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Abstract 
This thesis work is on a bachelor degree level and is written at Jönköpings Tekniska Högskola (JTH) in 
collaboration with FMV Test and Evaluation Karlsborg (FMV T&E). The aim of this study has been to 
develop a functioning concept for remote controlling several high-speed cameras at FMV’s test site in 
Karlsborg, Sweden. The concept will provide specified solutions and be developed by using 
predetermined product development methods. 

The end-users of the concept is the photo-group at FMV T&E. The-photo group have developed a method 
to film short events with high-speed cameras. This method is usually a part of the tests for munitions, 
armour and vehicles, the method uses mirrors and high-speed cameras to film objects from above. This 
has resulted in the need for developing a system to safely remote control these highspeed cameras the test 
site. 

With a pilot study and initial requirements specification from the photo group, it was clear that the system 
would be complex, with a lot of intricate parts. For example, ready to go construction elements, elements 
that would have to be developed and components that would make up the interface between those. Further 
requirements state that the system would be able to remote control from the ground. With this in mind, the 
study was limited to a concept with mechanical solutions that could adapt a system for remote controlling.

During the development of the concept it was realised that it would be divided in to separate parts. First, 
an outline for the system was established, then it was  divided into subsystems. During the development of 
the outline two concepts were created and evaluated with a Pugh's matrix and the feasibility of the 
concepts were judged. The result of this where a concept with a fixed platform and a separate system for 
moving the cameras. After this, the system was divided into the subsystems. The study refers to these as 
the:  camera platform, the camera arm and the camera- mirror mount. From there the camera arm was 
developed, with the knowledge that it as a subsystem were responsible for the movement of the camera, 
thereby solving the main feature of the concept, “moving the camera”. The camera arm was developed by 
conducting a list of requirements and from there translating it to functions and sub-functions. When the 
sub-functions where established they were solved by brainstorming and then evaluated with Pugh's matrix 
and feasibility judgement. This resulted in a conceptual solution for moving the camera. To further 
develop the concepts, the subsystem was subtracted to the embodiments design process. The process 
resulted in a working concept to conduct a simulation of functionality, with the help of CAD. 

The result and conclusion of the study is a concept with good function and good potential for further 
development. The system consists of a working concept with evaluated functions according to movement 
in CAD. It only requires dimensioning according to the calculations of strength and durability to be taken 
into production. 
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Sammanfattning
Denna studie är utförd i from av ett examensarbete på kandidatnivå vid Jönköpings tekniska högskola 
(JTH) i samarbete med Försvarets materielverk test och evaluering Karlsborg (FMV T&E). Syftet och 
målet med studien var att via produktutvecklingsmetoder utveckla ett koncept för ett nytt mätsystem till 
fotogruppen på FMV T&E. Funktionen i det nya mätsystemet är det ska kunna styra och förflytta 
fotogruppens höghastighetskameror. 

Fotogruppen på FMV T&E har sedan en tid tillbaka använt sig av höghastighetskameror vid mätning av 
olika händelseförlopp. Dessa mätningar är ofta delar i prov av ammunition, skydd eller fordon. Under de 
senaste åren har fotogruppen utvecklat en egen metod för att filma händelseförlopp ovanifrån med hjälp av 
speglar och höghastighetskameror. Detta har resulterat i ett behov av ett system som är utvecklat för just 
denna metod.

Med hjälp av en förstudie och initial kravspecifikation från fotogruppen kunde det fastslås att systemet i 
helhet kommer bli komplext med mycket ingående komponenter. Såsom färdiga konstruktionselement för 
drivning, egenutvecklade konstruktionselement och komponenter stödkomponenter. Dessutom var ett krav 
att allt ska fjärrstyras via dator eller radio. Därför avgränsas arbetet till att ta fram ett koncept för 
vidareutveckling med färdiga konstruktionselement som uppfyller kundens önskemål och krav.

Arbetets första frågeställning “Hur hade ett koncept för systemet sett ut för att möta kunden krav?” 
grundade sig i att finna ett koncept för plattformen i helhet. Inga detaljlösningar utvecklades för att möta 
kraven, istället omformulerades kraven till tre stycken funktioner som konceptet skulle besvara. Vid 
utvecklingen av det övergripande konceptet togs det fram två koncept som utvärderades med hjälp av en 
Pughs matris och genomförbarhets bedömningar. Där fastslogs det att ett koncept med en fast plattform 
som kameror kan röra sig i, var lämpligast att vidareutveckla. 

Efter detta delades konceptet upp i tre stycken delsystem: kameraplattformen, kameraarmen och kamera-
spegelfäste. Därifrån utvecklades kameraarmen, då det fastslogs att detta delsystem ansvarade för drift och 
driftsäkerheten i systemet. Kameraarmen utvecklades genom att en kravspecifikation fastställdes och 
sedan översattes dessa krav till funktioner. Huvudfunktionen för kameraarmen sattes till “förflyttning av 
kamera”. Denna huvudfunktion delades upp i tre stödfunktioner som löstes med hjälp av brainstorming 
och urval genom Pughs matris och genomförbarhets bedömningar. Denna process resulterade i ett koncept 
som använder sig av en kuggstång och skena för förflyttning i X-led, Kulskruv för förflyttning i Y-led. 
Dessa koncept genomgick sedan en Embodiment and design process för att sammanställas till ett koncept 
med funktioner som kunde simuleras med kinematiska studier gjorda med hjälp av  CAD. 

Resultatet och slutsatsen av studien är ett koncept med god funktionalitet och god potential för 
vidareutveckling till ett färdigt system. Systemet består av ett färdigt koncept som bara kräver 
dimensionering för hållfasthetsberäkning av förband för att tas i produktion.



Sammanfattning

5

Innehållsförteckning

1 Introduktion 9
1.1 BAKGRUND 9

1.1.1 FMV:s mätmetoder med höghastighetskameror 9
1.1.2 FMV:s projektilfång 9
1.1.3 Mätmetoder vid projektilfånget 10
1.1.4 Förstudie av FMV:s nuvarande lösning 11
1.1.5 Kravspecifikation 12

1.2 PROBLEMBESKRIVNING 13
1.3 SYFTE 13

1.3.1 FRÅGESTÄLLNINGAR 13
1.4 AVGRÄNSNINGAR 13
1.5 DISPOSITION 14

2 Teoretiskt ramverk 15
2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 15
2.2 Engineering design 15
2.3 Principer för kraftöverföring och förflyttning 16
2.4 Konstruktion för att motverka korrosion 17
2.4 Linjär förflyttning 17

2.4.1 Linjära Stöd 17
Kulbussningar 17
Skenor 18
Lagerbussningar 18

2.4.2 Drivning för linjärförflyttning 19
Kuggstång och Pinion (kugghjul) 19
Kulskruv 19
Kedjedrift 20

2.5 Engineering database 20
2.6 Teori arbete hög höjd 21

3 Metod 22
3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 22
3.2 Produktutvecklingsprocessen 22
3.3 Konceptgenerering 22

3.3.1 Nedbrytning av krav till funktioner 22
3.4 Metoder för att finna koncept 22

3.4.1 Brainstorming 23



6

3.4.2 Tips från experter 23
3.5 Utvärdering av koncept 23

3.5.1 Pughs Matris 23
3.5.2 Genomförbarhets bedömning 24

3.6 Embodiment and detail design process 24
3.6.1 Arbetets struktur på embodiment and design process 25

3.7 Konstruktion och utvärdering av konstruktionen 26
3.8 Validitet och Reliabilitet 26

4 Genomförande och resultat 27
4.1 Frågeställning 1 Hur hade en kameraplattform konstruerats för att möta kundens krav?

27
4.2 Funktion och krav 27

4.2.1 Krav förflyttning 27
4.2.2 Krav användargränssnitt 27
4.2.3 Krav Produktmiljö 28

4.3 Omformulering av krav till funktioner 29
4.3.1 Funktion förflyttning av kamera 29
4.3.2 Funktion Plattform 29
4.3.3 Funktion miljöskydd 29

4.4 Konceptgenerering 29
4.4.1 Koncept 1 30
4.4.2 Koncept 2 31

4.5 Konceptutvärdering 32
4.6 Frågeställning 2: Hur ska systemet förflytta en höghastighetskamera enligt kundens 
önskemål? 33
4.7 Uppdelning av huvudkonceptet 33

4.7.1 Kameraplattform 33
4.7.2 Kameraarm 33
4.7.3 Spegel-Kamerafäste 34

4.8 Krav på delsystem kameraarm 34
4.8.1 Förflyttning X-led 34
4.8.2 Förflyttning Y-led 34
4.8.3 Driftsäkerhet 34
4.8.4 Kravspecifikation kameraarm 34

4.9 Omformulering av krav till funktioner 35
4.9.1 Stödfunktion 1 35
4.9.2 Stödfunktion 2 35



7

4.9.3 Stödfunktion 3 35
4.10 Konceptgenerering 35
4.11 Lösningar stödfunktion 1 36

4.11.1 Kuggstång och skena 36
4.11.2 Glidlager med friktionshjul 36

4.12 Lösningar stödfunktion 2 37
4.12.1 Kulskruv 37
4.12.2 Pneumatisk/hydraulisk cylinder 37
4.12.3 Kedjedrift 38

4.13 Lösning stödfunktion 3 38
4.13.1 Anpassat material 38
4.13.2 Modulärt system 38
4.13.3 Inneslutet system 38

4.14 Konceptsållning 38
4.14.1.1 Stödfunktion 2 40

4.14.2 Stödfunktion 3 40
4.15 Embodiment design process 41
4.16 Layout 41

4.16.1 Layout och förfining X-Led 41
4.16.2 Detaljlösning 1 41
4.16.3 Detaljlösning 2 42
4.16.4 Utvärdering av detaljlösning X-ledsdrift 43
4.16.5 Layout och förfining Y-led 43
4.16.6 Layout och förfining av Driftsäkerhet 45
4.16.7 Förfining av övriga komponenter 45
4.16.8 Utvärdering 46
4.16.9 Optimering 46
4.16.10 Simuleringar och verifikation 46

5 Resultat 48
5.1 Resultat frågeställning 1 48

5.1.1 Resultat: Lösta funktioner 48
5.2 Resultat frågeställning 2 48

6 Analys 50
6.1 Hur ser ett koncept ut för systemet sett ut för att möta kunden krav? 50

6.1.2 Analys av lösningar till funktioner 50
6.2 Hur ska systemet förflytta en höghastighetskamera enligt kundens önskemål? 50

7 Diskussion och slutsatser 52



8

7.1 Implikationer 52
7.2 Slutsatser och rekommendationer 52

7.2.1 Frågeställning 1 52
7.2.2 Frågeställning 2 52

7.3 Vidare Arbete 53
7.3.1 Ekonomi 53
7.3.2 Beräkningar 53
7.3.3 Övriga delsystem 53

Referenser 54
Bilagor 56

Bilaga 1 56
Bilaga 2 58

Bilaga 3 58
Lastfall 1 59
Lastfall 2 60



9

1 Introduktion
Introduktion kapitlet i presenterar bakgrunden till FMV:s mätmetoder med hjälp av 
höghastighetskameror och FMV:s nuvarande mätmetod i detta specifika fall. Dessa två 
delakapitel presenterar sedan uppsatsens problembeskrivning, dess syfte, frågeställningar och 
avgränsningar.

1.1 BAKGRUND

1.1.1 FMV:s mätmetoder med höghastighetskameror
Provplatsen i Karlsborg har under många års tid arbetat med olika typer av kamerasystem för 
verifiering och validering av främst skydds- och vapensystem. Kamerorna används som rena 
mätsensorer och det data som räknas fram är fysikaliska storheter som position, hastighet, 
acceleration, rotation med mera.

Att mäta med kameror har flera fördelar; till exempel görs ingen påverkan på mätobjektet 
(beröringsfri mätning) och bildmaterialet ger också en visuell bekräftelse och ökad förståelse för 
det extraherade mätdatat.

Grundprincipen är att två eller flera kameror riktas mot mätobjektet och filmar detta med 
synkroniserad bildtagning. Med kända öppningsvinklar för vald optik och genom att kamerans 
position och riktning är inmätta i ett gemensamt koordinatsystem kan position och övriga mätdata 
hos det filmade objektet trianguleras fram. [1]

Eftersom provplatsen i Karlsborg ofta filmar extremt snabba förlopp, till exempel en projektil 
som träffar ett skydd, krävs hög filmfrekvens. De kameror som används för detta i dagsläget är av 
typen Photron SA1 till SA5. Dessa kameror är fullt styrbara avseende när och hur de tar bilder 
och kan filma med frekvenser upp till 1 500 000 bilder per sekund.[1] [2] 

1.1.2 FMV:s projektilfång 
Vid provplatsen finns en särskild anläggning för att stoppa projektiler med hög kinetisk energi. 
Anläggningen består av en sandfylld betongbunker med utrymmen för mätpersonal, och 
kamerasystem, anläggningen benämns i detta arbete som projektilfånget. Systemet kommer 
placeras på denna plats för att filma och mäta från taket. Se figur 1-1 för bild på projketilfånget.
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Figur 1–1: Projketilfånget på FMV T&E

1.1.3 Mätmetoder vid projektilfånget
I vissa typer av prov som utförs vid projketilfånget efterfrågas det att provet filmas ovanifrån 
medhjälp av höghastighetskameror. Höghastighetkamerorna placeras på taket innanför kanten på 
projektilfånget, med linsen riktad i Y-led. Sedan placeras en spegel för att vinkla bilden ner i Z-
led. Anledningen till att spegeln användas är att kamerorna då kan skyddas från splitter eller fall 
ut över kanten.  Se figur 1–3 för illustration av metoden. 

