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Sammanfattning 
Saab Aerostructures i Linköping utvecklar och tillverkar flygplansstrukturer. Innan 
dessa levereras till kund ska de verifieras genom en slutkontroll och vid tiden för denna 
studie utförs slutkontrollen bland annat i kontrolljiggar. Dessa kontrolljiggar är produkt-
specifika och mycket kostsamma att tillverka och underhålla.  
 
Denna studie behandlar möjligheterna med att införa en mätcell, med tillhörande mät-
system, istället för att använda kontrolljiggar för att utföra slutkontrollen. Vid detta 
införande skulle flera vinster kunna göras. En uppskattning har gjorts av vad det skulle 
kosta att använda sig av kontrolljiggar i två kommande projekt på företaget och detta 
har sedan satts i relation till kostnaderna med att investera i ett mätsystem. Vid en sådan 
investering kan flera intäkter väntas, men dessvärre har dessa övriga intäkter inte kunnat 
värderats i denna studie. Bland dessa intäkter kan nämnas att fler produkter skulle bli 
godkända direkt och produktionen underlättas, genom att produktens hela tolerans kan 
utnyttjas. Med de undersökta mätsystemen kan flexibilitet och mobilitet erhållas till 
skillnad mot användning av de produktspecifika och fasta kontrolljiggarna. Kontroll- 
och analysarbetet skulle minska och många förtjänster fås då all mätdata behandlas i 
datormiljö. 
 
Vid en eventuell investering i ett nytt mätsystem, rekommenderas en lasertracker med 
T-Scan från Leica Geosystems. Detta gäller om investeringen kan visas vara lönsam 
med övriga intäkter inräknade. En beräkning har gjorts som visar att om de övriga 
intäkterna årligen uppgår till 300 000 SEK, är investeringen återbetald efter tre år. 



 



 

 

Abstract 
Saab Aerostructures in Linköping develops and manufactures aero structures. Before 
these are delivered to the customer they have to be verified through a final control and 
at the time for this study the final control is performed in a control jig. These control 
jigs are specific for each product and they are very expensive to manufacture and to 
maintain.  
 
This study handles the opportunities with introducing a measuring cell and belonging 
measuring system, instead of using control jigs to perform the final control. By this 
introduction several profits could be done. An estimate has been done of what the costs 
would be of using control jigs in two of the coming projects at the company and then 
this have been put in relation to the costs of investing in a measuring system. By such 
an investment several revenues could be expected, but unfortunately it has not been 
possible to value these in this study. Among these revenues it could be mentioned that 
more products would directly pass the verification and the production would be 
facilitated, by being able to use the entire tolerance of the product. With the investigated 
measuring systems flexibility and mobility can be gotten unlike using the product 
specific and fixed control jigs. The work with controlling the products and analysing the 
measuring data would be reduced and there are many good sides to the fact that all 
handling of measuring data are computer-aided.  
 
If an investment in a new measuring system is to be made, a Laser Tracker with T-Scan 
from Leica Geosystems is recommended. That is if the investment can be shown to be 
profitable with the other revenues taken into account. A calculation has been made 
which shows that if the other revenues annually total 300 000 SEK, the investment is 
repaid after three years. 
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Ordlista 
 
CAD – Computer-Aided Design. Konstruktion med hjälp av dator. 
 
CATIA V5 – Ett CAD-program, mjukvara för produktutveckling. 
 
CCD – Charged Coupled Devise. Informationsplatta med små rutor, pixlar, bestående 
av kisel som tar emot och samlar den information som kommer in genom optiken. 
Enheten transformerar bilden/informationen till lagringsplats. 
 
CMM – Coordinate Measuring Machine, Koordinatmätmaskin 
 
Cpk-värde – För att kunna utvärdera huruvida en process har förmåga att uppfylla 
specifikationerna på de produkter som tillverkas, finns en metod att mäta processens 
duglighet eller kapabilitet. Metoden har stor släktskap med mätsystemanalys och 
statistisk processtyrning (SPS). Genom beräkning och utvärdering av insamlade mät-
värden erhålls en s.k. standardavvikelse med vars hjälp man kan beräkna ett s.k. Cp-tal, 
som är ett mått på hur stort utrymme spridningen upptar i toleransvidden. Intressant är 
även att studera medelvärde i förhållande till närmaste toleransgräns och man erhåller 
då ett korrigerat duglighetstal eller Cpk-värde. Ett vanligt krav på förhållande mellan 
toleransvidd och spridning är 1,33. 
 
FAI – First Article Inspection. FAI innebär en komplett dokumenterad, fysisk och 
funktionell processkontroll, vars avsikt är att verifiera att den beskrivna produktions-
metoden ger en produkt som motsvarar de krav som ställs av konstruktions- och 
beredningsunderlag, kunders beställning och andra specificerade processkrav. Den 
granskade artikeln ska vara representativ för den fortsatta produktionsprocessen som 
kommer att tillämpas för produkten.  
 
Fotogrammetri – Utförelse av mätningar i bilder. Insamling av mycket data på långt 
avstånd, översiktsbilder kombineras för att få en helhetsritning  
 
FPQ – First Part Qualification. Syftet med FPQ är att verifiera möjligheten att tillverka 
och kontrollera en artikel (komposit och limmade artiklar), när speciell process är 
specificerad och när oförstörande kontrollmetod behöver verifieras. FPQ inkluderar 
ingående artiklars och verktygs påverkan på den speciella processen. FPQ ska utföras på 
den första serie producerade artikeln. 
 
Geodetisk – Den kortaste linje, som kan dragas mellan två punkter på en yta kallas för 
en geodetisk linje. 
 
GPS – Global Positioning System. GPS är ett navigations- och positionsbestämnings-
system som är baserat på satelliter. Systemet är uppbyggt av det amerikanska försvaret 
som också förvaltar systemet. 
 
Holografi – Det föremål som ska mätas belyses med en laser, samtidigt som föremålet 
fotograferas med en videokamera. Bilderna utvärderas sedan i dator. 
 
Interface – Mötande struktur. Exempel på interface är gångjärnslinjen mellan en lucka 
och en kropp. Motsvarighet återfinns alltså både på luckan och kroppen. 
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Koherent – Sammanhängande 
 
Macro – En automatisk procedur som kan skapas för att denna inte behöver göras 
manuellt varje gång. 
 
MRB – Material Review Board. Ett definierat team som bedömer artiklar med 
avvikelser från tillverkningsunderlaget eller utförda med felaktiga tillverknings-
processer. Avvikelse från konstruktions-, och/eller tillverkningsunderlag på produkter, 
vilka ej går att återställa till ritningsenlighet, ska handläggas av detta team. MRB har 
befogenhet att bedöma om produkten kan godkännas eller ej. 
 
Skalyta – Ett flygplans olika delar är uppbyggda av skellett och skal. Denna skalyta 
bildar formen på ett flygplans olika delar. 
 
Stereoskopi – Förhållandet eller metoden eller förmågan att se eller att framställa något 
tredimensionellt, även med avståndsbedömning. 
 
WLAN – Wireless Local Area Network, trådlöst lokalt nät 
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1 Inledning 

1.1 Företaget Saab AB 
Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet 
inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmåga till 
systemintegration. Saab utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerade produkter och 
tjänster för försvarsmarknaden, men också för de civila marknader där företagets 
kompetens skapar affärsmöjligheter. Saab har, genom egen styrka och strategiska 
partnerskap världen som marknad, men forskning, utveckling och tillverkning sker 
huvudsakligen i Sverige. Saab har cirka 12 000 anställda. Den totala omsättningen är 
cirka 17 850 Mkr. Forskning och utveckling utgör drygt 20 procent av omsättningen 
[URL1]. 
 
Saab Aerostructures inriktar sig mot utveckling, industrialisering och tillverkning av 
flygplansstrukturer för kommersiella och militära marknaden. Saab Aerostructures 
agerar expertkälla för flygplansstrukturer i existerande så väl som nya Saab produkter 
och är en affärsenhet organiserad direkt under företagsledningen för Saab AB. 
 

1.2 Bakgrund 
En högt utvecklad produktionsteknisk mätteknik är en nödvändig förutsättning vid 
tillverkning och kontroll av precisionsprodukter [URL2]. Under de senaste årtiondena 
har en stark utveckling skett genom att den traditionella verkstadsmättekniken har 
kompletterats med ny teknik baserat på laser och holografi, inom det optiska området. 
Under lång tid har Saab Aerostructures använt sig av kontrolljiggar för kontroll av 
produkter. En kontrolljigg är en fixtur, i vilken slutprodukten fixeras för att kunna 
kontrollera viktiga dimensioner och former hos produkten. Själva kontrollen utförs 
genom tolkning mot så kallade kontrollverktyg, som finns installerade i kontrolljiggen 
 
Då dagens flygplanstillverkare arbetar med ett större antal leverantörer, vilka också 
förser dem med en högre andel komponenter, kan följaktligen problem inträffa vid 
sammanbyggnad av komponenterna. Saab Aerostructures kunder ställer högre krav vad 
gäller användandet av digital mätutrustning för att kontrollera och verifiera monterade 
slutprodukter inom flygplansmonteringen. Med mätutrustning och digitala mätdata ska-
pas möjligheter och förutsättningar att korrekt kunna mäta upp en produkt geometriskt 
och man kan även jämföra mätdata mot motsvarande solidmodeller i CAD-systemet (på 
Saab Aerostructures används CATIA V4 och V5). Detta gör det också möjligt att snabbt 
ändra i geometrier, s.k. reverse engineering som beskrivs ytterligare i avsnitt 2.3, vilket 
kan bli aktuellt om brister i konstruktionen upptäcks och i samband med FPQ. Även vid 
FAI alternativt under pågående serie om produkten tenderar att variera för mycket geo-
metriskt. Man får då chans att förbättra produktionsprocesserna, då utfallet på produkten 
mäts kontinuerligt och trender kan upptäckas och därmed går det att direkt utföra åtgär-
der på produktionsprocessen. I en förlängning är det även viktigt att detaljverkstäderna 
som komposit, maskin och plåt, mäter sina respektive produktionsprocesser så att en 
säker montering av detaljerna kan garanteras när de anländer i monteringshallen. På 
detta sätt kan hela kedjan analyseras, från detaljstadiet till monterad produkt eller enhet 
och påverkas så att en hög kapabilitet (Cpk-värden större än eller lika med 2,0) uppnås. 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna förstudie är att undersöka tekniska möjligheter, begränsningar samt 
ekonomiska fördelar med att införa en flexibel mätcell i flygplansmonteringen. Med 
mätcell avses en fysisk plats med möjlighet att mäta en viss geometrisk volym och till-
hörande mätsystem. Flexibel mätcell innefattar att tillhörande mätsystem ska klara av att 
mäta geometri och form av olika slag på de produkter som är tänkta att kontrolleras, på 
ett tillfredsställande sätt. Man vill undersöka alternativet att med digital mätutrustning 
verifiera en produkts geometri, istället för att använda kontrolljiggar för denna slutkon-
troll, vilket idag används. Verktygen till dessa jiggar är produktspecifika och det blir 
därför väldigt kostsamt vid införandet av en ny produkt och även för underhåll av 
verktygen för att kunna garantera den noggrannhet som produkten kräver. 
 

1.4 Mål 
Ett av Saab Aerostructures mål med denna studie är att erhålla ett bra beslutsunderlag, 
för fortsatt utredning och ett eventuellt införande av en mätcell inom flygplans-
montering. 
 
Förstudien ska resultera i ett par olika konceptförslag för en flexibel mätcell, där varje 
förslag ska redovisa tekniska möjligheter och begränsningar.  
 
I de presenterade konceptförslagen ska ingå valt mätsystem, hur mätobjektet ska fixeras 
samt placering av mätcellen. Även om mätsystemet är helt mobilt, behövs en fast pla-
cering för all utrustning, alla tillbehör, och en plats att ställa mätsystemet då det inte 
används. 
 

1.5 Avgränsningar 
Vid ett eventuellt införande av en mätcell och införskaffande av nytt mätsystem, kan 
flera användningsområden föreställas. I denna förstudie läggs fokus på slutkontroll, 
därmed avgränsas övriga kontroller och mätningar. Slutkontroll är den avslutande 
kontrollen, vilken verifierar produkten innan den levereras till kund.  
 
Koncentration läggs på den fysiska och tekniska utformningen av en mätcell. En stan-
dardiserad fixtur antas kunna användas för att hålla mätobjektet, då detta krävs, men 
någon undersökning av lämpliga fixturer ingår inte i studien. Avgränsning görs också 
vad gäller metodbeskrivning av hur själva mätningen ska gå till. 
 
På ett sent stadium i undersökningen insågs vikten av en bra mjukvara till mätsystemet. 
Varken tillräcklig kunskap eller tid har funnits i det här läget, för att kunna inkludera 
någon undersökning av lämplig mjukvara i förstudien.  
 

1.6 Genomförande 
Till en början samlades grundläggande information inom området mätteknik, för att öka 
förståelsen för hur olika mätsystem fungerar. Detta är också nödvändigt för att senare 
kunna utvärdera de tänkbara mätsystem som ingår i förstudien. Under första veckan 
besöktes ett seminarium, inriktat mot geometrikontroll och med fokus på optisk mät-
ning. Detta visade sig vara den senaste mättekniken i produktionsprocessen och också 
det som sedan studerats vidare.  
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För att få information om hur kontrollmätning idag genomförs på Saab Aerostructures 
och för att få uppgifter om de produkter som är tänkta att kunna kontrolleras i en mät-
cell, har intervjuer med anställda gjorts. Även information om de mätsystem som idag 
finns på företaget har inhämtats från anställda. 
 
Information om de olika tänkbara mätsystemen har till stor del inhämtats genom kontakt 
via e-post med de olika leverantörerna. Representanter från tre olika leverantörer av 
mätsystem som funnits av intresse, har bjudits in och en demonstration har då genom-
förts för intresserade anställda. 
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2 Introduktion till mätteknik 
I denna förstudie riktas uppmärksamheten mot den senaste tekniken inom industriell 
mätning, vilket är tekniker baserade på optik. För att klara av den konkurrens som råder 
på marknaden och kunna behålla sina kunder och sin position på marknaden, bör flyg- 
och bilindustrin följa den nyare tekniken [1]. Mätning måste gå snabbt och ge korrekta 
värden. I en strävan att verifiera en produkts form, passning och funktion, används 
fortfarande traditionella mättekniker av en majoritet. Dessa tekniker har visat sig vara 
framgångsrika på kantiga detaljer med plana ytor, men tidskrävande och därmed kost-
samma för ytor med kontur, starkt detaljerade geometrier och produktmontage, vilket 
återfinns inom Saab Aerostructures. 
 

