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Sammanfattning 
Arbetet är ett utredningsarbete som går ut på att försöka lokalisera felkällor och göra 
förbättringar på en testutrustning som mäter rodervinklar på akterdelen på en robot. 
Rapporten innehåller en översiktlig bild över den tidigare metoden och dess felkällor som 
hittas vid test av den tidigare metoden. Utredningen utmanar också många utav antagandena 
som är gjorda för beräkningarna av den tidigare metoden. Detta utförs för att kunna bekräfta 
eller dementera antagandena. Detta görs i form av matematiska modeller som testar olika 
delar av metoden. Varje del i rapporten består av en beskrivning av vad kapitlet avser följt av 
felkällorna som upptäckts i metoden när den testas i modellen. Det framtagna metodförslaget 
utsätts samma prövning som den tidigare metoden för att utreda skillnaderna. I resultatet kan 
man se de slutsatser som dragit av varje del av utförandet. 

Abstract 
The task is an investigation to try and locate errors and make improvements on a test 
equipment that measures rudder angles on the rear-end of a robot. The report contains an 
overview of the previous method and the errors that is found by testing it. The investigation 
also challenges many of the assumptions made when the previous method was made. This 
was made in order to either confirm or deny the assumptions. This is done by the use of 
mathematical models to simulate different parts of the method. Each part of the report consists 
of a description of the section followed by explaining the discovered errors that was found by 
testing the method in the models. The new produced method suggestion is exposed to the 
same tests as the previous method to discern the differences. The conclusions made from the 
sections can be found in the results. 

 



 

   

Förord 
Vi vill tacka Kjell Mårdensjö som tipsade oss om att kontakta Saab Dynamics angående 
examensarbete samt att han ställt upp som handledare för det samma. Vidare vill vi tacka 
Saab Dynamics och Christer Nykom för att ha tagit emot oss på så kort varsel och ordnat ett 
intressant arbete. Tack till Henning Andersson vår handledare samt Kaj Söreskog på Saab som 
har hjälpt oss med stabilt underlag till arbetet och svar på de frågor vi kommit med. Slutligen 
vill vi tacka Thomas Gustafsson vår kollega och klasskamrat för sällskap och bolande av 
idéer.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Saab  

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som 
sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på 
alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta 
kundernas förändrade behov. Saab har cirka 12 000 medarbetare. Försäljningsintäkterna 
uppgår till 23 miljarder kronor. Forskning och utveckling motsvarar nära 20 procent av 
omsättningen.  

1.1.2 Saab Dynamics 

Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, 
sensorer, obemannade undervattensfarkoster och kamouflagesystem för försvarsmarknaden. 
Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom 
fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk. 

1.1.3 Sektionen för Elektronik & Programvara i Karl skoga  

Sektionen består av ett trettiotal medarbetare. Bland en rad teknikområden inom sektionen 
bedrivs utveckling av hårdvara för markbaserade missilsystem och understödsvapen, både för 
siktessystem och för missiler/granater. Sektionen ansvarar också för teknik och 
kompetensförsörjning på områden såsom kravanalys, konstruktion av elektroniksystem och 
apparater, signalintegritet men också för tändsystemselektronik, säkerhetskritisk elektronik 
och mönsterkortslayout.  

1.1.4 Bakgrund för projekt 

Ingående komponenter i ett missilsystem måste under produktion kalibreras för att möjliggöra 
maximalt utnyttjande av systemets prestanda. En viktig sådan mätning är rodervinklar i 
förhållande till missilens centrumlinje. 
 
Uppmätningen av rodervinklar och centrumlinje görs i en mätfixtur där pneumatiskt styrda 
mätprobar mäter upp missilkroppen och missilrodren. Mätfixturen är framtagen av Saab 
Dynamics med ett antal komponenter från underleverantörer. Dessa kalibreras av en 
utomstående firma efter specifikation. 
 
Ett fel som visar sig i styrdiagram ([1] kap. 11) över uppmätta rodervinklar är att medelvärdet 
på roder 1 och 3 differentierar sig mer från börvärdet än de andra rodren. Denna skillnad 
anses orimlig varvid testutrustningen undersöks för brister. Tidigare utredning av mätfixturen 
och algoritm har utförts av företaget och förbättringar har gjorts. Fortfarande så kan felet 
återfinnas men mätvärdena är bättre än innan förbättringen och nu önskas ytterligare 
förbättring alternativt lösning på problemet. 
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1.2 Projekt 
Arbetet innefattade att utreda dagens metod för mätning av rodervinklar och hitta 
förbättringsmöjligheter och utvärdera förbättringsförslag efter följande punkter: 

1. Utreda den metod som används för att låsa rotationen av missilen i fixturen och 
dess inverkan på resultatet av mätmetoderna. 

2. Utreda om det finns bättre alternativ till de mätprobar som används idag och hur 
stor påverkan de har på den totala noggrannheten. 

3. Utreda tidigare metod och se ifall förbättringar kan göras i algoritmerna. 

4. Undersöka om alternativ placering av mätprobar förbättrar noggrannheten. 

Beräkna tidigare mätmetodens noggrannhet och jämför med noggrannheten för de förändrade 
metoderna. 

Detta skulle göras rent teoretiskt med ett demoprogram som läser mätprobarnas läge och 
beräknar rodervinklarna. 

Resultatet skulle dokumenteras grundligt så det ska kunna arbetas vidare med i framtida 
projekt. 

1.3 Syfte 
Syftet med projektet var att finna en metod som har en bättre noggrannhet än den tidigare 
metoden så att den kan implementeras i tillverkningen eller för framtida projekt. Alternativt 
helt utesluta en metod ifall den visar sig vara en sämre metod. 

1.4 Krav 
Följande skulle utföras innan arbetets slut: 

• Fastställande av ett teoretiskt utredningsarbete om nya mätmetoder gör en förbättring 
jämfört med den tidigare metoden. 

• Utförd ansats att förstå det existerande felet på roder 1 och 3 i tidigare metod.  

• Fel på grund av bristande låsning av missilen i roll-led i fixturen utredd. 

• Dokumenterat beräkningar, resultat samt slutsatser. 

• Skapat ett demo/testprogram som utför beräkningar av rodervinklar utifrån 
mätprobarnas data och deras placering i rummet. 
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2 Metoder och verktyg 

2.1 Metoder 
Den valda metoden för arbetet var PDCA som hjälper ett utredningsarbete att strukturerat 
kunna utföras. Metoden fungerar för bland annat vid förbättringsarbete, produktion och 
framtagning av teorier och finns beskriven i boken ”Kvalitet från behov till användning”[1] 
 
P som står för Plan är den del som tog absolut störst tid i anspråk då det fanns mycket material 
från tidigare mätmetoder att gå igenom. De erhållna mätmetoderna bearbetades och eventuella 
frågetecken rätades ut genom frågor till ansvariga eller genom matematisk bevisning. På detta 
sätt kunde vi bekräfta det tidigare gjorda arbetet samt notera brister vi funnit.  
 
D står för Do i vilken del där själva det nya förslaget togs fram med stöd av matematik som 
teoretiskt bevisade förslagets funktion. 
 
Check är det tredje steget och det är här själva testningen av metoden gjordes. Beviset visades 
i form av en modell in MatLab som gjorde beräkningarna och visade metodens noggrannhet. 
 
Med Act menas att en handling följer som agerar utefter vad det tidigare steget visade. Detta 
kom att visa den nya metoden som bevisligen bättre och skulle kunna implementeras eller att 
den ej var ett bättre alternativ utan kan uteslutas. 
 
Metoden PDCA användes som övergripande metod för hela arbetet men även inom 
delmoment för att finna förbättringar, metoder och förslag som var värdefulla eller förkastliga 
under utredningens gång. 
 
Arbetet utfördes parallellt med att för varje moment jämföra de egna modellerna med det 
befintliga mätsystemet för att kunna utreda ifall de sammanfaller eller divergerar, och i sådant 
fall kunna se vilken metod som felar. På detta vis så etableras en optimal metod som kan 
presenteras i slutet av utredningen. 
 

