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Sammanfattning 
Utgångspunkten för detta projekt är det behov av geometrisäkring som råder inom 
forskningprojektet L-FAM II. Detta projekt syftar till att ur teknisk synvinkel med 
väsentligt lättare monteringsfixturer åstadkomma ett paradigmskifte för villkoren vid 
processplaneringen vid bil-, och lastbilsmontering. Projektet drivs inom Vinnovas 
produktionstekniska MERA program. 
 
Den huvudsakliga uppgiften för detta examensarbete har varit att kartlägga behovet av 
geometrisäkring hos de fixturer som kommer att tas fram inom L-FAM II för att sedan 
undersöka vilka möjligheter som finns på marknaden idag att genomföra detta. Genom 
användandet av behovsanalysen har sex olika grundtyper av teknologier kunnat 
identifieras, vilka skulle kunna tänkas vara användbara inom projektet. 
 
För att ytterligare öka kunskapen om dessa teknologier har demonstrationer och 
användarstudier genomförts, vilka kombinerat med litteraturstudier har legat till grund för 
den utvärdering som genomförts, vilken resulterat i den kravlista som examensarbetet 
utmynnat i. Denna kravlista är en stark rekommendation till projektet som helhet 
avseende krav att ställa på det system som projektet kommer att behöva införskaffa. 
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Abstract 
The basis for this project is the need of geometry assurance within the research project  
L-FAM II. The aim of this project is to from a technical viewpoint, by the use of 
substantially lighter assembly fixtures, achieve a shift in paradigm regarding the terms for 
process planning in car and truck assembly. The project is a part of Vinnovas technical 
production programme, MERA. 
 
The main task for this examination work has been to research the need and the 
possibilities to secure the geometry of the L-FAM II fixtures. By using the initial need 
analysis six different basic technologies with the capability to achieve this has been 
identified.  
 
To further raise the knowledge of these technologies demonstrations and user studies 
have been used. Combined with literature studies they have formed the basis of the 
evaluation carried out within the project. The result of the evaluation is the list of 
requirements which in itself is a strong recommendation to the project regarding not only 
technical specifications, but also some of the softer demands a measuring system must 
fulfil to be useful in the L-FAM II project. 
 
 
Keywords: geometry, securing, measuring system, fixtures, evaluation, list of 
requirements 
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0. Tesaurus 
• ADM 

Absolute distance meter (sv. absolut längd mätare) 
• CAD 

Computer aided design. Datorstödd konstruktion 
• Catia V5 

Programvara för CAD, mjukvara för produktutveckling 
• CNC 

Computerized Numerical Control, datorkontrollerad maskinstyrning 
• Fotogrammetri 

Utförande av mätning i bilder. Insamling av data på långt eller kort avstånd. Ett 
flertal bilder krävs och kombineras för genomförande 

• GPS 
Geometriska produkt specifikationer (eng. GPS, Geometric product 
specifications) 

• GUM 
Guide to the expression of Uncertainty in measurement. Den sammanlagda 
osäkerheten som ger fel vid mätning 

• ISO 
International Organisation for Standardisation 

• KMM 
Koordinat mät maskin (eng. CMM, Coordinate Measuring Machine) 

• Koherent ljus 
Ljusknippe med hög grad av regelbundenhet i frekvens och fas 

• L-FAM 
Lätt hanterings och geometristyrande utrustning för automatiserad montering 

• Leapfrogging 
Utökning av mätvolymen genom användandet av gemensamma punkter 

• Makro 
Förprogrammerad sekvens i mjukvara för att underlätta och snabba upp ett givet 
moment 

• NUFO 
Numerisk Form, en geometrisk 3Dimensionell modell som beskriver nominell 
form 

• QFD 
Quality Function Deployment, Kundcentrerad planering 

• Tesaurus 
Begreppsordbok, i detta fall avseende ord förekommande i rapporten 

• VDI/VDE 
Verein deutscher ingenieure / verband der elektrotechnik elektronik 
informationstechnik, ungefär en tysk motsvarighet till SIS 

• WiFi 
Wireless Fidelity, standarder för trådlösa nätverk av typen WLAN (wireless local 
area network) 
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1. Introduktion 
Detta kapitel kommer att behandla bakomliggande orsaker till rapporten, definiera 
problemet samt redogöra för projektets avgränsningar. 

1.1. Bakgrund 
Dagens tillverkningssystem för serietillverkning av produkter med höga krav på kvalitet 
och prestanda baseras i mångt och mycket på geometristyrande fixturer. Dessa är i 
nuläget tillverkade på traditionellt vis, företrädelsevis av stål vilket ger en tung, otymplig 
och produktspecifik utrustning. Vidare har dessa konventionella material inte ideala 
egenskaper för denna typ av utrustning, då de genom användning och oönskade 
påkänningar i form av t.ex. kollisioner får en förändrad geometri som inte fullt ut återgår 
till ursprunget. Sammantaget medför dessa egenskaper att behovet av fixturer ökar för 
varje införd produktvariant, samt att det löpande kontroll och underhållsarbetet blir 
omfattande. 
 
Genom den utveckling som har skett både inom det materialtekniska området och det 
produktionstekniska området, främst då inom robotteknik, öppnas idag stora möjligheter 
att åstadkomma flexibla och anpassningsbara produktionssystem som kan utnyttjas för att 
tillverka ett flertal olika produkter genom marginella omställningar och användandet av 
standardiserad utrustning. Vilket reducerar kostnaden för både initialinvesteringen men 
också kostnaden för omställning vid produktbyte. 
 
En av projektets (L-FAM II, vilket drivs inom Vinnovas produktionstekniska MERA 
program) initiativtagare FlexProp AB, besitter en stor kunskap inom kolfiber. Både vad 
avser materialegenskaper och tillverkningstekniker. Detta för tillämpningen moderna 
material bedöms ha egenskaper som kan komma att bidra till ett paradigmskifte inom i 
första skedet den utrustning fordonsindustrin använder i sin tillverkningsprocess. 
 
Projektet består i sin helhet av fyra arbetsområden (konstruktionsmetodik, 
produktionsteknik, geometrisäkring och implementering). Det arbete som ligger till grund 
för denna avhandling har bedrivits inom området geometrisäkring. Syftet med detta 
arbetsområde är att säkerställa tillgång till såväl mätteknisk utrustning som mätmetodik 
för att produkten uppfyller bl.a. de krav som härrör från den toleranskedja (för exempel se 
appendix A) i vilken den ingår. 

1.2. Problemformulering 
Det övergripande problemet detta examensarbete har syftat till att lösa är geometrisäkring 
av L-FAM II fixturer. Detta problem har i sin tur bestått av ett antal delproblem på vägen 
mot en lösning enligt följande: 

• Identifiering av de krav som finns dels på fixtur, men också direkt riktade mot 
utrustningen. 

• Identifiering av idag tillgängliga tekniker med möjlighet att uppfylla ställda krav. 
• Kartläggning av leverantörer som tillhandahåller denna typ av utrustning. 
• Insamlande av empiriska data från utvalda system, vad avser handhavande och 

teknisk prestanda, som skall ligga till grund för en kravspecifikation som 
beskriver ett system som är lämpligt för denna applikation. 
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1.3. Syfte och mål 
Projektets syfte har varit att genomföra en kartläggning av på marknaden existerande 
system för geometrisäkring, med fokus på de icke traditionella mätsystemen för stora 
objekt. Förutom detta har projektet också haft som syfte att sprida kunskap om dessa 
system såväl inom projektet L-FAM II som hos andra intressenter. 
 
Målet med projektet är att presentera en lista över de krav och önskemål som skall och 
bör uppfyllas för att geometrisäkra de applikationer som finns inom L-FAM II. 

1.4. Organisatorisk miljö 
Projektet har bedrivits inom ramen för forskningsprojektet L-FAM II. Detta har inneburit 
mässbesök (Control 2006, Sinsheim), utbildningsdag på IUC Olofström (Seminarium 
Beröringsfria mätmetoder), besök hos leverantörer i Sverige, Norge och Tyskland samt 
besök av leverantörer på Högskolan i Halmstad och ett antal besök och möten på Volvo 
Car Corporation (Göteborg och Olofström). 
 
Centralpunkt för projektet har varit Högskolan i Halmstad, där faciliteter såsom lokal och 
teknisk utrustning nyttjats, vilket har inneburit god närhet till handledare och andra inom 
akademien, samt uppdragsgivaren. 

1.5. Avgränsningar 
Projektet är en teknisk kartläggning, där tyngdpunkten ligger i att komma fram till en 
rekommendation om vilka krav som skall ställas på det system som skall användas för 
geometrisäkring inom L-FAM II. Därför har följande avgränsningar i projektets 
omfattning gjorts. 
 

• Enbart idag på marknaden existerande system har tagits hänsyn till. System under 
utveckling eller ”custom made” lösningar har uteslutits. 

• Mjukvarudelen av systemen har inte detaljgranskats. Mjukvaran har bedömts 
ingå i det allmänna handhavandet. 

• Benchmarkingtester (dvs. omfattande repetitionsmätningar under starkt 
kontrollerade former) har utelämnats på grund av att det initialt gjordes en 
bedömning av att det skulle bli svårt att få tillgång till de olika systemen i den 
omfattning som då skulle krävts. 

• Systemens användbarhet utanför projektets kravspecifikation har inte undersökts. 
 
Den under projektets gång insamlade mätdatamängden kommer att behandlas på ett 
sådant sätt att de olika ingående systemen inte går att spåra för en utomstående. Dels med 
hänvisning till tidigare nämnd avgränsning vad gäller benchmarktest, men också för att 
inte ställa någon potentiell leverantör i dålig dager.
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2. Metod 
Detta kapitel behandlar de olika teoretiska och praktiska metoder som använts under 
projektets genomförande. 

2.1. Metod enligt Ullman 
Då detta projekt i allt väsentligt har handlat om att undersöka och utvärdera vilka 
möjligheter som finns att mäta objekt av en specifik typ, har en anpassning av det 
arbetssätt och de verktyg Ullman (2003) förespråkar för produktframtagning gjorts. 

2.1.1. Projektflöde 
Ullman (2003) förespråkar ett projektflöde 
enligt figur 2.1 (se appendix B för 
förstoring). De anpassningar och den 
tillämpning som har gjorts i detta projekt 
ser ut som följer: 
 

A. Projektbeskrivning 
Här gjordes en initial projektplan 
(se appendix C), där då kända 
faktorer specificerades och togs 
hänsyn till. Denna godkändes av 
handledare och studierektor. 
Vartefter kunskapsinhämtningen har fortskridit har också projektbeskrivningen 
förtydligats och utvecklats, om inte på papper så i alla fall muntligt och i samråd 
med handledare. 

B. Specificering av krav i projektet 
I denna fas genomfördes besök och intervju med projektets huvudman (Karl-Otto 
Strömberg, FlexProp AB), för att fastställa vilka behov och krav som förelåg. 
Dessa initiala krav och önskemål har senare vid ett par tillfällen kommit att 
revideras, i samråd med handledare och projektets huvudman, till följd av ökade 
kunskaper inom området. 