2.1 Optisk mätteknik 
Optisk mätteknik har utvecklats mycket den senaste tiden och kan nu erbjuda en högre 
noggrannhet och har även visat sig vara ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella 
mättekniker. Inom flygindustrin återfinns tämligen stora produkter och optiska tekniker 
har visat sig kunna ge information om ytan på relativt stora objekt och på en väldigt 
liten skala [URL3]. Optiska tekniker kan även leverera en stor mängd dimensionell 
information och därmed är det möjligt att skapa innehållsrika mätningsrapporter. 
 
Allt fler konstruktioner tas fram i 3D och det blir därför alltmer intressant att kunna 
jämföra en färdig prototyp eller produkt direkt mot CAD-modellen. Ofta kan man med 
en optisk mätteknik genomföra en kvalitetskontroll och direkt få bekräftat hur bra 
produkten överensstämmer med modellen. Man får en optimerad digitalisering av 
produkten och kan även använda sig av det arbetssätt som kallas Reverse Engineering, 
vilket finns beskrivet i avsnitt 2.3. Denna förmåga gör det möjligt för användaren att 
optimera en process och korta ned ledtider, uppnå en högre kvalitetsnivå och sänka 
produktionskostnader [URL4]. 
 
En osäkerhet som finns vid användandet av optiska mätsystem är att de är känsliga vad 
gäller luftströmmar och ändringar av lufttemperatur, eftersom då luftens brytningsindex 
varierar. Detta innebär att luften bryter ljuset olika, beroende bland annat på vilken 
temperatur, luftfuktighet och vilket tryck som råder vid mättillfället och detta medför 
större spridning av mätresultatet.  
 

2.1.1 Triangulering 
Triangulering är bestämning av en punkts position utifrån tre referenspunkter med hjälp 
av trigonometri [URL5]. Det är en aktiv stereoskopisk teknik och är på så sätt en metod 
för att få tredimensionell data [URL6]. 
 
Följande är ett exempel på hur mätning med denna teknik kan gå till. Ytan som ska 
mätas belyses med en laserpunkt eller laserkontur [URL7]. Avståndet till objektet kan 
sedan beräknas med hjälp av den direkta ljuskällan och en videokamera, vilka är place-
rade på ett fast avstånd och i en fast vinkel i förhållande till varandra och registrerar den 
belysta punkten/linjen. Det är höjdmåttet i varje punkt som bestäms med hjälp av 
triangulering. Laserpunktens placering i kamerans bildplan, tillsammans med laserns 
och kamerans vinkling, ger avståndet till den sökta ytan. Då avståndet mellan mätare 
och yta förändras förflyttas laserpunkten över kamerans bildplan i proportion mot 
avståndsändringen. Laserstrålen reflekteras från en spegel placerad ovanpå det objekt 
som ska skannas. Objektet sprider ljuset, vilket sedan upptas av videokameran, placerad 
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på ett känt triangulerat avstånd från lasern. Genom att använda trigonometri kan 
koordinaterna beräknas för en punkt på ytan i tre dimensioner och registreras i en 
mätdator. Hur kameran och ljuskällan ska vara placerade framgår i Figur 2.1. 

Figur 2.1: Avståndsmätning med hjälp av triangulering. Avståndet mellan 
kamera och ljuskälla är känt samt hur dessa är vinklade, [URL15]. 

 
 
För att lasern ska kunna detekteras på rätt sätt, måste ytan reflektera ljuset åt alla håll. 
Om underlaget är vått kan olämpliga reflektioner uppstå och även starkt solljus kan 
störa mätningen. För fungerande mätning krävs därför avskärmning från solljus och 
torrt underlag. 
 
Triangulering kan även användas för att beskriva ett föremåls yta med hjälp av ett antal 
sammanhängande trianglar. I princip innebär det att uppmätta punkter förbinds och på 
så sätt bildas triangelytor. Både denna process och det resultat som fås betecknas triang-
ulering [URL8]. Ofta finns behov av att reducera antalet trianglar som beskriver en yta. 
Smala trianglar vill man eliminera eftersom de kan orsaka mätfel på grund av kraftigt 
varierande ytnormaler. Då dessa har avlägsnats blir behandlingen av data betydligt 
effektivare och även visualiseringen går snabbare. Det finns olika metoder som kan 
användas för att åstadkomma detta, beroende på var den ursprungliga triangu-leringen 
kommer ifrån. Exempelvis via export från en CAD-modell, där det inte finns några 
mätfel som kan störa processen. Oftast finns möjlighet att som användare styra denna 
optimering, genom att ange någon eller några algoritmer för att minska antalet trianglar. 
 
Ett exempel är konceptet GPS, vilket är baserat på triangulering, där tre bestämda 
punkter i rymden används, i detta fall satelliter, som referenspunkter för att bestämma 
en position var som helst på jordklotet. 
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2.1.2 Skanning som mätmetod 
Laserskanning är en beröringsfri mätmetod som möjliggör snabb mätning av komplice-
rade objekt och användandet av denna metod ökar kontinuerligt. Det är möjligt att ta 
upp till ca 12 000 punkter per sekund och används i de fall då en stor mängd av mätdata 
behöver samlas [URL8]. Ett laserskanningssystem består av två delar, dels själva mät-
huvudet, i vilket laser och kameror är placerade. Detta mäthuvud måste i sin tur ha ett 
annat mätsystem som håller reda på dess position och orientering i rymden [URL9]. 
 
Idag finns handhållna laserskanner, se Figur 2.2, men i annat fall kan en skanner till 
exempel monteras på en konventionell koordinatmätmaskin (CMM) av portaltyp. Det 
finns också CMM som består av ledade armar med vinkelgivare och dessa är på grund 
av sin flexibilitet lämpliga att använda tillsammans med laserskanner, för att kunna 
skanna godtyckliga objekt. Dessutom finns laserskannrar avsedda att monteras på 
industrirobotar, utrustningar byggda för speciella ändamål med flera. 

Figur 2.2: Beröringsfri mätning med laserskanning, [3] 
 
 
Vid användning av en linjelaser belyses mätobjektet med en linje. Denna linje betraktas 
sedan med en kamera som är monterad i en viss vinkel i förhållande till lasern. Kamera-
bilden analyseras sedan av en dator. Då vinkeln mellan laser och kamera är känd, kan 
punkternas koordinater beräknas. Metoden förklaras ytterligare i avsnitt 2.1.1 Triangu-
lering. Detta eftersom det annars är svårt att förklara begreppet triangulering.  
 
Laserskanning kan på olika sätt delas in i grupper. Den vanligaste är fördelning efter 
användningsområde och beroende på detta beslutas vilken skanner som är bäst lämpad 
för ändamålet. Exempelvis finns skanner som är mer lämpade för användning inomhus 
med skjutavstånd under hundra meter, respektive för användning utomhus då skjut-
avståndet kan vara flera hundra meter. Klassificering kan även ske genom att avstånd 
och noggrannhet sätts i relation mot varandra. Noggrannheten är beroende på intensi-
teten av reflekterad laserstråle och avtar med ökat mätavstånd. Laserskanning bygger på 
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avvikelse av laserstrålen genom rörelse av speglar, reflektionen av laserstrålen på ett 
objekts yta, och mötande av reflekterad laserstråle.  
 
En faktor som kan orsaka komplikationer vid val av skanner, är att de flesta tillverkarna 
av laserskanner inte har tillräckligt med erfarenhet av att konstruera geodetiska instru-
ment och hur man minimerar instrumentella fel. En nackdel vid mätning med laser-
skanner är att ytan som ska skannas, varken får vara för blank eller matt. Då kan ljuset 
reflekteras bort eller i det andra fallet absorberas. Lösningen på dessa problem kan vara 
att mätobjektet sprayas med vit, matt färg, eller kritpulver innan mätningen äger rum 
[6]. 
 

2.2 Funktionen av en lasertracker 
En lasertracker kombinerar hög noggrannhet med möjligheten att mäta mycket stora 
objekt. Utrustningen återfinns exempelvis i fordons-, varvs- och flygindustrin. Inne i en 
lasertracker sitter en laserinterferometer som sänder upp en laserstråle i en spegel, pla-
cerad i övre delen av trackern [3]. Innan användning placeras den mätkula som används 
vid mätning, i en känd position på trackern, vilket kan ses i Figur 2.3. Denna position är 
origo i trackerns baskoordinatsystem och på så sätt kan trackern sedan hålla reda på 
mätkulans position. 
 
Kulans diameter är känd och själva mätpunkten sitter i dess centrum. Inuti mätkulan är 
tre speglar placerade på så vis att laserstrålen från lasertrackern studsar tillbaka i samma 
riktning som den kom. Den reflekterade strålens utfallande vinkel sammanfaller alltså 
med infallande vinkel. Strålen som studsar tillbaka till trackern har en annan frekvens än 
den infallande och på detta sätt beräknas avståndet till mätpunkten. Spegeln på trackern 
kan rotera runt Y-axeln (i vertikal riktning) och lasertrackerns övre del runt Z-axeln (i 
horisontell riktning). Dessa vinklar mäts hela tiden, samtidigt som avståndet till mät-
kulan bestäms med laserinterferometri och på detta sätt fås två vinklar och ett avstånd 
och därmed blir varje mätpunkt bestämd. 

Figur 2.3: Lasertracker med mätkula 
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Vid mätning av ett objekt som trackern inte kan se alla mätpunkter på från samma 
position och man därmed måste flytta trackern, behövs minst tre, men helst fyra, fasta 
punkter i förhållande till mätobjektet. Det viktiga är att dessa punkter omsluter mät-
objektet. Punkterna mäts först in från första positionen och bildar då station 1. Om man 
sedan måste flytta trackern, bildar man station 2 genom att man i den nya positionen 
först mäter in sig emot dessa kända punkter, innan man åter kan mäta mot objektet. På 
så sätt kan trackern orientera sig i dess koordinatsystem.  
 

2.3 Reverse engineering 
Betydelsen av Reverse engineering kan liknas vid omvänd ingenjörskonst. Resultat från 
mätningar av okända ytor och former kan användas som underlag för att skapa CAD-
modeller i 3D. Det innebär att man från en färdig produkt tar fram detaljerade ritningar 
och specifikationer på hur produkter fungerar. Arbetssättet är alltså omvänt mot hur en 
ingenjör vanligen arbetar, vilket också namnet syftar på. Ett system analyseras av i 
huvudsak två anledningar, vilka är att kunna identifiera systemets komponenter och 
deras inbördes relationer och att kunna skapa representationer av komponenterna i en 
annan form, eller göra en teoretisk konstruktion.  

Figur 2.4: Ett exempel med tillämpning av Reverse Engineering, [URL10] 
 
 
CAD-underlag kan skapas med Reverse Engineering genom att utgå från ett befintligt 
original. Genom att exempelvis skanna in objektet kan dess form fås och med 3D-
skanningen som underlag kan slutligen en CAD-modell skapas. I Figur 2.4 visas 
tillvägagångssättet genom ett exempel med en stol. 
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3 Nulägesanalys 
I detta kapitel behandlas ämnet slutkontroll, som idag genomförs med hjälp av kontroll-
jiggar på Saab Aerostructures. Användning av kontrolljiggar beskrivs sedan vidare och 
vilka nackdelar denna metod har. Underlaget för den kostnadsuppskattning som genom-
förts i studien, för användning av kontrolljigg, redovisas och därefter följer beskriv-
ningar av de mätsystem som idag återfinns på företaget. Dessa används till mätning av 
produkter och kontroll av stora och små kontrollverktyg och jiggar. 
 

3.1 Slutkontroll för verifiering av produkt 
En slutkontroll måste genomföras eftersom de olika kunderna ställer krav på viss verifi-
ering. De vill vara säkra på att de produkter som levereras är som de definierats att vara, 
med rätta geometrier, så att utbytbarhet och funktionalitet på och mellan produkter kan 
garanteras. 
 
Kunden vill även ha något slag av protokoll från mätningen. Det ska finnas dokumente-
rat att alla interface, mötande strukturer, är rätt. Med en digital mätutrustning kan en 
kundanpassad utformning av mätprotokoll erhållas, t.ex. med presentation av resultatet i 
grafisk form eller som datafil för eget fortsatt analysarbete. För att produkten ska bli 
korrekt, då det är olika tillverkare till olika samverkande komponenter, krävs det att 
man vid tillverkningen utgår från samma utgångsreferenser. De olika tillverkarna måste 
även vid mätning och verifiering utgå från samma gemensamma punkter. 
 

3.2 Aktuell kontrollmetod – kontrolljigg 
På Saab Aerostructures används i nuläget kontrolljiggar för att verifiera att en produkt 
har rätt form och dimension och att så kallade interface ligger rätt. Detta är en säker 
metod på så sätt att då produkten blir godkänd i kontrolljiggen, är det högst sannolikt att 
den passar mot den mötande strukturen. Ett exempel på hur en kontrolljigg kan se ut 
visas i Figur 3.1. 

Figur 3.1: Exempel på en kontrolljigg 
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Ibland görs kontroll i samma jigg som produkten byggs i och där finns då kontrollfixe-
ringar som man tolkar steg, spel, konturer med flera emot. En kontrolljigg är uppbyggd 
av kontrollverktyg, vilka används för själva kontrollen av en produkt. För att verktygen 
ska kunna verifiera en produkt måste de ha snävare toleranser än själva produkten. 
Verktygen kan vara utformade som klackar, vilka man kontrollerar mot, eller exempel-
vis som frästa konturstöd med väldigt god form som man tolkar mot och ser vilket spel 
som finns. 
 
För att garantera en kontrolljiggs noggrannhet måste den kontrolleras med vissa inter-
vall. Hur ofta den ska kontrolleras styrs av kund, men ofta görs det var tjugonde enhet, 
eller minst en gång per år, beroende på takttid. Vid kontroll använder man sig idag av 
mätsystem från Leica Geosystems och Metronor och kontrollen tar i genomsnitt cirka 
åtta arbetstimmar att utföra. 
 