2.2 Verktyg 
Det primära verktyget i vårt arbete har varit Mathworks Matlab som användes för att göra 
beräkningar och modeller som bevisar den framtagna metoden. Boken ”  Matlab beräkningar 
inom teknik och naturvetenskap – med symbolisk matematik”[2] användes för att finna de 
inbyggda funktioner vi använt samt syntax för att skriva egna funktioner.  
 
Labwindows är en utvecklingsmiljö utvecklad av National Instruments och har ett C baserat 
programmeringsspråk (CVI). Det används tillsammans med hårdvaran i mätfixturen för att 
utföra beräkningar av rodervinklar. Programmet användes under arbetet för att undersöka den 
befintliga programkoden. 
 

2.3 Övriga resurser 
En viktig resurs för utredningsarbetet var de företagsrapporter som hade den behövda 
informationen för att göra våra beräkningar och modeller. 



 

  6 (27) 

3 Genomförande 

3.1 Undersökning av tidigare metod 

3.1.1 Förklarning av metoden 

Dagens mätning utförs med en mätfixtur i vilken det finns 22 pneumatiska probar som 
används för att mäta avstånd till mätobjektet med. Denna fixtur kalibreras mot en Master som 
har kända mått och rodervinklar vilket används som mall för mätobjektet. Mastern har precis 
som mätobjektet fyra roder som är vinklade 1 grad positivt eller negativt beroende på roder, 
dock saknar Mastern rörlighet. När kalibreringen är gjord så tas Mastern ur och mätobjektet 
placeras i samma fixtur för att mäta rodrens placering och beräkna dess vinklar. 
 
Den tidigare metoden använder trigonometri för att göra beräkningarna och har redan gått 
igenom en utredning för att finna vad som skulle kunna vara fel och förbättringar har gjorts. 
Rapporten från det arbetet har en systematisk genomgång av vilka beräkningar som utförts 
och i vilken ordning. Den innehåller också en missvisning om probarnas numrering vilket 
programmet som används vid mätning idag kan ha felkorrigerats för. För de redovisade 
beräkningar och modeller i denna rapport så är den korrekta probnumreringen använd. 

3.1.2 Fasta ingångsdata 

Följande är fasta ingångsdata: 
• Fastställande av koordinatsystem  
• Mått på Mastern 
• Masterns rodervinkel 
• Numrering och placering av roder och probar 

3.1.2.1 Fastställande av koordinatsystem (Grundkordinatsystem) 

Grundkoordinatsystemet är grundstenen för hela mätningen och origo startar från spetsen på 
Mastern med riktning akterut på missilkroppen. Riktningen på X-axeln är den riktning som 
finns mellan referenspunkt A(Ref A) och referenspunkt B(Ref B) på Mastern. Figur 3.1.1 visar 
hur grundkoordinatsystemet sätts. 
 
Fixturens koordinatsystem delar origo och X-axel med grundkoordinatsystemet men har Y-
axeln rakt upp i fixturen. Skillnaden mellan dem är en rotation kring X-axeln med 22.5 grader. 

  

Fig 3.1.1 
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3.1.2.2 Numrering och placering av roder och probar  

Referensområde A och B har tre probar vardera som används för att beräkna centrumlinjen för 
mätobjektet som läggs i fixturen. Centrumlinjen ger en AB-vektor som visar mätobjektets 
vinkel i förhållande till X-axeln i grundkoordinatsystemet. Probarna i referensytan är 
numrerade 0 till 2 och sitter med 120 graders mellanrum från varandra. Se figur 3.1.2 

 
Mastern och mätobjektet har 4 roder som sitter med 90 graders vinkel från varandra runt X-
axeln. För beräkningarna så definieras roder 1 med positiv riktning i Y och Z axeln på YZ-
planet. De andra rodren är i nummerordning med medurs rotation kring X-axeln sett bakifrån. 
På så vis är Y-axeln mellan roder 1 och 2 med 45 grader mellan roder och axel. Z-axeln är 
ortogonal mot X och Y axeln och mellan roder 1 och 4 med 45 grader (Se figur 3.1.1). 
 
Objekt och grundkoordinatsystemet ligger inte med Y-axeln uppåt i fixturen utan med en 
rotation som är 22.5 grader runt X-axeln sett i objektets färdriktning. Rotationen låses av en 
låspinne som även håller objektet rätt i X-led (Se figur 3.1.2). 
 
Probarna på rodret sitter ortogonalt mot rodrets rotationsaxel (z’-axeln) och deras längd gör 
att de måste sitta vinklade runt denna axel som visas i figur 3.1.3. För att inte låta probarnas 
bakdel slå i bakdelen på de probar på närliggande roder måste probkonfigurationerna alternera 
mellan konvergent och divergent. Vid roder 1 och 3 divergerar probarna och runt roder 2 och 
4 konvergerar probarna. Som beskrivet i bakgrunden till arbetet (se 1.1.4) är det de divergenta 
konfigurationerna på roder 1 och 3 de som ger det större felvärdet. 

 

 
Fig 3.1.3 

 
Fig 3.1.2 Sedd framifrån 
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Numrering av probar på varje roder visas i figur 3.1.4. 

.  
 

3.1.3 Steg som utförs i den tidigare metoden 

Följande steg utförs i den tidigare metoden: 
• Beräkning av Masterkoordinater på roder 
• Beräkning av Masterkoordinater på referensytor A och B 
• Beräkning av Probvektorer på roder 
• Beräkning av Probvektorer på referensytor A och B 
• Probmätning på Master 
• Probmätning mätobjekt 
• Beräkning av rodervektor 
• Beräkning av AB-vektor på mätobjekt 
• Rodervinkelberäkning 

 

3.1.3.1 Beräkning av Masterkoordinater på roder 

Rodrens Masterkoordinater är de punkter som probarna beräknas träffa på Masterns roder. 
Masterns roder som tidigare nämnts har permanent en fast vinkel som gör beräkningarna 
svårare än om rodren hade varit 0 grader. Därför görs beräkningarna utifrån en fiktiv Master 
som har samma mått och rodervinkeln 0 grader. Probarnas vinkel och avståndet mellan dem 
är kalibrerade och fixerade mot den fiktiva Mastern. Därefter utförs sedan beräkningar för att 
finna de punkter där probarna träffar på reella Mastern. Det är vitalt att probernas träffpunkter 
på Mastern överensstämmer med de beräknade Masterkoordinaterna. Detta kalibreras men 
försvåras av att probarna och rodren på Mastern är vinklade.  

3.1.3.2 Beräkning av Masterkoordinater på referensytor A och B 

Dessa koordinater är där probarna runt referensytorna träffar Mastern. De beräknas genom 
förflyttning med referensytans radie i riktning mot proben från referenspunkten på Mastern. 
Dessa beräkningar utförs i fixturens koordinatsystem där referensprob 0 sammanfaller med Y-
axeln. 

 
Fig 3.1.4 
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3.1.3.3 Beräkning av Probvektorer på roder 

Trigonometriska beräkningar utförs utifrån probarnas vinklar i YZ-planet samt mot X-axeln i 
grundkoordinatsystemet. Detta ger riktningsvektorerna för probarna. 

3.1.3.4 Beräkning av Probvektorer på referensytor A och B 

Trigonometriska beräkningar utförs utifrån probarnas vinklar i YZ-planet i fixturens 
koordinatsystem. Detta ger riktningsvektorerna för probarna. 

3.1.3.5 Probmätning på Master 

Mastern placeras i mätfixturen och probarnas mätutslag vid mätning av Masterkoordinaterna 
lagras som referens för jämförelse med mätobjektet. 

3.1.3.6 Probmätning på Mätobjekt 

Mätobjektet placeras i mätfixturen och rodren vinklas ut till sina maximala vinklar åt båda 
håll. Detta ger mätutslag på referensprobarna samt två uppsättningar av mätutslag på 
roderprobarna. 