C. Övergripande kartläggning 
Här genomfördes en ”dammsugning” av tillgängliga teknologier, system och 
metoder som fanns tillgängliga på marknaden (se appendix D). En initial gallring 
gjordes här, där teknologier och metoder som inte uppfyllde ställda behov 
eliminerades. 

D. Utvärderingsfas 
Syftet med detta moment var att generera erforderlig information om kvarvarande 
system. Detta för att möjliggöra jämförelse av de olika systemens handhavande 
och få en bild av den prestanda dessa system har under ”verkliga” förhållanden, 
då det är en västenlig skillnad på att mäta en ”certifierad normal” (se appendix E) 
kontra ett verkligt objekt (se appendix F för NUFO av det verkliga objekt som 
använts i projektet). Utvärderingsfasen skall resultera i sådan information som 
kan användas för att ta fram en kravlista för ett system inom L-FAM II. 

E. Inköp och användning 
Detta moment ligger utanför det som bedöms vara ramen för detta delprojekt 
inom L-FAM II, se stjärna ”1” i figur 2.1. 

Figur 2.1 – Projektflöde enligt Ullman 
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2.1.2. Utvärderingscykel 
Ullman (2003) beskriver en modell för 
hur ett iterativt arbetssätt för 
konceptutvärdering (se appendix G) bör 
tillgå. Detta arbetssätt har anpassats till 
detta projekt enligt figur 2.2, uppdelat på 
tre huvudsakliga arbetsområden. Den inre 
cirkeln beskriver den teoretiska 
faktainhämtningen, då det som synes 
handlar om studera olika skriftliga källor 
och kombinera dessa med känd empiri. 
Den yttre bågen beskriver i detta fall det 
mer handfasta arbetet med personliga 
kontakter, demonstrationer och 
framtagning av slutgiltig kravlista för ett 
system. 

2.1.3. Kunskapspyramiden 
Ullman (2003) framhåller värdet av 
information vid beslutsfattande (se 
appendix G). Detta har av författarna 
anpassats till en modell (se figur 2.3) för 
identifiering, datainsamling och 
datagallring för att komma fram till ett 
slutgiltigt beslut. I detta arbete har 
utvärdering ett och två skett med hjälp av 
sunt förnuft, dvs. baserat på de initiala och 
under tiden klarlagda behoven har de 
system, metoder och tekniker som uppenbart inte varit tillämpliga eliminerats vid dessa 
steg. Utvärdering tre innehåller ett antal utvärderingsverktyg vilka beskrivs nedan i 2.1.4.  
För att framställa den slutgiltiga kravlistan kommer utvärdering tre att betraktas som 
rådgivande och inte som beslutande vid framtagningen av den slutgiltiga kravlistan. 

2.1.4. Utvärderingsmatriser 
För att på ett lämpligt sätt kunna utföra utvärdering tre har ett antal utvärderingsmatriser 
använts enligt nedan. 
 

• Parvis jämförelse 
Parvis jämförelse går ut på att alla önskemål 
jämförs mot varandra, och beroende på om 
raden eller kolumnen anses som viktigast sätts 
+ eller -, vilka sedan summeras och ger ett 
värde på faktorns betydelse relativt varandra. I 
detta projekt har parvis jämförelse använts för 
att rangordna de faktorer som systemen 
utvärderats gentemot. 

• QFD 
QFD är en metod för att systematiskt utvärdera produktegenskaper gentemot 
kundönskemål, Andersson (1991). Då metoden innebär utvärdering gentemot 
kvantifierade krav, bibehålls objektiviteten då inga godtyckliga tolkningar 

Figur 2.2 – Ullmans utvärderingscykel enligt 
författarna 

Figur 2.3 – Författarnas utvärderingspyramid 

Figur 2.4 – Parvis jämförelse 
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behöver göras. I detta projekt har metoden 
använts för att baserat på de egenskaper de 
demonstrerade utrustningarna uppvisat komma 
fram till en kravspecifikation som beskriver 
den typ av system som är lämpligt för den 
tänkta applikationen. 

2.2. Faktainsamling 
Nedan beskrivs i korthet olika källor till information som använts för att skapa en bas för 
projektets genomförande. 
 

• Litteraturstudier 
Sökning efter relevant litteratur och artiklar inom området har utförts med hjälp 
av såväl Hulda, Compendex och andra lämpliga kanaler.  

• Studiebesök 
För att samla information har besök gjorts hos FlexProp AB (Halmstad) och 
Volvo Car Corporation (Göteborg och Olofström). 

• Mässbesök 
Under projektet har ett antal mässor besökts, där huvudmässan var  
Control 2006 (Sinsheim, Tyskland) vilken är den ledande mässan inom 
mätteknik. Utöver detta har bl.a. Tekniska Mässan (Stockholm) och Scanplast 
(Göteborg) besökts. 

• Besök hos och av leverantörer 
För att samla in mätdata och information om handhavande har utvalda 
leverantörer antingen besökts i deras egna lokaler, eller också har dessa besökt 
Högskolan i Halmstad för att på plats demonstrera sin utrustning. 

• Seminarium 
Ett endagars seminarium arrangerat av IUC Olofström gästades. Seminariets titel 
var ”Beröringsfria mätmetoder”. 

2.3. Förkastade metoder 
I detta avsnitt beskrivs en del av de teoretiska referensramar och metoder som initialt 
upplevdes användbara i projektet, men senare inte kom att passa in. 
 

• Freddy Olssons Principkonstruktion och Konceptkonstruktion 
Den bedömning som gjorts inom projektet är att Freddy Olssons tillvägagångssätt 
kanske behöver en större anpassning än Ullman för att vara användbar i denna 
typ av projekt (studie), utan bättre lämpar sig för ett konstruktion/produkt-
framtagnings-projekt. 

• Stig Ottossons Dynamiska arbetssätt 
Projektdeltagarna är under sin grundutbildning fostrade i detta arbetssätt. Baserat 
på detta finns en naturlig koppling till arbetssättet, och undermedvetet utförs 
vissa moment därav inspirerat av detta. Dock har arbetssättet som sådant inte 
varit systematiskt applicerat i detta projekt. 

• Beslutsmatrisen (Pugh’s matris) 
Beslutsmatrisen, eller Pugh’s matris, går ut på att kriterier viktiga för produkten 
eller tjänsten väljs ut. Dessa ges med lämplig metod en viktning, därefter jämförs 
de olika alternativen med uppställda kriterier likväl som ett referensalternativ.

Figur 2.5 – QFD-hus 
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I detta projekt var den initiala planen att använda 
metoden för att baserat på de egenskaper de 
demonstrerade utrustningarna uppvisat komma 
fram till en kravspecifikation som beskriver den 
typ av system som är lämpligt för den tänkta 
applikationen. Tyvärr visade det sig när projektet 
framskred att det referensobjekt som är nödvändigt 
för metoden inte gick att identifiera på ett för de jämförda objekten rättvist sätt. 

3. Allmänt om mätning 
Detta kapitel ger en kortfattad introduktion till området mätteknik, och faktorer som kan 
påverka noggrannheten hos en genomförd mätning. 

3.1. Vikten av mätteknik och geometrisäkring 
Behovet av mätteknik och geometrisäkring har enligt Humienny et al. (2001) sitt 
ursprung i behovet av att säkra en produkts fysiska egenskaper genom hela 
tillverkningskedjan. Detta belyser bl.a. Lundin (2006) med ett exempel hämtat från 
fordonssektorn, där kontakten mellan kunden (biltillverkaren) och den primära 
underleverantören ofta är god. Dock finns ofta en svagare länk mellan primär och 
sekundärleverantör, vilket leder till att när man kommer ner ett par steg i 
leverantörskedjan brister ofta kompetensen inom just detta område, främst avseende 
hantering av insamlade mätdata, vilket leder till kvalitetsbristkostnader hos huvudkund. 
Ett led i arbetet med att säkra ett gemensamt språk och ett gemensamt tillvägagångssätt är 
framtagandet av GPS-systemet, vilket bl.a. bildar ett ramverk avseende toleranssättning.  
Genom att säkerställa framtagning och hantering av mätdata i hela den ovannämnda 
tillverkningskedjan, menar Bergman et al. (2001) att man kan reducera mängden felaktiga 
produkter och därmed minska sina kvalitetsbristkostnader. 

3.2. Traditionella mätsystem 
Allt sedan första gången människan fick behov av att två komponenter skulle passa 
tillsammans har ett behov av någon form av mätning funnits. T.ex. syns i appendix H hur 
en egyptisk arbetare kontrollerar en byggsten till en pyramid. Nutidens förfinade system, 
både avseende noggrannhet och handhavande, har sitt ursprung i de insikter om behovet 
av standardiserade måttenheter och en väldefinierad normal för denna enhet. I appendix H 
återfinns några exempel på mätinstrument för längdmätning, alla med varierande 
noggrannhet och kapacitet (en kalibreringskedja skulle kunna vara ”passbit->mikrometer 
->skjutmått->centimeterstock->”egyptiska snöret”. Se även appendix I). Gemensamt för 
de traditionella (manuella) instrumenten är att deras prestanda baseras på mekaniska 
egenskaper (även om ett modernt digitalt skjutmått kan upplevas som bättre till följd av 
att visningen sker med många siffror, ligger dess begränsning främst i utformningen som 
sådan, se ”Abbes komparatorprincip”, appendix H.1). 

3.3. Traditionella koordinatmätmaskiner 
Sedan lång tid tillbaka har den traditionella koordinatmätmaskinen (KMM) varit det 
förhärskande alternativet vid noggrann mätning av 3D geometrier. Detta då tekniken dels 
har en hög mognadsgrad, men också maskinernas uppbyggnad avseende storlek och 
struktur (se appendix J.1).  

Figur 2.6 – Pugh’s matris 
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Det som bland annat bidrar till noggrannheten (typisk rymdmätnoggrannhet ligger i 
storleksordningen 1-30 µm) är stabila fundament av t.ex. diabas (typ av granit), 
pneumatiska lagringar i stället för mekaniska dito, samt möjlighet till CNC styrd mätning 
vilket ger konstant mäthastighet och mätkraft. CNC styrningen ger också möjlighet till 
automatiserad mätning i t.ex. en produktionslina. I appendix J.2 återfinns också några 
exempel på olika mäthuvuden och probekombinationer, vilka ger en möjlighet att anpassa 
KMM efter typen av mätobjekt enligt Bonde-Wiiburg (2000). 

