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Sammanfattning 
Detta examensarbete på 15hp har genomförts på Högskolan i Halmstad i 

samarbete med Saab Dynamics i Linköping. Saab Dynamics är ett företag som 

verkar inom försvarsindustrin där konkurrensen är hård. Detta framtvingar nya 

sätt att öka effektiviteten inom företaget, vilket ligger till grund för detta 

examensarbete. Saab Dynamics vill införa simuleringsdriven konstruktion. 

Eftersom Saab Dynamics konstruktörer har liten erfarenhet av simulering, krävdes 

en användarvänlig metodbeskrivning med tydliga riktlinjer. Till följd av tidsbrist 

valde de att tilldela studenter uppgiften, vilket resulterade i detta examensarbete. 

 

Syftet med examensarbetet är att utarbeta en metodbeskrivning inom 

mekanikkonstruktion, där konstruktören använder FE-analys tidigt i 

konstruktionsprocessen för att utveckla konstruktioners mekaniska egenskaper. 

Metodbeskrivningen ska ses som en guide och informationskälla för att 

möjliggöra ett iterativt arbetssätt med FE-analys, vilket är grunden inom 

simuleringsdriven konstruktion. Det iterativa arbetet inom simuleringsdriven 

konstruktion kan leda till reducerade ledtider samt kostnadsbesparingar i 

konstruktionsprocessen. 

 

Examensarbetet har utförts av tre studenter från maskiningenjörsprogrammet 

mellan december 2014 och maj 2015. På grund av projektets omfattning har det 

genomförts av totalt tre studenter med individuella fokusområden. 

 

Arbetet har följt en egenutvecklad metod och projektet inleddes med teoretiska 

studier av ämnet för att få en uppfattning vad som gjorts tidigare och vilken 

forskning som bedrivs inom simuleringsdriven konstruktion. Därefter utfördes en 

empirisk studie på Saab Dynamics i Linköping, i syfte att öka förståelsen för hur 

konstruktionsprocessen ser ut. Samtidigt har hållbar utveckling och etiska 

aspekter beaktats.  

 

En stor del av tiden har ägnats åt att undersöka möjligheterna och begränsningarna 

i 3D Experience, vilket är Dassault Systémes senaste plattform för 3D 

modellering- och simuleringsprogramvara. 3D Experience är den programvara 

metodbeskrivningen baseras på.  

 

Detta examensarbete har resulterat i en metodbeskrivning för simulering på 

konstruktörsnivå, som projektgruppen i samråd med handledare på Saab 

Dynamics anpassat efter företagets krav och önskemål.  

 

Nyckelord: Simuleringsdriven konstruktion, 3D Experience, mesh, statisk analys, 

egenfrekvens, konvergens, metodbeskrivning  
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Abstract 
This thesis of 15 hp has been implemented at Halmstad University, in 

collaboration with Saab Dynamics in Linköping. Saab Dynamics is a company 

operating in the defence industry where competition is tough. This necessitates 

new ways to increase efficiency in the company, which is the basis for this thesis. 

Saab Dynamics wants to introduce simulation driven design. Since Saab 

Dynamics engineers have little experience of simulation, required a user 

methodology with clear guidelines. Due to lack of time, they chose to assign the 

task to students, which resulted in this thesis. 

 

The aim of the thesis is to develop a methodology in mechanical design, where 

the designer uses the FE analysis early in the design process to develop the 

structures' mechanical properties. The methodology should be seen as a guide and 

a source of information to enable an iterative approach with FE-analysis, which is 

the basis of simulation-driven design. The iterative process of simulation driven 

design, which can lead to reduced lead times and cost savings in the design 

process. 

 

The work was carried out by three students from the mechanical engineering 

program between December 2014 and May 2015. Because of the scale of the 

project, it has been carried out by a total of three students with individual focus 

areas. 

 

The work has followed a self-developed method and the project began with 

theoretical studies of the topic to get an understanding of what has been done and 

what research in simulation driven design. Then conducted an empirical study on 

the Saab Dynamics in Linköping, in order to increase understanding of how the 

design process looks like. Meanwhile, sustainable development and ethical 

aspects has been taken into account. 

 

Much time has been devoted to investigate the possibilities and limitations of 3D 

Experience, which is Dassault Systèmes latest platform for 3D modelling- and 

simulation software. 3D Experience is the software, the methodology is based on. 

 

This thesis has resulted in a methodology for simulating at the designer level that 

the project team in consultation with the supervisor at Saab Dynamics managed to 

adapt to the company's requirements. 

 

Keywords: Simulation driven design, 3D Experience, mesh, static analysis, modal 

analysis, convergence, methodology 
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1 Nomenklatur 
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CAD Computer-aided design 

CAE Computer-aided engineering 

Catia V5 Computer-Aided Three-Dimensional Interactive Application Version 5 

Catia V6 Computer-Aided Three-Dimensional Interactive Application Version 6 
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DAT Data 

DBT Design-Build-Test 

FAS7 Filip-Andreas-Stefan 7 steg 
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FEM Finita element-metoden  
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HH Högskolan i Halmstad 

KBE Knowledge-based engineering 
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POME Process-omgivning-människa-ekonomi 

QFD Quality function deployment 

Saab Svenska Aeroplan Aktiebolaget Dynamics avdelning ORTMG 

Saab 

Dynamics 
Svenska Aeroplan Aktiebolaget Dynamics 

SCAF Svenska Catia användarföreningen 

SDK Simuleringsdriven konstruktion 
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2 Introduktion 
I detta kapitel beskrivs projektets bakgrund, syfte och mål samt de förutsättningar 

projektgruppen arbetat utifrån.  

2.1 Bakgrund 
I dagsläget utförs ytterst sällan finit element(FE)-analys av mekanikkonstruktörer 

på Svenska Aeroplan Aktiebolaget Dynamics avdelning ORTMG (Saab). På 

avdelningen ORTMG sker mekanikutveckling och det är i samarbete med denna 

avdelning projektgruppen genomfört examensarbetet. Konstruktionsprocessen 

följer i dagsläget en traditionell design-build-test (DBT)-process. Konstruktören 

arbetar i Computer-Aided Three-Dimensional Interactive Application Version 

5(Catia V5) och utvecklar konstruktionen tills en viss mognadsgrad uppnåtts. 

Därefter lämnas analysarbetet över till beräkningsingenjörer, vilka ofta är hårt 

belastade. Det kan leda till onödigt långa cykeltider. Genom att ge konstruktören 

möjlighet till FE-analys tidigt i konstruktionsprocessen kan risken för 

omkonstruktion i ett sent skede minska, cykeltiderna reduceras, risken för 

hållfasthetstekniska problem minimeras och eventuellt elimineras helt. För att 

tillgodose en önskan att konstruktörerna ska få mer kunskap och ges möjligheten 

att utföra FE-analys, vill Saab att en metodbeskrivning utvecklas. Saab har som 

mål att helt övergå till 3D Expericene (3DX) i början av hösten 2015.  

2.2 Företagspresentation 
Svenska Aeroplan Aktiebolaget Dynamics (Saab Dynamics), som ingår i Saab 

Group, är ett dotterbolag i Saab- koncernen. Saab Dynamics har cirka 1000 

anställda i Sverige och beläget i bland annat Linköping och Karlskoga. 

Huvudkontoret är placerat i Karlskoga där största delen av produktionen sker, 

men viss montering sker även i Linköping. Företaget utvecklar och tillverkar i 

huvudsak försvarsmaterial i form av understödsvapen, torpeder, obemannade 

undervattensfordon och missilsystem för olika plattformar och ändamål. 

2.3 Syfte 
Projektets syfte är att utarbeta en metodbeskrivning som möjliggör ett iterativt 

arbetssätt med FE-analys inom mekanikkonstruktion, där produktens mekaniska 

egenskaper kan beaktas redan i ett tidigt skede. Syftet med projektet, inom 

huvudansvarsområdet statisk analys, är att utarbeta en metodik innehållande 

riktlinjer kring statisk analys. 

2.4 Mål 
Med hjälp av den utvecklade metodbeskrivningen ska detaljer och enklare 

sammanställningar under konstruktionsfasen kunna analyseras och iterativt 

förbättras ur ett hållfasthetsperspektiv av konstruktören. Metodbeskrivningen ska 

sedan valideras på en befintlig konstruktionsdetalj för att klargöra att kriterierna 

uppfylls. Allt konstruktions- och analysarbete ska genomföras med spårbarhet 

mellan Computer-aided design (CAD)-modell och analys. Målet med projektet, 

inom huvudansvarsområdet statisk analys, är att med hjälp av metodbeskrivningen 

ska konstruktörer på Saab utföra statisk analys för att iterativt konstruera 

produkter. 
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2.5 Avgränsningar 
Saab kräver inget granskat och fastställt ritningsunderlag på 

konstruktionsdetaljen. Metodbeskrivningen är enbart anpassad för Saab och ska 

finnas tillgänglig på SaabNet, vilket är Saab Dynamic’s intranät. Programmet som 

ska användas är 3DX, där analysarbetet sker i den integrerade appen Structural 

Validation (SV). 3DX är den senaste CAD/Computer-aided engineering (CAE) 

plattformen från Dassault Systémes och SV är ett analysverktyg i 3DX. 

Projektgruppen kommer i detta examensarbete att arbeta enbart med statiskt 

linjära analyser, då detta kommer ingå i konstruktörens arbetsuppgift på Saab. 

Projektgruppen har gjort undersökningar angående möjligheter för viktoptimering 

i 3DX. Då det krävs externa program har detta begränsat genomförandet och 

uteslutits.   

