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ABSTRACT  

 

The work has been carried out as a product development project at Saab AB in Arboga, focusing 

on construction. Saab in Arboga develops test systems for JAS 39 Gripen, whose purpose is to 

verify all the contacts. This is done by using the test system, ATE. 

 

Before testing can begin, the wiring harness in the ITA must be verified. Currently this is done 

manually, and due to wiring extent, the risks of incorrect measurements are apparent. In addition 

to incorrect measuring, the extent of the wiring can also lead to incorrect wiring in production. 

These errors can result in the test system fails, which means great financial loss for the company. 

 

The project's aim was to develop an automated measurement process and produce a prototype, 

in order to verify that the ITA is correctly connected before the simulation is done. The main 

issue for the project has been if an automated measurement process can obtain sufficient 

precision to replace manual measurement. 

 

By analyzing the market for automated movement, a number of concepts for the overall 

measurement process were generated. The concepts were evaluated with decision-matrix 

method, as well with regard to the complexity of the required software management for each 

concept. 

 

The measurement process that was chosen based on the 3D printer and its underlying mechanics 

and automation. To realize the concept to a fully working prototype the process of product 

development was broken down in segments. This reduced the level of complexity, while it 

contributed to simplify optimization. In order to achieve optimum design every segment 

consisted of concept generation and concept evaluation. 

 

The construction which is the basis for the prototype is an off-the-shelf solution, and based on 

the parts used in the milling machine x-Carve. The overall structure is based on the milling 

machine, however modified to the extent that the purpose can be achieved. The choice to base 

the design on the X-Carve was made against the background that it harmonized well with the 

overall concept of measuring process, but also well with the concepts generated in the broken 

down segments, mentioned above. The underlying factor to the use of components which is an 

off-the-shelf solution to the design is a result of the project vastness and the provided time. 

 

The developed prototype lives up to the requirements. Empirical tests indicate that the prototype 

obtains sufficient precision to perform measurements. The results of the tests carried out shows 

that manual labor can be replaced, and therefore leads to the conclusion that the prototype proved 

useful. 

 

The prototype has some potential for development, why it is recommended to examine each 

segment if additional optimizations must be made. 

  



 

SAMMANFATTNING 

 

Arbetet har utförts som ett produktutvecklingsprojekt åt Saab AB i Arboga, med inriktning på 

konstruktion. Saab i Arboga utvecklar testsystem för JAS 39 Gripen, vars syfte är att verifiera 

samtliga kontakter. Detta sker med hjälp av testsystemet, ATE. 

 

Innan ett test kan ske måste kablagedragningen i ITA:n verifieras. Detta sker i dagsläget 

manuellt, och till följd av kablagets omfattning är risken för felmätningar uppenbar. Utöver 

felmätningar så bidrar kablagets omfattning även till att felkopplingar i produktionen uppstår. 

Dessa felkällor kan resultera i att testsystemet havererar, vilket innebär stor ekonomisk förlust 

för företaget. 

 

Projektets syfte har varit att utveckla en automatiserad mätprocess samt tillverka en prototyp, för 

att kunna verifiera att ITA:n är rätt kopplad innan testet sker. Huvudfrågeställningen för projektet 

har varit om en automatiserad mätprocess kan erhålla tillräckligt hög precision för att ersätta 

manuell mätning. 

 

Genom att analysera marknaden för automatiserad rörelse togs ett antal koncept för den 

övergripande mätprocessen fram. Koncepten utvärderades med Pughs matris, samt med 

avseende på komplexiteten hos krävd mjukvaruhantering för varje koncept. 

 

Den mätprocess som valdes baseras på 3D-skrivare och dess bakomliggande mekanik och 

automation. För att realisera konceptet till en fullt fungerande prototyp delades 

utvecklingsarbetet ner i delmoment. Detta sänkte komplexitetsnivån, samtidigt som det bidrog 

till enklar optimering. För att uppnå optimal konstruktion innefattade varje delmoment 

konceptgenerering och koncept utvärdering. 

 

Konstruktionen som står till grund för prototypen är en off-the-shelf lösning, och bygger på 

delarna som används i fräsen X-Carve. Konstruktionen som fräsen bygger på har dock 

modifierats till den grad att syftet kan uppnås. Valet att basera konstruktionen på X-Carve gjordes 

mot bakgrund att den harmoniserade väl med det övergripande konceptet på mätprocess, men 

även väl med koncepten i delmomenten. Den bakomliggande faktorn till att använda 

komponenter som är en off-the-shelf lösning till konstruktionen är till följd av projektets 

omfattning och den tillhandahållna tiden.  

 

Prototypen som har utvecklats lever upp till ställda krav. Empiriska tester påvisar att prototypen 

erhåller tillräckligt hög precision för att kunna utföra mätningar. Resultatet av de utförda testerna 

innebär att manuellt arbete kan ersättas, och därför kan slutsatsen att prototypen fyller sitt syfte 

dras.  

 

Prototypen har viss utvecklingspotential, varför det rekommenderas att undersöka varje 

delmoment om ytterligare optimeringar kan göras. 
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1. INLEDNING 

1.1. Saab AB 

1937 var det uppenbart att Europa var på väg till en stor konflikt, en konflikt som kom att bli den 

största i världshistorien. Sverige hade under en längre period varit neutrala och under samma 

period hade det rått fred i landet. 

 

Till följd av det hätska klimatet som uppstod i slutet av 30-talet valde den svenska regeringen att 

förbereda sig på det värsta, och den 2:a april 1937 grundades Saab, med bas i Trollhättan. 

Företagets syfte var att säkerställa landets säkerhet genom att skapa ett upplag av krigsdugliga 

militära flygplan och andra vapensystem. 

 

I dagsläget ligger företagets fokus på tre strategiska områden, försvars- och säkerhetslösningar, 

system och produkter, samt flygteknik. Saab är i dagens läge ett globalt företag som finns i alla 

världsdelar, och det har genom tiderna haft väldigt många samarbeten med andra länder vilket 

har gynnat svensk export i stor utsträckning. 

 

I sin repertoar har Saab AB produkter som simuleringsutrustning, militära och civila flygplan, 

luftvärnsrobotsystem, samt pansarvärnsvapen så som Granatgevär m/48 och AT4/CS. Företaget 

är ledande inom militära flygplan, och har producerat ett antal världskända flygplan. Bland de 

mest kända är Saab 29 Tunnan, Saab 37 Viggen, samt Saab 39 JAS Gripen (Saab Group - 

Defence and Security, u.d.). 

 

1.2. Bakgrund 

Samtliga komponenter som ingår i JAS 39 Gripen behöver testas kontinuerligt för att säkerställa 

att ingående mjukvara fungerar som förväntat. Detta sker genom att testa komponenterna från 

planet med hjälp av testsystemet ATE, Automatic test Equipment i kombination med testadaptern 

Interface Test Adapter.  

 

Testadaptern kallas vanligtvis för ITA, och den är en anslutningspunkt och mellanhand för 

kablaget mellan ATE och komponenterna från JAS 39 Gripen, även kallat UUT, Units Under 

Test. I avsnitt 3.1. Testsystem återges en schematisk bild över testsystemet som helhet.  

 

Ovanstående innebär att ITA:n förlänger samtliga ingångar samt utgångar från UUT som skall 

testas för att kunna ansluta dessa till ATE. 

 

Kablagedragningen mellan modulerna som fästes på ITA:n och anslutningskontakterna till 

komponenterna från JAS 39 Gripen sker via manuellt arbete av Saab i Arboga. Figur 1 

åskådliggör den omfattande kablagedragningen. 

 

 
Figur 1 - Kablagedragning ITA 
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Innan ett test av komponenterna utförs i ATE måste en verifiering av ITA:n ske, detta för att 

säkerställa att all kablagedragningen är korrekt kopplad. Denna verifiering utförs med manuella 

mätningar på kontaktstiften, vilket inte bara är en ineffektiv och väldigt tidskrävande metod, utan 

den är även känslig för den mänskliga faktorn. En felkoppling kan antingen leda till att 

kortslutning uppstår, eller att en för hög spänning matas in i UUT eller ATE vilket kan resultera 

i haveri av komponenter. 

 

Inom en snar framtid ska denna tillverkning av kontaktmoduler på ITA:n, som nu sker i Arboga, 

förflyttas till Brasilien. Eftersom att tillverkningen kommer att flyttas till Brasilien vill Saab i 

Sverige kunna verifiera att uppsatta krav på kablagedragning stämmer. Saab har som mål att 

utföra denna verifiering automatiskt. 

 

Genom att utveckla en automatiserad mätprocess kan kontrollmätningarna drastiskt 

tidsoptimeras, och den variation som uppstår vid manuell mätning kan elimineras. Företaget 

kommer även att kunna verifiera ett korrekt utfört arbete, vilket är av stor vikt när arbete 

outsourcas till andra länder och platser.  

 

1.3. Projektdirektiv 

Nedan specificeras projektdirektiv som är formulerade av Saab. Dessa projektdirektiv ger en 

övergripande bild av vad som ligger till grund för projektet. 

 

1. Konstruera mekanik för XYZ–styrning av mätdon (stegmotorer, linjärenheter mm). 

2. Identfiera fördelaktig styrelektronik för stegmotorer. 

3. Identifera, eller utveckla programvara för styrning av mätdon till rätt position. 

4. Utveckla en prototyp och testa. 

 

Direktiven medför att projektet är väldigt styrt redan från projektets uppstart. Genom att se 

projektet från ett annat perspektiv kan ett antal andra lösningsmetoder behandlas. Detta öppnar 

upp möjligheterna för nytänkande innovativa lösningar. 

 

1.4. Problemformulering 

En automatiserad mätprocess ska identifieras, och en prototyp baserad på mätprocessen ska 

produceras och testas. Prototypen ska kunna genomföra automatiserade kontrollmätningar på 

angivna kontaktstift i adaptern. 

 

För att mätningar ska kunna utföras på kontaktstift måste det etableras vilken typ av mekanik 

som ska användas för att orientering i rummet ska kunna ske, alltså i x-, y- och z-led. Eftersom 

att mätprocessen till stor del ska vara automatisk behöver optimal konstruktion identifieras. 

 

Då en större del av alla mätningar kommer att ske på ITA:n är en väsentlig del i projektet att 

utveckla en infästning som medför att ITA:n inte kan medge glapp. En övervägande del av 

kontaktstiften är av samma slag, dock kan variationer i kontaktstift förekomma. Kontaktstiftens 

variation medför att mätdon måste utformas efter det kontaktstift som mätningar ska ske på. 

 

En automatiserad mätprocess innebär att kommunikation mellan dator och mekanik måste ske, 

därför måste mekaniken vara utformad på så sätt att denna kommunikation faktiskt kan etableras. 

Kommunikation innebär att fördelaktig styrelektronik måste identifieras och användas, vilket 

även medför att val av mjukvara måste skapas, eller vara av en modifierbar sort. 
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1.5. Syfte 

Projektets syfte är att undersöka om en automatiserad mätprocess kan utvecklas, och hur en 

konstruktion baserad på denna process ska utformas för att lösa de problemen som står till grund 

för projektet. Syftet är alltså att bevisa om det är möjligt att automatisera mätningarna och på så 

vis ersätta det manuella arbetet. Projektet kommer att fungera som ett Proof of concept, viket 

betyder att gruppen ska bevisa om ersättning av manuellt arbete kan göras med vald mätprocess. 

 

1.6. Frågeställningar 

F1. Kan en automatiserad mätprocess erhålla en tillräckligt hög precision för att ersätta en 

manuell mätning? 

F2. Hur kan mätningarna automatiseras? 

F3. Hur ska konstruktionen utformas? 

 

1.7. Mål 

För att projektet ska uppfylla sina syften kommer arbetet bygga på mål upprättade av Saab, med 

hjälp av handledarna Göran Pettersson och Klas Mälman. 

 

1. Att tillverka en prototyp som kan mäta på minst två kontaktstift samtidigt. 

2. Att tillverka en prototyp som kan utföra mätningar på stift med olik utformning. 

3. Att tillverka en prototyp med mätprecisionen som ej överskrider 0,10mm, vilket innebär 

en radie på 0,05mm kring kontaktstiften. 

 

1.8. Avgränsningar  

Resultat – Det slutgiltiga resultatet kommer att redovisas i form av en prototyp samt en rapport. 

En presentation kommer att hållas både för Mälardalens högskola och Saab AB. 

 

Hårdvara – Gruppen kommer att tillverka en fullt fungerande prototyp utifrån det utförda 

produktutvecklingsarbetet. På grund av den ringa tiden som finns att tillgå kommer en 

avgränsning att göras som innebär att konstruktionen endast skall kunna utföra mätningar på två 

olika utformade kontaktstift. 

 

Mjukvara – Då bristande kunskap och erfarenhet av mjukvara råder kommer därför 

mjukvaruarbete att överlåtas till personer med rätt kompetens. I slutskedet av detta projekt 

behöver mjukvaran inte vara optimal för det slutgiltiga ändamålet. Endast förenklade 

kontrollmätningar ska kunna utföras för att påvisa om det är en lösning på problemet. 

 

Konstruktionslösning – Prototypen skall endast påvisa funktionalitet, och behöver därmed ej 

vara optimal för det slutgiltiga ändamålet, eftersom att projektet kommer att fungera som ett 

Proof of concept. 

 

På grund av projektets omfattning i kombination med den tillhandahållna tiden kommer 

befintliga mekaniska lösningar att undersökas för att eventuellt, om möjligt, utgå från delar av 

dessa.  
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2. ANSATS OCH METOD 

2.1. Vattenfallsmodellen 

Vattenfallsmodellen är en utvecklingsprocess som huvudsakligen appliceras på 

mjukvaruutveckling, men har på senare tid kommit att bli en utvecklingsprocess som även 

tillämpas vid produktutveckling. Modellen anses vara en klassik approach till utveckling, då den 

ofta har stått till grund för diverse utveckling. 

 

Vattenfallsmodellen bygger på ett antal faser, där varje fas har specifikt uppsatta mål så måste 

fullföljas innan nästa fas kan påbörjas. Modellen är relativt enkel att förstå då den är linjär och 

sekventiell, men samtidigt ger en projektgrupp en bra uppskattning var man befinner sig i 

utvecklingsprocessen. När en fas i modellen är avslutad går det inte att gå tillbaka till den 

specifika fasen, utan utvecklingen flödar vidare. 

 

En av fördelarna med vattenfallsmodellen är att när utveckling sker enligt den så ges en fördel i 

tidsplaneringen, då det är mycket enklare att uppskatta tidsåtgång i diverse steg samtidigt som 

det blir påfallande enkelt att etablera deadlines för olika delmål. En annan fördel med modellen 

är att den har bevisats fördelaktig i utvecklingssammanhang där tidspress har varit ett problem. 