3.4. Mätkrafter 
Vid all mätning påverkas objektet av krafter från 0 Newton och uppåt. Enligt Carlsson 
(1999) uppgår t.ex. mätkraften för en mätskruv till mellan 5 och 10 N, och för en 
specialmikrokator till mellan 0 och 0,3 N. Enligt Bonde-Wiiburg (2000) uppgår på 
samma sätt mätkraften i KMM till mellan 0,01-0,5 Newton. 
Utöver de krafter på mätobjektet (vilket beroende på t.ex. E-modul påverkas olika) som 
tillförs av instrumentet tillförs också geometriförändrande krafter genom den typ av 
inspänning som väljs, egentyngd, position i rymden m.m. Sammantaget ger dessa krafter 
en geometriförändring av objektet som påverkar mätresultatets riktighet. Dock bör det 
enligt Carlsson (1999) tilläggas att mätkrafter inte enbart är av ondo, utan i vissa fall är de 
nödvändiga för att minska inverkan av t.ex. oljefilm och andra föroreningar på den mätta 
ytan, men också för att övervinna friktion och tröghet i instrumentet (likaså måste kraften 
finnas för att proben vid KMM mätning skall ge utslag). 

3.5. GUM – Guide to the expression of Uncertainty in Measurement 
GUM är en ISO standard som reglerar allmänna regler för utvärdering och angivande av 
mätosäkerhet1 för tillämpning inom de flesta områden av fysikalisk mätning, enligt 
SWEDAC (2004). Det finns två typer (se appendix K.1) av osäkerhetsfaktorer, dels de 
som går att beskriva med matematisk statistik, exempelvis spridning vid upprepade 
mätningar till följd av utrustningens interna egenskaper. Dels de som hämtas ur 
kalibreringsrapporter eller handböcker för den specifika utrustningen. Vidare påverkar 
osäkerheten vid mätning pålitligheten av resultatet, se appendix K.2. Om man använder 
sig av GUM innebär det att man vid mätning har kännedom om den totala påverkan på 
resultatet som dessa faktorer ger. 

3.6. Spårbarhet och kalibrering 
För att säkerställa en mätnings giltighet krävs en obruten kedja av referensmätningar där 
referensen i toppen är den internationella meternormalen i Paris (se appendix I). Genom 
detta förfarande säkerställs således en spårbarhet genom hela kedjan, och en jämförbarhet 
mellan mätningar gjorda på olika platser med olika system. Krav på kalibrering (vilket 
ger denna direkta koppling till internationell normal) finns bl.a. i ISO 9001:2000 enligt 
Bergman et al. (2001), och innebär rent principiellt att systemet jämförs med kalibrerat 
system av högre noggrannhet (se appendix I). Det kalibreringen informerar om är hur rätt 
mätinstrumentet egentligen visar enligt Miguel et al. (1995). 

3.7. GPS och standarder 
GPS systemet är idag ett världsomspännande symbolspråk för toleransangivning på 
ritningar enligt Berggren (2005). GPS ersätter de tidigare nationella toleranssystemen och 
utvecklas inom ISO och utges primärt som ISO-standarder. 
                                                      
1 Mätosäkerhet är en parameter som tillhör ett mätresultat och som beskriver spridningen av värden som 
rimligen kan tillskrivas mätstorheten. (SWEDAC 2004) 
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Detta innebär i förlängningen att dessa automatisk accepteras som europeisk standard. 
Syftet med GPS-systemet är att skapa ett ramverk som tydligt slår fast på vilket sätt t.ex. 
en yta eller en geometri skall måttsättas och kontrolleras med spårbarhet till 
internationella normaler. 

3.8. Koordinatsystem/Best-fit/3-2-1 
För att kunna genomföra en mätning i KMM eller annan mätmaskin genomförs en 
koppling/uppriktning mellan de två koordinatsystem som återfinns vid tillfället.  
 

• Fast mätmaskinkoordinatsystem 
Består av tre axlar, X, Y och Z vilka beskriver maskinens rörelser (se appendix 
J.1 för exempel). 

• Detaljkoordinatsystem enligt ritning 
Dess axlar binds till referenser på detaljen. 

 
Vidare nämner Pajazetovic (2005) att vid uppriktning av en detalj vrids och förskjuts 
mätmaskinkoordinatsystemet på matematisk väg och sammanför maskinens origo med 
detaljens origo enligt referenser vilka bör finnas angivna på ritningen. 
Sättet på vilket detta görs, är framförallt genom följande två: 
 

• Sexpunktsuppriktning (3-2-1 uppriktning) 
En metod, som är likvärdig oavsett maskinleverantör. Bygger på att detaljen låses 
mot koordinatsystemet med 3 punkter som bildar ett plan, 2 punkter som bildar 
en linje (tangerande plan vinkelrät mot plan 1) och 1 punkt (tangerande plan 
vinkelrät mot plan 1 och 2) enligt Pajazetovic (2005) och Ahlström (2001). Se 
även appendix Q. 

• Best-Fit 
En metod, som är leverantörsspecifik, där mätpunkterna på matematisk väg 
anpassas mot NUFO med så god passning som möjligt, t.ex. genom minsta 
kvadratmetoden. 

 
Pajazetovic (2005) framhåller att styrkan med en matematisk koppling/uppriktning 
mellan maskinens och detaljens koordinater möjliggör en stabil uppriktning som är 
omöjlig att åstadkomma med konventionella mekaniska mätmetoder. Genom dessa 
möjligheter till ”omöjliga” uppriktningar riskeras dock att mindre hänsyn ägnas en detaljs 
faktiska fysiska utformning i uppriktningsssammanhanget. 

3.9. CAD / NUFO 
Enligt SAAB standard STD 198 är NUFO (Numerisk Form) en ”Numerisk 
tredimensionell modell som beskriver nominell form”. I många system kan denna modell 
användas för att direkt jämföra mätta punkter och deras nominella värde. Ett problem 
inom detta område är att i princip alla idag existerande 3D-cadsystem använder sig av 
unika filformat, vilket gör att kompabiliteten med mätprogramvaran är varierande. Ett sätt 
att kringgå detta är att använda sig av de standardiserade universalformat för 
kommunikation mellan olika mjukvaror som finns (t.ex. IGES eller STEP). Detta kräver 
konvertering av det ursprungliga formatet, vilket dels är ett extra arbetsmoment, dels 
genom den mänskliga faktorn kan leda till fel då uppdateringar i originalet inte 
automatisk överförs till NUFO för mätning. I vissa fall finns också en risk att 
konverteringen i sig blir felaktig.
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Jämförelse direkt mot NUFO är inte en nödvändighet från mätprogramvarans sida. 
Alternativa metoder för utvärdering av ett objekts geometri kan vara att antingen manuellt 
mata in eller extrahera punkters koordinater i ASCII-format, eller helt enkelt nöja sig med 
att mäta punkters inbördes förhållanden utan hänsyn till nominella data. 

3.10. Leap frogging 
För att kunna mäta objekt större än systemets specificerade kapacitet kan man ibland 
tvingas att använda sig av leapfrogging, dvs. genom att ”återanvända” ett antal 
mätpunkter flytta objektet i förhållande till mätvolymen, och därigenom utöka denna. I 
och med detta förfarande, löper man stor risk att det i mätningen ackumuleras ett fel som 
sänker noggrannheten (viss jämförelse kan göras med kedjemåttsättning och 
baslinjemåttsättning). Åtgärder för att minska effekten av leapfrogging problematiken kan 
vara att dels utöka antalet återvunna mätpunkter, eller att på olika sätt bygga ett skal av 
referenspunkter, enligt Rötvold (2006). 

3.11. Toleranser och dess inverkan vid mätning 
I alla tillverkningsprocesser finns en naturlig variation (avvikelse från målvärde) vilket 
måttsättningen och kontrollmätningen måste kompenseras för. Detta för att montering av 
flera komponenter skall vara genomförbart utan förändring av helhetens funktionalitet, 
enligt Xiong et al. (2002). Problemet belyses genom appendix A, där de enskilda delarnas 
noggrannhet och kravet för funktion har fördelats och bildar en sammanlagd egenskap för 
systemet. 
Vid mätning tillkommer sedan en ytterligare kompensering i form av den nödvändiga 
säkerhetsfaktorn mellan mätsystemets interna noggrannhet och det toleranskrav som 
existerar på respektive detalj. Enligt Ahlström (2001) bör en säkerhetsfaktor i 
förhållandet 1:5 mellan mätmaskinens osäkerhet och detaljens tolerans råda, vilket under 
verkliga förhållande kräver att mätmaskinens specifikation är 10 gånger bättre än rådande 
ritningstolerans. Tilläggas bör dock, (Hågeryd et al. 2002), att vid noggrann utredning 
kan en säkerhetsfaktor ner till 3 gånger accepteras. 

4. Referensobjekt ”balken” 
Detta kapitel kommer att behandla den ”balk” av kolfiber som använts som 
referensobjekt, samt den mätning som gjorts i en traditionell KMM. 

4.1. ”Balken” 
”Balken” vilken är identisk till sin utformning avseende material, geometri och 
byggteknik med de fixturer som är tänkta att testas inom L-FAM II, togs ursprungligen 
fram för att användas som testobjekt i syfte att undersöka hållfastheten och 
formbeständigheten hos dels materialet men också konstruktionsmetodiken skulle 
undersökas. Som framgår av appendix F har ”balken” ett antal metallplattor i vilka det 
finns referens hål med väl fastställda mått, antalet hål 
varierar hos de olika plattorna mellan 2 och 4 stycken  

4.2. Hållfasthet och balkens 
formbeständighet 

”Balken” är tillverkad av FlexProp:s egenkonstruerade 
kolfiberkomposit, och som ovan nämnt var det 
ursprungliga syftet att försöka ta sönder ”balken” med 
hjälp av standardiserad industrirobot (se figur 4.1). Figur 4.1 – Balken monterad i ABB 

robot 
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Före testen genomfördes en uppmätning med ett på företaget existerande mätsystem för 
att fastställa utgångsläget. Mellan och efter upprepade belastningar genomfördes 
kontrollmätningar, varvid det kunde konstateras att de avvikelser som uppmättes låg inom 
mätsystemets noggrannhet. Vid den tidpunkt då ”balken” övergick till att vara 
referensobjekt för detta projekt bedömdes den vara i ett sådant skick att någon 
formförändring som skulle kunna påverka de olika mätningarna inte skulle kunna 
förekomma, enligt Strömberg (2006). 

4.3. KMM mätning 
För att få en uppfattning om hur ett traditionellt 
mätinstrument såsom KMM (se appendix M 
och M.1) används för att mäta ett objekt i 
denna storlek har två olika mätningar 
genomförts. Dels i en KMM med kapacitet att 
mäta hela objektet i en mätning, dels i en något 
mindre dito där behov av omriktning 
(leapfrogging) fanns. Dessutom gjordes 
mjukvarumässigt uppriktningar enligt de i 
avsnitt 3.8 nämnda vanligaste 
uppriktningsprinciperna. Genom detta 
förfarande ökades förståelsen dels för 
problematiken vid mätning av stora objekt, 
men också hur viktigt det är att använda sig av 
korrekt uppriktningsmetod. Detta då samma 
fysiska uppmätning resulterar i helt skilda siffervärden på samma mätpunkt beroende på 
vald metod i mjukvaran. I figur 4.2 återfinns resultatet av två olika uppriktningar gjorda 
ur samma fysiska mätning, samt den mätning som gjordes i flera delmätningar. Som 
framgår av diagrammet varierar de olika uppmätningarna till synes slumpartat, vilket 
illustrerar en del av den problematik som råder vid mätning. 