3.1.3.7 Beräkning av rodervektor 

Roderprobarnas utslag, probvektorer samt rodrens Masterkoordinater utgör basen för att 
beräkna rodervektorn i grundkoordinatsystemet. Skillnaden i probarnas utslag på Master och 
mätobjekt multipliceras med probvektorerna. Genom att addera detta med 
Masterkoordinaterna erhålls de punkter som probarna träffar på mätobjektets roder. 
Dessa används för att beräkna rodervektorn PQ i figur 3.1.5. P erhålls genom att beräkna 
medelpunkten mellan punkterna där prob 1 och prob 2 träffar. Det samma för Q mellan 
träffpunkterna för prob 3 och prob 4. Centrumlinjen på rodret är vektorn mellan P och Q. 

3.1.3.8 Beräkning av AB-vektor på mätobjekt 

Referensprobarnas utslag, probvektorer och referensytornas Masterkoordinater utgör basen 
för att beräkna AB-vektorn i fixturens koordinatsystem. Skillnaden i probarnas utslag på 
Master och mätobjekt multipliceras med probvektorerna. Genom att addera detta med 
Masterkoordinaterna erhålls tre punkter som probarna träffar för vardera referensytan på 
mätobjektet. 
 
Genom att använda tre punkter vardera som beräknas ligga runt mätobjektets referensytor kan 
centrumpunkterna beräknas. Detta görs med en matematisk formel som beräknar mitten av en 
cirkel [3]. Mellan dessa centrumpunkter ligger AB-vektorn. 
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Fig 3.1.5 
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3.1.3.9 Rodervinkelberäkning 

Rodervinkeln erhålls genom att beräkna vinkeln mellan Rodervektor och AB-vektor på 
mätobjektet i grundkoordinatsystemet. 
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3.2 Modell av probfixtur 

3.2.1 Beskrivning av modell 

Modellen testar de matematiska beräkningar gällande probfixturen som innefattar 
probvinkeln, probavståndet mellan probarna i fixturen, probarnas konfiguration, probarnas 
utformning, kalibrering mot Masterkoordinaterna samt rotationsavstånd som är avståndet 
mellan rotationspunkten och första proben. Ett antagande att Master och mätobjekt ligger 
exakt likadant i fixturen gäller för modellen. Genom att variera de givna indata kan resultatet 
av eventuella fel i probmontering och kalibrering utredas och visualiseras i en grafritning. 
 
I Modellen placeras Origo i rodrets rotationspunkt i höjd med roderprobarnas mätpunkter. 
Den arbetar i XY-planet med Z som rodrets rotationsaxel och X-axeln i samma riktning som 
grundkoordinatsystemet. Roder och probar beskrivs som linjer i planet XY för att kunna 
beräkna skärningspunkter. 

3.2.2 Fasta ingångsdata 

• Masterns rodervinkel 
• Mätobjektets rodervinkel 
• Probvinklar och probkonfiguration 
• Basavstånd mellan roderprobar 
• Rotationsavstånd 

3.2.3 Beräkningar som utförs i modellen 

• Masterns linjer för roderytor 
Beräknas med Masterns rodervinkel och rodrets tjocklek. 

• Mätobjektets linjer för roderytor 
Beräknas med Mätobjektets rodervinkel och rodrets tjocklek. 

• Probarnas linjer 
Beräknas med probvinkel, basavstånd och rotationsavstånd. 

• Probträff på master 
Beräknas som skärningspunkten mellan probens och Masterns linje. 

• Probträff på mätobjekt 
Beräknas som skärningspunkten mellan probens och mätobjektets linje. 

• Centrumlinjen på mätobjektets roder 
Centrumpunkter mellan motstående probträffar på mätobjektet bildar punkter som i 
sin tur bildar centrumlinjen på mätobjektets roder. 

• Mätobjektets rodervinkel 
Vinkeln mellan Mätobjektets centrumlinje och X-axeln i modellen. 

3.2.3.1 Förflyttning av probträffar längs rodret vid roderrotation 

När rodret på mätobjektet roteras till sina yttersta utslag ändras probarnas träffpunkter på 
roderytan. Träffpunkten flyttas olika beroende på om rodrets rotation och probens vinkel. 
Denna förflyttning beräknas i modellen. Denna påverkan nämns senare i rapporten (Se 
3.3.4.2). 

3.2.3.2 Rodervinkel vid fel indata 

För att introducera fel i modellen måste en extra uppsättning problinjer beräknas så att den 
antagna placeringen och den faktiska placeringen kan användas samtidigt. Genom att använda 
den felplacerade problinjens längd mellan träffpunkterna på Master och mätobjekt från den 
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punkt den antagna problinjens träffar Mastern erhålls en felberäknad träffpunkt för 
mätobjektet. Dessa felaktigt beräknade träffpunkter används som grund för beräkning av 
rodervinkel som blir felaktig. Genom att flytta och rotera problinjerna så kan påverkan på 
rodervinkel vid fel i fixtur och kalibrering utföras. 

3.2.3.3 Påverkan av probhuvudets form 

Modellen beräknar den felmätning som finns på grund av probhuvudets halvsfärsiska form 
och denna påverkan adderas till för att utreda dess påverkan på rodervinkel. 

3.2.4 Upptäckta brister 

3.2.4.1 Fel i probfixtur 

Antagandet att probfixturen är konstruerad korrekt samt att korrekt kalibrering utförs utreds 
på samma sätt. Förflyttning på probar och förändring av probvinklar påvisar två faktorer som 
starkt påverkar resultatet. 
 
Den ena är att om basavståndet mellan probar på samma sida av Masterns roder har ett annat 
värde än det antagna så sammanfaller probträffen på Mastern ej med masterkoordinaterna. 
Den andra faktorn är ifall vinkeln mellan prob och roder inte stämmer med den som antas 
finnas. Det felet leder till att probarnas träffpunkter på Mätobjektet blir felberäknade. 
 
Basavståndet är den mest viktiga faktorn som bidrar till fel när man beräknar rodervinkeln 
och därför är det av vikt att säkerställa att probarna faktiskt har korrekt basavstånd med 
korrekt vinkel. Masterkoordinaterna beräknas från fiktiv Mastern med hjälp av basavståndet 
och probvinkeln för att utreda var probarna borde träffa på Mastern. Fel i basavstånd 
resulterar i att den beräknade rodercentrumlinjen blir förflyttad från mitten vilket i sin tur 
leder till att den beräknade vektorn på rodret har en annan vinkel än vad den har i 
verkligheten. 
 
Ingen skillnad i resultatpåverkan kan urskiljas mellan divergent eller konvergent 
probkonfiguration. Unison förflyttning av probarna utmed X-axeln visar inte heller någon 
skillnad på rodervinkel i denna modell.  

3.2.4.2 Fel vid beräkning av Masterkoordinat 

När Masterkoordinaterna beräknas är rotationsdistansen och basavståndet mellan probar på en 
fiktiv Master ett känt värde. För beräkningen används sinusregeln för att erhålla skillnaden i 
probutslag på en fiktiv och en reell Master. För att beräkna koordinaterna används sedan 
skillnaden i probutslagen vilket adderas till probens träffpunkt på den fiktiva Masterns i 
probens riktning. 
 
I tidigare beräkning används rotationsdistansen(rotdist), dess motstående vinkel(p) och 
Mastervinkeln (mv) för att beräkna skillnaden i probutslag(c). Vid undersökning av de utförda 
beräkningarna så visas att tjockleken på rodret påverkar den triangel som används för 
beräkningen. Detta gör att sidan rotdist blir kortare eller längre baserat dels på vilken sida 
proben sitter på samt Masterrodrets rotationsriktning. Skillnaden är längden a som visas i 
figur 3.2.1. 
 
Resultatet är att skillnaden i probutslag(c) blir felaktig om inte a adderas till rotdist. Detta fel 
resulterar I en förskjutning av Masterkoordinaterna i probarnas riktning. Vilket i sin tur 
medför att den verkliga proben ej sammanfaller med den beräknade Masterkoordinaten. 
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3.2.4.3 Rund mätspets 

Probarnas utformning utgör en felkälla då deras mätspets är format som en halvsfär. Formen 
utgör ett fel vid beräkning av rodrets centrumpunkt som inte kompenseras då de probar på 
motsatt sida om rodret inte har samma vinkel på grund av rodrets bredd. 
 
