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Sammanfattning
Tillverkande företag möter idag en utmaning i att bibehålla sin internationella
konkurrenskraft och såväl att erbjuda kunder mer specialanpassade produkter.
Ett sätt för att möjliggöra tillverkning av specialanpassade produkter istället
för massproducerade standardiserade produkter studerades utifrån perspektivet
av en uppkopplad fabrik och såväl även det intilliggande konceptet Internet of
Things. Arbetets syfte är att undersöka om realtidsdata i ett molnbaserat tillverkningsföretag kan användas för att skapa mer specialanpassade produkter
samt för att genomföra tillståndsbaserat underhåll.
Arbetet visar att i en uppkopplad fabrik är det möjligt att ställa om tillverkningen beroende på kundens och marknadens efterfrågan. Det är därav möjligt
att tillverka och utveckla produkter efter specifika behov. Detta möjliggörs genom att varje tillverkad produkt har ett kontaktdon, ett kontaktdon som mäter
produktens tillstånd i realtid. Med tillstånd menas belastning vilket härleds till
deformationspåverkan. Inhämtad data i realtid definierades i detta arbete som
inhämtad data varje sekund. Arbetet består av en litteraturstudie vilket mynnar
ut i en fallstudie som kan användas som underlag för praktisk tillämpning. I fallstudien har två koncept presenterats där båda är baserade på befintlig teknik.
Det första konceptet presenterades som det ledande konceptet genom en enkel
konstruktion, kostnadseffektiv tillverkning och mest tillförlitlig användning.
Internet of Things svarar för olika aspekter av att bli det kommande teknikskiftet och svarar därav ett paradigmskifte i teknikvärlden. Den uppkopplade
fabriken är ett led i detta och svarar för flera av den svenska industrins utmaningar idag med underlag för hur denna utveckling praktiskt kan implementeras
presenterades en lösning som svarar för att ett tillverkningsföretag ska kunna
tillgodose kundens behov innan kunden explicit hinner berätta om dem.

Abstract
Manufacturing enterprises are today facing challenges with remaining their international competitiveness as well as being able to offer their costumers more
customized products. One way of enable customized products instead of mass
produced products is being looked into with the perspectives of a digital and
connected factory and further on the concept of Internet of Tings. The purpose
of this work were to investigate if implementing real time data in a cloud based
manufacturing enterprise could be used for creating more customized products
and to carry through condition based maintenance.
This report indicates that there is a possibility to adjust the factory resources
depending on the demands of costumers and market. Adjusting the factory resources makes it possible to produce and develop customized products. It were
enabled by applying a kind of connector. A connector that measures the products condition in real time. The products condition refers to the strain which
is derived further on to deformation and mechanical stress. For this work the
collection of data in real time is defined by data collected every second. This
work consist of a literature study that converges to a case study for a practical
application. For the case study, two concepts based on existing techniques were
presented. Concept number 1 is presented as the leading one because of simple
construction, cost effective manufacturing and reliable usage.
The Internet of things responds to different aspects of the upcoming paradigm
parcel within technology. The connected factory is one step in that direction
since it responds to some of the challenges for today’s manufacturing enterprises
in Sweden. The case study shows how implementing this work it could be used
for a manufacturing enterprise that wants to meet their costumers need before
the client explicit manage to tell the company about them.
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Kapitel 1

Inledning
1.1

Bakgrund

Tillverkande företag möter idag flera utmaningar för att bibehålla konkurrenskraften på internationell marknad. Kunderna efterfrågar bland annat mer specialanpassade produkter. Som etablerade och konkurrerande företag är slutpriset
något som är väsentligt för att bibehålla kunder, varför det är något som ofta
eftersträvas att vara lågt. Att tillverka specialanpassade produkter till ett lågt
pris ställer höga krav på dagens tillverkningsföretag, men har framförts som ett
kriterium för en fortsatt lönsam marknad och internationell konkurrens [1].
En industriellt framtagen produkt som är monterad ute hos kunden, har beräknats
för att hålla för en viss belastning under en viss tid. Dessa beräkningar är utförda
med säkerhetsfaktorer och marginaler för hur produkten uppskattas belastas när
den är hos kunden. Beräkningarna tar därför indirekt hänsyn till om belastningen kommer att förändras eller vara annorlunda över tid, genom tillägg av marginaler. Det blir dock inte ett realistiskt fall för underhållsplaneringen eftersom
att hela produktens livscykel från början är baserad på marginaler. Borde det
inte vara bättre om det fanns data att tillgå kontinuerligt från produkten, som
informerade exakt när ett underhållsarbete är optimalt?
Genom att använda information om produktens aktuella tillstånd skulle det
gå att avgöra mer exakt när underhåll är aktuellt. Exempelvis när människor
uppsöker läkare, går de inte dit för att be dem skriva ut medicin för att de eventuellt får influensa inom ett år. Eftersom att människors dagar och levnadssätt
ändras hela tiden skulle det vara mycket komplext att beräkna när en eventuell
sjukdom faller in. För industriellt framtagna produkter bör inte samma komplexitet råda, men dock samma princip.Genom att dra en parallell från sjukdom
till deformation, är det inte konstigt att företagen i förväg beräknar och planerar
för när en produkt måste underhållas eftersom att det inte är känt exakt hur
den kommer att deformeras? Om det istället fanns möjlighet att ta del av data
från produkten kontinuerligt när den är monterad och används ute hos kund,
skulle det vara möjligt att avgöra med bättre precision när underhåll behövs.
Förutom underhåll skulle datan ge information om hur produkten skulle kunna konstrueras annorlunda, kanske kan den konstrueras i tunnare material då
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den inte belastas så mycket som man tidigare beräknat. Om denna information
skulle vara tillgänglig för tillverkningsprocessen, skulle nästa produkt som tillverkas vara automatiskt anpassad till denna data. Detta skulle kunna generera
en iterativ produktanpassning vilket ger en koppling till konceptet för Cloud
Manufacturing vilket förklaras i kapitel två.

