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Definitioner och förkortningar 

 
PLC Programmable Logic Controller, datorbaserat styrsystem. 

(Praktisk ProcessAutomation, PPA 2005) 

MSB Main Switch Board, El tavla ombord på fartyg för 

distribution av el till samtliga komponenter. 

CAD-program Computor- aided design, program för ritning eller 

skapande av tekniska konstruktioner eller arkitektur. 

C++ En variant av programmeringsspråk som används, andra 

varianter kan vara c#, python, java. 

ZIP-fil Ett filformat som används för att samla och komprimera 

filer så de tar mindre plats. Detta underlättar att skicka 

eller dela filerna. 

Bugg Detta är en felaktighet i datorprogrammet som gör att 

programmet inte beter sig som det är tänkt. Dessa är 

oftast orsakade, som misstag i källkoden, av 

programmeraren själv. 

Blackout tank Tank ombord på fartyg avsedd som reserv för matning av 

bränsle till en generatormotor i en oförutsedd situation. 

DG 1 Diesel generator nummer 1. 

EMG Emergency generator, nödgenerator som används vid 

bortfall av ordinarie generator. 

Booster modul En uppsättning av komponenter som används för att förse 

en uppsättning motorer med bränsletryck och konstant 

tillförsel av bränsle med rätt temperatur och densitet. 

Settlingtank Tank som används ombord för att låta bränsle, vatten och 

partiklar sedimentera sig. 

Bow Bogpropeller, propeller som oftast är placerade i fören 

och används för att öka fartygets manövreringsförmåga. 

Sjötunnel Ett stort vattenfyllt rör som förbinder två sjökistor och 

används som intern sjökista. 

VVX Förkortning av ordet värmeväxlare. 

Bitmap Är ett lagringsformat för digitala bilder. 

Pixelritning Bilder och figurer som är ritade i pixlar. 
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1 Sammanfattning 
Detta examensarbete handlar om ett program som skapats och utvecklats för att visa en simpel 

maskinrumssimulator och ge användare möjlighet att rita egna system. Användaren skall efter 

givna instruktioner rita upp olika typer av system för att få lite systemkännedom och en 

överblick av hur fartygssystem kan se ut. Det finns även en möjlighet att köra en simulering 

av de uppritade systemen, ifall användaren har förstått och följt instruktionerna korrekt.  

2 Summery 
This project is about a program I have developed to show a simple engine room simulator and 

give the user an opportunity to create their own systems. The user shall follow the instructions 

to create their own overview of a basic system. There is also a possibility to enter a simulation 

mode. There the user can check if their system act as expected and that the instructions is 

done correctly.  

3 Bakgrund 
Utvecklingen går framåt och är ständigt på förbättringsväg. Även övervakningssystemen 

ombord blir mer avancerade än vad de var för 20 år sedan. Där finns väldigt många äldre 

fartyg i bruk ännu och många redare väljer att nyinstallera övervakningssystem ombord för att 

ge besättningen en lättare överblick över samtliga system ombord. Vi har gått in i IT-åldern 

och allt fler produkter blir digitaliserade. Detta ställer även krav på att personalen har 

förståelse och inblick i hur allt hänger ihop och fungerar. Det finns även stora möjligheter att 

förbättra och förnya system som fortfarande är i sitt original sen fartygen byggdes. Själv har 

jag sett exempel på hur man digitaliserat en sotblåsar enhet, ifrån ett 2x3m skåp men 

säkringar, kontaktbrytare och timers ned till en liten enhet inte större än ett proppskåp, och 

funktionen blir säkrare då fler komponenter tagits bort som kan vara möjliga felorsaker vid 

haverier. Jag har även fått se en uppgradering av ett vakuumsystem för svartvatten ombord. 

Detta system hade blivit av med sitt stora styrskåp och ersatt med en liten PLC istället. Under 

min egen utbildning i kursen programmering så fick vi i uppgift att programmera en 

läskautomat. Detta var en bra uppgift för lärdom och förstå hur programmering utförs men 

detta hade inte så mycket koppling till sjöfarten eller system ombord. Därför skapas detta 

program för att ge elever en möjlighet att utveckla sina programmeringskunskaper inom något 

mer marint och familjärt av vad som kan komma att mötas ombord.  