Denna skillnad i vinkel gör att probarna slår i på kanten av halvsfären och inte når rodret med 
den yttersta mätpunkten. Att probens mätspets faktiskt inte når den tänkta ytan leder till icke 
kompenserad variation i utslag på probar vilket i sin tur resulterar i felberäkning på rodrets 
centrumlinje. 
 
Problemet visualiseras i ett antagande att den övre halvcirkeln i enhetscirkeln i figur 3.2.2 är 
probhuvudet och linjen AB är mätytan. Probhuvudet är beräknad att träffa punkten A men når 
inte dit på grund av dess form utan slår istället i punkt B och mäter punkt C. Proben mäter då 
sträckan AC för kort. Skillnaden I sträckan mellan mätning på Master och mätobjekt ger ett 
mätfel. Detta mätfel är lika stort i prob 1 & 4 och 2 & 3 eftersom probarna har samma 
mätvinkel mot rodret i bägge mätningarna. Detta ger att vaken motstående probar eller de på 
samma sida har samma mätfel vilket resulterar i att den beräknade centrumpunkten ej hamnar 
i centrum av rodret. 
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Fig 3.2.1 
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Fel i beräkning av centrumpunkter är som tidigare nämnt en källa till mätfel. Probar som är 
placerade parallella tar sig runt problemet då de träffar på samma vinkel på probens halvsfär 
vilket ger samma mätfel men så är inte fallet här. Detta fel visar inte heller någon skillnad på 
divergent eller konvergent probkonfiguration men ger ändå effekt på resultatet då större 
vinklar ger större fel. 

3.2.4.4 Sammanfattning av felkällor 

Modellen påvisar att fel kan uppstå från misstag vid konstruktion av fixturen och kalibrering 
av probarna mot Mastern. Detta leder till att det verkliga basavståndet mellan probar blir skiljt 
från det givna basavståndet som används vid beräkning av Masterkoordinater. 
 
Formen på probens mätspets påverkar resultatet då probarnas mätning blir felaktig och 
beräkningen utförs med felaktiga mätvärden. 
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3.3 Fullständig modell 

3.3.1 Beskrivning av modell 

Denna modell undersöker eventuella skillnader i AB vektorn mellan Master och mätobjektet 
slår på mätning av rodervinkeln. Den nya modellen är framtagen mestadels med hjälp av 
transformationsmatriser och linjär algebra med samma grundkoordinater som tidigare metod. 
Transformationsmatriser medger både rotation och translation av objekt och koordinatsystem 
[4]. Konsekvent användande av transformationsmatriser gör att metoden undviker en av 
felkällorna (se 3.2.4.2). Transformationsmatriser tillåter placering av plan och vektorer för att 
kunna beräkna skärningspunkter som i vårt fall gäller mätytan på roder och probvektorer. 
 
Modellen använder grundkoordinatsystemet baserat på Mastern för att etablera vektorer för 
probarna. I samma koordinatsystem placeras sedan mätobjektet som inte alltid ligger exakt 
som Mastern vilket gör att mätobjektets roderpositioner skiljer sig från Masterns. Detta visar 
då var probarna träffar på det verkliga mätobjektet. 

3.3.2 Fasta indata  

• Masterns rodervinklar 
• Mätobjektets rodervinklar 
• Basavstånd 
• Masterns mått 
• Probpositioner 
• Probvinklar 

3.3.3 Beräkningar som görs i modellen 

• Rotationsmatriser mellan koordinatsystem 
• Beräkning av fiktiva punkter 
• Probvektorer 
• Övergång från fiktiv till reell Master med linjär algebra 
• Förändring av AB-vektorn med Euler-vinklar 
• Nya skärningspunkter av probvektorer på mätobjektets roderplan 
• Beräkning av rodervektor 

3.3.3.1 Rotationsmatriser mellan koordinatsystem 

Transformationerna är i ordning en förflyttning i X-axeln fram till rodrens rotationspunkt på 
X-axeln och sedan en rotation kring X-axeln så att den positiva Z-axeln hamnar i rodrets 
rotationsaxel. Nästa förflyttning är utmed Z-axeln upp i höjd med mätpunkterna på rodret. 
Därifrån görs en rotation kring Z-axeln baserat på hur mycket rodret är vinklat. Slutligen en 
förflyttning utmed Y-axeln utförs för att komma till ytan på rodret där rodret kommer träffas 
av probarna. Detta görs som origo för ett nytt koordinatsystem som är fokuserat på roderytan. 
 
Alla dessa transformationsmatriser ger ett koordinatsystem i rummet. Koordinater i detta 
system kan via transformationsmatriserna beräknas till grundkoordinatsystemet. För varje 
roderyta på Mastern skapas ett roderkoordinatsystem med origo i höjd med träffpunkterna på 
Mastern. Koordinatsystemet på rodrets yta består av XZ planet och Y är ortogonalt mot detta 
plan i riktning ut från rodret. Z-axeln är parallell med rodrets rotationsaxel. Dessa 
koordinatsystemsaxlar kan ses som normaliserade vektorer i grundkoordinatsystemet och 
används som referens för beräkning av var på rodret probarna träffar. 
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3.3.3.2 Beräkning av fiktiva punkter 

Den fiktiva Mastern är identisk med Mastern förutom roderrotationen, därför kan 
beräkningarna i 3.3.3.1 utföras med 0 rotation på rodret för att beräkna de fiktiva punkterna. 
De fiktiva punkter är de koordinaterna som probar beräknas träffa på en fiktiv Master. 

3.3.3.3 Probvektorer 

Riktning av probvektorerna utgår från de givna vinklarna som probarna har i 
grundkoordinatsystemet. Riktningen är sådan att probens negativa Z-axel är riktad mot 
roderytan vilket ger positivt utslag ifall rodret går mot proben. 

3.3.3.4 Övergång från fiktiv till reell Master med linjär algebra 

Precis som i den tidigare modellen så beräknas proben träffpunkt på den riktiga mastern fast 
denna gång med hjälp av linjär algebra[5]. Detta utförs genom att använda den fiktiva 
punkten, probvektorn och axelvektorerna för Masterrodrets koordinatsystem. Beräkningen ger 
den punkt där proben träffar Mastern i sitt roderkoordinatsystem samt probskillnaden mellan 
fiktiv och reell Master. 

3.3.3.5 Förändring av AB-vektorn med Euler-vinklar 

Den viktigaste delen i denna modell är förmågan att kunna ändra AB vektorn på mätobjektet 
för att kunna simulera att objektet inte sitter exakt som mastern i mätfixturen. AB på Mastern 
är fortfarande definierad som X-axeln och AB på mätobjektet definieras som AB-vektorn. 
AB-vektorn är roterad med hjälp av Euler-vinklar [6] som kan utföra tre samtida rotationer 
från samma koordinatsystem till ett nytt. 

3.3.3.6  Nya skärningspunkter av probvektorer på mätobjektets roderplan 

Med AB vektorns skiljd från X-axeln används på ett liknade sätt som Masterns 
transformationsmatriser för att beräkna de nya koordinatsystemen för roderytorna. Bland 
dessa kan även rodrets vinkel ändras till att ha det utslag som vill undersökas I mätningen. 
Från de fiktiva punkterna beräknas skärningspunkten mellan probvektorn och mätobjektets 
roderyta med linjär algebra för att få de koordinater som probarna träffar. 

 
Fig 3.3.1 
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3.3.3.7 Beräkning av rodervektor 

Beräkningen av rodrets vektor görs genom att ta de 4 koordinater som erhålls från 
skärningspunkterna mellan probvektorer och roderytor för varje roder. Dessa punkter beräknar 
centrumpunkten mellan de motstående probparen och de två centrumpunkterna ger 
rodervektorn. Denna vektor jämförs genom beräkning av vinkeln mellan AB-vektorn och 
rodervektorn för att erhålla rodervinkeln. Jämförelse mot AB-vektorn antas kompensera för 
skillnaden i rodervektorerna riktning orsakat av AB-vektors skillnad från Masterns X-axel. 

3.3.4  Upptäckta brister 

3.3.4.1 Fel på grund av rotation kring X-axeln 

När objektet läggs i fixturen så finns det en låspinne som håller objektet på plats. Denna 
låsning håller objektet och grundkoordinatsystemet roterat runt X-axeln -22.5 grader i 
förhållande till fixturens koordinatsystem som används för referensvektorn AB.  