 

Viktigt i denna rapport är att inte förväxla metod och metodbeskrivning. Metod är 

den metod projektgruppen arbetat med för att genomföra examensarbetet. 

Metodbeskrivning är den guide med riktlinjer för simulering, utvecklad för 

konstruktörer på Saab. 

2.6 Individuella ansvarområden/insatser i examensarbetet 
Detta examensarbete har involverat tre författare. På grund av projektets 

omfattning och HH:s regelverk avseende examensarbete, så har projektet 

resulterat i tre examensarbeten med varsitt ansvarsområde. Varje författare bär 

huvudansvaret för sitt område. Med ansvarsområde menas att studier och 

undersökningar främst har gjorts av representanten inom respektive område. Dock 

har de övriga två författarna bidragit i undersökningar och vid framtagning av 

rapport samt bilagor. Detta samarbete benämns i rapporten som projektgruppen. 

Projektgruppen innefattar Stefan Truedsson, Andreas Erlandsson och Filip 

Karlsson. En diskussion har ständigt förts över områdesgränserna och därför är 

samtliga författare väl insatta i alla ansvarsområden. Uppdelningen har skett så att 

omfattningen av respektive ansvarsområde ska bli så rättvis som möjlig. 

Projektets ansvarsområden är mesh, kvalitetskontroll och konvergens, statisk 

analys och egenfrekvens/modalanalys.  

 

Stefan Truedsson, ”Simulation driven design - An iterative approach for 

mechanical engineers with focus on mesh, quality and convergence”, bär 

huvudansvaret för mesh, kvalitetskontroll och konvergens, kapitel 3.4.1, 3.4.4, 6.6 

och 6.9. 

 

Filip Karlsson,”Simulation driven design - An iterative approach for mechanical 

engineers with focus on static analysis”, bär huvudansvaret för statisk analys, 

kapitel 3.4.2 och 6.7. 

 

Andreas Erlandsson, “Simulation driven design - An iterative approach for 

mechanical engineers with focus on modal analysis”, bär huvudansvaret för 

egenfrekvens/modalanalys, kapitel 3.4.3 och 6.8. Övriga kapitel där ingen specifik 

författare står som ansvarig, representeras av samtliga författare.  
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3 Teoretisk referensram 
Detta kapitel innehåller den litteraturstudie projektgruppen genomfört i syfte att få 

en teoretisk grund inom det valda ämnet. Detta examensarbete berör 

simuleringsdriven konstruktion (SDK) med inriktning på FE-analys med statisk- 

och egenfrekvensanalys. Litteraturstudien har därmed fokuserats på 

konstruktions- och analysprocessen samt SDK. Den teoretiska referensramen 

berör också kringliggande ämnen inom CAD/CAE. 

 

Saab förbereder för närvarande implementeringen av SDK inom företaget. De har 

under en tid varit i kontakt med SDK, men på grund av tid- och resursbrist inte 

satt det i system. (Motte et al., 2014) menar att samma situation råder för stora 

delar av industriföretagen i Sverige och omvärlden. 

3.1 Konstruktionsprocess 
Det finns många definitioner av en konstruktionsprocess, men de flesta bygger på 

någon form av Design-Build-Test (DBT)-process (Wheelwright and Clark, 1994). 

(Olsson, 1995b) beskriver konstruktionsprocessen där ett antal 

konstruktionsetapper följer varandra men i vissa fall också utförs parallellt. Den 

stora nackdelen med denna typ av process är att konstruktionsfasen ofta blir 

långdragen och kostsam. Detta då denna typ av konstruktionsprocess ofta kräver 

flera cyklar till beräkningsingenjör för FE-analys. Då produkter inte är av sådan 

typ att hållfastheten är prioritet chansar istället konstruktören vilket kan leda till 

omkonstruktioner i sent skede (Adams and Askenazi, 1999). Enligt (Motte et al., 

2014) utvecklar konstruktören traditionellt en grundkonstruktion som sedan 

överlämnas till beräkningsingenjörer för analys. Beroende på prioritet, resurser i 

form av tid, konstruktionens storlek och komplexitet kan beräkningsingenjören 

dröja dagar, veckor eller till och med månader innan denna kan lämna resultat och 

rekommendationer (Landqvist and Petersson, 2013). I många företag sker detta 

utbyte långsamt och upprepas flertalet gånger innan konstruktionen godkänns. 

(Petersson et al., 2013) menar att eftersom ansvaret för konstruktör och 

beräkningsingenjör traditionellt är separerade är kommunikationen mellan dessa 

ofta en källa till missförstånd, förseningar och i värsta fall opålitliga 

konstruktioner. Detta påverkar ledtider negativt i konstruktionsprocessen. 

 

 

 

Figur 3.1. Det är viktigt att identifiera faktorer som påverkar kostnaden så tidigt som möjligt då 

konstruktionsändringar i ett sent skede är oftast väldigt kostsamt (Pahl et al., 2007). Detta illustreras av 

faktorökning av kostnad/tids-diagram (ANSYS) 
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DBT-processen ligger till grund för många konstruktionsprocesser. Nedan 

beskrivs processen enligt (Wheelwright and Clark, 1994).  

 

 Design: I första delprocessen tas mål fram, problemdefinition skapas 

och det tas fram olika design koncept. 

 Build: I andra delprocessen tas modellen eller prototypen fram. 

 Test: I den sista delprocessen genomförs tester på modellen och sedan 

utvärderas resultatet. Beroende på vilken produkt som ska testas, 

genomförs bland annat hållfasthets- och termiska tester.  

 

Klarar prototypen av målen och kraven går den vidare i utvecklingsfasen, om inte 

utförs hela processen på nytt. Denna typ av iterativa arbetssätt är kostsamt då 

produkten kan underkännas flertalet gånger och sena ändringar i konstruktionen 

kan ge komplicerade konsekvenser. Konstruktionen är ofta beroende av andra 

komponenter i dess omgivning som godkänts, och blir då låsta till dessa 

komponenter (Adams and Askenazi, 1999). Det finns sällan tid att genomföra 

tillräckligt många iterationer. Det kan resultera i överdimensionering som i sin tur 

medför ökning av vikt, materialåtgång och kostnader (Adams and Askenazi, 

1999). Hjälpmedel för att nå en snabb prototypframtagning har utvecklats under 

de senaste åren och ger konstruktörer en möjlighet att fysiskt hantera och beröra 

prototypen samt att undersöka sammansättningen med intilliggande 

komponenter(Roth, 1999). 

 

 
Figur 3.2. Loman Strinnholms illustration av DBT-processen(Loman Strinnholm, 2013) 

 

Att lösa problem under en produktutveckling ska ses som en inlärningsprocess. 

(Wheelwright and Clark, 1994) påstår att det inte har så stor betydelse hur mycket 

en ingenjör, säljare eller tillverkare vet om ett givet problem. Det finns alltid 

aspekter som måste förstås innan en effektiv design kan utvecklas. (Sellgren, 

1999) menar att en ingenjör däremot kan få kreativa fördelar med kunskap och 

erfarenhet som kan användas som bakgrundsinformation när och om nya problem 

uppstår.  

3.1.1 Konstruktionsmetoder 

Den konstruktionsprocess (Olsson, 1995b) beskriver, bygger på DBT-processen 

och genomgår tre faser med ett antal lösningskoncept som utgångspunkt. Dessa 

faser utvecklas gradvis till en produkt, klar för tillverkning. Principkonstruktionen 

inleder det tidiga utvecklingsarbete som utgår ifrån en behovslösning eller 
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produkttyp för att nå fram till en principiell produktlösning. (Olsson, 1995a) 

använder process-omgivning-människa-ekonomi (POME)-metoden för att skapa 

en systematisk genomgång, som ger en allsidig kriterieuppställning inom POME. 

Primärkonstruktionen följer efter principkonstruktionen med en produkt i form av 

principskiss, funktionsmodell och/eller produktutkast. I 

primärkonstruktionsetappen ingår fem stycken huvudarbetsuppgifter: 

produktutkast, komponentval, detaljkonstruktion produktsammanställning och 

tillverkning och utprovning av primärprodukt.  

Två konstruktionsprocesser som är mycket lika (Olsson, 1995a) är 

”Produktutveckling, konstruktion och Design”, utformad av (Ulrich and Eppinger, 

2014) och ”Total Design” av (Pugh, 1990). Konstruktionsprocesserna genomgår 

en dylik process där de olika faserna genomförs efter varandra.  

 

(Dieter and Schmidt, 2009) beskriver ”The stage – gate development process” 

som består av sex steg från planering till utvärdering av färdig produkt. Metoden 

följer DBT-processen och bygger på en metod framtagen av (Asimow, 1964). 

Morris Asimows metod, ”The morphology of design” som är en av de första 

detaljerade produktutvecklingsprocesserna.  

 

(Cross, 2008) beskriver konstruktionsprocessen utförligt i form av sju steg. 

Metodernas arbetsgång följs steg för steg och användas för att förbättra 

konstruktionsprocessen. Det sju metoderna är “objectives tree, function analysis, 

performance specification, quality function deployment, morphological chart, 

weighted objectives, value engineering”. Konstruktionsprocessen är lik de tidigare 

nämnda processerna där man i varje metod använder sig utav trädstrukturer, listor 

och matriser.   

 

Ett moment som skiljer författarnas metoder åt är kriterieviktning, där samtliga 

förutom (Olsson, 1995b) utnyttjar Quality function deployment (QFD)-

diagrammet ”House of quality”. (Olsson, 1995b) använder istället en förenklad 

matris med parvis jämförelsemetod. Utöver det använder (Olsson, 1995b) POME-

metoden. Det finns stora likheter mellan författarnas metoder då de använder 

DBT-processen. (Pugh, 1990) använder sig av failure mode and effect analysis 

(FMEA) för att förutsäga möjliga fel och hur de kan åtgärdas.  