4 Syfte 
Syftet med detta arbete är att ge elever och intresserade ett simpelt program där det finns 

möjlighet att rita olika typer av system efter givna instruktioner samt att kunna provköra en 

simulering av de system som har ritats. Programmet skall även efter likna sådana 

övervakningssystem som kan förekomma ombord eller på andra arbetsplatser. 
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5 Avgränsningar 
Då fartygssystem kan bli enormt stora och innehålla många olika system, så måste detta 

begränsas till en enklare simulator med dieselelektrisk framdrivning. Programmet behöver 

innehålla minst: 

 Power Management System. 

 Air system. 

 Fuel oil system. 

 Lubrication oil system. 

 Sea water cooling system. 

 Diesel Engine page. 

 Tank overview page. 

 

Komponenter: 

 Brytare. 

 MSB. (Huvudskena som används för distribuering av ström.) 

 Generator. 

 Bogpropeller. 

 Ventiler. 

 Kompressorer. 

 Tankar med nivåindikering. 

 Tryckgivare. 

 Pumpar. 

o Centrifugalpump. 

o Handpump. 

 Filter. 

 Värmeväxlare. 

 Motor. 

 Sjökista. 

 Flödespilar med text. 

 Spegelbild. (Används för att avspegla en redan inlagd komponent.) 

 Länsgropar. 

 

 

Programmet kommer använda sig utav simpla geometriska figurer för allt visuellt i systemen. 

Detta för att systemritningarna skall påminna om realistiska ritningar ifrån professionella 

CAD- program. Även för att jag känner mig begränsad av tiden för arbetet och vill lägga ner 

mer vikt på konstruktionen och syftet med simulatorn än det grafiska utseendet. 
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6 Metod 
Programmet kommer att skapas enbart för Windows på PC och programmeringskoden skrivs i 

Visual studio 2017. Visual studio 2017 ges ut av Microsoft och finns att ladda ner ifrån deras 

egna hemsida. Koden kommer att skrivas i C++ och som grafikhanterings bibliotek så 

används DirectX 9 för att detta stöds av de flesta datorer. Programmet kommer att ges som 

”open source” så att alla som vill kan ta en titt på källkoden. För att kunna se koden så 

behöver man Visual studio installerat på sin PC. Programmet finns att ladda ner som en ZIP-

fil ifrån ett forum, och adressen till forumet finns under källförteckning. Källkoden fås via 

mejl ifrån: mattias@hamnedalen.se 

 

7 Hur skall programmet tänkas fungera 
Vid uppstart av programmet så kommer användaren till en meny.  

Där kan användaren välja sitt användarnamn och allt som den personen ritar sparas i hans 

namn. Det är värt att poängtera att två likadana användarnamn ej kan användas utan de måste 

vara unika och programmet ser ej skillnad på stora eller små bokstäver. 

Användarnamnen går att ändra i ett avsett textdokument kallat: USERS.txt. Där finns bara 

plats för 10 aktiva användarnamn i programmet. 

Systemen sparas som ”användarnamn_system.txt” vilket gör att även om ens användarnamn 

inte finns med i textfilen så kan man skriva tillbaka det på en annan plats, och sparade 

ritningar kommer ändå att finns kvar. 

Där finns även möjlighet att ändra ifrån helskärmsläge till fönsterläge genom att antingen 

skriva ”true” eller ”false” i filen Init.txt, samt justering av storleken på programmet, då det 

körs i fönsterläge. 

 

Programmet innehåller två olika lägen:  

 Simulering. 

 Kreativitet. 

 

 

 

 

”Figur 7 - 1 Bild på startmenyn i programmet.” 
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7.1 Kreativitetläge. 
Här är det tänkt att användaren ritar sina egna system. Där finns olika flikar, på vänster sida i 

programmet, för de olika typerna av system som kan tillföras. 

Användaren får även en komponentlista som visas för de olika kommandona som används för 

att lägga in nya komponenter.  

Det rekommenderas att varje system som ritats sparas med knappen ”save” innan man byter 

system eller avslutar programmet, annars finns risken att användarens ritade system 

försvinner. 

 

7.1.1 Lägg till komponent 
Med olika bokstavskombinationer så väljs den komponent som man önskar infoga.  

Sedan får man ge komponenten ett ID nummer, låter man denna ruta vara tom eller om man 

skriver in text, så kommer programmet att automatiskt ge komponenten ett ledigt nummer. 