Figur 1-2: Illustration av mätning med höghastighetskamera ovanifrån. 
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1.1.4 Förstudie av FMV:s nuvarande lösning 
Inför dessa prov idag, monteras en kamera på plattformen med hjälp av träreglar, spännband och 
annat provisoriskt material. Det krävs det att personal vid inmätning och justering av kameran 
först måste justera kameran uppe på projektilfångstaket för att sedan kontrollera detta vid 
skyddsrummet. Detta innebär stor arbetsbelastning av personal och risk då arbetet sker på hög 
höjd och utan godkänt fallskydd, vilket resulterar i stor tidsåtgång och stora risker för allvarliga 
personskador då det kan behövas justeras flera gånger innan kameran är korrekt inställd. 

Mätningar gällande begränsade dimensioner ovanpå projektilfånget fann att plattformen 
maximalt kan uppta en yta på 3,5 meter positivt i X-led och 3,5 meter negativt i X-led (sett från 
origo i figur 1-4). Begränsningar i Y-led består av att 3,5 meter negativt sett från origo. I höjdled 
finns en begränsning i form av en betongsarg som bygger 1,3 meter i höjd. Plattformen måste 
byggas så att kamerorna kan komma över denna sarg. Figur 1-3 visar den betongsarg som 
systemet måste förhålla sig till. 

Figur 1-3: Bild som visar nuvarande konstruktion och miljöförhållanden. 
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Figur 1-4: Illustration av projektilfångets tak och byggytan. 

1.1.5 Kravspecifikation 
Denna kravspecifikation levererades av FMV T&E i samband med start av projektet. Syftet med 
denna kravspecifikation vara att ge en bild av hur systemet ska fungera och verka.

Krav:

− Höghastighetskameror skall kunna monteras på plattformen.
− Plattformen skall kunna justera kameran i X-Y led. X-led 6 meter, Y-led min 1 meter.
− Plattformen får maximalt uppta en byggyta på 24.5m2, 3,5mx7m 
− Plattformen skall kunna justera speglarna i vinkel.
− Plattformen skall kunna dra in kameraarmar vid inaktivitet.
− Plattformen skall vara förberedd för elektrisk styrning.
− Plattformen skall erbjuda väderskydd för alla elektriska komponenter. 
− Plattformen skall vara tillverkad i metall.
− Plattformen skall vara korrosionsbeständig. 
− Personal ska kunna beträda den.
− Plattformen skall erbjuda väderskydd för personal under arbete på plattformen. 
− Plattformen skall erbjuda fallskydd för personal, enligt arbetsmiljöverket.
− Plattformen skall erhålla fallskydd för utrustning, utrustning definieras som kameror och tillbehör 

till dessa. 
− Plattformen skall kunna justeras för att komma i våg.
− Plattformen ska vara modulärt byggd så att kameraarmar kan plockas bort eller bytas vid behov.
− Kameror ska individuellt kunna justeras och flyttas.  
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Kravspecifikationen är formulerad utefter FMV:s egna erfarenheter vid arbete på projektilfånget. 
Detta medför att dessa kraven inte besitter några faktiska värden. Då FMV inte har gjort några 
faktiska mätningar av tex. väderförhållandena på projektilfånget. 

1.2 PROBLEMBESKRIVNING
FMV har under de senaste två åren med framgång testat nya och egenutvecklade metoder för att 
genomföra mätningar med höghastighetskameror. Kameror och ljus monteras på kanten av 
projektilfånget, bild och ljus speglas ner mot provobjektet. Alla fästen och väderskydd med mera 
har varit provisoriska och kommit till i efterhand. Systemet behöver idag permanentas både ur 
driftsäkerhetsperspektiv såväl som rent personsäkerhetsmässigt. Utrustningen är tung och 
monteras 25 meter upp i luften, på kanten av projektilfånget, med personal som arbetar rakt under 
denna. Detta medför stora risker både gällande materialskador och ur personskadesynpunkt. 
Justeringar som görs innan skott sker idag med hjälp av träklossar och kilar, något som inte är 
tillfredsställande ur kvalitetssynpunkt. Justeringarna måste dessutom göras manuellt, vilket är 
mycket tidskrävande. 

1.3 SYFTE
Syftet och målet med studien är att utveckla koncept för ett fullt manövrerbart system avsett för 
höghastighetskameror. Plattformen skall dessutom vara konstruerad enligt alla användarkrav. 
Målet med arbetet skall vara att ta fram konceptförslag för plattformen, med hjälp av färdiga 
konstruktionselement och/eller egenkonstruerade element. Plattformen ska vara på ett sådant 
stadie i utvecklingen att funktionalitet kan bedömas med simuleringar. 

1.3.1 FRÅGESTÄLLNINGAR 
1. Hur ser ett koncept ut för att möta kundens krav?

2. Hur ska systemet förflytta en höghastighetskamera enligt kundens önskemål? 

1.4 AVGRÄNSNINGAR
Förflyttningen av kamerorna som systemet tillhandahåller ska kunna styras med hjälp av ett 
separat användargränssnitt, förslagsvis med hjälp av radio eller liknande lösning. Projektet som 
examensarbetet omfattar avser att avgränsa sig från detta gränssnitt och fokusera på den 
mekaniska konstruktionen. Där konstruktionen ska förberedas för att på ett enkelt sätt montera 
och koppla in styrningen. Den elektroniska styrningen kommer att installeras av FMV:s personal. 
Projektet avgränsar sig också till att studenterna skall ta fram ett konceptförslag med lösningar 
för konstruktionen. Koncepten skall vara utvecklade på ett sådant stadie att 
förflyttningsfunktionen kan simuleras och bedömas. 
Plattformen avser ett helt system, med kameraplattform, kameraarm och kamerafäste. Arbetet 
kommer avhandla utvecklingen av ett koncept för systemet i helhet och gå in på detalj gällande 
konstruktionen av kameraarmen i systemet. Det vill säga drivning och montering av 
kameraarmen. Med andra ord kommer inte rapporten avhandla de två resterande delsystemen. 
Rapporten kommer inte heller avhandla exakta detaljlösningar som är hållfasthetsberäknade och 
korrekt dimensionerade.
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1.5 DISPOSITION
Introduktionsavsnittet behandlar bakgrunden till arbetet och FMV:s arbete med 
höghastighetskameror. Bakgrunden leder sedan till problemet arbetet byggs kring, syftet och 
frågeställningarna som arbetet ska finna lösningen till. 
Arbetets teoretiska ramverk agerar som ett bibliotek för läsaren där detta redogör bakomliggande 
teorier och information som krävs för att förstå arbetet och arbetssättet. Det teoretiska ramverket 
kopplar till stor del till metoderna som arbetet bygger på och tankesättet kring hur metoderna 
applicerades i genomförandet av arbetet. Detta kapitel lägger grunden till varför resultatet blev 
som det blev. 
Kapitlet metoder beskriver vilka arbetsmetoder som har använts i arbetet. Metoderna beskriv och 
det argumenteras för varför de valdes. Det ges också exempel på hur de används för att ge läsaren 
en bättre bild av dem. 
Genomförande och resultat presenterade arbetets gång från start till resultat. Genomförandet 
grundar sig i tidigare beskrivna metoder och teorier. Sektionen beskriver bara genomförande och 
resultat, inga synpunkter eller värderingar läggs i resultatet i denna sektion. Utan detta kapitel 
avser bara att besvara frågeställningarna med ett resultat. 
I kapitlet Analys besvarar arbetets frågeställningar analytiskt utifrån resultatet och det teoretiska 
ramverket. Analysen avser att ge en djupgående förståelse gällande resultaten och/om de 
besvarade frågeställningarna. 
Diskussion och slutsatser avrundar arbetet med en sammanfattande diskussion av arbetet, dess 
svårigheter, rekommendationer, slutsatser och rekommendationer för framtiden.  
Sista delen av arbetet innehåller referenser, källor, bilagor och övrig information som används i 
rapporten.
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2 Teoretiskt ramverk
Det teoretiska ramverket beskriver och presenterar de olika teoriområdena som ligger till grund 
för arbetet, genomförandet och resultatet. Kapitlet agerar som bas för de beslut som tagit gällande 
metoder som har använts. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att ge en grund gällande bakomliggande teorier till frågeställning 1 har teorierna  

Engineering design och Engineering databases valts ut

För att ge en grund gällande bakomliggande teorier till frågeställning 2 har teorierna  Principles 
of Force Transmission, Konstruktion för att motverka korrosion, Linjär förflyttning och  
Engineering databases valts ut. 

2.2 Engineering design 
Teorierna i arbetet kommer utgå ifrån produktutvecklingprocessen. Processen går ut på att ett 
behov för produkten identifieras, antingen via kundbehov eller nya teknologiska möjligheter. Där 
sedan dessa är identifierade och omvandlas till en slutgiltig produkt. [3] Figur 2-1 illustrerar 
processen. 

Figure 2-1: Produktutvecklingsprocessen 

Syftet med processen är att organisera och strukturera processen vid utveckling av en ny produkt. 
Processen i sig består av olika delmoment, exempel på dessa är projektdefinition, konceptdesign, 
produktutveckling och marknadsföring. Andra exempel på delmoment illustreras i figur 2-1. 
Syftet med delmomenten är att ge projektteamet en väg att följa och förenkla komplexa problem i 
projektet. Fördelar med metoden är att det ger teamet riktlinjer för projektet och mål med 
projektet. Nackdelar är dock att metoden kan begränsa individens fritänkande i projektet, om 
metoden appliceras för hårt. Därför ska metoden endast användas som riktlinjer i projektet. [3]
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2.3 Principer för kraftöverföring och förflyttning 
Vid konstruktion av komponenter som skall hantera och förflytta krafter krävs det att 
konstruktören förstår hur dessa ska appliceras och hur ansvariga system fungerar. Det handlar om 
hur krafterna och rörelse ska förflyttas, ändras och sammanfogas. Det finns ett antal riktlinjer när 
ingenjörer ska konstruera system och komponenter som ska hantera krafter och förflyttning. 
Exempel på en av dessa riktlinjer är att minimera eller undvika alla plötsliga förändringar som 
sker i riktningen som kraften rör sig med. [3]

Kraftförflyttning kräver en förståelse av hur applikationen av krafter påverkar komponenterna 
axiellt och radiellt. Dessutom kommer dessa krafter att skapa deformationer i form av böjning 
och vridning i varje sektion av komponenterna. I dessa sektioner kommer det som moteffekt 
skapas interna krafter som måste vara ekvivalenta med de yttre lasterna. När dessa laster är 
bestämda kan de börja jämföras med materialegenskaper. Med detta i åtanke så ska 
kraftöverföring enligt Leyer göras på följande sätt: 

´”If  a  force  or  moment  is  to be  transmitted  from  one  place  to another with the minimum 
possible deformation, then the shortest and most direct force transmission path is the best.” [4]

Om principen kan appliceras leder det till att material minskas och deformationerna minskas. 
Detta stämmer speciellt om konstruktionen endast behöver utsättas för tensile eller compressive 
stress. För att dessa typer av krafter orsakar mindre deformationer än spänning orsakad av 
vridning och böjning. Principen kan ytterligare illustreras med ett enkelt exempel då en 
konstruktion ska monteras på ett betonggolv. 