 

Nackdelen med vattenfallsmodellen är att den ger lite utrymme åt reflektion och revision, två 

delar i projekt som brukar vara av stor vikt. I tidspressade projekt finns det vanligtvis inte tid åt 

reflektion och revision (House, u.d.). 

 

Vattenfallsmodellen åskådliggörs i Figur 2. 

 

 
Figur 2 - Vattenfallsmodellen (Reboot81, 2014) 
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Kravspecifikation – Är ett slags dokument som hänvisar till hur en produkt ska se ut, och hur 

den ska fungera. 

 

Design – Är en process där produkten designas. Beroende på hur långt in i fasen projektet är så 

kan designen antingen vara en enkel skiss, eller en 3D-modell av den tänkta slutprodukten. 

 

Konstruktion – Är processen där designen blir övergår från abstrakt till konkret. Produkten 

skapas. 

 

Integration – Är processen där produkten integreras i tänkt sammanhang. 

 

Test – Är processen där den färdiga konstruktionen testas för att se om den överensstämmer med 

de krav som upprättades i kravspecifikationen. 

 

Installation – Är processen där slutprodukten når konsumenten. Installation innebär således att 

produkten brukas av konsumenten. 

 

Underhåll – Är processen där slutprodukten underhålls. Beroende på produktens komplexitet så 

kan underhållet var en förhållandevis stor del av alla intäkter. 

 

Den huvudsakliga arbetsmetoden som har använts för att realisera den automatiserade 

mätprocessen är vattenfallsmodellen, vilket är en fördelaktig modell för projekt i många 

avseenden.  

 

Den främsta fördelen är att modellen lämpar sig bra för projektet då det bara finns viss tid att 

tillgå, men modellen har även fördelen att den är enkel att förstå. Vattenfallsmodellen ger även 

en bra överblick på projektet som helhet. Anledningen till valet av utvecklingsmodell är den stora 

omfattningen av projektet i kombination med den tillhandahållna tiden. Vattenfallsmodellen ger 

även en bra överblick, vilket är en fördel då projektgruppen är involverad i varje steg i 

utvecklingsprocessen. 

 

2.2. Datainsamling 

Vid insamling av data finns två olika forskningsmetoder, kvalitativa metoder samt kvantitativa 

metoder. Kvalitativa metoder har primärt ett förstående syfte där en djupgående förståelse av 

problemet eftersrävas. Metoden kännetecknas av närhet till källan där information hämtas ifrån. 

Kvantitativa metoder är  mer formaliserade, mer strukturerade och bygger till stor del på siffror 

och statistik (Holme & Solvang, 1997). 

 

Datainsamlingen för detta examensarbete har skett utifrån den kvalitativa forskningsmetoden då 

en stor del av arbetet innebar informationsinsamling. Detta för att erhålla en tillräckligt hög 

kunskapsnivå samt en tillräckligt djup problemförståelse, vilket ökar chanserna till att angripa 

problemet korrekt. 

2.2.1. Litteratursstudie 

För att erhålla den krävda kunskapen inför projektet behövde information samlas in och 

behandlas. Information om relevanta områden så som linjärenheter, motorstyrning, 

mikrokontrollerkort med mera erhölls till största del från elektroniska källor. Dock kunde ej 

internet användas för att få en djupare förståelse av det bakomliggande problemet kring projektet. 

På grund av detta samlades information in på plats på Saab enligt de två nedanstående rubrikerna. 

En mindre del av litteratursstudien redovisas i avsnitt 3.1.Testsystem. 
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2.2.2. Gruppdiskussioner 

Den övervägande delen av informationsinhämtning för detta arbete har skett i form av 

gruppdiskussioner. Ideér, tankar samt funderingar har kontinuerligt diskuterats med projektets 

två handledare, Göran Pettersson samt Klas Mälman. Öppna diskussioner har även förts med 

flertalet andra anställda för att få en så bred och djup förståelse som möjligt. 

2.2.3. Observationer 

“To observe, as amundane, day-to-day operation in the field, is to orient one´s consciousness 

and one´s actions explicity to look, to listen, and to ask “whats happening”. It is to ask one´s 

self: What is the order in, or “meaning of”, what´s happening?” (Loftland, 1971). 

 

I det inledande stadiet av projektet utfördes passiva observationer i verkstaden där ITO:r 

tillverkas samt kontrolleras. Komplexiteten med avseende på kablagedragning redovisades 

visuellt med praktiska exempel. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

3.1. Testsystem 

I nedanstående text beskrivs principerna för testprocessen, informationen är hämtad från 

rapporten ”Wiring Information for AIU227 TF 10129” som är utfärdad av Daniel Urdh Saab AB 

2010-03-04. (Urdh, 2010) 

 

Alla instrument för samtliga simuleringar och mätningar är fritt tillgängliga i anslutningsfältet. 

De kan anslutas direkt till UUT:n eller anslutas via multiplexer/matris, de är även fritt tillgängliga 

i anslutningsområdet (Urdh, 2010).  

 

Målet med att få anslutningsfältet universellt leder automatiskt till vissa nackdelar. De individer 

som monterar ihop ITA:n måste med manuellt arbete bilda kontakt mellan UUT och multiplexer, 

mellan multiplexer och matrix samt mellan matris och testinstrumenten. För en schematisk bild 

över testsystemet, se Figur 3 (Urdh, 2010). 

Instruments

UUT

Matrix

Mux
B

A

 
Figur 3 - Schematisk bild över testsystemet (Urdh, 2010) 

UUT, representerar komponenterna från Jas 39 Gripen som skall kontrolleras. 

Mux, representerar kontaktstiften som skapar kontakt med UUT:n. 

Matrix, representerar ITA:n med monterade moduler samt tillhörande kablagedragning. 

Instruments, representerar testriggen som simulerar olika kommandon från flygplanet. 

Testriggen tillverkas av VPC, Virginia Panel Corporation. 
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3.1.1 Interface Test Adapter  

Nedanstående Figur 4 åskådliggör en ITA. På ITA:n monteras diverse olika uppbyggda moduler. 

De olika modulerna innehar en varierande mängd av kontaktstift, med varierande utformning på 

kontaktstift. Kontaktstiftens positionering varierar också i olika grader. Variationer av stift leder 

till att ITA:n kan uppfylla olika ändamål. Se Figur 5 och Figur 6 för exempel på moduler. 

 

Det är mellan kontaktstiften på dessa moduler samt mellan modulerna och UUT:n som kontakt 

skall verifieras respektive uteslutas. 

 

 
Figur 4 - ITA (Virginia Panel Corporation, u.d.) 

 

 
Figur 5 - Exempel på moduler som fästs i ITA:n (Urdh, 2010) 
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Figur 6 - Exempel på moduler som fästs i ITA:n (Urdh, 2010) 

 

3.2. Arduino 

Arduino är ett mikrokontrollerkort framtaget som öppen hårdvara och används ofta som en 

plattform för prototypframtagning. Öppen hårdvara innebär att vem som helst kan erhålla 

ritningen för ett specifikt Arduinokort, samt de ingående komponenterna som behövs för 

Arduino-kortet i fråga (Arduino, u.d.). 

 

Ett Arduinokort kan läsa av och hantera en mängd olika indata, exempelvis ljus på en sensor, ett 

finger på en knapp, eller till och med ett inlägg från sociala medier. Dessa indata kan kortet sedan 

göra om till utdata, som i sin tur kan styra hårdvara och mjukvara. Ett Arduinokort kan 

exempelvis driva en elmotor, tända belysning eller publicera någonting på internet. Allt styrs av 

användaren med hjälp av Arduinos programmeringsspråk kombinerat med IDE som är Arduinos 

mjukvara (Arduino, u.d.). 

 

Alla Arduinoprodukter går under Creative Commons License vilket innebär att det går att 

återanvända innehållet även för icke-kommersiella ändamål. Produkterna har således öppen 

källkod, hårdvara och mjukvara. Syftet med detta är att uppmuntra användarna att bygga och 

anpassa komponenter själva för att anpassa dem till deras särskilda ändamål (Arduino, u.d.). 

 

Arduinos mjukvara är kompatibel med Windows, Mac samt operativsystem som är 

Linuxbaserade och är i grund och botten baserat på mjukvaran Processing. Processing är också 

en mjukvara med öppen källkod vars ändamål att lära ut hur man kodar inom ramen för bildkonst. 

(Processing, u.d.) 
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3.3. NC-kod 

G-kod och M-kod är två ingående typer av kod för programmeringsspråket Numerical Controll 

(NC). NC-kod möjliggör komminukation mellan maskiner, som fräsar och svarvar, och datorer. 

G- och M-kod är bara en del av den kod som klassas som NC-kod, det finns är S-kod, F-kod, och 

E-kod. Olika koder används beroende på vilken typ av maskin som kommunikation ska ska med 

(ReplicatorG, u.d.). 

 

Till grund för koden står vanligtvis en digital geometri, eller en 3D-modell, vilken har skapats 

med ett datorprogram av typen Computer-Aided Design. NC-koden genereras därefter med hjälp 

av ett datorprogram av typen Computer-Aided Manufacturing vilken läser av 3D-modellen som 

sedan ger maskinen direktiv var material antingen ska tas bort eller läggas till, beroende på om 

produkten ska framställas genom fräsning eller 3D-utskrivning. Koden kan även skrivas för 

hand, dock är detta en oeffektiv och tidskrävande metod, men kan med fördel användas vid 

mindre bearbetningar (CNCCookbook, u.d.). 

 

NC-koden automatiserar en maskins rörelse och används främst av maskiner som inte kräver en 

hög mänsklig insats under bearbetningen av produkten. Gemensamt för fräsar, svarvar, och 3D-

skrivare är att NC-koden anger hur, och var maskinen ska arbeta. G-koden anger eventuell 

spindelhastighet, vertygsinformation som verktygsdiameter och verktygslängd, men även 

förflyttning. M-koden kontrollerar vektygsbyten, flöde av kylvätska, samt programcykler, alltså 

den miljö som krävs för att maskinen ska fungera som förväntat ( (CNCCookbook, u.d.) 

(ReplicatorG, u.d.) (ReplicatorG, u.d.)). 

 

G01 X100 Y100 Z100 är exempel på en textsträng som används för att ge upphov till förflyttning 

till koordinaterna X100, Y100, och Z100. 

 

3.4. Pughs matris 

Pughs matris är ett utvecklingsverktyg som används för att identifiera och välja den bästa av 

flera lösningskoncept till ett problem på ett så objektivt och systematiskt sätt som möjligt, vilket 

innebär att metoden ofta används för att utvärdera koncept mot varandra (Ullman, 2010). 

 

Vid användning av denna metod bör ett flertal lösningskoncept till ett problem ha genererats. 

När dessa koncept har genererats väljs en grupp individer ut varsamt. Gruppens individer besitter 

hög kompetens inom det specifika området, och har därmed kvalifikationen att välja ett antal 

kriterier som krävs för lösningskonceptens användbarhet. Dessa individer rangordnar de kriterier 

som krävs, och jämförs sedan med egenskaperna som varje koncept har. 

 

Nästa steg i processen är att välja ut en referenspunkt. Det kan antingen vara ett av koncepten 

eller en redan befintlig produkt som är en potentiell konkurrens. Referensen används som 

nollpunkt för att värdera koncepten mot varandra. Vid poängsättning av koncepten kan de 

antingen vara likvärdiga, bättre eller sämre än referenspunkten. Man översätter detta till ett 

mätbart tal, till exempel används ofta en skala från -2 till +2 där 0 är referenspunkten. Värdet på 

skalan kan dock variera, beroende på hur hög noggrannhet som krävs (Ullman, 2010). 

 

Koncepten poängsätts utefter hur bra de uppfyller de specificerade kriterierna samt viktas utefter 

hur viktiga kriterierna är. Figur 7 illustrerar hur Pughs matris kan se ut. 
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Figur 7 - Exempel på hur Pughs matris kan se ut (Wikipedia Ltd., 2013) 

 

3.5. Friformsframställning 

Friformsframställning, eller 3D-utskrivning, är ett samlingsbegrepp för tillverkningsprocesser 

där material succesivt appliceras, istället för att avlägsnas. 3D-utskrivning har en rad fördelar, i 

jämförelse med dagens huvudsakliga tillverkningsmetoder (Zhou, u.d.). 

 

En fördel med 3D-utskrvning är att i princip alla geometrier och former kan skapas, så länge en 

CAD-modell finns att tillgå. En annan fördel med denna tillverkningsmetod är att den är väldigt 

enkel, och inte kräver någon direkt utbildning. Det enda kravet för att friformsframställning ska 

kunna användas är att modellen kan säkerställas mot kollaps. Med hjälp av 3D-utskrifter kan 

man väldigt snabbt samt kostnadseffektivt ta fram en prototyp för att förverkliga tankar och ideér 

kring en design (Zhou, u.d.). 

 

En produkt som är tillverkad med en 3D-skrivare har dock begränsad hållfasthet, till följd av att 

produkten är tillverkad i olika lager. Produkten blir svag i lagrens ortogonala riktning, men stark 

i lagrens llängdriktning. Se Figur 8 för anlagd kraft ortogonalt, och i lagrens längdriktning (Zhou, 

u.d.). 

 

 
Figur 8 - Anlagd kraft ortogonalt mot lagren, och i lagrens längdriktning 
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3.5.1 Fused deposition modeling 

Fused deposition modeling, eller FDM, är en av de vanligaste tillverkningsmetoderna inom 

friformsframställning. Plast är den huvudsakliga materialtypen som används vid FDM, och 

levereras vanligtvis i form av tråd på spolar (Zhou, u.d.). 

 

Under tillverkningsprocessen värms tråden upp och blir halvflytande, varpå den appliceras på en 

skrivarplatta. Tråden appliceras horisontellt tills ett lager är skapat, varpå nästa lager appliceras 

ovanpå det föregående, vilket fortgår tills detaljen är klar (Zhou, u.d.). 

 

3.6. Computer-Aided Design 

Computer-Aided Design, eller CAD, är den benämningen som avser design som skapas digitalt 

med hjälp av datorsystem. Datorstödd design, som det heter på svenska, används främst för att 

designa och konstruera 2- och 3-dimensionella geometrier, alltså 2D- och 3D-modeller. 

(Autodesk, 2016). 

 

CAD har många användningsområden. I utvecklingsprocessen används det för att skapa 

fotorealistiska bilder, men även i simuleringar där 3D-modellen utsätts för virtuella belastningar. 

