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Sammanfattning
På uppdrag av CWR Engineering AB har en undersökning utförts över huruvida det är möjligt
att skapa ett verktyg som kan hjälpa den mekaniska konstruktören inom processindustrin att
höja kvalitetssäkringen och effektiviteten i sitt arbete med utrustningsritningar. Arbetet i
utvecklingsprocessen i processindustrin strävar mot en tvärfunktionalitet. All konstruktion
grundas i Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) där processen för exempelvis en
kemikaliefabrik beskrivs i 2D-format med rörledningar, utrustningar och instrument
specificerat till sort, men inte position. Dessa utrustningar ska sedan beskrivas detaljerat i en
2D-ritning. 2D-ritningen är i sin tur underlag för modellering av utrustningen i 3D. Till sist
placeras 3D-modellen ut i fabrikslayouten i en 3D-miljö. Fabrikslayouten är i sin tur också
styrd av P&IDschemat.
En utrustningsritning skiljer sig från en vanlig mekanisk ritning så till vida att den inte har
någon standard för vyplacering, så som en mekanisk ritning kan ha en europeisk eller
amerikansk vyplacering. Utrustningsritningen ska uppfylla krav för att positionsbestämma
och definiera alla komponenter, vilket kan göras på olika sätt. Upplägget för dessa ritningar
skapar risk för fel, vilket det framtagna verktyget skall bygga bort. I detta arbete avgränsades
studien till tankar med dess studsar.
Arbetet har resulterat i ett layoutkoncept för en applikation i konstruktörens datamiljö vilken
skapar en inbyggd felsäkring i arbetsprocessen samt effektiviserar arbetet i och med enklare
arbetsprocess. Konceptet har arbetats fram genom analys av arbetsprocessen och de
programvaror konstruktören använder i sitt arbete. Ett flöde för den tekniska hanteringen har
identifierats och utifrån dessa data har konceptframtagningen genomförts.
Layoutkonceptet består av tre delar. Ett ritningsfilhanteringsformulär vilket skapar, raderar,
reviderar och korrelerar statusen för alla utrustningar i P&ID. All information om dessa
scheman lagras i en Microsoft SQL serverdatabas och kan med hjälp av Microsoft Visual
Studio användas för att skapa, styra och kontrollera utrustningsritningarna, vilka ritas i 2DCADprogrammet SmartSketch. I SmartSketch arbetar konstruktören i dagsläget med
symboler, vilka är färdigritade statiska komponenter konstruktören kan positionera ut på
ritningen och sedan ändra storlekens i olika skalor. Dessa finns i olika typer beroende på
studstyp. Andra delen av konceptet består av att göra dessa symboler dynamiska och drivna
parametriskt via en byggmåttsdatabas. Information om studsens storlek, måttstandard,
tryckklass, typ av ände kommer från P&IDdatan, vilken sedan hämtar information om
byggmått i en databas till symbolen och symbolen får sedan rätt storlek och kan placeras ut på
tanken. Symbolmängden kan därför dras ner då symbolens grafik ändras parametriskt. Om
någon faktor för studsen skulle komma att ändras uppdateras då symbolen automatiskt.
Konstruktören kan också manuellt ändra variabler så som storlek eller tryckklass även innan
ändringen hunnit ske i P&ID, som en del i tvärfunktionaliteten. Den tredje
huvudfunktionaliteten för konceptet är granskning av ritningen genom data över
positionering, vyöverensstämmelse och identiteter för studsarna. Granskningen rapporteras i
en PDF-fil och i ett dialogfönster.
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Abstract
On behalf of CWR Engineering AB a development project has taken place. The goal of the
project was to determine whether or not it is possible to create an application which can make
working process of the mechanical engineer, in the process industry, run with higher quality
assurance and efficiency whilst creating equipment drawings. The development process
within process industry strives towards being cross- functional. All design is based on the
Piping and Instrumentation Diagram (P&ID), where the process, for example a chemical
plant, described in 2D where the piping, equipment and instruments are specified to type, but
not position. The equipment is then described in detail in a 2D drawing. The 2D drawing in
turn is the basis for the equipment when creating it in 3D. Finally, the 3D model is placed into
the factory layout in a 3D environment. The factory layout correspond to the design
determined in the P&ID.
An equipment drawing differs from a standard mechanical drawing in the sense that it has no
standard for its views, such as a mechanical drawing can be designed by either a European or
an American standard. The equipment drawing must however still meet the requirements of
defining all components described within the P&ID, which can be done in some different
ways. The format for these drawings creates possibilities for error, which the developed
application is to prevent. In this project, the study was limited to tanks with its nozzles.
The project has resulted in a layout concept for an application in the engineer's computer
environment which creates a built-in error-proofing in the working process. It makes the
process more efficient. The concept has been developed through analyzing the working
process used today and the software the engineer uses in his work. A flow for the technical
information have been identified and based on these data, the concept has been developed.
The layout concept consists of three parts. First, a drawing file management form which
creates, deletes, revises and correlate the status of all equipment drawings to the data in
P&ID. All data from these diagrams are stored in a Microsoft SQL Server database. Using
Microsoft Visual Studio this data can be used to create, manage and control the equipment
drawings in a semi-automated way. The drawings are created in 2D CAD software
SmartSketch. The SmartSketch user is currently using symbols, which are pre-drawn static
components which the user can place on the drawing and then scale to preferred size. These
symbols are available in various executions depending on the nozzle to be placed. The second
part of the concept consists of making these symbols dynamic and driven parametrically
through a dimensions database. Information about the standpipe size, dimensions standard,
pressure rating and end preparation comes from the P&ID data, which then retrieves
information about parametric dimensions in a database. The symbol automatically receives
correct dimensions and can be placed on the tank. The amount of symbols can therefore be
reduced since the symbol's graphic changes parametrically. If any variable of the nozzle is be
changed, the symbol will automatically be updated. The user can also manually change
variables such as size and pressure class, even before the changes take place in the P&ID, as a
part of cross- functionality. The third main functionality of the concept is the examination of
the drawing data pertaining to the positioning and view conformity of the nozzles. The
examination result is to be reported in a PDF file and in a dialog window.
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1. Inledning
Arbetet med detta projekt har startats då uppdragsgivaren CWR Engineering AB identifierat
ett behov av en teknisk lösning som hjälper en konstruktör inom processindustrin att hantera
utrustningsritningar på ett mer tidseffektivt och kvalitetssäkrande sätt. Arbetet omfattas av
22,5 högskolepoäng och arbetet ska utföras fortlöpande under vårterminen 2014. Arbetet
utförs av Kimberly Andersson som examensarbete på programmet högskoleingenjör i
maskinteknik med hjälp av handledare Jonas Wedin och Håkan Andersson på CWR
Engineering AB samt examinator Nils Hallbäck och handledare Göran Karlsson på Karlstads
universitet.