5. Geometrisäkringssystem 
Detta kapitel syftar till att klargöra vilka tekniker och möjligheter som finns på 
marknaden idag att genomföra en mätning av objekt enligt specifikation i appendix F och 
appendix L. Initialt gjordes en kategorisering av systemen enligt appendix D.  
Nedan beskrivs kortfattat de olika typerna. 

5.1. Sätt att fånga mätdata 
De system som finns på marknaden idag kan indelas i två huvudgrupper efter hur 
insamlandet av mätpunkter går tillväga enligt nedan. 
 

• Probebaserad teknik 
Taktil metod för insamling av en 
mätpunkt i taget. Mätkrafterna 
varierar beroende på probetyp, 
från 0,01-0,5 N för probetyp C. 
För de övriga handhållna typerna 
är mätkraften operatörsberoende, vilket tillför mätning med hjälp av dessa en 
osäkerhetsfaktor. Gemensamt för samtliga är en noggrant definierad fysisk spets, 
däremot skiljer sig bärarens teknologi från fabrikat till fabrikat. 

Figur 4.2 – Diagram KMM mätning, med tre 
olika uppriktningar 

Figur 5.1 – Olika probetyper, alla utom typ C som 
används i fasta KMM:er är handhållna 
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• Beröringsfri mätteknik 
Icketaktil metod för insamling av 
en eller flera mätpunkter. 
Möjlighet finns också att scanna 
hela eller delar av ett objekts yta. 
Då inget behov av kontakt med 
mätt yta krävs, möjliggörs 
mätning även av mjuka och instabila objekt utan påverkan, Clark (1997). Ett 
flertal olika teknologier för att identifiera geometrin finns. Vanligast 
förekommande är strukturerat ljus (vitljussystem), laser eller användning av 
målpunkter. 

5.2. Probebaserade system 
Nedan beskrivs ett antal teknologier för probebaserad datainsamling. 

5.2.1. Arm 
En mätarm (se appendix N.2 för exempel på handhavande) är 
uppbyggd av ett flertal olika element, med högkvalitativa 
leder i vilka mätskalor sitter. Utrustningen kräver stabila 
infästningspunkter i direkt anslutning till objektet som skall 
mätas. Detta då den har en begränsad fysisk räckvidd, upp till 
ca 4 m sfäriskt i en uppspänning, för större objekt krävs att 
armen positioneras om. Dessa infästningspunkter krävs också 
för att möjliggöra mätning över huvudtaget, med en 
noggrannhet enligt maskinens specifikation. Mätarmen är den 
utrustning i vår undersökning som mest påminner om en 
traditionell KMM, detta då den använder sig av en fysiskt 
obruten kedja hela vägen mellan detalj, mätskala och maskin. Generella prestanda för 
denna typ av utrustning är en maximal räckvidd på ca 3,5 m, och noggrannheten för en 
lång arm variera från ±0,07-±0,09 mm. För en kortare arm kan noggrannheten uppgå  
till ±0,015 mm. 

5.2.2. Lasertracker 
En lasertracker (se appendix M.3 och appendix M.4 för exempel på handhavande) kan 
vara uppbyggd på två sätt, med eller utan ADM men alltid med en interferometer (se 
appendix N.2 för princip). Själva lasertracker enheten består av ett stativ, elektronikenhet 
med bl.a. laserinterferometer samt ett huvud med motorer, mätskalor samt spegel enligt 
Shirinzadeh (1998). En nödvändig komponent är den probe, i detta fall ett spegelprisma, 
som återreflekterar laserstrålen i samma riktning så att den kommer tillbaks till 
instrumentet. Probens polära koordinater (vilka i utrustningen omvandlas till kartesiska 
dito) bestäms genom att probens lägesförändring identifieras som en kombination av 
laserstrålens längd (interferometer eller ADM) samt spegelhuvudets rotation (fysiska 
skalor i huvudet) i två axlar bestäms.  
För att underlätta mätning och mer efterlikna exempelvis en traditionell KMM finns olika 
tekniker att tillgå (som dock tär något på systemens noggrannhet). 

Figur 5.3 – Exempel på 
mätarm 

Figur 5.2 – Olika beröringsfria metoder,  
A – vitljussystem, B – laserscanner,  
C – målpunkter för fotogrammetri 
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• Leica T-Probe 2 

En trådlös (upp till 15 meter) kombination av 
spegelprismat och ett fotogrammetrisystem (se 
appendix N.2) samt en mätspets som underlättar 
inläsning av punkter. Genom den utbytbara (och viss 
mån förlängningsbara) mätspetsen ges användaren 
möjlighet att komma åt punkter som inte är möjliga 
med sfären. 

• API INTELLIPROBE 
En trådlös (minst 25 meters räckvidd) kombination av 
spegelprismat och ett gyro (se appendix N.2). Denna 
har utbytbara mätspetsar, men också inbyggd möjlighet att fritt justera vinkeln på 
mätspetsen.  

 
Fördelen med att använda dessa tillbehör är dels att handhavandet blir enklare än med den 
traditionella sfäriska proben, men också de utökade möjligheter som ges med utbytbara 
och anpassningsbara mätspetsar.  
Typiska prestanda för denna typ av mätsystem är en mätdiameter på mellan 12 meter och 
70 meter, samt en vinkelspridning i vertikalled mellan -45° och +80°. Typisk 
mätnoggrannhet på ett avstånd av 35 meter från trackern är  
± 0,15 – ± 0,2 mm. Utrustningens noggrannhet påverkas dels av skillnader i luftens 
sammansättning (t.ex. temperatur) med ökande avstånd, och generellt kan sägas att 
användning av t.ex. T-Probe eller Intelliprobe sänker noggrannheten med hälften (inom 
tillbehörets räckvidd jämfört med direkt mätning med spegelprismat). 

5.2.3. Fotogrammetri 
Fotogrammetri är sammanbindningen av två olika tekniker, dels förmågan att fånga ett 
objekt på bild2, dels matematisk bearbetning genom triangulering. De i tekniken 
viktigaste faktorerna är enligt nedan: 
 

• Målpunkter 
Fotogrammetri bygger på 
identifiering i bilder av på objektet 
kända punkter (kan även vara linjer). 
Dessa finns i två typer, aktiva eller 
passiva, där de aktiva är någon form 
av diod och de passiva i olika grad 
reflekterar blixtljuset. Karakteristiken 
för målpunkterna är förutom deras 
väl definierade fysiska/optiska 
tjocklek och t.ex. diameter, också att 
de antingen är generella eller kodade och därmed har en unik identitet.  
Se figur 5.5 för exempel. 

                                                      
2 Bild kan i detta fall vara en analog papperskopia, en i digitalkamera skapad bildfil, eller i ”realtid” utan 
mellansteget med lagring av data som bildfil. 

Figur 5.4 – Sfär med prisma 
för lasertracker, just detta 
exemplar (FARO standard) 
är ca 40 mm i diameter 

Figur 5.5 – Målpunkter för fotogrammetri. A – 
GOM, B – målpunktsförsedda adaptrar, GOM, C 
– punkter, adapter och sfär från GSI 
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• Skalstavar 
Dessa finns i lite olika utföranden, men det som är gemensamt för dem är att de 
har en noggrant definierad längd. Anledningen till att de måste finnas med i 
”bild” är att de just har den noggrant definierade längden, vilket är en 
förutsättning för att trianguleringsberäkningarna skall gå att genomföra. 
Dessutom är de tillverkade av ett material som inte påverkas nämnvärt av den 
miljö de befinner sig i. Se appendix N.1 för exempel. 

• Fokus 
För att ge målpunkterna i en mätning jämförbara egenskaper krävs dels att 
kameran har sådana egenskaper att de bilder som tas i en uppställning får 
likvärdiga egenskaper vid givna förutsättningar men från olika positioner, men 
också att fokus ligger på ett sådant sätt, att punkterna vid dessa förutsättningar får 
maximal skärpa. 

• Exponering 
Operativt inom fotogrammetrin är att målpunkterna framträder så tydligt som 
möjligt. Exponeringen påverkas av två faktorer: bakgrundsexponeringen som 
styrs med hjälp av slutartiden, och målpunktsexponeringen som styrs med hjälp 
av blixtanvändning. 

• Triangulering 
Trianguleringen används för att genom kombination av två eller flera bilder på 
varje punkt från olika positioner beräkna deras koordinater i rymden (samt 
kamerans position för respektive fotografi). 

 
Den probebaserade fotogrammetrin bygger på användningen av två kameror placerade på 
ett inbördes stabilt och känt avstånd (kända positioner i rymden), vilket kan uppnås 
antingen genom fristående stativ (möjliggör större objekt) eller genom att kamerorna 
sammanfogas med hjälp av en balkkonstruktion (se appendix N.3 för exempel). 
Nedan följer en kort beskrivning av två system som arbetar stativmonterde kameror, men 
två olika typer av prober. 
 

• Metronor Solo & Metronor Duo 
Detta system använder sig av specialkonstruerade digitala kameror, som dels har 
fasta parametervärden (fokus etc.), samt en fast koppling till dator och dess 
programvara (se appendix M.5 för exempel på handhavande). Metronors 
patenterade metod bygger på användandet av aktiva punkter (dioder) på en probe 
byggd av kolfiber, vilka aktiveras med avtryckare i det ögonblick som mätning av 
punkt önskas. 

• V-Stars/M 
Detta system från GSI använder två kameror av samma sort som den man 
använder i sitt vanliga fotogrammetrisystem (INCA 3). Skillnaden mot ovan 
beskrivna Metronorsystem är att man här använder sig av en probe med passiva 
mätpunkter (se appendix M.6.1 för handhavande), samt en fjärrutlösning av 
kameror och deras blixtar då en mätpunkt önskas. 

 
Vad gäller denna typ av system, så är det möjligt att mäta objekt upp till 10 m typiskt, 
men kapacitet finns för att mäta större objekt – dock med sjunkande noggrannhet. Vid 
mätning av objekt mellan 5-10 meter, så är systemens noggrannhet i storleksordningen  
± 0,05 mm. Dock inverkar som tidigare nämnts bl.a. probens utformning på detta resultat. 
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5.3. Beröringsfria system 
Nedan beskrivs ett antal teknologier för beröringsfri datainsamling. 