Belastningarna som ansätts på 3D-modellen i simuleringar påvisar var spänningarna och 

vridmomenten är högst, men även hur och var den töjer sig mest. Beroende på vilket CAD-

program som används kan även värmesimuleringar och resonanssimuleringar göras. Vid 

simulering tar CAD-programmet hänsyn till krafter, tryck, accelerationer, temperaturer, 

ytkontakter mellan komponenter, samt luftflöden. Simuleringarna sker efter den Finita 

elementmetoden. (SolidWorks, u.d.) 

 

3.7. Stegmotor 

En stegmotor är en typ motor som bygger på elektrisk ström och elektromagnetism. En motor av 

detta slag roterar inte som en vanlig förbränningsmotor där utgående axel roterar kontinuerligt, 

utan den roterar stegvis. Stegen i stegmotorn kan dock vara så pass små och snabba att stegen 

inte är märkbara. Figur 9 åskådliggör hur en stegmotor av slaget NEMA-17 ser ut. 

 
Figur 9 - Stegmotor av slaget NEMA-17 (Phidget Inc., u.d.) 

Stegmotorn bygger på samma koncept som en dynamo gör, det vill säga att den består av en 

statisk fast del, stator, samt en roterande del, rotor. På statorn finns ett jämnt antal inbyggda 

tandade elektromagneter, vilka selektivt aktiveras av strömpulser. Rotorn är kugghjulsformad, 

och är vanligtvis en permanentmagnet. För att stegmotorn ska kunna fungera korrekt krävs att 

statorns tänder, och rotorns tänder inte matchar i antalet, vilket är av stor vikt eftersom att rotorn 

inte ska kunna hamna i jämvikt. Figur 10 åskådliggör konceptet för en generell stegmotor. (All 

About Circuits, u.d.). 
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Figur 10 - Koncept för en generell stegmotor 

3.7.1. Grundprinciper för en stegmotor 

I stegmotorn konverteras elektriska pulser till mekanisk rörelse i form av axelrotation, där varje 

puls medför att axeln vrids ett steg. Beroende på applikation så kan en stegmotors steg 

konfigureras på tre generella sätt, vilka är helsteg, halvsteg, samt mikrosteg (Minbea, u.d.). 

Med en datorkontrollerad stegmotor går det att erhålla väldigt hög precision, och det är väldigt 

enkelt att kontrollera rotationshastigheten. Stegmotorer är således en fördelaktig motor i 

applikationer där hög precision är nödvändigt. (Earl, 2014) 

 

I Figur 11 åskådliggörs grundprincipen som stegmotorer i dess enklaste form bygger på. Nedan 

beskrivs även processen för en sådan stegmotor. När alla steg har genomförts påbörjas en ny 

cykel med steg 1. 

  

Steg 1: Elektromagneten (1) aktiveras, och attraherar rotorns närmaste kugg. När rotorns kuggar 

passar till elektromagneten kommer de att avvika, med avseende på passning till elektromagnet 

(2). 

 

Steg 2: Elektromagnet (1) avaktiveras, varpå elektromagnet (2) aktiveras och attraherar närmaste 

kugg på rotorn. När rotorns kuggar passar till elektromagneten kommer de att avvika, med 

avseende på passning till elektromagnet (3). 

 

Steg 3: Elektromagnet (2) avaktiveras, varpå elektromagnet (3) aktiveras och attraherar närmaste 

kugg på rotorn. När rotorns kuggar passar till elektromagneten kommer de att avvika, med 

avseende på passning till elektromagnet (4). 

 

Steg 4: Elektromagnet (3) avaktiveras, varpå elektromagnet (4) aktiveras och attraherar närmaste 

kugg på rotorn. När rotorns kuggar passar till elektromagneten kommer de att avvika, med 

avseende på passning till elektromagnet (1). 

 

 

 
 

Figur 11 - Grundprincipen för stegmotorer (Teravolt, 2010) 
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Helsteg 

Generellt så har en stegmotor 200 steg per helvarv, men det finns även stegmotorer med 400 steg 

per helvarv. För en stegmotor med 200 steg innebär detta att ett steg motsvarar en vridning på 

1,8°, vilket intuitivt betyder att en stegmotor med 400 steg har en vridning på 0,9° per steg 

(CircuitSpecalist, u.d.). 

 

Trots att en stegmotor i det enklaste slaget har en väldigt hög precision så kan vissa applikationer 

kräva precision som är ännu högre. Precisionsnivån ökar drastiskt när en stegmotor konfigureras 

till att ta halvsteg, och den ökar ännu mer när den är konfigurerad att ta mikrosteg ( (Minbea, 

u.d.) (Earl, 2014)). 

 

Halvsteg 

En stegmotor som är konfigurerad att ta halvsteg fungerar snarlikt den generella stegmotorn, 

skillnaden är dock att istället för att aktivera varje elektromagnet individuellt så aktiveras dessa 

parallellt med varandra. När två närliggande elektromagneter aktiveras parallellt med varandra 

positioneras rotorns kuggar till ett mellanläge, relativt till magneterna. Detta innebär att en 

stegmotor med 200 steg istället blir konfigurerad till 400 steg, utan att dess ingående 

komponenter förändras (Minbea, u.d.). 

 

Mikrosteg 

En stegmotor som är konfigurerad att ta mikrosteg skiljer sig nämnvärt från den generella 

stegmotorn. Tekniken mikrostegning bygger på att den strömmen, och dess amplitud, som ges 

till elektromagneterna kontrolleras. Strömmen som flödar genom elektromagneterna följer 

cosinus- och sinuskurvor, och tack vare denna kontroll kan varje elektromagnet ges en specifik 

ström. En hög ström innebär hög magnetism samtidigt som en låg ström innebär låg magnetism. 

Genom att selektivt ge varje magnet olika mycket ström attraherar dessa rotorns kuggar olika 

mycket. Detta innebär i sin tur att rotorn har en lenare övergång mellan stegen, och en mycket 

hög precision kan uppnås, i jämförelse med de andra konfigurationerna (Minbea, u.d.). 

 

3.8. Idégenerering 

Ett viktigt moment för att hitta lösningar till ett existerande problem är idégenerering. Det är en 

process där nya koncept skapas. Idégenerering är en process som både är smidig och billig 

eftersom att det inte krävs någon speciell utrustning. Under denna process ligger fokus på 

kreativitet. Analyser av idéerna som uppstår ska ej genomföras under processen, detta för att inte 

begränsa kreativiteten. Analyser kommer senare i utvecklingsprocessen. (lyssnapakunden.se, 

u.d.). 

 

Det finns flera olika metoder man kan använda sig utav vid idégenerering, nedan följder några 

exempel på de vanligaste. 

 

Brainstorming 

Brainstorming är en bra metod att använda vid generering av nya idéer, speciellt när en 

utvecklingsgrupp har fastnat i ett rutintänkande. För att brainstorming ska uppfylla sitt syfte är 

det av stor vikt att individer med kunskap inom området deltar i metoden. Det är även fördel om 

individerna har olika bakgrunder och olika kompetens, eftersom att detta medför att individerna 

ser på grundproblemet med olika infallsvinklar. (Lyssnapakunden, 2010) 
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Vanligtvis går processen till som så att varje individ i gruppen skissar eller beskriver en lösning 

på problemet. Detta sker individuellt för att individerna ej ska påverka varandra, och varandras 

idéer. I nästa steg redovisas idéerna för resterande medlemmar, där det är viktigt att komma ihåg 

att ingen kritik ska ges. När alla medlemmar har fått ta del av alla idéer genomför varje individ 

ännu en till lösningsbeskrivning eller skiss, nu med resterande medlemmars idéer i åtanke. 

Därefter redovisar deltagarna sina idéer igen. Detta kan repeteras om situationen kräver det 

(Lyssnapakunden, 2010). 

 

Brainstormingen avslutas med en öppen diskussion där varje skiss eller beskrivning diskuteras 

om huruvida vilken idé som lämpar sig bäst för att lösa problemet. 

 

Skisser 

”Skiss är en snabb teckning som man gör för att visa hur något ska se ut” (Nationalencyklopedin, 

u.d.).  

 

Skisser är en snabb metod för att visualisera idéer. Det kan vara för sig själv eller för andra 

personer. Att se på en visualiserad bild av en tanke kan ofta gynna tankegångarna kring idén 

vilket leder till att idén utvecklas och förbättras när den väl har skissats ner (Åhagen, 2011). 

 

En skiss kan skapas på flera olika sett, till exempel en snabb skiss på ett papper, en skiss på en 

whiteboardtavla eller i form av en 3D-modell, gjord i ett CAD-program. 

 

3.9. Kravspecifikation 

En kravspecifikation, eller produktspecifikation är ett dokument som etableras mellan 

uppdragsgivare och uppdragstagare. Dokumentets syfte är at tydligt specificera de krav som 

ställs på en produkt. Kravspecifikationen specificerar inte enbart en produkts utseende, utan även 

hur väl den ska kunna utföra en speciell uppgift ( (Henrich, et al., 2009) (Kravspecifikation.se, 

u.d.)). 

 

Genom att etablera en väldefinierad kravspecifikation går det att förkorta utvecklingstider, vilket 

i sin tur leder till lägre utvecklingskostnader. Låg utvecklingstid och låg utvecklingskostnad 

resulterar vanligtvis i en lägre kostnad på slutprodukten, vilket innebär att den får ett mervärde 

för kunden samtidigt som den blir mer attraktiv på marknaden ( (Henrich, et al., 2009) 

(Kravspecifikation.se, u.d.)). 

 

En kravspecifikation kan, om det är möjligt, delas in i essentiella krav och önskvärda krav. De 

essentiella kraven måste uppfyllas för att produkten ska kunna fungera på det sättet som det är 

tänkt att den ska göra. De önskvärda kraven måste inte uppfyllas, men genererar ett mervärde 

om de blir det. Önskvärda krav ger produkten en fördel på marknaden, varför det kan vara bra 

att uppfylla dessa om det är hög konkurrens på marknaden ( (Henrich, et al., 2009) 

(Kravspecifikation.se, u.d.)). 

 

För att en kravspecifikation ska ge uppdragstagaren en fördel i utvecklingsprocessen är det 

gynnsamt om kraven går att mäta eller kontrollera på något sätt. Kraven bör även vara entydiga 

då inget får lämnas åt slumpen ( (Henrich, et al., 2009) (Kravspecifikation.se, u.d.)). 
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3.10. Funktionsanalys 

En funktionsanalys är en analys av en produkts eller ett systems funktioner och används för att 

tydligare förstå dess syfte. Nedan beskrivs definitionen av ordet funktion enligt Rolf Lövgren. 

 

”En funktion är det logiska flödet av energi (inkl. statiska krafter), material eller information 

mellan objekt eller tillståndsförändnring hos ett objekt pga ett eller flera flöden av energi, 

material eller information.” (Lövgren, 2011). 

 

En funktionsanalys kan användas på redan befintliga produkter eller på ett koncept i ett 

produktutvecklingsstadie. Funktionsanalysen klargör vilka funktioner som en produkt har eller 

skall ha utan att beskriva hur dessa funktioner skall uppnås (Lövgren, 2011). 

 

En funktionsanalys delas upp i 3 olika funktioner, vilka är; 

 

1. Huvudfunktion. 

2. Delfunktion. 

3. Stödfunktion. 

 

Huvudfunktionen beskriver huvudsyftet med produkten. Delfunktioner är funktioner som är en 

förutsättning för att huvudfunktionen skall kunna uppnås. I vissa fall kan även delfunktionerna 

behöva delfunktioner för att deras ändamål skall uppfyllas. Då kallas de för underfunktioner för 

att skilja dem åt (Andersson, et al., 2010), se Figur 12 för en överskådlig bild av en 

funktionsanalys. 

 

Stödfunktionerna är inte nödvändiga för att produkten skall fungera som tänkt, de är således 

ingen nödvändighet för att huvudfunktionen skall uppnås. Dock ger stödfunktionerna ofta ett 

mervärde som kan skilja en viss produkt från konkurrenterna. Det kan till exempel vara form, 

färg samt användarvänlighet (Andersson, et al., 2010). 

 
Figur 12 - Funktionsanalys (Qenneth, 2010) 
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4. TILLÄMPAD LÖSNINGSMETODIK 

4.1. Processbeskrivning 

Då projektet är väldigt omfattande kommer utvecklingsarbetet ske i olika delmoment. När ett 

delmoment är fullbordat påbörjas nästa. Varje delmoment innefattar konceptgenerering, analys, 

samt utvärdering, och bygger på varandra. Processen är i enlighet med vattenfallsmodellen. 

 

 
 

Figur 13 - Den generella processbeskrivningen 

Den generella processbeskrivningen som beskrivs i Figur 13 ovan, påvisar enbart att 

utvecklingsarbetet sker i delmoment. Projektet som helhet består av en krävd mängd delmoment. 

Utvärdering av genererade koncept kommer att ske med hjälp av Pughs matris, men även genom 

analys av mekaniken som används. Där empirisk data på en mekanisk del ej stämmer överens 

med utvärderingen från matrisen kommer koncepten vara flytande, det vill säga att de kan testas 

vid behov. 

 

Utvecklingsarbetet är nedbrutet i delmoment på grund av konstruktionens komplexitet. Genom 

att upprätta delmoment sänks komplexitetsnivån, samtidigt som det ger en tydligare bild av 

arbetet.  
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4.2. Projektplanering 

4.2.1 Gantt-schema 

Genom att etablera ett Gantt-schema tidigt i produktutvecklingsfasen kan gruppen enkelt fördela 

arbetet på den givna tidsramen. Gantt-schemat används även för att stämma av att projektet föjer 

den tidsram som gruppen har valt att fördela arbetet på.  

 

Se Bilaga 1 för gantt-schema. 

4.2.2 Milstolpar 

För att mäta progression i projektet har ett antal milstolpar upprättats. Detta för att ge en snabb 

överblick på projektet, men även ha specificerade kontrollpunkter. Genom att arbeta mot 

kontrollpunkterna ges en uppfattning om projektet ska fortgå som det är, eller om förändringar 

behövs göras. De milstolpar som har upprättats se i Figur 14. 

 

 
 

Figur 14 - Milstolpar för projektet 

4.3. Övergripande mätprocess 

4.3.1. Funktionsanalys 

Funktionsanalysen ger en överskådlig bild över vad konstruktionen ska göra, och vad som krävs 

för att den faktiskt ska uppfylla sitt syfte. Figur 15 åskådliggör den övergripande konstruktionens 

funktionsanalys. För tydligare bild, se Bilaga 2. 
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4.3.2. Kravspecifikation 

För att konstruktionen ska kunna utföra tänkta mätningar måste den designas efter ett antal 

essentiella krav. En generell kravspecifikation har därför upprättats, i samtycke med handledare. 

