operatören. Det finns heller inga riktlinjer för hur sådan kunskap skall mätas. 
Vid upphandling av CAD-CAM-applikationer har ofta både säljare och köpare mycket vag 
uppfattning om de kunskaper som fordras för att systemet skall fungera fortlöpande. Säljaren 
känner sig kanske nödgad att ge sken av lågt utbildningsbehov för att göra programvaran 
attraktiv. Alltför ofta ställs operatören därmed inför oförberedda problemställningar efter en 
tids användning. 
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För företagsledningen i ett företag som står i begrepp att införa eller omstrukturera sin C A D -
CAM-användning skulle certifiering vara en kraftfull hjälp för att kunna mäta och pröva 
kunskapsnivåer hos CAD-CAM-operatörer , konstruktörer och sig själva. Härigenom kan de 
driftstörningar som i dag sker på grund av okunnighet och bristande kompetens elimineras. 

C A D - och CAM-teknik är til l största delen ett hantverk, en "ögats och handens kunskap". De 
teoretiska grunderna är nödvändiga. Det är dock endast genom praktisk övning som en faktisk 
färdighet kan uppnås. Därför är det av stor vikt att utbildningsinsatser inte blir isolerade från 
det praktiska arbetet utan följs upp med handledning och möjligheter til l erfarenhetsutbyte 
med andra. Kompeten.sutveckling i nätverk är därför en förträfflig metod för att tillägna sig 
CAD-CAM-teknik. 

8.4 Trä-Sverige i europeiskt CAD-CAM-samarbete 

I övriga Norden pågår utvecklingsarbete för träindustrin på CAD-CAM-området . Intensiteten 
var större i början av 1990-talet men företrädare för de Nordiska branschforskningsinstituten 
uttrycker allmänt uppfattningen att tiden är mogen för en nysatsning. I Danmark planerar man 
att etablera ett teknikcentrum för datorstödd design och produktutveckling. Liknande 
satsningar görs i andra europeiska länder. Spaniens möbelinstitut A I D I M A har under drygt tio 
år byggt upp en omfattande kompetens då det gäller avancerade datorhjälpmedel för design 
och bearbetning, och gjort denna tillgänglig för landets industri, både som operativt stöd och 
långsiktig kompetensutveckling. 

Sveriges kontaktyta mot detta utvecklingsarbete är för närvarande mycket ringa. 
Möbelinstitutet var på sin tid medlem i samarbetsorganisationen EURIFI, vars medlemmar 
gjort stora insatser då det gäller datorstödd produktframtagning i möbelindustrin. Sverige 
deltar sannolikt inte i något egentligt forskningssamarbete på detta område, även om enstaka 
kontaktpunkter finns. 

Dessutom saknar Sverige mycket av eget utvecklingsarbete på detta område. Trätek har 
'övertagit Möbel institutets roll som svensk medlemsorganisation i EURIFI och gör genom 
projektet som ligger t i l l grund för denna rapport ett försök att intiliera det utvecklingsarbete 
som svensk träindustri behöver. Vid Linköpings universitet har man också påbörjat 
forskningsarbeten kring träteknik och C A D - C A M . Förhoppningsvis skall dessa initiativ leda 
till att Sverige får en plats i det europeiska samarbetet, och förhindra att svensk 
trämanufakturindustri hamnar i övriga Europas kölvatten. 

9.0 Slutsatser 

9.1 Kompetenslyft 

För att det överhuvudtaget skall bli möjligt att införa en mera strukturerad och genomgripande 
användning av C A D - C A M och annan datorteknologi i träindustrin, krävs ett kraftfullt 
kompetenslyft. Avsaknaden av elementärt kunnande kring sådan teknologi är påfallande i 
stora delar av branschen. Ledningen i företag som inför tekniken har inte möjlighet att 
bedöma nivån på sin personals kunnande. Det finns heller inga klara riktlinjer för behov av ny 
arbetsmetodik och vilken kompetensutveckling som krävs av konstruktörer och CNC-
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operatörer för att säkerställa fungerande flöden i produktutvecklings- och 
produktionsprocesser. En certifierande utbildning för berörd personal skulle bidra t i l l att 
eliminera de driftstörningar som i dag är särskilt vanliga i samband med nyinstallationer. 