Figur 2.2 [5]

Som Figur 2.2 illustrerar ger lösning “a” en styvare och mer direkt kraftöverföring, jämfört med 
resterande lösningar. Lösningens form medför dessutom till att böjning och vridningen i detaljen 
minimeras, samtidigt som material och storlek på lösningen är minimal. Så i detta fall är  Leyers 
metod korrekt, dock kommer lösningsvalet också bero på vad för krav som ställs på 
konstruktionen. [3][4]
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2.4 Konstruktion för att motverka korrosion 
Ofta i konstruktionssammanhang kan korrosion endast minimeras och inte helt förhindras på 
grund av krav från kund eller ekonomiska skäl. Anledningen till detta är att material som är helt 
korrosionsbeständiga ofta är dyra eller svåra att bearbeta på ett effektivt sätt. Med detta i åtanke 
händer det att fokus måste ligga på att motverka korrosion inte handlar om att välja 
korrosionsbeständiga material utan istället skydda material från korrosion. [3] [5] 

Det finns vissa riktlinjer vid konstruktion för att motverka korrosion. Några av dessa är att i första 
hand att välja material är korrosionsbeständiga. Om detta inte är möjligt, skydda materialen från 
korrosion. Slutligen ska korrosion motverkas på alla områden i en konstruktion som är bärande 
eller utsätts för krafter. Detta medför att teori 2.5 och 2.4 verkar i symbios. [3]

2.4 Linjär förflyttning 
För att förflytta ett objekt från punkt A till punkt B är alltid den kortaste vägen en rak linje. Detta 
görs genom linjära förflyttningssystem. Systemen bygger på att ett objekt ska färdas längs en 
utplacerad bana i en linjärrörelse. Funktionen i systemet är att minimera friktionen under 
förflyttning och tillhandahålla stöd för de krafterna som uppstår när objektet rör sig, krafterna i 
detta fall är tyngden på objektet och rörelseenergin. [6]

2.4.1 Linjära Stöd 
Vid förflyttning linjärt kan det krävas att konstruktionen har någon form av stöd. För att avlasta 
drivningen och medföra extra stöd och skydd för vridning eller större laster. [6]

Kulbussningar 
Kulbussningar användas för att förflytta objekt linjärt med en stor precision. Bussningarna 
vandrar på en axel som guidar den längs med den utsatta rörelsebanan. Bussningarna är 
konstruerade på sådant sätt att kulor är placerade längs med bussningen. Kulorna har sedan 
kontakt med axeln och rullar när bussningen transporteras längs med axelns bana. Detta 
minimerar friktionen och gör att lagren kan förflyttas snabbt och ta emot stora krafter. 
Kulbussningar medför också stor precision i systemet. Se figur 2-3 för sprängskiss på en 
kulbussning. [7]
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Figur 2-3 SKF kulbussning.

Skenor 
Skensystem (figur 2–4) för linjär förflyttning är ett system som bygger på att vagnar med kullager 
förflyttas längs en styrskena. Kullagren och skenan kan konstrueras olika beroende på vad för 
krav som ställs på systemet, dock är principen densamma. Fördelar med denna typ av system är 
att formen på skena och lager kan konstrueras olika utefter applikation och krav. Ytterligare kan 
systemen i vissa fall också integrera drivsystem. Precisionen i systemet kan också varieras utefter 
lager typ och sken typ.  [8]

Figur 2-4: HepcoMotion GV3, system för linjär styrning. 

Lagerbussningar
Lagerbussningar är ett konstruktionselement som används vid rotation, oscillation och linjär 
förflyttning. Funktionen i lagret består av att lagret placeras på en axel som styr rörelsen. Lagret 
består av olika material som minimerar friktionen på axel och medför enklare förflyttning. 
Applikationen av lagret bestämmer materialet som har kontakt med axeln, exempel på material är 
metallegeringar och polymerer. Fördelar med detta konstruktionselement är att enheten kan 
hantera stora laster och hantera påfrestande miljöer vid rätt materialval på axel och glidytan.  [9]  

Figur 2-5: lagerbussning.
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2.4.2 Drivning för linjärförflyttning 

Kuggstång och Pinion (kugghjul) 
Kuggstången (figur 2-6) är en lång rak balk som är utskuren efter en viss kugghjulsprofil. Detta 
konstruktionselement agerar som bana och riktning för ett pinion. Pionen vandrar i kuggstångs 
kuggar. Systemet fungerar genom att rotationsrörelsen från pinionen omvandlas till en 
linjärrörelse med hjälp av kuggstången. Dimensionering på kuggar och dimension på pinionen 
bestämmer utväxling och kraft som systemet kan hantera. [10][11]

Figur 2-6: kuggstång och pinon. 

Kulskruv 
Kulskruven är ett konstruktionselement som omvandlar rotationsrörelse till en linjärrörelse 
genom en skruv och ett korresponderande lager. Lagret är en av en speciell typ som bygger på att 
kullagerkulor är placerade i en bana som liknas vid en gänga. Denna bana är då densamma som 
gängorna på skruven. Systemet erfordrar mycket god precision och kan specificeras specifikt 
efter de laster som kommer appliceras och förflyttas, Skruven och lagret kan också specificeras 
efter miljön som systemet kommer användas i, med tätningar, avstrykare och smörjning. [12]

Figur 2–7: Illustration av kulskruv. 
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Kedjedrift 
kedjedrift används för att förflytta rotationsrörelse från en punkt till en annan. Exempel på detta 
är till exempel en cykel. Systemet kan dessutom nyttjas till linjär förflyttning då kedjan som 
förflyttar rotationsrörelsen rör sig linjärt. Detta åstadkoms genom att objektet som ska flyttas 
linjärt fäst på kedjan. Fördelar med kedjedrift är att dom är mycket miljötåliga, liten energiförlust 
i systemet och kan användas på vid korta och långa förflyttningar. Nackdelar är att kedjan 
behöver mycket underhåll i form av smörjning och spänning. [13]

Figur 2–8: Illustration kedjedrift.

2.5 Engineering database 
Inom produktutveckling är Enginering databases ett viktigt verktyg för att finna användbar 
information om komponenter och inspiration till lösningar. Huvudsyftet med att använda sig av 
detta är att ingenjörer kan:

- Snabbt hämta användbar information.
- Finna information som kan inspirera till nya innovativa lösningar.
- Förvara konstruktionsinformation. 

Fördelar med att använda sig av denna metod är att information enkelt kan hittas och förvaras, 
vilket kan medföra stora tidsvinster i projektet. Dock anses denna metod bara effektiv om 
information är uppdaterad och informationen är trovärdig. 

Ytterligare fördelar med att använda sig av databaser är att ingenjörer kan finna redan existerande 
komponenter som löser problemen i deras respektive projekt. Detta kan ge stora vinster vad 
gällande tid och ekonomi. Då komponenter enkelt kan köpas in och adapteras till produkten. 
Jämfört med att företaget själva skulle konstruera en komponent.  [14]
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2.6 Teori arbete hög höjd 
Enligt arbetsmiljöverket skall det vid arbete på höjd högre än två meter finnas fallskydd som 
förhindrar att skada genom fall sker. Fallskydsräcken är en typ av kollektiv skyddsanordning som 
har ett räcke med tillräcklig hållfastighet och ca 1 meter högt. Dessa räcken behöver därför bestå 
av 3 tvärsgående reglar, vila benämns ´´fotlist´´ ´´mellan ledare´´ och ´´överledare´´ där 
´´fotlisten´´ bör vara ca 150 mm högt. Dessa räcken skall vara konstruerade så att fall under 
genom eller över inte kan ske. [19]

Figur 2-8: Illustration av fallskydd vid arbete på hög höjd. 
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3 Metod 
Detta kapitel illustrerar vilka metoder som användes för att utföra studien. Metoderna motiveras 
till varför dem användes. Slutligen diskuteras validitet och reliabilitet.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara frågeställningarna har arbetet utgått ifrån produktutvecklingsprocessen. En 
förstudie har använts för att få en fördjupad bild i problemet. Förstudien gjordes dels genom 
samtal med ansvarig uppdragsgivare och vid analys av hur FMV jobbar med 
höghastighetskameror. Förstudien resulterade i en initial kravspecifikation och 
problemformulering som la grunden för arbetet. Detta steg gjorde det enklare att börja bryta ner 
problemet och kraven i funktioner som sedan löstes med hjälp av brainstorming. Koncepten som 
genererades under brainstormingen utvärderades med hjälp av en Pugh’s matris och 
genomförbarhetbedömningar i samråd med experter. Detta resulterade i ett koncept som vid 
vidareutveckling kommer kunna lösa kundens krav och önskemål. 

Frågeställning 2 angrepps på liknande sätt med hjälp av produktutvecklingsprocessen och tidigare 
nämnda steg genomfördes för att nå ett koncept. Konceptet genomgick sedan Embodiment design 
process för att nå ett slutgiltigt koncept med specificerade detaljlösningar. 

3.2 Produktutvecklingsprocessen
Metoden använd i projektet kommer utgå i engineering design processen. Processen går ut på att 
det finns ett behov för produkten, antingen via kundbehov eller nya teknologiska möjligheter. [3] 
Figur 2–1 illustrerar processen. 

Arbetet kommer börja med att kundens krav och önskemål identifieras. Detta är det viktigaste 
steget i processen för att säkerhetsställa att all information till underlaget finns för att börja med 
en konceptgenerering. Utan detta kan produkten sakna viktiga funktioner och/eller krav. Vilket 
kan leda till kostsamma ändringar i slutskedet av processen.  [15]

3.3 Konceptgenerering 
Denna fasen i arbetet utgår ifrån att arbeta med kraven för att framställa koncept med funktioner 
som uppfyller kundens krav, attribut och önskemål. Koncepten skall inte vara färdigställda 
koncept, utan det ska finnas rum för ändringar och förbättringar av koncepten under 
konceptgenereringens gång. I slutet av denna fas ska ett färdigt koncept vara framställt, som 
sedan ska utvecklas vidare till en färdig produkt.  [3]. 

3.3.1 Nedbrytning av krav till funktioner 
Konceptgenerering kommer ta vid i att omformulera kraven till en huvudfunktion. Syftet med 
detta är att alla lösningar ska anknyta till att lösa huvudfunktionen. När denna funktion är 
definierad kan den delas upp stödfunktioner, som löses individuellt. Anledningen till denna 
metod är att den bjuder in till att finna nya innovativa lösningar på problem och funktioner, 
samtidigt som det minskar komplexiteten i produkten. [3]

3.4 Metoder för att finna koncept
När huvudfunktion, stödfunktioner och uppgiften är fastställd, kan dessa börja lösas med koncept 
som uppfyller kraven från kunden. Arbetet kommer använda sig framförallt brainstorming för att 
generera koncept och lösningar. [3]
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3.4.1 Brainstorming 
Metoden brainstorming har som syfte att generera ett stort antal nya idéer. Upplägget för metoden 
kan se olika ut beroende på i vilket sammanhang den appliceras. En förutsättning för att 
brainstorming ska fungera är att alla deltagare är öppensinnade, har bred erfarenhet och har olika 
tankesätt. Detta medför att metoden kan frambringa ett stort antal idéer. [3]

Brainstorming är en effektiv metod för att finna lösningar på nya problem och bidrar också till att 
ingenjören tar med sig idéerna vidare till framtida problem. Med andra ord aven om sagd lösning 
inte löser problemet, kan ingenjören ta med sig informationen vidare till nästa problem där 
lösningen kan fungera. [3]

Under konceptgenereringsfasen finns det ofta ett flertal lösningar på de redan etablerade kraven, 
problemen eller kärnproblemen. Detta kan leda till att ett stort antal teoretiska lösningar kan 
uppkomma under fasen. [15]

3.4.2 Tips från experter 
Genomgående i arbetet kommer experter konsulteras. Anledningen till detta är att få kvalitativ 
input och feedback på idéer och lösningar. Dessutom sparar det tid i på grund av att 
informationsinhämtningen från externa källor minskar. Experter kommer också närvara vid 
genomförbarhetbedömningar och utvärderingar. Detta också på grund av att spara tid och få 
användbar kritik på lösningar.  [3]

I detta arbete kommer tipsen innefatta erfarenheter från fotogruppen på FMV. Anledningen till 
detta är att de har stor kunskap kring miljön och hur systemet kommer användas. Därför kommer 
de att konsulteras i besluten gällande vilket eller vilka koncept som kommer tas vidare under 
genomförande av studien. 

3.5 Utvärdering av koncept 
Koncepten måste sedan utvärderas med hjälp av strukturerade metoder. Utvärderingen kommer 
ske med hjälp av Pughs matris och genomförbarhetbedömningar. 

3.5.1 Pughs Matris 
För att undersöka hur koncepten lever upp till prestanda och krav kan ett antal metoder tillämpas. 
En metod är Pughs matris. Matrisen bygger på att kriterier ställs upp med hjälp av kraven från 
kravspecifikationen. Sedan viktas dessa krav 1-5 för att symbolisera vilket eller vilka krav som är 
viktigaste. Efter detta jämförs varje koncept mot kraven. Jämförelsen ställs upp genom att 
undersöka om konceptet presterar bättre, lika eller sämre än referensen. I matrisen tilldelas 
koncepten följande betyg efter prestation: 

“+” = Koncept presterar bättre än referens.

“-” = Konceptet presterar sämre än referens. 

“0” = Konceptet presterar lika som referens.  

För att ställa upp och vikta kraven i utvärderingen är ett måste vid användning av Pughs matris. 
Dock kan det ses som svårt i konceptgenereringsfasen att finna exakt data på kraven. Där krävs 
det att vissa krav uppskattas eller att det fastställs via en skala på hur bra konceptet uppfyller 
kravet, ett exempel är kostnad. Då det är svårt att fastställa ett exakt pris i denna fas, kan det 
fastställas ett kostnadsindex gällande hur dyr lösningen är jämfört med det andra lösningarna. [3] 
[16]
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För att besluta vilket eller vilka koncept som ska jobbas vidare med efter konceptgenereringen 
krävs detta att prestanda och kvalitetskrav sätts upp för koncepten. Detta i sin tur genererar data 
och några enkla beräkningar kan krävas för vidare undersökning. 