Kravspecifikationen har även ett antal önskvärda krav. Dock behöver inte dessa uppfyllas för att 

säkerställa konstruktionens funktion. Kravspecifikationen återfinns nedan, i Tabell 1. 
 

Tabell 1 - Övergripande kravspecifikation 

Essentiella krav Önskvärda krav 

Konstruktionen ska kunna mäta över 

två kontaktstift samtidigt 

Konstruktionen bör kräva minimalt 

mänskligt arbete 

Konstruktionen ska kunna mäta på 

minst två olikformade kontaktstift 
Konstruktionen bör kunna transporteras 

Konstruktionen ska erhålla en 

mätprecision på 0,10mm 

Konstruktionen bör kunna rymmas inom 

en kubikmeter 

Drivningen ska vara av sådant slag att 

glapp inte uppstår 

Drivningen bör kräva minimalt 

underhåll 

Drivningen ska kunna förflytta 

mätdon i steg om 0,025mm  

Motorerna ska drivas med elektricitet 
Motorer bör kunna bytas enkelt vid 

behov 

ITA:n ska kunna fästas utan att 

variation eller spel uppstår 

ITA:n bör kunna bytas på ett 

ergonomiskt sätt 

ITA:n ska kunna bytas enkelt och 

tidseffektivt  

ITA:n ska ej medge slitage  

Mätdon ska vara utformade så 

närliggande kontaktstift är tillgängliga 

för mätning 

Mätdon bör vara utformade så 

automatiska byten kan utföras 

Mätdon ska vara utformade med så 

liten variation som möjligt  

4.3.3. Idégenerering 

Det verktyg som ha använts för att framställa idéer kring lösningar på den övergripande 

mätprocessen är brainstorming. Genom att diskutera det bakomliggande problemet, i 

kombination med funktionsanalysen samt kravspecifikation har ett antal idéer genererats. Idéerna 

har beskrivits med ord och förklarande skisser. 

 

Skisserna redogjordes på en whiteboardtavla för att ge en visuell bild, vilket följdes av en öppen 

diskussion kring skisserna. Diskussionen resulterade sedan i nya idéer och skisser. För 

visualisering av ett utskick av skisser, se Bilaga 3. Handledare på Saab har även använts för 

assistans, vilket har påverkat idégenereringen positivt. 
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4.3.4. Konceptgenerering 

Genom att undersöka och analysera redan befintliga applikationer där mekanisk rörelse 

förekommer har gruppen genererat ett antal koncept som konstruktionen skulle kunna baseras 

på. För att konstruktionen ska kunna utföra mätningar automatiskt är det av stor vikt att den kan 

kommunicera med någon typ av dator. För att kommunikation ska kunna ske med en dator bör 

varje koncept baseras på komponenter som har denna egenskap.  

 

Koncept 1 - Robotarmen 

Robotarmen bygger på en två- eller flerledad arm 

som kan förflytta mätdonet i tre dimensioner. Det 

är ett koncept som bygger på mekanisk rörelse, 

vilken skapas med elektricitet. Konceptet kan i 

stor grad liknas vid en mänsklig arm, och därmed 

dagens mätprocess. Figur 16 åskådliggör 

konceptet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 2 - 3D-skrivaren 

3D-skrivaren bygger på samma mekanik som 

används i 3D-skrivare och CNC-fräsar. Mätdonet 

kan på så vis förflyttas linjärt i tre dimensioner. Då 

mekaniken i skrivare och fräsar bygger är väldigt 

precis, och även bygger på elektricitet är det ett 

koncept som har en relativt stabil och vetenskaplig 

bakgrund. Figur 17 åskådliggör konceptet. 

 

 

 

 

 

  

Figur 16 - Koncept 1 - Robotarmen 

Figur 17 - Koncept 2 - 3D-skrivaren 
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Koncept 3 - Plattan 
Plattan bygger på en övergripande mätpatta som 

appliceras på hela mätområdet för att mäta över 

alla kontaktstift samtidigt. Detta genom att skicka 

en elektrisk puls genom ett kontaktstift i taget för 

att sedan få tillbaka den elektriska pulsen genom 

de kontaktstift som ingår i samma kontaktnät. På 

detta vis kan konstruktionen verifiera vilka 

kontaktstift som har kontakt med varandra samt 

vilka kontaktstift som inte har kontakt med 

varandra. Figur 18 åskådliggör konceptet. 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 4 - Skrivmaskinen 

Skrivmaskinen bygger på samma mekanik som går 

att finna i gamla skrivmaskiner, där ett knapptryck 

medför att arm sänks ned. Mekaniken innebär 

således att armen där mätdonet är infäst enbart kan 

förflyttas i två dimensioner, alltså i ett av armens 

plan. Figur 19 åskådliggör konceptet. 

 

 

  

 

 

  

Figur 18 - Koncept 3 - Plattan 

Figur 19 - Koncept 4 - Skrivmaskinen 
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4.3.5. Pughs Matris 

Nedanstående tabell redogör genomförandet av Pughs Matris för konceptvalet för den 

övergripande mätprocessen, se Tabell 2. För tydligare bild se Bilaga 4. 

 
Tabell 2 - Pughs matris för rangordning av övergripande koncept 

 
 

Samtliga koncept har både för- samt nackdelar. Arbetsgången för Robotarmen och 3D-skrivaren 

är väldigt lika varandra medan Plattan bygger på en helt annan mekanik. 

 

Robotarmen är en väl beprövad teknik, men även väldigt komplicerad. Dess komplexitet ligger 

i mjukvaran, vilket är till stor nackdel då erfarenhet inom mjukvara är en brist. Robotarmens 

starkaste egenskap är att den är väldigt anpassningsbar, vilket är en fördel då kontaktstiftens 

placering på ITA:n kan variera påfallande mycket. 

 

3D-skrivaren bygger på en teknik som inte bara är väl beprövad, den är förhållandevis enkel att 

konfigurera. En 3D-skrivare bygger vanligtvis på relativt enkel och lättillgänglig hårdvara, vilket 

gagnar utvecklingsarbetet eftersom det sker kontinuerligt.  3D-skrivaren har även fördelen av att 

den enkelt kan anpassas till den ITA som mätningar ska ske på, det enda som måste modifieras 

är koordinaterna för de olika kontaktstiften.  

 

Plattan däremot, bygger på att en dator tolkar varje individuellt kontaktstift för sig självt. Detta 

betyder till att börja med att undersidan av plattan behöver vara uppbyggd som ITA:n med de 

tillhörande modulerna med samma positionering, dock med det motsatta könet på kontakterna. 

Detta innebär att hårdvaran på Plattan behöver modifieras till varje konfiguration av ITA:n. Det 

kan även uppstå fel i kablagedragningen mellan Plattan samt datorn, man kan säga att 

problematiken bakom hela detta projekt dyker upp igen i samband med detta lösningskoncept.  

4.3.6. Konceptval 

Konceptet som kommer stå till grund för konstruktionen är 3D-skrivaren, vilket motiveras med 

hårdvarutillgången, den låga mjukvaruhanteringen, dess mångsidighet, dess enkla montering, 

samt dess höga beprövning. Valet av koncept stärks även med den interna och externa 

kompetensen som finns, på Mälardalens högskola finns en handfull 3D-skrivare och andra 

maskiner baserade på NC-kod som anställda kan hantera. 
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4.4. Drivning 

4.4.1. Funktionsanalys 

Nedanstående funktionsanalys, se Figur 20, är ett urklipp ur den övergripande 

funktionsanalysen, se Bilaga 2. Detta på grund av att det är funktionen Medge Rörelse som detta 

avsnitt kommer att behandla.  

 
Figur 20 - Urklipp ur den övergripande funktionsanalysen 

4.4.2. Sekundär kravspecifikation 

För att den övergripande kravspecifikationen skall uppfyllas, se Tabell 1, har en sekundär 

kravspecifikation upprättas för att lättare skapa en tydlig uppfattning över vilka krav som måste 

ställas på drivningen för att den slutgiltiga konstruktionen ska uppfylla de övergripande kraven. 

Den sekundära kravspecifikationen går att se nedan, i Tabell 3. 

 
Tabell 3 - Sekundär kravspecifikation för drivning 

Essentiella krav Önskvärda krav 

Drivningen skall vara av sådant slag 

som medför minimalt med glapp för 

att erhålla en hög mätprecision. 

Drivningen skall vara enkel att 

underhålla samt att modifiera 

Motorerna skall kunna gå i steg om 

minst 0,025mm 
 

 

4.4.3. Idégenerering 

Det huvudsakliga verktyget som använts för att framställa idéer kring lösningar på drivningen är 

brainstorming. Brainstormingen har skett i kombination med analys av redan befintliga 

drivningsmetoder som finns. Till en början diskuterades det bakomliggande problemet i 

kombination med funktionsanalysen, kravspecifikation, och analysen. Därefter beskrevs idéer 

med ord samt förklarande skisser på en individuell nivå.  

 

Skisserna redogjordes på en whiteboardtavla för att ge en visuell bild, vilket följdes av en öppen 

diskussion kring skisserna. Diskussionen resulterade sedan i nya idéer och skisser. För 

visualisering av ett utskick av skisser, se Bilaga 3. Då Klas Mälman, handledare på Saab, har 

mycket erfarenhet av drivning som används i 3D-skrivare har han assisterat till stor del. Klas har 

även belyst fördelar och nackdelar med olika typer av drivning, vilket har varit fördelaktigt. 

  

Medge 
rörelse

Överföra 
kraft

Medge 
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precision
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4.4.4. Konceptgenerering 

Genom att idégenerera med hjälp av brainstorming, och undersöka redan befintliga 

drivningslösningar som finns i 3D-skrivare har ett flertal koncept genererats. Koncepten baseras 

på motorer med elektrisk drivning för att de ska vara så mångsidiga som möjligt. 

 

 

Koncept 1 – Fast rem 

Fast rem bygger på remdrift. Över motorns utgående axel 

spänns en rem med hjälp av två lättingar, som i sin tur 

förflyttar x-axeln under drift. Remmen har kuggar vilka 

överensstämmer med den remskiva som är fäst på motorns 

utgående axel. Se Figur 21. 

 

 

 

 

Koncept 2 – Skruv 

Skruv bygger på kulskruvsdrift. På motorns utgående axel 

fästs en kulskruv, vilken driver en delrinmutter, som i sin 

tur förflyttar x-axeln under drift. Se Figur 22. 

 

 

 

 

Koncept 3 – Rörande rem 

Rörande rem bygger på remdrift. På -motorns utgående 

axel spänns en rem med hjälp av remskivor i varje ände, 

som i sin tur förflyttar x-axeln under drift. Se Figur 23. 

 

 

 

 

Koncept 4 – Kugghjul 

 

Kugghjul bygger på drift med hjälp av kugghjul och 

kuggstång. På motorns utgående axel fästs ett kugghjul, 

vilket förflyttar x-axeln under drift. Se Figur 24. 

 

 

  

Figur 21 - Koncept 1 - Fast rem 

Figur 22 - Koncept 2 - Skruv 

Figur 23 - Koncept 3 - Rörande rem 

Figur 24 - Koncept 4 - Kugghjul 
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4.4.5. Pughs Matris 

Nedanstående tabell redogör genomförandet av Pughs Matris för konceptvalet som behandlar 

drivningen, se Tabell 4. För tydligare bild se Bilaga 4.  

 
Tabell 4 - Pughs matris för rangordning av koncept för drivning 

 

För att förflyttningen av mätdon inte ska påverka mätprecisionen i en större utsträckning måste 

drivningen vara utformad så att glapp ej kan förekomma. Genom att minimera antalet 

komponenter som krävs minimeras även risken för felmöjligheter. 

 

Remdrift är en förhållandevis enkel typ av drivning i jämförelse med drift baserad på kulskruv 

eller kugghjul. Remdrift är även den huvudsakliga driften i 3D-skrivare, vilket ger koncepten 

Rörande rem samt Fast rem en stor fördel till följd av valet av övergripande mätprocess. Dock 

kan den uppnådda precisionen vara högre hos drift med kulskruv eller kugghjul när 

konstruktionen utsätts för påfrestningar och motverkande krafter, exempelvis vid fräsning. I detta 

projekt kommer konstruktionen att utsättas för minimala motverkande krafter, vilket även 

motiverar remdrift. Genom att använda remdrift kan precision med enkelhet ökas då remmen 

enbart behöver spännas. 

4.4.6. Konceptval 

Driften som kommer att användas i konstruktionen blir Fast rem, vilket motiveras med att det är 

en metod som används i stor utsträckning inom miljön för 3D-skrivare. Det motiveras även med 

dess enkelhet att korrigera precision. 
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4.5. X-Carve 

På grund av projektets omfattning samt den tillhörande tidsbegränsningen har ett beslut tagits 

vilket innebär att mekaniken för mätprocessen ej kommer att utvecklas helt från grunden. Delar 

av konstruktionen kommer att vara en så kallad off-the-shelf. Detta innebär att en redan befintlig 

konstruktion har hittats som överensstämmer med de upprättade koncepten 3D-skrivaren samt 

konceptet Fast rem. Analys av marknaden för 3D-skrivare och CNC-fräsar resulterade i att 

konstruktionen ska baseras på fräsen X-Carve. 

 

Företaget som bygger dessa är stationerade i Chicago, USA, och går under namnet Inventables. 

Samtliga av deras produkter är konstruerade med öppen källkod vilket innebär att 3D-modeller, 

mjukvara, samt konstruktionsritningar är fria att tillgå. Genom att basera konstruktionen på X-

Carve kan utvecklingstiden drastiskt minskas, vilket är en fördel i sammanhanget (Inventables, 

2016). 

 

Mekaniken som konstruktionen kommer att bygga på kommer från X-Carve (Inventables, 2016). 

Designen kommer dock att modifieras och vidareutvecklas till den grad att den har möjlighet att 

uppfylla de specificerade målen för projektet. Se Figur 25 för en övergripande bild av X-Carve, 

samt Bilaga 5 för mer detaljerade bilder. 

 
Figur 25 - X-Carve (Inventables, u.d.) 