5.3.1. Fotogrammetri 
Fotogrammetrins grundprincip finns beskriven i kapitel 5.2.3. Vad som kommer att 
beskrivas i detta stycke är hur de system som använder sig av beröringsfri teknik 
fungerar. 
Beröringsfri fotogrammetri är beröringsfri så tillvida att det inte finns någon fysisk 
kontakt mellan mätobjekt och mätutrustning. Dock krävs att speciellt utformade 
målpunkter appliceras på objektet, dels på de mätpunkter man är intresserad av, men 
också för att systemet på ett optimalt sätt skall kunna triangulera dessa punkter.Vidare 
krävs stödpunkter, dels för att bilda plan, men också för att bygga ett stödjande nät av 
punkter (optimal trianguleringsberäkning behöver minst tolv synliga punkter i varje bild) 
enligt Basics of Photogrammetry (2006). Utöver dessa behöver de flesta system kodade 
punkter som används för att kunna automatisera sammanfogningen av de olika bilderna 
på objektet. Exempel på olika målpunkter och adaptrar finns i figur 5.5. 
Den beröringsfria fotogrammetrin kan indelas i nedanstående två kategorier. 
 

• Handhållen kamera 
Här används en kamera, vilken operatören flyttar kring objektet och tar 
erforderliga bilder (se appendix M.6.2 och appendix M.7 för exempel på 
handhavande). Överföring av data mellan kamera och dator kan ske på tre sätt, 
med minneskort (möjliggör enklare mätning ”på fältet”), med direkt 
kabelanslutning till dator eller WiFi (trådlöst nätverk) anslutning. Det finns för 
ändamålet möjlighet att använda olika typer av kameror, antingen ”vanliga” 
digitala systemkameror (billigare & något lägre prestanda) eller för ändamålet 
framtagande mätkameror (dyrare & bättre prestanda). 

• Fixa kameror 
Genom att använda två kameror fast monterade, samt tråd eller WiFi 
dataöverföring kan denna typ utav utrustning användas för positioneringsmätning 
vid montering. Detta görs genom att detaljerna förses med målpunkter, varefter 
de förs mot önskvärd position. Simultant med förflyttningen tas bilder, vilka visar 
aktuellt avvik från nominell position. 

 
Dessa system (handhållen kamera) har generellt sett möjlighet att mäta stora objekt, t.ex. 
flygplansvingar, radioteleskop och liknande. Noggrannheten för för High-End systemen 
ligger i storleksordningen ± 0,055 mm (Rieke-Zapp et al. (2005)) vid ett objekt som är  
10 m. Dock påverkar objektets storlek och möjligheten att dela in det i mindre delar 
mätnoggrannheten. För de system som är baserade på en ”vanlig” digital systemkamera 
ligger noggrannheten runt ± 0,15 mm för samma mätobjekt. 

5.3.2. Vitljussystem 
Dessa system, vitljussystem eller strukturerat ljus, består utav en projektor och en eller 
flera sensorer (kameror), företrädelsevis två. Tekniken bygger på samma sätt som ovan 
beskrivna fotogrammetri på triangulering, skillnaden är dock att i stället för att placera ut 
målpunkter på objektet projiceras ett väl definierat raster, GFM och Page (2005), vilket 
möjliggör scanning av ett objekts hela yta (se appendix N.4 för principskiss och exempel 
på projicerat raster). Att scanna objekt större än den yta som en given utrustning klarar i 
en projektion går att göra på lite olika sätt. Antingen kan systemet vara robotmonterat, 
eller så flyttar man scannern relativt objektet manuellt.  
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För att pussla samman de olika mätningarna kan man antingen låta mjukvaran kombinera 
överlappande mätpunkter (leapfrogging), eller så kan t.ex. en kombination med 
fotogrammetri användas för att bygga ett referenskoordinatsystem (det sistnämnda ger 
högre noggranhet). De olika system som har identifierats använder ljus3 av två olika 
huvudtyper: antingen det redan nämnda linjesystemet, men det finns också system som 
projicerar andra typer av mönster, t.ex. punkter. Mätvolymen för denna typ av system går 
från väldigt små objekt (t.ex. fräseggar), upp till fysiskt sett så stora som man orkar flytta 
systemet kring. Dock begränsar man sig ofta, dels av noggrannhetsskäl (denna minskar 
vid ökande objektsstorlek), men också på grund av de stora datamängder som genereras 
(från ett par hundra mätpunkter i en scanning till 1 000 000 +). Noggrannheten för en 
scanning 500 mm i kvadrat ligger typiskt mellan 0,02 till 0,07 mm. 

5.3.3. Laserscanner 
På samma sätt som en vitljusscanner används denna typ av utrustning för att digitalisera 
hela eller delar av ytor (Jecić et al. (2004)), allt från små objekt upp till stora lokaler 
såsom kyrkor (antingen för att det saknas planritningar, eller för att jämföra t.ex. 
ventilationsinstallationer eller liknande i en industrilokal). Tekniken, vilken 
huvudsakligen kan indelas i nedanstående tre kategorier (se appendix N.5 för exempel), 
har i stort bara det gemensamt att laser används i kombination med mätande enhet. 
 

• Storvolyms laserscanner 
Denna typ av utrustning har tekniskt sett mycket gemensamt med de ovan 
beskrivna lasertrackrarna, dvs. avståndsmätning med laser kombinerat med 
riktningsmätning med fysiska skalor. Det som scannas kan vara hela eller delar 
av en lokal, eller ett mindre objekt (med hjälp av speglar kan även baksidan 
scannas i en uppsättning), och en fullvolymsscanning tar några minuter. Det 
punktmoln som genereras ser enligt Przybilla (2006) ut som ett svartvitt foto 
(tillbehör för färgsättning finns i form av synkroniserad digitalkamera), där varje 
bildpunkt har en x,y och z koordinat. Då utrustningen normal sett (dvs. utan 
användning av speglar) enbart registrerar det den ”ser”, kan det krävas 
utplacering av referenselement vilka används för att kombinera mätningar från 
olika positioner i volymen enligt Akca (2003). Exempel på mätnoggrannhet:  
0,25 mm vid 25 m mätradie. 

• Handhållen laserscanner 
I denna kategori har man ett begränsat mätfält, normalt klarar utrustningen av att 
scanna bredden ca 100 mm. För att orientera scannern i rymden och möjliggöra 
mätning av objekt som kräver flera läsningar kombineras denna typ av utrustning 
med antingen en lasertracker eller ett fotogrammetrisystem. 
För denna typ av utrustning begränsas mätvolymen uppåt dels av avståndet till 
t.ex. en lasertracker. Dock är den praktiska tillämpningen begränsad till objekt på 
upp till ett par meter, såsom bildörrar, motorhuvar och liknande. Uppgiven 
noggrannhet ligger mellan 0,02 – 0,04 mm, då scannern positionerats på optimalt 
avstånd från mätobjektet. 

                                                      
3 Vanligen används ett synligt, icke koherent strukturerat ljus enligt Jecić et al. (2004) 
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• KMM/Mätarm-monterad laserscanner 
I princip är detta samma som ovanstående, dock med skillnaden att läshuvudet 
har monterats i en KMM (Arlebo et al. (2001)) eller på en mätarm. Detta 
begränsar mätvolymen till KMM eller mätarms mätvolym, dock ökar 
noggrannheten jämfört med de handhållna till följd av t.ex. KMM:s i sig själv 
höga noggrannhet. 

5.3.4. Laserinterferometer 
Laserinterferometern är ett högprecisionsinstrument 
som t.ex. har stor användning hos bl.a. Statens 
Provningsanstalt i Borås för kalibrering av i 
kalibreringskedjan underliggande system, se appendix 
I, enligt Miguel et al. (1995). Då det är en jämförande 
mätmetod krävs för användning industriellt 
mätstationer som enbart mäter en typ av objekt (se 
figur 5.6), OM den t.ex. inte placeras i en lasertracker, 
se tidigare avsnitt. 

5.4. Utbyggnadsmöjligheter 
Som kanske har framkommit i de tidigare avsnitten har 
många tillverkare flera typer av utrustningar som går att 
antingen använda fristående, eller komplettera varandra 
med. T.ex. kan ett fotogrammetrisystem från GOM 
kombineras med deras linjescannande för att underlätta 
mätning av större objekt, eller så kan Metronors Duo 
system kombineras med enheten i figur 5.7, och därmed bli 
ett linjescannande Trio-system. Vissa av systemen har 
också möjlighet att utrustas med aktiva dioder som kan 
användas för att t.ex. genomföra deformationsmätningar. 
Dessa möjligheter till utbyggbarhet möjliggör en framtida utökning av 
applikationsområdet, vilket innebär att man som kund bör tänka en extra gång på 
tänkbara framtida applikationsområden. 

5.5. Mätningar varierar 
I samband med studien av de teknologier som finns tillgängliga, genomfördes ett antal 
demonstrationer av olika system. Som objekt nyttjades den i kapitel 4 nämnda ”balken”, 
då den utgör en god referens inom projekt L-FAM II. De demonstrationsmätningar som 
utfördes hade karaktären av mätning i realistisk produktionsmiljö (dvs. inget optimalt 
utformat mätlaboratorium), vilket är något som måste finnas i åtanke då man läser 
diagrammen i figur 5.8 (se appendix T för förstoring). Utan att ta hänsyn till det faktiska 
mätresultatet, finns det ett antal faktorer som ändock styrks av dessa enligt nedan. 
 

• Referenspunkter 
Vilken metod enligt avsnitt 3.8 har valts för att rikta utrustningens 
koordinatsystem mot detaljkoordinatsystemet, samt vilka referenspunkter som 
nyttjats, är avgörande för resultatet. I diagrammen i figur 5.8 har 3-2-1 
uppriktning gjorts (denna är mjukvaruoberoende), utifrån samma referenspunkter. 

• Vikten av rätt utformad fysisk fixering 
Behovet av fysisk fixering av mätobjektet beror på de för mätmetoden 
förekommande mätkrafterna, samt mätobjektets fysiska massa och utformning.

Figur 5.6 – Laserinterferometer, 
modellbil omgiven av fast monterade 
laserinterferometrar 

Figur 5.7 – Metronor Trio. Ett 
vitljusscannersystem av den typ 
som beskrivs i avsnitt 5.3.2 
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• Systemens noggrannhet 
Samtliga på marknaden förekommande utrustningar har en av tillverkaren 
specificerad noggrannhet, vilken givetvis påverkar resultatet. 

 
Det som går att konstatera utifrån dessa diagram är att ingen mätning är den andra lik. 
Skillnader i måttangivelser, och vad som är ”sant” varierar ibland ganska mycket 
beroende på mätmetod och mätnings genomförande. Och denna fråga aktualiseras 
ständigt när olika system eller en geometri skall utvärderas. 

6. Utvärdering av tekniker 
Detta kapitel beskriver vägen från behovsidentifiering till framtagningen av den slutliga 
kravlistan för ett system. 

6.1. Identifiering av behov 
För att identifiera vilka behov som föreligger inom ramarna 
för L-FAM II genomfördes initialt studiebesök hos och samtal 
med Karl-Otto Strömberg på FlexProp AB. De behov som då 
framkom finns presenterade i appendix L, vilket är ett 
dokument som användes vid inledande kommunikation med 
leverantörer på bl.a. Control 2006, Sinsheim. Nedan följer en 
utförligare beskrivning av de kriterier som då förelåg. 
 