9.2 Tredimensionell CAD-teknik 

De möjligheter som 3D-CAD-tekniken innebär är i stort .sett outnyttjade i träindustrin. Hittills 
har kostnaden för sådan teknik varit avskräckande. Under det senaste året har dock dramatiska 
förändringar skett på detta område. En komplett arbetsstation för en konstruktör som arbetar 
med 3D-solidmodellering kan idag kosta 20.000- 100.000 kr. Konstruktionen i 3D-CAD 
säkerställer kvalitet, men öppnar också dörren t i l l helt nya möjligheter att förenkla 
t ex produktutvecklingsprocessen. Många fysiska försök kan ersättas med datorsimuleringar. 

Det finns all anledning att närmare undersöka vad produktdokument i 3D-CAD skulle kunna 
innebära för träindustrin. Viktigast är dock att tekniken inte betraktas fristående, utan att ett 
nytänkande för det totala datorstödet lyfts in i bilden. 

9.3 Produktdatasystem 

CAD-CAM-tekniken har trots allt vunnit in.steg i bran.schen och används i dag punktvis med 
stor framgång. Det är dock ovanligt att olika former av datorstöd blir optimalt integrerade med 
varandra och i befintliga processer. 

C A D - och CAM-applikationer upphandlas och anpassas ofta til l ett lokalt behov. Efter en tids 
användning upptäcker man svårigheter med att samverka med övriga aktörer (i t ex en 
produktutvecklingsprocess) då dessa använder andra arbetsmetoder. Avsaknaden av 
produktdatasystem är ofta förödande för effektiviteten i en datorstödd process. Genom att 
identifiera de samverkansbehov som förekommer i förväg, och utveckla gemensamma 
strategier och arbetsmetoder, eliminerar man denna kostnadskrävande ineffektivitet. C A D -
CAM-tekniken har i dag nått en mognadsgrad som medger utarbetande av branschspecifika 
produktdatasystem. I synnerhet fordonsindustrin har de senaste åren framgångsrikt arbetat 
med sådana frågor. Att redan nu införa begreppet produktdatasystem i trämanufakturindustrin 
skulle bespara branschen åtskilliga manår .som annars kommer att läggas på omarbete och 
akut krångel. 

9.4 Nya tillverkningsteknologier 

Dagens miljökrav skapar en allt större efterfrågan på komponenter som är baserade på 
naturmaterial. Företrädare för ABB-train, Electrolux och SAAB-automobil har samtliga visat 
stort intres.se för att införa denna typ av komponenter. 

Frihet i formgivning och rationell tillverkning av volymprodukter i naturmaterial kräver dock 
helt ny tillverkningsleknologi. Formpressning av helträ, träfiberprodukter och olika 
kompositkombinationer används idag i Sydeuropa. Även formsprutning av träfiberbaserade 
material förekommer. Dessa tillverkningsmetoder kan i utvecklade och anpassade varianter få 
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en avgörande betydelse för hur man lyckas införa trä och andra naturmaterial i 
industriprodukter. 

Träindustrin har här ett helt nytt produktområde att ta i besittning. Detta medför dock att 
hårdare krav kommer att ställas på träföretagen och att det blir nödvändigt att utveckla nya 
arbetsmetoder. CAD-CAM-tekniken underlättar tillverkning av formningsverktyg. 
Teknikutbytet mellan trämanufaktur- och verkstadsindustri kommer att öka, en 
korsbefruktning som helt säkert blir t i l l gagn för träindustrins CAD-CAM-utveckling. 

Träföretagen har inte möjlighet att på egen hand genomföra strukturella förändringar i denna 
omfattning. Det är därför nödvändigt att en bred satsning av resurser samlas t i l l ett centrum 
som utvecklar högteknologiska metoder för trä och andra naturmaterial. 