3.2 Analysprocess 
Syftet med att använda sig av analys i konstruktionsprocessen är att studera 

konstruktionens egenskaper för att säkerhetsställa att ställda kriterier uppfylls. 

Analysen ligger till grund för beslut om omkonstruktion är nödvändig till följd av 

exempelvis över- eller underdimensionering. Resultatet redovisas av analysen 

genom tydlig grafik där exempelvis olika spänningar, deformationer och 

temperatur visas på den simulerade modellen (M. Novak, 2008). 
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3.2.1 Analysmetoder 

(Petersson et al., 2013) och (M. Novak, 2008) beskriver analysprocessen som 

bygger på de fem stegen vilka beskrivs nedan.   

 

 Task clarification: I det första steget behandlas en kravspecifikation 

och projektuppgift med kunder och eller projektledare för att skaffa sig 

förståelse kring projektet.   

 Pre-processing: I det andra steget förbereds 3D-modellen för 

analysberäkning. Förenkling sker av randvillkor, materialdata och laster 

för att minimera beräkningstiden. 

 Solution processing: Under detta steg utförs beräkningsanalysen. 

Användaren kan inte påverka beräkningen i detta steg.  

 Post-processing: I detta steg verifieras resultatet och precisionen 

bedöms. Resultatet redovisas i form av bland annat plottar, animationer 

och listor.  

 Task completion: I det sista steget tolkas och utvärderas det givna 

resultatet för att till sist lämnas över till projektledare. 

3.3 Simuleringsdriven konstruktion 
SDK kan definieras som en konstruktionsprocess, där beslut relaterade till 

beteende och utförande av designen baseras på stöd av datorbaserad 

produktmodellering och simulering (Sellgren, 1999). SDK är ett spår inom CAE 

där analys används tidigt inom konstruktionsprocessen. SDK bygger på ett 

iterativt arbetssätt, där man på konstruktörsnivå använder sig av CAD/CAE 

programvaror för att utvärdera produktens mekaniska egenskaper. Konstruktörer 

kan på så sätt simulera och undersöka koncept och eliminera de icke godkända 

förslagen eller omkonstruera i ett tidigt skede (Petersson et al., 2013). (Motte et 

al., 2014) menar att konstruktören ska genomföra simplare simuleringar och 

lämna de verifierande beräkningarna till en beräkningsingenjör. 
 

För de flesta produktutvecklingsprojekten är minimerade kostnader samt ökad 

effektivitet viktiga faktorer för ett lyckosamt resultat (Petersson et al., 2013). 

Att använda CAD/CAE tidigt inom konstruktionsprocessen kan resultera i både 

tid- och kostnadsbesparingar på 30-50 % jämfört med traditionell konstruktion 

(Roth, 1999). Traditionellt och enligt (Motte et al., 2014) är målet med 

implementerad analys att utvärdera koncept i ett tidigt skede. (Petersson et al., 

2013) menar att utnyttjandet av tidigt analysarbete kan minska kostnader för 

prototyper då behovet av antalet prototyper minskar.  

Figur 3.3. Illustration av analysprocessen från (Petersson et al., 2013). 
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Figur 3.4. Produktutvecklingsprocess utan CAE och med CAE, tidigt i processen (Roth, 1999). 

 

I dagsläget erbjuder många tillverkare av CAD mjukvara (inklusive Dassault 

Systémes) helt integrerade CAE system. Från och med Catia V6 och dess 

efterföljare 3DX är beräkningsmodulen Abaqus helt integrerad. (Schreider, 2009) 

menar att till skillnad från tidigare behövs inte separata program som sköts av 

olika ingenjörs grupper för modellering och simulering. Enligt (Petersson et al., 

2013) är detta en fördel då ett av problemen när exportering av CAD-modell sker 

till analysprogram är att länken med originalgeometrins data bryts. (Petersson et 

al., 2013) menar också att eftersom konstruktören kan utföra egna beräkningar 

efter behov minimeras risken för att information misstolkas vid flertalet 

överlämningar till beräkningsingenjör. Beräkningsingenjören ska fördelaktigt 

finnas tillgänglig som stöd för konstruktören.  

3.3.1 CAD 

CAD kan definieras som användandet av datorsystem för att skapa, modifiera,  

analysera och optimera en konstruktion (RAO and NARAYAN, 2008). En 3D-

modell kan simuleras i verklighetstrogna tredimensionella miljöer av produktions- 

och monterings-beteenden (Möller, 2004). Det är ett viktigt industriellt 

konstruktionsverktyg som används bland annat inom flyg-, varvs- och 

bilindustrin, såväl som inom industriell ingenjörskonst och arkitektur (Malone, 

2012). 

3.3.2 KBE 

Knowledge-Based Engineering (KBE) är ett verktyg som kan användas som ett 

bra stöd till SDK då det oftast är integrerat i CAD/CAE. Med KBE kan modeller 

parametriseras och styras med hjälp av bland annat regler, formler och kontroller. 

Dessa konfigurationer skapas av användaren har koppling med 

programmeringsspråk. Användning av KBE lämpar sig för automatisering av 

komplexa konstruktioner och vardagliga aktiviteter i 

produktutvecklingsprocessen, standardiserade produkter och optimering i en 

konstruktionsprocess (Petersson et al., 2012). Fördelar med att använda KBE-
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system är att går optimera produkter. Optimering är en iterativ process som 

genomförs genom att bestämma vilka fria parametrar som får ändras och önskat 

målvärde som ska eftersträvas (Ledermann et al., 2005, Landqvist and Petersson, 

2013). KBE kan automatiskt generera många koncept, från samma grundgeometri, 

som konstruktören sedan kan utvärdera (Sandberg, 2003). Nyckeln till framgång 

med KBE är att låta ingenjören göra det kreativa arbetet och låta datorn 

automatiskt utföra de iterativa arbetet (Sandberg, 2003). 

 

(Sandberg, 2003) beskriver KBE processen på ett generellt sett i fyra steg enligt 

figuren nedan. 

 

3.4 FE-analys 
FE-analys kan användas vid beräkning inom flera olika områden. Traditionellt 

används finita element-metoden (FEM) främst inom hållfasthetsberäkningar men 

även inom flödes- och termiska analyser (Sunnersjö, 1992). 

 

FEM gör det möjligt att utvärdera de mekaniska egenskaperna på konstruktioner 

genom att dela upp geometrin i små finita element. Elementen sammanfogas med 

så kallade noder i elementens alla hörn/kanter. FEM bygger på den numeriska 

metoden, som används för att lösa linjära partiella differentialekvationer inom 

matematiken (Adams and Askenazi, 1999). Med hjälp av FEM kan linjära statiska 

spänningar och deformationer, knäckning, egenfrekvenser, termiska analyser och 

dynamiska förlopp analyseras.  

 

För att det ska vara möjligt att arbeta med FEM krävs kunskap inom mekanik, 

hållfasthetslära och FEM-teori (Motte et al., 2014). FE-analysen kan genomföras 

vid olika tillfällen i konstruktionsfasen med olika detaljeringsgrad och syfte. 

Vanligtvis utförs analysen för att bekräfta att konstruktionen klarar de 

belastningar som den konstruerats för. Denna typ av analys resulterar i en 

beräknad bärförmåga samt livslängd. Analyser som genomförs i förkonstruktions- 

eller konceptstadiet har till syfte att ge användaren förståelse för hur 

konstruktionen reagerar för de primära lasterna.  Denna förståelse möjliggör 

modifieringar som leder till en förbättrad konstruktion, där till exempel 

egenskaperna i materialet utnyttjas på ett bättre sätt och medverkar till optimering 

av konstruktionen (Sunnersjö, 1992).  

Figur 3.4. KBE-processen enligt (Sandberg, 2003) 
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En fråga som många ingenjörer ställer sig är, hur mycket man kan lita på finita 

element analysen (Adams and Askenazi, 1999)? 

Enligt (Marczyk, 2009) ska en ingenjör söka efter acceptabla lösningar till 

problemet, vilket är konsten att vara ingenjör. Konstruktören ska finna snabba 

lösningar som fungerar, inte sträva efter perfektion. En bra industriell FEM-

modell kan fånga mellan 80-90% av det fysiska fenomenet. 

3.4.1 Mesh 

För att kunna utföra en FE-beräkning på en CAD-modell krävs att modellen delas 

in i element som sammanfogas av noder i elementens alla hörn/kanter. Ett mesh-

mönster skapas för en-, två- eller tredimensionella CAD-modeller. Dessa bildar 

olika former av element, exempelvis tetraeder (Raphael and Smith, 2003). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur3.5. Ett-, två- och tredimensionella linjära element(XDIN-AB, 2008) 

 

Mesh ska avbilda verkligheten så noggrant som möjligt. Resultatet förbättras i 

samband med att meshen förfinas tills resultatet konvergerar. Däremot så blir det 

mer tidskrävande för datorer att lösa mesh med många noder och element. Detta 

för att frihetsgraderna och antalet ekvationer ökar (Raphael and Smith, 2003). En 

tumregel är att meshen ska förfinas och paraboliska element användas i hål, radier 

och andra områden där spänningskoncentrationen väntas bli hög (Sunnersjö, 

1992). Alla typer av diskontinuiteter av meshen bäddar för dåliga analysresultat. 