1.2

Syfte

Syftet med arbetet var att besvara två frågeställningar och därefter utveckla
ett underlag för hur detta kan genomföras praktiskt i ett molnbaserat tillverkningsföretag. Frågeställningarna var:
- Kan data från produkten användas för att skapa specialanpassade produkter
av nästa generation?
- Kan data från produkten användas för att genomföra tillståndsbaserat underhåll?

1.3

Metod

Bakgrunden och behovet av att ta fram ett underlag av tillämpad realtidsdata
för tillverkade produkter, identifierades av företaget Syntronic AB. De försåg arbetet med ett inledande perspektiv på arbetet som vidare har utvecklats till en
litteraturstudie med fallstudie som kan användas som ett grundläggande underlag. Utöver den empiri som företaget tillhandahållit utgjorde även vetenskapliga
publikationer grunden för arbetet.

1.4

Avgränsningar

Arbetet behandlar i huvudsak litteraturstudien och fallstudie som underlag.
Underlaget som avser koncept för att eventuellt implementera studiens resultat,
tar hänsyn till angränsande områden men går inte in på djupet. Arbetet är avgränsat till att främst beröra följande områden:
- Tillverkande företag
- Underhåll
- Produktutveckling
- Befintlig teknik inom kontaktdon och relevant mekanik för dem
- Mekanisk spänning
- Mekanisk töjning
- Industriellt framtagna produkter
- kontakten kommunicerar genom radiofrekvens

1.5

State of the art

Tillämpning av realtidsdata från produkter och maskiner är befintlig teknik inom olika branscher, tillexempel den kommersiella flygindustrin. Tillämpningsområden
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för detta varierar och flera av dem skulle vara tillämpbart i teorin i ett tillverkningsföretag. Detta arbete är unikt i det avseende att det visar sambandet
mellan tillämpad realtidsdata i ett tillverkningsföretag och med perspektiv av
en uppkopplad tillverkningsmiljö. Även om det finns rikligt med vetenskapliga
publikationer inom området digitala fabriker och tillämpning av realtidsdata,
syftar detta arbete till att länka dessa områden samman. Arbetet avslutas i ett
underlag för praktisk tillämpning av arbetet. kontaktteknologi är ett väl utvecklat område, den praktiska tillämpningen i detta arbete syftar dock enbart till
att ta till vara på befintliga etablerade tekniker och sammanfoga dem på ett
lämpligt sätt för andamålet.
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Kapitel 2

Den uppkopplade fabriken
2.1

Internet of Things

Internet hanterar mängder med information varje dag. Större delen av informationen samlar inte internet in själv, det är framförallt med hjälp av människor
som internet får tillgång till det. Varje dag när människor skriver något eller
klickar på något sin webbläsare ger det någon sorts information till internet. Internet of Things (IoT) inrättade sig redan på 90-talet, där Kevin Ashton ansågs
vara den första personen som först införde begreppet 1999. Det Ashton (2009)
framförallt påvisade var skillnaden mellan fysiska saker och information. De fysiska sakerna speglar enligt honom all materiella ting som finns i världen idag,
men framförallt de materiella ting som människor använder mycket. Informationen är det som beskriver något hos den fysiska saken.
Tillexempel på en fysisk sak är bil, kylskåp, cykel eller hus med den gemensamma nämnaren att varje ovannämnd sak kan gå sönder eller förfalla. Hur
gör användaren för att förhindra det? Bilbranschen har utvecklat mycket inom
området och förblir därför ett bra exempel. På äldre bilar är det nödvändigt att
ägaren av bilen observerar bland annat däcktryck, oljenivå och bromsreglage
vilket är information om bilens tillstånd. Detta är relevant för föraren för att
bilen ska fungera och även för att med rätt underhåll kommer bilens ingående
komponenter att hålla längre och såväl även bilen, vilket är därför bilen lämnas
in på service med jämna mellanrum. I mer moderna bilar har bilens förmåga
att kommunicera dessa saker själv utvecklats mycket. Förutom mer eller mindre
självkörande bilar är det inte ovanligt att bilen signalerar vid instrumentpanelen
till föraren, vilken status som gäller för däcktryck och oljenivå. Denna information möjliggörs utan att föraren i detta fall går ut och aktivt mäter detta.
Kontentan av ovan exempel är att användaren inte behöver göra något annat
än att använda sin produkt. Produkten kan själv kommunicera ut information
om sig själv till användaren, vilket är särskilt viktigt när ett fel uppstår varpå
detta är ett led i utvecklingen av IoT.
Det Ashton (2009) menar är att människor inte har tid att delge sig med information om världens alla saker och såväl inte noggrannheten till det, att varje
användare exempelvis skulle registrera en oljemätning i bilen varje dag. Begrep-
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pet bygger på att fysiska saker ska kunna ge information om sig själva direkt
till internet eller en dator. Sammantaget betyder det att den befintliga bilen
ska veta om och kommunicera till användaren när den behöver repareras eller
genomföra underhåll. Visionen för IoT är att det ska vara möjligt för datorer att
observera, identifiera och förstå alla fysiska saker för att kunna kommunicera
information om detta till användarna[2].
IoT hanterar olika verktyg och tekniker såväl som kombinationer av dem. Befintlig teknik som används idag men inte företrädelsevis inom IoT är Wireless
Sensor Networks (WSN), Cloud Computing och användning av radiofrekvens,
samtliga möjliggör hämtning och analys av data från fysiska saker som sedan
gör det möjligt för användaren att kontrollera och styra processer eller operationer. Detta utgör ett underlag för en smart bearbetning vilket visas i figur 2.1 [3].