X-Carve använder remdrift i kombination med hjul för att skapa mekanisk rörelse. Drivningen 

som används i X-Carve sker med hjälp av stegmotorer av slaget NEMA-17. Hjulen rullar på en 

specialtillverkad aluminiumprofil som är anpassad för drivning där hjul används. Hjulen har ett 

v-format spår i mitten och rullar på en v-formad skena, vilken finns på den specialtillverkade 

aluminiumprofilen. Se Figur 26 för redogörelse av aluminiumprofilens tvärsnitt, samt hjul. Den 

specialtillverkade aluminiumprofilen kallas för Makerslide. 

 

Utformningen enligt Figur 27 leder till att hjulen kan ta upp 

krafter både axiellt samt radiellt, vilket resulterar i en stabil 

konstruktion med hög precision. För att glapp inte ska uppstå 

mellan hjul och skena spänns hjulen mot skenan med hjälp av 

excentriska muttrar, vilket är ett slags mutter där hålen inte 

ligger i centrum, se Figur 26. 

 

 
 

 

Figur 26 - Excentrisk 

mutter (Inventables, 

u.d.) Figur 27 - V-hjulets 

passform 
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Figur 28 - Koncept 1 - Delad rem 

4.5.1. Vidareutveckling av X-Carve 

För att konstruktionen ska kunna fylla dess syfte måste X-Carve modifieras till viss grad. Då en 

sluten strömkrets kräver att två kontaktstift har kontakt måste två x-axlar användas, en för varje 

mätdon. Två x-axlar innebär flera motorer med tillhörande drivning som kan påverka varandra 

på ett negativt sätt. På grund av detta omfattar nedanstående vidareutveckling hur motorerna 

skall placeras på ett så effektivt sätt som möjligt. 

 

4.5.1.1. Konceptgenerering 

Genom att analysera X-Carve och 3D-skrivare har ett antal idéer genererats, och genom 

implementering av brainstorming har en handfull koncept skapats. 

 

Koncept 1 – Delad rem 

 

Delad rem bygger på att det fästes en motor i 

änden av vardera x-axel. De två motorerna som 

går längs y-axeln kommer att utgå ifrån samma 

rem vid drivning, se Figur 28. Då konstruktionen 

skall ha två stycken x-axlar innebär det att det 

krävs fyra stycken motorer för förflyttning i y-

led. 

 

 

 

 

 

 

Koncept 2 – Enskild 

 

Enskild bygger på att man använder sig utav 

endast en motor per x-axel, se Figur 29. Då 

konstruktionen skall ha två stycken x-axlar 

innebär det att det krävs två stycken motorer för 

förflyttning i y-led. Detta koncept utgår ifrån att 

byrålådseffekten ej uppstår. 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 29 - Koncept 2 - Enskild 
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Koncept 3 – Upp och ner 

 

Upp och ner bygger på att det fästes en motor i 

änden av vardera x-axel, liknande Delad rem. 

Dock fästes de på ovansidan samt undersidan utav 

y-axeln vid detta koncept, se Figur 30. På detta 

vis har varje enskild motor en egen rem att utgå 

ifrån. Då konstruktionen skall ha två stycken x-

axlar innebär det att det krävs fyra stycken 

motorer för förflyttning i y-led. 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 4 – Skarvad drivning 

 

Skarvad drivning är en kombination av alla de 

ovanstående koncepten och bygger på att en 

drivning sker vid varje ände av vardera x-axel. 

Dock används det endast en motor per x-axel. I 

form utav en axel transporteras rotationskraften 

över till andra sidan där rotationskraften sedan 

transporteras till undersidan med hjälp av en rem. 

Remmen driver i sin tur en axel som sedan 

använder sig utav en egen rem för drivning se  

Figur 31. 

 

 

  

Figur 30 - Koncept 3 - Upp och ner 

Figur 31 - Koncept 4 - Skarvad drivning 
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4.5.1.2. Pughs Matris 

Nedanstående tabell redogör genomförandet av Pughs Matris för konceptvalet som behandlar 

placering av motorer, se Tabell 5. För tydligare bild se Bilaga 4. 

 
Tabell 5 - Pughs matris för rangordning av koncept för motorplacering 

 
 

Då ett av målen för detta projekt innebär att mätningar skall kunna genomföras på minst två 

stycken kontaktstift samtidigt innebär det att två individuella x-axlar måste finnas på 

konstruktionen.  

 

Enligt matrisen ovan är Enskild det koncept som är fördelaktigt, med stor marginal dessutom. 

Konceptet medför ett minimalt antal komponenter vilket innebär att det finns gott om yta för 

motorerna med tillhörande rem att röra sig fritt utan att påverka varandra. Nackdelen med det 

vinnande konceptet, det finns risk för att en byrålådseffekt kan uppstå. 

Byrålådseffekt innebär en dysfunktion i ett mekaniskt system där glidning i ett mellanrum 

hamnar i ett skevt läge, vilket försvåra glidning, och i värsta fall låser komponenten så ingen 

glidning alls kan ske (Wikipedia Ltd., 2009). 

 

I det vinnande konceptets fall kan det innebära att x-axlarna hamnar i ett snett läge vilket i sin 

tur innebär att en vinkel uppstår på de transporterande hjulen som medför en motverkande 

friktionskraft, vilket direkt påverkar precisionen hos konstruktionen. 

 

4.5.1.3. Konceptval 

Trots ovanstående kommer Enskild att appliceras, dock kommer undersökning och analys att 

göras för att påvisa funktionalitet. Valet av koncept baseras på att konstruktionen endast kommer 

att utsättas för minimala krafter då den enbart kommer utföra elektriska mätningar på 

kontaktstift. Byrålådseffekt bör ej uppstå, men tills dess att det är bevisat kommer det slutgiltiga 

valet av motorplacering vara öppen. 
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4.6. Fäste för ITA 

4.6.1. Funktionsanalys 

Nedanstående funktionsanalys, se Figur 32, är ett urklipp ur den övergripande 

funktionsanalysen, se Bilaga 2. Detta på grund av att det är funktionen Positionera mätområde 

som detta avsnitt kommer att behandla.  

 
Figur 32 - Urklipp ur den övergripande funktionsanalysen 

4.6.2. Sekundär Kravspecifikation 

För att den övergripande kravspecifikationen skall uppfyllas, se Tabell 1, har en sekundär 

kravspecifikation upprättas för att lättare skapa en tydlig uppfattning över vilka krav som måste 

ställas på infästning av ITA för att den slutgiltiga konstruktionen ska uppfylla de övergripande 

kraven, se Tabell 6. 

 
Tabell 6 - Sekundär kravspecifikation för fäste av ITA 

Essentiella krav Önskvärda krav 

ITA:n ska kunna fästas utan variation 
Konstruktionen bör vara utformad så 

ett byte av ITA kan ske ergonomiskt 

Konstruktionen ska utsättas för 

minimalt slitage vid byte av ITA 

ITA:n bör vara enkel och tidseffektiv 

att byta i konstruktionen 

Konstruktionen ska vara robust och 

får ej deformeras, för att säkerställa en 

hög mätprecision 

 

  

4.6.3. Idégenerering 

Det verktyg som huvudsakligen har använts för att framställa idéer kring lösningar på fäste för 

ITA är brainstorming. Till en början diskuterades det bakomliggande problemet i kombination 

med funktionsanalysen, kravspecifikation, och ITA:ns utformning. Därefter beskrevs idéer med 

ord samt förklarande skisser på en individuell nivå.  

 

Skisserna redogjordes på en whiteboardtavla för att ge en visuell bild, vilket följdes av en öppen 

diskussion kring skisserna. Diskussionen resulterade sedan i nya idéer och skisser. För 

visualisering av ett utskick av skisser, se Bilaga 3. 

 

  

Positionera 
mätområde

Tåla tyngd
Låsa fast 
material

Möjliggör 
byte

Glidsäkra 
material
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Figur 34 - Koncept 2 - V-positionering 

4.6.4. Konceptgenerering 

Genom att analysera ITA:ns geometrier, och basera infästningen på detta har ett antal koncept 

genererats. Empiriskt testade stabiliseringsmetoder, i kombination med brainstorming har stått 

till grund för koncepten. 

 

Koncept 1 – Spår V1 

Spår V1 bygger på att ITA:n skjuts in i två Spår från 

sidan. Sedan skruvas änden av konstruktionen dit för att 

låsa fast ITA:n i en fast posistion, se Figur 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 2 – V-positionering 

V-positionering bygger på att ITA:n förs in ovanifrån och 

positioneras till rätt position med hjälp av V-formade 

utskärningar, se Figur 34. På detta vis kommer ITA:n 

alltid att hamna i samma position förutsatt att de V-

formade utskärning är korrekt positionerade i förhållande 

till de cylindriska fästena på ITA:n.  

 

   

 

Koncept 3 – L-låsning 

L-låsning bygger på att ITA:n förs in ovanifrån för att 

sedan positioneras och låsas fast med hjälp av en 90 

graders vinkel i utskärningen, se Figur 35. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 35 - Koncept 3 - L-låsning 

Figur 33 - Koncept 1 - Spår V1 
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Koncept 4 – Spår V2 

Spår V2 bygger på att ITA:n skjuts in från sidan och 

positioneras med hjälp av Spår. Detta koncept bygger 

mycket på Spår V1, dock fästes änden av 

konstruktionen i detta koncept utan skruvar. Änden 

skjuts i från sidan för att sedan låsa fast ITA:n i rätt 

position, se Figur 36. 

 

 

Koncept 5 – Spår V3 

Spår V3 bygger på att ITA:n skjuts i från sidled, 

liknande Spår V1 och Spår V2. Dock fästes ITA:n i detta 

fall utan att behöva ta bort änden av konstruktionen. På 

så vis bibehålls stabiliteten och precisionen i 

konstruktionen, se Figur 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.5. Pughs Matris 

Nedanstående tabell redogör genomförandet av Pughs Matris för konceptvalet som behandlar 

fäste av ITA, se Tabell 7. För tydligare bild se Bilaga 4. 

 
Tabell 7 - Pughs matris för rangordning av koncept för fäste för ITA 

 
 

Spår V1 samt Spår V2 är väldigt lika varandra, de har båda fått bra resultat när det gäller precision 

i Pughs Matris. Vad som även måste tas till hänsyn är hur den resterande konstruktionen kommer 

att vara utformad eftersom stabiliteten kan rubbas vid infästning av ITA:n, detta på grund av att 

konstruktionen måste brytas för infästningen hos dessa. Det kan vara till en stor nackdel då 

precisionen är direkt beroende av stabiliteten i detta fall. 

 

Spår V3 är likt ovanstående, förutom att stabiliteten ej kommer att påverkas vid byte av ITA. Det 

finns dock inget som verifierar en fast positionering av ITA:n i x-led. 

 

V-positionering samt L-låsning bygger på samma princip som Spår V3. Dock är V-positionering 

enklare att tillverka samtidigt som ITA:n fästes enklare. Positioneringen av ITA:n kommer även 

Figur 37 - Koncept 5 - Spår V3 

Figur 36 - Koncept 4 - Spår V2 
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att uppnå större precision på grund av de V-formade spår, vilka gör att ITA:n med dess 

cylindriska styrfästen alltid positioneras likadant i x-y-z-led. 

4.6.6. Konceptval 

Konceptet V-positionering har valts ut som grund för att arbeta vidare med. Huvudsakligen på 

grund av den enkla utformningen i kombination med den höga precisionen för infästning av ITA. 

Genom att utforma v-formade spår kan infästning av ITA ge hög stabilitet. 

 

4.6.7. Vidareutveckling av valt koncept 

Vidareutveckling av V-positionering resulterade i att V-positioneringsspår endast används för 

två stycken av de fyra bärcylindrarna på ITA:n, till skillnad från det ursprungliga konceptet, se 

Figur 34. De resterande två stycken bärcylindrarna på ITA:n positioneras endast i höjdled, detta 

för att ej påverka den positionering som blir utav V-positioneringsspåren. För CAD-bild av 

vidareutveckling av V-positionering se Figur 38. För konstruktionsunderlag se Bilaga 6. 

 

Figur 38 - Fäste för ITA 

De åtta stycken fack som visualiseras i Figur 38 är till för att positionera ITA:n ytterligare. 

Separata klackar fästs i facken för att sedan skjutas in i spåren som finns i aluminiumprofilerna 

som ramen för konstruktionen består av. På så vis kommer montering av infästningen för ITA:n 

att kunna ske utan variation vilket är en viktig faktor för att erhålla en hög mätprecision hos 

konstruktionen. 

 

För förståelse, se Figur 39, av pedagogiska skäl har färger använts. Det gråa representerar 

aluminiumprofilen, det röda representerar klackarna och det gula representerar fästet för ITA. 

 

 

Figur 39 - Visualisering av klackar 
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4.7. Mätdonsbyte 

4.7.1. Funktionsanalys 

Nedanstående funktionsanalys, se Figur 40, är ett urklipp ur den övergripande 

funktionsanalysen, se Bilaga 2. Detta på grund av att det är funktionen Transportera elektricitet 

som detta avsnitt kommer att behandla.  

 

 
Figur 40 - Urklipp ur övergripande funktionsanalys 

4.7.2. Sekundär Kravspecifikation 

För att den övergripande kravspecifikationen skall uppfyllas, se Tabell 1, har en sekundär 

kravspecifikation upprättas för att lättare skapa en tydlig uppfattning över vilka krav som måste 

ställas på mätdonsbytet för att den slutgiltiga konstruktionen ska uppfylla de övergripande 

kraven. Se Tabell 8 för den sekundära kravspecifikationen. 

 
Tabell 8 - Sekundär kravspecifikation för mätdonsbyte 

Essentiella krav Önskvärda krav 

Mätdon ska vara utformade så att 

dessa kan utföra mätningar på två 

närliggande stift 

Mätdon ska vara utformade så att 

automatiska byten kan utföras 

Mätdonsbyte ska kunna ske för minst 

två olika mätdon 

Mätdonsbyte bör ske automatiskt för 

minst två olika mätdon 

Mätdon ska vara utformade med en så 

liten variation som möjligt för att 

säkerställa en hög mätprecision 

 

 

 

  

Transportera 
elektricitet

Behandla 
elektricitet

Skapa krets
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4.7.3. Idégenerering 

Ett verktyg som använt för att framställa idéer kring lösningar på mätdonsbytet är brainstorming. 

De båda gruppmedlemmar har till en början diskuterat det bakomliggande problemet i 

kombination med funktionsanalysen samt kravspecifikation. Därefter har idéer beskrivits med 

ord samt förklarande skisser på en individuell nivå. Vartefter skisserna sattes upp på en 

whiteboardtavla där de visualiserades för båda gruppmedlemmarna och en öppen diskussion 

kring skisserna inleddes. Den öppna diskussionen resulterade sedan i nya idéer och skisser. 