Figur 2–2: Mall Pugh’s matris 

3.5.2 Genomförbarhets bedömning 
För att snabbt sålla bort koncept efter en konceptgenereringsprocess kan med fördel en 
genomförbarhetsbedömning genomföras. Bedömningen går ut på att koncepten utvärderas med 
hjälp av tidigare kunskap eller hämtad information. För att denna process ska genomföras 
effektivt krävs det att utövarna besitter tillräckligt med kunskap om koncepten eller inhämtar 
denna via externa kanaler såsom databaser eller via experthjälp.  [16]. 

3.6 Embodiment and detail design process 
Efter att den konceptuella lösningen på problemet har fastställt måste den sedan utvecklas till en 
produktionsfärdig produkt. Under denna fas måste den övergripande layouten, formen och 
produktionsmetoden bestämmas för att ta vidare arbetet till nästa fas. Ytterligare i denna fas 
måste de teknologiska och ekonomiska aspekterna vägas in ytterligare för att fastställa den 
slutgiltiga designen. Målet med detta är att designen efter denna fas ska vara fastställd på en 
sådan nivå att funktion, hållfasthet, produktion, montering och kostnad kan kontrolleras.  [3]

Embodiment and detail design process består av en mängd steg och kontroller av konceptet där 
dessa konstant utvärderas och kontrolleras för att identifiera fel och för att optimera 
konstruktionen utifrån de satta kriterierna. Metoden är komplex på grund av att: 

- Många processer måste pågå samtidigt.
- Många processer måste repeteras efter att information har samlats in. 
- Ändring på vissa komponenter kan påverka andra komponenter. 
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Med detta i åtanke finns det inte en strikt metod för att utföra embodiment and detail design 
process, för att varje fall av produktutveckling är unikt. Processen kan istället ses om en metod 
som måste anpassas och skräddarsys till varje unikt fall. [3]

figur 3-3: Bild som illustrerar steg i embodiment and detail design process, enligt Pahl [3]

3.6.1 Arbetets struktur på embodiment and design process 
I och med att metoden varierar mellan olika projekt väljer arbetsgruppen att plocka ut dem 
delarna ur embodiment and detail design process som är relevanta för detta projekt. Anledningen 
till detta är att arbetet inte kommer avhandla de ekonomiska aspekterna, vilket specificeras i 
avgränsningarna. Konstruktionen kommer inte heller utvecklas till ett sådant stadie att alla 
aspekter kan vägas in i processen. Då information saknas gällande till exempel absolut 
hållfasthet. Därför kommer arbetets embodiment and detail design process följa dessa steg: 

1. Layout. I detta steg läggs en layout (en enklare modell) för systemet i helhet. Krav som 
bestämmer storlek och form plockas ut, för att bestämma avgränsningarna för systemet. 
Funktionsbärande komponenter förfinas och bestäms. Alla stöd komponenter till de 
funktionsbärande komponenterna plockas ut och ges en enkel modell med form och 
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funktion. Dessa sätts sedan ihop i en sammansatt modell för utvärdering. Efter 
utvärdering av preliminär layout, förfinas alla stödkomponenter  

2. Utvärdering av systemet. Systemet i helhet utvärderas efter krav uppsatta av kund. Detta 
görs med hjälp av simuleringar och CAD. Dessa simuleringar avser kinematik och 
förflyttningen som systemet ska erhålla. Om någon komponent inte möter kundens krav, 
konstrueras denna om för att möta uppsatta krav. Kritiska komponenter som erhåller 
förflyttning och är lastbärande skall utvärderas genom beräkningar hämtat från leverantör. 

3. Optimering av system. Här optimeras systemet för att bli produktionsvänligare, lättare, 
minska materialåtgång och möta kraven bättre. Mindre konstruktionselement bestäms 
också, så som skruvar, muttrar, svetsfogar och ytbehandling.  

4. Sammanställning. Det slutgiltiga resultatet sammanställs i en ihopsatt modell tillsammans 
med alla komponenter.

3.7 Konstruktion och utvärdering av konstruktionen
För konstruktion och visualisering av koncept kommer dessa att moduleras i CAD-programmet 
Solid Works 2018. Anledningen till att denna programvara har valts är att under tidigare kurser i 
konstruktion vid JTH har Solid Works använts. Med detta som grund anses att Solid Works 
lämpas mycket väl till att modellera koncepten, verifiera funktion via simuleringar och 
kontrollera passform i monteringsmodeller.  

3.8 Validitet och Reliabilitet
Användandet av källor i form av äldre litteratur gällande produktutveckling kan sänka 
reliabiliteten i arbetet. Då forskningen är daterad till sent 90 tal och tidigt 2000 tal. Detta medför 
att vissa metoder kan ha utvecklats till de bättre och detta tas då inte upp i denna litteratur. Det 
som påverkas av detta är framförallt teorierna som arbetet bygger på och vissa metoder. En 
bedömning har dock gjorts av dessa metoder och teorier. Bedömningen visar på att dessa metoder 
och teorier är fortfarande aktuella. Då dom idag undervisas på JTH och fortfarande används i 
industrin. Detta tyder på att teorierna och metoderna fortfarande är aktuella. Ytterligare för att 
motverka detta har studien använts sig av den senaste informationen om aktuella 
konstruktionselement som arbetet berör. 

En tydlig risk finns i att metoderna som används för konceptsållning och konceptutvärdering kan 
minska reliabiliteten. Detta på grund av att metoderna ska utföras objektivt, t.ex. att krav ska 
viktas eller att koncept ska jämföras objektivt mot varandra sett till ett visst krav. Det kan då lätt 
leda till att egna uppfattningar eller värderingar bildas, vilket resulterar i att resultatet blir olika 
om två olika personer använder samma metod. För att motverka detta har alla metoder och 
utvärdering skett i samråd med experter från FMV. För att just minska denna påverkan av 
personliga åsikter och värderingar. I övrigt är validiteten och reliabiliteten god, då metoderna och 
teorierna har bidragit till insikt i problemen och frågeställningarna, som i sin tur har genererat det 
slutgiltiga resultatet.
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4 Genomförande och resultat
Kapitlet beskriver hur studien har använt sig av tidigare beskrivna metoder för att finna ett 
resultat på frågeställningarna. Observera att plattformen/systemet avser systemet i helhet och 
kameraplattform avser ett delsystem i plattformen. 

4.1 Frågeställning 1 Hur hade en kameraplattform konstruerats för 
att möta kundens krav? 

Här kommer genomförandet av studien dokumenteras som sedan ledde fram till resultatet på den 
första frågeställningen. Kapitlet beskrivs i kronologisk ordning. 

4.2 Funktion och krav
Se kapitel 1 för förstudie och kravspecifikation. Då frågeställning 1 avser att finna en konceptuell 
lösning på kameraplattformen i helhet, kommer kravspecifikationen ligga till grund för tre 
stycken funktioner som ska lösas. Detta görs på en konceptuell nivå och syftet detta är att lösa 
dessa tre funktioner. Kravspecifikationen bryts ner i tre huvudkrav som sedan omformuleras till 
funktioner. 
Systemet skall vara en arbetsyta för fotogruppen på FMV T&E för att arbeta med deras 
höghastighetskameror vid filmning av objekt och prov ovanifrån. Detta ställer krav på 
utrustningen i form av arbetssäkerhet och i form av att garantera en mätnoggrannhet vid 
användning av systemet. Provverksamheten ställer också kravet att systemet måste vara flexibelt 
vid användning, då olika prov kräver olika typer av inmätning och antal kameror. Därför måste 
det nya systemet vara adapterat för ett flertal kameror som enkelt kan förflyttas och monteras 
efter behov. 

4.2.1 Krav förflyttning 
Systemet ska kunna förflytta kameror i två frihetsgrader, X och Y. Förflyttningen ska ske linjärt 
längs med projektilfånget (X-led), från 0–6 meters förflyttning. För att kunna få objektet i bild för 
kamerorna. Justeringen måste ske exakt med steg för att kunna uppnå bästa möjliga resultat vid 
användning, annars riskerar provresultat att bli felaktiga. Vilket kan resultera i stora kostnader 
och tidsåtgång. Se figur 1-4 för koordinatsystem över byggyta

Förflyttning av kameran ut över plattformen (Y-led) ska ske linjärt, 0–1 meter. Detta måste också 
ske med en stor precision för att uppnå bästa resultat. Denna förflyttning ska också medföra en 
förflyttning till ett serviceläge. I serviceläget ska personal enkelt kunna utföra service av kameran 
som används och tillse systemet. Se figur 1-4 för koordinatsystem över byggyta 

4.2.2 Krav användargränssnitt
Användargränssnittet för systemet delas upp i två delar. Användning vid verksamhet och 
underhåll vid inaktivitet. Vid användning av systemet skall all förflyttning ske via fjärrstyrning. 
Detta medför att komponenterna som används vid förflyttning skall vara adapterade för 
fjärrstyrning med elmotorer. Avgränsningar specificerad att detta arbete inte innefatta utveckling 
av styrsystem för dessa elmotorer. Utan det kommer innefatta utveckling av linjärförflyttning 
som kan styras av elmotorer. 

Systemet skall erbjuda en arbetsyta för personal vid användningen. Ytan ska bestå av ett golv 
anpassad för att tre stycken personer kan vistas på den. Plattformen ska tillhandahålla en yta på 
24,5m2 (7mx3,5m). På arbetsytan skall det också finnas avlastningsplatser för utrustning och 
verktyg. Förvarande av kablage för styrsystem och kamerautrustning skall också finnas. 
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4.2.3 Krav Produktmiljö
Provsystemet kommer att vistas utomhus året om och därför kommer den yttre miljöpåverkan 
vara stor. Exempel på detta är snö, is, vind och sand. Även värmeväxling som kommer att 
påverka materialet i form av expansion, krympning samt korrosion. Detta medför att systemet 
måste konstrueras så att det har toleranser och material som tål den miljö de kommer befinna sig 
i.  Figur 1-3 visar exempel på miljöförhållanden som systemet måste kunna verka i. 

Systemet måste också vara anpassat för de prov och tester av militära materiel som systemet ska 
medverka i. Miljön vid dessa prov kan vara mycket skadlig, då systemet ska verka i prov som 
innefattar sprängningar och ammunitionstester. Detta medför risken för att systemet oavsiktligt 
kan träffas eller utsättas för splitter. Kravet som då ställs på konstruktionen är att den ska kunna 
vara anpassad för att verka i denna typ av miljö. 

Enligt arbetsmiljöverkets krav skall det finnas ett staket som förhindrar fall från plattformen då 
arbetet kommer ske på ca 25 meter höjd. Detta går därför att översätta i krav som innebär att det 
skall finnas en form av fotlist som går upp från golvet ca 150mm samt ett staket. 
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4.3 Omformulering av krav till funktioner
För att minska komplexiteten av kravspecifikationen och göra den enklare att förstå 
omformulerades kraven till tre funktioner som ska lösas via koncepten som generas. 

4.3.1 Funktion förflyttning av kamera 
Huvudfunktionen för systemet är att förflytta kameror enligt frihetsgraderna X-led och Y-led. 
Detta ska göras kontrollerat och linjärt, för att systemet ska kunna ge god funktion vid 
användning. Linjärt i detta avseende syftar till att systemet ska kunna röra sig längs en 
predikterad bana av linjär typ. Kontrollerat avser att systemet ska kunna röra sig längs denna 
predikterade bana utan oväntade stopp eller avvikelse från den predikterade banan. Med detta i 
åtanke definieras huvudfunktionen i systemet till följande: “Förflytta kameraenheten längs 
predikterad linjär bana, utan störningar eller stopp”.  

4.3.2 Funktion Plattform 
För att personal vid drift av systemet ska kunna driftsäkra och använda systemet krävs det att 
systemet tillhandahåller en arbetsyta. Syftet med arbetsytan är att personalen enkelt ska kunna 
montera kameraenheter och tillbehör på systemet, serva systemet och kunna förbättra 
driftsäkerheten. Denna stödfunktion definieras som: “medge arbetsyta”  

4.3.3 Funktion miljöskydd
Miljöskyddet är en central funktion i systemet, funktionsbärande komponenter måste skyddas 
från extern miljöpåverkan för att motverka fel eller stopp vid drift. Om inte dessa anpassas efter 
detta kan det leda långa stop i verksamheten på FMV. Systemet måste dessutom inneha funktion 
gällande fallskydd enligt arbetsmiljöverkets regler.   

4.4 Konceptgenerering 
Vid konceptgenerering av systemet och lösningen av funktionerna uppkom två metoder/koncept 
för systemet. Koncepten uppkom via studierna av det nuvarande systemet och med hjälp av 
brainstorming. I detta fall togs det stor hänsyn till de tre uppsatta funktionerna för att komma 
fram till två genomförbara koncept. Koncepten beskrivs nedan. Dessa koncept innehåller i 
specifika lösningar eller konstruktionselement. Utan syftar till att finna ett gränssnitt och metod 
som systemet ska använda sig av för att uppnå kraven och de önskade funktionerna. 
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4.4.1 Koncept 1 
Koncept 1 bygger på det redan existerande systemet, se figur 1–3. Konceptet består av en 
plattform med fast monterade armar för montering av kamera och spegel. För att lösa funktionen 
med förflyttning av kamera i X-led förflyttar sig hela plattformen längs med underlaget. Y-leds 
förflyttning sker via att armen förflyttar sig på plattformen. Plattformen erbjuder ett golv och 
arbetsyta för personal och utrustning. Plattformen kläs i väggar och tak för att skydda personal 
och utrustning miljöpåfrestningar och fallrisk. Konceptet ska dessutom byggas på ett sådant sätt 
att den skydda i största möjliga mån av betong på projektil fången. 