1.1. Bakgrund
Utrustningsritningar inom processindustrin skiljer sig i sitt utförande från andra mekaniska
ritningar då vyplaceringen inte är förutbestämd i sin utformning, så som en mekanisk ritning
kan ha en amerikansk eller europeisk standardvyplacering i sin utformning. En
utrustningsritning är således fri i sin design så länge som alla komponenter finns beskrivna i
sina olika parametrar och positioner i minst två vyer med hjälp av identitetstaggar och sin
tillhörande beskrivning i en studslista på ritningen, en så kallad nozzle data list. Det kan också
ses på en utrustningsritning att alla komponenter inte ritas ut då ritningen blir oläsbar på grund
av detaljrikedomen. Istället kan en studs få representera flera studsar som har samma
positionering i olika vinklar och då bli utmärkt med flera identitetstaggar. Alla komponenter
beskrivs av fördefinierade symboler som ligger i ett stort symbolbibliotek vilket tar stor plats
och är svårt att hantera. (Andersson, 2013)

1.2. Syfte & Problemformulering
Arbetet syftar till att metodiskt sammanställa ett layoutkoncept för en teknisk lösning i
konstruktörens datamiljö med användarvänliga gränssnitt. Denna applikation ska vara
konstruktörens verktyg för att få sitt arbete att flyta mer effektivt och kvalitativt.