Det är dessa ID nummer som behövs att bli korrekta efter övningsmallen, om simuleringen 

skall fungera. (Se figur 7.1.1 - 1) 

 

 
”7.1.1 - 1 Här har användaren valt att tilldela ID-numret 1337 till komponenten.” 

 

Sedan placeras komponenten ut genom att användaren klickar in den på önskad plats. 
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7.1.2 Modifiering av placerad komponent 
Om användaren trycker på en komponent så kommer denna att markeras, detta visas genom 

att komponenten får en rektangel runt sig, undantaget är motorn som får en rektangel runt 

turbinhjulet och det är även där som motorn enbart kan markeras.  

Undantag ifrån detta beteende är linjer, där man behöver trycka på en av de två ändarna för att 

markera linjen, även här visas det att linjen är markerad med en rektangel. 

Vissa komponenter, som till exempel ventiler och pumpar kan roteras genom att användaren 

använder pil-tangenterna. 

Andra komponenter, som tankar, kan justera sin volym och larmgränser. Detta görs med de 

tangenter som framgår då komponenten är markerad. Om användaren håller inne shift-

tangenten vid justering så dubbleras hastigheten på ökningen/minskningen. 

En placerad komponent kan även ges en ny placering. Detta genom att hålla shift-tangenten 

nedtryckt och dra komponenten till en ny plats. 

Har komponenten fått fel ID-nummer så kan inte detta ändras i efterhand, utan då behövs 

komponenten tas bort med ”D” och sedan får användaren lägga in en ny komponent. 

 

7.1.3 Placering av ledningar 
Komponenten ”Pipe” används för att rita linjerna i systemet. 

När detta val är intryckt så visas en ”Drawing Line!” text, uppe till vänster, som indikerar att 

användaren nu ritar linjer. En linje dras ifrån punkt 1 till punkt 2 genom att trycka ner och 

hålla nere musknappen. Då knappen släpps så skapas linjen. Användaren kan nu dra en ny 

linje genom att på nytt trycka och dra musen. Genom att klicka på höger musknapp så 

avslutas ritandet av linjer och texten ”Drawing Line!” försvinner. (Se figur 7.1.3 - 1) 

 

Genom att antingen dra linjen ifrån vänster till höger, eller ifrån höger till vänster så kommer 

man få en effekt av att linjen passerar en annan linje. Detta gäller även om man drar uppifrån 

och ner eller ner ifrån och upp. Detta gör det möjligt att skapa ledningar som passerar 

varandra. Denna funktion är ej optimalt implementerad ännu, vilket gör att många linjer kan 

behöva skapas för att få önskad ritning. (Se figur 7.1.3 - 1) 

 

 
”Figur 7.1.3 – 1 Här kan man se ett exempel på hur olika linjer framstår beroende på om de ritas uppifrån och 

ner eller nedifrån och upp. Den vänstra linjen läggs över den lodräta linjen, medan den högra flyter samman. ” 
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7.1.4 Flödespilar och text 
Flödespilar är den komponent som även kan användas för att infoga en text. När flödespilen 

infogas så dyker texten ”Add text: ” upp, i fönstrets vänstra överkant. Nu får användaren 

möjlighet att kortfattat infoga en text till en flödespil. Detta kan användas både för ledningar 

eller som informationstext. Ett exempel kan ses i figuren 7.2 – 1, där pilen används som 

informationstext för indikeringen av kylvattentrycket till brytarna åt propellrarna. 

 

7.2 Simuleringsläge. 
Här kan användaren simulera de system som ritats in efter de mallar som finns under rubriken 

övningsuppgifter. Skulle de inträffa att något är fel ritat så kommer simuleringen inte att bete 

sig som förväntat. 

 

 

 
”Figur 7.2 – 1 Ett ritat power managementsystem som körs i simuleringsläge.” 

8 Utförande och planering 
För att kunna tackla denna stora utmaning så kommer arbetet att behöva delas upp i mindre 

etapper. 

 

8.1 Del 1: Grund mallen 
Skapa grundmallen, detta skall bli grunden till hela programmet och en mer strukturerad och 

väl förbered grund underlättar uppbyggnationen av nästa del. 

  

Skapa en meny där respektive användare finns sparad, samt möjligheten att skapa nya 

användare och ta bort användare. 