 

För visualisering av ett utskick av skisser, se Bilaga 3. 

 

Då gruppmedlemmarna har haft en nära kontakt med båda av projektets handledare har de även 

använts som bollplank kring idéer och tankar under hela arbetets gång. 

 

4.7.4. Konceptgenerering 

Beroende på vilket kontaktstift som mätningar ska utföras på så krävs det att varje slag av 

kontaktstift erhåller ett specifikt utformad mätdon. För att kunna utföra mätningar på olika 

kontaktstift är det därför av stor vikt att konstruktionen kan byta mätdon. 

 

Integrerade mätdon 

Följande koncept bygger på att mätdon är integrerad i konstruktionen. Bytena kommer alltså att 

ske direkt på konstruktionens z-axel, och kräver därför inte att konstruktionen behöver hämta 

mätdon från en anslutningspunkt. 

 

Koncept 1 - Cylinder v1 

Cylinder v1 är ett koncept där alla olika mätdon sitter infäst 

axiellt på en cylinder. Genom att rotera cylindern med en 

NEMA-motor kan bytet av mätdon ske på ett enkelt och 

snabbt sätt. Figur 41 redogör hur Cylinder v1 är utformad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 41 - Koncept 1 – Cylinder v1 
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Koncept 2 - Cylinder v2 

Cylinder v2 är ett koncept där alla olika mätdon sitter 

infäst radiellt på en cylinder. Genom att rotera cylindern 

med en NEMA-motor kan bytet av mätdon ske på ett 

enkelt och snabbt sätt. Figur 42 redogör hur Cylinder v2 

är utformad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segregerade mätdon 

Följande koncept bygger på att mätdonet är segregerad från konstruktionen. Bytena kommer 

alltså inte att ske direkt på konstruktionens z-axel, utan kommer att utföras i en anslutningspunkt. 

Gemensamt för dessa koncept är att koncepten innefattar anslutningspunktens utformning. 

 

Koncept 3 - Chuck 

Chuck är ett koncept där bytet av mätdon sker med hjälp av en 

chuck, och liknas vid bytet av bits i en skruvdragare. Genom 

att rotera chucken med hjälp av tryckluft kan mätdonet enkelt 

bytas ut och förflyttas till anslutningspunkten. Genom att 

använda en chuck kommer inte axiell friktion vara en 

nödvändighet, då mätdonet kommer att fästas med en radiell 

kraft. Figur 43 redogör hur Chuck är utformad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 42 - Koncept 2 - Cylinder v2 

Figur 43 - Koncept 3 - Chuck 
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Koncept 4 - Skjutlucka 

Skjutlucka är ett koncept där anslutningspunkten är utformat med en 

slags skjutlucka, vars syfte är att hålla fast mätdonet så att ett byte kan 

utföras. Mätdonet är fäst med friktion, vilket innebär att skjutluckan är 

utformad för att kunna ta upp krafter i z-axelns riktning. Figur 44 

redogör hur Skjutlucka är utformad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 5 - Klaff 

Klaff är ett koncept som kan liknas vid hjärtklaffar. I 

anslutningspunkten finns det hullingar, vilka enbart tillåter 

mätdonet att gå ner i spåret. Då z-axeln förflyttas uppåt håller 

klaffarna kvar mätdonet i anslutningspunkten. När en ITA:n 

har genomgått en fullständig mätning måste 

anslutningspunkten tömmas manuellt. Figur 45 redogör hur 

Klaff är utformad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 44 - Koncept 4 - Skjutlucka 

Figur 45 - Koncept 5 - Klaff 
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Koncept 6 - Nyckelhål 

Nyckelhål är ett koncept där anslutningspunkten är 

utformat som ett nyckelhål där mätdonet kan föras in för 

att sedan dras ut från z-axeln med hjälp av spår. Figur 46 

redogör hur Nyckelhål är utformad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 7 – Gänga 

Gänga är ett koncept där bytet av mätdon sker med hjälp av en 

skruv och en fjäder. Konstruktionen applicerar en kraft på 

mätdonet, vilken fjädras nedåt. Därefter roteras skruven och den 

applicerade kraften på fjädern trycker tillbaka mätdonet varefter 

skruven roteras. Enkelt kan konceptet jämföras med hur ett 

vanligt skruvförband är utformat. Krafterna är dock genererade 

med hjälp av elektronik. Figur 47 redogör hur Gänga är 

utformad. 

 

 

 

 

4.7.5. Pughs Matris 

Nedanstående tabell redogör genomförandet av Pughs Matris för konceptvalet som behandlar 

mätdonsbytet, se Tabell 9. För tydligare bild se Bilaga 4.  

 
Tabell 9 - Pughs matris för rangordning av koncept för mätdonsbyte 

 
 

För att bytet av mätdon inte ska påverka mätprecision eller hur nära dessa kan gå varandra i 

konstruktionen är det en stor fördel om fästet för mätdonet på z-axeln är så litet som det går. 

 

Trots att Cylinder v1 och Cylinder v2 skulle innebära att bytet skulle kunna ske snabbt och enkelt 

så skulle infästningen på z-axeln bli påfallande stor för dessa, och skulle därmed påverka 

mätningar på närliggande stift negativt. 

 

Figur 46 - Koncept 6 - Nyckelhål 

Figur 47 - Koncept 7 - Gänga 
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Chuck är även ett koncept som teoretiskt skulle vara fördelaktigt vid enkelt och snabbt byte, men 

gemensamt med Cylinder v1 och Cylinder v2 så skulle mätning av närliggande stift påverkas 

negativt. Chuck är också en relativt komplicerad lösning som skulle kräva en stor tidsåtgång. 

 

Gänga är det konceptet som i sammanhanget skulle vara fördelaktigt eftersom att processen 

gängning enkelt kan göras med hjälp av en NEMA-motor. Konceptet medför dock att en 

anslutningspunkt, där mätdon förvaras, måste skapas.  

4.7.6. Konceptval 

Mätdonsbyte kommer att ske enligt Gänga vilket motiveras med att dess utformning enkelt kan 

göras så att den inte tar någon nämnvärd plats, i jämförelse med andra koncept, samtidigt som 

en hög precision kan erhållas. 

 

4.7.7. Vidareutveckling av valt koncept 

Efter att konceptet har valts görs en vidareutveckling för att kunna anpassa mätdonet med 

tillhörande mätdonsbyte på detaljnivå. 

 

Då mätdonsbytet går ut på att ett antal olika mätdon ska gängas på och av vid byte innebär det 

att den elektriska kretsen även måste kunna brytas samt återfå kontakt. I samråd med projektets 

handledare kommer kretsen att slutas med Bourns-kontakter. Dessa kontakter har fördelen att de 

fjädrar när kraft appliceras, vilket innebär att risken för bruten krets minimeras, i relation till 

traditionella kontaktstift. Kontakterna har även en stor kontaktyta, vilket medför att precisionen 

av dessa vid montering inte måste vara lika hög. Se Figur 48 för redogörelse av en fyrpolig 

Bourns-kontakt. 

 

Figur 48 - Bourns-kontakt (Elfa Distrelec, u.d.) 

Vidareutveckling av konceptet resulterade i tre generella delar, en övre del, en undre del, samt 

en anslutningspunkt där del olika mätdonen förvaras. Den övre delen är infäst i konstruktionen, 

på den åkvagn som förflyttas i z-led. Den undre delen är den del av mätdonet som byts när 

mätningar på olika kontaktstift ska utföras, det är även denna del som förvaras i 

anslutningspunkten. 

 

För att säkerställa att den undre delen av mätdonet alltid intar samma position har styrhål och 

styrpinnar använts. I Figur 49 åskådliggörs den övre delen av mätdonet och i Figur 50 

åskådliggörs den undre delen av mätdonet. 
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För att upprätta kontakt mellan de två gängorna, skruven från stegmotorn samt gängan i 

mätdonet, har en fjädrande botten designats. När ett nytt mätdon ska hämtas trycks den nedre 

delen av mätdonet ner vilket leder till att fjädrarna komprimeras. På detta vis skapas en 

uppåtriktad tryckkraft som säkerställer kontakt mellan de två gängorna. 

Anslutningspunkten för mätdonen kommer vara permanent infäst på aluminiumprofilerna enligt 

samma metod som infästning av ITA. Se nedanstående Figur 51 för visuell redovisning av 

infästning för anslutningspunkten i aluminiumprofil. Se Bilaga 6 för konstruktionsunderlag för 

mätdonsbytet. 

 

 
Figur 51 - Infästning för anslutningspunkt 

 

  

Figur 49 - övre delen av mätdonet. 

Kvadratiska styrpinnar 
Figur 50 - Undre delen av mätdonet. 

Kvadratiska styrhål 
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Figur 52 redovisar hela mätdonsbytet där stegmotorn med den övre delen av mätdonet är 

permanent infäst på konstruktionen. I nedre delen av figuren åskådliggörs även 

anslutningspunkten för mätdon. Genom att använda Bourns-kontakter och olika resistanser i den 

undre delen av mätdonet går det att identfiera vilket mätdon som används, och därigenom vilken 

typ av kontaktstift som mätningar kan ske på. 

 

 

Figur 52 - Hela mätdonsbytet 
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4.8. Styrelektronik 

Elektroniken med tillhörande mjukvara som styr konstruktionen har baserats på 

rekommendationer från projektets handledare Klas Mälman och Göran Pettersson.  

 

Hårdvara – Arduino 

Två Arduino-mikrokontrollerkort, en per x-axel, används för att kunna kommunicera mellan 

dator och konstruktion. För att Arduino-kortet skall vara kompatibelt med diverse motorer och 

endstop måste dess ingångar, utgångar samt effekt utökas. Detta uppfylls via en Shield som 

monteras ovanpå det befintliga Arduino-kortet. En Shield är också ett mikrokontrollerkort, dock 

kan det ej brukas individuellt, utan måste kombineras med Arduino. Shielden används för att 

bygga ut Arduino-kortet och på så vis utöka dess kapacitet och benämns ofta som 

tilläggshårdvara (Arduino, u.d.). 

 

Varje Arduino-kort måste ha en separat Shield, och de som används i konstruktionen är Ramps 

1.4, se Bilaga 7 för en visuell bild över shieldens tillämpning. 

 

Mjukvara – Arduino IDE 

Utvecklingsmiljön som använts för programmering av Arduinokortet är Arduinos egna miljö 

IDE. 

 

Firmware – Marlin 

Firmware är benämningen för mjukvaruprogram som är inprogrammerat i någon typ av 

hårdvara. Syftet med detta program är att tillhandahålla de nödvändiga instruktionerna för hur 

en specifik enhet skall kommunicera med andra enheter. (TechTerms, u.d.) 

 

Marlin är en mjukvarukod för 3D-skrivare som är utvecklad med öppen källkod. Koden har dock 

behövts hackats till viss del för att uppfylla de specifika behoven för just detta projekt. 

 

Interface – Pronterface 

Gränssnittet som används för att hantera samt skicka G-kod heter Pronterface. Det huvudsakliga 

användningsområdet för Pronterface är överföring av G-kod till 3D-skrivare. 
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4.9. Prototyptillverkning 

4.9.1. Skärande bearbetning 

Fästet för ITA:n frästes och bearbetades ur ett solitt aluminiumämne. Denna bearbetning skedde 

på Mälardalens högskola i Eskilstuna med hjälp av Bengt Gustafsson, handledare på skolan. Se 

Figur 53 för CNC-fräsen. Se Figur 54 för fräsningen. 

 

Fästet konstruerades i CAD-programmet SolidWorks för att sedan sparas ut som en Step-fil. 

Programmet Edgecam används sedan för att tolka Step-filen och omvandla den till G-kod för att 

sedan skicka koordinaterna till bearbetningsmaskinen. Se avsnitt 4.6.7. Vidareutveckling av valt 

koncept för CAD-modell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.2. Friformsframställning 

Övervägande av de delar som ingår i mätdonsbytet har tillverkats med hjälp av en 3D-skrivaren 

Ultimaker 2. Tillvägagångsättet för att skapa en 3D-utskrift är likt tillvägagångsättet för skärande 

bearbetning. Programmet Cura, Ultimakers egna G-kodsändare, används för att tolka STL-filen 

och skicka den kod som krävs för att tillverka geometrin. Detaljerna är gjorda av PLA-filament. 

Se Figur 56 för bild på 3D-skrivaren. Se Figur 55 för en pågående 3D-utskrift. 

Se avsnitt 4.7.7. Vidareutveckling av valt koncept för CAD-modell. 

 

 

  

Figur 53 - Fräs Figur 54 - Fräsning 

Figur 55 - 3D-skrivning Figur 56 - 3D-skrivare 
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4.10. Beräkningar 

För att den faktiska förflyttningen av mätdon ska stämma överens mellan koden och verkligheten 

behöver det definieras i Marlin hur många millimeter ett steg på stegmotorn motsvarar. För 

förklaring av Marlin se avsnitt 4.8. Styrelektronik. 

 

Slaget av stegmotor som står till grund för förflyttningen är standardiserad till att ta 200 steg per 

varv, steps/revolution. 

 

𝑆𝑡𝑒𝑝𝑠/𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 = 200 →
360°

200
= 1,8° 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑒𝑔 

 

Då stegmotorerna är konfigurerade till att kunna ta mikrosteg innebär detta att ett varv består 

3200 steg, microsteps/revolution. 

 

𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠/𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 = 3200 →
360°

3200
= 0,1125° 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑒𝑔 

 

4.10.1 Steg per millimeter remskiva 

Genom att beräkna båglängden (𝑏), vilken är beroende av diametern på remskivan, går det att 

definiera hur långt ett motorsteg motsvarar i millimeter. Detta konfigureras i Marlin för att 

kommunikation mellan dator och konstruktion ska kunna ske på ett korrekt sätt, i x- och y-led. 

 

1,8° = 0,031 𝑟𝑎𝑑 0,1125° = 0,00196349541 𝑟𝑎𝑑 
 

Ø𝑟𝑒𝑚𝑠𝑘𝑖𝑣𝑎 = 12,10mm          r =
12,10

2
= 6,05𝑚𝑚 

 

Båglängden beräknas enligt: 𝑏 = 𝑟 ∗ 𝛽. 