9.5 Förebilder och ökat informationsutbyte 

Förhållningssättet t i l l datorn som arbetsredskap i träföretag kännetecknas fortfarande mest av 
främlingskap och avståndstagande. Det är inte ovanligt att branschfolk anser att 
datorhjälpmedlen hör andra branscher eller framtiden t i l l . Därför är det av mycket stor vikt att 
fungerande exempel på rätt använt datorstöd för branschen lyfts fram på ett pedagogiskt sätt. 
Det är också betydelsefullt att öka informationsutbytet mellan branscher så att det blir möjligt 
att fånga upp och anpassa erfarenheter från t ex fordonsindustrin, och dess underleverantörer, 
.som idag nått längst då det gäller ett effektiv utnyttjande av datorstöd. Träindustrin står på 
tröskeln t i l l 3D-CAD och PDM-tänkande. Delar av verkstadsindustrin har likartade 
utvecklingsbehov. En samverkan mellan IVF och Trätek på detta område skulle ge goda 
möjligheter att skapa en utvecklingsplattform för de små och medelstora företag, som 
träindustrin tillhör. 

9.6 Ökat internationellt forskningssamarbete 

Under 1990-talets början gjordes, i Sverige, Norden och övriga Europa, försök att utveckla 
och anpassa datorteknologi för möbelproduktion och annan trämanufaktur. Då var inslaget av 
sådan teknologi i dessa branscher mycket ringa. Mindre forskningsprojekt som berör dessa 
frågor har .sedan dess pågått i flera länder. Breda satsningar för att f rämja användningen av 
datorteknologi, i t ex industrins produktutvecklingsprocesser, har ännu inte kommit t i l l stånd. 
Företrädare för de nordiska bran.schforskningsinstituten anser dock att det nu finns anledning 
ti l l mera omfattande insat.ser. Det finns stora potentiella möjligheter i att samordna de 
forskningsinsatser som nu kommer att göras i de nordiska länderna. Därför är det viktigt att 
förstärka dialogen mellan de nordiska ländernas bran.schforskningsinstitut då det gäller 
teknikutveckling. 

Det spanska trä- och möbelforskningsinstitutet. A I D I M A , intar en ledande roll i europeisk 
forskning inom C A D - C A M för träbranschen. A I D I M A går även i spetsen för en 
branschanpassad internationell produktdatastandard. Även på flera andra platser i Europa är 
positionerna pä dessa områden mera framskjutna än i Sverige. Det är därför av största 
betydel.se att även Sverige ökar sin kontaktyta mot det internationella forskningssamarbetet. 
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Bilaga 

Utvärdering av pilotkurs i 3D-CAD-CAM vid 
Ingenjörshögskolan i Jönköping 1996 

Bakgrund 

• Omfattning: Kursen har hållits vid åtta utbildningstillfällen och omfattat sammanlagt 32 
lektioner under vårterminen 1996. Undervisningsgrupperna var från början 15-17 elever. 
Efter de två första utbildningstillfallena indelades deltagarna i 4 elevgrupper för att öka 
utrustningens tillgänglighet. Vi benämnde grupperna la. Ib, 2a och 2b. Grupp 1 innebar 
förmiddag, grupp 2 eftermiddag, a innebar 3D-CAD undervisning i Ingenjörshögskolans 
lokaler och b innebar CAM-undervisning med inslag av praktiska övningar i Träteks 
maskinhall. 

• De/tagare: Samtliga elever vid Ingenjörshögskolans trälinje i Jönköping. 

• Utbildningsmateriel: C A D - C A M applikationen Camand med valda delar av tillhörande 
utbild- ningsprogram samt under kursen framställda kompendier. Som hårdvaruplattform 
har sex SUN-arbetsstationer varit tillgängliga. En av dessa har varit kopplad till 
CNC-fräsmaskin för praktiska exemplifieringar. (Se vidare bilaga 3 "Utbildningsmateriel") 

• Utbildningsledare: Anders Bronsek som sedan 1984 arbetat med C N C - och C A D - C A M 
teknik inom industrin. Från 1987 har arbetet huvudsakligen rört uppbyggnad av 
arbetsplatser för avancerad 3D C A D modellering och motsvarande CAM-beredning, t.ex. 
för betjäning av bil- och flygindustri. 