Denna rotation har ingen dokumenterad kompensation då vinkeln mellan AB-vektorn och 
rodervektorn beräknas.  

Eftersom AB-vektorn beskrivs i fixturens koordinatsystem och rodervektorn i 
grundkoordinatsystemet så uppstår ett fel när vinkeln mellan dessa beräknas. Detta fel 
förstärks desto mer AB-vektorn skiljer sig från X-axeln. 

3.3.4.2 Prob träffar den krökta delen på roder 

Modellen visar att när AB-vektorn vinklas så flyttar sig probarnas träffpunkterna runt på 
rodret. Denna förflyttning tillsammans med probvinkeln påverkan som beskrivs i 3.2.4.1, så 
kan prob 1 och 2 missa den platta mätytan. Istället träffar proben den rundade främre delen av 
roderbladet vilket gör att rodervektorn blir felaktigt beräknad. 

Den divergenta probkonfigurationen är känslig för detta då den är mer benägen att förflyttas 
utåt så att en probs träffområde rör sig mot rundningen. Probens mätlängd blir då längre 
jämfört med om proben träffat rätt och centrumpunkten som beräknas från det felvisande 
probvärdet hamnar ej i centrum av rodret. (Figur 3.3.2) Då den konvergenta 
probkonfigurationen är riktade inåt så är den inte lika känslig för detta fel. 

 

3.3.4.3 Felaktig kompensering för AB vektorn 

Antag ett roder med Z-axeln upp genom rodret och Y-axeln i sidled. När en vinkling av AB-
vektorn gör att ett roder roterar i sin Z-axel kan det likställas med en rotation runt rodrets Z-

 

Fig 3.3.2 
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axeln och kompenseras för linjärt.  

När en vinkling av AB-vektorn gör att ett roder roteras i sin Y-axel kan det likställas med 
rotation runt rodrets Y-axel. Detta kompenseras för på samma sätt som rotationen kring Z-
axeln i den tidigare metoden. 

Genom vinkling av AB-vektorn i modellen upptäcks fel i kompensering för rotation runt Y-
axeln. Eftersom denna rotation endast resulterar i en skillnad i basavståndet mellan probarna i 
rodrets koordinatsystem så kompenseras rotationen fel i tidigare metod. 
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3.4 Utredning av fixturkomponenter 

3.4.1 Fel på grund av bristande låsning av låspinne  

Genom test i den fullständiga modellen (3.3) så visas det att rotation kring X-axeln vid 
mätning på Mastern resulterar i att probträffar är längre ifrån masterkoordinaterna. Felet visar 
sig större med vinklade än med ortogonala placeringar av probar. Denna rotation mäts ej och 
kan därför inte kompenseras för i beräkningarna utan endast minimeras genom bättre 
probplacering och låsmetod. 

3.4.2 Alternativa mätprobar 

Sökande av alternativa mätprobar har visat att det finns noggrannare mätenheter på 
marknaden som har högre noggrannhet än de pneumatiska som används idag. Beröringsfria 
laser och LED probar eliminerar problemet med rund probspets (Se 3.2.4.3) och minskar 
antalet rörliga delar i fixturen. Profillasermätare som mäter vinkeln på rodret är även ett 
möjligt alternativ [7].  
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3.5 Framtagning och beslutsunderlag för alternativa  lösningar 

3.5.1 Undersökta alternativ 

För att finna den lösningen som bäst lämpar sig för att lösa problemen studeras lösningarna i 
de matematiska modellerna för probfixturen (3.2) och den fullständiga modellen (3.3). De 
krav som lösningarna ska klara av är högre noggrannhet i mätning än den tidigare metoden 
samt eliminera det fel som visas på roder 1 och 3 (se stycke 1.1.4). 

Möjliga varianter av lösningar samlas i en morfologisk matris för att visualisera de tänkbara 
lösningarna för att kunna utesluta de koncept som inte fungerar och hitta de som ej 
kontemplerats. Denna matris står att finna i kursen [8] Gion K. Svedberg. Kurs TE1012 
delkurs1: Teknisk problemlösning. 
Örebro: Örebro Universitet, VT2010. Matrisen har en lösningsmängd på över 40 lösningar 
som hittas i bilaga A. 

3.5.2 Framtagna förslag jämförs 

Lösningarna som undersöks vidare numreras med lösningsnummer 1 – 5 och är följande: 
• L1 - Två parallella probpar på roder med en fiktiv Master som bas för beräkning av 

Masterkoordinaterna. 
• L2 - Konvergent och divergent probpar på roder med en fiktiv Master som bas för 

beräkning av Masterkoordinaterna. 
• L3 - Ett parallellt probpar på roder med en fiktiv Master som bas för beräkning av 

Masterkoordinaterna. 
• L4 - Konvergent och divergent probpar på roder med en reell Master med 1 grad 

rodervinkel som bas för beräkning av Masterkoordinaterna. 
• L5 - Ett parallellt probpar på var sida av roder som är ortogonala mot en kilformad 

master vars vinklar har de båda maxutslagen på rodret. 
 

3.5.2.1 Kriterier och viktning 

För att jämföra de 5 lösningar som blev kvar från den stora lösningsmängden med varandra 
upprättas kriterier som utöver kraven gör lösningarna olika i lämplighet. Kriterierna som valts 
är följande: 

• K1 – Låg kostnad för förändring av fixtur.  
Antal probar och hur många probar som måste flyttas. 

• K2 – Låg kostnad för förändring på Mastern. 
 Om ny Master måste skapas eller ej. 

• K3 – Låg komplexitet av fixtur.  
Fixturens användarvänlighet samt hur komplicerad konstruktionen av fixturen är. 

• K4 – Låg komplexitet av kod och beräkning. 
 Hur mycket kompensering och avancerad beräkning som krävs för att kraven ska 
uppfyllas. 

• K5 - Mätsäkerhet – Hög redundans. 
Antal mätningar som rodervinkeln beräknas från. 

• K6 - Mätsäkerhet – Låg risk för förändring av basavstånd. 
Hur skyddad lösningen är mot förändring av basavstånd mellan mätprobarna på 
Masterns roder. 

• K7 - Mätsäkerhet – Låg risk för träff på krökt roderyta. 
Hur skyddad lösningen är mot att träffa på den främre krökta delen på rodret. 
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• K8 - Mätsäkerhet – Låg påverkan vid rotation kring X-axeln. 
Hur lösningen står emot felberäkning på grund av rotation kring X-axeln. 

 
Kriterierna som är valda viktas beroende på hur de inbördes är viktiga mot varandra. Ett värde 
på 100 delas upp mellan kriterierna för att fördela deras vikt enligt figur 3.5.1. 

3.5.2.2 Jämförelse av lösningar 

Lösningarna jämförs med varandra i varje kriterium genom en jämförelsematris som är en 
variant av den som står att finna i Product Design and Development [9]. Detta genererar 
betyget för lösningarna i jämförelse med varandra. Detta beskrivs i Bilaga A under kapitel 2. 

3.5.2.3 Val av den bästa lösningen 

Med vikterna och betygen sätts lösningarna upp i en matris mot kriterierna och deras viktning 
för att beräkna vilken lösning som är den bästa. Denna matris visas i figur 3.5.2. Varje 
lösnings multiplicerar vikten av kriteriet och betyget lösningen fick mot just det kriteriet. 
Samtliga produkter summeras i kolumnen för ett slutvärde som jämförs med de andra 
lösningarna. Den lösning med högst resultat är den lösningen som är bevisat det bästa under 
denna viktning. 

3.5.2.4 Resultat av jämförelse 

Vad matrisen i figur 3.5.2 visar tydligast visar är att de parallella probkonfigurationerna är att 
föredra över de vinklade. Anledningen att den kilformade basen inte når så högt är baserat 
dels på hur svårt det blir att placera en sådan Master in i mätfixturen. För att lösa det 
problemet behövs mycket arbete som krävs på både fixtur och Master i jämförelse med alla 
andra metoder. Metoden med ett probpar per roder har högst poäng väljs som förslag till 
lösning till problemet. Enligt matrisen är detta mest på grund av att ett probpar gör mätningen 
lika bra fast med mindre komplex mätfixtur. Beräkningarna är bara marginellt lättare med ett 
probpar över två probpar så valet är mellan redundans mot kostnad och komplexiteten på 
fixturen. 