 

𝑏1 = 6,05 ∗ 0,031 → 𝑏1 = 0,18755𝑚𝑚 
 

𝑏2 = 6,05 ∗ 0,00196349541 → 𝑏2 0,0118791472𝑚𝑚 
 

Ovanstående innebär att ett steg för stegmotorerna, vid 200 steg per varv, där remdrift används 

resulterar i en förflyttning på 0,18755mm. Denna precision är ej tillräcklig för att uppnå de 

specificerade målen, varför stegmotorerna måste mikrostegas. Mikrostegningen innebär en 

förflyttning på 0,0118791472mm. Mikrostegningen utförs med hjälp av hårdvarutillägget Ramps 

1.4. 
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4.10.2 Steg per millimeter kulskruv 

Genom att beräkna delningen (𝑑) för kulskruven går det att definiera hur långt en millimeter 

motsvarar i motorsteg. Detta konfigureras i Marlin för att kommunikation mellan dator och 

konstruktion ska kunna ske på ett korrekt sätt, i z-led. 

 

𝑑 = 2,10𝑚𝑚 
 

Antalet steg/mm beräknas enligt: 𝑆𝑡𝑒𝑝𝑠/𝑚𝑚 = (𝑆𝑡𝑒𝑝𝑠/𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗  𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠)/𝑑 

 

𝑆𝑡𝑒𝑝𝑠/𝑚𝑚 = 200/2.10 → 𝑆𝑡𝑒𝑝𝑠/𝑚𝑚 = 95,23808524 
 

𝑆𝑡𝑒𝑝𝑠/𝑚𝑚 = (200 ∗ 16)/2.10 → 𝑆𝑡𝑒𝑝𝑠/𝑚𝑚 = 1523,809524 
 

Ovanstående innebär att en millimeter för stegmotorerna, vid 200 steg per varv, motsvarar 

95,23808524 steg. Vid mikrostegning motsvarar en millimeter 1523,809524 steg. 

Mikrostegningen utförs med hjälp av hårdvarutillägget Ramps 1.4. 
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4.11. Montering 

Nedan visas en bild från ett tidigt stadie av monteringsarbetet, se Figur 57. För fler beskrivande 

bilder på delar av monteringsarbetets, se Bilaga 8. 

 

 
 

Figur 57 - Monteringsarbete i tidigt stadie 

Monteringen har varit ytterst tidskrävande. Då konstruktionens egentliga syfte är att fräsa i 

trädetaljer, och projektets syfte är att utföra mätningar har konstruktionens ursprungliga form 

modifierats till den grad att den passar projektet. Modifieringen har dock medfört att montering 

har varit bristfällig på vissa områden. För projektets fortgång har diverse monteringsproblem var 

tvungna att lösas.  
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4.12. Praktiska tester och kalibrering 

För att säkerställa att konstruktionen är monterad på ett sätt som gynnar mätprecision och 

drivning har ett antal tester och kalibreringar utförts. Genom att mäta konstruktionen på 

diagonalen kan likformighet fastslås. Likformigheten bygger på att alla vinklar är räta, varför 

varje essentiell vinkel har analyserats med skjutmått och vinkelhake för att fastslå att räta vinklar 

faktiskt är 90°. 

4.12.1. Verifiering av drivning 

En essentiell del i konstruktionen är att skapa mekanisk rörelse, likt den som används i 

bearbetningsmaskiner som 3D-skrivare och CNC-fräsar. Därför har ett primärt test utförts för att 

påvisa att NEMA-motorerna har tillräckligt med kapacitet att driva varje axel. Genom att koppla 

upp varje motor mot Arduino-kortet, som används i konstruktionen, kan G-kod skickas, tolkas, 

och översättas till rörelse. 

 

Nedanstående bild, Figur 58, bevisar att NEMA-motorerna har tillräckligt med kapacitet att driva 

varje axel. Det valda konceptet genererar dock en oönskad byrålådseffekt, där en av x-axlarna ej 

är vinkelrät mot y-axeln. Till följd av detta har drivning med delad rem testats, enligt Delad rem. 

Testet visar även att remskivor, lättingar, och rem fungerar korrekt. 

 

 
 

Figur 58 - Test av NEMA-motor 

Genom att empiriskt testa delad rem elimineras byrålådseffekten som var beroende av antalet 

motorer, vilket innebär att det är en fördelaktig drivning. Konstruktionen kommer således att 

drivas med delad rem. Dock påvisar den ena x-axeln en viss förskjutning i ursprungsläget vilket 

innebär att x-axeln ej är helt vinkelrät mot y-axeln. Den bakomliggande faktorn för problemet 

har ännu inte fastställts, dock måste det åtgärdas för att konstruktionen skall kunna erhålla en 

tillräcklig mätprecision. Detta förklaras djupare i avsnitt 4.13. Kontrollmätning av ITA. 

4.12.2. Verifiering av steg per millimeter 

En väsentlig del för att den slutgiltiga konstruktionen skall kunna manövrera som tänkt är att 

mjukvaran kan tolka precis hur många millimeter ett steg för stegmotorerna motsvarar. Dessa 

värden beräknades fram i avsnitt 4.10 Beräkningar. 

 

Ett verifieringstest har utförts för att säkerställa att de praktiska värdena stämmer överens med 

de teoretiska värdena. Under testerna fästes en stiftpenna där ett mätdon kommer att fästas i ett 

senare stadie. En stålskala fixerades även på ett bord som stiftpennan transporterades parallellt 

med. Se Figur 59 för förståelse av det utförda testet för x-led samt y-led. 
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Figur 59 - Utfört test 

 

X-led samt Y-led 

Nedanstående bilder, Figur 60, redovisar resultatet av vad mjukvaran tolkar som 100mm. Testet 

utfördes i tre stycken steg varav varje steg skulle förflyttas 100mm åt gången. Testet bevisar att 

de teoretiska beräkningarna, se avsnitt 4.10.1. Steg per millimeter remskiva, överensstämmer 

med verkligheten.  

  

 
 

Figur 60 - Utfört test, förstorat 

 

Dock påvisar ej ovanstående test om konstruktionen faktiskt erhåller en mätprecision på 0,1mm, 

vilket är något som måste uppnås för att uppfylla projektets mål. Med hänsyn till detta har ett 

nytt test utförs med ett elektroniskt skjutmått som klarar av att utföra mätningar ner på en 

hundradels millimeter. 

 

Nedanstående bilder, se Figur 61, redogör testet samt redovisar vad mjukvaran anser är 1mm. 

Värdena i ordningsföljd från vänster visar, -4,67mm, -5,76mm samt -6,76mm. 
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Figur 61 - Utfört test 

Z-led 

Nedanstående bilder, Figur 62, redovisar resultatet av vad mjukvaran tolkar som 1mm. Då en 

kulskruv används i z-led blir det en annan utväxling jämfört med remdrivningen i x-led samt y-

led vilket innebär att beräkningarna samt stegen per millimeter blir annorlunda, se avsnitt 4.10. 

2. Steg per millimeter kulskruv. För att konstruktionen ska kunna utföra mätningar är inte 

precisionen i z-led av större vikt, detta för att kontaktstiften, och motsvarande hona är avlånga. 

Att de är avlånga medför att kontakt erhålles på en längre yta. Värdena i ordningsföljd från 

vänster visar, -8,04mm, -9,04mm samt -10,05mm. 

 

 
Figur 62 - Utfört test 
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4.12.3. Excentriska muttrar 

En gynnsam mätprecision och drivning erhålls genom att kalibrera de excentriska muttrarna som 

används för att fästa åkvagnarna på skenan. I Figur 63 redovisas de excentriska muttrarna 

inringade i rött. För full funktionalitet krävs att muttrarna inte ansätts med för högt vridmoment 

eftersom detta låser åkvagnen mot skenan. 

 

 
 

Figur 63 - visualisering av excentriska muttrar 
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4.13. Kontrollmätning av ITA 

För att kunna utföra kontrollmätningar mellan UUT samt Matrix, se avsnitt 3.1. Testsystem, 

behöver mätning av elektriska förbindelser utföras i varje ände av kretsen samtidigt, därav två 

mätdon. 

 

För förståelse redovisas ett enkelt exempel på tio stycken olika kontaktstift som ska verifiera 

samt utesluta om kontakt uppstår mellan diverse kontaktstift. Färgkodningen innebär att 

kontaktstiften ingår i samma nät, vilket innebär att de ska ha kontakt med varandra. Det får ej 

uppstå kontakt mellan de olika näten. Se Figur 64 för förtydligande bild över kontaktnät. 

 

 

Figur 64 - Förtydligande bild över kontaktnät 

Till att börja med bör samtliga nät identifieras för att kunna tidsoptimera mätningarna. Det krävs 

tre stycken mätningar för att verifiera det gula nätet samt en mätning per nät för att verifiera de 

tre resterande. När näten är identifierade samt kontrollerade behövs en verifiering göras för att 

kontrollera att samtliga nät ej erhåller kontakt med varandra. Det finns fyra stycken individuella 

nät vilket innebär att sex stycken mätningar måste utföras för att kunna utesluta kontakt. 

Ovanstående innebär, för fyra stycken nät som innehåller sammanlagt tio stycken kontaktstift, 

behövdes tolv stycken kontrollmätningar utföras. 

Samtliga kontrollmätningar sker i detta stadie med hjälp av en vanlig multimeter genom att mäta 

resistansen över en krets. Finns det ett mätvärde innebär det att kretsen är sluten, då det alltid 

uppstår en viss resistans i kablagen. Finns det ej ett mätvärde innebär det att kretsen ej är sluten, 

det vill säga ingen kontakt finns. 

4.13.1. Identifiering av kontaktstift 

Enligt avsnitt 4.12.1. Verifiering av drivning har ett problem identifierats som direkt påverkar 

mätprecisionen markant. Som tidigare nämnt är den ena x-axeln förskjuten till viss del vilket 

innebär att den ej är vinkelrät mot ramen hos konstruktionen. Dock har den påverkande faktorn 

bakom detta problem ej ännu fastställt. 

 

Ovanstående innebär att den verkliga y-koordinaten förflyttas med vinkel av x-axeln utan att 

Marlin är medveten om detta, då mjukvaran utgår ifrån att samtliga linjärenheter är vinkelräta 

mot varandra. 

 

För att lösa problemet har en metod tagits fram, i samtycke med handledare.Metoden innebär att 

konstruktionen inför varje uppstart identifierar vilken vinkel ITA:n är monterad med i 

förhållande till den skeva x-axeln. 
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Metoden bygger på att de båda mätdonen går emot ITA:n för att skapa en sluten krets. De båda 

x-axlarnas mätdon är sedan tidigare ihopkopplade för att kunna utföra mätningar mellan 

kontaktstift. Detta kan utnyttjas då ITA:n är tillverkad i aluminium och på så vis leder elektricitet. 

 

Det andra mätdonet som är monterad på den skeva x-axeln går emot den ena parallella änden 

med mätdonet för att identifiera och spara ut x- och y-koordinaten för när en sluten krets skapas 

mellan de två mätdonen, se vänster del av Figur 65. Den slutna kretsen kan identifieras genom 

att mäta en resistans över kretsen. Samma procedur utförs sedan på samma parallella sida av 

ITA:n i den andra änden, se höger del av Figur 65. 

 

 
Figur 65 - Identifiering av ITA:n 

 

Med de två koordinaterna kan differensen av y-koordinaten urskiljas vilket sedan kan omvandlas 

till vilken förskjutning i y-led som blir för varje millimeters förflyttning i x-led. 

 

Denna metod kan med fördel även tillämpas om problemet med den skeva x-axeln skulle 

tillrättavisas, för att utesluta felorsaker vid identifiering av kontaktstift. 

 

Det finns även en risk att x-axlarnas vinkel vid startposition kan variera om de förflyttas manuellt 

när strömmen är bortkopplad, då motorerna inte erhåller ett hållmoment utan elektricitet. Även 

denna felorsak kan elimineras med hjälp utav ovanstående metod. 

 

Vid ett utförande av metoden beräknades ett värde fram som resulterade i att en addering på 

0,00243mm krävdes hos y-koordinaten per antal millimeter i x-koordinat som konstruktionen 

förflyttade sig. Det är en otroligt liten förflyttning men en nödvändighet för att erhålla en 

mätprecision inom 0,10mm. 

 

4.13.2.Koordinatsystem 

Vid varje uppstart inleder konstruktionen med att nolla samtliga rörelseriktningar. Detta innebär 

att konstruktionen identifierar sin position. Utförandet av positionidentifieringen sker genom att 

konstruktionen automatiskt går i en riktning åt gången tills den fysiskt slår emot ett endstop. När 

endstopet aktiveras skickas en signal till programvaran som meddelar att detta är koordinat 0 för 

den specifika riktningen. 
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För att kontrollmätningar skall kunna utföras på önskade kontaktstift måste konstruktionen även 

ta hänsyn till flera koordinatsystem för att sedan kombinera dessa.  

ITA:n har ett definierat koordinatsystem för positionering av diverse moduler samtidigt som 

samtliga olika moduler har egna koordinatsystem beroende på vilken typ av kontaktstift de är 

uppbyggda av.  

För sammanslagning och beräkning av dessa koordinatsystem beroende på vilket stift man vill 

positionera mätdonet till har ett Excel-dokument upprättas. Dokumentet tar hänsyn till vilken 

förskjutning x-axeln har i förhållande till den monterade ITA:n beroende på längdförflyttning i 

x-led. Hänsyn tas även till vilket kontaktstift mätningen skall utföras på, vilken modul 

kontaktstiftet är monterat på samt vart på ITA:n modulen är monterad. Dock behövs mätdonet 

manuellt kalibreras mot det första kontaktstiften i den första modulen på ITA:n för att positionera 

ITA:n i förhållande till konstruktionens koordinater. 

En överblick av Excel-dokumentet redovisas i Bilaga 9, där de röda värdena kan ändras.  

Excel-dokumentet kan fås på begäran.  
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5. RESULTAT 

Det slutgiltiga resultatet består av en prototyp baserad på valt koncept, 3D-skrivaren. Prototypen 

består av ett antal komponenter. Övervägande delen av strukturerande komponenter är 

kommersiella off-the-shelf. Komponenter som används för att kunna utföra mätningar är 

specialtillverkade i diverse bearbetningsmaskiner. 

 

5.1. Övergripande konstruktion 

Ramen för konstruktionen bygger på olika aluminiumprofiler som har olika egenskaper. 

Aluminiumprofiler där förflyttning sker är tillverkade med en speciell skena och kallas för 

Makerslide, se Figur 25 i avsnitt 4.5 X-carve, och de profiler som enbart strukturerar 

konstruktionen och inte har någon direkt betydelse för förflyttningen är av generisk sort. Figur 

66 åskådliggör konstruktionen i sin helhet. Konstruktionen yttermått är B:1000 D:800 H:1200 

och består av två x-axlar för att de ålagda mätningarna skall kunna utföras. 