3.2.1 Nackdelar vid användning av kontrolljigg 
En kontrolljigg är produktspecifik och kan endast användas till den produkt den är av-
sedd för. Den används så länge produkten produceras, men har sedan inget restvärde. 
För varje ny produkt måste en ny kontrolljigg konstrueras och tillverkas. Det är kost-
samt, då det kan ta upp till ett halvår att få en kontrolljigg klar för användning. 
 
Även verktygen i en kontrolljigg har en tolerans, vilket försvårar produktion och gör att 
man inte kan nyttja hela produktens tolerans vid tillverkning av produkten. I produktion 
fås alltså en mindre toleransvidd att arbeta med eftersom produktens tolerans fördelas 
mellan produkten och kontrollverktyget. Detaljen har sin tolerans i konstruktions-
underlaget och verktyget har på samma sätt en tolerans. Detta medför således att en del 
av toleransen på detaljen måste dras bort för att ge utrymme åt verktygets tolerans. 
 
Att använda sig av en kontrolljigg för att verifiera en produkts geometri är en tids-
ödande mätmetod, eftersom man då arbetar med tolkning [7]. Vid tolkning används 
tolkar, vilka är fasta mätdon med hög precision. Därmed behövs olika tolkar för varje 
mått som ska kontrolleras. Det tar cirka två timmar att utföra en sådan slutkontroll, 
beroende på produktens storlek och komplexitet. 
 
Mätresultatet vid tolkning fås ej digitalt. Det försvårar hantering av mätdata, kräver 
mycket tid för analysarbete och ökar administrativa kostnader.  
 
Långa jiggar är känsliga för temperaturändringar, de utvidgas, vilket klart påverkar mät-
resultaten. Denna temperaturutvidgning kan ge upphov till problem vid användning av 
kontrolljiggar för slutkontroll.  
 

3.2.2 Kostnader vid användning av kontrolljigg 
Olika kostnader har tagits fram som förekommer då företaget använder sig av kontroll-
jiggar för slutkontroll av produkter. Detta har gjorts för att kunna motivera en eventuell 
investering i ett nytt mätsystem. Nedan uttrycks några av de högsta kostnaderna, vilka 
har varit möjligt att få fram ungefärliga värden på. De kostnader som inte framgår här är 
övriga kostnader som inte har kunnat värderats  i denna studie, eller de kostnader som 
inte är höga i sammanhanget och därmed inte avgörande vid ett slutligt beslut. Ytkost-
nad samt installationskostnad för kontrolljigg har inte omhändertagits i denna studie. 
Med ytkostnad avses då hyran för den area en kontrolljigg upptar och med installations-
kostnad menas kostnaden som uppstår vid installation av belysning, el- och luftuttag. 
Dessa kostnader uppstår även vid införandet av en mätcell och skillnaden anses vara 
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liten. I punkterna nedan har kostnader uppskattats för två av de projekt som eventuellt 
ska börja tillverkas inom en snar framtid på Saab Aerostructures. Kostnaderna finns 
sammanställda i Bilaga 1. 
 

• Kostnad för konstruktion av de kontrollfixeringar och kontrolljiggar som är till-
tänkta till de planerade projekten, beräknat i konstruktörstimmar. 

 
• Kostnad för tillverkning, byggnation och inmätning av kontrollfixeringarna och 

kontrolljiggarna. Vid detta förfarande färdigställs kontrolljiggen på dess rätta 
plats. 

 
• Kostnad för periodisk kontroll av kontrolljigg. I denna kostnad ingår även 

kostnaden för underhåll, då detta utförs i samband med kontrollen. 
 

3.3 Idag befintliga mätsystem på Saab Aerostructures 
De mätsystem som finns på företaget, används vid byggnation av kontrolljiggar och vid 
periodiska kontroller av dessa. Mätning av verktyg upptar en stor del och även mätning 
av produkt förekommer. 
 

3.3.1 DUO System från Metronor 
Saab Aerostructures har en äldre version av DUO System, vilken kan ses i Figur 3.2. 
Mätsystemet är baserat på fotogrammetri, infraröda mål med dioder, två eller flera 
videokameror och dator. Innan användning av systemet måste kamerorna värmas upp 
och därför stå på cirka en timme om de varit avslagna. Tiden beror på hur stora tempe-
raturskillnader den utsatts för och är tiden som åtgår för att kamerans temperatur ska ha 
utjämnats med dess omgivning. Metronor är ett bra mätsystem när det handlar om mät-
ning av artiklar, mätning på mindre mätvolymer, men är inte att föredra då det rör sig 
om större objekt. 

Figur 3.2: Befintligt mätsystem på Saab Aerostructures från Metronor 
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Det är en ganska tidskrävande mätning, då förberedelsen inför mätning tar cirka 1½ till 
2 timmar och vid användning får sedan varken kameror eller mätobjekt flyttas. En stav 
med mätspets används, vilken placeras på den position som ska mätas och detta är 
således ingen beröringsfri mätmetod. Olika mätstavar finns att använda beroende på vad 
som ska mätas. Då staven har rätt placering skickar dioderna på staven ut ljus som regi-
streras av kamerorna. Mjukvaran kan sedan triangulera fram positionen med hjälp av 
den data som registrerats av kamerorna. Kamerorna behöver inte se den yta som ska 
mätas, utan man kan mäta dolda punkter och punkter som är svåra att nå. Det som krävs 
är att dioderna på mätstaven är synliga. En stor punktmängd och stor noggrannhet er-
hålls, vilket är positivt. En jämförelse mot CAD-modellen ges i realtid och man får på 
så sätt direkt avvikelser från modellen. Man kan därför snabbt identifiera vilka kompo-
nenter som kan behöva korrigeras, som inte är godkända, eller verifiera en lösning. 
Personalen i verktygsverkstaden på Saab Aerostructures är mycket nöjda med mjuk-
varan. Systemet är noggrannast i höjdled, Z-led, därefter i bredd och sist djup. Detta bör 
man ha i åtanke när objektet läggs upp för mätning, då noggrannheten kanske är 
viktigast i en viss koordinat. 
 
En nackdel med Metronor är att mätvärdena kan påverkas av vilken operatör som mäter, 
beroende på med vilken kraft staven läggs an mot ytan. Exempelvis fås jämnare mät-
värden då en mer erfaren operatör utför mätningen. 
 

3.3.2 Laser Tracker från Leica Geosystems 
Leica har en form av mobil koordinatmätmaskin som används vid sammanbyggnad och 
kontroll av produkter i olika industrier, bland annat flygindustrin. Denna kan ses i 
Figur 3.3. Systemet som erbjuds består av en Leica Laser Tracker, en T-Probe som är fri 
från både arm och kablar och en handhållen T-Scan Laser Scanner. Mätning med 
T-Scan är beröringsfri och ingen fysisk kontakt med mätobjektet är därmed nödvändig 
vid själva mätningen.  

Figur 3.3: Befintlig lasertracker på Saab Aerostructures från Leica Geosystems 
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På Saab Aerostructures har Leicas lasertracker LTD500 använts i cirka fem år. Det ny-
are systemet vid namn LTD800 har ännu inte riktigt tagits i bruk, vad gäller de senaste 
tillbehören. Detta system består av, förutom lasertracker, en kamera, en T-Probe och 
mjukvara. Mjukvaran behandlar all mätdata och möjliggör presentation av aktuella 
resultat och avvikelser från CAD-modellens toleransområde. Valfri programvara kan 
installeras till Leicas lösning med lasertracker. Detta medger att man kan använda de 
program som är standard inom företaget eller kundanpassa mjukvaran för olika 
applikationer. Idag används programvaran Metrologic för Leica.  
 
De skillnader som finns mellan LTD500 och den nyare LTD800 är att man med den 
senare även kan mäta med hjälp av denna T-Probe, se Figur 3.4. Mätproben är utrustad 
med ljusdioder som gör att kameran ser hur mätproben lutar, med vilka vinklar, och kan 
då beräkna var spetsen på mätproben är positionerad. Detta möjliggör även inspektion 
av, för lasertrackern, dolda punkter och områden som annars kan vara svåra att nå, 
medan man med mätkulan måste se den position som ska mätas. Det måste alltså vara 
fri väg mellan lasern och kulan. En annan skillnad är att är att LTD800 har bättre nog-
grannhet efter bruten stråle och kan mäta i sex frihetsgrader, medan den äldre versionen 
mäter i tre. 

Figur 3.4: Mätning med T-Probe från Leica Geosystems 
 
 
Vid mätning av ett objekt uppmäts först tre punkter med kända koordinater från rit-
ningsunderlaget. Med dessa tre punkter ser man till att låsa objektet i alla tre axlar. De 
uppmätta koordinaterna lagras i en referenslista som namngivna punkter, tillsammans 
med sina koordinater från underlaget. Med detta förfarande läggs objektet i samma 
koordinatsystem som CAD-modellen. Därefter mäts de önskade punkterna på själva 
objektet och en transformation sker i mjukvaran mellan punkterna i referenslistan, de 
nominella, och de uppmätta punkterna på objektet. Värdena kan växlas mellan olika 
koordinatsystem, men de är alltid sparade som baskoordinater. Mätvärdena kan direkt 
jämföras mot CAD-modellen genom att objektets koordinatsystem läggs i det samma 
som CAD-modellen ligger i. Avvikelser kan visas med olika färger beroende på inställ-
ning och avvikelsens storlek. Positiva respektive negativa avvikelser kan även visas 
som nålar som utgår från ytan åt det håll avvikelsen finns och längden på nålarna visar 
då avvikelsens storlek. 
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Olika mätningssätt kan väljas som till exempel stationsmätning, vilket innebär att man 
aktivt väljer varje punkt som ska mätas. Kontinuerlig mätning kan sägas vara en form 
av skanning då mätkulan istället dras utmed objektets yta, eventuellt monterad på en 
stav. Ett värde ska då anges som talar om att en punkt ska lagras efter varje, av detta 
värde angiven, förflyttad sträcka. Vid gridmätning lagras värden istället efter viss av-
ståndsförändring i varje axel. 
 
Vid ytkontroll har systemet hög hastighet och kan mäta 1000 punkter per sekund. 
Denna parameter väljs och kan till exempel sättas till 300. I det fall operatören håller 
kvar mätspetsen på samma punkt, innebär detta att systemet mäter 300 gånger per mät-
punkt och beräknar därefter ett medelvärde av punktmängden för att få fram positionen. 
Stora och små objekt kan mätas och med en noggrannhet på ±0,01 mm/m vid använd-
ning av mätkulan och ±0,05 mm med mätproben. Noggrannheten är alltså något sämre 
med T-Probe än med mätkulan. Med T-Probe kan en mätvolym på upp till 30 meter fås 
från samma uppställning av lasertrackern. 
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4 Identifiering av produkter som ska kontrolleras  
Det som bestämmer vilka egenskaper en eventuell mätcell och också ny mätutrustning 
ska uppfylla, är kraven som ställs på de produkter som ska mätas. I denna förstudie 
läggs koncentrationen på de produkter som inom en snar framtid eventuellt ska börja 
tillverkas på Saab Aerostructures. Det är för dessa nya projekt det i nuläget kan bli 
aktuellt med att införa en mätcell, istället för att bekosta konstruktion och tillverkning 
av nya produktspecifika kontrolljiggar.  
 

4.1 Sammanställning av krav på mätsystem 
På produkter inom flygindustrin ställs mycket höga krav. Exempelvis får det inte bli 
några steg mellan en lucka och flygplanskroppen och springor får förekomma endast i 
en viss storleksordning, för att inte inverka på aerodynamiken och utbytbarheten. Inga 
oönskade luftströmmar får uppstå och ett ökat luftmotstånd måste undvikas. Det är 
många olika leverantörer av delar till ett flygplan och dessa delar måste kunna samman-
byggas utan problem och utbytbarhet av delar ska kunna garanteras. 
 
I Bilaga 5 och 6 redovisas matriser av de produkter som är tänkta att kunna kontrolleras 
i en mätcell. Med denna fås en bra översikt av vilka krav mätsystemet till en eventuell 
mätcell måste uppfylla. Produktens fysiska egenskaper som vikt och storlek bestämmer 
på vilket sätt detaljen kan hållas vid mätningen och kan även ställa krav på utform-
ningen av mätcell och mätutrustning. Det är även av intresse att veta om produkten 
kommer att produceras automatiskt eller hur produktionslayouten kommer att se ut, då 
det ska undersökas hur och var själva mätkontrollen ska äga rum. Vilka geometrier som 
ska mätas och produkternas toleranskrav ställer direkta krav på vilken noggrannhet mät-
systemet som lägst ska uppfylla. Förväntad mättid är den tid som uppskattats att det 
skulle ta att kontrollera produkterna i de tilltänkta kontroll-fixeringarna eller kontroll-
jiggarna och denna kan utnyttjas som referens vid jämförelse med användning av en 
digital mätutrustning. Syftet med denna matris är sålunda att bidra vid valet av mät-
system, för att kunna ta fram en rekommendation som lämpar sig för Saab 
Aerostructures ändamål. 
 

4.2 Sammanfattning av produktdata 
Sammanfattningsvis kan sägas att det tänkta mätsystemet måste klara av att mäta form 
på skalyta och konturer och även en gångjärnslinjes rakhet och lägesriktighet. Den 
snävaste tolerans som återfinns på produkterna är ±0,1 mm, avrundat nedåt för att 
garantera att den krävda toleransen innesluts. 
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5 Tänkbara mätsystem 
Detta kapitel presenterar de mätsystem som involverats i denna förstudie. De har funnits 
intressanta för Saab Aerostructures ändamål, då de uppfyller huvuddelen av de över-
gripande krav som ställs på all produktionsutrustning som införs på företaget och då de 
svarar mot de krav som produkterna ställer. Framför allt är dessa mätsystem flexibla, då 
de kan klara en stor mätvolym och att mäta objekt av helt olika art. Mobilitet är en 
viktig faktor och alla ingående mätsystem är mobila utom XC50 Cross Scanner som är 
knuten till en CMM. Med mobilitet avses i det här fallet att mätsystemet på ett enkelt 
sätt kan förflyttas till mätobjektet, vilket utökar mätsystemets användbarhet och inte 
låser det till en fast mätcell.  
 