 
Fig 3.5.1 
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Beröringsfria sensorer som punktlaser och LED-sensorer är ett alternativ som skulle göra 
fixturen lättare att använda och ge en ökad noggrannhet. Kostnaden för detta är dock för hög i 
relation med den förbättring i noggrannhet som erhålls.  
 

 Vikt L1 L2 L3 L4 L5 
K1 10 0 0 5 50 10 100 0 50 0 0 
K2 15 10 150 10 100 10 150 10 150 0 0 
K3 15 7.5 112.5 7.5 37.5 10 150 2.5 37.5 0 0 
K4 10 7.5 75 2.5 25 10 100 0 0 5 50 
K5 5 5 50 2.5 12.5 0 0 2.5 12.5 10 12.5 
K6 15 10 150 0 0 10 150 0 0 10 150 
K7 15 6.6 99 0 0 10 150 0 0 6.6 99 
K8 15 10 150 0 0 10 150 0 0 10 150 
Summa 100 786.5 275 950 250 461.5 

Fig 3.5.2 



 

  23 (27) 

3.6 Den nya metoden 

3.6.1 Framtagning av ny metod 

Försök i modell av probfixturen visar att synkron förflyttning av probar längs X-axeln ej ger 
skillnad på resultatet. Endast skillnad i basavstånd ger fel i resultatet. Parallell 
probkonfiguration möjliggör därför att en matematisk förenkling kan utföras. Förenklingen är 
att endast skillnaden i probutslag mellan de parallella probarna är det som beräknar 
rodervinkeln. Skillnaden måste däremot kalibreras mot en Master med känd vinkel. Parallella 
probar negerar problemet med probens form då probparen alltid har samma mätfel. 
 
Försök i den fullständiga modellen visar att kompenseringen behöver göras olika för de olika 
rodren för AB-vektorns påverkan. 
 
Då inga fel upptäckts i mätning av referensvektorn kan tidigare metod användas för den 
beräkningen. För att lösa felet med rotationen mellan grundkoordinatsystemet och fixturens 
koordinatsystem utgår alla beräkningar från fixturens koordinatsystem. 

3.6.2 Beskrivning av ny metod 

Mätning av rodervinkeln utförs med två probpar på varje roder med ett fast basavstånd mellan 
de två parallella probarna. Probarna är ortogonala mot roderplanet på en fiktiv master med 0 
graders rotation. Denna metod använder endast skillnaden i utslag på roderprobarna för att 
beräkna vinkeln på rodren, samt att en ny kompensering för AB-vektorn utförs. För att 
kalibrera roderprobarna samt att få referens till referensprobarna används samma Master som 
tidigare. Därefter mäts mätobjektet med rodren i sina maxutslag. 

3.6.3 Fasta Indata 

• Masterns rodervinklar  
• Probplacering av referensprobar 
• Basavstånd mellan roderprobar 
• Vinkel på roderprobar runt X-axeln 

3.6.4 Beräkningar 

Dessa beräkningar visas i Bilaga B. 
• Beräkning av Masterkoordinater och probvektorer för referensprobar 
• Beräkning av referenspunkter och referensvektor AB 

o Beräkning av probernas koordinater 
o Beräkning av referenspunkter A & B 
o Beräkning av referensvektor AB 

• Beräkning av rodervinkel 
o Beräkning av offset 
o Beräkning av referensvektorn i rodrets koordinatsystem 
o Beräkning av kompenserad rodervinkel 

 

3.6.5 Verifiering av ny metod 

Verifieringen av den nya metoden i den fullständiga modellen visar att metoden fungerar och 
löser de problem som finns i den tidigare metoden. Den nya metoden återger den satta vinkeln 
på mätobjektet till skillnad från den tidigare metoden som beräknar fel. 
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3.6.6 Hur den nya metoden löser de tidigare problem en 

För att den nya metoden ska kunna klara av samtliga de brister som visats i de båda 
modellerna förklaras här hur bristerna motverkas. 
 

• Brister i fixturen på grund av fel i montering eller kalibrering minskas med en mindre 
komplex probkonfiguration. 

• Svårigheten och misstag vid beräkningarna av Masterkoordinater blir irrelevant då 
Masterkoordinater ej längre används för beräkning av rodervinkel. 

• Mätfelet på grund av rund spets på roderprobar negeras av att båda probarna träffar 
med samma vinkel från samma sida. Det gör att mätfelet blir irrelevant för beräkning 
av vinkeln. 

• För att minska risken att träffa den runda delen på rodret kortas basavståndet ner och 
konfigurationen är ej längre divergent. 

• Kompenseringen för AB-vektorns rotation kring ett roders Y-axel kompenseras rätt. 
• Genom att endast använda fixturens koordinatsystem som grund behövs ej 

kompensering för de 22.5 grader mellan koordinatsystemen. 



 

  25 (27) 

4 Resultat 
Arbetet att finna anledningen till att det var större skillnad från börvärdet på roder 1 och 3 än 
på roder 2 och 4 resulterar i flera insikter i hur rodervinkel beräknas. Här sammanfattas de 
resultat som utvinns i respektive del i genomförandet. 

4.1 Modell av probfixtur 
Fixturens konfiguration gör att beräkningar, kalibreringar och konstruktion blir mer 
komplicerade på grund av vinklar på probar och roder på Mastern. 

Formen på probarna är i den tidigare lösningen ett problem som måste kompenseras för. 

Modellen visar vikten av att basavstånd och probvinkel är korrekt vid mätning på Mastern.  

Nuvarande metod har ett fel vid beräkning av Masterkoordinaterna. 

Skillnad mellan mätprobarnas träffpunkter och Masterkoordinaterna resulterar i felaktig 
rodervinkel. 

4.2 Fullständig modell 
Rodrens vektorer beräknas i grundkoordinatsystemet men referensvektorn AB beräknas i 
fixturens koordinatsystem. 

Det är möjligt att prob träffar på den krökta ytan av rodret finns. Risken är större för de 
divergenta probkonfigurationerna som också resulterar i större fel om detta inträffar. 

Kompensationen för AB-vektorn stämmer ej gällande rotation kring rodrets Y-axel. Felet är 
som störst då endast rotation kring Y-axeln sker. 

4.3 Framtagning och beslutsunderlag för alternativa  lösningar 
Probkonfigurationer som är parallella har lättare beräkningar än de som ej är parallella.  

Probarna som används i tidigare metod är fullt tjänliga. 

Ortogonala probar mot fiktiv Master är lättare att konstruera fixturen och kalibrera probarna. 

Probkonfigurationen med ett parallellt probpar som är ortogonal mot en fiktiv Master visas 
vara det bästa alternativet. 

4.4 Ny metod 
Den valda metoden är ett parallellt probpar som är ortogonal mot en fiktiv Master som 
teoretiskt borde lösa samtliga av de funna bristerna. 

Den nya metoden har enklare matematik och lättare montering och kalibrering av probar i 
fixturen. 
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5 Diskussion 
Samtliga utav de krav som fanns för examensarbetet har enligt oss blivit uppfyllda. Vad som 
kanske efterfrågas är de formler i framtagandet av de matematiska modellerna men de togs ej 
med på grund av den omfattning de innefattar. Vi valde att fokusera på den faktiska lösningen 
som vi tagit fram istället för de beräkningar som simulerar mätfixturen i MatLab. 
 
Vi tycker att arbetssättet vi valde har fungerat väldigt bra då vi fann fel samtidigt som vi 
kunde analysera den tidigare metoden. Majoriteten av tiden lades på att analysera och skapa 
simuleringen av mätfixturen som gav en väldigt god förståelse för dess dynamik. Detta 
betalade av sig då vi med säkerhet sedan kunde arbeta mot att eliminera det eftersökta felet på 
roder 1 och 3. 
 