Figur 2.1: Schematisk bild över konceptet av Internet of Things [3].

Wireless Sensor Network
Wireless Sensor Network (WSN) utgör ett nätverk med utplacerade kontakter
i ett specifikt område exempelvis på en produkt. I detta arbete benämns kontaktdon istället för sensorer då arbetet syftar till detta och de innehar samma
grundläggande funktion. Kontaktdonens roll i nätverket är att samla in signaler
från de fysiska produkterna och sedan kunna konvertera och vidarebefordra detta som data. Nätverket i sig kan bestå av en kontakt enhet, en mikroprocessor
och en kommunikationsenhet som i sin tur består av micro kontaktnoder. Varje
kontakt kan trådlöst kommunicera med varandra och tillsammans utgör alla
kontakter de nätverk som ger information till användaren eller ett system. Enligt Figur 2.2 redovisas för ett arkitektoniskt WSN, hur kontakt noderna samlar
information från det önskade område, den datan återges i samlingsnoden som
via internet blir tillgänglig för användaren [3].
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Figur 2.2: En visualiserande bild över användningen av WSN [3].
I början var det föreslaget att den amerikanska armén skulle använda sig av
WSN i syfte att kontrollera och styra bland annat planterade minfält. kontakterna är lätta att dölja, har låg felprocent och bra spridning vilket gör det
lämpligt för försvarsindustrin, dock finns betydligt fler användningsområden i
och med den ökade mognaden inom IT branschen. Figur 2.3 redovisar för hur
ett WSN är uppbyggt schematiskt [3].

Figur 2.3: Schematisk bild över ett WSN [3].

Cloud Computing
Eftersom att datorer och data är något som blir mer och mer vanligt i många
människors vardag infaller en naturlig utveckling av detta. Cloud Computing är
en utveckling som sammantaget syftar till att göra data tillgängligt och delbart
för flera användare. I vardagligt tal är vanliga benämningar The Cloud och Molnet. För att beskriva detta fenomen återkommer användning av ordet resurser,
Computing resurser avses i detta sammanhang att vara den samtliga mjukvara,
data och information som behövs för att utföra en önskad prestation. En prestation kan begäras av en användare, varpå användaren i något led är en människa.
Eftersom att det är något som är under utveckling, saknas fortfarande tydliga
definierade egenskaper även om det förekommer många tolkningar. Detta arbete baserar egenskaperna inom området från National Institute of Standards
and Technology (NIST). De har erkänt fem stycken egenskaper vilka redovisas
7

nedan [4].
- Resurserna kan konfigureras direkt av användaren.
- Resurser är tillgängliga via internet vilket gör de åtkomliga från olika enheter.
- Resurserna är brett tillgängliga för flera användare att dela på.
-Användaren kan själv kontrollera mängden datorkraft som fördelas till dem.
- Användaren betalar enbart för den data och resurser som faktiskt används.
För att återkoppla Cloud Computing till IoT, är Cloud Computing ett verktyg
för att möjliggöra tillgängligheten och kommunikationen mellan enheter.

2.2

Ett IoT-baserat tillverkningsföretag

Svensk industri måste vara konkurrenskraftig internationellt då mycket av svensk
industri går som export. För att svensk industri ska hålla en god industriell utveckling måste den vara konkurrenskraftig. Några utmaningar för företagen är
därför att motverka dagens höga arbetskraftskostnad per arbetat timme, samt
att pressa producentpriserna och tillverka specialanpassade produkter [1].
En molnbaserad fabrik - Cloud Manufacturing
Cloud Manufacturing är en modell för en uppkopplad fabrik som tillkommit genom konvergens av Cloud Computing och globala tillverkningskrav. Syftet med
en tillämpning av Cloud Manufacturing är att öka förmågan att möta de ökade
behoven gällande:
- Produkt individualisering: Kunderna efterfrågar mer specialanpassade produkter istället för massproducerade.
- Globala samarbeten: Företag med tillverkning i olika länder kan ta del av
samtliga produkters data.
- Informationskrävande innovation: Vidareutveckling av produkter kräver detaljerad information om de befintliga.
- Snabb omställning: En snabbt föränderlig marknad kräver en snabbt föränderlig
tillverkning.
Modellen har tre grundläggande egenskaper. Den första är att den innehar molnintegrerade resurser. Med resurser och i detta fall tillverkningsresurser avses
de enheter som stödjer en aktivitet eller funktion som i sin tur berör en produkts livscykel. Genom att koppla på kontakter till resurserna kan de kopplas
upp mot molnet så att datan blir tillgänglig för systemet. I molnet blir datan
från resurserna tillgängliga, beroende på vilken typ av kontakt det är, exempelvis tryck eller temperatur. Datan hämtas in i realtid och bearbetas sedan
om till information i molnet. När resurserna väl är uppkopplade delas de in i
två kategorier, hårda och mjuka resurser. Hårda resurser kan avse maskindelar
eller robotar medan mjuka resurser kan avse mjukvara. Informationen som blir
tillgänglig i molnet kan användas för att övervaka och styra tillverkningslinan
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och förutse eventuell belastning på tillverkningens resurser. Detta kan användas
för att synliggöra information inom ett större företag vilket leder till en sömlös
integration [5].
Den andra egenskapen är virtualiserade resurser, vilket innebär att de hårda
resurserna simulerats och skapas i en virtuell miljö. Genom det blir det möjligt
att styra resurserna i fabriken samt att kopplingen mellan de och informationen
i molnet blir förbättrad, en kompetensstark innovationsprocess där innovationen
samlas. Ett virtuellt tillverkningssystem främjar även flexibiliteten eftersom att
systemet då kan ändra sig själv i förhållande till förändringar i tillverkningenen
utan att påverka exempelvis servicekvaliteten [5].
Den tredje egenskapen är serviceorientering. Denna egenskap tillför att det blir
enklare mindre företag som inte har resurser att upprätta en egen tillverkning,
att tillverka sina produkter. I samma led kan större företag med egen tillverkning som inte har en fullt schemalagd tillverkning, ge utrymme för det mindre
företaget och genom det används samtliga resurser på ett mer kostnadseffektivt
sätt vilket skapar en social tillverkningsprocess. Fokus i tillverkningenen ligger
därmed inte i att tillverkaera så mycket som möjligt utan mer att erbjuda en så
bra service till de produkter och företag som samverkar. En mer serviceorienterad tillverkningen kan då erbjuda sina kunder specialanpassade produkter följt
av specialanpassat underhåll [5].