1.3. Avgränsning
Arbetet kan göras väldigt omfattande då det finns en stor mängd olika typer av utrustningar.
Logiken för den tekniska hanteringen av symboler och data kan bli väldigt komplex i sin
utformning. Då förberedande delar av utbildningen (maskiningenjör vid Karlstads universitet)
inte belyst databashantering och programmering i en större utsträckning ligger det en stor del
ny kunskapsinlärning i arbetet. Därför avgränsas arbetet till att endast behandla en viss typ
utrustning - tankar och dess studsar och eventuella manluckor. Dock ska arbetet utföras på
sådant sätt att det är möjligt att utöka den tekniska lösningen till att behandla fler utrustningar
i framtiden. I många fall behandlas lösningar som ges naturligt i programmeringen då mer
komplexa modeller ligger utanför utbildningens gränser. Programmering för applikationen i
layoutkonceptet påbörjas i mån av tid.
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2. Genomförande
2.1. Projektplanering
En projektplan har utarbetats grundligt för att säkerställa att arbetsprocessen är klarlagd.
Projektplanen innehåller en tidsplanering för att strukturera upp arbetets olika delmål och
deadlines. Projektplanen, framför allt tidsplanen, kan komma att uppdateras under arbetets
gång. Arbetet utförs med den integrerade produktutvecklingens metodik (Johanesson, et al.,
2004).

2.2. Informationssamlande och kartläggning
För att kunna behandla problemet korrekt krävs en gedigen förståelse av bakgrunden. Dels av
konstruktörens behov i sitt dagliga arbete och dels i hur de mjukvaror som konstruktören
använder fungerar och hur en samverkan mellan dem skulle kunna vara möjlig.
2.2.1. Konstruktörens behov - Observationer
För att får en inblick i konstruktörens behov gjordes en observation av arbetet för ingenjörer i
processindustrin. I observationen togs särskild notis om ett antal punkter så som; rutiner,
arbetssätt, erfarenheter och problemområden. Ur materialet identifierades sedan de olika
stegen för konstruktörens arbete, vilka behov denne har och hur informationen flödar genom
utvecklingsprocessen.
2.2.2. Mjukvaruförutsättningar - Litteraturstudie
I och med förstudien och observationsresultatet från första delen i informationsinsamlingen
klargjordes att en fördjupning av kunskaper om databaser och programmering krävs. För en
allmän inblick i hur tekniken fungerar användes kurslitteratur för ämnet. Boken
Databasteknik (Padron-McCarthy & Risch, 2005) studerades ingående. Med grunden lagd
analyserades sedan programmen som projektet berör mer ingående i dess funktionaliteter och
uppbyggnad. Programlitteratur för Microsoft SQL Server, SmartPlant Piping and
Instrumentation Diagram (P&ID), SmartSketch och Microsoft Visual Basic 6 och
kursmaterial tillhandahållna av Intergraph Corp har studerats. Den litteratur som använts i
studien finns listad i referenser.

2.3. Kravspecifikation
En kravspecifikation (Johannesson et al, 2004) arbetades fram under
informationsinsamlingens gång där de olika kraven och önskemålen på den tekniska
lösningen specificerades. Kravspecifikationen finns att läsa i 5.Bilaga III.