De lösningar av fel som pekade mot roder 1 och 3 har på grund av tidsbrist ej kunna 
fastställas i praktiken. Samtliga av våra beräkningar hänvisar dock till att det borde vara den 
enda rimliga anledningen såvida inte fel i produkten finns.  
 
Under arbetets gång så fick vi reda på att praktisk verifiering av metoden genom mätning på 
ett mätobjekt med kända vinklar saknades. Detta borde användas till exempel genom att 
kunna placera en Master upp och ned i fixturen. 
 
Istället för att försöka arbeta hårt för att beräkna alla kompenseringar som skulle krävas för att 
lösa problemen med den tidigare metoden så valde vi att ta fram en ny metod. Metoden togs 
fram så att den vart mindre komplex i både konstruktion och beräkning. Den löser automatiskt 
en del av felorsakerna och resterande kompenseras på ett enkelt sätt. 
 
Inget arbete är utan förbättringsmöjligheter och vi anser att de små förändringar i fixtur och 
den nya metod borde testas och verifieras praktiskt samt jämföras med den tidigare metoden. 
Genom detta skulle eventuella brister i den nya metoden hittas samt verifiering av 
förbättringspunkter göras. 
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1  Morfologisk matris 

 

 

 

Beräkningsbas 
för M.koord. Masterform Probfixtur Lösningskod 

Noggrannare 
mätvärden 

Löser 
felet 
r1r3 Realiserbar Beslut Lösn# 

Fiktiv 1 grad Vinklad/Vinklad 1 N N J N  
Fiktiv 1 grad Parallell/Parallell 2 J J J J L1 
Fiktiv 1 grad Vinkel/Vinkel' 3 J J J J L2 
Fiktiv 1 grad Parallell 4 J J J J L3 
Fiktiv 1 grad Max/Max 5 N N J N  
Fiktiv 1 grad Profillasermätare 6 J J N N  
Fiktiv 1 grad Mätmaskin 7 J J N N  
Fiktiv 0 grad Vinklad/Vinklad 1 N N J N  
Fiktiv 0 grad Parallell/Parallell 2 J J J J  
Fiktiv 0 grad Vinkel/Vinkel' 3 J J J J  
Fiktiv 0 grad Parallell 4 J J J J  
Fiktiv 0 grad Max/Max 5 N N J N  
Fiktiv 0 grad Profillasermätare 6 J J N N  
Fiktiv 0 grad Mätmaskin 7 J J N N  
Fiktiv Kil Vinklad/Vinklad 8 N N J N  
Fiktiv Kil Parallell/Parallell 9 J J N N  
Fiktiv Kil Vinkel/Vinkel' 10 N N J N  
Fiktiv Kil Parallell 11 N N J N  
Fiktiv Kil Max/Max 12 N N J N  
Fiktiv Kil Profillasermätare 13 N N N N  
Fiktiv Kil Mätmaskin 14 J J N N  
Reell 1 grad Vinklad/Vinklad 15 N N J N  
Reell 1 grad Parallell/Parallell 2 J J J J  
Reell 1 grad Vinkel/Vinkel' 17 J J J J L4 
Reell 1 grad Parallell 4 J J J J  
Reell 1 grad Max/Max 19 N N J N  
Reell 1 grad Profillasermätare 6 J J N N  
Reell 1 grad Mätmaskin 7 J J N N  
Reell 0 grad Vinklad/Vinklad 1 N N J N  
Reell 0 grad Parallell/Parallell 2 J J J J  
Reell 0 grad Vinkel/Vinkel' 3 J J J J  
Reell 0 grad Parallell 4 J J J J  
Reell 0 grad Max/Max 5 N N J N  
Reell 0 grad Profillasermätare 6 J J N N  
Reell 0 grad Mätmaskin 7 J J N N  
Reell Kil Vinklad/Vinklad 22 N N J N  
Reell Kil Parallell/Parallell 23 J J N N  
Reell Kil Vinkel/Vinkel' 24 N N J N  
Reell Kil Parallell 25 N N J N  
Reell Kil Max/Max 26 J N J J L5 
Reell Kil Profillasermätare 27 N N N N  
Reell Kil Mätmaskin 28 J J N N  

Morfologisk Matris 
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1.1 Förklaring av den Morfologiska matrisen 
Beräkningsbas för Masterkoordinater: Utgångspunkt för beräkning av Masterkoordinater.  

Fiktiv Master : 0 grader rotation på Masterns roder oavsett reell Master. 
Reell Master: Master som fysiskt läggs i fixturen. 

Masterform:  Den form som Mastern har. 
1 grad: som Mastern är idag med rodren vinklat 1 grad i riktning beroende på 
rodernummer, precis som mätobjektet. 
0 grad: Mastern har samma rodervinkel som den fiktiva Mastern istället för mätobjektet. 
Kil:  Mastern är kilformad med vinklar åt båda håll lika med maxutslagen på mätobjektets 
roder. 

Probkonfiguration : Den mätmetod som används för att mäta på rodren. 
Vinkel/Vinkel:  Metod som används i den tidigare modellen. Probarna sitter konvergent 
eller divergent på båda sidor om rodret. 
Parallell/Parallell: Metoden använder 2 probar på vardera eller samma sida om rodret 
men probparen sitter parallellt med varandra och ortogonalt mot Mastern. Rodervinkeln 
beräknas mellan vardera probpar och medelvärdet av de två beräknade rodervinklarna 
används. 
Vinkel/Vinkel’: Metoden har ett konvergent probpar på ena sidan rodret och ett divergent 
på motsatta sidan av rodret. 
Parallell: Metoden använder ett parallellt probpar på en sida av rodret. 
Max/Max: Metoden har två parallella probpar ortogonalt mot rodrets maxutslag. 
Profillasermätare: Metod där en lasergivare mäter avståndet mellan yta och sensor över 
en bredd utmed rodret. 
Mätmaskin: Mätning med en robotarm som ger koordinater. 

Lösningskod: Identifiering av lösningskombinationen för att se ifall flera lösningar i 
mängden resulterar i samma lösning. Lösning som använder en fiktiv Master som bas till 
beräkning av Masterkoordinatsystemet är det samma som en lösning som har en reell 
Master med 0 graders rodervinkel. De parallella probkonfigurationerna som ej är mot en 
kilformad master räknar inte ut Masterkoordinater så de genererar också samma lösning. 

Noggrannare mätvärden: Ger lösningen en noggrannare lösning än den tidigare metoden? 

Löser fel med roder 1 och 3: Löser lösningen felet med roder 1 och 3 som beskrivs i 
bakgrunden till projektet (se stycke 1.1.4)? 

Realiserbar: Är lösningen praktiskt utförbar? 

Beslut: Går lösningen vidare som potentiell lösning? 

Lösn#: Nytt identitetsnummer för de lösningar som går vidare. 

1.2 Bedömning 
När de två kraven uppfylls så undersöks ifall lösningen är genomförbar. Profillasermätningen 
ersätter två parallella probar med en lasergivare som gör samma mätning fast många gånger 
över en sträcka. Anledningen att den inte räknas som genomförbar är att priset för en sådan 
lasergivare är mer än 20 pneumatiska probar vilket visas efter undersökning hos 
återförsäljaren av profillasermätaren[7]. 

Mätmaskinen är en lösning som inte heller är realiserbar som testutrustning då den är 
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tidskrävande och ej automatiserad för ändamålet. Mätmaskinens uppgift passar sig bättre vid 
försäkring ifall Mastern är korrekt i dess mått. 