2.3

Resurseffektiv tillverkning

Eftersom att IoT och molnbaserade tillverkningsföretag syftar till att på ett
snabbare och smidigare sätt producera produkter ger det underlag för att även
vara en resurseffektiv tillverkning. Detta arbete ger underlag för att mer specialanpasade produkter ska kunna tillverkas till lågt pris. Med specialanpassade
produkter avses produkter utformade för exakt det ändamålet den används för,
det vill säga att det skulle vara möjligt att minska slöseri av material genom
att från början tillverka produkter med mindre eller tunnare material. Detta
är en aspekt som genomsyrar hela arbetet och därav konstateras det att en
molnbaserat tillverkningsföretag arbetar för en resurseffektiv tillverkning.
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Kapitel 3

Kundens behov
implementerat i
produktlivscykeln
Genom att implementera kundens behov i olika led av produktlivscykeln undersöktes om behovet kan tillgodoses utan att kunden explicit berättar om det
för tillverkningsföretaget. Kundens behov definierades i detta arbete som behovet av antingen:
- Underhåll anpassat efter användning
- Specialanpassade och utformade produkter
Detta kapitel behandlar vart och hur kundens behov kan implementeras i produktcykeln.

3.1

Generering av data för produktens tillstånd:
Realtidsdata

Realtidsdata är ett förekommet begrepp som definieras olika inom olika områden,
därav har en definition tagits fram för detta arbete med bakgrund av befintlig
studier inom ämnet. Detta avsnitt visar först grundprincipen för realtidsmätning
idag och vidare hur den definieras för detta arbete.
Grundprincip
Inom den kommersiella flygbranschen används idag mätning av realtidsdata för
övervakning av flygplanets ingående komponenter. Kontaktdon finns då placerade på samtliga nödvändiga komponenter, dessa kontakter kan mäta värme,
tryck eller flöde i realtid. Med realtid definieras då som varje sekund, vilket
betyder att kontakterna kan distribuera data varje sekund. De är kopplade till
ett system som analyserar datan och översätter det i lämpligt format så att
piloten tydligt kan avläsa det från sin plats i flygplanet. Att tillgodose piloten
med denna information gör det möjligt för denne att ta beslut huruvida driften
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av flygplanet belastar dess komponenter och anpassa driften därefter[6].
Ur tillverkningssynpunkt skulle det vara nödvändigt att transportera denna data
ner till marken. Det skulle göra den mer tillgänglig än för bara piloten. Fördelen
med att använda realtidsdata är att det är reell data, verklig data även om den
bara inhämtas varje sekund. Om medelvärden eller andra förenklingar av datan
används kommer den inte kunna användas med lika hög säkerhet och vara lika
pålitliga [6].

Definition av realtidsdata
Realtidsdata kommer i fortsättningen av arbetet att vara definierad som data
insamlad varje sekund från en produkt. Figur 3.1 nedan visar schematiskt hur
definitionen av realtidsdata och kontakter förhåller sig till varandra.

Figur 3.1: Beskrivning av realtidsdata från kontakt(kontaktdon) och produkt.

3.2

Kommunikation av data från kontakten till
företagets moln

Genom att implementera realtidsdata i produktcykeln enligt ovan bör det därmed
vara möjligt att tillgodose kundens behov innan kunden explicit berättar om behovet för företaget.
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Radiofrekvens
Tidigare nämnt har arbetet avgränsats från att detaljerat behandla det område
som berör hantering och transport av den utgående datan från kontaktdonet
till molnet. För att ett realistisk underlag skulle vara genomförbart för arbetet
studerades befintlig teknik och användningsområde inom trådlös datakommunikation där valet blev radiofrekvens. För att undersöka om befintlig teknik
inom radiofrekvens var applicerbar för detta arbete genomfördes en intervju
med Björn Larsson, chef för kundanläggningar på Sollentuna Energi och Miljö.
Användning av radiofrekvens för att kommunicera data är något som används
idag inom elmätning. Elmätning är en högst nödvänding tjänst för el och energibolag. Sollentuna energi och Miljö mäter deras kunders elförbrukning på distans
som en del av deras produktportfölj. Elförbrukningen mäts i kundens byggnad,
vilket är intressant även för kunden för att denne vidare ska ha översikt och
möjlighet till att reglera sin förbrukning, samtidigt som företaget övervakar
förbrukningen enligt avtal. Övervakning av elförbrukningen innebär att den
mäts utifrån olika parametrar ifrån elledningarna och samlas upp i en centralenhet placerad i kundens byggnad. Den uppmätta datan samlas upp i centralenheten där den lagras och bildar tillsammans med dagens data ett datapaket.
En eller flera gånger per dygn ska enheten kommunicera detta datapaket till
företaget. Det gör den genom att skicka datapaketet via radiofrekvens. Radiofrekvens finns öppet tillgängligt för mätning men är begränsad till att användas
för hög kapacitet, så istället för att kommunicera data kontinuerligt under dagen
när den uppmäts så skickar man den en eller några få gånger per dag för att inte
använda full kapacitet. Om en användare kommunicerar över den begränsade
kapaciteten finns risken att slå ut andra användare.
Om enheten skickar data en gång om dygnet, är det i flera fall viktigt att få
tillgång till datan om den skulle variera mycket. Detta gäller främst vid haveri
och stora avbrott, då det är viktigt att direkt bli informerad om de senaste och
reella mätvärdena för att påskynda åtgärder i byggnaden. Därav är det idag
möjligt att enheten kommunicerar data till företaget även när den känner av
ett icke-normalt lågt eller högt värde, den kalibreras gentemot ett gränsvärde.
Genom det har ett specialutformat larmsystem tagit form. Skulle enheten inte
ha skickat datapaketet som förväntat en gång per dygn, kan företaget skicka iväg en förfrågan till enheten i hopp om att den svarar med dygnets data,
vilket då kallas för att skicka en jakthund (Intervju, Björn Larsson, 2016-05-08).
För detta arbete tillämpas denna befintliga metod av radiofrekvens för trådlös
hantering av data. Genom att upprätta en mindre form av centralenhet i varje kontaktdon, kan varje kontaktdon kommunicera den uppsamlade datan till
det tillverkande företaget alternativt kunden beroende vem som är användaren.
Datan kan sedan användas i mjukvara för att konverteras till information om
produkten.
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3.3

