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Arbetsgång för 3D CAD 
 
 
När du startar en assembly 

 
• Definiera en ny Level Of Details, LOD 

� Högerklicka på representation – Level Of Detail 
� Välj New 
� Enkelklicka på den nya LOD, level of detail1 
� Namnge till Layout 

 
När du arbetar med en assembly 
 

• Arbeta med assemblyn tills den vänstra rutan i aktivitetsmätaren (total occurrenses in 
active dokument) uppgår till ca 100 eller assemblyn är klar  

• Definiera om Layout 
 
Definiera om LOD - Layout 

 
• Klicka i rit-ytan 
• Högerklicka i rit-ytan 
• Välj Selection, Internal components – Inventor markerar det som kan tas bort 
• External components – Inventor markerar det som kan behållas 
• De delar som programmet föreslår markeras i katalogträdet, högerklick och välj 

suppress 
• De delar som blir suppressade döljs 
• Justera om det finns delar som behöver synas eller inte genom att suppressa eller 

unsuppressa del för del 
�  högerklick på komponenten i katalogträdet eller på ritningen, välj 

suppress eller unsuppress 
 
 
När du hämtar in en del-assembly, Place component 
 

• Använd LOD layout när du kör place component 
� Tryck på Options, längst ner på dialogrutan 
� Välj Level of Detail representation – Layout 

 
Hämtning av Leverantörsdelar 
 

• Importera delen från leverantören 
• Definiera en ny LOD 
• Namnge till Layout 
• Suppressa genom selection – internal component   
• Suppressa det som Inventor föreslår 
• Markera och suppressa allt som inte behövs 
• Markera och unsuppressa allt som behövs 
• Spara komponenten 



Bilaga 1: 2 
• Använd options – level of details representation – Layout vid inhämtning till 

assemblyn 



 Bilaga 2 
Större presentation: Master, total occurrases in active document: 712 

Större presentation: Layout, total occurrases in active document: 82 



Presentation, Level of details: Layout  Bilaga 3 
Total occurrences in active document: 8 



Presentation i Level of details: Master  Bilaga 4 
Total occurrences in active document: 78 
 

 
 