2.4. Koncept
Konceptet för den tekniska lösningen arbetas fram i en iterativ process. Då det färdiga
konceptet är stort har det delats in i subfunktioner för att kunna hantera problemet på ett
logiskt sätt. En övergripande metod som används i konceptframtagningen är MoSCoWmetoden. (Eduardo, 2011) MoSCoW-metoden är från början en projektprioriteringsmetod där
olika tilltänkta delar av ett projekt rangordnas i sin funktionalitet enligt hur kritiskt det är att
funktionaliteten finns i lösningen för att lösningen ska uppfylla alla krav och önskemål,
gentemot budgetering och tidplanering. Funktionen kan bedömas med fyra betyg
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M – Must have – Finns inte denna funktion är lösningen undermålig. Ska ingå i planeringen.
S - Should have – Detta borde finnas med för att öka kvaliteten på lösningen. Bör finnas med i
planeringen.
C – Could have – Finns tid och budget över kan detta finnas med i lösningen.
W - Won’t have - detta anses antingen tillföra så lite för lösningen eller är för komplext för att
beakta i budget och inom tidsramen att det inte är värt mödan.
MoSCoW-metoden har sedan utvecklats till att bli en del av mjukvaruframtagningsprocessen i
många projekt. Där används den snarare som en del av konceptframtagningen där olika
funktionaliteter för användaren genereras i konceptframtagningen och sedan bedöms enligt
dessa betyg. Så har metoden använts i detta projekt. Där har betygen fungerat som en medling
mellan en kravspecifikation för vad som ska uppfyllas och vad användaren av applikationen
önskar.
Idégenereringen för de olika subfunktionerna i applikationen har till stor del brainstormats
fram och sedan utvärderats utefter funktionalitetsmöjligheter gentemot kravspecifikationen.

2.5. Detaljkonstruktion - Programmering
Detaljkonstruktionen påbörjades för användargränssnittet i ritningshanteringen samt
ritfunktionaliteten inne i SmartSketch.

3. Resultat
Arbetet har resulterat i ett layoutkoncept för vilket detaljkonstruktionen är påbörjad.
Layoutkonceptet finns att läsa i sin helhet i bilaga I-II.

3.1. Informationssamlande och kartläggning
Figur 1- Figur 2 visar exempel på utrustningsritningar samt förklarar vad exempelvis nozzle
data list och identitetstaggar är. Figur 3 visar hur utrustningen kan se ut på ett SmartPlant
P&IDschema.
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Figur 1. Toppvyexempel för hur nozzle data list och identitetstaggar kan användas för att beskriva position av
flera studsar i en utrustningsritning
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Figur 2. Sidovyexempel för hur identitestaggar kan användas i en utrustningsritning

Figur 3 . Exempel på hur utrustningen ser ut i ett Piping & Instrumentation Diagram

3.1.1. Konstruktörens behov
Ur de observationer som genomförts har olika data om den mekaniska konstruktörens
arbetsprocess insamlats. En överblick kan utläsas ur Figur 4.
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Mek-konstruktören får
P&ID-ritning från
process-konstruktören

Mek-konstruktören
skapar manuellt en
ritningsfil för alla olika
utrustningar på P&IDritningen

I varje ritningsfil
modelleras
grundutrustningen
(tanken) upp i 2 vyer

Manuell granskning av
vyöverensstämmelse,
postionsdefinition samt
nozzle data list

Nozzlarna taggas med
identitetstaggar enligt
P&ID och nozzle data list

Komponenter i nozzle
data list placeras på
utrustningen manuellt i
form av symboler

2D-ritningen ger
underlag för 3Dmodellering

Figur 4. Flödesschema över den mekaniska konstruktörens arbetsprocess. Processen är iterativ.

Hela arbetet i processindustrin är styrt i en process där P&ID-schemat är grundblocket i all
vidare konstruktion. Från dessa P&ID-scheman skapas utrustningsritningar i ett 2DCADsystem som sedan modelleras upp i en 3D-miljö. 3D-modellen används i sin tur i den
slutgiltiga fabrikslayoutmodellen, också designad i en 3D-miljö. Processen är i dagsläget
tvärfunktionell i många företag och arbetet blir därigenom iterativt. Ändringar kan således ske
i andra processteg innan ändringen lagts in i P&ID.
3.1.2. Mjukvaruförutsättningar
De program som kommer krävas för att sammanställa detta koncept specificerades redan i
bakgrundsinformationen. De är:







Microsoft SQL Server - databasen i vilken all information från P&ID-ritningar lagras.
SmartPlant P&ID - Ritprogrammet vilken är så kallad design basis för all vidare
konstruktion.
SmartSketch - 2D-ritprogrammet vilken är mekaniska konstruktörens verktyg.
Microsoft .NET Framework – programmeringsverktyg.
Microsoft Visual Studio - programmeringsverktyg
Microsoft Access - databas i vilken symboler och annan information till SmartSketch
lagras.
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3.1.3. Litteraturstudie
Litteraturstudien för de olika programmen resulterade i en överblick för hur respektive
program är uppbyggt och hur det är tänkt att användaren ska utnyttja programmen. Mer
djuplodade studier gjordes för SmartSketch och Visual Basic 6 där litteraturen stod till grund
för inblicken i hur programmen kan användas tillsammans, dvs. hur SmartSketch kan
modifieras med hjälp av Visual Basic. Bland annat hittades metoder för att skapa
specialanpassade kommandon som stöd i ritarbetet, fakta om hur parametriskt drivna
symboler fungerar, kan modifieras och hanteras, samt vilka möjligheter är till anpassning av
ritverktyget med hjälp av Visual Basic 6. Övrig programlitteratur gav en inblick i hur en
sammankoppling av data kan utföras, lagras och hanteras.
En begränsning som uppstod i och med litteraturstudien var att det visade sig att Visual Basic
6 är det program som stöttas fullvärdigt av CAD-programmet SmartSketch och inte .NET
Framework. .NET Framework kan användas, men Visual Basic 6 är att föredra. Det
beslutades således att arbetet fortskrider med Visual Basic 6.

3.2. Koncept
De olika delkoncepten identifierades enligt följande:





det tekniska informationsflödet
ritningsfilhantering
funktionaliteten i ritprogrammet
kontrollverktyg

Koncepten för dessa delar bildar tillsammans layoutkonceptet för applikationen, hänsyn till
detta har tagits under framtagningen. De koncept som listas nedan är väldigt övergripande och
valt koncept sållandes fram i tidigt skede, varvid valt koncept sedan vidareutvecklades.
3.2.1. Tekniskt flöde
Det tekniska värdeflödet svarar för hur det är möjligt att lösa frågeställningen och
kravspecifikationen. Flödet kan inte förändras om kraven ska uppfyllas, däremot kan flödets
olika delar utformas på flertalet olika sätt. Flödet som framställts kan ses i Figur 5. Slutsteget
i flödet är steckat. Det visar en möjlig framtida utveckling av projektet där även 3Dmodellering skulle kunna automatiseras med hjälp av databas-baserade ritningar. Den delen
behandlas dock inte vidare i detta projekt.
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Importera
komponentlista med
fullständig
info från P&ID

Konstruktören placerar
komponenterna i nozzle
data list
i 2 vyer i form av
parametriska symboler

Kontroll för att alla
komponenter beskrivs i
vyerna

Symbolerna definieras av
parametrarna i
komponentlistan.

Export till 3D-modell

Figur 5. Det tekniska flödet i toppvy

3.2.2. Ritningsfilhantering
Filhanteringen kan lösas på flertalet olika sätt. Förslagen som tagits fram är:




Fortsatt manuell hantering.
Helautomatiskt styrt från P&ID-ritningen.
Blandning av de båda metoderna.

Efter analysen av de olika övergripande koncepten valdes konceptet med en blandning av
metoderna ut. Den lösning som sedan valdes för detta är ett formulär med data från de olika
programmen där information behandlas. Figur 6 visar konceptet för hur ritningsformuläret är
tänkt att se ut. Figur 7 visar vilken data formuläret är tänkt att innehålla.
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Figur 6. Konceptförslag för ritningshanteringsfomuläret