Trots att Metronor har noggranna och billiga mätsystem finns de inte representerade i 
den här studien. Detta på grund av att det på ett tidigt stadium gavs en indikation på att 
göra så. Vid valet av mätsystem är inte inköpspriset det avgörande, utan det finns 
många aspekter att ta hänsyn till och det mätsystem som totalt sett kan väntas leverera 
bäst i en mätcell kommer att framföras.   
 

5.1 T-Scan från Leica Geosystems 
T-Scan är en handhållen laserskanner, se Figur 5.1, vilken är utformad för mobil och 
flexibel användning. Med den kan en kontaktlös digitalisering av ytor, på både små eller 
stora objekt fås och detta utan användning av fotogrammetriska märken. En direkt till-
gång av fullständig ytdata i 3D fås och punkter kan jämföras. Detta möjliggör upptäckt 
av både dimensionella defekter och formfel på en yta och med T-Scan kan även Reverse 
Engineering utövas. 

Figur 5.1: Mätning med T-Scan från Leica Geosystems [3] 
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Vid användning gör T-Scan en flygande punktskanning, genom att projicera en laser-
stråle punkt för punkt, där avståndet mellan punkterna kan ställas till mellan 0,3 mm 
och 3,4 mm. Den mäter med en hastighet på upp till 7000 punkter per sekund. Arbets-
området är mellan 41 mm och 119 mm från mätobjektet och skanningsbredden inom 
arbetsområdet är 90 ±25 mm.  
 
En stor fördel med T-Scan är att den kan mäta mot i stort sett alla typer av ytor utan att 
ytan först behöver prepareras med pulver eller fotogrammetriska mätmärken och att den 
är okänslig mot omgivningens ljus. Det går att skanna både blanka och diffusa ytor 
samtidigt, t.ex. ett däck tillsammans med fälg, vilket kan möjliggöra snabbare mät-
ningar. Vid användning av annat mätsystem kanske ytan måste prepareras med krit-
pulver om den är för blank eller placering av fotogrammetriska mätmärken på ytan kan 
vara nödvändigt om ytan absorberar mycket ljus eller för att förbättra noggrannheten.  
 

5.1.1 Värdering av T-Scan 
Ett samarbete med Leica Geosystems finns redan, vilket kan vara en fördel ur ekono-
misk synvinkel. Leica Geosystems erbjuder det lägsta priset för serviceavtal av de 
undersökta mätsystemen. Däremot har detta mätsystem den högsta inköpskostnaden. 
Vidare kan inlärningstiden väntas vara kort, eftersom rutiner och kunskap om Leicas 
tidigare produkter redan finns inom företaget. Mätning med T-Scan visade sig vara 
snabb och enkel. En fördel är att den yta som skannats och vilken punkttäthet som 
erhållits ses i realtid på skärmen. På så sätt informeras operatören under pågående 
mätning ifall något område behöver skannas igen och mätningen kan då anpassas för att 
uppfylla föreliggande behov. En nackdel kan vara att T-Scan har en begränsad vinkel-
vridning, eftersom noggrannheten sedan börjar försämras. Det beror på att prismats 
vinkelnoggrannhet försämras avsevärt så fort vinkeln blir för stor. Metris K-Scan har 
ingen sådan begränsning, utan den kan rotera varvet runt utan störningar.  
 

5.2 ATOS 3D Scanner från Gom 
Systemet består av ett sensorhuvud med två videokameror och en projektor som lägger 
ut ett raster med ett rister samt ett stativ, ett styrsystem och en industriell PC. I Figur 5.2 
är sensorhuvudet monterat på en robot, för att skanna en bildörr. 

Figur 5.2: ATOS 3D Scanner från Gom [6] 
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Vid mätning positioneras sensorhuvudet på ett avstånd av ungefär 70 cm från objektet, 
det blir längre vid en större mätvolym. Mätdata innehåller data om ytans form, gjord av 
hundratusentals uppmätta punkter, men även typiska drag kan urskiljas på en produkt så 
som hål och kanter. Mätvolymen kan anpassas till de behov som finns just vid mättill-
fället, beroende på vilken noggrannhet som krävs. Det är ett visst antal pixlar i kameran 
och noggrannheten beror på hur du fördelar dessa, alltså vilken mätvolym som väljs. På 
så sätt kan systemet användas till att skanna små elektronikkomponenter, eller flyg-
planskroppar med hög upplösning. Vid mätning av ett mobiltelefonskal är den absoluta 
noggrannheten ±0,01 mm. 
 
Mätsystemet har ett rättframt mätningsförfarande och användarvänlig mjukvara, vilket 
gör att man kan börja mäta efter några dagars utbildning enligt ett uttalande från Gom. 
Systemet anger när det finns behov av kalibrering och vanligast är att det blir en till två 
gånger per år. Kalibreringen av maskinen tar cirka fem minuter och anvisningar på 
skärmen talar då om tillvägagångssättet för varje steg. 
 
Vid mätning projiceras ett mönster, framkallat av projektorns projicerade rister, på 
objektets yta och den betraktade avbilden fångas upp av de integrerade CCD-kamerorna 
som är placerade i var ände på sensorhuvudet. En komplett mätning består av ett antal 
enskilda vyer, vilka var och en tar sju till tio sekunder. Dessa tagningar överlappar var-
andra och för bästa noggrannhet väljer då systemet att behålla punkter tagna vinkelrätt 
mot ytan, snarare än de som är tagna snett mot ytan. Självhäftande punktmarkeringar 
placeras på måfå över ytan som ska mätas, eller alternativt kan de även placeras utanför 
den yta som ska mätas. Om objektet är magnetiskt, finns även dessa markeringar i form 
av magneter, vilket underlättar borttagningen av markeringarna efter användning till 
skillnad från de självhäftande markeringarna. Genom att känna igen mönstret på dessa 
punktmarkeringar kan sedan ATOS transformera varje enskild vy direkt in i objektets 
koordinatsystem. När stora objekt ska mätas, kan dessa punktmarkeringar mätas i för-
väg genom att använda ytterligare ett system, som kan ses i Figur 5.3. Det består av en 
digitalkamera med hög upplösning och Tritop Photogrammetry Software [6]. 

Figur 5.3: TRITOP, fotogrammetriskt system från Gom [6] 
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Mätsystemet har även WLAN, vilket innebär att korten som tas kan överföras trådlöst in 
i systemet och datorn kan börja behandla dessa så fort de blivit tagna. Detta påskyndar 
själva analysen och ett resultat kan snabbt erhållas. Det finns även en inbyggd säkerhet i 
systemet i form av en automatisk kontroll, vilken låter användaren veta om mätförhål-
landena varit godtagbara. 
 
Cascade Computing AB är ett företag som för ut teknik och tillhörande processer inom 
området optisk precisionsskanning och mätning i 3D till industriföretag i Skandinavien. 
Företaget är partner och återförsäljare för tyska Gom i hela Skandinavien. 
 

5.2.1 Värdering av ATOS 3D Scanner 
Det finns två varianter av ATOS 3D Scanner som är tänkbara alternativ vid val av detta 
mätsystem. Båda uppfyller de toleranskrav som finns, men med ATOS III kan en be-
tydligt bättre noggrannhet erhållas och det går snabbare vid skanning av stora objekt. 
Det som skiljer de båda systemen är kamerorna och att ATOS III är mindre ljuskänslig 
och har en starkare projektor, vilket gör att en tydligare ljusstruktur fås på objektet. 
Ljuskänsligheten går att påverka i viss mån genom att ljusstyrkan regleras i mätcellen 
och att direkt solljus undviks. Kamerorna i Atos III har 4 miljoner pixlar, medan ATOS 
II har 1,3 miljoner. Med den förra kan alltså en tre gånger mer detaljerad bild fås, alter-
nativt en större mätvolym. Oavsett vilken skanner som eventuellt skulle väljas, rekom-
menderar Gom i detta fall att den används tillsammans med Tritop Photogrammetry 
Software. Detta för att klara av att mäta de relativt stora produkter som förekommer i 
denna studie. Fotograferingen tar endast ett par minuter och det som krävs är att varje 
ny vy innehåller minst tre markeringar ur den tidigare vyn. Förutom att mätsystemet är 
ljuskänsligt, är det även en nackdel att behöva använda sig av mätmärken. Hanterandet 
av mätmärken kan ta mycket tid i anspråk när det rör sig om stora objekt, men är inte så 
betydande om objektet är magnetiskt och de magnetiska mätmärkena kan användas. 
 

5.3 XC50 Cross Scanner från Metris 
Metris designar, utvecklar och marknadsför lösningar för 3D-kontroll med optisk met-
rologi och som medger fullständig inspektion mot CAD-modell och även reverse 
engineering. Metris fokuserar huvudsakligen på industrier som har tillverkning och 
design av fordon och flygplan, men är även aktiv inom medicin och andra olikartade 
industrier. Mjukvaran består av tillämpningar för optimerad digitalisering, kvalitets-
kontroll och reverse engineering, med fokus på noggrannhet, produktivitet och att den 
ska vara lätt att använda.  
 
XC50 Cross Scanner har nyligen introducerats och dess teknik kan tillämpas på all-
männa applikationer med digitalisering [URL12]. Den är dock speciellt anpassad till 
kvalitetskontroll av produkter gjorda i plåt och som har detaljerade former. Det speciella 
med denna skanner är att den är utrustad med tre kameror, vilket kan ses i Figur 5.4. 
Varje kameraenhet har ett eget laserplan och de är förskjutna 120° i förhållande till 
varandra. På det sättet kan tre gånger fler punkter samlas in, vilket i praktiken betyder 
19 200 punkter per sekund. Detta möjliggör att mätningen blir mer effektiv och mer 
punkter på den skannade ytan fås, vilken i sin tur leder till att en noggrannare presenta-
tion av den uppmätta ytan erhålls. Den är speciellt lämpad vid skanning av objekt med 
hål, eftersom det då är möjligt att skanna över hålet endast en gång och i en riktning. 
För att få tillräcklig information vid användning av en annan skanner, erfordras att hålet 
skannas flera gånger och i olika riktningar. 
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Figur 5.4: XC50 Cross Scanner från Metris [5] 
 
 

5.3.1 Värdering av XC50 Cross Scanner 
Denna skanner är unik med sina tre laserplan. Det som begränsar dess användning är att 
den inte är handhållen, utan måste monteras i en CMM. Dess mätvolym är således bero-
ende av storleken på den CMM som används. Noggrannheten som angetts vid mätning 
med denna skanner är ±0,015 mm. Detta är jämförbart med MetricVisions Laser Radar 
som har ±0,016 mm inom 1 m och något sämre än med mätning med Leicas mätkula, 
vilket ger en noggrannhet på ±0,01 mm/m. Vid jämförelse med övriga undersökta mät-
systems noggrannhet är den bättre. 
 

5.4 K-Scan från Krypton 
K-Scan är en mobil, handhållen skannerlösning som kombinerar Metris LC50 Scanner 
och dess tillämpningar för inspektion med Krypton K610, för applikationer inom flyg-
industrin, vilken är en mobil och optisk CMM [URL13]. Mätvolymen på Krypton K610 
är 17 kubikmeter, men Krypton presenterar även ett koncept med tolv frihetsgrader. 
Mätvolymen kan då multipliceras med en s.k. dynamisk referens och systemet kan då 
hålla ordning på skannerns sex frihetsgrader, samtidigt som objektets sex frihetsgrader. 
Ljusutsändande dioder placeras då på objektet, vilka gör det möjligt att under mätning 
kunna flytta kameran, utan att behöva mäta in sig igen. Systemet mäter hela tiden in sig 
mot dessa referenser automatiskt och de uppmätta delarna blir dynamiskt refererade. 
Man kan alltså behålla orienteringen på ett objekt, oberoende av kamerans och/eller 
objektets rörelser. På så sätt kan även kompensering för vibrationer och deformationer 
orsakade av temperaturförändringar göras. K-Scan är utrustad med 20 ljusutsändande 
dioder, vilka hela tiden spåras av Kryptonkameran. Systemet har en temperaturkompen-
sering, vilken möjliggör precisa och pålitliga mätningar då temperaturen ligger mellan 
15ºC och 35ºC [URL14]. Reflekteringar av solljus bör dock inte skina konstant på 
kameran. 
 
Mätningen styrs med hjälp av knappar på K-Scan. En hjälpande laserstråle och laser-
punkt visar vilket fält som skannas och då punkten sammanfaller med linjen har man 
det bästa avståndet till objektet. En mätvolym på en till sex meter kan väljas av använ-
daren, beroende på typ av kamera. Vid skanning av en yta fås en 3D-punktmängd med 
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hastigheten 19 200 punkter per sekund. Denna punktmängd kan sedan analyseras vidare 
i Metris Focus mjukvara och jämföras direkt mot CAD-modell. K-Scan placeras i ett 
Kryptonsystem och kan ses nedan i Figur 5.5. De tekniker som används för K-Scan är 
linjeskanning, CCD-kameror och infraröda mätmärken. K-Scan är bäst lämpad för 3D-
digitalisering på plats, då minimal tid för uppställning och snabba resultat är viktiga 
krav på mätutrustningen. 

Figur 5.5: K-Scan från Krypton [4] 
 
 

5.4.1 Värdering av K-Scan 
K-Scan väger ungefär hälften så mycket som Leicas T-Scan. Tyvärr hade Krypton inte 
möjlighet att visa K-Scan, vid den demonstration som hölls här på Saab Aerostructures i 
Linköping, då det endast finns två prototyper av K-Scan. Detta kan även försvåra en 
investering med tanke på att dess noggrannhet ännu inte är definierad och referens-
användare saknas. Enligt Kryptons ansvarige säljare för Skandinavien, väntas noggrann-
heten vara definierad i Augusti, 2005. 
 