Skapa och hantera information om produktens tillstånd: Mjukvara och system

När data har samlats upp och paketeras inuti kontaktdonet och vidare kommunicerat detta till företagets moln är nästa steg att konvertera denna data till
användbar information. I tidigare steg har datan enbart varit siffror och inte
varit användbara förrän de placerats i en kontext. Följande avsnitt svarar för
att presentera denna miljö i vilket datan ska konverteras till information. Informationen ska vidare användas för att tillämpas i produktlivscykeln.

Produktlivscykel
En produktcykel kan redovisas ur olika perspektiv, från kundens, tillverkarens eller ur ett miljöperspektiv. Eftersom att detta arbete är starkt relaterat
till tillvekrningsindustrin kommer enbart denna aspekt att tillgodoses. Teorin
bakom en produktlivscykel grundades av Raymond Vernon från Harvard Business School. Ur en tillverkares perspektiv delas cykeln upp i fem delar enligt
Figur 3.2 [7].

Figur 3.2: En produktcykel sett ur en tillverkares perspektiv [7].

Den första fasen är idégenerering, där idén om huruvida en produkt ska se ut,
fungera eller implementeras diskuteras. Den andra fasen är konceptgeneringsfasen, där produktens funktion och utseende definieras. Den tredje fasen asver det
steg i processen som produkten tillverkas, dess olika delar tillverkas och monteras samman. Den fjärde fasen är det steg där produkten används, då den är
tillämpad hos användaren. Här sker även service och support. Det sista steget
avser eventuell återanvändning, återvinning och andra metoder för att avsluta
produktens funktionella tidslinje [7]. Implementering av kundens behov kommer
vidare att koncentreras till fas 3 och 4.
Product Life Cycle Management, PLM är det system som används för att hantera och dokumentera varje produkt genom hela dess cykel. Konceptet syftar
till att integrera samtliga ingående aktiviteter i företaget som berör produktens livscykel, tillexempel utvecklingsavdelningen och underhåll. Genom att ha
en tydlig översyn av produktlivscykeln kan de ingående aktiviteterna justeras
med avseende till önskat resultat, kontentan är att ett PLM-system är något
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som anpassas efter respektive företag och därav finns det inga exakta regler och
upplägg för hur det ska hanteras[7].
Det finns flera anledningar till varför PLM är användbart att använda i ett
tillverkningsföretag. En konsekvens för ett företag att bibehålla sin konkurrenskraftiga position är att skära ner på produktutvecklingsprocessen tidsmässigt,
PLM medför generellt kortare tider. Efterfrågan på specialanpssade produkter
ökar vilket gör det svårare att vidareutveckla och underhålla produkterna, PLM
medför generellt en underlättad produktframtagningsprocess av anpassade produkter. Underhåll och service som utförs under hela produktens livstid är något
som idag har en ökad efterfrågan. PLM medför generellt ett förenklat system för
mer komplicerat underhåll och service [7]. Ett PLM-system skulle därav vara
intressant ur mjukvarusynpunkt för användning av kontakdonen och vidare för
att datan som kontaktdonen samlar in där ska bli till information om produktens tillstånd.

Tillståndsbaserat underhåll
Efter studier av produktlivscykeln visar det att kunden är intresserad av att
sin inköpta produkt fungerar och att den inte går sönder enligt förväntan. Den
grundläggande funktionen kan gradvis försämras om produkten utsätts för slitage under lång tid eller annan icke förväntad deformation. För att undvika att
deformation eller slitage försämrar kvaliteten eller livslängden på en produkt är
det viktigt att den genomgår underhåll eller service. Detta kan vara en tjänst
som tillverkningsföretaget erbjuder och ingår i priser eller det fall där kunden
själv får vända sig till ett serviceföretag för detta. Oavsett fall är underhåll ett
intressant område ur synpunkt för livslängd och funktion, varpå behovsanpassat
underhåll behandlas nedan.
Tillståndsbaserat underhåll (CBM, Condition Based Management) är ett område
för som kan tillämpas i många fall, i detta fall tillämpas endast tillverkningsområdet. Ett CBM-system används för att skapa ett pålitligt och kostnadseffektivt tillverkningssystem. En produkt kan utsättas för belastningar i många steg
innan den blir förstörd och obrukbar. Med CBM-systemet är det möjligt att
detektera belastningarna och förutsäga vilket utslag nästa belastning kommer
att ge på produkten, på samma sätt som att mäta produktens hälsa. Genom
att förutse och kunna påvisa när en belastning kommer att uppstå går det
att i samma led förutsäga när den bästa tidpunkten för underhåll är lämplig
för att undvika haveri av produkten på lång sikt. Att genomföra ett behovsanpassat underhåll med ett CBM-system kan därmed bidra till en minskad
underhållningskostnad och en mer noggran beräknad livslängd på produkten.
För att upprätta ett CBM-system i detta fall krävs en mjukvara som kan ta
in data från produkten, analysera och beräkna önskade parametrar. De verktyg
som kan användas för att samla in data från produkten och vidare skickas till
mjukvaran, är olika beroende på produkt och tillämpningsområde [8].
Beroende på vilket syftet är med användning av informationen och datan från de
tillverkade produkterna, förselås därmed att detta skulle kunna implementeras
i antingen ett PLM eller CBM system.
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Kapitel 4