Figur 7. Konceptförslag till datainnehållet i fomuläret

3.2.3. Funktionaliteten i ritprogrammet
En automatisering för en stor del av ritningsskapandet har tagits fram. Utrustningen ritas
automatiskt ut i 2 vyer. Symboler drivna av data som ges från P&ID-schemat placeras sedan
ut med medföljande identitestaggar av konstruktören. Konstruktören ska kunna modifiera data
i nozzle data list om så behövs i den iterativa utvecklingsprocessen.
3.2.4. Kontrollrapport
Det koncept som anses bäst för att kontrollera positionsbestämning och vyöverensstämmelse
är att låta programmet räkna igenom nozzle data list med sina identitetstaggar och se om
motsvarande finns utritat och positionsbestämt i vyerna. Fynden kontrollen genererat visas
sedan i en dialogruta samt skrivs in i en PDF-fil per automatik.
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4. Utvärdering
Det layoutkoncept som arbetats fram är en övergripande modell för hur denna applikation
svarar till de frågeställningar som uppkommit under arbetets gång.
Applikationen kommer öka kvaliteten på konstruktörens arbete då applikationen rapporterar
ut avvikelser i utrustningsritningarna, vilket är en kvalitetssäkring. Applikationen
automatiserar stor del av arbetet vilket ökar effektiviteten då arbetsmoment, så som skalning
av symboler, sökande efter rätt symbol, granskning av identitetstaggar försvinner ur
processen. Hur stor effektivitetsökningen blir kan inte ses innan empiriska data kan
framställas i och med färdig applikation.
Konceptet för applikationen är av layout-typ, med inslag av detaljnivå. Därav är styrning för
hur logiken och kodningen ska se ut ett val för den programmerare som övertar arbetet, så till
vida att de funktionaliteter beskrivna i modellen uppfylls. Då modellen är framtagen utifrån
de förutsättningar de olika programmen ger bör det inte ligga någon svårighet i detta arbete.
Den svårighet som uppstått i och med projektet har varit bristande bakgrundskunskap om
databaser och programmering. Tack vare gott stöd från handledare och medarbetare på CWR
Engineering AB har svårigheten inte medfört kritiska problem. Projektplanen har kommit att
ändrats då framtagning av koncept tog mer tid än beräknat. Där av har tiden för skapandet av
applikationen kortats.

5. Slutsatser
Det layoutkoncept som arbetats fram anses fullgott uppfylla de krav och frågeställningar som
ligger till grund för utveckling av denna applikation. Framtagningen av en testversion av
applikationen är påbörjad. Det fortsatta arbetet för CWR Engineering AB ligger i att vidare
skapa applikationen så som modellen i layoutkonceptet beskriver. Applikationen kommer
sedan behöva projektanpassas för varje kund då kunden kan ha olika önskemål om
standardinställningar, symboler, lagringsplatser för data och filer etc.
Vidare är det möjligt att utöka applikationen för att hantera fler utrustningar än tankar och
dess studsar. Byggmåttsdatabasen ska modelleras på så sätt att det är fullt möjligt att addera
fler byggmåttstandarder än de som är tillämpbara för studsar, så som exempelvis den
amerikanska måttstandarden för flänsar och studsar ANSI B16.5 och den europeiska
motsvariga måttstandarden DIN EN 1092-1. Byggmåtten för en komponent beroende av flera
variabler så som storlek, ändtyp, och tryckklass. Parametriskt drivna symboler för andra
komponenter modelleras på samma sätt som studsar för automatisk måttbestämning. Viss
anpassning av granskningsfunktionaliteten kan behövas.
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Bilaga I - Formuläret för ritningshantering
Frågeställningar för formuläret








Välja projekt
Skapa nya ritningsfiler
Hantering för när information saknas från P&ID
Revisioner
Hantering för utrustning som inte ska ritas upp, t.ex. inköpta "färdiga" utrustningar
Uppdateringar av data från P&ID-databasen
Kontroll för dataöverensstämmelse i SmartSketch och P&ID

Att välja vilket projekt arbetet ska ske i ett val innan man kommer in i huvudformuläret.
Huvudformuläret

Figur 1. Konceptet för huvudformuläret i användargränssnittet. Markerat med MoSCoW-metoden

I figur 1 kan designförslaget för konceptet ses. Knappen Update from PID uppdaterar data
som hämtas från SQL. Knapparna Create och Delete skapar respektive raderar filer för
markerade rader. Kolumner så som Description och EqType ska finnas med för att snabbt få
en inblick i vilken utrustning ritningen gäller.
Knappen Correlation Status öppnar ett fönster för kontroll av dataöverensstämmelse i
ritningarna, gentemot data i P&ID. Denna operation bör utformas på sådant sätt att alla
ritningar kan kontrolleras i en enda operation. Designexempel för detta kan ses i Figur 2.
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Figur 2. Koncept för fönster för kontroll av ritningarnas korrelation med designbasis, alltså P&ID-data

I Figur 3 kan ett exempel ses på hur den data som hämtas till användargränssnittet ser ut i
SQL.