• Mätvolym: 3x3x2 m3 
De objekt som kommer att tas fram inom L-FAM II bedöms komma att rymmas 
inom denna mätvolym. 

• Noggrannhet ± 0,1 mm 
För att objektet skall passa in i toleranskedjan hos kund är ovan uppgivna 
noggrannhet nödvändig (OBS. siffran är objektets toleranskrav). 

• Transportabilitet 
Hos FlexProp AB uttalades önskemål om att utrustningen skall gå att ta med ut 
till kund för validering av produkten. 

• Kompabilitet med Catia V5 
Objekten ritas i Catia V5, och för att underlätta mätning samt minska risken för 
fel bör systemet ha möjlighet att läsa dessa filer. 

• Möjlighet att sammanfoga flera mätningar av samma objekt 
Denna punkt innefattar såväl upprepad jämförande mätning, som möjlighet att 
sammanfoga mätningar om objektet faller utanför systemets uppgivna mätvolym. 

Figur 6.1 – Basen i 
utvärderingspyramiden 

Figur 5.8 – Diagram över uppmätt avvikelse vid genomförda demonstrationer  
A – avvikelse i X-led, B – avvikelse i Y-led, C – avvikelse i Z-led, D – total 3D avvikelse 
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• Referenspunkter, på detalj / i rymden 
Sammankoppling av detaljens koordinatsystem med utrustningens 
koordinatsystem, fysiskt och mjukvarumässigt. 

• Möjlighet att mäta under pågående tillverkning / produktion 
För att objekten skall klara toleranskraven finns behov av löpande mätning under 
tillverkningsfasen. Dessutom finns det redan tidigare nämnda behovet av att 
genomföra validering hos kund. 

• Tidsåtgång för mätning 
Mätningen skall gå att genomföra på smidigast och snabbast möjliga sätt, se även 
föregående punkt. 

• Tidsåtgång för databehandling 
Se föregående. 

• Ytkänslighet 
Materialet i objektet får inte påverka möjligheten att mäta eller mätresultatet. 

• Spårbarhet mot standard 
För att mätningen skall vara godkänd måste systemet vara spårbart mot godkända 
normaler, enligt någon form av vedertagen standard. 

6.2. Existerande mätsystem 
I kapitel 3 och 5 beskrivs idag på marknaden existerande 
geometrisäkringssystem. I detta läge fanns en önskan att få 
med så många olika tekniker som möjligt, oavsett kapacitet, 
för att på ett sådant sätt få en så god bild som möjligt om 
vilka utrustningstyper som finns att tillgå. Samtliga dessa 
observerade tekniker gick sedan vidare till utvärdering 1. 

6.2.1. Utvärdering 1 
Utifrån den i avsnitt 6.1 beskrivna behovslistan gjordes en grovgallring där tekniker som 
uppenbart inte är lämpliga eliminerades enligt nedanstående lista. 
 

• Traditionell KMM 
Eliminerades, för att citera en leverantör ”Det är 12 ton skånsk diabas”, på grund 
av dess stationära tillstånd. 

• Handhållna-, KMM-monterade-, och mätarmsmonterade-ytscanners 
Denna typ av utrustning är i huvudsak avsedd för inläsning av hela ytor. Inom  
L-FAM II applikationen handlar det om att identifiera enskilda punkter, såsom 
plan och hål. 

• Storvolyms laserscanner 
Som tidigare nämnts i kapitel 5.3 är denna typ av utrustning främst lämpad för 
större objekt såsom lokaler, eller scanning av ”mindre” objekts ytor. 

• Laserinterferometer system 
Dessa system saknar, då de bygger på stationär jämförande mätning, flexibilitet 
att hantera skiftande objekt. 

• Skräddarsydda system 
Enligt projektets avgränsningar är denna typ av system inte aktuella. 

• Vitljussystem 
På samma sätt som övriga ytscannande system är dessa inte aktuella för  
L-FAM II i nuläget, baserat på tidigare resonemang om scannande system. 

 

Figur 6.2 – Första våningen i 
utvärderingspyramiden 
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De tekniker som går vidare härifrån till nästa steg är enligt nedanstående lista. 
 

• Mätarm 
• Lasertracker 
• Fotogrammetri (beröringsfri) 
• Fotogrammetri (probebaserat) 

6.3. System med potential 
För de tekniker som klarat den första gallringen togs 
information in från leverantörer inom varje kategori, i form 
av broschyrer och datablad. 

6.3.1. Utvärdering 2 
I denna gallring gjordes bedömningarna utifrån den av 
leverantörerna uppgivna mätnoggrannheten för ett typiskt  
L-FAM II objekt. Detta resulterade i att det för varje kategori enligt nedan identifierades 
system med för kategorin representativa egenskaper för närmare undersökning. Här bör 
också nämnas att hänsyn har tagits till vart de olika leverantörerna är belägna, och vilka 
samordningsvinster som kunnat göras då en leverantör kunnat demonstrera flera olika 
system (dock ville vi ändå sprida det hela på så många leverantörer som möjligt för att få 
så stort utbyte av demonstrationerna som möjligt, då det baserat på erfarenhet finns en 
gräns för hur mycket som kan absorberas per tillfälle). Dessutom har det eftersträvats att 
system skall gå att ställa mot varandra baserat på mätprincip. 
 

• Mätarm 
Faro mätarm 

• Lasertracker 
Leica Lasertracker med T-Probe II 
Faro Lasertracker Xi 

• Fotogrammetri 
GOM TriTop 
GSI INCA 3 
Metronor 

6.4. Identifierade system 
De system som ingår i detta steg har anonymiserats genom att 
de har tilldelats ett id. Detta för att det inte skall gå att 
identifiera ett enskilt system. Denna utvärdering har gjorts 
med hjälp av verktyget QFD, detta för att stärka 
beslutsunderlaget för den slutgiltiga kravlistan. 

6.4.1. Kriterier och viktning 
För att kunna genomföra denna utvärdering sattes två listor av kriterier upp, både 
kvalitativa och kvantitativa, vilka sedan viktades genom parvis jämförelse (se appendix 
O.1 och appendix O.2 för kriterielistor och viktning). 

Figur 6.3 – Andra våningen i 
utvärderingspyramiden 

Figur 6.4 – Toppen i 
utvärderingspyramiden 
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6.4.2. QFD 
Verktyget QFD har använts för att identifiera de mest kritiska 
egenskaperna hos ett mätsystem för denna applikation. Detta 
genom att ställa kvalitativa egenskaper (baserat på 
genomförda demonstrationer) mot så kvantitativa data som 
möjligt (se appendix P). 
Genom användningen av QFD matrisen har de fem viktigaste 
kvantitativa egenskaperna identifierats, samt de kvalitativa 
egenskaper som har det starkaste sambandet med dessa. 
 

• Tillverkningsmätning 
Tidsåtgång för databehandling, 
operatörskänsligheten, mätpunktsinsamling, fixering av detalj 

• Valideringsmätning 
Fixering av detalj, mätpunksinsamling, operatörskänsligheten 

• Möjlighet att utöka mätvolymen 
Mätpunksinsamling, tidsåtgång för mätning, operatörskänslighet 

• Noggrannhet 
Aklimatisering, fixering av detalj, mätpunktsinsamling, operatörskänslighet 

• Repetitionsmätning 
Fixering av detalj, operatörskänslighet 

 
Baserat på ovanstående sammanställning kan följande slutsats dras för vad som ger ett 
system fördelar gentemot andra, nämligen att operatörskänsligheten skall vara låg och 
mätpunktsinsamlingen snabb och enkel. 
Det som också går att konstatera efter genomförd QFD, vilket även kan kopplas till Kano 
modellen (se figur 6.5), är att de tekniker som har klarat sig ända hit uppfyller de uttalade 
behoven, såsom mätvolym osv. Därmed blir inte dessa kritiska faktorer att uppfylla, utan 
flera av de ovan nämnda faller under handhavande och framtidssäkring, vilket kan knytas 
till Kano modellens omedvetna behov.  

6.5. Slutlig kravlista 
Nedan presenteras den slutgiltiga kravlistan, detta är krav och 
önskemål på ett system lämpligt för användning inom  
L-FAM II. Kraven är grupperade enligt kvantitativa och 
kvalitativa egenskaper, på samma sätt som i QFD matrisen. 

6.5.1. Kvantitativa egenskaper 
• Transporterbarhet 

o Mätsystemet i sin helhet skall kunna transporteras i en ordinär kombibil 
(t.ex. Volvo V70). 

o Ilastning, urlastning och hantering vid transport bör inte kräva mer än en 
person. 

• Mätegenskaper 
o Systemet skall klara av att mäta ett objekt med måtten 3x3x2 m. 
o Systemet skall ha en sådan noggrannhet, att vid mätning i ovanstående 

volym med toleranskravet ±0,1mm skall en säkerhetsfaktor på 5 finnas 
(dvs. mätsystemets noggrannhet måste vara minst ±0,02 mm). 

Figur 6.6 – Taket på 
utvärderingspyramiden 

Figur 6.5 – Kano modellen 
som visar sambandet mellan 
olika typer av behov och en 
kunds tillfredsställelse 



UTVÄRDERING AV TEKNIKER 

21 

o Systemet skall vara spårbart enligt officiell standard (exempelvis ISO 
ellerVDI/VDE). 

o Systemet skall vara okänsligt för mätobjektets yta avseende utformning 
och egenskaper. 

o Systemet skall tillåta fri positionering i förhållande till mätobjektet. 
• Framtidssäkring 

o Systemet bör ha möjlighet att uppgraderas till full ytscanningsförmåga. 
o Systemet bör ha möjligheten (eller vara uppgraderingsbart till) att mäta 

objekt i storleken 10x10x5 m, med en systemnoggrannhet på ±0,08 mm. 
o Systemet bör ha möjlighet (eller vara uppgraderingsbart till) att klara 

dynamiska mätningar i minst den initialt specificerade volymen (objekt 
med måtten 3x3x2 m). 

• Miljörobusthet 
o Systemet måste vara utformat på ett sådant sätt att användning i 

traditionell verkstadsmiljö är möjlig. 
o Systemet måste tåla temperaturväxlingar, t.ex. till följd av transporter. 

• Mjukvara 
o Mätmjukvaran måste klara av import av Catia V5 data. 
o Rapportering bör kunna ske i form av antingen Pdf eller Excel-format, 

förutom programvarans egen visning. 
o Export/lagring av mätpunkter (punktmoln) bör kunna ske i standardiserat 

CAD-format (t.ex. IGES). 
o Rapportering måste minst innehålla nominella värden, toleranser, mätt 

värde och avvikelser i axlar samt 3D-avvik. 
o Det bör vara möjligt att förbereda systemet för mätning ”off-line”. 
o Mjukvaran måste följa Windows standard (t.ex. avseende meny system). 