• Biträdande utbildningsledare: Roger Gustavsson som sedan fyra år använt Auto-CAD för 
drafting och under 1995 utbildats för avancerad 3D C A D - C A M . 

Uppnående av kursmål 
Målet med utbildningen var att ge deltagarna en bred orientering om och basfardigheter i 
3D-CAD-CAM. Detta mål uppnåddes uppskattningsvis för ca hälften av deltagarna. Då 
mycket av kurstiden gick åt till att fastlägga elementära baskunskaper kunde en stor del av 
kursinnehållet dock endast behandlas mycket flyktigt. 

Hinder for uppnående av kursmål 

1. Undervisningslokalerna och dess utrustning var alltför provisoriska och 
otillräckliga. Kursen planerades ursprungligen för tio handplockade elever. Det stora 
antalet deltagare i förhållande till antalet datorer och handledarresurser skapade 
irritation och ledde till att flera deltagare hade svårt att hålla intresset levande. Kursen 
kunde ha genomförts i långt större utsträckning om ursprungsplanen hade vidhållits. 

2. Kursmaterialets bristande anpassning till kursdeltagarnas erfarenheter och 
förkunskaper Materialet är enkelt, pedagogiskt och visar steg för steg hur man 
använder en C A D - C A M applikation. Det är dock skrivet på engelska och avsett för 
operatörer som redan har behov av redskapet i sitt dagliga arbete. 

3. Deltagarnas bristande datormognad och svårigheter att se den praktiska nyttan med 
kunskaperna. De kursdeltagare som hade förkunskaper i CNC-teknik och praktisk 
erfarenhet av datorstödd verkstadsteknik hade långt större möjligheter än övriga att 
tillägna sig kursinnehållet. Många hade också behövt ytteriigare förkunskaper i ämnen 
som geometri och engelska. 



4. Kursledarens ovana vid elevkategorin och relativt sena bestämning av vilken 
informationstyp deltagarna hade förmåga att tillgodogöra sig. Trots kontinuerlig 
justering av abstraktionsnivån var denna for hög under större delen av kursen. 

Slutsatser - förslag till förbättringar 
Kursledaren bör förutom en vid inblick i den industriella CAD-CAM-tekniken även ha ett 
brett spektrum av pedagogiska erfarenheter och kunna möta olika elevkategorier på rätt nivå. 

Kursdeltagarnas förkunskaper är mycket viktiga for möjligheten att tränga in på djupet i 
kunskaper om avancerad CAD-CAM-teknik. Då det förekommer en mängd vanföreställningar 
om tekniken, är det visseriigen helt rätt att vid sidan av eller fore rena operatörsutbildningar 
hålla orienterande utbildningar liknande pilotkursen, i syfte att skapa en överblick över 
teknikens metoder och möjligheter. 

För personer som fortfarande: 
• känner främlingskap till datorn som arbetsredskap 
• inte känner till grundläggande geometriska begrepp 
• ser engelsk terminologi som ett stort hinder 
• inte känner till de industriella tillämpningarna 
• inte känner till hur numeriskt styrda bearbetningsmaskiner arbetar 
är det dock i stort sett omöjligt att på kort tid tillgodogöra sig information om C A D - C A M 
applikationer, CAM-strategi, topologi och annan strukturering av CAD-modeller. 

Därför är det viktigt att i förväg noggrant nivågradera deltagamas förmåga och kunskaper 
beträffande 

1. Allmän datormognad 
2. Rymdgeometi och 3D-perception 
3. Engelsk CAD-CAM-terminologi 
4. Allmän skärande bearbetning och CNC-teknik 
5. Industriell tillämpning 

Om begynnelsenivån är for låg i något av dessa ämnesområden blir förberedande utbildningar 
helt nödvändiga. Det är också viktigt att eleven ges tid att befasta sina kunskaper samtidigt 
som kontinuitet upprätthålls. Därför föreslår jag att man 
• börjar med att nivågradera eleven 
• utför ett kompletterande utbildningsprogram som avslutas i samband med sommar- eller 

vinteruppehåll. 
• utför C A D - C A M utbildningen vid nästa terminstart. 