Figur 3. Exempeldata för Equipment i P&ID-databasen

Att skapa nya ritningsfiler och kanske i vissa fall radera filer ska kunna utföras i en slags
massoperation. Eventuellt med en checklista eller på annat sätt beroende på kodningens
komplexitet. De rader i databasen som saknar nödvändig data hoppas över vid filskapande.
Då en ritning antingen är skapad eller inte är skapad ska kolumnen EAD Created (se Figur 1)
tala om denna status. Dock måste kolumnen kunna ändras manuellt i de fall en ritning inte ska
skapas. Exempelvis kan en rullgardin med valet NA - not applicable finnas. Då hoppas denna
rad över om den skulle råka vara markerad när nya ritningsfiler ska skapas.
Ritningsfilerna ska döpas i enlighet med gällande projektstandard vilket definieras med
respektive projekt.
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Revideringsliken i huvudformuläret

Figur 4. Koncept för fliken för Drawing Meta Data i användargränssnittet. Markerat med MoSCoW-metoden

Figur 4 beskriver revisionsfliken för konceptet. Knappen Update SmartSketch Dwg Meta data
uppdaterar ritningshuvudet på ritningar. Revise-knappen tar ut ritningar för revision och
knappen Revision History öppnar ett nytt fönster där revisionshistorik finns att läsa.
De kolumner med could criteria i Figur 4, vilka representerar revision i något sammanhang,
kan om så önskas enbart representeras i ett eget fönster genom knappen Revision History. För
en enklare överblick kan det vara bra att ha detta med i huvudformuläret ändå. Exempel på
hur dialogrutan för revisionshistoriken kan se ut och vilken information som bör finnas med
kan ses i Figur 5.

Figur 5. Design för revisionshistorikrepresentation
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Bilaga II - Funktionalitet i SmartSketch
Frågeställningar som beaktas i applikationen inuti SmartSketch










Datahämtning från SQL
Flödesriktning för information
Hur hanteras studsar som saknar data
Manuella ändringar av studsdata
Parametriska symboler och hur de kopplas till både SQL data och Accessdata
Utplacering av symboler
Kontrollrapportering
Lagring av byggmåttsdata
Koppling mellan symboldata och byggmåttdata

Populering av nozzle data list i SmartSketch
Den information som ska hämtas från P&ID-databasen är nozzle data list. Exempel på hur
data i P&ID-databasen kan se ut finns i Figur 1.