Användaren bör alltid sträva efter att uppnå kontinuerliga variationer och undvika 

missformade element, kraftiga och hastiga förändringar i nätets uppbyggnad 

(Sunnersjö, 1992). En tumregel är att kvoten mellan elementens sidor inte bör 

överstiga 3:1 för att behålla en tillräcklig noggrannhet (XDIN-AB, 2008). 3DX 

använder adaptive mesh vilket betyder att elementnätet justeras automatiskt i 

kritiska områden där spänningskoncentrationer uppstår. Det finns två vanliga 

metoder för att lösa problem med FE, vilka är h-och p-metoden. H-metoden ökar 

antalet noder genom att klyva elementen till mindre element. P-metoden ökar 

antalet noder på varje element (Dassault-Systémes, 2014). 3DX använder H-

metod tillsammans med adaptive mesh. 

3.4.2 Statisk analys 

I FEM beräknas spänningar vid linjära problem med Hookes lag (Persson, 1999). 

Definitionen av ett statiskt linjärt problem är att förskjutningen är proportionell 

mot den pålagda lasten (Sunnersjö, 1992). Även material som inte återfår sitt 
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ursprungliga tillstånd efter att lasten avlägsnats följer Hookes lag (Adams and 

Askenazi, 1999). 

 

I en linjär analys beräknas vid små deformationer strukturens styvhet för 

geometrin så som den ser ut när den är odeformerad. Vid större deformationer 

förändras strukturen på geometrin så pass mycket att en icke-linjär analys måste 

användas vilket vanligtvis utförs av beräkningsavdelningen (XDIN-AB, 2008). 

3.4.3 Egenfrekvens/modalanalys 

FE-analys av en komponent eller ett systems egenfrekvens är viktigt att 

genomföra, speciellt om komponenten eller sammanställningar ska användas i 

miljöer där vibrationer uppstår. Typiska exempel där vibrationer uppstår är inom 

fordon, maskiner och flygplan. Målet med modalanalys är att se till att systemet 

eller komponenten inte har en resonansfrekvens som ligger inom driftsfrekvensen. 

Egenfrekvensen av en komponent är relaterad till dess vikt och styvhet (Adams 

and Askenazi, 1999). 

3.4.4 Kvalitetskontroll och konvergens 

”The process for successive mesh refinement to produce the optimal results is 

called convergence”(Adams and Askenazi, 1999). 

 

Nyckeln för bra analysresultat ligger i hur väl meshen utförts. Dock gäller det att 

hitta en balans mellan meshens noggrannhet och den tid som avsätts för analys. 

Finare mesh kräver mer datorkraft och tid men genererar endast bättre resultat till 

en viss grad (Dassault-Systémes, 2014). Då resultatet konvergerat finns ingen 

mening att förfina meshen ytterligare, då det enbart påverkar beräkningstiden 

(Adams and Askenazi, 1999). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.6. Konvergenskurva illustrerat av (Adams and Askenazi, 1999). 

 

En konvergenskontroll kan genomföras genom att iterativt förfina meshen i 

områden med förhöjda spänningskoncentrationer till dess att resultatet blir 

oförändrat. Då resultatet förblir detsamma har konvergens uppnåtts (Adams and 

Askenazi, 1999). 
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3.5 Att utarbeta en metodbeskrivning 
(Frank, 2004) och (Jonassen, 1982) ger en generell beskrivning hur en 

metodbeskrivning bör utformas. De ovanstående författarna redogör för hur text, 

bild och layout ska behandlas. Dessa aspekter är viktiga att ta hänsyn till för att få 

en välstrukturerad och användarvänlig metodbeskrivning. Enligt (Frank, 2004) 

bör innehållet i elektroniska manualer sorteras efter en tematisk struktur. Texten 

ska vara lättbegriplig och koncist med relevanta rubriker som identifierar 

föremålet. Genom att kombinera texter och bilder ökar förutsättningarna för 

användarens förståelse då fler sinnen aktiveras. 

(Petersson et al., 2013) menar att en metodbeskrivning av FE- analys framtagen 

för konstruktörer bör vara steg för steg utformad för att minska risken för 

missförstånd av analysprocessen. 
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4 Empirisk studie 
Empiri är insamling av uppgifter och aktuell information om det fenomen man 

studerar. Följande kapitel baseras på Lars Torsten Erikssons bok, Att utreda, 

forska och rapportera och Anna Hedins artikel, Liten lathund om kvalitativ metod 

med tonvikt på intervju(Eriksson and Wiedersheim-Paul, 2011, Hedin, 1996). 

4.1 Precisering av bakgrund, syfte och problem 
Projektgruppen har valt att utföra en empirisk studie för att få en fördjupad 

förståelse och inblick i konstruktionsprocessen samt relationen mellan konstruktör 

och beräkningsingenjör på Saab. Studien har utförts för att utbytet mellan 

konstruktör och beräkningsingenjör är tidskrävande och den blir ofta en utdragen 

process. Åsikter från personer som ingick i undersökningen kommer ha betydelse 

vid framtagning av metodbeskrivningen som syftar till att effektivisera processen.  

 

Målet med studien är att samla information till metodbeskrivningen, så att den blir 

väl anpassad till arbetssättet på Saab. Vidare ska den empiriska studien ge svar på 

vilka brister det i dagsläget finns i relationen mellan konstruktör och 

beräkningsingenjör.  

4.2 Observationsenhet och undersökningsgrupp 
Undersökningen har genomförts på Saab i Linköping. Totalt ingick fyra personer i 

undersökningen varav tre konstruktörer och en beräkningsingenjör. Ett önskemål 

var att få inkludera ett större antal beräkningsingenjörer i undersökningen. Men på 

grund av att de var en begränsad resurs deltog enbart en. Projektgruppen valde 

konstruktörer och beräkningsingenjörer för att de har den kunskap som 

efterfrågas. Varje person observerades enskilt en gång.  

4.3 Metod för materialinsamling 
Individuella intervjuer valdes som metod för materialinsamling. Metoden ansågs 

av projektgruppen som mest lämplig, då frågor och svar sker synkront samt att 

kvalitativa svar erhålls. Projektgruppen önskade att spela in intervjuerna men på 

grund av företagssekretess var detta inte möjligt. Enligt (Eriksson and 

Wiedersheim-Paul, 2011) är fördelarna med intervjuer att det ges möjlighet att 

använda komplicerade frågor och följa upp med följdfrågor. Vid missförstånd 

finns även möjlighet att omformulera frågor. Detta är något som kännetecknas av 

kvalitativa metoder, som resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller talade 

(Backman, 2008). På grund av begränsad tillgång på personal som var av intresse 

för studien, samt att beskrivande svar om konstruktionsprocessen och relationen 

mellan konstruktör och beräkningsingenjör krävs, valdes en kvalitativ metod. 

 

Sekundärdata som fanns tillgänglig på Saab Dynamics var en PowerPoint-

presentation där konstruktionsprocessen beskrivs. Dock var den är inte 

representativ för den verkliga konstruktionsprocessen och därför samlades 

primärdata in via intervjuer.  
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4.4 Frågeformulär 
Projektgruppen förberedde frågor till konstruktörerna samt beräkningsingenjören. 

Frågorna formulerades för att svara mot syftet med projektet, där huvudpunkterna 

var konstruktionsprocessen och samarbetet mellan konstruktören och 

beräkningsingenjören. Frågorna finns i bilaga 1 och 2. 

4.5 Bearbetning av information 
Projektgruppen valde att använda en metod som beskrivs av (Hedin, 1996), för att 

bearbeta och analysera informationen från intervjuerna. Metoden valdes för att 

den är väl anpassad till storleken på intervjun och är enkel att förstå för nybörjare 

inom empirisk studie.  

(Hedin, 1996) beskriver en metod för bearbetning av information som består av 

fyra steg där projektgruppen tagit del av steg 1, 2 och 4. Steg tre har inte använts 

då det omfattar större undersökningar.   

 

 Steg 1: Kodning i nyckelord.  

I det första steget tas nyckelord fram för att förtydliga vad texten handlar 

om. Detta leder till en reducerad text. 

 

 Steg 2: Att finna teman.  
Teman skapas genom att studera nyckelorden och hitta likheter. Detta kan 

göras på tre olika sätt där projektgruppen valt att söka objektivt genom hela 

texten som en helhet och titta på alla nyckelord och hur de kan höra ihop. 

 

 Steg 4: Att söka mönster eller typer. 

Det sista steget görs genom att tolka begrepp från teman och nyckelord från 

tidigare steg. Målet med steg fyra är att finna variationer och gemensamma 

mönster från undersökningen.   

4.6 Sammanfattning 
Den empiriska studien bekräftade de brister i konstruktionsprocessen som ligger 

till grund för detta examensarbete på Saab. Undersökningen gav fördjupad 

förståelse om konstruktionsprocessen och var bristerna äger rum. Samtliga 

konstruktörer samt beräkningsingenjören bekräftade att analysprocessen är 

tidskrävande, då beräkningsingenjören oftast är överbelastad med arbete och lätt 

hamnar ur fas. Studien visade på att flaskhalsar bildas mellan konstruktör och 

beräkningsingenjör. Detta beror på att konstruktören inte arbetar efter några 

riktlinjer med avseende på uppbyggnad och mognadsgrad av CAD-modell eller 

vanligtvis utför några beräkningar. Detta medför extra arbete för 

beräkningsingenjören, som måste utföra eventuella justeringar och konvertering 

av CAD-modellen samt analysera fall där konstruktören kunnat genomföra 

enklare beräkningar. Konvertering av CAD-filer krävs då konstruktör och 

beräkningsingenjör arbetar i olika programvaror, vilket även försämrar 

spårbarheten mellan CAD-modell och analys. Samtliga personer som ingick i 

undersökningen är eniga om att SDK kan leda till en effektiviserad 
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konstruktionsprocess med reducerade cykeltider och en förbättring av produkter 

som granskas. 