Undervisningslokalen kan utrustas på flera olika sätt. 
Att låta flera elever dela på en datorresurs medför osvikligt att någon eller några inte 
tillgodogör sig utbildningen i full utsträckning. Att bedriva undervisning på ett antal fristående 
arbetsstationer förhindrar lärarens överblick och gör att handledningsinsatser blir mycket 
extensiva. 

För en effektiv utbildning vill jag föreslå ett arrangemang som jag studerat vid ett 
sydeuropeiskt utbildningsinstitut. 



Eleverna och läraren är försedda med identiska CAD-(CAM) arbetsplatser. Läraren kan styra 
sina datorinteraktioner till att visas på samtliga eller utvalda elevplatser, samt följa en elevs 
arbete från sin egen plats (t.ex. för att ta emot elevsvar på en ställd fråga). Lärarens skärmbild 
kan göras tillgänglig för elevgruppen i form av en storbildsskärm vid ett sådant elevsvar eller 
då läraren utför interaktioner som eleverna simultant skall efterlikna. 
I systemet ingår elevfrågeköer med ID-kontroU. Läraren kan därmed välja att svara på fråga 
som har hög frekvens bland eleverna. Detta utbildningskoncept har visat sig vara mycket 
effektivt. En lärare kan samtidigt undervisa 50-60 elever förutsatt att samtliga står på enhetlig 
kunskapsnivå. Ett liknande system för distansutbildning per telenät är under utarbetande. 

Man har även ute i landet prövat självstudiestationer där elevgrupper arbetar mot i förhand 
utplacerade undervisningsprogram. Dessa försök har dock inte varit ftillt så framgångsrika. 

Kursuppläggets och utbildningsmaterialets abstraktionsnivå måste vara oerhört låg vid en 
utbildning av den här karaktären. Därför föreslår jag att man börjar undervisningen med 
laborationer med konkreta fysiska objekt som efterliknar CAD-modellens karaktäristika. 
Tomma och folieklädda ståltrådsmodeller kan åskådliggöra tråd- och ytmodellering. Objekt av 
solid klarplast kan åskådliggöra solidmodellen. En cylinder kan t.ex. borras in med lutande 
vinkel i ett rätblock varpå Övergången fylls med en plastisk massa formad med olika stora 
kulor för att åskådliggöra hur en CAD-applikation beräknar fyllnadsytor. 

Dessa metoder har med stor framgång prövats på ett antal personer helt utan förkunskaper. 
De gör det senare i datormiljö möjligt att referera till fysisk verklighet på ett långt tydligare 
sätt än genom muntligt bildspråk eller direkta jämförelser mellan CAD-objekt och 
vardagsföremål. 

Ett tidigt moment bör vara de problemställningar man konfronteras med vid bearbetning av 
både enkla och komplexa former. Det bör vara pedagogiskt riktigt att utgå ifrån 
tillverkningsproblematiken. När eleverna har en god förståelse för vad CNC-tekniken kräver 
kan man med färdiga CAD-modeller åskådliggöra hur CAM-tekniken kan lösa dessa problem. 
När man nu uppnått förståelse för att modellen behöver en viss struktur kan man börja förklara 
modelltopologi och skiktstruktur varvat med hur enskilda entiteter genereras och editeras. 

Den första entusiasmen inför tekniken lägger sig ofta inför de kunskapströsklar som tornar 
upp sig. För att elever utan kännedom om de industriella tillämpningarna ska uppleva 
verklighetsförankring och därmed motiv att genomföra studierna är det viktigt att en 
C A D - C A M kurs redan från början innefattar lämpliga studiebesök i industrin. 

Ett specialskrivet studiematerial för denna typ av kurser skulle göra det betydligt lättare att 
finna lärarresurser för att bedriva dessa utbildningar. Mig veterligen finns inget färdigutvecklat 
material för grundläggande undervisning i avancerad 3D-CAD-CAM, i synnerhet inte på 
svenska. Det finns förmodligen all anledning att undersöka möjligheterna att åstadkomma ett 
sådant. 

Jönköping 1996.10.01 
Anders Bronsek 

på uppdrag av 
Ingenjörshögskolan Jönköping 
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