 

Skapa olika inställningsalternativ. Om användaren vill köra programmet i fönsterläge eller i 

helskärmsläge.  
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8.2 Del 2: Skapa ritningsdelen av systemen. 
 Skapa samtliga komponenter ifrån komponentlistan. 

 Lägg till en ”spara” funktion. 

 Lägg till en ”ladda” funktion. 

Detta ger möjlighet att komma igång och rita de system som skall finnas.  

Strukturera upp hur komponenterna skall hanteras och användas. Samt hur 

sammankopplingen mellan olika komponenter skall struktureras upp. 

 

8.3 Del 3: Simulering 
 Skapa en simulering med de ritade systemen. 

 Börja med att hårdkoppla logiken för att få simulatorn att fungera, detta även för att 

lägga grunden för ett automatiskt kopplande system. 

8.4 Del 4: Slutskede 
Se över buggar och fel, detta kan behövas göras lite till och från i mellan de olika stegen för 

att hålla programmet i ordning. 

Det finns buggar i programmet som jag är medveten om att de finns, men tiden räcker inte till 

för att fixa dessa. 

Där finns situationer där samma komponent får identiska id nummer, lösningen är att ta bort 

dessa och lägg in nya med andra nummer. Programmet skall själv upptäcka om dubbla id 

nummer används, men där finns något som gör att detta blir fel. Symptomen på detta fenomen 

är att något osynligt får en markering när användaren valt att trycka på något annat.  

(Se figur 8.2 – 1) 

 

”Figur 8.2 – 1 Bugg som inträffat, användaren har försökt markera tank 315 medan en okänd komponent har 

markerats istället, detta för att den okända komponenten har samma id nummer som tanken.” 
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9 Slutresultat 
Efter att ha lagt ned en enorm tid på arbetet så finns där nu ett program som uppfyller det 

syfte som angetts. Användare har möjlighet att rita system efter instruktioner och sedan testa 

om dessa fungerar i simuleringsläget. Jag känner att de viktigaste delarna som behövdes för 

denna simpla simulator finns med. Där finns även en egen variant av ett system under 

användarnamnet ”Hamnedalen”, som varit grunden för instruktionerna och för hur 

simuleringen skulle läggas in. Eftersom mycket tid lagts på koden och simulator logiken så 

finns där en del fel och ”buggar” som inte hunnits korrigeras. Att man inte kan flytta runt 

linjer med shift-tangenten utan enbart ena hörnet av linjen, är ett av felen som inte upptäckte 

förrän i slutet av arbetet. Även ”bugget” med id nummer som kan inträffa upptäcktes alldeles 

för sent för att kunna åtgärdas.  

 

9.1 Syfte ifrån början 
Syftet från början med mitt arbete var att eleverna själva skulle kunna programmera fram 

olika former av system i en maskin och dess uppbyggnad, programmet skulle lösa den logiska 

kopplingen automatiskt så inte användaren skulle behöva följa en mall.  

Det som gick snett var tidspressen och den omfattade storleken på koden som krävs för att få 

detta att funka. Jag fick inte koden att lyckas koppla ihop logiken själv, vilket har lett till att 

programmet i dagens läge kräver att rätt id nummer används på komponenterna, detta för att 

få simuleringen att fungera. Alla id nummer finns uppskrivna i de instruktioner som finns.  

Så istället för att det går per automatik så måste användaren själv förstå instruktionerna och 

knappa in rätt id nummer på komponenterna. 

Detta gör att utgångsläget inte är på samma plan som ambitionen var, men det kom så nära det 

bara kunde inom den tidsram som arbetet pågått. Just nu är den största skillnaden på den 

automatiska och manuella hanteringen av id nummer.  
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10 Övningsuppgifter 
För att kunna få simuleringen att fungera i nuvarande stadie av arbetet så krävs det att man 

sätter rätt id nummer på komponenterna. Detta är för att programmet inte automatiskt förstår 

hur systemen kopplats av användaren. Simuleringskoden har fått läggas in manuellt i 

källkoden för programmet. Därför krävs det att användaren ritar systemen efter de uppsatta 

instruktionerna som följer här nedan, men den visuella biten av hur systemet skall se ut, kan 

användaren bestämma själv. Blir det feltolkat så kommer simuleringen att börja bete sig fel 

och inte som förväntat av användaren. 