Figur 1 Exempeldata för nozzle data list från P&ID-databasen

Då projekteringsprocessen är iterativ skall utrustningsritningen kunna påbörjas innan all data
är färdigdefinierad i P&ID. Dock måste ItemTag, TagPrefix och TagSequenceNo vara
definierade för att en studs ska hanteras. Detta innebär i praktiken att studsen finns utplacerad
på P&ID-schemat då dessa tre attribut tilldelas automatiskt av programmet och är unika för
varje studs.
I de fall där övriga grundläggande data saknas, vilket representeras av NULL-värdet som ses i
Figur 1, bör vissa standarddata ges åt studsen i SmartSketch för att den ska kunna placeras ut.
Dessa standarddata ska definieras per projekt, men förslagsvis sätts storleken till 2",
tryckklassen till 150# och studstypen till WNRF (weldneck raised face flange). Dessa
standarddata behövs för att studsen ska kunna placeras ut på ritningen som tänkt.
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Alla kolumner utom ItemTag och TagSequenceNo bör kunna ändras manuellt av
konstruktören vid behov då ändringar kanske görs innan ändringar hunnit utföras i
P&ID-schemat. Dock bör dessa indata ändå vara styrda, exempelvis med hjälp av en
rullgardinslista med fördefinierade valmöjligheter i enlighet med den standard ritningen
tillhör, exempelvis amerikansk (ANSI) eller Europeisk (DIN, EN ISO).
Kolumnen Description ses som en should have enligt MoSCoW-metoden då den inte påverkar
konstruktionen som sådan, men bidrar till att öka förståelsen för vad studsen är tänkt att
användas till. Denna kolumn ska kunna ändras fritt.
Dataflödet för nozzle data list bör vara enkelriktat, d.v.s. ingen information skrivs tillbaka till
P&ID-databasen, utan P&ID är lika med "Design Basis" och styr konstruktionen. I ett
eventuellt senare skede bör ställning tas till om viss data skall kunna flöda i båda riktningar.
Det finns möjlighet att lagra data så som vikt och storlek i SQL för P&Idschemat. Detta är
normalt inte information som ges i dessa scheman, men kan kanske vara önskvärt i ett
framtida läge.

Hanteringen inne i SmartSketch
Vad är en symbol?
En symbol är en redan uppritad komponent som finns lagrad i programmet. Symbolen kan
sedan hämtas och placeras ut på ritningar, istället för att konstruktören ska behöva rita alla
komponenter manuellt. För ett exempel på en symbol (dock hämtad från P&IDbiblioteket,
men principen är den samma), se Figur 2. Symbolen kan vara statisk i sin utformning och då
endast ändras genom skalning. Symbolen kan också vara dynamiskt driven, där olika mått kan
justeras efter att symbolen placerats på en ritning. Symbolen innehåller attributdata. Symbolen
har ett origo och kan också innehålla lager av information som text, mått osv. Tanken är att
dessa dynamiska symboler ska drivas av byggmåttsdatabasen. De dynamiska parametrarna i
symbolerna hämtar sina data från nozzle data list och byggmåttsdatabasen så att ändringar
alltid sker automatiserat.
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Figur 2. Exemel av en P&IDsymbol uppritad i SmartSketch, med det fönster där dynamiska variabler skapas

Fler funktioner
Nozzle data list ska också vara kopplad till en acessdatabas vilken innehåller byggmått för
alla olika standarder och till en databas av dynamiska symboler, vars utformning styrs av data
i nozzle data list och byggmåtten i acessdatabasen. Ändras en parameter i nozzle data list ska
den dynamiska symbolen automatiskt uppdateras. Ett modellförslag för hur denna
byggmåttsdatabas kan se ut kan utläsas ur ER-diagrammet i Figur 3.
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Figur 3. Modellförslag på ett ER-diagram över byggdatabasen

Ritningshuvud är den del på en ritning där information om revisionsnummer, ritningsnamn,
skapare, skala, granskningsstatus etc. finns. Denna är tänkt att automatiskt fyllas med
information från användargränssnittet (formuläret) med ritningsnamn, beskrivning,
revisionsnummer och skapare.
Kontroll för placering och vyöverensstämmelse ska kunna ske genom en knapp som söker
igenom data från utrustningsritningen samt P&ID-data för att se vilka avvikelser som finns.
Fynden från kontrollen visas i en dialogruta samt genereras en PDF-fil till vilken
kontrollresultatet automatiskt skrivs.
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Bilaga III - Kravspecifikation
Skapa rapporter
Hämta info från P&ID
Parametriskt styrda symboler
Parametrarna ska kunna ändras manuellt
Biblioteket ska kunna utökas
Fullständig vyplacering ska kunna kontrolleras
Symbolernas överensstämmelse med studslistan ska kunna
kontrolleras
Funktionen för konceptet ska kunna kontrolleras och verifieras
Användarinstruktioner för konstruktören
Lösningen ska kunna konstrueras mha Smartsketch, MS SQL
Server databas och .NET programmering
Databasen ska kunna hantera flera olika måttstandarder
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