 

 
 

Figur 66 - Konstruktionen i sin helhet 

Aluminumprofilernas design resulterar i att konstruktionen blir väldigt universal samt 

lättanpassad med avseende på placering av ITA, detta för att profilerna enkelt kan förflyttas inom 

konstruktionens yttre ram. 

 

Konstruktionen drivs av remdrift i x- samt y-led medans z-led samt mätdonsbytet drivs med hjälp 

utav en kulskruv. För att positionera mätdonen skickas NC-kod i form av koordinater med hjälp 

utav Pronterface. Koden behandlas av Arduino-drivkortet för att sedan överföras till mekanisk 

rörelse. De båda x-axlarna drivs med hjälp av ett varsitt Arduinokort med respektive tillhörande 

hårdvarutillägg. Dock kan de i dagsläget endast drivas individuellt utan att de förutser kollision 

med varandra. 

 

Av säkerhetsskäl är all styrelektronik monterad inkapslat i en elektroniklåda med tillhörande 

displayer, kylning samt nödstopp, se Figur 67 för redogörelse av inkapslad elektronik. 
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Figur 67 - Inkapslad elektronik 

 

På nedanstående plåt, se Figur 68, fästes diverse UUT, det vill säga kontakterna som hör till 

flygplanet. För förståelse se avsnitt 3.1 Testsystem. En plåtkonfiguration med samma yttermått 

samt samma placering av hål för infästning måste upprättas för varje UUT som skall testas. 

UUT:n är placerad uppe i högra hörnet på plåten. 

 

Figur 68 - UUT-plåt 
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5.2. Fäste för ITA 

Fästet för ITA:n är utformat enligt valt koncept, V-positionering. Fästet är tillverkat med CNC-

fräs ur ett aluminiumämne. Fästet är utformat med avlånga håligheter där styrklackar infästs. 

Fästet fixeras med skruv och t-spårsmutter, och styrs med klackarna. Bilderna i Figur 69 

åskådliggör det fysiska resultatet av CAD-modellen som modellerades efter vidareutvecklingen 

av konceptet, samt ITA:ns infästning. 

 

 

 
Figur 69 - Fäste för ITA i konstruktionen 
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5.3. Mätdonsbyte 

Mätdonsbytet är baserat på valt koncept, Gänga. Utformningen av mätdon är vedertagen, men 

till viss del styrd av NEMA-motorns yttre dimensioner. Mätdonen är utformade med håligheter 

för att ge utrymme åt nödvändigt kablage. Mätdonens utformning har viss variation, vilket styrs 

av det kontaktstift som mätningar ska ske på, dock innehar varje mätdon den generella formen.  

 

Mätdonen består av två delar, den övre delen där mätdonet sitter fast, samt en undre delen som 

definierar vilket stift som mätningar kan ske på. Figur 70 åskådliggör mätdonets övre del, samt 

en undre del. I Figur 71 åskådliggörs mätdon med olik utformning. I figurerna redovisas även 

bruket av Bourns-kontakter samt diverse olika motstånd för identifieras av olika mätdon. 

Geometrierna har även varit nödvändiga för att kunna dra det kablage som krävs för att sluta 

kretsen, och därmed utföra en mätning. 

 

 
Figur 70 - Mätdon 

 
Figur 71 - Mätdon med olik utformning 
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Mätdonsbytet sker i en anslutningspunkt där mätdonets undre del fixeras i planet som utgörs av 

x och y. Anslutningspunktens utformning bygger på mätdonens yttre dimensioner, och genererar 

den motkraft som krävs för att bytet ska kunna ske enligt valt koncept. Figur 72 åskådliggör 

anslutningspunkten med tillhörande undre delar av mätdon.  

 

 
Figur 72 - Anslutningspunkt med tillhörande undre delar av mätdon 

Mätdonsbytet sker med hjälp av en NEMA-motor som är placerad på åkvagnen i z-led. Figur 74 

redovisar hur mätdon är infäst i konstruktionen. När motorn roterar gängas den undre delen av 

mätdonet av respektive på, förutsatt att den är placerad i anslutningspunkten. I Figur 74 

åskådliggörs det komponentsystem som står till grund för bytet. Figur 73 redovisar processen av 

mätdonsbyte. 

 

 
  

Figur 73 - Process mätdonsbyte Figur 74 - Mätdonets infästning 
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Nedanstående bilder redovisar två olika kontrollmätningar. Figur 75 visualiserar en mätning på 

två närliggande kontaktstift medans Figur 76 visualiserar en mätning på två olikformade 

kontaktstift. 

 

    
 

Figur 75 - Två närliggande kontaktstift Figur 76 - Två olika kontaktstift 
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6. ANALYS 

Nedan diskuteras frågeställningarnas sammankoppling med projektets resultat. 

Kravspecifikationen avstäms även efter hur väl den har blivit uppfylld. 

 

F1. Kan en automatiserad mätprocess erhålla en tillräckligt hög precision för att ersätta en 

manuell mätning? 

 

Genom att basera prototypen på valt koncept går det att fastslå att en automatiserad mätmetod 

faktiskt kan erhålla en tillräckligt hög precision för att ersätta manuellt arbete. För projektets 

ändamål räcker den erhållna mätprecisionen, men om mätningar ska utföras på mindre 

kontaktstift bör konstruktionen, och främst dess typ av linjärenheter ses över. 

 

F2. Hur ska mätningarna automatiseras? 

 

Då prototypen bygger på den drivning som används i X-Carve så positioneras mätdon till rätt 

position med hjälp av elektriska stegmotorer av slaget NEMA-17. Dessa motorer har fördelen att 

kunna förflytta mätdon i ytterst små steg, vilket har varit av stor vikt då minsta kontaktstiftet är 

1,3mm i diameter. 

 

Mjukvara måste användas för att kunna kommunicera med prototypen genom att skicka NC-kod 

som bygger på koordinater. Flera koordinatsystem måste upprättas för att sedan kombineras, till 

exempel har konstruktionen, ITA:n samt alla de olika utformade modulerna egna 

koordinatsystem. Dessa koordinatsystem måste slås samman och tolkas som ett för att en 

identifiering av den slutgiltiga positionen kan ske, detta beskrivs i avsnitt 4.13.2. 

Koordinatsystem. 

 

För att skicka NC-koden har Arduino använts, efter rekommendationer av handledare då 

erfarenhet av mjukvara och tillhörande hantering är låg. Arduinokortet med tillhörande Marlin-

kod har varit relativt enkel att modifiera för tänkt syfte vilket har varit en fördel. Arduino har en 

enkel struktur som är enkel att förstå, och i kombination med Pronterface har det varit ytterst 

simpelt att förflytta mätdon.  

 

I detta stadie kan mätningarna utföras automatiskt, dock i form av att NC-kod skrivs in manuellt 

i Pronterface för att sedan tolkas av Arduinokortet. Då mätningar och mätdonsbyte sker med 

hjälp av prototypen, och inte kräver manuellt arbete bör mätningarna anses vara automatiska. 

 

F3. Hur ska konstruktionen utformas? 

 

Med det teoretiska produktutvecklingsverktygen som grund har den slutgiltiga utformningen för 

konstruktionen efterliknat mekaniken hos 3D-skrivare samt CNC-fräsar. Med motiveringen att 

de är väldigt universella samt anpassningsbara samtidigt som de bygger på etablerad mekanik i 

form av linjärenheter. 

 

Hela produktutvecklingsfasen delades ner i flera delar, för att ge en bättre överskådning av 

projektet. Projektet påbörjades från grunden med visionen att utveckla övervägande delen av 

ingående komponenter. En bit in i projektet blev det dock uppenbart att den tillhandahållna tiden 

inte var tillräcklig. Tidsåtgången harmoniserade således inte bra med projektets omfattning, och 

därför påbörjades en analys av redan befintliga lösningar på mekaniken för linjärenheter. 

Analysen resulterade i att de mekaniska delarna som prototypen är konstruerad av bygger på 
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CNC-fräsen X-Carve. Fräsen stämde överens med redan framtagna koncept, vilket motiverade 

valet av hårdvaran. 

 

Det finns dock förbättringspotential hos prototypen, sett till dess storlek, och kan med fördel 

förminskas om tid finns. 

 

Nedan listas kravspecifikationen som den slutgiltiga prototypen skulle uppfylla. 

 

Essentiella krav: 

 

 Konstruktionen ska kunna mäta över två kontaktstift samtidigt. 

 Konstruktionen ska kunna mäta på minst två olikformade kontaktstift. 

 Konstruktionen ska erhålla en mätprecision på 0,10mm. 

 Drivningen skall vara av sådant slag att glapp inte uppstår. 

 Drivningen ska kunna förflytta mätdon i steg om 0,25mm. 

 Motorerna ska drivas med elektricitet. 

 ITA:n ska kunna fästas utan att variation eller spel uppstår. 

 ITA:n ska kunna bytas enkelt och tidseffektivt. 

 ITA:n ska ej medge slitage. 

 Mätdon ska vara utformade så närliggande kontaktstift är tillgängliga för mätning. 

 Mätdon ska vara utformade med så liten variation som möjligt. 

 

Önskvärda krav: 

 

 Konstruktionen bör kräva minimalt mänskligt arbete. 

 Konstruktionen bör kunna transporteras. 

 Konstruktionen bör kunna rymmas inom en kubikmeter. 

 Drivningen bör kräva minimalt underhåll. 

 Motorer bör kunna bytas enkelt vid behov. 

 ITA:n bör kunna bytas på ett ergonomiskt sätt. 

 Mätdon bör vara utformade så automatiska byten kan utföras. 

 

Prototypen uppfyller samtliga essentiella krav förutsatt att metoden för att identifiera x-axlarnas 

vinkel mot ITA:n används, se avsnitt 4.13 Kontrollmätning av ITA. 

 

Två av de fem önskvärda kraven har ej uppnåtts. Självklart kan konstruktionen transporteras, 

dock bör den delvis demonteras för att detta skall kunna ske oproblematiskt. Vid demontering 

kommer delar av kalibreringen att gå förlorade vilket har lett till att gruppmedlemmarna ej anser 

denna prototyp fördelaktig att transportera. 

 

Benen som fästes på konstruktionen resulterade i att den inte ryms inom en kubikmeter. 
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7. DISKUSSION, SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

 

7.1. Diskussion 

Överlag så har arbetet varit mycket givande, det har givit en inblick i hur produktutveckling går 

till i skarpt läge hos ett större företag. Handledarnas tillgänglighet har varit av väldigt stor vikt 

då de har givit sina synvinklar på problemet och hur det kan tacklas på bästa sätt. En viktig 

lärdom som projektet har givit är att leveranser tar tid, speciellt då delar beställs från andra länder, 

vilket är en lärdom som inte fås i skolan. 

 

7.2. Slutsatser 

För att konstruktionen ska kunna uppfylla dess syfte har arbetet skett mot de mål som etablerades 

i avsnitt 1.7. Mål. 

 

1. Att tillverka en prototyp som kan mäta på minst två kontaktstift samtidigt. 

 

I avsnittet specificeras att en prototyp ska kunna mäta på två kontaktstift samtidigt, vilket är en 

nödvändighet för att sluta den krets som krävs för att upprätta mätningen. Detta mål uppfylls 

med de två separata x-axlarna med tillhörande dubbel uppsättning av mätdon, se Figur 75 samt 

Figur 76. 

 

2. Att tillverka en prototyp som kan utföra mätningar på stift med olik utformning. 

 

Då utformningen av mätdon gjordes med avseende på de kontaktstift som mätningarna ska ske 

på så går det att verifiera att uppsatt mål fylldes. I Figur 76 kan en mätning på två olika stift ses. 

 

3. Att tillverka en prototyp med mätprecisionen som ej överskrider 0,10mm, vilket innebär 

en radie på 0,05mm kring kontaktstiften. 

 

Då mätprecisionen är svår att mäta har ändå dessa värden strävats efter, och genom att basera 

prototypen på valt koncept är det möjligt att erhålla en tillräckligt hög precision för att träffa 

ITA:ns minsta kontaktstift. Det minsta kontaktstiftet som används har en diameter på 1,3mm, 

alltså en radie på 0,65mm, och eftersom att prototypen lyckas genomföra mätningar på dessa kan 

målet avskrivas som uppfyllt. I Figur 75 och Figur 76 kan lokalisering och mätning av 

kontaktstift ses. Avsnitt 4.12.2. Verifiering av steg per millimeter redovisar konstruktionens 

precision med avseende på förflyttning. 

 

De målen som etablerades i början av projektet har uppnåtts. Mätningar kan göras på två 

kontaktstift samtidigt, de kan även utföras på olikt utformade stift.  Mätningar kan även göras på 

det minsta kontaktstiftet, med en diameter på 1,3mm. 

 

Utifrån de uppsatta målen gjordes en kravspecifikation, vars syfte var att styra projektet i rätt 

riktning. I avsnitt 6. ANALYS redogörs att alla de essentiella kraven som etablerades uppfylls 

med prototypen. I kombination med uppfyllda mål och kravspecifikation kan slutsatsen att 

prototypen med fördel kan ersätta det manuella arbetet göras, och projektet kan avskrivas som 

en framgång. 
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7.3. Rekommendationer 

Som nämnt finns det förbättringspotential hos prototypen, och därför kan ett antal 

rekommendationer ges om fortsatt arbete är ämnat.  

 

1. Mjukvara 

 

Då erfarenheten inom mjukvaruhantering och programmering är låg och att mjukvara ej har varit 

en väsentlig del i detta projekt bör det ses över. Det bör undersökas om det finns mjukvara som 

lämpar sig bättre än den som används i dagsläget. Det bör även undersökas om kommunikation 

mellan x-axlarna går att ändra till ett mer fördelaktigt slag.  

 

För att kontrollmätningarna skall automatiseras helt och håller krävs det även att konstruktionen 

självmant kan tolka koordinater utifrån kopplingsscheman som beskriver kablagedragningen 

mellan ITA och UUT. 

 

2. Konstruktion 

 

På grund av den ena x-axelns förskjutning enligt avsnitt 4.12.1 Verifiering av drivning bör 

linjärenheterna ses över inför den slutgiltiga produkten för att stabilisera konstruktionen samt för 

att erhålla de korrekta rätvinklarna mellan samtliga axlar. 

 

Författarna rekommenderar att undersöka de linjära styrlagren, av märket Hiwin, inför 

vidareutveckling av slutgiltig produkt. 

 

Projektmedlemmarna vill även understryka att konstruktionen fortfarande är i prototypstadiet, 

storleken på konstruktionen kan minimeras samtidigt som 3D-utskrivna delar i plast ej är 

optimalt för en slutgiltig produkt. 
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