 

10.1 Rita Nödgenerator Systemet. 
Nödgeneratorns (id 1000) bränsletrycksgivare (id 1007) får sitt tryck antingen ifrån 

blackouttanken (id 1001) eller ifrån dagtanken (id 316) men då via en ventil (id 310). 

Blackouttanken (1001) bunkras via ventil (id 1003) och har en avstängningsventil (id 1004) 

på utloppet under tanken. 

Startmotorn till nödgeneratorn är tryckluftsdriven och får sin matning ifrån en tryckluftstank 

(id 1002). Denna tank fylls på med luft via en manuell handpump (id 1010) och efter tanken 

sitter en avstängningsventil (id 1005). 

Tryckluftsgivaren (id 1008) sitter på motorn och kräver minst 1,8 bars tryck för att starta 

motorn. 

Monterat på motorn sitter även en mekanisk driven smörjoljepump (id 1015). 

 

10.2 Rita ett power managementsystem.  
Systemet består av en huvudskena som är uppdelad i styrbord och babord men hjälp av en 

brytare (id 100). Styrbord sida har en MSB (id 133), denna är inkopplad mot brytare (id 103) 

som går till EMG (id 104) samt brytare (id 109) som går till bogpropellern (id 110). På 

babords MSB (id 134) så är generatorn (id 105) för DG 1 inkopplad och sektionerad med 

brytare (id 102). Här finns även brytaren (id 108) till framdriftpropellern (bow, id 111). 

 

10.3 Rita ett tryckluftssystem.  
Tryckluftssystemet ombord består av ett tryckluftkärl (tank, id 203). Det finns en tryckgivare 

(id 204) och en dränering (id 205) monterat på tanken. Ut från tanken sitter en ventil (id 206) 

som går till startluften för DG 1. Luften till detta kärl kommer ifrån två eldrivna kompressorer 

(pumpar, id 201, id 202).  

 

10.4 Rita ett bränslesystem.  
Bränslesystemet är ett simpelt system utan booster moduler. Systemet består av en bunkertank 

(id 314) den har en ingående ventil (id 308) och en utgående ventil (id 309). Bunkerventilerna 

till denna tank har id 300 eller 301. Från bunkertanken så pumpas bränslet till en settlingtank 

(id 315) och detta görs med en transferpump (id 312). Settlingtanken har en ingående ventil 

(id 307) och en utgående ventil (id 306). Mellan settlingtanken och dagtanken (id 316) så 

används en separator (pump, id 310). Separatorn har en tryckventil (id 303) och även en 

rundsepareringsventil (id 305) som kommer ifrån dagtanken. Ifrån dagtanken går bränslet via 

en avstängningsventil (id 302) till både nödgeneratorn och dieselgenerator 1.  
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10.5 Rita ett smörjoljesystem. 
Det skall finnas en förrådstank (id 407) som fylls på med en bunkerventil (id 408). Fyllningen 

till DG 1’s oljesump (tank, id 406) sköts av en transferpump (id 410) med en sug (id 409) och 

tryckventil (id 415). På motorn (id 400) sitter en eldriven smörjoljepump (id 401). Denna går 

genom smörjoljekylaren och sedan finns där en avstängningsventil (id 403) innan ledningen 

går vidare till två parallellkopplade filter. Det ena filtret har ventil med id 412 före och en 

ventil med id 411 efter filtret. Det andre filtret har ventil med id 413 före och ventilen efter 

filtret har id 414. Sedan går ledningen tillbaka till sumpen på motorn och på ledningen sitter 

tryckgivaren (id 404) för smörjoljan. Motorn har även en påhängspump (id 402) som håller 

trycket igång när motorn kör, denna är parallellkopplad mot den eldrivna pumpen. 

10.6 Rita ett sjövattensystem. 
Sjövatten systemet består av en sjötunnel med ett hög sug (ventil, id 515) och ett låg sug 

(ventil, id 516). För kylning av dieselgeneratorns motor så sitter en VVX monterad, 

värmeväxlaren har en tryckgivare (id 513). Innan värmeväxlaren sitter en pump (id 510) med 

avstängningsventiler. Sugventilen har id 511 och tryckventilen har id 512. Efter 

värmeväxlaren sitter en avstängningsventil (id 519) innan vattnet pumpas överbord, genom en 

överbordsventil (id 514). 