Fallstudie
Följande kapitel avser den fallstudie som genomförts i anslutning till litteraturstudien i tidigare kapitel. Det var företaget Syntronic AB som formulerade
fallstudien och därav även kraven för utformningen av det. Nedan följer en
detaljerad uppdragsbeskrivning och konceptförslag. Dessa koncept analyserades därefter kort för att avgöra vilket koncept eller tillvägagångssätt som var
lämpligast för uppdraget.

4.1

Uppdragsbeskrivning

Kontaktdonen utgör tillsammans värden för hur produkten deformeras. Företaget
har formulerat kravspecifikationer som vidare är implementerade i arbetet. Ett
kontaktdon ska tas fram för tillämpning på industriellt framtagna produkter.
Detta arbete är inte specificerat för någon särskild typ av produkt utan ska anpassas för det generella perspektivet. Den ska ha funktionen att uppmäta data
för hur en produkt beter sig under belastning. Det ska vara möjligt att använda
sig av denna mätdata inom företaget, för att kunna uppskatta hur produkten
och materialet kommer att bete sig under framtida deformation. Kontakterna
har följande krav:
- De ska samla in data när produkten belastas och deformeras.
- Datan ska i sin tur vara möjlig att använda som beslutsunderlag för hantering
och användning av produkten.
- Kontakterna ska vara isolerade ifrån varandra.
- Elektrisk ström ska kunna gå igenom kontakterna.

4.2

Tillvägagånssätt

Utvecklingen av koncept för underlaget har först genomförts genom identifiering
av vad kontakten ska mäta för något och hur den ska göra det. Att mäta en
belastning direkt möttes av komplikationer varpå fallstudient vidare utformades
för indirekt mätning. Enligt syftet för arbetet har en produkts livslängd varit
något som legat i fokus. Kontakten ska därav mäta något som kan refereras till
livslängden.
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Elektrisk mätning utav icke-elektriska storheter
Att genomföra en direkt mätning av töjning på en produkt kan medföra
svårigheter. När produkten töjer sig kommer kontaktytan där kontakten sitter
att förändra sig i form av geometri eller stelhet. Detta försvårar mätningen
eftersom att underlaget rör sig. På grund av detta har detta arbete fokuserats på hur utmaningen kan lösas med indirekta mätningar. Med indirekt
mätning menas att en parameter mäts och används som input för att relatera
till den önskade parametern. När en produkt belastas kommer den att förändras
i form av förlängning eller krympning. Förhållande mellan ursprungsläget och
förändringen kallas för töjning och är det som båda koncepten baseras på. Grundidén baseras på att töjningen ska relateras till en elektrisk signal som går att
använda som information om produkten.
Det antas att materialet som används för produkten tidigare har testats och att
det finns parametrar för elasticitetsmodul och dragprovkurva. Ekvationen för
elasticitetsmodulen ges av ekvation 4.1 enligt Hookes Lag [9]
E=

σ0
0

(4.1)

Detta ger att det redan finns ett känt förhållande mellan spänning σ0 och töjning
0 som är konstant och kommer bestå oavsett belastning. Genom att mäta ett
nytt värde på töjning 1 och använda detta kända förhållande ger det ett värde
på den mekaniska spänning σ1 som var i produkten vid mättillfället, se ekvation
4.2.
σ1 = E · 1
(4.2)
En dragprovkurva avser förhållandet mellan spänning och töjning, det är även
därifrån det är möjligt att avläsa brott och sträckgränsen för materialet. Då
σ1 motsvarar den reella spänningen som uppmätts i produkten efterfrågas då
hur den spänningen står i relation till vad materialet i produkten klarar av,
vilket betyder avståndet från brott och sträckgräns. Enligt figur redovisas en
dragprovkurva. Den uppmätta datan för reella spänningsvärden kan därefter
placeras i figuren och det går både grafiskt och matematiskt att avgöra hur
långt ifrån materialet i dagsläget är ifrån dess brott respektive sträckgräns.