5.5 Laser Radar från MetricVision 
MetricVision utvecklar och tillverkar en 3D laser radar, baserad på en patenterad 
teknologi med koherent laser radar. Denna laser radar används inom flygindustrin och 
har förmågan att automatiskt kunna skanna in stora volymer på upp till 60 meters radie. 
Detta system kan användas enskilt eller som en del, integrerad med ett inspekterande 
system. Den finns i två versioner, vilka benämns MV224 och MV260. Det är den sist-
nämnda som kan mäta på avstånd upp till 60 m och den förra upp till 24 m, med 
noggrannheten ±0,016 mm inom 1 m och ±0,053 mm inom 5 m. Den samlar data med 
upp till tusen punkter per sekund och använder standard CAD-baserad mjukvara vid 
avsyning och en rapport med uppgifter för mätningen kan genereras. Dessa portabla 
eller fast installerade system, används även i bilindustrin. Applikationer sträcker sig från 
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inspektion och kontroll av flygplans- och rymdfarkostskomponenter till inspektion av 
stora, tunga fordonsdelar och gjutna block.  
 
Vid användning av denna laserradar behövs inte fotogrammetriska punkter, reflektorer 
eller någon mätprobe. Mätningspunkten visas med laser och den styrs från ett tangent-
bord. Ett antal punkter kan anges, vilka då bildar en ram för det område man vill att 
lasern ska svepa över och skanna in. Utvidgad synlighet runt omkring och bakom ob-
jektet fås genom användning av speglar. I Figur 5.6 visas ett exempel där både fram- 
och baksidan av varje blad på en propeller ska mätas. 

Figur 5.6: Mätning med Laser Radar från MetricVision 
 
 
En spegel placeras på så sätt att baksidan av propellern kan ses från skannern genom 
denna spegel. Tre mätmarkeringar placeras på propellerns framsida och en ensam place-
ras där den både kan ses direkt från skannern och genom spegeln. Skannern kan mäta i 
objektets koordinatsystem genom att mäta de tre mätmarkeringarna och reflektionen tas 
in i objektets koordinatsystem genom att mäta mot den ensamma mätmarkeringen både 
direkt och sedan i spegeln.  
 

5.5.1 Värdering av MV224 Laser Radar 
Detta mätsystem har flera viktiga fördelar, där en av dem är dess förmåga att kunna 
skanna in stora objekt automatiskt. En lika god noggrannhet kan erhållas med detta mät-
system som med Leicas T-Probe, vilket är positivt. Tiden det tar att mäta ett objekt är 
jämförbar med mätning med Leicas T-Scan enligt insamlade uppgifter och dessa båda 
mätsystem har den lägsta mättiden bland dem som ingår i studien. Systemet är okänsligt 
mot allt omgivande ljus, till skillnad från exempelvis ATOS 3D Scanner som är ljus-
känslig. En nackdel är den höga kostnaden för serviceavtal och att priset av mjukvara 
tillkommer inköpskostnaden för mätsystemet. 
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6 Utvärdering av tänkbara mätsystem 
Själva utvärderingen har gjorts med hjälp av “Konceptuell poängbedömning” [2]. 
Denna metod är ett bra verktyg, då man jämför alla önskade egenskaper hos ett mät-
system, eller kriterier, var för sig och kan överväga hur väl varje mätsystem täcker in de 
olika kriterierna. Metoden möjliggör även diskussion av resultatet med personer som 
inte medverkat i utvärderingen. Denna metod lämpar sig dock inte helt vid denna utvär-
dering av mätsystem, då dess tillämpning är mot utvärdering av koncept. Ett steg har 
därför utelämnats, vilken är att kombinera och förbättra koncepten.  
 
För att kunna göra jämförelser och genomföra denna utvärdering, refereras till använ-
dandet av kontrolljigg. De kostnader som tagits fram för kontrolljigg utgår från två av 
de projekt som eventuellt ska börja tillverkas inom en snar framtid på Saab 
Aerostructures. Dessa kostnader bygger på uppskattningar och kan ses i Bilaga 1. 
 

6.1 Sammanställning av mätsystem i en matris 
För att kunna överblicka och samla alla data på de mätsystem som funnits intressanta 
för denna studie, har de förts in en matris, vilken redovisas i Bilaga 3. Förutom mät-
systemen innehåller den de olika egenskaper som funnits önskvärda för ett mätsystem. 
Egenskaperna har dels styrts av beskaffenheterna på de produkter som i första hand kan 
tänkas mätas med mätsystemet och även av önskemål från olika personer på företaget. 
Informationen har i huvudsak samlats in genom kontakter med representanter för leve-
rantörerna och det har funnits svårigheter att erhålla likvärda uppgifter om mätsystemen, 
samt att få in alla uppgifter som begärts och därför är matrisen bitvis inkomplett.  
 
Uppgifterna i matrisen om de miljökrav som ställs på respektive mätsystem, kan inte 
sägas vara fullständiga och är därför inte direkt jämförbara. Kraven på mätmiljö är 
viktiga att vara medveten om och ett känsligt mätsystem är inte intressant om det inte 
passar in i avsedd mätmiljö.  
 

6.2 Konceptuella poängbedömningsmetoden 
Till en början, vid användning av denna metod, tas olika kriterier för ett mätsystem 
fram. Kriterier kan exempelvis vara egenskaper som anses vara viktiga för mätsystemet 
att uppfylla. I detta fall har kriterierna tagits ur den matris av mätsystem som skapats 
och bland de egenskaper hos ett mätsystem som det ansetts funnits jämförbara uppgifter 
om.  
 

6.2.1 Ingående kriterier 
Kriterierna listas med det ord som bäst redogör för kriteriet. Sedan följer en kort be-
skrivning av vad som avses och en förklaring ges till varför kriteriet anses viktigt. 
 
K1: Kostnad 

Detta är inköpskostnaden för ett mätsystem eller kostnaden för konstruktion och 
tillverkning av de kontrollfixeringar och kontrolljiggar som kan komma att be-
hövas inom en snar framtid. Kostnaden är förstås ett centralt krav inför en 
eventuell investering i ett nytt mätsystem.  
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K2: Noggrannhet 
Avser med vilken noggrannhet mätsystemet kan mäta. Viktigt att mätsystemet 
klarar av den noggrannhet som krävs vid mätning, för att kunna garantera genom 
geometrisk uppmätning att de tilltänkta produkterna uppfyller givna tolerans-
krav. 

 
K3: Servicekostnad 

Med detta avses den årliga kostnaden för ett serviceavtal. Denna kostnad varie-
rar kraftigt mellan olika mätsystem och är av betydande storlek. Det är alltså 
viktigt att denna undersöks innan en eventuell investering, då det kan påverka 
valet av mätsystem.  

 
K4: Kompatibilitet med CATIA V5 

Saab Aerostructures arbetar med CATIA V5 och det är därför viktigt att mätsy-
stemet klarar av att arbeta mot detta program. Det sparar mycket tid om det går 
att ta hela konstruktionsunderlaget och lyfta över till mätsystemet för att sedan 
kunna göra nödvändiga jämförelser mot CAD-modellen, direkt vid mättillfället. 

 
K5: Leveranstid 

Den tid det tar att leverera ett mätsystem. Efter ett eventuellt beslut om att inve-
stera i ett mätsystem, kan det vara önskvärt att kunna implementera detta 
snarast. 

 
K6: Mättid 

Viktigt att det inte tar för lång tid att mäta ett objekt, då detta skulle kunna med-
föra att ledtiden försämras. Mättiden innebär i detta sammanhang den tid det tar 
att montera upp mätsystemet, mäta upp en yta på ca 2x2 m2 och få ut en rapport 
på mätningen. 

 
K7: Närmsta distributör 

Det kan tänkas att en bättre service kan erbjudas från ett företag som har en dis-
tributör i närheten. Det är en fördel om företaget finns representerat i Sverige. 

 
K8: Mätvolym 

Mätsystemet måste kunna klara av att mäta de relativt stora objekt som kan 
förekomma inom flygindustrin. Med en större mätvolym kan objektet mätas 
snabbare. 

 

6.2.2 Viktning av kriterier på mätsystem 
Kriterierna ställs upp i en tabell och viktas mot varandra, se Tabell 1. På det sättet rang-
ordnas kriterierna efter hur viktiga de anses vara. Viktningen sker genom att en rad och 
alltså ett kriterium i taget viktas gentemot övriga. Exempelvis ställs först K1 i rad ett 
mot K2 i kolumn två. Där ställs frågan om Kriterium 1 (K1) är viktigare än Kriterium 2 
(K2). Om så är fallet sätts talet 3 i den positionen. Anses de båda kriterierna vara lika 
viktiga sätts talet 2 och om K2 är ett viktigare kriterium än K1 sätts talet 1 i positionen. 
Fortsättningsvis viktas K1 mot övriga kriterier och därefter gås varje rad igenom till 
höger om diagonalen. På så sätt viktas alla kriterier mot varandra och endast en gång. 
 
Det gråmarkerade området fås genom att en spegling genomförs, på så sätt att talet 4 
subtraheras med talet i den speglande positionen. Till exempel fås talet 3, i kolumn 1 
och rad 2, genom att subtrahera 4 med talet i rad 1 och kolumn 2, vilket i detta fall är 1. 
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Alla tal summeras sedan radvis och bildar kriteriets poäng. Viktningen för varje krite-
rium fås därefter genom att dividera antalet erhållna poäng för kriteriet med den totala 
summan, i detta fall 112. 
 
 
 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Poäng Viktning  
K1 X 1 2 3 3 1 3 3 16 0,14 
K2 3 X 3 3 3 2 3 3 20 0,18 
K3 2 1 X 3 3 2 3 3 17 0,15 
K4 1 1 1 X 3 2 3 3 14 0,13 
K5 1 1 1 1 X 1 1 1 7 0,06 
K6 3 2 2 2 3 X 3 3 18 0,16 
K7 1 1 1 1 3 1 X 1 9 0,08 
K8 1 1 1 1 3 1 3 X 11 0,10 

 Summa 112 1,00 
 
Tabell 1: Viktning av kriterier på mätsystem. 
 
 
 
Enligt viktningen ovan inses att kriteriet för noggrannhet (K2) är viktigast. Det har en 
logisk förklaring och var ett väntat resultat. Om kravet på noggrannhet inte är uppfyllt 
är systemet ointressant och kan alltså inte användas för att mäta de tilltänkta produk-
terna och uppfylla de toleranskrav som finns. Placeringen av mättiden (K6) på andra 
plats kan tänkas vara lite förvånande, men med tanke på att mätsystemet ska kunna ut-
nyttjas maximalt är detta en avgörande egenskap. Ett så snabbt mätsystem som möjligt 
är önskvärt, då det ger möjlighet till besparingar på flera områden. Kostnaden för ett 
serviceavtal (K3) är betydande, eftersom den varierar kraftigt mellan olika mätsystem 
och kan vara väldigt hög. Denna kostnad ska inte underskattas och kan ha en avgörande 
roll vid en förekommande investering i ett mätsystem. På fjärde plats återfinns inköps-
kostnaden för mätsystemet (K1). Detta kriterium får alltså inte bestämma vilket mätsy-
stem det är värt att investera i. Det viktiga är att gå igenom alla vinster som kan göras 
vid ett införande av det valda mätsystemet och kostnaden kan bara vara avgörande då 
valet står mellan två i övrigt jämförbara mätsystem. Därefter kommer mjukvarans kom-
patibilitet mot CATIA V5 (K4). Det kan förklaras genom att användning av ett sådant 
system sparar tid och förenklar arbetet vid mätning. Då är det möjligt att direkt överföra 
konstruktionsunderlaget från CATIA V5 till mätsystemets mjukvara, utan att en viss 
konvertering krävs. Ett mätsystems mätvolym (K8) är på sjätte plats. En stor mätvolym 
ger en snabbare mätning av stora objekt och mätsystemet kan även mäta större objekt 
från samma vy. Därefter återfinns närmsta distributör (K7) av mätsystemet, vilket har 
geostrategisk betydelse, då fel uppstår med mätsystemet. Det är då väsentligt att snabbt 
få problemet åtgärdat, med tekniker på plats och eventuellt utbyte av delar. Leverans-
tiden av ett mätsystem (K5) har samlat minst antal poäng. Då leveranstiden högst är på 
tolv veckor och en eventuell investering troligen kräver längre planering, bör den inte ha 
en betydande roll. 
 
 



 

32 

6.2.3 Betygsättning av mätsystem 
Denna betygsättning kan ses i Bilaga 4. Vid betygsättning görs hela tiden en jämförelse 
mot referensen, användandet av kontrolljigg. På en skala 1-5 ges referensen betyg 3 för 
alla kriterier och sedan görs en bedömning för varje kriterium och alla mätsystem gås 
igenom. För att det ska bli en rättvis bedömning betygsätts alla mätsystem för ett krite-
rium i taget. Då ett mätsystem anses vara mycket bättre än referensen sätts betyg 5 och 
om mätsystemet är mycket sämre sätts betyg 1. Betyg 4 utdelas då mätsystemet anses 
vara bättre än referensen och betyg 2 ges då det är sämre än referensen.  
 
Då betygsättningen är klar multipliceras betygen med det viktade värde som tidigare 
erhållits för kriteriet och denna produkt förs in i kolumn viktad poäng. De viktade 
poängen summeras för varje mätsystem och ur detta resultat rangordnas mätsystemen.  
 
Nedan kan resonemanget vid betygsättningen för varje kriterium följas. 
 
Kostnad (K1) 
I den kostnad som räknats fram för referensen ingår konstruktion, tillverkning, byggna-
tion och inmätning av de kontrolljiggar eller kontrollfixeringar som är tilltänkta för 
projekten. Denna kostnad uppgår till 1,655 miljoner kronor, se vidare i Bilaga 1. Vid 
denna jämförelse har de flesta mätsystem en högre investeringskostnad och får därmed 
lägre betyg än referensen. XC50 Cross Scanner får betyg 1, då denna måste monteras på 
en CMM. Detta innebär att kostnaden för en CMM tillkommer och kan förväntas vara 
mycket dyrare än alla dessa mätsystem. Endast investeringskostnadens storlek har iakt-
tagits och ingen hänsyn har tagits till att en kontrolljigg är produktspecifik och att ett 
mätsystem har fler tillämpningar och kan användas för mätning av olika produkter. 
 
Noggrannhet (K2) 
Noggrannheten på Krypton K-Scan är ännu ej definierad. De nyare system som mark-
nadsförs förväntas dock ha en högre noggrannhet än 0,2 mm, vilket är den noggrannhet 
som tolkningsmätning i referensen ger. Med detta antagande har en jämförelse med de 
andra mätsystemen kunnat göras och K-Scan får därmed betyg 4.  
 