Figur 4–3: Visuell beskrivning av koncept 1.
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4.4.2 Koncept 2
Koncept 2 (se figur 4–4) använder sig utav en större fast plattform som täcker det område på 
testytan nedanför projektilfånget där armarna rör sig längs med plattformen. Armarna rör sig 
linjärt på plattformen i X och Y-led. Kamera och spegelfäste montera på armarna. Plattformen 
innehar ett golv och arbetsyta för personal och utrustning. Den byggs med väggar och tak för att 
minimera fallrisk och miljöpåverkan. Kameraarmarna rör sig längs med en nedsänkt bana i 
golvet. Dessa armar kan enkelt plockas bort eller läggas till efter behov. De fallskydd som skall 
lösas görs av de staket som går längs framsidan. Detta förhindrar därför fall genom över och 
under då staketet är så pass lågt att det inte går att trilla igenom det. Fotlisten löses genom att 
använda den betongsarg som finnes runt den främre delen av projektilfånget, se figur 1-3 för 
denna betongsarg. Detta görs genom att golvet på plattformen placeras lägre än den sagda 
betongväggen.

Figur 4–4: Visuell beskrivning av koncept 2.
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4.5 Konceptutvärdering 
Vid val av konceptuell lösning gjordes valet med hjälp av en Pughs matris och en 
genomförbarhetsbedömning 

Pughs matris gjordes efter att de 5 viktigaste kraven valdes ut och viktas 1–5. Där 5 var högst 
rangordnade och 1 lägst. “Krav produktmiljö” sattes som högst rangordnat krav (5). Detta på 
grund av arbetsmiljöverkets krav, om dessa inte kan uppfyllas kan inte systemet brukas av 
personalen. Vilket leder till att systemet är obrukbart. “Krav förflyttning kamera” viktades till en 
4: a. Anledningen till detta är att huvudfunktionen i systemet ligger i detta krav och om denna 
inte uppfylls tappar systemet dess huvudsakliga funktion.  “Krav användargränssnitt” sattes till en 
3:a då dessa krav inte är avgörande för systemet funktion eller bestämmer om systemet kan eller 
inte kan byggas. Som referens sattes den provisoriska lösningen som FMV använder idag, se 
figur 1-4. 

Figur 4-5: Pughs matris över konceptval

Pughs Matrisen visar att båda koncepten presterar bättre än den nuvarande lösningen. Vid 
bedömning av koncepten sågs det att “Koncept 2” var en bättre lösning. Anledningen till detta är 
att konceptet har möjlighet att lösa “Krav förflyttning kamera” på ett bättre sätt, då 
konstruktionen medför att en mindre massa måste förflyttas. I detta fall krävs detta att armarna 
med kamera och spegel ska förflyttas, jämfört med “Koncept 1” då en hel konstruktion måste 
förflyttas. Vilket kan medföra större materialåtgång och behov av större linjära förflyttnings 
element. Utifrån för- och konceptstudien bedömdes att koncept 2 var den mest lovande att 
fortsätta utveckla till den slutgiltiga produkten.
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4.6 Frågeställning 2: Hur ska systemet förflytta en 
höghastighetskamera enligt kundens önskemål? 

Efter framtagande av huvudkonceptet på systemet, utfördes ett vidare arbete kring hur kameran 
ska förflyttas i systemet. Detta genomfördes genom att utveckla ett koncept för 
förflyttningssystemet åt kameran som ska appliceras på redan framtaget huvudkoncept.

4.7 Uppdelning av huvudkonceptet
För att göra systemet mer greppbart ur ett produktutvecklingsperspektiv delas hela systemet upp i 
tre stycken delsystem: kameraplattform, kameraarmen och spegel-kamerafäste. Detta görs för att 
bestämma vilka komponenter i systemet som måste utvecklas för att kunna åstadkomma önskad 
förflyttning av höghastighetskameran. Delsystemen definieras nedan och deras funktioner. Se 
figur 4–7 för bild över delsystemen.

Figur 4-7: bild på huvudkoncepten med delsystem markerade och koordinatsystem.

4.7.1 Kameraplattform
Kameraplattformen i systemet ska utgöra ramen och grunden för konstruktionen. Delsystemet 
skall erbjuda monteringspunkter för kameraarmen och resterande komponenter. Ytterligare ska 
plattformen erbjuda en arbetsyta, väderskydd och fallskydd för komponenter och personal. 

4.7.2 Kameraarm
Delsystemet kameraarm utgör grunden för montering av kamera-och spegelfästet, systemet 
ansvarar dessutom för de linjärförflyttningarna i X- och Y-led. Armen ska tillsammans med 
komponenterna ansvara för drivning, stöden och miljöskydd av rörliga komponenter. 
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4.7.3 Spegel-Kamerafäste
Kamerafäste och spegelfäste utgör monteringsmöjligheter för mätutrustningen i systemet. 
Delsystemet skall erbjuda montering och justering för höghastighetskamera och spegel, det vill 
säga den finjusteringen för att mäta in kamerabilden noggrant över testobjektet och inte själva 
drivning i frihetsgraderna X-led samt Y-led.

Vid analys av delsystem fastslogs det att “kameraarmen och drivningen” ansvarade för att uppnå 
den önskade förflyttningen av kameran. Detta beslut medför att frågeställning 2 kommer syfta till 
att utveckla ett koncept som åstadkommer en förflyttning av höghastighetskameran i systemet. 

4.8 Krav på delsystem kameraarm 
För att starta konceptgenereringen på kameraarmen måste en ny kravspecifikation upprättas 
gällande detta delsystem. Detta delsystem ansvarar för att huvudfunktionen i det kompletta 
systemet fungerar korrekt. All förflyttning av kamerorna kommer ske med hjälp av kameraarmen.  
Dessa förflyttningar är i X och Y-led. Denna förflyttning X-led respektive Y-led ska ske i en 
linjär rörelse. Huvudkraven som skall lösas presenteras nedan och därefter presenteras en ny 
kravspecifikation som beskriver kraven som skall uppfyllas av delsystemet.

4.8.1 Förflyttning X-led 
Förflyttningen X-led sker linjärt längs med plattformen, slaglängden på denna rörelse ska vara 
över 6m. Rörelsen ska ske kontrollerat och med stor precision. Syftet med denna rörelse är att 
kameran enkelt ska kunna riktas in över hela provytan nedanför projektilfånget.

4.8.2 Förflyttning Y-led
Förflyttningen i Y-led avser att armen ska kunna röra sig ut över plattformskanten för att rikta in 
objekt på provytan. Kameraarmen ska också via denna förflyttning kunna köras in på plattformen 
för att förvaras vid inaktivitet, servas och för att personal enkelt och säkert ska kunna montera 
vald utrustning för prov.

4.8.3 Driftsäkerhet 
De rörliga delarna som ansvarar för förflyttningen av kameraarmen utsätts för stora 
miljöpåfrestningar från omgivningen. Med miljöpåfrestningar menas korrosiva miljöer, med fukt, 
väta och temperaturförändringar. Dessutom förhållanden där systemet utsätts för snö, vindlaster, 
smuts, damm och is. 

Delarna ska vara operativa i alla typer av klimat och kunna vara inaktiva under en längre period 
när systemet inte används, för att sedan tas i drift utan större tillsyn. Därför måste alla 
komponenter vara anpassade för att tåla dessa typer av miljöer och klimat.

4.8.4 Kravspecifikation kameraarm
− Armen skall kunna förflyttas min. 6m i X-led. 
− Armen skall kunna förflyttas min. 1m i Y-led. 
− Systemet ska vara anpassat för rådande miljö och klimat. 
− Systemet ska vara modulärt. 
− Armar ska kunna flyttas oberoende varandra.
− Minimera bygghöjd.
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4.9 Omformulering av krav till funktioner 
Funktionen som systemet i sin helhet ska tillhandahålla är att en höghastighetskamera ska kunna 
förflyttas enligt givna frihetsgrader, för att ge operatören en god bild över provytan. Vid 
nedbrytningen av huvudkonceptet i delsystem sågs det att ansvar att förflytta kameran i givna 
frihetsgrader låg hos kameraarmen. Därför utsågs huvudfunktionen den samma hos kameraarmen 
som hos huvudkonceptet. Huvudfunktionen hos delsystemet kameraarmen är att kunna förflytta 
en höghastighetskamera, i givna frihetsgrader. 

När huvudfunktionen var etablerad kunde delsystemet enklare brytas ned i stödfunktioner. 
Stödfunktioner till systemet sattes för att ge en bättre bild av systemets funktioner och nya 
lösningar till dessa, jämfört med att försöka lösa alla önskade funktioner via en huvudfunktion. 
Nedbrytningen i stödfunktioner resulterade i tre stycken stödfunktioner. Dessa är: Förflytta 
kameran i Y-led, förflytta kameran i X-led och driftsäkra systemet. 

4.9.1 Stödfunktion 1
X-leds förflyttningen ska vara oberoende all annan rörelse i systemet. Förflyttningen ska ske i X-
led med en slaglängd på minimum 6m. Förflyttningen ska kunna adaptera elektrisk styrning. 
Förflyttningen ska dessutom kunna hantera att ett flertal armar används samtidigt.

4.9.2 Stödfunktion 2
Y-leds förflyttningen sker oberoende alla annan förflyttning. Detta medför att funktionen inte ska 
vara beroende av annan förflyttning. Förflyttningen ska ske i Y-led, med en slaglängd på 
minimum 1m. Förflyttningen ska kunna adaptera elektriskstyrning. 

4.9.3 Stödfunktion 3 
Stödfunktion 3 definieras som att systemet ska driftsäkras. Driftsäkra i denna betydelse menas till 
att armen och dess förflyttnings system ska vara anpassat för att hantera tidigare beskrivna 
klimat- och miljöpåfrestningar. 

4.10 Konceptgenerering
Den här fasen av konceptgenereringen har delats upp efter de tidigare definierade 
stödfunktionerna. Ett funktionsträd (se figur 4–8) med lösningar på angivna funktioner har 
skapats. Lösningarna är endast konceptuella. Lösningar togs fram genom brainstorming och 
informationssökning i databaser med konstruktionselement. Inga lösningar för de separata 
stödfunktionerna kommer kombineras i detta skedde. Utan funktionen hos de enskilda koncepten 
bedömdes endast mot hur och på vilket sätt de löser uppsatt funktion. 
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Figur 4–8: Funktionsträd för kameraarm.

4.11 Lösningar stödfunktion 1 

4.11.1 Kuggstång och skena 
Systemet består av en stödskena med kullagerenheter som stödjer konstruktionen och tar upp alla 
krafter och vridningar. Förflyttningen sker med hjälp av kuggstång och korresponderade kugghjul 
som vandrar i kuggstången. System kan anpassas efter miljöförhållanden och laster, det finns 
dessutom färdig anpassat för elektriskstyrning.

Figur 4-9: Illustration av kuggstång och skena med motor i CAD.

4.11.2 Glidlager med friktionshjul 
Lösningen består av ett glidlager i lagerbanor som stödjer upp laster från konstruktionen. 
Förflyttningen sker med hjälp av drivhjul som vandrar i en bana. Det här systemet kan också 
anpassas efter miljöförhållanden och laster. Drivsystem måste dock implementeras. 
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Figur 4–10: Illustration av glidlager och friktionshjul i CAD.

4.12 Lösningar stödfunktion 2

4.12.1 Kulskruv 
En kulskruv placeras för att förflytta armen i Y-led. Kulskruven har god precision och kan 
hantera förflyttningar av slaglängden 1m. Färdiga system finns att köpas in för att adapteras till 
konstruktioner. Storleken och stigningen på skruven kan också anpassas efter den 
förflyttningshastighet som önskas. Materialen i kulskruven kan också anpassas efter 
hållfasthetskrav och miljökrav. 

Figur 4–11: Illustration av kulskruv i CAD. 

4.12.2 Pneumatisk/hydraulisk cylinder 
En Pneumatisk eller hydraulisk cylinder placeras för att kontrollera rörelsen i Y-led. Systemet 
innehåller mycket god precision och kan hantera miljöpåfrestningar mycket bra efter hur 
cylindern är byggd. Systemet är också mycket väl anpassat för elektrisk styrning.
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Figur 4-12: Illustration av hydraulikcylinder i CAD.

4.12.3 Kedjedrift 
En kedja med kugghjul placeras för att förflytta konstruktionen i Y-led. Systemet kan hantera 
miljöpåfrestningar mycket väl, men besitter inte samma precision, jämfört med tidigare nämnda 
lösningar. Se bild 2-8.

4.13  Lösning stödfunktion 3 

4.13.1 Anpassat material 
För att driftsäkra systemet från miljöpåfrestningar kommer alla bärande och last förflyttande 
komponenter konstrueras i rostfritt stål för att öka miljöskyddet.