4.3

Koncept 1 - Töjningsgivare

Följande koncept baseras på en kontakt som indirekt mäter töjningen hos en
produkt vilket ger parametrar som är proportionella till en elektronisk signal.
Kontaktdonets utmaning är den elektriska signalen, signalen mäts och den datan
hanteras digitalt och skickas till molnet. För trådtöjningskontakten används
befintlig teknik som används till vågar av olika slag, även kallat lastceller. En
lastcell är en form av transduktor, vars benämning är en magnetisk förstärkare
inom elektroniken. Lastcellens uppgift är att omvandla en fysisk förändring och
göra om den till en mätbar elektrisk signal. Inuti lastcellen sitter en givare
kopplad i en krets, en trådtöjningsgivare i en Wheatstone-brygga [10].
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Figur 4.1: Dragprovkurva för godtyckligt material, Rn är brottgräns och RH
den undre sträkcgränsen [12].
Töjningsgivare
En trådtöjningsgivare är en elektronisk komponent som ger utslag i form av resistansförändring när den fysisk deformeras. Den appliceras ofta på något material
där syftet är att mäta töjningen i materialet eller annan förändring, töjningen i
materialet ger därmed ett proportionellt utslag till resistansförändringen [11].
Wheatsone-brygga
En Wheatstone brygga är en elektrisk krets som används i syfte av att mäta
en okänd resistans [13]. Uppbyggnad av en sådan krets enligt teori visas i Figur
4.1.
Kretsen matas med en konstant spänning V med försumbar inre resistans. Rx är
det motstånd som sökes, alltså den resistans som töjningsgivaren mäter. Alla de
andra motstånden är kända, R2 är justerbart [13]. Med Kirchows spänningslag
erhålles då
V
R1
Rx
=
−
(4.3)
VG
R1 + R2
R3 + Rx
Enligt ekvation 4.3 kan specifika sambandet som används för Wheatstonebryggor [11] härledas vilket visas i ekvation 4.4.
R2
Rx
=
R1
R3
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(4.4)

Figur 4.2: Wheatstonebrygga med positionerad trådtöjningsgivare [13].
Detta samband visar balansen i kretsen, om förhållandet mellan de angivna
motstånden är lika kommer spänningen över diagonalen DB att vara noll. För
att indirekt mäta reistansen från töjningsgivaren kan inte spänningen i DB, Vg
vara noll, därmed vill balansläget undvikas. Dock används det i kalibreringssyfte,
eftersom att R2 är det motstånd som kan justeras i storlek kan det anpassas för
att kunna få utslag för Rx [11]. Därav kan ekvationen för Rx formuleras enligt
ekvation 4.5.
R2
Rx =
· R3
(4.5)
R1
Utformning av koncept 1 - Trådtöjningsgivare
Vid tillämpning av ett kontaktdon enligt koncept 1 kommer töjningen i produkten att mätas när produkten deformeras. Enligt figur 4.2 finns fyra stycken
trådtöjningsgivare i kontaktdonet som ska fästas mellan produkten och kontaktdonet. Dessa givare har trådar som förlängs eller förkortas när produkten
de är applicerade på, deformeras. När någon förändring sker i trådarna kommer resistansen att förändras i varje trådtöjningsgivare. I detta skede är resistansförändringen proportionell till töjningen. Resistansförändringen samlas
upp av en förstärkare, en elektrisk komponent som hanterar resitans. Denna
förstärkare är vidare kopplad till en liten mikrokontroll. Denna mikrokontroll
syftar till att i sin ena ände samla upp dessa värden på resistansförändringar,
enligt tidigare definition i realtid varje sekund. Mikrokontrollen ska sedan lagra
dessa värden, data för att sedan exempelvis en gång om dygnet skicka vidare
dygnets värden till den andra delen av mikrokontrollen. Företagets moln kom-
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mer att få denna data en gång om dygnet och datan hanteras då av mjukvara
som gör att denna data konverteras till riktig information om produkten och inte
bara data. Datan kommuniceras från kontaktdonet till företagets moln via tidigare benämnt radiofrekvens med tillhörande larmsystem. Spänning går genom
kontakten.

Figur 4.3: Koncept 1 - Schematisk beskrivning av ett kontaktdon med
trådtöjningsgivare.

4.4

Koncept 2 - Generator

Kontakten är utformad i två delar, den ena delen är direkt fäst på produkten och
motsvarar en rotor eller lindad spole. Den andra delen motsvarar ett magnetfält.
När produkten deformeras och töjs i någon riktning kommer gyroskopet att
kompensera för denna rörelse. Genom detta kommer axeln från gyroskopet att
börja rotera, rotationen sker i befintligt läge, i magnetfältet [14].
Generator
Genom induktionsprincipen och principen för generatorer kommer en inducerad spänning att alstras i kontaktdonet. Detta ger att förändring av produktens
läge, längd är proportionell till den inducerade spänningen och elektromotoriska
kraft [15].
Om det är nödvändigt att spolen drivs av el, skulle batteridrift av denna vara
möjlig. Detta skulle göra att det inte finns någon sladd som ingång till kontakten.
Det som används är utgången, inducerad spänning. Genom detta koncept bör
det vara möjligt att använda den inducerade spänningen, skicka datan direkt
till molnet via radiofrekvens och översätta i önskade parametrar för att göra en
analys av produktens tillstånd.
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Utformning av koncept 2 - Generator
I figur 4.3 redogörs för hur detta kontaktdon kan utformas, likt en generator
i ett magnetfält genererar den en inducerad spänning då produkten som kontakten är tillämpad på, rör sig eller deformeras. Den inducerade spänningen
bedöms vara proportionell till töjningen av produkten. enligt tidigare koncept
används radiofrekvens för kommunikation av kontaktdonet och företagets moln
och mjukvara.

Figur 4.4: Koncept 3 - kontaktdon utformat likt en generator.
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Kapitel 5

Diskussion och slutsats
Följande kapitel avser en inledande diskussion kring arbetet,resultatet, tillvägagångssätt,
framtidsutsiker och vidareutveckling av arbetet. Diskussionen avslutas med tydliga slutsatser från arbetets innehåll.