 

Utöver de brister som beskrivits i stycket ovan, finns en konstruktionsprocess som 

tydligt beskriver processens faser. Däremot är det för konstruktören oklart när 

CAD-modellen är mogen att lämnas till beräkningsingenjör.   

Samarbetet mellan konstruktör och beräkningsingenjör anses, på det personliga 

planet, av samtliga personer i undersökningen som bra. Alla på avdelningen delar 

med sig av sina erfarenheter och kunskaper kring projektet. 

4.6.1 Information till metodbeskrivning 

För att minimera de flaskhalsar som uppstår krävs det att konstruktören har 

tydligare riktlinjer och direktiv för mognadsgraden av en CAD-modell. Studien 

visade även att merparten av konstruktörerna inte använder sig av FE-analys i 

dagsläget, så deras kunskap och vana är begränsad. Ett önskemål från 

beräkningsingenjören är att konstruktören ska kunna genomföra enklare statiska- 

och egenfrekvensanalyser. Vidare bör det finnas en tydlig spårbarhet mellan 

analys-filen och CAD-modellen. Med ett iterativt arbetssätt ska konstruktören 

kunna se och genomföra eventuella material- och geometriändringar, vilka bör 

genomföras i ett tidigt skede.      
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5 Metod 
I detta kapitel beskrivs den metod projektgruppen valt och utgår ifrån samt dess 

uppbyggnad.   

5.1 Metoddiskussion 
Examensarbetet är i huvudsak inte ett konstruktions- eller analysprojekt utan 

syftet är att utarbeta en metodbeskrivning inom SDK. Projektgruppen har genom 

studier inte funnit någon lämplig metod för hur en metodbeskrivning inom SDK 

utarbetas. Då SDK är en kombination av både konstruktions- och 

analysprocessen, har dessa två studerats. Slutligen har en anpassad metod tagits 

fram tillsammans med Saab som heter Filip-Andreas-Stefan 7 steg (FAS7) 

metoden. Metodbeskrivningens struktur och innehåll kommer delvis inspireras av 

vetenskapliga metoder som undersökts inom pedagogik men mestadels anpassas 

för Saab. 

5.2 Metod i detta examensarbete 
Nedan presenteras en grafisk illustration av den metod, FAS7 som projektgruppen 

tagit fram och som används genom projektets gång. Varje delmoment beskrivs 

mer utförligt nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5.1. FAS7 

5.2.1 Projektdefinition 

Projektgruppen har tillsammans med handledare från Saab och Högskolan i 

Halmstad (HH) utarbetat en projektdefinition. Handledare på Saab tog fram ett 

första utkast som under arbetets gång, anpassats efter resurser. Se bilaga 3. 

5.2.2 Förstudie 

Det första som sågs över var de resurser examensarbetet krävde. På Saab fanns 

programvaran i en begränsad testmiljö som projektgruppen kunde arbeta med. HH 
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skulle förse projektgruppen med 3DX-licenser vilka skulle möjliggöra inlärning 

av programmet.  

Tidsmässigt ansågs projektet fullt möjligt att genomföras. Avgränsningarna var 

mer beroende på om resurser i form av programvara fanns tillgängliga.  

 

Förkunskaperna kring ämnet ansågs goda då projektgruppen har genomfört kurser 

inom konstruktionsanalys och hållfasthetslära. En utmaning som projektgruppen 

såg, var att det vid projektets början inte fanns några tidigare kunskaper inom 

3DX. Inom projektgruppen fanns en viss erfarenhet kring framtagning av 

metodbeskrivningar från tidigare projekt.  

 

De personer som var involverade från starten av projektet var personal från Saab, 

handledare och examinator från HH samt support från Dassault Systémes. 

Personer med kompetens inom olika kunskapsområden har blivit involverade efter 

hand.  

 

Ett Gant-schema togs fram där projektgruppen gjorde en uppskattad tidsplan för 

det kommande arbetet. I slutet av projektet gjordes ett Gant-schema för utfallet. 

Båda Gant-scheman finns i bilaga 5 och 6.   

5.2.3 Utbildning i 3D Experience 

Utbildning i 3DX pågick löpande under projektets gång. Dassault Systémes samt 

Saab tillhandahöll projektgruppen med hårdvara, programvara, 

utbildningsmaterial och support i 3DX-apparna SV, structural model creatio och 

structural scenario. Dessa appar ansågs nödvändiga för projektets genomförande. 

Strucutal model creatio och structual scenario är integrerade analysverktyg i 3DX 

på en mer avancerad nivå jämfört med SV. 

5.2.4 Litteraturstudie 

En litteraturstudie genomfördes för att få en teoretisk grund i relevanta ämnen 

kring SDK och hur utarbetning av en metodbeskrivning bör genomföras, som 

finns beskrivet mer utförligt i kapitel 3. 

5.2.5 Empiriskstudie 

En empirisk studie genomfördes för att få en fördjupad förståelse och inblick i 

konstruktionsprocessen samt relationen mellan konstruktörer och 

beräkningsingenjörer på Saab. Se kapitel 4. 

5.2.6 Framtagning av metodbeskrivning 

Metodbeskrivningen togs fram i samråd med konstruktörer och 

beräkningsingenjörer från Saab. Även projektgruppens kontakt på Dassault 

Systémes var delaktig med support och informationsmaterial. 

5.2.7 Validering av metodbeskrivning 

Projektgruppen ska genomföra en validering genom att iterativt omkonstruera en 

konstruktionsdetalj från Saab med hjälp av metodbeskrivningen. 
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6 Resultat 
I följande kapitel beskrivs resultatet av det som projektgruppen, om inget annat 

nämns, undersökt i teoretisk referensram, empirisk studie samt under utarbetning 

av metodbeskrivning inom FE-analys i 3DX. Vid jämförelser av CAD/CAE 

program har Catia V5 valts, då det är programmet Saab använder i dagsläget. De 

begränsningar som nämns i resultatet går att genomföra i 3DX apparna structural 

model creatio och structual scenario men dessa är inte aktuella för Saab i 

dagsläget. Dessa appar är inte anpassade för konstruktörens arbetsuppgifter.  

 

Detta examensarbete har resulterat i en metodbeskrivning som möjliggör ett 

iterativt arbetssätt med FE-analys för mekanikkonstruktören på Saab. Utifrån den 

empiriska studien beslutades det att strukturen på metodbeskrivningen, i 

kronologisk ordning, ska följa arbetsgången i SV. Detta för att öka tydligheten 

och skapa en röd tråd genom hela metodbeskrivningen. Resultatet av 

metodbeskrivningen kan ses i bilaga 4.  

6.1 Konstruktions- och analysprocess 
Projektgruppen har genom empirisk studie, Saab Dynamics’s intranät och 

kontinuerlig kontakt med handledare på Saab fått en fördjupad inblick och 

förståelse för konstruktionsprocessen. I dagsläget sker konstruktionsarbetet enligt 

en DBT-process, men målet är att implementera SDK där metodbeskrivningen 

kommer ingå och fungera som stöd. För att det iterativa arbetssättet ska fungera 

har Saab beslutat att metodbeskrivningen ska börja användas på grova CAD-

modeller, och detta i ett tidigt skede av konstruktionsprocessen. Detta ger 

konstruktören en god förståelse för hur konstruktioner beter sig och kan därefter 

iterera fram förbättringar. Arbetssättet beskrivs i kapitel 7 i bilaga 4. 

 

Saab’s analysprocess utgår ifrån den metod (Petersson et al., 2013, M. Novak, 

2008) beskriver i kapitel 3.2.1 i denna rapport. Metodbeskrivningen följer 3DX-

verktyget simulation-status som i sin tur bygger på pre-process steget av den 

metoden (Petersson et al., 2013) och (M. Novak, 2008) beskriver. Pre-, solution- 

och post-process behandlas i kapitel 3, 5 och 6 i bilaga 4.   

6.2 SDK 
Implementeringen av SDK på Saab kommer inte att äga rum under den tiden detta 

examensarbete pågår. Detta medför att metodbeskrivningen inte kommer börja 

användas förens implementering är igång. Därmed finns i nuläget ingen statistik 

på hur SDK tillsammans med metodbeskrivningen påverkar 

konstruktionsprocessen på Saab. Efter implementeringsfasen kommer 

metodbeskrivningen fortsätta användas av konstruktörer på Saab som stöd i 

konstruktionsprocessen eller som inlärningsmaterial av ny personal.  

 

Metodbeskrivningen ska hjälpa konstruktören att kontrollera att modellen har 

konstruerats utifrån ställda hållfasthetskrav. Beräkningsingenjörer finns som stöd 

för konstruktören under arbetet. De utför även de verifierande beräkningarna och 

sköter dokumentation, om sådan krävs. 



Resultat 

 

19 

 

6.3 Spårbarhet 
Spårbarheten av filutbytet har undersökts tillsammans med Dassualt Systémes. 

Det sparade analysresultatet innehåller både CAD-modell, kontakt- och 

randvillkor samt laster. Resultatet kommer att sparas som en egen fil. Formatet 

kan integreras med Abaqus, vilket är det program beräkningsingenjören arbetar i. 

Detta resulterar i att inga konverteringar behöver göras och filerna går att hantera 

via Product Data Management (PDM)-system med spårbarhet.  