4.13.2 Modulärt system 
Lösningen bygger på att alla komponenter som utsätts för slitage och/eller miljöpåfrestningar 
konstrueras modulärt. Med andra ord ska dessa komponenter enkelt vara utbytbara vid eventuell 
skada eller fel. Eftersträvat är också att så många av dessa komponenter som möjligt är köpbara 
från extern leverantör. Detta för att hålla nere kostnader och för att delar snabbt ska kunna köpas 
in vid behov. 

4.13.3 Inneslutet system 
Systemet ska vara inneslutet för att öka driftsäkerheten. Alla rörliga delar ska byggas in så att 
yttre miljöpåverkan inte kan orsaka skador på systemet. 

4.14  Konceptsållning 
För att välja ett av dessa koncept för varje stödfunktion användes en Pughs matris. Matrisen 
bygger på att jämföra hur väl varje koncept uppfyller kraven och löser funktionerna. Kraven 
viktas 1–5 för att bestämma vilka krav som har högst prioritering. I detta fall av Pughs matris 
kunde ingen referens sättas på grund av saknad. Därför jämförs koncepten mot varandra för att se 
vilket av koncepten som löser kravet och funktionen bäst. 

Kraven som koncepten skall utvärderas mot är samtliga krav presenterade i punktlistan kapitel 
4.9.4. Dessa krav kommer sedan viktas lika i varje utvärdering. Kraven som viktas högst (5) är: 
“Armen skall kunna förflyttas min. 6m i X-led. Armen skall kunna förflyttas min. 1m i Y-led. 
Systemet ska vara anpassat för rådande miljö och klimat.”. Anledningen till den viktning är att 
dessa krav direkt anknyter till följande funktion som utvärderad stödfunktion ska lösa. Resterande 
krav viktas följande: 
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− Systemet ska vara modulärt (3)
− Armar ska kunna flyttas oberoende varandra. (4)
− Minimera bygghöjd. (2) 

Stödfunktion 1 

Figur 4–13: Pughs matris för konceptval stödfunktion 1.

För att sedan säkerställa att koncepten kan samverka i konstruktionen gjordes en 
genomförbarhetsbedömning med hjälp av experter och information från ingenjörsdatabaser. 
Resultatet visas nedan. Stödfunktion 1

Vid analys av Pughs matrisen gällande lösning av stödfunktion 1 fanns det att kuggstång och 
skena är den bättre lösningen för att förflytta kameraarmen i X-led. Efter en genomförbarhet 
bedömning av konceptet och sökningar i databaser visades att systemet var en tillfredsställande 
lösning. 
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4.14.1.1 Stödfunktion 2

Figur 4–14: Pughs matris för konceptval stödfunktion 2.

Med hjälp av en Pughs matris visas det att kulskruven och den Pneumatik/hydrauliska cylindern 
lever upp till kraven på samma nivå. Detta medför att det krävdes en genomförbarhet bedömning 
på dessa lösningar för att nå beslut. 

Vid denna bedömning sågs det att kulskruven var den bättre lösningen. Anledningen till detta är 
att en Pneumatisk/hydraulisk cylinder är en komplicerad lösning som kräver för mycket arbete 
och underhåll. Dessutom kräver systemet mycket kringutrustning, exempelvis slangar regulatorer 
och kompressorer/pumpar. Jämfört med en kulskruv som bara kräver en elmotor med styrning. 
Därför valdes kulskruven som funktionslösning på stödfunktion 2. 

4.14.2 Stödfunktion 3 
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Figur 4–15: Pughs matris för konceptval stödfunktion 3.

Pughs matrisen ledde till att anpassning av material och väderskydd för rörliga delar var den 
mest tillfredsställande lösningen. Vid analys av genomförbarhet och kraven sågs det att delar av 
lösningen modulärt system också var önskade i systemet från kund. Anledningen till detta är att 
risken för att någon komponent i systemet går sönder vid användning är påtaglig. Därför krävs 
det att viktiga komponenter i systemet och komponenter som utsätts för risk är modulära och 
enkelt kan bytas. Därför kommer stödfunktion 3 lösas med en kombination av anpassning av 
material och modulärt system.  

4.15  Embodiment design process 
För att ta vidare koncepten till en slutgiltig produkt användes embodiment design process som 
riktlinjer för att nå den slutgiltiga produkten. Processen används som riktlinjer vid arbetet för att 
gå från koncept till ett färdigt system. Riktlinjerna delas upp i fyra stycken delmoment. Layout, 
utvärdering, optimering och simuleringar och verifikation för att nå den slutgiltiga produkten. 

4.16  Layout 
Med utgångpunkt i tidigare koncept ska nu dessa förfinas genom att applicera tidigare uppsatta 
krav för kameraarmen. Syftet är att koncepten skall förfinas på en sådan nivå att alla krav 
uppfylls av respektive koncept. Kraven som skall uppfyllas listas nedan. 

− Armen skall kunna förflyttas min. 6m i X-led. 
− Armen skall kunna förflyttas min. 1m i Y-led. 
− Systemet ska vara anpassat för rådande miljö och klimat. 
− Systemet ska vara modulärt. 
− Armar ska kunna flyttas oberoende varandra.
− Minimera bygghöjd.

4.16.1 Layout och förfining X-Led 
Från besluten fattade i konceptgenereringen beslutades det att stöd och drivning för armen i X-led 
ska lösa med en skena och kuggstång. Efter en undersökning av databaser med färdiga 
konstruktionselement hittades två stycken detaljlösningar för denna konstruktion.  

4.16.2 Detaljlösning 1 
Lösningen bygger på att armen har stödpunkter i framkant och på mitten. Stödet ges av 
kullagerbussningar på stödskenor. Drivningen genomförs med hjälp av en Mekanex AB modul 2 
kuggstång och pinion. Se figur 4–16. 
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Figur 4-16: Detaljlösning SKF system.

4.16.3 Detaljlösning 2 
Lösning använder sig av samma drivning med pinion och kuggstång som detaljlösning 1, men 
som stöd används istället en skena med kullager och vagn från HepcoMotion. Denna lösning 
drivs också med hjälp av en Mekanex modul 2 kuggstång och pinion. Se figur 4-17. 

Figur 4–17: Detaljlösning X-leds drift



44

4.16.4 Utvärdering av detaljlösning X-ledsdrift
För att utvärdera lösningarna genomfördes studie av SKF:s lösning och HepcoMotions lösning, 
med hjälp av tillverkarnas tillhandahållna data och information. Syftet med studierna var att 
utvärdera vilket av dess system som uppfyller kraven på ett tillfredställande sätt. Studierna låg till 
grund för varför HepcoMotions system valdes. Se bilaga 1 för studie. 

Fördelarna med HepcoMotions lösning är att systemet är mer anpassat för stränga miljöer. Det tål 
mer smuts, väta och större fel i den linjära banan. Fel i den linjära banan kan var felmontering 
eller ojämnt underlag. Därför valdes HepcoMotions system som lösning på förflyttning i X-led. 
Systemet uppfyller också kraven gällande en slaglängd på 6m, Kravet att kunna använda flera 
armar samtidigt, miljökraven, lösningen är anpassad för elektriskstyrning och minimal bygghöjd 
på armen uppfylls också. Se bilaga 1 för studie av systemet och varför systemet uppfyller dessa 
krav.

Stide  

4.16.5 Layout och förfining Y-led 
Förflyttning i Y-led löses konceptuellt av en kulskruv, dock vid vidare analys av 
kulskruvslösningen (Se Bilaga 2 för denna studie av SKFs kulskruv) visade det sig att en 
kulskruv har för god precision för denna applikation, vilket kan leda till avbrott i drift om smuts 
eller vatten tränger in i kulbanorna. Dock är den linjära förflyttningen som en kulskruv mycket 
eftertraktad i detta avseende. Därför kräver konceptet utveckling för att kringgå detta problem. 
Det krävs att kulskruven miljöskyddas för att den ska uppnå önskad funktion. Detta görs genom 
att innesluta systemet. Lösning medför att smuts och vatten endast kan nå kulskruven underifrån. 
För att stödja skruven krävs lagring in bägge ändar. Denna funktion finns för att minimera risk 
för slitage och ge kulskruven extra stöd. Kulskruven uppfyller också kravet på 1m slaglängd i Y-
led. Se figur 4–18 för bild på förfinad Y-leds drift. Systemet uppfyller dessutom kraven för 
modularitet, miljötålighet och oberoende förflyttning av armar. Lösningen påverkar inte valet av 
X-ledsdrift och dessslaglängd. 
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Figur 4-18: Bild på förflyttningssystem Y-led 
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4.16.6 Layout och förfining av Driftsäkerhet
För att driftsäkra systemet kommer respektive lastbärande och kraft förflyttande komponenter 
tillverkas i rostfritt stål. Anledning till detta är att förlänga livslängden på komponenterna, minska 
servicebehov och öka driftsäkerheten. 

4.16.7 Förfining av övriga komponenter 
Efter att de funktionsbärande komponenterna har förfinats och fått en specifik detaljlösning måste 
de omkringliggande komponenterna för montering konstrueras och förfinas. Monteringsplattor 
med monteringspunkter konstrueras och ett interface mellan X- och Y-leds driften konstrueras. 
Den huvudsakliga funktionen med detta interface är att ytterligare garantera driftsäkerhet i form 
av att inga funktionsbärande komponenter inte står i konflikt. Se figur 4-19 för bild på 
monteringsplattor med monteringspunkter och interface. 

Figur 4-19: Bild på Interface 
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4.16.8 Utvärdering 
För att utvärdera det förfinade konceptet bedömdes det utifrån uppsatta krav och efter vilka 
produktionsmöjligheter som finns tillgängliga inom FMV. Utvärderingen frambragta punkter och 
frågor som måste besvaras under optimeringen. 

- Vilka förband ska användas vid montering av delsystemet? 
- Vilken ytbehandling ska användas på komponenter som inte är kraft förflyttande?
- Vad för typ av arm ska användas där kamerafästet ska monteras?
- Vad finns för monteringsmöjligheter när delsystemet ska monteras ihop med övriga 

delsystem?
- Hur uppnås armlängden enligt kravspecifikationen?

4.16.9 Optimering
Under optimeringen besvarades ovanstående frågor som uppkom vid utvärderingen Vid 
optimeringen av kameraarmen gjordes beslut gällande hur monteringen av detta delsystem ska gå 
till. Beslutet avsåg att alla komponenter ska i största utsträckning skruvas ihop med skruvförband. 
Anledning till detta är att konstruktionen kommer monteras ovan på projektilfånget. Vilket 
kompliceras tillgången till svets. 

Det andra beslutet omfattar att alla komponenter som är konstruerade i handelsstål skall 
ytbehandlas med zinkgalvanisering. Resterande komponenter konstrueras i aluminium eller 
rostfritt stål. 

Det tredje beslutet för optimering var att minimera antalet snitt i komponenter och profiler med 
vinklar. Anledningen till detta är att dessa snitt är tidkrävande både vid produktion och 
monteringen av kameraarmen. Armen som skall monteras på delsystemet skall vara en mast i 
fyrkantsprofil, med ursprung i scenbyggen. Masten har tidigare använts på provplatsen i liknande 
prov och finns enkelt tillgänglig med monteringslösningar för interfacet. Fördelen med denna 
mast är att den finns tillgänglig för inköp vid eventuell olycka med splitter från prov. 

Vid montering av delsystemet på plattformen ansågs att den bästa metoder för att skydda rörliga 
delar från miljö, är att drivning för X-led monteras vertikalt på plattformen. Detta medför 
minskad risk för att personal förhindras av delarna på golvytan och att delar blir utsatta för skada 
genom att personal trampar eller tappar utrustning på den. 

Y-leds driften ska monteras inuti interfacet och skyddas av omkringliggande delar. Driften ska 
dessutom monteras på ett sådant sätt att delarna skyddas från splitter av betongsargen som redan 
finns på projektilfånget. se figur 1-3 för bild på denna betongsarg. 

Vid analys av interface och monteringspunkter kunde armlängden bestämmas till 2,5m, vilket är 
inom kraven. Anledningen till detta är att systemet inte är beroende av armlängden för att uppnå 
rätt slaglängder i X- och Y-led. Det enda som begränsar armlängden är dimensions gränserna 
som mättes upp i förstudien.

4.16.10 Simuleringar och verifikation 
För att verifiera att systemet uppnår kraven från FMV gällande förflyttningen sattes en simulering 
upp för att undersöka detta. Simuleringen bestod av en kinematisk simulering för att undersöka 
att slaglängd i X- och Y-led var uppnådd. Detta gjordes i Solid Works 2018.
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Processen för detta bestod av att konceptet moduleras med alla ingående komponenter och 
uppsatta begränsningar i montering. Begränsningarna togs från de uppsatta dimensionerna i 
förstudien. Sedan utfördes en förflyttning i CAD miljön. Det som verifierades var längden på 
förflyttningen och att inga komponenter kolliderade eller stod i konflikt med varandra under 
förflyttningen. Resultatet av denna verifikation var att konceptet uppnådde den önskade 
förflyttningen och inga komponenter stod i konflikt med varandra. 