 

För kylning av huvudbrytaren till framdriftpropellern (bow, id 111) så är en värmeväxlare och 

tryckgivare (id 509) monterad. Denna delen av systemet tar sitt vatten ifrån sjötunneln med en 

ventil (id 503) och en pump (id 501). Pumpen har en utgående ventil (id 505) innan 

värmeväxlaren till brytaren för framdriftpropellern. Man kan även by-passa till värmeväxlaren 

för bogpropellern (bow, id 110). Efter värmeväxlaren sitter en avstängningsventil (id 517) 

innan vattnet pumpas vidare överbord via överbordsventilen (id 514).  

 

För kylningen av brytaren till bogpropellern (bow, id 110) så är en VVX med tryckgivare (id 

508) installerad. Denna sida ligger parallellt uppkopplad mot kylningen av brytaren för 

framdriftspropellern. Pumpen (id 502) tar sitt vatten ifrån sjötunneln där en sugventil (id 504) 

sitter monterad. På trycksidan av pumpen sitter en avstängningsventil (id 506) innan 

ledningen går in i värmeväxlaren. Det sitter även en bypass ventil (id 507) som går till 

värmeväxlaren för framdriftspropellern. Efter värmeväxlaren sitter en avstängningsventil (id 

518) innan sjövattnet går överbord genom överbordsventilen (id 514). 
 

”Figur 10 - 1 Här håller användaren på att rita ett sjövattensystem.” 



11 

 

10.7 Rita ett sanitetssystem. 
Sanitetsanläggningen ombord består av en svartvattentank (id 601) med sugventil (id 607) och 

två stycken gråvattentankar. Gråvattentank 1 (id 602) med inloppsventil (id 609) och 

tömningsventil (id 605). 

Gråvattentank 2 (id 603) med inloppsventil (id 610) och tömningsventil (id 606).  

 

Tömning av samtliga tankar går iland och detta sker med en tömningspump (id 604) som har 

en tryckventil (id 608). 

 

10.8 Rita en överblick sida för dieselmotor 1. 
Här finns en överblick på dieselmotorn (id 400). Före bränsletrycksgivaren (id 320) så sitter 

en avstängningsventil (id 313) för bränslet till motorn. Motorn stoppar om bränsletrycket 

sjunker under 2.2 bar. 

Här skall även smörjoljetrycksgivaren (id 404) visas. Motorn kommer stoppas om 

smörjoljetrycket sjunker under 3.0 bar. 

Motorn kyls med sjövatten och om kylvattenflödet försvinner så stoppas motorn. 

För att starta motorn så krävs det minst 19 bars startluftstryck på tryckgivaren (id 210). 

 

10.9 Rita en överblick sida över alla tankar. 
Använd komponenten ”mirror” och sätt id numret på den tank som du vill spegla. 

Lägg upp samtliga tankar så du får en överblick på allihop. 
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11 Vidareutveckling 
Där finns många delar i programmet som kan vidareutvecklas och förbättras. 

Någon med inblick i programmering med Visual studio skulle till exempel kunna: 

Fixa buggar i programmet och se över optimering av loopar och systemuppbyggnad. 

Komponenter som kan behövas lägga till för att utveckla vidare: 

 3-vägs ventiler. 

 Reglerstyrda ventiler. 

 Pumpar: 

o Kolvpump. 

 Separatormodul. 

 Huvudmaskin. 

 Flödesmätare. 

 Bränslemodul. 

 

Någon med intresse för ritning och design skulle kunna: 

Rita om samtliga komponenter till bitmap bilder. Detta skulle göra programmet snabbare än 

vad det är i nuvarande stadie, då programmet enbart använder sig av geometriska figurer och 

manuellt kodade pixelritning för det visuella som visas på bildskärmen.  

12 Källförteckning 
(”My Exam Project”) Tillgängligt: 

https://forum.planetchili.net/viewtopic.php?f=3&p=27368#p27368 

Hämtad 23-08-2018 

 

(Praktisk ProcessAutomation) Göran Malmberg, Kim Nyborg (2005). Praktisk 

ProcessAutomation, Skogsindustrins Utbildning i Markaryd AB, sidan 221. 

 

(”CAD” – Computor aided design) Tillgängligt:  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_design 

Hämtad 05-09-2018 

 

https://forum.planetchili.net/viewtopic.php?f=3&p=27368#p27368