Servicekostnad (K3) 
Vid denna jämförelse har en kostnad på knappt 130 000 kronor räknats fram för refe-
rensen. Denna kostnad uppstår per tillfälle, för periodisk kontroll och underhåll av de 
kontrolljiggar eller kontrollfixeringar som är tilltänkta för projekten. Ett serviceavtal 
innebär en årlig kostnad, se vidare i Bilaga 3, och beräkningen har gjorts utifrån en 
periodisk kontroll per år. Antal periodiska kontroller per år varierar mellan olika pro-
jekt, men vid denna jämförelse har antagits att en periodisk kontroll per år genomförs, 
vilket är det vanligaste. För XC50 Cross Scanner saknas kostnaden för serviceavtal. 
Denna har dock givits ett lägre betyg än referensen, då ändå kostnaden vad gäller ser-
viceavtal för en CMM måste ingå här.  
 
Kompatibilitet med CATIA V5 (K4) 
Denna kan inte betygsättas korrekt, då det finns en osäkerhet i de angivna uppgifterna. 
Exempelvis har Leica Geosystems angivit att det finns kompatibilitet mot CATIA V5, 
men dessvärre finns problem med detta i praktiken. För att detta inte ska inverka på 
slutresultatet, har samma betyg getts till alla mätsystem. 
 
Leveranstid (K5) 
Det tar cirka sex månader från att en kontrolljigg har beställs till att den är färdig. Detta 
har ställts emot de olika mätsystemens leveranstider, vilka varierar mellan fyra och tolv 
veckor. 
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Mättid (K6) 
Mättiden vid användning av kontrolljigg är uppskattad till två timmar och övriga mät-
tider har fåtts från de olika leverantörerna. 
 
Närmsta distributör (K7) 
Referensen tillverkas i nära anslutning till Saab Aerostructures. De mätsystem som har 
en distributör i Sverige har då erhållit betyg 2. MetricVision har ännu inte angett någon 
distributör och därför har antagandet gjorts att de i nuläget inte har någon i Sverige och 
därmed ges betyg 1. 
 
Mätvolym (K8) 
Högst betyg ges till de mätsystem som klarar en relativt stor mätvolym, utan att syste-
met behöver flyttas eller något annat justeras. XC50 ges betyg 3, då dess mätvolym, 
liksom en kontrolljiggs, är begränsad. I detta fall till mätvolymen av den CMM där 
XC50 finns monterad. 
 

6.2.4 Slutsats 
Leica Geosystems Laser Tracker rankas som etta i denna utvärdering. Det innebär att då 
dessa åtta kriterier får styra ett mätsystems lämplighet, segrar den lasertracker som 
redan finns inom Saab Aerostructures. Det kan hända att just detta faktum har påverkat 
utvärderingens objektivitet, men kan också tolkas som att rätt mätsystem valdes vid 
denna tidigare investering. Denna lasertracker har inhämtat höga poäng bland de egen-
skaper som ansetts som viktigast. Den har en mycket god noggrannhet och kostnaden 
för ett serviceavtal är mycket lägre än jämförda mätsystem. Inte långt efter återfinns 
densamma lasertracker, men med T-Scan som tillbehör. Med denna skanner kan en 
snabbare mätning erhållas än med bara trackern, men noggrannheten är något sämre. 
Noggrannheten på T-Scan är dock en tiondels millimeter bättre än noggrannheten vid 
användning av kontrolljigg.  
 
På en tredje plats finns MetricVision Laser Radar. Den har värderats högt vad gäller 
dess noggrannhet, mätvolym och låga mättid. Noggrannheten som kan erhållas är i 
samma klass som den som kan uppnås med Leicas T-Probe, nämligen 0,053 mm inom 
ett mätavstånd på 5 m. Mätvolymen är också den mycket god, då denna version, 
MV224, mäter på ett avstånd upp till 24 m. Detta kan jämföras med Leicas Laser 
Tracker som mäter upp till 30 m och båda systemen har en mätvolym som sträcker sig 
360º horisontellt. ATOS 3D Scanner samt Kryptons K-Scan har en mer begränsad mät-
volym och mäter bara upp till 1,7 m respektive 6 m. Vid en jämförelse av kostnaden för 
serviceavtal för de olika mätsystemen, har laserradarn högst kostnad av alla vilket är en 
nackdel. Ändå ligger den på ungefär samma nivå som den återkommande kostnaden för 
de tilltänkta kontrolljiggarna.  
 
En kontrolljigg visar sig vara underlägsen övriga mätsystem, vad gäller de egenskaper 
som ingått i utvärderingen. Dess noggrannhet är mycket låg i jämförelse och dessutom 
ansågs noggrannheten vara den viktigaste egenskapen hos ett mätsystem och därför drar 
detta ned den viktade poängen. Även den årliga kostnaden i form av periodiska kon-
troller minskar poängen, då den visar sig vara relativt hög jämfört med den återkom-
mande kostnaden för ett mätsystems serviceavtal. Den mättid som angetts har också haft 
ett negativt inflytande på resultatet, men den tiden är tämligen osäker och möjligen 
missvisande. Ur dess mätvolym har också ett lågt värde inhämtats, vilket inte alls är 
oväntat. En kontrolljigg tillverkas för en specifik produkt och har därför en mätvolym 
anpassad till just denna produkt, alltså starkt begränsad. Av dessa anledningar kan an-
vändande av kontrolljigg inte rekommenderas för slutkontroll på Saab Aerostructures.  
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Metris XC50 Cross Scanner har inte kommit långt före kontrolljigg. Detta främst för att 
den är bunden till en CMM och av samma anledning förkastas denna ur vidare utred-
ning. En CMM kan inte anses vara mobil och inte heller flexibel i dessa avseenden, 
vilka ses som de högsta önskemålen samt den har ett väldigt högt inköpspris. Övriga 
mätsystem har fått en placering någonstans mitt i intervallet, med ungefär lika stort steg 
till nästkommande och med små marginaler. Placeringen av dessa kan tänkas bli an-
norlunda om fler personer skulle delta i utvärderingen, dock behåller första och sista 
plats troligen sina positioner, eftersom de har placerats med stor marginal. 
 
Av denna utvärdering kan konstateras att vid ett val mellan dessa mätsystem som ingår i 
förstudien, bör Leica Geosystems Laser Tracker väljas.  
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7 Konceptförslag/Konceptutvärdering 
Två koncept har tagits fram och mätsystem av olika slag har valts för koncepten. Till 
koncept I har Leicas Laser Tracker med T-Scan valts, då den lämpar sig väl och upp-
nådde en hög placering i utvärderingen. I koncept II ingår ATOS 3D Scanner, då mät-
ning med denna skiljer sig från mätning med övriga mätsystem samt att en investering i 
denna skulle vara lönsam även utan att alla intäkter är inräknade. Många av de under-
sökta mätsystemen liknar varandra och flera av dem kan exempelvis tillämpas i koncept 
I, som bygger på att mätsystemet tas till mätobjektet. Det finns två alternativ till hur 
slutkontrollen ska utföras, eftersom alla mätsystem utom XC50 Cross Scanner är mo-
bila. Antingen kan mätsystemet tas till produkten eller så kan produkten tas till mät-
cellen. Vid framtagning av förslag på mätcellens utformning har antagits att för detta 
ändamål lämpliga standardiserade, flexibla fixturer finns på marknaden. I de fall den 
jigg som produkten byggts i inte kan användas vid slutkontroll i mätcellen, antas en 
sådan standardiserad fixtur kunna användas. Den antas klara av att hålla de tänkta pro-
dukterna, men detta har inte undersökts i studien. I skrivande stund är det tänkt att mät-
cellen ska vara tillgänglig för slutkontroll i två produktionslinor och en operatör anses 
vara tillräcklig för att utföra slutkontrollen. 
 

7.1 Mätcellens placering 
Den yta som är avsedd för produktionen av de ingående produkterna är knappt 900 
kvadratmeter stor. Mätcellen kommer att uppta ungefär samma yta, oberoende av vilket 
mätsystem som ingår, och den uppskattas uppta cirka 16 kvadratmeter. 
 
För en noggrann mätning har omgivande miljö stor betydelse. Produktionsytan där 
mätcellen är tänkt att placeras angränsar inte till någon yttervägg och påverkas inte av 
solljus. Mätning av temperatur och luftfuktighet utfördes under några timmar vid ett 
tillfälle under studien. Vid detta tillfälle var medeltemperaturen 23ºC, alltså något över 
det rekommenderade 20ºC. Luftfuktigheten var i medel 53% och därmed strax under 
den övre rekommenderade gränsen. Luftfuktigheten bör ligga mellan 30% och 55%. 
Utetemperaturen var då omkring 14ºC och luftfuktigheten ute uppmättes till 80%. Längs 
med ena sidan av produktionsytan finns en truckgång och på denna sida finns även en 
genomgång till en intilliggande hall, vilket framgår i Figur 7.1. 

Figur 7.1: Skiss över den planerade produktionsytan 
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Truckgången och öppningen medför att mätcellen bör placeras någonstans i den andra 
halvan av den avsedda ytan. Genom detta undviks att vibrationer från förbipasserande 
truckar påverkar mätningen. Vidare ger genomgången luftströmmar och temperatur-
variation i dess närliggande område och därför ska mätcellen inte placeras i närheten av 
denna. 
 
Produktionslayouten är vid tiden för denna studie inte färdig och därför har en exakt 
placering av mätcellen inte kunnat göras. Placeringen av mätcellen för att få ut en opti-
mal utnyttjandegrad, är väldigt beroende av hur produktionen kommer att se ut. 
 

7.2 Mätcellens utformning 
Då omgivande miljö till mätcellen är relativt stabila anses skärmväggar vara tillräcklig 
avgränsning. De tillåter att mätning kan ske ostört och skyddar utrustningen då denna 
har en fast och tydligt markerad plats. Skärmväggar är också tillräckligt för att förhindra 
direkta luftströmmar. 
 

7.3 Koncept I, Laser Tracker och T-Scan från Leica Geosystems 
Detta mätsystem erbjuder flera möjligheter, då det har en hög grad av flexibilitet och 
mobilitet. Som tidigare nämnts behövs inga mätmärken vid användning av T-Scan, 
vilket gör att det går snabbare att komma igång med själva mätningen. Mätsystemet kan 
därför lätt flyttas för att påbörja mätning på annan plats i lokalen, utan att mycket tid åt-
går till förberedelse. Tanken med detta koncept är att slutkontrollen kan ske i respektive 
produktionslina och att alltså mätsystemet tas till produkten och inte tvärtom. Detta gör 
att en egentlig mätcell ej är nödvändig. Helst planeras mätningen att ske i anslutning till 
slutstationerna på de båda produktionslinorna. Det bästa vore om dessa slutstationer 
ligger intill varandra. 
 
Det behövs bara en liten yta där mätsystemet kan ställas, då det inte används. Antingen 
kan systemet stå kvar mellan de båda slutstationerna, eller så får en mindre yta avsättas 
för detta. På detta sätt, med det här mätsystemet, kan även produktionsyta sparas.  
 

7.4 Koncept II, ATOS III 3D Scanner tillsammans med TRITOP 
I det här konceptet ingår modell ATOS III, med tanke på en långsiktig investering. 
ATOS III är inte mycket dyrare i jämförelse med ATOS II och ett noggrannare, mindre 
ljuskänsligt system fås. Mätsystemet ska räcka till även för framtida produkter då kra-
ven på noggrannhet kanske ändras och ATOS III kan vara mer tillfredsställande vad 
gäller teknikutvecklingen. 
 
Vid användning av ATOS 3D Scanner är det lämpligt att undvika uppsättningen av 
fotogrammetriska mätmärken på själva objektet för att en snabbare mätning ska kunna 
uppnås. Mätmärkena används som referenspunkter vilket i praktiken betyder att syste-
met mäter in sig med hjälp av dessa punkter, vid varje mätning. Det som är viktigt är att 
mätmärkena inte förflyttar sig i förhållande till varandra under mätprocessen. Istället för 
att dessa placeras på mätobjektet kan de sättas på en eventuell fixtur eller på någon 
annan konstruktion i anslutning till objektet. 
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Mätmärkena kan fästas på den jigg luckan byggs i, eller alternativt på ett för ändamålet 
tillverkat ramverk. Förslaget är då att enklare ramverk tillverkas, där en principskiss kan 
ses i Figur 7.1. Mätmärkena kan då fästas på dessa tillverkade ramverk och behöver på 
så sätt inte placeras ut vid varje mätning. 

Figur 7.2: Skiss av ett ramverk för mätning med ATOS 3D Scanner 
 
 
Luckorna antas kunna förflyttas och föras in i mätcellen ståendes i samma jigg som de 
har byggts i. Vid slutkontroll kan då luckan föras in i mätcellen och bakom ett ramverk 
och blir på detta sätt omgiven av markeringar och mätning kan ske. Mätcellen placeras 
lämpligen i nära anslutning till de bägge slutstationerna på produktionslinorna. Mindre 
eventuella produkter kan läggas upp för mätning på något enkelt och flyttbart bord, där 
mätmärken finns fästade på hela ovansidan och föras till mätcellen för slutkontroll. 
 
En fördel med att använda detta mätsystem i en mätcell är att makron kan tillämpas för 
automatisering och skannern kan då monteras på en robot. Makrospråk på hög nivå 
ingår i systemet, där förfarandet för mätningar och utvärderingar av data kan skapas. 
Mätning över en hel yta kan därmed ske automatiserat, utan mänsklig inblandning, 
vilket leder till besparingar i tid och därmed i pengar. Även att mätningarna alltid skulle 
utföras på samma sätt, kan vara en fördel vid jämförelse av tidigare mätvärden och 
också öka tillförlitligheten. 
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8 Diskussion och slutsatser 
Vid ett eventuellt införande av en mätcell med ett digitalt mätsystem kan Saab 
Aerostructures räkna med många förtjänster. Några av dem är svåra att uttrycka i rena 
intäkter, som exempelvis toleransvinst, vilken kan tänkas vara en utav de största intäk-
terna vid en investering. Idag finns en stor kostnad vid användning av kontrolljigg då 
produktens tolerans delas mellan produkten och kontrollverktygen. Det medför att pro-
dukten måste tillverkas med för snäva toleranser, vilket försvårar produktion och med-
för att produkten lättare hamnar utanför tolerans. Verktygens tolerans kan påverka så att 
produkten inte blir godkänd i kontrolljiggen, trots att produkten egentligen ligger inom 
sitt toleransområde. Ett större antal produkter skulle godkännas direkt om kontrollen 
istället genomfördes med ett mätsystem och den kostsamma avvikelse-hanteringen kan 
då kraftigt reduceras. När avvikelser inträffar inkallas MRB, som har befogenhet att ta 
beslut om huruvida produkten ska godkännas eller inte. Att aktivera MRB är kostsamt 
och kan vara tidskrävande beroende på vilken typ av avvikelse som inträffat. Detta får 
till följd att leveranser blir försenade och så vidare, genom att felet inte hittas snabbt och 
effektivt. 
 