5.1

Diskussion

I de publikationer som det tidigare har refererats till, anser flera författare att
IoT är något som kommer att fortsätta utvecklas och revolutionera sättet vi
hanterar teknik idag. IoT som tidigare beskrivet, förklarar hur olika enheter
är sammankopplade med varandra så att de kan kommunicera med varandra och såväl även användaren vilket sammantaget ofta beskrivs som smarta
enheter. Arbetets informationssökning har konvergerat mot att tillämpa kundernas behov innan kunden explicit hinner berätta om det. Detta är även det
ett förklarande exempel på hur enheter och produkter kan kommunicera med
varandra istället för att enbart användaren kan göra det. Arbetet har visat att
det finns flera faktorer som talar för att IoT skulle verka positivt för marknaden och teknikutvecklingen, där tid och anpassning är två av de större. Att det
är möjligt att spara tid med uppkopplade och ihopkopplade enheter kan konstateras eftersom att användaren inte behöver mata enheten med information
kontinuerligt. Bilexemplet som användes tidigare blir återigen användbart. Som
förare sparar denne tid på att köra en uppkopplad bil som själv kan kommunicera till föraren om något är fel, exempelvis om däcktrycket är fel eller varför
inte om bakaxeln är påväg att gå av. Detta talar för IoT, jämfört med flera av
dagens bilar med befintlig teknik där föraren själv får upptäcka fel däcktryck
alternativt trasig bakaxel.
Perspektivet i studien om IoT har hela tiden varit tillverkningsföretag då detta
är något som har formulerats utav företaget Syntronic. Den konvergerande informationssökningen gällande IoT leder in på molnbaserad tillverkning eftersom
att detta koncept är det som är etablerat inom området. Den molnbaserade tillverkningen har egentligen beskrivits precis som IoT, att den innehar uppkopplade och därav ihopkopplade enheter. I detta fall benämns enheter som resurs
och avser som tidigare nämnt maskiner och tillverkade produkter. Oavsett hur
IoT:s framfart kommer att gynna företag och framförallt tillverkande företag,
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är det relevant att diskutera fördelarna med molnbaserad tillverkningsverksamhet. Eftersom att det har konstaterats att den svenska industrin står inför flera
utmaningar, krävs det något som gör att de kan inneha stark internationell
konkurrenskraft. Prispressning och anpassade produkter är något som har identifierats i denna bransch. Att göra båda delarna blir ofta motsägelsefullt och
kan göra att kvaliteten försämras. Genom att använda kontakter för att samla
in data från produkterna som tillverkas, ger det företaget möjlighet att samla
in data och använda den datan till att skapa sig information om produktens
tillstånd under realistiska belastningsfall. Detta kan i sin tur användas till att:
- Förbättra utformningen av nästa generations produkter, kanske klarar den
samma funktion men med tunnare material?
- Genomföra tillståndsbaserat underhåll. Oavsett vem som genomför underhållet,
om det är tillverkningsföretaget eller kunden som får lämna in den på service,
vill ingen av parterna betala mer pengar än det behövs. Det medför alltså att
det inte blir något onödigt underhåll.
Båda ovanstående påståenden besvarar arbetets syfte. Den negativa aspekten
av att implementera molnbaserad tillverkning är den faktorn att det är många
olika led som måste förändras. Förutom att kontakter måste appliceras på varje
produkt, vilket är kostsamt för företaget, måste kontakterna tillgodoses med
tillhörande mjukvara. Detta för att dess data ska kunna konverteras till information i molnet och därifrån hanteras av berörda personer inom företaget.
Om även alla maskiner i fabriken ska förses med kontakter och andra verktyg
måste fabriken kartläggas efter det. Att ha en omställningsbar fabrik som kan
justera sin tillverkning efter kunderna och marknadens efterfrågan är bra för
slutkunden. Det gör att företaget blir mer konkurrenskraftiga både prismässigt
och kvalitetmässigt jämfört med en fabrik som enbart kan massproducera. Det
möjliggörs eftersom att kontakterna tillgodoser information i realtid om hur var
och när en produkt måste utvecklas vidare, men det gör inte så att eventuella delar av tillverkningslinan förflyttar sig per automatik. Därav är nackdelen med att
implementera en molnbaserad verksamhet i ett redan tillverkande företag, att
det blir kostsamt i början och mycket att ändra på i organisationen. Självklart
är stora förändringar något som införs steg för steg. kontakterna skulle kunna
användas i mindre utsträckning i dagens tillverkningsföretag genom att helt enkelt låta bli att koppla upp dem. Antingen kan kontakterna kopplas ihop med
sladd och vidare kopplas till en dator med tillhörande mjukvara och användaren
i företaget får därefter avläsa informationen manuellt på datorskärmen. Det går
inte lika snabbt och samtliga fördelaktiga faktorer följer således heller inte med.
En tillfällig lösning på detta vilket också skulle vara en potentiell vidareutveckling av detta arbete, är hur kontakter eller annat verktyg kan implementeras
i dagens tillverkningsföretag i syfte att företaget längre fram i tiden ska bli
helt molnbaserat. Med det underlag genom befintlig kontaktteknik bör det vara
möjligt att vidareutveckla något av dessa för att ta fram en kontakt eller kontakt som kan inhämta data, skicka det till molnet trådlöst. När datan kommer
till molnet tar det stopp i processen, den kanske kan konvertera till information
men inte transporteras direkt till maskiner och diverse enheter i tillverkningen
men däremot möjligen en operatör alternativt en produktutvecklare som tar
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del av informationen. På så vis kan deras arbete underlättas om de har denna
information och de kan välja att implementera det i tillverkningen.

5.2

Slutsats

Den genomförda litteraturstudien och underlaget i form av koncept 1 påvisar
att det finns ett behov av att använda tillståndsbaserad data i ett tillverkningsföretag. Det har även påvisats att det är användbart i avseenden av specialanpassade produkter och underhåll, vilket underlaget i form av koncept 1 presenterar. Koncept svarar tydligt för en praktisk tillämpning av tillståndsbaserad
data på tillverkade produkter.
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