6.5.2. Kvalitativa egenskaper 
• Transporterbarhet 

o För att minimera risken för skador både på individ, men också på 
utrustningen, vid transport bör emballage (transportväska/or) vara 
utformat på ett ergonomiskt riktigt sätt, vad gäller lyft och 
bäregenskaper. 

o Emballaget (transportväskan) bör vara utformad för att klara de stötar 
och slag som en transport med personbil kan generera. 

o Utrustningen bör kunna transporteras i ett så litet antal kollin som 
möjligt, med hänsyn tagen till ergonomiska faktorer. 

• Upp och nedpackning 
o Systemet bör vara konstruerat på ett sådant sätt att det är hanteringsbart 

för upp och nedpackning i omedelbar anslutning till avslutad transport 
eller mätning. 

o Transportemballaget skall vara utformat på ett sådant sätt att 
nedpackning av utrustning enbart kan ske på ett sätt, vilket får till följd 
att upp och nedpackning förenklas vid flera användare av systemet. 

o För att vara flexibelt bör systemet inte kräva mer än obetydlig 
acklimatiseringstid till mätplatsen. 

• Mätning 
o Systemet skall erbjuda flexibilitet (och därmed minskad förberedelsetid) 

genom att inte vara beroende av en viss fixeringsmetod av detaljen (t.ex. 
mätning direkt i en produktionslina).
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o Metoden för mätpunktsinsamling skall vara utformad på ett sådant sätt att 
tidsåtgången för mätoperationen hålls på en acceptabel nivå. 

o Metoden för mätpunktsinsamling skall vara utformad på ett sådant sätt att 
den inte kräver en specialist, utan lätt kan läras in. 

• Databearbetning 
o Inläsning av NUFO (Catia V5 data) och förberedelse av mätning skall 

kunna göras off-line (dvs. utan koppling till systemet). 
o Programvaran skall vara tillgänglig från ett programfönster. 
o Programvaran skall vid mätning på ett tydligt sätt genom audiovisuella 

signaler kommunicera med operatören. 
o Databehandling och rapportframtagning skall kunna göras i direkt 

anslutning till mättillfället. 
• Utbildning och service 

o Utrustningen måste levereras komplett, dvs. all nödvändig hårdvara och 
mjukvara såsom kablar, bärbar dator och liknande. 

o Vid leverans bör systemet vara installerat och testat. 
o Komplett manual måste finnas tillgänglig från leverantören. 
o Minst fem dagars utbildning på plats bör ingå vid köp. 
o Tillverkaren skall erbjuda telefon (och/eller annan) support under 

kontorstid. 
 
Observera att ovanstående kravlista ej tar hänsyn till den ekonomiska faktorn, det vill 
säga inköpspris och driftskostnader. 

7. Summering 
Detta kapitel behandlar projektets resultat och de slutsatser som har framkommit. Vidare 
ges förslag på framtida arbete inom området och avslutningsvis sker en kritisk granskning 
av projektet och dess genomförande. 

7.1. Resultat 
I projektets inledning gjordes en problemformulering (se avsnitt 1.2), med huvudmålet att 
identifiera de krav och önskemål som bör ställas på ett system lämpligt för L-FAM II (se 
avsnitt 1.3). Nedan följer en sammanställning av de delproblem som formulerades samt 
deras utfall efter genomfört projekt. 
 

• Identifiering av de krav som finns dels på fixtur, men också direkt riktade mot 
utrustningen. 
För att kunna klargöra vilka krav som gäller, dels på produkten men också på 
utrustningen, gjordes en behovskartläggning (se avsnitt 6.1). Denna kom att ligga 
till grund för det fortsatta arbetet. 

• Identifiering av idag tillgängliga tekniker med möjlighet att uppfylla ställda krav. 
Det stora jobbet med att identifiera tillgängliga tekniker (se kapitel 5) gjordes 
genom mässbesök bl.a. på Control 2006 i Sinsheim. 

• Kartläggning av leverantörer som tillhandahåller denna typ av utrustning. 
I samband med identifieringen av tillgängliga tekniker och 
utvärderingsförfarandet har ett flertal leverantörer inom varje kategori kontaktas 
minst en gång, antingen personligt eller via informationsmaterial. I avsnitt 6.4 
återfinns de leverantörer vi ansåg representativa för sina teknologier. 
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• Insamlande av empiriska data från utvalda system, vad avser handhavande och 
teknisk prestanda, som skall ligga till grund för en kravspecifikation som 
beskriver ett system som är lämpligt för denna applikation. 
Empiriska data från de demonstrationer som har genomförts har insamlats, men 
på begäran av och respekt för de leverantörer som ställt upp och hjälpt till, har 
beslut tagits att inte i detalj redovisa dessa data. Dock återfinns i avsnitt 5.5 
anonymiserade diagram, som om inget annat förhoppningsvis väcker tanken hos 
läsaren om att mätning kräver eftertanke. Vidare återfinns korta beskrivningar av 
handhavandet i appendix M tillsammans med datablad i appendix R. 

 
Slutresultatet av projektet som helhet är den kravlista som presenteras i avsnitt 6.5. 
Utifrån denna kravlista bör ett eller flera enskilda system kunna identifieras för ett 
upphandlingsförfarande. 

7.2. Slutsatser 
Under projektets gång har ett flertal slutsatser kunnat dras, men också ett antal ”aha” 
upplevelser har kommit projektdeltagarna till del.  
 

• Mätning är svårt 
Då projektarbetet inleddes ansåg sig båda projektdeltagarna, som så många andra, 
kunna mäta vad som helst utan större problem. Som exempel på detta kan 
nämnas alla de fina grafiska representationer av ”mätresultat” som bl.a. visades 
på Control i Sinsheim, vilka vi då trodde representerade verkligheten. Vad vi 
ganska snart kom att inse, bl.a. genom samtal med Per-Johan Wahlborg (2006), 
B-G Rosén (2006) och de demonstrationer som vi deltagit vid, var att så är icke 
fallet. Istället kom vi till insikten om att kopplingen mellan verklighet och mätt 
verklighet är mycket mer komplicerad än en fin färgglad bild på en datorskärm. 

• Kommunikation 
Vartefter projektet har framskridit har det även kunnat konstateras att 
kommunikation mellan olika parter, i synnerhet inom detta område, kan vara 
svårt. Detta då varierande kunskapsnivå, vokabulär och antaganden om vad som 
för vissa är självklarheter ibland leder till missförstånd. Dessa missförstånd kan i 
vissa fall få svåra och oreparabla konsekvenser, vilket i detta projekt har varit 
fallet. 

• Informationstillgång 
Vad gäller gammal traditionell och beprövad teknologi är tillgången på 
information hög hos de flesta leverantörer. När det däremot gäller de nya typer av 
system och tekniker vi främst varit inriktade på har det i vissa fall varit lite som 
Högskolans gästprofessor Thomas säger, man ställer en fråga och får svar på 
något helt annat. En av de frågor som mest drabbats av detta är huruvida 
systemen är spårbara enligt standard eller ej. Men det kan och bör också 
framhållas att vissa leverantörer har varit mer intresserade av att dela med sig 
information än andra, både vad det gäller sina egna system, men också att vara 
behjälpliga i största allmänhet. 

• Slutlig kravlista 
Den behovskartläggning som gjordes initialt visade oss då i en riktning för vilka 
egenskaper som bör ingå i kravlistan på systemet. Genom ökade erfarenheter och 
kunskaper inom området, samt användningen av metoder och verktyg kom vi till 
insikt om att det ofta finns fler faktorer än de som initialt kunnat konstateras som 
påverkar krav och önskvärda egenskaper hos systemet. 
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De faktorer som ofta glöms bort av oss tekniskt inriktade personer är de mjukare 
faktorer som går bortom teknisk specifikation, men som likväl är en stor del av 
huruvida rätt produkt kommer att införskaffas, i detta fall ett mätsystem. 

 
Utöver ovanstående går det att konstatera att kunskapsnivån inom området har ökat, från 
att inledningsvis ha legat på en relativt rudimentär nivå till att numera innefatta en stor del 
av de möjligheter inom geometrisäkring som dagens teknologi erbjuder. 
Vi har även kommit till insikt om det stora område som mätteknik trots allt innebär, och 
att vi därmed har mycket kvar att lära. 

7.3. Framtida arbete 
Inom området geometrisäkring tycks det finnas mycket som framöver är i behov av 
utredning. Baserat på de erfarenheter som kommit projektgruppens medlemmar till del 
under projektets löptid har fyra potentiella områden identifierats enligt nedan. 
 

• Standarder 
Inom detta område finns idag en veritabel djungel att navigera sig igenom för att 
kunna applicera en standard på ett mätinstrument. Detta gäller i första hand de 
nyare teknikerna såsom fotogrammetrisystem och liknande. De standarder som 
finns idag är i huvudsak tänkta för traditionella KMM, och tycks appliceras efter 
bästa förmåga på dessa nya tekniker. Baserat på detta tycks det finnas ett behov 
av att utreda och samordna dessa frågor. 

• Kalibrering 
För de nya teknikerna som rent funktionsmässigt skiljer sig dels från varandra, 
men också från KMM, samt att de kan användas för att mäta så vitt skilda 
volymer (en traditionell KMM har en fysiskt väldefinierad mätvolym) finns 
kalibreringproblem. Idag kalibreras de flesta nya system ofta i relativt små 
volymer, baserat på varianter av ISO 10360-2. Detta får anses ett problem då 
utrustningarna ofta är avsedda att mäta betydligt större volymer än de volymer de 
kalibreras inom. Därför får det anses att ett behov av utredning finns inom detta 
område. 

• Repetitionsosäkerhet 
System förekommande på marknaden idag levererar ofta fina och 
överrensstämmande resultat vid upprepad mätning av standardiserade 
geometriskt enkla objekt (t.ex. gauge-bars). Dock tycks det som om upprepade 
mätningar på geometrisk komplicerade (verkliga) objekt inte är lika intressant för 
leverantören att demonstrera sin utrusning på. Framtagning och användning av ett 
geometriskt mer komplext objekt för att undersöka dessa systems kapacitet på 
just detta område borde vara en intressant frågeställning att arbeta med. 

• Operatörspåverkan 
Denna punkt hänger i mångt och mycket ihop med repetitionsosäkerheten ovan, 
men då med utökningen i hur stor påverkan operatören har på mätresultatet. 
Antag t.ex. samma mätobjekt, två olika operatörer vid samma tillfälle, eller 
samma objekt, en operatör men vitt skilda tidpunkter. 
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7.4. Kritisk granskning 
Syftet med kritisk granskning är att genom självrannsakan identifiera sådant som gjorts 
bra och sådant som kunde ha gjorts annorlunda eller bättre. Nedan följer ett antal 
identifierade sådana punkter. 
 