En besparing i framtiden skulle även vara att ett mätsystem är flexibelt och kan mäta 
objekt av olika slag. Det innebär att kostnader för att konstruera och tillverka kontroll-
jiggar för framtida projekt skulle undgås. Denna studie är inriktad på mätning för slut-
kontroll, men beroende på beläggning av mätsystemet kan det även användas till annan 
mätning, vilket inte är möjligt med en kontrolljigg.  
 
Vid användning av de mätsystem som denna förstudie presenterar lagras all mätdata 
digitalt, vilket har flera förtjänster. Det går då snabbare att hitta och jämföra tidigare 
mätresultat och det tar mindre fysiskt utrymme, jämfört med manuell mätning. Om 
samma typ av fel upptäcks på flera produkter går det enklare och snabbare att göra 
jämförelser bakåt, dra en slutsats och kunna informera ansvariga för att åtgärda felet. 
 
Tid sparas vid kommunikation angående mätresultat, då all mätdata lagras i datormiljö 
och kan nås av flera avdelningar på företaget. Det är även positivt vid kommunikation 
med kunder, då många använder sig av digital mätutrustning och att man då kan ”tala 
samma språk”. Vidare kan kundanpassade mätrapporter lätt skapas, vilket underlättar 
redovisning för kunden.  
 
En lägre kostnad för kontroll- och analysarbete fås med ett mätsystem, då det skulle ta 
mycket mindre tid jämfört med dagsläget. Detta är en stor besparing då det i en kon-
trolljigg oftast läggs ned mycket tid på analys. Det händer exempelvis att skevrodret blir 
tvingat att kontrolleras med Metronor, för att numeriska värden ska kunna erhållas. Ett 
införande av en mätcell kan då öka produktiviteten, då operatören som utför slutkon-
trollen snabbare kan återgå till produktion. Ett annat scenario är att om mätsystemet är 
fullbelagt, kan en person arbeta med slutkontroll på heltid. Ett exempel är tiden det tar 
att slutkontrollera ett skevroder, vilket tar cirka 40 minuter. Tiden det skulle ta att 
skanna en detalj i den storleksordningen med T-Scan från Leica samt jämföra med 
CAD-modellen är högst 15 minuter. Genom att utföra slutkontrollen med exempelvis 
T-Scan, kan troligen mättiden halveras jämfört med dagsläget.  
 
I framtiden kan även besparningar göras på ytkostnad, då en mätcell kan ersätta flera 
kontrolljiggar och kan då antas uppta mindre plats.  
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Det finns även nackdelar med att införa en mätcell, jämfört med att använda kontroll-
jiggar. Beroende på produktens egenskaper och vad som ska kontrolleras, är det inte 
säkert att det går att kontrollera denna genom mätning med ett mätsystem. Ibland ska 
exempelvis en produkts funktion testas och kontrolleras, vilket inte är möjligt med 
enbart ett mätsystem, utan funktionstestet måste byggas in i en jigg. Vid kontroll i en 
kontrolljigg finns det även en möjlighet att justera produkten, vid små avvikelser, så att 
den får rätt form. Detta är möjligt eftersom en kontrolljigg är uppbyggd som produktens 
mötande struktur, där produkten sedan ska inpassas och motsvarande går inte att uppnå 
med ett mätsystem. 
   
Avslutningsvis kan konstateras att en investering i ett nytt mätsystem skulle förenkla 
produktionen, då produktens hela tolerans kan utnyttjas och fler produkter skulle god-
kännas direkt, utan inblandning av MRB. Flexibilitet fås med ett mätsystem och både 
kontrollmätningar och detaljmätningar kan utföras med denna. En lättare hantering av 
mätdata skulle erhållas och kontrolltiden kan halveras enligt denna studies iakttagelser. 
 

8.1 Beräkningar 
För att utreda lönsamheten med att investera i ett mätsystem har en pay-off-beräkning 
efterfrågats. Detta har också genomförts för fyra av mätsystemen, vilket redovisas i 
Bilaga 2. Beräkningen utgår från de uppskattade kostnader som kan ses i Bilaga 1. 
 
Vid beräkning med pay-off-metoden sätts grundinvesteringen i relation till det årliga 
inbetalningsöverskottet. Grundinvesteringen har tagits fram genom att kostnaden för att 
införa kontrollverktyg/kontrolljiggar samt kostnaden för den första kontrollen av kon-
trolljiggen har subtraherats från inköpspriset på mätsystemet. Det årliga inbetalnings-
överskottet har beräknats utifrån de uppgifter som har kunnats ge numeriska värden och 
därmed har kostnaden för årliga periodiska kontroller av kontrolljigg subtraherats med 
den årliga kostnaden av serviceavtal för aktuellt mätsystem. 
 
Resultatet är endast godtagbart vad gäller Krypton K-Scan och ATOS 3D Scanner. 
Övriga två har fått en väldigt hög pay-off, men skulle troligen förbättras avsevärt om 
fler vinster, med att införa ett mätsystem, kunde uttryckas i pengar. En ytterligare ut-
räkning har gjorts ur resultaten, på hur stort årligt inbetalningsöverskott som saknas för 
att få en pay-off på cirka tre år. Detta har gjorts för Leicas T-Scan och MetricVision 
Laser Radar och det visade sig att det saknas ca 300 000 kr respektive ca 400 000 kr.  
 

8.2 Rekommendationer 
Det behövs en fortsättning på denna studie för att göra en inventering av kostnader och 
att definiera de nämnda vinsterna i rena intäkter. Då kan en mer realistisk Pay-Off upp-
nås. Toleransvinsten förväntas uppgå till högst värde. Även kostnaderna för att aktivera 
MRB, eventuella reparationskostnader och förlust vid kassation bör undersökas. En un-
gefärlig intäkt från halverad kontrolltid kan beräknas, ifall uppgifter om takttider, upp-
skattade kontrolltider och operatörskostnad tas fram. Skulle en årlig intäkt på 300 000 
kronor hittas, bortsett från skillnaden mellan kostnaden för periodiska kontroller och 
serviceavtal, innebär det att en investering i Leicas T-Scan kan räknas hem på tre år. Då 
kan en investering i Leicas Laser Tracker med T-Scan rekommenderas.   
 
K-Scan från Krypton uppfyller kraven bra och är lönsam direkt, till och med utan övriga 
intäkter inräknade. Det kan vara ett intressant mätsystem för Saab Aerostructures, men 
vid tiden för denna studie har Krypton bara två prototyper av K-Scan och 
noggrannheten är ännu ej definierad, men väntas presenteras mycket snart. Innan ett 
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beslut fattas bör detta undersökas. Då det viktigaste kravet på ett mätsystem inte är 
definierad, är det inte möjligt att rekommendera denna ännu.  
 
Om det visar sig att en investering i T-Scan inte skulle vara lönsam med övriga intäkter 
inräknade, rekommenderas K-Scan ifall en tillfredsställande noggrannhet definieras och 
om inte detta är fallet rekommenderas ATOS 3D Scanner. Pay-Off-beräkningen visar att 
en investering i ATOS 3D Scanner är lönsam till och med utan övriga intäkter. 
 
I det fall mätsystemet inte skulle vara fullbelagt av mätningar för slutkontroll, skulle det 
även kunna användas för att säkra kvalitetsutfallet genom att mätning även sker på ett 
tidigare stadium i produktionsprocessen. Eventuella fel upptäcks då tidigt och fortsatt 
arbete med en produkt som avviker undviks. Detta medför även en sänkning av repara-
tionskostnader för avvikande produkter. För att detta ska fungera krävs en noggrann 
planering av var och när i produktionen mätsystemet ska användas. 
 
Vid en investering i något mätsystem rekommenderas även att temperatur och luftfuk-
tighet kontrolleras i lokalen. Detta för att erhålla så bra mätnoggrannhet som möjligt 
och kunna avgöra om eventuella avvikande mätresultat kan vara orsakade av omgivande 
miljö. 
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Bilaga 1  
Uppskattade kostnader vid införande av tilltänkta 
kontrollfixeringar och kontrolljiggar 
 
I avsnitt 3.2.2 finns beskrivet vad kostnaderna utgår ifrån. 
 
 
 
 
Kostnad för konstruktion av kontrollfixeringar och kontrolljiggar: 
 
328 000 kr 
 
 
Kostnad för tillverkning, byggnation och inmätning av kontrollfixeringar och 
kontrolljiggar: 
 
1 327 000 kr 
 
 
Summan av dessa kostnader: 
 
1 655 000 kr 
 
 
 
 
Summan av kostnaden per tillfälle för periodisk kontroll av kontrollfixeringar och 
kontrolljiggar: 
 
127 800 kr 
 



 

46 

Bilaga 2 
Beräkning med Pay-Off-metoden 
 
Kostnad för konstruktion och tillverkning av tilltänkta kontrollverktyg och 
kontrolljiggar: 1 655 000 kr 
 
Kostnad per tillfälle för periodisk kontroll av tilltänkta kontrollverktyg och 
kontrolljiggar: 127 800 kr 
 

• Första året uppskattas två periodiska kontroller utföras och sedan en per år. 
• Det finns olika nivåer för serviceavtal. Vid dessa beräkningar har den lägsta 

nivån och därmed den med lägst kostnad valts. 
• Vid omvandling från Euro till Svenska kronor har 1 Euro satts till 9,3 Svenska 

kronor. 
 
 
 
Mätsystem Inköpskostnad 

[SEK] 
Årlig kostnad för 
serviceavtal [SEK] 

Leica Geosystems  
T-Scan 

≈ 3 000 000 ≈ 35 000

MetricVision  
Laser Radar 

≈ 2 940 000 ≈ 125 000

ATOS III 3D 
Scanner & TRITOP 

≈ 1 900 000 ≈ 93 000

Krypton K-Scan 
 

≈ 1 488 000 ≈ 74 400

 
 
 
 
Pay-Off = Grundinvestering / Inbetalningsöverskott 
 
Grundinvesteringen har tagits fram genom att kostnaden för att införa kontrollverk-
tyg/kontrolljiggar samt kostnaden för den första kontrollen av kontrolljiggen har 
subtraherats från inköpspriset på mätsystemet.  
 
Det årliga inbetalningsöverskottet har beräknats utifrån de uppgifter som har kunnats 
ge numeriska värden och därmed har kostnaden för årliga periodiska kontroller av 
kontrolljigg subtraherats med den årliga kostnaden av serviceavtal för aktuellt 
mätsystem. 
 
Siffran 127 800 som dras av från investeringen står för den extra periodiska kontroll 
som utförs första året. Det innebär att första året utförs 2 periodiska kontroller och sedan 
utförs en per år. Den dras då av från investeringen, eftersom den ingår i den summa som 
direkt sparas vid en investering. 
 
 
 
Leica Geosystems T-Scan 
 
Grundinvestering 
Inköp      3 000 000 
Konstr./Tillv.  -  1 655 000 
Periodisk kontroll -     127 800  
Summa  = 1 217 200 
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Inbetalningsöverskott 
Periodisk kontroll       127 800 
Serviceavtal  -       35 000 
Summa  =      92 800 
 
Pay-Off = 1 217 200 / 92 800 = 13,1 år 
 
 
Krypton K-Scan 
 
Grundinvestering 
Inköp      1 488 000 
Konstr./Tillv.  -  1 655 000 
Periodisk kontroll -     127 800  
Summa  =  - 294 800 
 
Inbetalningsöverskott 
Periodisk kontroll       127 800 
Serviceavtal  -       74 400 
Summa  =      53 400 
 
Pay-Off = -294 800 / 53 400 = - 5,52 år 
 
 
Metric Vision Laser Radar 
 
Grundinvestering 
Inköp      2 940 000 
Konstr./Tillv.  -  1 655 000 
Periodisk kontroll -     127 800  
Summa  = 1 157 200 
 
Inbetalningsöverskott 
Periodisk kontroll       127 800 
Serviceavtal  -     125 000 
Summa  =        2 800 
 
Pay-Off = 1 157 200 / 2 800 = 413 år 
 
 
ATOS III 3D Scanner & TRITOP 
 
Vid denna beräkning har inte hänsyn tagits till eventuell tillverkning av ramverk. 
 
Grundinvestering 
Inköp      1 900 000 
Konstr./Tillv.  -  1 655 000 
Periodisk kontroll -     127 800  
Summa  =    117 200 
 
Inbetalningsöverskott 
Periodisk kontroll       127 800 
Serviceavtal  -       93 000 
Summa  =      34 800 
 
Pay-Off = 117 200 / 34 800 = 3,36 år 
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Bilaga 3 
Sammanställning av undersökta mätsystem 
 
 
 
Mätsystem 
 

 
Konventionell 
mätning  
-kontrolljigg 

 
Leica, 
LTD800 Laser 
Tracker  

 
Gom,  
ATOS II 
3D Scanner + 
TRITOP 
 

 
Leica, T-
scan  

 
Krypton, K-
Scan 
 

 
Metris, 
XC50 Cross 
Scanner 

 
MetricVision 
MV224 
Laser Radar 

Kostnad  Uppskattat: 
 
1,655 milj. SEK 

2,5 milj. SEK 
(komplett 
utrustning)  

95 000 + 
60 000 = 
155 000 EUR 
 
(ATOS III + 
TRITOP = 
ca 2 milj. SEK) 

900 000 
SEK 
 
Tracker + 
T-Probe + 
T-Cam +   
T-Scan =    
3 milj. SEK 

160 000 
EUR  
 
K610 
portable + 
K-Scan 
skanner+ K-
Scan 
controller + 
K-scan 
Metris Scan 
mjukvara 
 

74 000 EUR 
(Skannings-
huvud) 
 
(LC50: 
40 000 EUR) 

286 000 EUR 
 
(MV260: 
365 000 
EUR) 
 
Tillägg: 
Spatial 
Analyzer 
mjukvara 
30 000 EUR 

Mätteknik 
 

Tolkning för 
hand 

Laser tracking, 
fotogrammetri 

Skanning med 
strukturerat ljus 
och 
fotogrammetri 

Laser 
skanning 

linjescan, 
CCD’s och 
infraröda 
märken 
 
 

Laser 
skanning 
med 3 
laserplan 

Frekvens-
reglerad och 
fokuserad 
laserstråle 

Noggrannhet 
 

± 0,2 mm Mätkula:  
± 0,01 mm/m 
T-Probe:  
± 0,05 mm 

± 0,1 mm inom 
5 x 2 x 1 m3  
± 0,15 mm vid 
mätning av en 
bil 
 

 ± 0,1 mm Definierad i 
slutet av juni 

± 0,015 mm 
(1 σ sphere 
fit) 

(2σ) 
0,016 mm 
inom 1 m, 
0,053 mm 
inom 5 m 
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Kostnad per år 
för serviceavtal 
(underhåll) och 
vilka tjänster 
som ingår 

 
127 800 SEK  
 
Per tillfälle för 
periodisk 
kontroll av 
tilltänkta 
kontroll-
fixeringar och 
kontrolljiggar. 