2 Jämförelse av lösningar 

2.1 Förklarning av matriser 
Lösningarna jämförs med varandra i varje kriterium genom en jämförelse matris som är en 
variant av den som står att finna i Product Design and Development [9]. Detta genererar deras 
betyg i jämförelse med varandra. Ett plustecken betyder att lösningen i kolumnen är bättre än 
den i raden som möter kolumnen. Antalet plustecken för varje kolumn summeras för att ge 
antal lösningar som den lösningen var bättre än. Den kolumn som har högst antal plustecken 
sätter sitt värde som maxbetyg där betygskalan går mellan 1 och 10. De andra kolumnernas 
värden beräknas in i samma skala från sina egna värden. 
(Exempel: ”Lösning 1” = 4, ”lösning 2” = 2, ”Lösning 3” = 1, 
”Lösning 1”= Betyg 10, ”Lösning 2” = Betyg 5, ”Lösning 3” =Betyg  2.5) 
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2.2 Jämförelsematriser 

 
 

K1 Lösning L1 L2 L3 L4 L5  K2 Lösning L1 L2 L3 L4 L5 
 L1  + + + 0   L1  0 0 0 - 
 L2 -  + 0 -   L2 0  0 0 - 
 L3 - -  - -   L3 0 0  0 - 
 L4 - 0 +  -   L4 0 0 0  - 
 L5 0 + + +    L5 + + + +  
 Summa 0 2 4 2 0   Summa 1 1 1 1 0 
 Betyg 0 5 10 5 0   Betyg 10 10 10 10 0 
               
K3 Lösning L1 L2 L3 L4 L5  K4 Lösning L1 L2 L3 L4 L5 
 L1  - + - -   L1  - + - - 
 L2 +  + 0 -   L2 +  + - + 
 L3 - -  - -   L3 - -  - - 
 L4 + 0 +  -   L4 + + +  + 
 L5 + + + +    L5 + - + -  
 Summa 3 1 4 1 0   Summa 3 1 4 0 2 
 Betyg 7.5 2.5 10 2.5 0   Betyg 7.5 2.5 10 0 5 
               
K5 Lösning L1 L2 L3 L4 L5  K6 Lösning L1 L2 L3 L4 L5 
 L1  - - - -   L1  - 0 - 0 
 L2 +  - 0 0   L2 +  + 0 + 
 L3 + +  + +   L3 0 -  - 0 
 L4 + 0 -  0   L4 + 0 +  + 
 L5 + 0 - 0    L5 0 - 0 -  
 Summa 4 1 0 1 1   Summa 2 0 2 0 2 
 Betyg 10 2.5 2.5 2.5   Betyg 10 0 10 0 10 
               
K7 Lösning L1 L2 L3 L4 L5  K8 Lösning L1 L2 L3 L4 L5 
 L1  - + - 0   L1  - 0 - 0 
 L2 +  + 0 +   L2 +  + 0 + 
 L3 - -  - -   L3 0 -  - 0 
 L4 + 0 +  +   L4 + 0 +  + 
 L5 0 - 0 -    L5 0 - 0 -  
 Summa 2 0 3 0 2   Summa 2 0 2 0 2 
 Betyg 6,6 10 0 6,6   Betyg 10 0 10 0 10 

Jämförelsematriser 
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1. Antaganden: 

 
Mätprobarnas positiva riktning är från mätobjektet. 
 
Rodrens rotation moturs runt dess y-axel sett utifrån är positiv. 
 
Roderprobarna sitter parallellt och basavståndet mellan dem är känt. 
  
Roderprobarna sitter ortogonalt mot fixturens x-axel och Masterrodrets y-axel (rodrets 
rotationsaxel). 
 
Roderprobarna träffar alltid på den plana ytan på rodrets vänstra sida sett i färdriktningen. 
 
Referensprobarna sitter ortogonalt mot fixturens x-axel med en rotation runt denna med 0, 
120 respektive 240 graders rotation. 
 
Mätobjektet och master ligger roterad i fixturen med 22.5 grader. 
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2. Beräkning av masterkoordinater och probvektorer 

 
Dessa beräkningar görs för probar A0-A2, B0-B2.  
 
Först görs beräkning av probens vinkel där Pnr är 0-2 för varje referensyta. 
 
Masterkoordinat (mc) och probvektor (P) beräknas för varje prob. 
 
Variablerna refx och refradius ges av masterkalibreringen. 
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Exempel för yta A prob 1: 
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Fig2.1 Sedd bakifrån i färdriktning 
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3. Beräkning av referenspunkter och referensvektor AB 

 
Probmätning på master ger värdena P för samtliga probar.  
 
Probmätning på mätobjekt ger värdena P´ för samtliga probar.  

3.1. Beräkning av probkoordinaterna 

 
Beräkning av probkoordinater (pc) vid mätning på mätobjekt görs för alla 6 probar A0-
A2,B0-B2.  
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3.2. Beräkning av referenspunkter A & B 

 
Beräkning av referenspunkten för referensyta A och B genom att användning av de tre 
probkoordinaterna (pc0-pc2) för att beräkna centrumpunkten (ref) på cirkeln. 
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Fig3.2.1 Sedd bakifrån i färdriktning 
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3.3. Beräkning av referensvektor AB 
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Fig4.1 Referensvektorn AB i fixturens koordinatsystem 
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4. Beräkning av rodervinkel 

4.1. Beräkning av offset 

Probmätning på master ger värdena på P1 och P2. 
 
Med Offset avses den eventuella skillnaden i monteringen av probarna P1 och P2 i deras 
mätriktning. (Probarnas riktning specificeras i antagandena) 
 
Variabeln m är den probskillnad som borde uppmätas på mastern med känd vinkel.  
 
Eftersom m kan beräknas från mastervinkeln (mv) så kan en eventuell Offset mellan probarna 
beräknas. 
 
 

( )( )mvBm ∠−×= tan   ( )12 PPmOffset −−=  
 
 
 

 
Fig4.1.1 Masterrodret sett utifrån 
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4.2. Beräkning av referensvektorn i rodrets koordinatsystem 

 
För att beräkna rodrens vinkel måste kompensation för referensvektorn AB göras. 
Denna kompensering måste göras olika för alla 4 roder. Eftersom referensvektorn är angiven i 
mätfixturens koordinatsystem roteras den till rodrets koordinatsystem. 
Detta för att urskilja den påverkan vektorn har på varje enskild rodermätning.  
 
Varje roder får sitt eget koordinatsystem (betecknas med prim) som har samma riktning på x-
axeln som fixturens koordinatsystem men är roterade runt x-axeln så att y-axeln pekar rakt 
upp i rodrets rotationsaxel. Origo är i rotationsaxeln i höjd med probparen. Se fig 4.1.1 och 
4.2.1. 
 
Rotationen av vektorn runt x-axeln beräknas till vinkeln vr där rodernummret (Rnr) är 1-4. (se 
Fig.2.1) 
      

)cos(*)sin(*

)sin(*)cos(*

90*)1(5.67

vrABvrABAB

vrABvrABAB

ABAB

Rnrvr

zyz

zyy

xx

∠+∠=′
∠−+∠=′

=′
−+−=∠

 

 
 
Beräkning av referensvektorns rotation i rodrets y-axel (ry) görs. 
Denna axel (y´) är den samma som rodrets normala rotationsaxel. 
Det kan även ses som vinkeln mellan vektorn och x´y´-planet. 
Detsamma utförs för rotation i rodrets z-axel (rz).  
Det kan även ses som vinkeln mellan vektorn och x´z´-planet. 
 
 

)/arctan(

)/arctan(

′′=∠

′′−=∠

xyz

xzy

ABABr

ABABr
 

 
 

 
Fig 4.2.1 Referensvektorn AB sedd i rodrets koordinatsystem 
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4.3. Beräknig av kompenserad rodervinkel  

 
Eftersom probparen ej flyttas kommer en rotation av mätobjektet i rodrets z-axel (rz) påverka 
vart probarna träffar på rodret och förminska mätskillnaden på probarna. Detta kompenseras 
genom att räkna ut den nya basen som probarna får på mätobjektet. Den nya basen (B´) som 
ges vid rotation av referensvektorn i rodrets z-axel (rz) beräknas.  
 

)cos( zrBB ∠×=′  
 
 
 
            
 
 
 
Probmätning på mätobjekt ger värdena på P1́  och P2́ .  
 
Längden r fås genom att ta den uppmätta probskillanden med kompensation för eventuell 
Offset. 
 

OffsetPPr +′−′= 12  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Beräkning av rodervinkeln rv med den nya basen (B´) samt kompensation för 
referensvektorns rotation i rodrets y-axel (ry). 
 

yrBrrv ∠−′−=∠ )/arctan(  

 

 

 
Fig4.3.2 Mätobjektets roder sedd utifrån 

 
Fig4.3.1 Rodret sett från vänster i färdriktningen 