 

Utdata från analysera kan öppnas i form av message (MSG)-, data (DAT)- och 

structure (STA)-textfiler. Utdata är information som erhålls från analysen som 

exempelvis felmeddelanden, status och pre-process information (Dassault-

Systémes, 2014). Filerna kan tolkas av beräkningsingenjörer som kan felsöka 

analysen och enklare hjälpa konstruktören. Detta behandlas i kapitel 5 i bilaga 4.   

6.4 CAD 
Konstruktören måste vara medveten om hur SV-funktionerna används, för att 

kunna konstruera en anpassad CAD-modell för simulering. Detta för att vissa 

funktioner i SV ställer krav på hur geometrin är utformad. I metodbeskrivningen 

framgår vilka funktioner som kräver anpassad modellering och hur det uppfylls. 

En kort beskrivning, angående funktionernas verkan, finns också tillgänglig för 

konstruktörer för att öka förståelsen av användandet. Se kapitel 2 i bilaga 4.  

 

Förbättringar på CAD-modellen sker löpande under det iterativa arbetet. Som 

nämnts tidigare anser Saab att arbetet bör inledas med en grov CAD-modell som 

sedan succesivt förfinas, vilket behandlas i kapitel 2, 6 och 7 i bilaga 4. 

6.5 KBE 
Initialt ingick KBE med viktoptimering och start-templates i examensarbetet. En 

tidig undersökning utförd av projektgruppen visade att möjligheterna för 

användning av viktoptimering ännu inte finns i 3DX i samma utsträckning som 

Catia V5. För att kunna utföra detta krävs externa program vilket inte var aktuellt 

att implementera på Saab.  

 

Start-templates är genomförbart i 3DX men ansågs inte påverka simuleringen i 

SV. Start-templates är förinställda strukturer för CAD-modellering och 

simulering. Istället för templates används simulation-status, vilket är en steg-för-

steg guide för användaren vid analys. Till följd av undersökningarna har 

inkluderingen av start-templates och viktoptimering i examensarbetet uteslutits. 

6.6 Mesh 
Meshinställningarna i SV är utvecklad för konstruktörer och är inte till för 

verifierande beräkningar. Enkelheten i programmet gör det lättanvänt och är väl 

anpassat för den typ av simulering som konstruktören ska genomföra på Saab. 

Möjligheten att manuellt kunna justera meshen vore önskvärt för att få en bättre 

kontroll över analysen. I Catia V5 kan elementstorlek och tolerans justeras 

manuellt men i SV genomförs detta med hjälp av de olika nivåerna i Simulation 

Accuracy se kapitel 4 i bilaga 4. Detta ger en begränsad meshkontroll och därmed 
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påverkas kvalitén av simuleringen. Några lokala meshförbättringar går inte att 

genomföra manuellt, detta sköts av den adaptiva meshen i SV. Den adaptiva 

meshen anpassar sig efter spänningskoncentrationer och geometri. Men vad som 

noterats i undersökningar är att adaptiviteten i vissa fall sker bristfälligt. Riktlinjer 

har tagits fram för att konstruktören ska kunna kontrollera meshen. Detta 

behandlas i kapitel 4, bilaga 4. 

6.7 Statisk analys 
SV bygger på static-stress-simulation-status som är guidefunktion och leder 

konstruktören genom hela pre-processen. Detta bidrar till användarvänlighet och 

programmets funktioner har konstruerats därefter. För att hålla programvaran på 

lämplig konstruktörsnivå har Dassault Systémes valt bort vissa funktioner, vilket 

kan begränsa utförandet och noggrannheten i resultaten. 

 

Det finns tre typer av kontaktvillkor. Bonded Connections gör att ytorna sitter fast 

utan deformation. General contact är ett generellt kontaktvillkor för hela modellen 

som bygger på friktion. Bolts skapar virtuella bultar där en förspänning kan 

appliceras. Bolts måste kombineras med ett generellt kontaktvillkor för att 

fungera. Denna funktion har förenklats från Catia V5 vilket är en fördel då 

funktionen används frekvent. Möjligheten att bara kunna välja tre kontaktvillkor 

begränsar konstruktörens arbetsmöjligheter. Konstruktörerna ska inte genomföra 

verifierande beräkningar därmed kan kontaktvillkoren som finns vara tillräckliga. 

Projektgruppen anser att det vore fördelaktigt med fler valmöjligheter för 

konstruktören. Detta för att få ett så verklighetsrelaterat resultat som möjligt. Men 

positivt är att kontaktvillkoren har förenklats för användaren och kan nu sökas 

automatiskt av programmet.  

 

De randvillkor som finns ger goda möjligheter att låsa antalet frihetsgrader som 

krävs för att genomföra en simulering. Likaså kan lasterna anses vara väl 

utvecklade och täcker de lastfall konstruktören arbetar med. I metodbeskrivningen 

finns en generell beskrivning av hur en statisk analys kan genomföras, se kapitel 6 

i bilaga 4. 

 

Beräkningsingenjörer på Saab anser det fördelaktigt att applicera punktlaster på 

specifika noder eller kroppar som är kopplade till hela modellen, vilket i dagsläget 

inte är möjligt i SV. I SV läggs randvillkor på geometrin istället för 

beräkningsmodellen. Konsekvenserna av detta blir att applicering av krafter eller 

moment endast kan göras på en yta. I kravspecifikationen anges krafterna som ska 

appliceras och dessa har tagits fram i fysiska tester. Dessa är kopplade till noderna 

på modellen och därför vore det önskvärt att applicera laster i simuleringen 

likadant. 

6.8 Egenfrekvens/Modalanalys 
Egenfrekvensanalysen är liksom statisk analys utformad för konstruktören och 

deras arbetsuppgifter. För att förenkla arbetet för konstruktörerna har fokus vid 

utformningen av egenfrekvensanalysen legat på enkelhet för användaren. 

Frequency-stress-simulation-status gör pre-processen lättöverskådlig och tydlig, 
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men egenfrekvensanalysen har sina nackdelar. Användaren har ingen kontroll 

över mesh-inställningarna, som vid denna typ av simulering utförs av 

programmet. Bonded connection är det enda kontaktvillkoret som finns 

tillgängligt, vilket begränsar analysens noggrannhet. Ett resultat av begränsningen 

är att konstruktioner innehållande bultar kräver ett generellt kontaktvillkor.  

Det får därmed inte ett rättvist resultat då bultar och general contact måste ersättas 

av bonded connection.  

Till skillnad från Catia V5 finns inte funktionen distributed mass i SV. Distributed 

mass skapar en virtuell utbredd massa på en eller flera ytor på CAD-modellen. Att 

enkelt kunna applicera virtuell massa effektiviserar arbetet med 

egenfrekvensanalysen, då funktionen kan ersätta ytterligare CAD-geometrier. Till 

följd av avsaknaden av distributed mass tvingas användaren att inkludera 

ytterligare CAD-geometrier, vilket ökar beräkningstiden.  

 

De resultat som söks i en modalanalys, modena, visas tydligt i en lista med önskat 

antal. Resultatet kan visas med contour-plots som i färgskala visar deformation av 

modellen. Se kapitel 5 i bilaga 4. I contour-plots visas en överdriven deformation 

till följd av svängningarna och i vilken riktning svängningarna sker. Contour-plots 

illustrerar enbart i vilken riktning CAD-modellen påverkas av frekvensen. 

Riktningarna är viktiga att ta hänsyn till, då pålagda laster i samma riktning 

förstärker svängningarna. Konstruktören kan då öka styvheten i dessa riktningar 

på modellen i förebyggande syfte mot skadlig egenfrekvens. Hur en 

egenfrekvensanalys kan genomföras beskrivs i kapitel 6 bilaga 4.  

 

Trots nämnda brister i analysverktyget för egenfrekvens/modalanalys anser 

projektgruppen att kvalitén i analysverktyget räcker till för det Saab efterfrågar, 

nämligen egenfrekvens/modalanalys på konstruktörsnivå.  

6.9 Kvalitetskontroll och konvergens 
Kontroll av kvalitet och konvergens är en viktig del i arbetet med postprocessen i 

FE-analys. I SV finns bra möjligheter att kontrollera och utvärdera resultatet av 

simuleringen i form av contour-plots och animationer. Genom undersökningar av 

att visualisera resultat, har projektgruppen i samråd med handledare på Saab valt 

två contour-plots till metodbeskrivningen. Utöver de valda contour-plots, valde 

projektgruppen att komplettera med ytterliga fem contour-plots för att visa de 

valmöjligheter som finns gällande tolkning av resultatet. Detta beskrivs i kapitel 5 

i bilaga 4. 

 

En faktor som påverkar resultatet i stor utsträckning är den mesh som skapas. 

Användaren har en begränsad möjlighet att justera meshen, vilken endast kan 

visualiseras efter att simuleringen genomförts. Såväl projektgruppen som 

beräkningsingenjörer på Saab anser att det skulle vara bra att kunna se meshen 

innan simulering, för att på så vis kunna kontrollera dess kvalitet. 
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Vid undersökningar av meshens kvalité, har projektgruppen kommit fram till att 

meshen inte alltid beter sig konsekvent på modeller. Dassualt Systémes uppger att 

meshen ska förbättras i nästa version av 3DX. Förhoppningarna är tydligare 

riktlinjer gällande val av mesh-inställning samt ett mer konsekvent mesh. 

Undersökningarna har visat att CAD-modellens uppbyggnad kan påverka om 

resultatet konvergerar eller inte. På kantiga CAD-modeller kan singularitet uppstå. 