 
35 000 SEK 
 
Telefonsupport 
och 
uppdateringar 
av mjukvara 

 
1 års garanti 
Alt. 1 
6 000 EUR för 
ATOS  
4 000 EUR för 
TRITOP: 
telefonsupport 
och 
uppdateringar 
av mjukvara 
 
Alt. 2  
10 % av 
systempriset: 
utökad garanti, 
utbyte av del, 
telefonsupport 
och 
uppdateringar 
av mjukvara 

  
8 000 EUR 
 
Är normalt 
på plats 
inom 48 h   

 
7 000 EUR 
 
Telefon-
support och 
uppdateringar 
av mjukvara 
 
Reparering 
av hårdvara, 
reservdelar 
skickat inom 
72 h, tekniker 
på plats inom 
72 h (max 3 
ggr/år) 

 
Guldnivå: ca 
256 000 SEK 
 
Full garanti 
för delar och 
arbete, 
uppdateringar 
och support, 
årligt 
underhåll, 
system-
kontroll 
 
Silvernivå: ca 
125 000 SEK 
(Utan full 
garanti för 
delar och 
arbete) 

Beröringsfri 
registrering 

Nej  Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

Scan hastighet - T–Probe mäter 
100 punkter/s 

1 300 000/7 
punkter/s 

7 000 
punkter/s 

19 200 
punkter/s 

3 x 6 400 
punkter/s 

1000 
punkter/s 

Tid att 
skanna/mäta en 
yta 2x2 m². 
Från att 
montera upp till 
att ha protokoll 
på mätningen. 
 

2 h 90 min 
(ej skanning, 
beror på vilken 
punkttäthet 
som väljs) 

120 min 40 min 75 min 90 min 40 min 

Tid att ställa 
upp utrustning, 
vid byte av 
miljö. 

 
- 

Totalt 30 min, 
20 min att 
värma upp 
laser tracker  
 

20 min 20 min att 
värma upp 
laser tracker 

 30 – 60 min Miljöbyte ej 
möjligt 

4 h 
(Finns UPS) 
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Kompatibel 
med CATIA v5 

   
- 

 
Ja  

 
Nej 

 
Ja  

 
.igs & .stp & 
.vda -filer 
kan läsas 

 
.igs & .stp & 
.vda -filer 
kan läsas 
 

 
Ja 
(om Spatial 
Analyzer) 

Mätvolym 
 

Begränsad  Avstånd 
30 m 
Horisontellt 
360° 
Vertikalt 
270° 
 

1,7x1,36x1,36 
m3 
 
Kan ökas med 
TRITOP 

30 m 
 
Horisontellt 
360° 
Vertikalt 
270° 

17 m3 
 
1,5 – 6 m 

Beroende av 
storleken på 
den CMM 
XC50 är 
monterad på 

Avstånd  
24 m 
Horisontellt 
360° 
Vertikalt 
± 45° 

Miljökrav (ljus, 
fundament, 
vibrationer, 
temperatur, 
luftfuktighet) 

Temperatur-
utvidgning  

Bör vara 
dragfritt, 
ej vibrationer. 
(inga problem 
med ljus) 

Ljuskänslig. 
Varningslampa 
då temperatur-
ändring, 
vibrationer 
under mätning. 

Varken 
miljö eller 
yta påverkar 
systemet, 
okänslig 
mot 
omgivande 
ljus   

Kameran: 
15-35ºC 
 
Kompenserar 
vibrationer 
 
Ej direkt 
solljus 
 

De krav som 
gäller för en 
CMM 
 
 

Samma som 
laser trackers 

Leveranstid 
 

Ca 6 mån 
(från beställning 
till färdigt 
verktyg) 

8-10 veckor 4-5 veckor. 8 – 10 
veckor 

K-Scan i 
slutlig testfas 
8 – 10 
veckor 
 

4 veckor 12 veckor 

Underhållskrav 
 

Kalibrering 
efter en viss tid 
eller antal 
enheter. Minst 1 
gång/år 
 

Kalibrering var 
6:e mån 

Systemet anger 
när behov finns 
 

Odefinierad  Kalibrering 
av kamera 
var annat år 
(av Krypton) 

Genom att 
mäta sfär 

Kalibrering  
1 gång/år 

Närmsta 
distributör 

Underleverantör 
och egen 
montering, 
inmätning 

Göteborg Cascade 
Computing AB 
i Göteborg 

Göteborg Design 
Control i 
Göteborg 

Mitutoyo 
Scandinavia 
AB i 
Upplands 
Väsby 
 

 
- 
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Användare av 
mätsystem 

 
Saab, Volvo 
 
Övergående 
mot digital 
mätning 

 
Saab, Airbus, 
Boeing, 
Bombardier, 
Cessna, 
Comau, M-
Torres, BMW, 
DaimlerChrysl
er, Ford, PSA, 
Renault, 
Toyota, Volvo, 
VW, m.fl. 

 
Volvo, Alfa 
Laval, 
Metimur, 
Nolato i 
Sverige 
 
Boeing, 
Eurocopter, 
Freightliner, 
NASA, Vulcan 
Air, 
RollsRoyce,  
Toyota, 
Renault, 
Jaguar, Audi, 
BMW, m.fl. 
 

 
PCA, 
Toyota, 
Nortrop 
Gruman 
 
En release 
av T-Scan 
görs under 
vecka 25. 
 

 
Toyota, 
Idiada 
 
(ej K-Scan)  
ABB, Ford, 
Toyota, 
Volvo for 
life  

 
EADS 
Airbus, US 
Air Force, 
BMW, Ford, 

 
Boeing, 
Airbus, 
Lockheed 
Martin, 
Kodak, 
Mitsubishi, 
Kawasaki, 
Janicki, Hurel 
Hispano,  
m.fl. 
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Bilaga 4 
Betygsättning av mätsystem 
 

 
 
 

Mätsystem 
 

 

Kontrolljigg 
(referens) 

Leica, LTD800 
Laser Tracker 

ATOS 3D 
Scanner 

Leica, 
komplett med 
T-Scan 

Krypton, 
K-Scan 

Metris, XC50 
Cross Scanner 

MetricVision 
Laser Radar 

Kriterier Viktn. 
(%) 

Betyg Viktad 
poäng 

Betyg Viktad 
poäng 

Betyg Viktad 
poäng 

Betyg Viktad 
poäng 

Betyg Viktad 
poäng 

Betyg Viktad 
poäng 

Betyg Viktad 
poäng 

K1 14 3 0,43 2 0,29 3 0,43 2 0,29 3 0,43 1 0,14 2 0,29 
K2 18 3 0,54 5 0,89 4 0,71 4 0,71 4 0,71 5 0,89 5 0,89 
K3 15 3 0,46 5 0,76 4 0,61 5 0,76 4 0,61 2 0,30 3 0,46 
K4 13 3 0,38 3 0,38 3 0,38 3 0,38 3 0,38 3 0,38 3 0,38 
K5 6 3 0,19 4 0,25 5 0,31 4 0,25 4 0,25 5 0,31 4 0,25 
K6 16 3 0,48 4 0,64 3 0,48 5 0,80 4 0,64 4 0,64 5 0,80 
K7 8 3 0,24 2 0,16 2 0,16 2 0,16 2 0,16 2 0,16 1 0,08 
K8 10 3 0,29 5 0,49 4 0,39 5 0,49 4 0,39 3 0,29 5 0,49 

Summa 
viktpoäng 3,00 3,86 3,47 3,84 3,57 3,13  3,63

Rankning 
 7 1 5 2 4 6 3
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Bilaga 5 
Produktdata 
 
 

 
Produkt 
 

 
1 

 
2 

 
3 

Produktens storlek  [mm] 3100 x 600 900 x 1800 2300 x 2800 
Produktens vikt  [kg] 24 ≈76 (målvikt) 300 
Automatiserad produktion 
(ja/nej) 

Nej (ev. automatiserad lina)  Ja  
- Borrning av fästelementshål 

Geometrier som ska mätas, 
egenskaper som ska 
kontrolleras. 
 

Hinge 1 är styrande vid 
mätning. 
Hinge-line (infästning mot 
vinge) 
Yt- och formriktighet 

-Skalyta 
-Kontur 
-Gångjärnslinje 

- Skalyta, profilform 
- Kontur, profilform 
- Infästningsdetaljer,  
   lägesriktighet. 

Toleranskrav 
(grova/snäva toleranser) 

Hinge-line (gångjärnslinje) 
     Rakhet ±0,127 mm 
     Avstånd ±0,25 mm (5 
beslag) 
Ändmallar 
 ±0,75 mm 
Bakkant 
±0,5 mm  
Längd 
±3,0 mm 
Kontur ändmallar (form) 
±1,0 mm 
Framkant (profilform) 
±1,5 mm 
 

Kontur 
±0,75 mm 
Skalyta 
±1 mm 
Gångjärnslinje 
ca ±1 mm 

Profilform (utan verktyg): 
± 0.75 till ± 1.25mm 
Lägestolerans (utan verktyg): 
± 0.20 till ± 0.030 
Profilform (med verktyg): 
± 0.55 till ± 1.05mm 
Lägestolerans (med verktyg): 
± 0.10 till ± 0.020 
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Hur ska produkten läggas upp 
vid mätning 

 
Bör hängas i hinge-beslag. 
 
Stående på högkant –absolut 
inga böjkrafter. 

 
Tänkt att fästas upp i 
gångjärnslinjen i en ICY jigg 
och inställning av stop samt 
kontroll. Detta kan dock ändras 
beroende på erat arbete. 
 
 
 
 
 

 
Alt. 1: 
Kontroll i SB-Jigg med hjälp av 
fixeringar 
Alt. 2: 
Kontroll i Test-Jigg med hjälp 
av fixeringar 
Alt. 3: 
Kontroll i SB-jigg med hjälp av 
mätsystem. 
Alt 4: 
Kontroll i Test-Jigg med hjälp 
av 
mätsytem. 
 

Förväntad mättid 1 timme för 2 personer 2 till 4 timmar Open 

Produktionslayout, tankar 
angående placering av mätcell 

 Alldeles för tidigt att säga 
något om p.g.a. vi nu jobbar 
med att hitta en bra takt tid. 
 

Open 
’Lean workshop’  Vecka 20 
Ref. Magnus Engström  

Hur är det tänkt att kontrollera 
och verifiera produkten innan 
leverans till kund? 

Alt. 1 
Kontroll med hjälp av fixering 
i SB-Jigg 
Alt. 2 
Hänga upp och mäta i sista 
stationen (automatiserad lina) 
 

I ICY jiggen. 
Verifikationen kommer att 
göras i en separat testjigg. 

Ref. Upplägg 
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Produkt 
 

 
4 

 
5 

Produktens storlek  [mm] 950 x 1600 ca 500 x 500 
Produktens vikt  [kg] ca 50 ca 6 
Automatiserad produktion 
(ja/nej) 

Ja  
- Borrning av fästelemtshål 
 

Nej 

Geometrier som ska mätas, 
egenskaper som ska 
kontrolleras. 

- Skalyta, profilform 
- Kontur, profilform 
- Infästningsdetaljer,  
   lägesriktighet. 

- Skalyta, profilform 
- Kontur, profilform 
- Infästningsdetaljer,  
   lägesriktighet. 

Toleranskrav 
(grova/snäva toleranser) 

Profilform (utan verktyg): 
± 0.75 till ± 1.25mm 
Lägestolerans (utan verktyg): 
± 0.20 till ± 0.30 
Profilform (med verktyg): 
± 0.55 till ± 1.05mm 
Lägestolerans (med verktyg): 
± 0.10 till ± 0.020 
 

Profilform (utan verktyg): 
± 0.40 till ± 0.80mm 
Lägestolerans (utan verktyg): 
± 0.20 till ± 0.30 
Profilform (med verktyg): 
± 0.20 till ± 0.60mm 
Lägestolerans (med verktyg): 
± 0.10 till ± 0.020 
 

Hur ska produkten läggas upp 
vid mätning 

Alt. 1: 
Kontroll med hjälp av fixeringar 
i SB-Jigg 
 Alt. 2: 
Kontroll i SB-jigg med hjälp av 
mätsystem 
Alt. 3: 
Kontroll genom upplägg på 
stöddockor och ev. Hinge-dorn. 
Användande av mätsystem. 

Alt. 1:  
Kontroll i separat kontrollfixtur 
Alt. 2: 
Kontroll genom upplägg på 
stöddockor och ev. Hinge-dorn. 
Användande av mätsystem. 

Förväntad mättid  Open Open 
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Produktionslayout, tankar 
angående placering av mätcell 

 
Open 
’Lean workshop’  Vecka 20 
Ref. Magnus Engström 

 
Open 
’Lean workshop’  Vecka 20 
Ref. Magnus Engström 

Hur är det tänkt att kontrollera 
och verifiera produkten innan 
leverans till kund? 

Ref. Upplägg Ref. Upplägg 
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