Beräkningar för att verifiera hållfastheten i HepcoMotions SL2 system genomfördes utefter 
tillverkarnas tabeller och formler. Dessa gjordes med syfte att bekräfta om komponenterna kan 
hantera uppsatta laster från övriga komponenter. SL Resultatet av dessa beräkningar visar att 
systemen kan hantera uppsatta laster. Se Bilaga 3 för beräkningar av laster.  
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5 Resultat
5.1 Resultat frågeställning 1 
Utifrån för- och konceptstudien bedömdes att koncept 2 var den mest lovande att fortsätta 
utveckla till den slutgiltiga produkten. Lösningen bygger på att en fast plattform monteras på 
projektilfånget med rörliga armar. Rörliga armar medför att mindre krafter krävs för förflyttning, 
dessutom minimerar den risken att komponenter utsätts för stora krafter och vridning. Vilken i sin 
tur leder till att komponenter kan minimeras i storlek och vikt. 

På koncept 2 erbjuder också en enklare lösning på kravet att armarna röra sig individuellt med 
hjälp av linjär förflyttning. Systemet erbjuder också att kameraarmar kan tas bort eller läggas till 
utefter önskemål. För att miljöskydd systemet innesluts hela plattformen i väggar och tak med. 
Dessa medför också funktion att personal och utrustning skyddas från fall. Se figur 4–4 för bild 
på konceptet.    

5.1.1 Resultat: Lösta funktioner  
Konceptet löser uppsatt funktion 1 genom att förflytta kameraenheten längs med en utsatt bana på 
plattformen i X-led. Sedan förflyttas kamera i Y-led utöver plattformen med hjälp av ett separat 
system. Plattformen som armarna rör sig på löser funktion 1 genom att tillgodose en arbetsyta åt 
personalen. Konceptets utformning beskriver ingen uppsatt lösning på funktionen gällande 
miljökrav i princip. Funktionen gällande arbetsyta löses genom att plattformen får uppta den ytan 
som uppmättes under förstudierna. För att uppfylla arbetsmiljöverkets regler upprättas taket och 
väggar för fallskydd. 

5.2 Resultat frågeställning 2 
För att undersöka hur en kamera skulle kunna förflyttas enligt uppsatta krav krävdes att 
kameraarmen undersöktes och utvecklades för att uppnå uppsatta krav. 

Förflyttningen har uppnåtts genom att de funktions bärande komponenterna i kameraarmen har 
anpassats för att fungera tillsammans och i den specifika miljön som systemet kommer verka. 
Resultatet av detta är en kameraarm som med att hjälpa av färdiga konstruktionselement och ett 
interface mellan dessa kan operera efter kundens krav och önskemål. 

Förflyttning i X-led genomförs med en i skena i rostfritt stål tillsammans med en kuggstång och 
korresponderade pinon. Förflyttning Y-led genomförs av en innesluten i rostfritt stål kulskruv. 
Dessutom har konstruktionen använts sig av färdiga konstruktionselement i så stor utsträckning 
som möjligt för att minimera kostnad och försäkra tillgång till reservdelar. 



50

Resultat på kravspecifikation:

Slaglängd X-led 6m Uppfyllt 

Slaglängd Y-led 1m Uppfyllt

Minimal bygghöjd på armen Uppfyllt

Maximal armlängd 2500mm Uppfyllt

Systemet ska vara anpassat för 
rådande miljö och klimat.

Uppfyllt

Systemet ska vara modulärt. Uppfyllt

Armar ska kunna flyttas oberoende 
varandra

Uppfyllt

Lösningarna ska vara anpassade för 
elektrisk styrning 

Uppfyllt

Figur 5-1 : Bild på färdigt detaljkoncept.
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6 Analys
Denna del ger svar på arbetets frågeställningar genom att behandla dess resultat utifrån det 
teoretiska ramverket och valda metoder. 

6.1 Hur ser ett koncept ut för systemet sett ut för att möta kunden 
krav?
För att kunna besvara denna frågeställning behövdes en strukturerad metod. Därför tog studien 
formen av en produktutvecklingsprocess. En process som innehåller väl etablerade metoder och 
tillvägagångssätt för att gå från idé till färdig produkt. Metoderna inom 
produktutvecklingsprocessen är väl beprövade och lärs ut än idag, vilket stärker deras 
tillförlitlighet. Dock finns det vissa brister i processen, dessa brister är framförallt att processen 
inkluderar en stor mängd val. Därför är det lätt hänt att utövarna av processen kan spegla sina 
värderingar i resultatet. Exempel på metoder i denna studie där detta kan ha skett är “4.1.12 
Konceptutvärdering”, “4.2.10 Konceptsållning” och punkter i arbetet där metoden “3.4.2 
Genomförbarhets bedömning” har utövats. Resultatet av dessa metoder beror på hur skicklig och 
erfaren utövaren är. Dock i denna studie har dessa metoder använts i samråd med kund och 
erfaren personal för att göra en så objektiv bedömning som möjligt. 

För att bygga en förståelse kring hur detta system skulle kunna konstrueras var teorierna “2.4 
Principles of Force Transmission” och “2.5 Konstruktion för att motverka rost” mycket 
hjälpsamma. Dessa två teorier gav riktlinjer att följa för att ta fram och utvärdera koncepten. 
Dessa teorier anses också som välgrundade och etablerade vid konstruktion av system som ska 
utföra kraftförflytting och motverka rost.   

6.1.2 Analys av lösningar till funktioner
Funktion löses genom att plattformen förflyttar armarna ovanpå plattformen. Detta medför 
fördelar i form av att en minskad kraft krävs vid förflyttning. Då komponenter kan göras lättare 
jämfört med tidigare nämnt koncept. Dessutom kan principen gällande kraftförflyttning (kapitel 
2.4) appliceras på ett effektivare sätt, genom att den bjuder in till fler monteringslösningar av 
förflyttningssystemet. 

Arbetsytan som tillhandahålls bestäms av frihetsgraderna uppsatta i kravspecifikationen.  Med 
minimum på 6m X-led och 1 meter Y-led. Detta anses som en för liten arbetsyta. Dock vid 
mätningarna ovanpå projektilfånget ansågs att en yta på 7 meter i x-led kunde användas och 3 
meter i y-led kunde nyttjas. Detta ansågs av kunden som en god arbetsyta. 

Funktioner gällande miljöpåverkan och motverkandet av denna kan inte anses som löst med detta 
koncept. Då inga detaljlösningar finns specificerade och inget material kan specificeras i detta 
koncept. Därför kan inte “2.5 Konstruktion för att motverka rost” appliceras på detta koncept. 

Resultatet i frågeställning 1 kan bara ses som ett koncept som plattformen ska följa för att lösa 
kundens krav och formulerade funktioner kring dessa. Som nämnt innan beskrivs inga 
detaljlösningar i resultatet. Detta gör att den färdiga produkten kan differentiera sig från 
nuvarande koncept. 

6.2 Hur ska systemet förflytta en höghastighetskamera enligt kundens 
önskemål? 
 Tidigt i studiens skedde fastslogs det att arbetet ska endast behandla framtagandet av ett 
detaljkoncept med lösningar på uppsatta krav och funktioner. Därav behandlar arbetet inte 
toleranser, passningar, tillverkningskostnader och exakta hållfasthetsberäkningar. Utan studien 
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ska behandla framtagandet av detaljkonceptet som ska lösa krav, funktioner, materialval och 
produktionslösningar. 

För att nå resultatet utgick frågeställning 2 i från samma produktutvecklingsprocess som 
frågeställning 1. Där av finns liknande brister i metoden gällande urvalsprocessen vid applicering 
av metod 4.1.12 Konceptutvärdering”, “4.2.10 Konceptsållning” och punkter i arbetet där 
metoden “3.4.2 Genomförbarhets bedömning” genomfördes. Dock genomfördes också dessa 
urval i samråd med kund och experter, för att minimera felkällor. 

För att erhålla kunskap kring linjärförflytting togs inspiration från “2.6 Linjärförflytting”. Med 
hjälp av denna kunskap insågs det att färdiga system för detta som kan adapteras till 
konstruktionen finns. Därför togs många av dessa konstruktionselement med i 
konceptgenereringen. Detta gav flertalet lösningsalternativ på förflyttningsmetoder. Där till 
exempel “kulskruv” och “Pneumatisk/hydraulisk cylinder” presterade lika väl enligt Pughs 
matrisen. “Kulskruven” blev dock lösningen efter genomförbarhetbedömningen på grund av dess 
minskade komplexitet, detta fastslogs med hjälp av råd från experter. Vilket visar på vikten av 
metoden “3.2.2 Tips från experter”. Den minskade komplexiteten definieras som att 
komponenten inte kräver lika mycket underhåll och 

För att sedan ta vidare koncepten till en ihopsatt modell och detaljkoncept applicerades “4.2.11 
Embodiment and detail design”. En metod som kan ses mer som riktlinjer. Vilket kan medföra 
vissa brister då dessa riktlinjer kan appliceras olika beroende på vad för aspekter som arbetet tar 
hänsyn till. I detta fall togs det inte hänsyn till den ekonomiska aspekten och detaljer som rör 
exakt beräkning av toleranser och passning. Därför gjordes valet att korta ner processen till dem 
relevanta delarna som berör arbetet. Detta medför att om de senast nämnda aspekterna hade varit 
inräknande kunde processen sett annorlunda ut. Likaså beroende på vad för värderingar som 
läggs i arbetet. 

Konceptet anses uppfylla dem uppsatta kraven från FMV. För att uppfylla dessa krav 
kombinerades färdiga konstruktions element och ett egenutvecklat interface mellan dessa för att 
uppnå önskad funktion. Anledningen till att arbetet tog denna väg var framförallt 
tidsbegränsningen och studierna gjorda på linjära förflyttnings element. Där insågs det att en rad 
olika konstruktionselement redan fanns på marknaden. Detta medförde att mycket av 
konstruktionen kunde lösas med hjälp av dessa. 

Verifikationen som genomfördes i Solid Works resulterade i att konceptet fungerar och uppfyller 
kundens krav. Dock kunde denna verifikation endast besvara funktionen i en kontrollerad CAD 
miljö. Vilket inte tog hänsyn till monteringsfel, eventuella fabrikationsfel eller 
miljöpåfrestningar. Detta test kan då endast ses som ett av många test som måste genomföras på 
den färdiga konstruktionen. Där dessa tester innefattar både fler simuleringar i CAD miljö och 
fysiska tester på konstruktionselementen och konstruktionen i helhet. Anledningen till att denna 
studie bara genomförde en typ av test var framförallt den uppsatta tidsramen och tillgång till 
prototyper. Studiens resultat kan dock med hjälp av utförda simuleringar och studier av 
konstruktionselementen hänvisa till att dessa bör testas ytterligare. Då resultatet avser att de är 
passande till denna konstruktion.   
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7 Diskussion och slutsatser
Kapitlet är en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer, slutsatser och 
rekommendationer, som avslutas med förslag på vidare forskning/arbete. 

7.1 Implikationer
Målet med arbetet var att ta fram ett konceptuellt underlag för kameraplattformen åt FMV T&E i 
Karlsborg. Underlaget består av ett konceptförslag på systemets utformning och ett detaljkoncept 
för ett av plattformens delsystem. 

Arbetet som har utförts i denna studie visar på goda lösningsförslag för systemets utformning. 
Konceptförslaget för systemet i sin helhet har goda förutsättningar att uppfylla kundens krav. 
Delsystemet kameraarm som i studien resulterade i ett detaljkoncept visar på att systemet kan 
anpassas för rådande driftförhållanden med hjälp av färdiga konstruktionselement som samverkar 
i ett interface. Kuggstången och skenan för förflyttning i X-led visar i studien är en god metod för 
att förflytta kameror och interfacet i X-led. Konstruktionselementet besitter de egenskaperna som 
krävs, både gällande förflyttning och miljötålighet, vid rätt specificering av storlek och material. 
Kugghjul och kuggstång kan också enkelt kopplas till elektroniskstyrning med hjälp av elmotor 
och styrsystem. Kulskruven för förflyttning i Y-led anses också som en god lösning med 
modifikation, med modifikation menas att kulskruven måste inneslutas för att skyddas från 
miljön på korrekt sätt, för att säkerhetsställa drift. 

Resultatet av studien resulterar i ett nyutvecklat system för att förbättra mätningar som genomförs 
med höghastighetskameror ovanifrån. Det medför ett koncept för vidare arbete med potential att 
säkerhetsställa arbetet för FMV, både ur provperspektiv och personsäkerhetsperspektiv. 

7.2 Slutsatser och rekommendationer

7.2.1 Frågeställning 1 
Studien resulterade i ett koncept för systemet i helhet. Ett koncept som med vidare utveckling 
kommer kunna lösa alla kundens krav. Därför anses det att frågeställning 1 har besvarats då 
konceptet ligger som underlag för hur systemet hade konstruerats för att möta kundens krav.