Singularitet leder till att en förväntad konvergenskurva inte uppstår, istället 

fortsätter spänningarna öka linjärt trots förfinad mesh. Det är viktigt att 

konstruktören är medveten om att singularitet kan uppstå och detta behandlas i 

kapitel 5 i bilaga 4. Trots detta är skillnaderna i resultaten inte stora och för det 

ändamål programmet är utvecklat och vad Saab efterfrågar, ser projektgruppen 

inte att detta kommer bli ett problem vid framtida simuleringar på Saab. 

6.10 Empirisk studie 
Den empiriska studien bekräftade de brister i konstruktionsprocessen som ligger 

till grund för examensarbetet på Saab. Undersökningen gav fördjupad förståelse 

om konstruktionsprocessen och var bristerna uppstår. Studien visade att merparten 

av konstruktörerna på Saab saknar vana av FE-analys, då de inte använder sig av 

det i dagsläget. Detta resulterade i att tydlighet och enkelhet var två viktiga 

faktorer för att metodiskt och pedagogiskt guida användaren i 

metodbeskrivningen. 

6.11 Validering 
En punkt i projektdefinitionen var att projektgruppen med hjälp av 

metodbeskrivningen skulle iterativt omkonstruera en konstruktionsdetalj för 

validering av metodbeskrivningen. Denna typ av validering uteslöts, då det inte 

fanns tillräckligt med tid. Under utarbetningen har den istället granskats och 

fälttestats av personal på Saab i Linköping. 
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7 Slutsats 
I detta kapitel presenteras projektgruppens slutsatser av det genomförda projektet 

samt diskussion och rekommendationer till fortsatta arbeten.  

 

 I detta examensarbete har en metodbeskrivning tagits fram, enligt 

projektdefinitionen. Den möjliggör ett iterativt arbetssätt med FE-analys 

för konstruktörerna på Saab, vilket var examensarbetets syfte.   

 

 De finns begränsningar i programmet, som nämns i resultatet, men de 

funktioner som finns anses tillräckliga för Saab’s ändamål.  

 

 Effekten av användandet kommer att ses först när Saab implementerat 

3DX och SDK. 

 

 Konstruktörer bör ha en grundutbildning av miljön i programmet 3DX 

för att kunna utnyttja metodbeskrivningen optimalt.  

 

 En validering hade kunnat genomföras av projektgruppen om 

programmet 3DX varit tillgängligt tidigare i examensarbetet. Detta hade 

kunnat ge ett tydligare resultat av metodbeskrivningens verkan i 

konstruktionsprocessen.    

 

 Metoden FAS7 har följts och har visat sig vara lyckosam.  

7.1 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras examensarbetets genomförande och frågeställningar som 

uppstått under projektets gång. 

 

Den metodbeskrivning som har utarbetats i detta examensarbete tror 

projektgruppen kommer vara till stor hjälp vid implementeringen och fortsatt 

arbete med SDK. Det finns i dagsläget inget resultat som visar på hur SDK 

påverkar konstruktionsprocessen på Saab. För att få ett mätbart resultat bör 

metodbeskrivningen användas under en längre period i skarpa projekt. De 

granskningar och fälttester som gjorts på Saab kontinuerligt under examensarbetet 

anser projektgruppen inte vara tillräckliga för att ta fram ett resultat hur 

metodbeskrivningen påverkar konstruktionsprocessen. Projektgruppen ser 

däremot stora möjligheter att metodbeskrivningen kommer till användning och 

effektiviserar konstruktionsprocessen. 

 

Saab har beslutat att SDK inte är ett krav för konstruktören utan en valmöjlighet. 

Projektgruppen hoppas att metodbeskrivningen kommer att generera ett intresse 

och på så sätt inspirera fler konstruktörer att använda SDK.  

 

Utöver de krav på metodbeskrivningen som finns i projektdefinitionen, har 

projektgruppen valt att komplettera med ytterligare ett avsnitt, som omfattar 

användningen av 3DX och speciellt SV. Detta för att öka tydligheten och ge en 
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helhet av SV, då merparten av konstruktörerna på Saab inte är vana vid att utföra 

simuleringar eller arbeta i 3DX. Mycket fokus har lagts på tydlighet för att 

metodbeskrivningen ska kunna användas av så många som möjligt.      

 

Då projektgruppen varit beroende av tillgång till 3DX har följden av tekniska 

problem och försenade licenser, blivit att den avsatta tiden för utbildning i 3DX 

inte följts. Projektgruppen har haft kontinuerlig kontakt med personal från Saab 

och Dassault Systémes som bidragit med god IT-support. Kontakten har varit 

viktig, då problem snabbat kunnat lösas.  

 

Inblandad personal och handlare har alla visat stort engagemang och intresse för 

projektet. Det har gett bra förutsättningar för att på bästa möjliga sätt genomföra 

projektet. Projektets handledare från Saab, Martin Adamsson har bidragit med 

åsikter, erfarenhet och kunskap som varit betydande för examensarbetet. I början 

av examensarbetet hade projektgruppen ingen tidigare erfarenhet av 

egenfrekvensanalys. För att öka förståelsen för egenfrekvensanalys, så har 

projektgruppen fått föredragningar av beräkningsingenjör på Saab samt studerat 

relevant litteratur i ämnet. Möjligheten att arbeta på plats och ha handledare nära 

till hands på Saab i Linköping har varit en stor fördel i jämförelse med att utföra 

detta examensarbete på HH. Projektgruppen har fått ta del av hur personalen 

arbetar och rutiner följs vilket har gynnat examensarbetet i dess helhet.  

 

Metodbeskrivningen kommer att finnas tillgänglig för Saab’s personal på Saab 

Dynamic’s intranät, SaabNet, i vilken form är i dagsläget oklart. 

Sammanfattningsvis är projektgruppen nöjd med examensarbetet då kraven från 

Saab’s projektdefinition, har uppfyllts. Vidare har en metodbeskrivning utarbetats 

som är redo att användas i skarpa projekt. De motgångar som uppkommit under 

projektet har lyckats överkomma genom djupare undersökningar. Detta har i sin 

tur bidragit med bättre förståelse och kunskap hos projektgruppen.  
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7.2 Rekommendationer för fortsatta arbeten 
I detta avsnitt beskrivs rekommendationer för det fortsatta arbetet.  

 

En validering av metodbeskrivningen bör utföras av personal på Saab i skarpa 

projekt under en längre period. Detta bör ske i samband med implementering av 

3DX men också i framtida konstruktionsarbete. En validering bör ske för att få en 

rättvis bedömning av hur effektiv metodbeskrivningen med SDK är samt hur 

konstruktionsprocessen påverkas.  

 

En implementering av SDK tillsammans med metodbeskrivningen bör 

genomföras av Saab eller som examensarbete. För att lyckas med 

implementeringen föreslår (King et al., 2003) att hänsyn tas till följande fem 

aspekter. 

 

1. Organisationen. 

2. Mjukvara. 

3. Hårdvara. 

4. Support. 

5. Engineering data management, elektronisk hantering av dokument.  

 

Metodbeskrivning bör kontinuerligt uppdateras av Saab’s personal. Detta kommer 

vara nödvändigt då programvaran i 3DX kommer uppdateras och valideringen kan 

visa på att nödvändiga modifieringar bör ske. 

 

För att göra analysarbetet enklare och snabbare för konstruktörer är det lämpligt 

att starta ett projekt med syfte att skapa register med typiska lastfall för att lättare 

välja rätt kontakt- och randvillkor samt laster. Utöver detta kan det vara lämpligt 

att ta fram en tabell med bestämda värden för förspänning av bultar. 

 

Efter examensarbetet slut kommer en presentation genomföras på Saab i 

Linköping och Karlskoga. Under presentationen kommer projektgruppen 

presentera resultatet och beskriva metodbeskrivningens struktur och användning. 
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8 Kritisk granskning 
I detta kapitel beskrivs en analys och diskussion kring miljö-, ekologisk-, 

ekonomisk-, social- och etisk hållbar utveckling.  

8.1 Miljö, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling 
Syftet med att införa SDK i konstruktionsprocessen är att i största möjliga mån 

förhindra omkonstruktioner i sent skede samt att reducera ledtider. Genom 

användning av SDK tidigt i utvecklingen ges mer omfattande kunskap och 

förståelse kring konstruktionens uppförande vid fysikaliska tester. Detta kan bidra 

till mindre materialförbrukning, då antalet prototyper kan minskas och man går 

ifrån DBT-processen. Med hjälp av FE-analys kan produkters 

hållfasthetsegenskaper optimeras och robustare produkter erhålls (Ljungberg, 

2007). SDK ger även möjlighet att med det iterativa arbetssättet viktoptimera 

produkter. Genomförs detta med FE-analys påverkas både ekonomiska och 

miljömässiga aspekter positivt (Luthe, 2013). Mindre materialförbrukning och 

lättare produkter påverkar miljön positivt i form av mindre energiåtgång vid 

produktframställning och koldioxid (CO2)-utsläpp vid transporter. Det ges 

möjlighet att undersöka hur olika materialval kan påverka exempelvis 

konstruktionens hållfasthet, miljöpåverkan, vikt och kostnad. Utvärdering kan 

även göras med hänsyn till material som går att återanvända, bryts ner naturligt i 

miljön eller går att deponera (Ljungberg, 2007). Inga studier som kan verifiera 

ovanstående punkter har gjorts i detta examensarbete. Men det finns belägg för i 

litteraturen att med SDK implementerat i konstruktionsprocessen, så erhålls tids- 

och kostnadsbesparingar (Roth, 1999). Det som talar emot implementering av 

SDK är att själva genomförandeprocessen är tidskrävande och kostsam. En 

kostnadskalkyl har inte gjorts i detta examensarbete för att underlag inte varit 

tillgängligt.  