• Leverantörskontakter 
För att undvika de problem och kontroverser som uppstod i projektets slutskede 
kunde kanske kontakt och inblandning av leverantörerna ha gjorts lite annorlunda 
för att på så sätt involvera dem och ytterligare klargöra projektets syfte och mål. 
Dock är det inte heller meningen att en leverantör skall få styra ett projekt av 
denna typ, utan att samarbete bör ske på ett sådant sätt att båda parter drar nytta 
av projektet. I detta fall projektdeltagarna genom den kunskap som finns att 
hämta i den ”riktiga världen”, och företagen genom den återkoppling de kan få i 
den akademiska världen. 

• Testobjektet 
Balken har förvisso väl fyllt sitt syfte som verkligt testobjekt. Dock hade ett 
objekt utformat enligt riktlinjer i VCT 023 (appendix S) kunnat ge en bättre 
grund för likvärdig jämförelse. 

• Skrivprocessen 
Genom att ytterligare ha involverat leverantörerna i ett tidigare skede, hade 
förmodligen det bakslag i skrivprocessen som uppstod i och med att situationen 
krävde omarbetning av en stor del av materialet kunnat undvikas. Bakslaget i sig 
bestod i att de mätningar av balken som genomförts, och av oss betraktades som 
jämförbara (dvs. utförda med likvärdiga förutsättningar), av vissa av 
leverantörerna inte betraktades som representativa för utrustningen kapacitet, och 
därför var direkt olämpliga att använda som parameter vid (jämförande) 
utvärdering av systemen. Trots detta får skrivprocessen trots allt betraktas som 
förhållandevis lyckad. 

• Utvärderingsmodellen 
Projektgruppen upplever sin modell för utvärdering som lämplig för denna typ av 
projekt. Även om den i rapporten i viss mån drabbas av det bakslag som 
ovanstående punkt beskriver. 

• Litteraturstudie 
Litteraturstudien har varit svår, då mycket av publicerat material baseras på 
traditionella KMM. Förmodligen har inte alla tänkbara kanaler utnyttjats, vilket 
kan tillskrivas författarnas bristande erfarenhet, tillgängligheten för visst material 
(både av ekonomiska och bibliotekstekniska skäl), samt då viss ovilja finns i 
vissa organisationer att släppa ifrån sig information. 
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APPENDIX A – TOLERANSKEDJA VID OFFLINEPROGRAMMERING AV ROBOT 

 

 



APPENDIX B – PROJEKTFLÖDE ENLIGT ULLMAN 

 



APPENDIX C - PROJEKTPLAN 

 

 



APPENDIX C - PROJEKTPLAN 

 



APPENDIX D - TEKNOLOGIKATEGORISERING 

 

 
 
 
 
 



APPENDIX E – CERTIFIERAD NORMAL 

 

 
 
 

 
 
 
Enmeters normal i form av passbitslinjal. Just denna är kalibrerad hos SP i Borås, och 
därmed spårbar till nationell normal. 
 
 
 



APPENDIX F - NUFO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mätpunkt X Y Z  Mätpunkt X Y Z 
1 3741 -1072 1636  13B  3741 1072 2048 
1B 3791 -1072 1636  14 3741 1201 1842 
2 3716 -1201 1842  15 3791 1201 1842 
2A 3766 -1201 1792  16 3716 1030 1636 
2B 3766 -1201 1892  16A 3766 1080 1636 
6 3791 -1072 2048  16B 3766 980 1636 
7 3741 -1072 2048  17 3816 1030 1636 
8 3816 -1201 1842  18 3690,5 962 1842 
10 3690,5 -1012 1842  18A 3690,5 987 1867 
10A 3690,5 -987 1817  18B 3690,5 987 1817 
10B 3690,5 -987 1867  19 3690,5 1012 1842 
11 3690,5 -962 1842  INRE RING 3855 0 1842 
13 3791 1072 2048  YTTRE RING 3855 0 1842 



APPENDIX G – ULLMANS MODELLER 

 

 



APPEMDIX H.1 – KLASSISKA MÄTMETODER 

 

 

 
Egyptisk kontrollant 

Tumstock / Centimeterstock 

Skjutmått 

Bygelmätskruv /  
Mikrometer Passbitar 

Abbes komparatorprincip… 
 



APPENDIX H.2 – KLASSISKA MÄTMETODER KATEGORISERING 

 

 

 
 
Kategorisering av de klassiska mätmetoderna enligt Hågeryd 2002. 
 



APPENDIX I – KALIBRERINGSKEDJOR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kedjor och samband för kalibrering, SP 2006 
 



APPENDIX J.1 – TRADITIONELLA KMM 

 



APPENDIX J.2 – OLIKA PROBER FÖR KMM 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett urval av prober för traditionell KMM, från vänster: brytande, ytscannande laser, 
justerbar (elektriskt), mätande. 
 



APPENDIX K.1 – DIAGRAM GUM 

 

 
 
 
 

 
 
Flödesschema för bestämning av mätosäkerhet, Kirkup 2006. 
 



APPENDIX K.2 – FIGUR MÄTOSÄKERHET 

 

 
 
 
 
Illustration över sambandet mellan detaljtolerans och mätosäkerhet. 
 
 
 
 
 



APPENDIX L – SINSHEIM PAPPERET (QUESTIONNAIRE FOR SUPPLIERS) 

 



APPENDIX L – SINSHEIM PAPPERET (QUESTIONNAIRE FOR SUPPLIERS) 

 



APPENDIX M – KORT BESKRIVNING AV HANDHAVANDET AV SYSTEMEN 

 

 
Syftet med denna bilaga är att kortfattat beskriva de steg som ingår vid mätning med de 
olika systemen. Informationen är baserad på den upplevelse vi fått vid de provmätningar 
som genomförts, och skall icke ses som någon fullständig beskrivning av handhavandet. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fixtur för mätning av balk hos VCC 



APPENDIX M.1 – KMM 

 



APPENDIX M.2 – FARO / FARO ARM 

 



APPENDIX M.3 – HEXAGON / LEICA TRACKER 

 



APPENDIX M.4 – FARO / FARO TRACKER 

 



APPENDIX M.5 – METRONOR / DUO 

 



APPENDIX M.6.1 – GSI / INCA 3 – V-STARS (PROBE) 

 



APPENDIX M.6.2 – GSI / INCA 3 – V-STARS (FOTO) 

 



APPENDIX M.7 – GOM / TRITOP 

 



APPENDIX N.1 – TEKNIKÖVERSIKT FOTOGRAMMETRI 

 

Grunden för all fotogrammetri är att ha ett känt objekt som referens. 

Metoden bygger på triangulering (dvs. identifiering av en punkt från olika vinklar, och 
därefter trigonometriska beräkningar) av en eller i teorin obegränsat antal punkter. (Bilder 
ur Basics of photogrammetry (2006)) 
 



APPENDIX N.2 – TEKNIKÖVERSIKT LASERTRACKER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Princip för lasertrackerns uppbyggnad, med mätlaser och referenslaser. 
 
 

Till vänster: lasertracker kombinerat med fotogrammetri (Leica). 
Till höger: probe bestående av spegelprisma samt gyro (API). 



APPENDIX N.3 – TEKNIKÖVERSIKT BALKBASERADE SYSTEM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Två exempel på balkbaserade fotogrammetrisystem, det övre från Metris, det undre från 
ACTICM. 
 



APPENDIX N.4  – TEKNIKÖVERSIKT VITLJUSSCANNER 

 

 
Två exempel på det vitljus raster som används för scanning av hela ytor. 
 

Principskiss för ett tvåkamerabaserat vitljusscannersystem. 



APPENDIX N.5 – TEKNIKÖVERSIKT LASERSCANNER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faro Laser Scanner LS och en bild/mätning skapad med denna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metris K-Scan. Handhållen laserscanner kombinerad med Krypton (ej i bild) 
fotogrammetrisystem. 

 
FaroArm med Metris LC50, och Metris XC50 monterad i KMM. 



APPENDIX O.1 – PARVIS JÄMFÖRELSE KVANTITATIVA EGENSKAPER 

 



APPENDIX O.2 – PARVIS JÄMFÖRELSE KVALITATIVA EGENSKAPER 

 

 



APPENDIX P – QFD HUS 

 



APPENDIX Q –  UPPRIKTNING 3-2-1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppriktning med hjälp av 6-punktsmetoden (3-2-1 metoden).  
Ovanstående figurer visar schematiskt principen för denna typ av uppriktning med 
hjälp av 3,2 och 1 punkt mot simulerade element. 
 
(Pajazetovic 2005) 
 



APPENDIX R.1 – GOM TRITOP  PRODUKTBLAD 

 



APPENDIX R.1 – GOM TRITOP  PRODUKTBLAD 

 



APPENDIX R.1 – GOM TRITOP  PRODUKTBLAD 

 



APPENDIX R.1 – GOM TRITOP  PRODUKTBLAD 

 



APPENDIX R.2 – GSI V-STARS PRODUKTBLAD 

 



APPENDIX R.2 – GSI V-STARS PRODUKTBLAD 

 



APPENDIX R.2 – GSI V-STARS PRODUKTBLAD 

 



APPENDIX R.2 – GSI V-STARS PRODUKTBLAD 

 



APPENDIX R.3 – METRONOR PRODUKTBLAD 

 



APPENDIX R.3 – METRONOR PRODUKTBLAD 

 



APPENDIX R.3 – METRONOR PRODUKTBLAD 

 



APPENDIX R.3 – METRONOR PRODUKTBLAD 

 



APPENDIX R.3 – METRONOR PRODUKTBLAD 

 



APPENDIX R.3 – METRONOR PRODUKTBLAD 

 



APPENDIX R.4 – LEICA LASERTRACKER 

 



APPENDIX R.4 – LEICA LASERTRACKER 

 



APPENDIX R.4 – LEICA LASERTRACKER 

 



APPENDIX R.4 – LEICA LASERTRACKER 

 



APPENDIX R.4 – LEICA LASERTRACKER 

 



APPENDIX R.4 – LEICA LASERTRACKER 

 



APPENDIX R.5 – FAROARM PRODUKTBLAD 

 



APPENDIX R.5 – FAROARM PRODUKTBLAD 

 



APPENDIX R.5 – FAROARM PRODUKTBLAD 

 



APPENDIX R.5 – FAROARM PRODUKTBLAD 

 



APPENDIX R.5 – FAROARM PRODUKTBLAD 

 



APPENDIX R.5 – FAROARM PRODUKTBLAD 

 



APPENDIX R.6 – FARO LASERTRACKER PRODUKTBLAD 

 



APPENDIX R.6 – FARO LASERTRACKER PRODUKTBLAD 

 



APPENDIX R.6 – FARO LASERTRACKER PRODUKTBLAD 

 



APPENDIX R.6 – FARO LASERTRACKER PRODUKTBLAD 

 



APPENDIX S – VCT 023, CHECKING THE 3D-GEOMETRY OF ASSEMBLY EQUIPMENT 
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APPENDIX S – VCT 023, CHECKING THE 3D-GEOMETRY OF ASSEMBLY EQUIPMENT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APPENDIX T – DIAGRAM ÖVER UPPMÄTT AVVIKELSE 

 

 