8.2 Social hållbar utveckling 
Projektgruppen har valt att fokusera på hur SDK behandlar social hållbar 

utveckling och uteslutit hur Saab Dynamics behandlar dessa aspekter. SDK kan 

förstärka företagets konkurrenskraft, då det kan resultera i att produkter kan nå 

marknaden snabbare. Om användning av SDK sprids i Sverige mellan företag kan 

det stärka svenskt näringsliv, då svenska företag blir mer konkurrenskraftiga.  

Svenska catia användarföreningen(SCAF) är en förening, där medlemmar delar 

åsikter och erfarenheter och ser till så att svenska företag får sin röst hörd av 

Dassault Systémes. SDK har varit i fokus under dessa möten och projektgruppen 

tror att detta är rätt forum för att sprida SDK. Genom att få fler företag 

involverade inom SDK kan erfarenheter delas. Med den utveckling som sker inom 

CAE-program och i kombination med en hårdnade konkurrens, tror 

projektgruppen att implementering av SDK kommer öka bland såväl svenska som 

internationella företag. 

Samhället och industrin blir alltmer beroende av datorbaserat arbete. 

Projektgruppen tror att SDK är ett arbetssätt som tillsammans med utvecklingen, 

av CAD/CAE-program, kommer användas i större utsträckning i framtiden.  
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8.3 Etisk hållbar utveckling 
Likt social hållbar utveckling har projektgruppen valt att fokusera på vilka etiska 

aspekter som uppstår med SDK. Användning av Saab Dynamics produkter har 

uteslutits då det är SDK som är examensarbetets område. Etiska aspekter som kan 

uppstå vid användningen av SDK är att individer kan behöva ändra sin 

arbetsrutin. Detta kan i vissa fall vara känsligt för väl inrotade processer. Saab har 

valt att göra det valfritt med användandet av SDK. Fördelen med detta är att ingen 

ska känna sig tvingad och att individen själv ska se möjligheterna som finns. En 

nackdel som kan uppstå enligt projektgruppen är att de som bestämmer sig för att 

inte använda SDK, känner att de bromsar utvecklingen och är en belastning. Dock 

tror projektgruppen inte att införandet av SDK kommer möta ett större motstånd. 

Däremot är omställningen från Catia V5 till 3DX mer omfattande och dessutom 

inte valfritt. Från Catia V5 till 3DX är steget stort, då 3DX bygger på ett annat 

PDM-system och har en helt ny layout.  

 

Den empiriska studien var begränsad till tre personer och därmed uteslöts en stor 

del av personalen på Saab, vilka därför inte fick möjlighet att påverka. Utöver den 

empiriska studien har projektgruppen tagit in synpunkter från all aktuell personal, 

för att kunna tillgodose individuella behov inom simulering. Detta för att minska 

risken att en individ utesluts på grund av att arbetet möjligtvis ställer högre krav 

än tidigare.   

 

Involverad personal har valt att inte nämnas vid namn för att inte skapa eventuella 

konflikter kring skilda åsikter. 
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Bilaga 1 – Frågeformulär för konstruktör 

 

Frågor till konstruktör: 
 

1. Berätta om dina arbetsuppgifter här på Saab? 

 

2. Kan du berätta hur konstruktionsprocessen på Saab ser ut? 

a) Vilken typ av utveckling sker, nyutveckling eller vidareutveckling? 

 

3. Vad tycker du fungerar bra i konstruktionsprocessen, utveckla? 

 

4. Vad tycker du fungerar mindre bra i konstruktionsprocessen, utveckla? 

 

5. Vilka åtgärder anser du krävs för att förbättra det som du tyckte fungerade 

mindre bra?  

 

6. När anser du att din konstruktionsdetalj är redo att skickas till 

beräkningsingenjör? 

a) Vad grundas beslutet på? 

 

7. Sker några beräkningar hos dig som konstruktör, iså fall vilka? 

 

8. Hur sker utbytet av information mellan konstruktör och 

beräkningsingenjör? 

 

9. Vad för information kring en konstruktionsdetalj ger du till en 

beräkningsingenjör? 

 

10. Vad för information får du tillbaka från en beräkningsingenjör? 

 

11. Hur upplever du arbetsrelationen mellan konstruktör och 

beräkningsingenjör? 

 

12. Finns det något du anser kan förbättras i arbetsrelationen? 
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Bilaga 2 – Frågeformulär för beräkningsingenjör 

 

Frågor till beräkningsingenjör: 
 

1. Berätta om dina arbetsuppgifter här på Saab? 

 

2. Kan du berätta hur analysprocessen på Saab ser ut? 

 

3. Vad tycker du fungerar bra i analysprocessen, utveckla? 

 

4. Vad tycker du fungerar mindre bra i analysprocessen, utveckla? 

 

5. Vilka åtgärder anser du krävs för att förbättra det som du tyckte eventuellt 

fungerade mindre bra?  

 

6. Hur sker utbytet av information mellan konstruktör och 

beräkningsingenjör? 

 

7. Vad för information kring en konstruktionsdetalj får du från en 

konstruktör? 

 

8. Vad för information ger du tillbaka till konstruktören efter beräkning? 

 

9. Finns det fall då du som beräkningsingenjör anser att konstruktören hade 

kunnat utföra beräkningen själv  

(inom rimliga gränser, upprepningar, för simpelt)? 

 

10. Hur upplever du arbetsrelationen mellan konstruktör och 

beräkningsingenjör? 

 

11. Finns det något du anser kan förbättras med arbetsrelationer? 
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Bilaga 3 – Projektdefinition 
 

Inledning 
 

Allmänt 

Denna uppdragsbeskrivning specificerar ett examensarbete inom 

simuleringsdriven design inom mekanikkonstruktion på Saab Dynamics AB i 

Linköping. 

Bakgrund 

I dagsläget utförs nästan inget analysarbete av mekanikkonstruktörer på Saab 

Dynamics. Då konstruktionen nått en viss mognadsgrad lämnas analysarbetet över 

till beräkningsingenjörer, vilka ofta är hårt belastade. För att minska risken för 

omkonstruktion i ett sent skede, samt för att kunna tillgodose en önskan om mer 

insikt och kunskap, vill företaget göra det möjligt för konstruktörerna att bli mer 

delaktiga i analysarbetet. Man ser även en riskminimerande effekt genom att 

potentiella hållfasthetsproblem kan upptäckas tidigt i konstruktionsfasen. 

Förutsättningar 

 
Syfte/mål 

Utarbeta en metodik för att möjliggöra ett iterativt arbetssätt inom 

mekanikkonstruktion, där vissa hållfasthetsegenskaper kan beaktas redan i ett 

tidigt skede. Singeldetaljer och enklare sammanställningar skall under 

konstruktionsfasen kunna analyseras och iterativt förbättras ur ett 

hållfasthetsperspektiv. Allt konstruktions- och analysarbete ska göras i 

3DExperience med spårbarhet mellan cadmodell och analys. 

Programvara / Arbetsverktyg 

 3DExperience, Dassault Systèmes 

 

Indata från Saab Dynamics 

 Beskrivning av dagens arbetssätt och problem 

 Beskrivning av typiska produkter samt dess funktion och uppbyggnad 

 Specifikation på aktuell konstruktionsdetalj 

 Aktuella vibrations- och lastfall 

 Vanligt förekommande vibrations- och lastfall 
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Examensarbetets innehåll 
Följande moment ska ingå i examensarbetet: 

 

 Tidplan i samråd med examinator och handledare 

 Utbildning av studenterna i 3DExperience 

 Allmänna tumregler för meshning (elementtyp, storlek etc.) 

 Metodik för konvergens-/känslighetskontroll av analys 

 Metodik för egenfrekvens-/ modalanalys m.h.a. givna krav 

 Metodik för statisk analys m.h.a. givna krav 

 Metodik för kvalitetskontroll av analys 

 Metodik för att spara analysresultatet integrerat med cadmodellerna 

 Konstruktion av spant till RBS15. Beskrivs separat. 

 Start-templates med vissa parametrar förinställda (om möjligt) 

 Metodik för enklare viktsoptimering 

 

Följande moment önskas om möjligt ingå i examensarbetet: 

 

 Metodik för att, mycket enkelt, automatiskt rapportera analysresultatet 

 Identifiering av eventuella likheter/användbarhet i Catia V5 GPS och GAS 

 

Avgränsning 

Granskat och fastställt ritningsunderlag på konstruktionsdetalj är ej nödvändigt. 

Resurser/Organisation 

 Studenter och examinator från Högskolan i Halmstad 

 Handledare från Saab Dynamics i Linköping 

Målstyrning 

Fokusbalans: 

Metodik simuleringsdriven design Konstruktionsdetalj 

80 % 20 % 

 

Aktivitetsplan 

 Examensarbetet definierat och överenskommet enligt detta dokument 

2014-12-15. 

 Examensarbetet startar i Linköping 2015-03-10. 
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 Fysiska möten och telefonmöten efter behov. 

 Slutrapport klar 2015-05-18. 

Planerad resursåtgång 

 Tre studenter på halvfart, totalt 60 timmar/vecka. 

 Handledare efter behov. 

Kommunikation och sekretess 

Behandlas i separat säkerhetsskyddsplan. 

Rapportering (del- och slutrapportering) 

Delrapportering enligt överenskommelse. 

Slutrapportering i MS Word. 
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Bilaga 4 – Metodbeskrivning 
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Bilaga 6 – Gantschema 13/5/15 
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