7.2.2 Frågeställning 2 
Studien resulterade i ett detaljkoncept med färdiga och utvalda lösningsförslag för hur systemet 
ska driftsäkras. Lösningsförslagen är utvalda efter kundens krav och anpassade till att fungera i 
systemet. Dock är inte alla komponenter dimensionerade efter de faktiska lasterna som kommer 
verka i systemet, dessutom är inte komponenterna utprovade med hjälp av fysiska tester. Detta 
medför att frågeställningen endast är besvarad i teorin. I teorin menas att systemets funktion via 
kinematiska simuleringar och underlag från underleverantörer, visar att systemet kommer uppnå 
den önskade funktionen gällande att förflytta höghastighetskamerorna enligt kundens önskemål 
och krav. 

Dessutom har bara ett av tre stycken delsystem undersökts, vilket medför att det finns andra 
troliga faktorer som påverkar systemets driftsäkerhet förutom kameraarmen.  Dessa delsystem 
kunde dock inte undersökas på grund av tidsramen. Då detta medför att frågeställning 2 inte är 
helt besvarad med hjälp av studien, utan endast delvis besvarad. På grund av att endast ett 
delsystem är undersökt. Så med detta i åtanke kan slutsatsen kring frågeställning 2 endast dras 
med teorin som grund och resultatet i studien. Då kunskap fattas kring om hur de andra delsystem 
påverkar driftsäkerheten. 
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7.3 Vidare Arbete
Detta arbete öppnar möjlighet för en del vidare arbeten på de aspekter som bör lösas, men som 
inte berörts i denna studien. Det ges förslag på dessa rekommendationerna nedan såsom ekonomi, 
beräkningar och toleransmåttsättning.

7.3.1 Ekonomi
Systemet har konstruerats utan någon större hänsyn till de ekonomiska aspekterna. Vilket har 
resulterat i att de komponentval som gjorts inte nödvändigtvis är de mest ekonomiska. För vidare 
utveckling av systemet krävs en ekonomisk kalkyl av komponenterna för att avgöra om 
lösningarna är lönsamma att använda. Detta ska också kombineras med korrekt dimensionering 
av komponenterna. 

7.3.2 Beräkningar
Då studien har gjorts på sådant sätt att dimensioneringen anpassats efter de värden som 
tillhandahållits av tabeller och kataloger från leverantör. Som angivet innan finns behovet av 
noggrannare beräkningar så att systemet kan dimensioneras för absolut hållfasthet samt efter de 
ekonomiska tillämpningarna. Dimensionering med beräkningsgrund kan således visa på att andra 
komponenter kan vara tillräckliga och resultera i ett billigare system. Vidare krävs ytterligare 
beräkningar av förbanden i systemet. Förbanden som används i detaljkonceptet är endast satta 
efter hålbilden angiven från leverantör eller godtyckligt för att passa med andra komponenter i 
delsystemet. Därför krävs det en korrekt analys av förbanden som används i systemet för att 
uppnå absolut hållfasthet och minimera kostnader. 

7.3.3 Övriga delsystem
Rapporten avhandlar ett koncept för systemet i helhet och ett detaljkoncept för delsystemet 
kameraarmen som sköter driften för kamerapositioner. Till detta finns det två ytterligare 
delsystem, kameraplattformen och spegel-kamerafäste. För att systemet ska nå produktion krävs 
det att dessa två ytterligare delsystem behandlas genom en produktutvecklingsprocess. Dessa tre 
delsystem skall också passas ihop med hjälp av ett interface. Detta kunde inte avhandlas i arbetet 
på grund av tidsbrist. 



55

Referenser
[1] Torben Gustavsson, Mätingenjör FMV T&E Karlsborg 

[2] ‘’FastcamSA 5’’ [online] Tillgänglig: https://photron.com/fastcam-sa-5/. [hämtad 3 maj 2019]

[3] Pahl, G., Beitz, W., (2007) Engineering Design: A Systematic Approach. Springer-Verlag, 
London, ISBN 978-1-84628-318-5

[4] Leyer, A.: Maschinenkonstruktionslehre, Hefte 1–7. technica-Reihe. Basel: Birkhäuser 1963–
1978.

[5]  Spähn, H.; Rubo, E.; Pahl, G.: Korrosionsgerechte Gestaltung. Konstruktion 25 (1973) 455–
459.

[6] James Marek, “How to design a linear-motion system,” Machine Design,Oct 07, 2010 
https://www.machinedesign.com/linear-motion/how-design-linear-motion-system

[hämtad: 2 maj 2019]

[7] Kulbussningar och lagerenheter, PUB 4182/2 SV April 2011, SKF 

[8] GV3 Technichal guide, CATALOGUE No. GV3 TECH 03 UK 2018, Hepco Slide Systems 
Ltd

[9] SKF bussningar, axialbrickor och band, PUB BU/P2 06225/1 SV Mars 2010, SKF

[10] ‘’kuggstång’’ [online] Tillgänglig:

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kuggst%C3%A5ng.

[Hämtad 15 april 2019]

[11] mekanex https://www.mekanex.se/wp-content/uploads/kuggstanger.pdf

[12]‘’Kulskruvar standard’’ [online] Tillgänglig: http://www.skssweden.se/se/_Kulskruv. 
[Hämtad 30 april 2019]

[13] ‘’ Chain Drives and Types of Chains’’ [online] Tillgänglig: 
https://www.theengineerspost.com/chain-
drives/?fbclid=IwAR2gz23mPR6vWeXDh7bSSU0f6urqQ5PLRzMqRT26Hb1fb0uFeIepxXM3ju
Q. [Hämtad 2 maj 2019]

[14] Darian Unger & Steven Eppinger (2011): Improving product development process design: a 
method for managing information flows, risks, and iterations, Journal of Engineering Design, 
22:10, 689-699

[15] Kamrani, A. K., Nasr E. A., (2010) Engineering Design and Rapid Prototyping, Springer, 
New York, ISBN 978-0-387-95862-0

https://photron.com/fastcam-sa-5/
https://www.machinedesign.com/linear-motion/how-design-linear-motion-system
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kuggst%C3%A5ng
https://www.mekanex.se/wp-content/uploads/kuggstanger.pdf
http://www.skssweden.se/se/_Kulskruv
https://www.theengineerspost.com/chain-drives/?fbclid=IwAR2gz23mPR6vWeXDh7bSSU0f6urqQ5PLRzMqRT26Hb1fb0uFeIepxXM3juQ
https://www.theengineerspost.com/chain-drives/?fbclid=IwAR2gz23mPR6vWeXDh7bSSU0f6urqQ5PLRzMqRT26Hb1fb0uFeIepxXM3juQ
https://www.theengineerspost.com/chain-drives/?fbclid=IwAR2gz23mPR6vWeXDh7bSSU0f6urqQ5PLRzMqRT26Hb1fb0uFeIepxXM3juQ


56

[16] D. G. Ullman, The mechanical design process, 5:e uppl., New York: McGrawHill 
Education, 2016.

[17] ‘’Kulskruvar standard’’ [online] Tillgänglig: http://www.skssweden.se/se/_Kulskruv. 
[Hämtad 30 april 2019]

[18]  ‘’Standard Hydraulic Cylinders’’ [online] Tillgänglig: 
https://www.texashydraulics.com/hydraulic-cylinders/standard. [Hämtad 30 april 2019]. 

[19]  ´´Fall - arbete som utförs på höjd över 2 meter´´ [Online]            Tillgänglig:

https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/risker-vid-byggnad--och-
anlaggningsarbeten/arbetsmiljoplan-och-dess-risker/fall---arbete-som-utfors-pa-hojd-over-2-
meter/.  [hämtad 23 juni 2019]

http://www.skssweden.se/se/_Kulskruv
https://www.texashydraulics.com/hydraulic-cylinders/standard
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/risker-vid-byggnad--och-anlaggningsarbeten/arbetsmiljoplan-och-dess-risker/fall---arbete-som-utfors-pa-hojd-over-2-meter/
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/risker-vid-byggnad--och-anlaggningsarbeten/arbetsmiljoplan-och-dess-risker/fall---arbete-som-utfors-pa-hojd-over-2-meter/
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/risker-vid-byggnad--och-anlaggningsarbeten/arbetsmiljoplan-och-dess-risker/fall---arbete-som-utfors-pa-hojd-over-2-meter/


57

Bilagor
Bilaga 1
HepcoMotion SL2 

Studie av systemet

HepcoMotions SL2 system är ett system tillverkat i rostfritt stål vars syfte är att tillhandahålla en 
linjärförflyttning. Systemet bygger på en rombisk skena med korresponderande lager som rullar 
längs denna. 

Figur HepcoMotion SL2

På grund av formen och materialvalet specificerar Hepcomotion mycket god miljötålighet och att 
systemet kan användas helt utan applikation av smörjning på lager eller lagerbana. Detta medför 
att systemet får en minskad risk att alstra smuts och dam på lagerbanorna. Dessutom hävdar 
tillverkaren att lagarens och lagerbanans utformning tillför funktionen att smuts och damm 
transporteras bort vid förflyttning över ytan. 

Lagren i SL2 systemet består av två lager halvor som bildar den korresponderande formen till 
lagerbanan. Lager halvorna bidrar också till funktionen att dessa kan förflyttas längs med lagrets 
egen axel för att kunna hantera ojämnheter i skenan. Detta medför att en minskad noggrannhet 
krävs vid montering av skenan.  Dessa sammanlagda funktioner med möjligheten att få systemet 
levererat i en slaglängd på 6m bidrar till att systemet anses mycket passande för studiens 
applikation. 

Referenser: 

´´SL2 – Stainless Steel Linear Guide´´ [online] Tillgänglig:

https://www.hepcomotion.com/product/linear-guides/sl2-stainless-steel-linear-
guide/?tab=product. [Hämtad 2 Juni 2019]

´´SL2 – Stainless Steel Linear Guide´´ [online] Tillgänglig:
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https://www.hepcomotion.com/product/linear-guides/sl2-stainless-steel-linear-guide/?tab=product
https://www.hepcomotion.com/product/linear-guides/sl2-stainless-steel-linear-guide/?tab=product
https://www.hepcomotion.com/product/linear-guides/sl2-stainless-steel-linear-guide/?tab=technical
https://www.hepcomotion.com/product/linear-guides/sl2-stainless-steel-linear-guide/?tab=technical
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SL2 stainless steel based slide system, CATALOGUE No. SL2 06 UK 2012, Hepco Slide 
Systems Ltd. 
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Bilaga 2
SKF Kulskruv

Studie av systemet

SKFs Kulskruvar finns i material som är korrosionsbeständigt vars syfte är att tillhandahålla en 
linjärförflyttning. Systemet bygger på en stång med spår motsvarande gängor och en hylsa som 
med hjälp av kulor likt ett lager går i spåren och trycker en hylsa längs med stången se figur 1. 

Figur 1: SKF Kulskruvar 

På grund av materialet så ges en långvarig materialtålighet. Samt att god precision för 
förflyttningen ges. Detta med en låg profil och möjlighet att få det levererat i önskad läng bidrar 
till att systemet anses vara passande för studiens applikation

Referenser

´´Rolled ball screws´´ [Online] Tillgänglig:

https://www.skfmotiontechnologies.com/en/se/products/ball-and-roller-screws/precision-ball-
screws/rolled-ball-screws?from=skf.com. [Hämtad 2 Juni 2019]

Precision rolled ball screws, PUB MT/P1 06971/1 EN · August 2013, SKF

Bilaga 3 
Utvärdering av HepcoMotion SL2 linear system 

https://www.skfmotiontechnologies.com/en/se/products/ball-and-roller-screws/precision-ball-screws/rolled-ball-screws?from=skf.com
https://www.skfmotiontechnologies.com/en/se/products/ball-and-roller-screws/precision-ball-screws/rolled-ball-screws?from=skf.com
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För att utvärdera SL2 systemet kommer HepcoMotions egna formler och hållfasthets tabeller 
användas. Två stycken fall kommer utvärderas: 

1. Last vid inaktivt läge 
2. Last vid aktivt läge

Lastfall 1 
Inaktivt läge menas att armen är helt infälld för inaktivitet eller service (se figur 1). För att 
utvärdera detta fall kommer massa på armen hämtas från CAD filen i Solid Works, alla 
komponenter är specificerade till rostfritt stål. Anledningen till denna materialspecifikation är att 
alla komponenter i konstruktionen inte ännu har en materialspecifikation och därför antas det att 
konstruktionens maximala massa är då alla komponenter är gjorda i rostfrittstål. För att hämta 
konstruktionens massa görs en mass utvärdering i solidworks.  Konstruktionens massa 
(m=52.34kg, F=9.82*52,34 523,80 [N])

Figur 1: inaktivt läge

Enligt HepcoMotion definieras max last i Z-led som L2max. Se figur 4. L2max för SSCPL76 
(den valda specifikationen) är 1440N. För att utvärdera om SSCPL76 är passande för 
applikationen ställs faller upp som att konstruktionen totala massa vilar på en vagn. Detta för att 
ta höjd för krafter som skapar vridande moment kring de stödpunkterna som vagnarna utgör. Se 
figur 2 för illustration. 
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Vi ser att F<L2max vilket leder till slutsatsen att SSCPL76 kan hantera lastfall 1 utan risk för 
problem eller avbrott vid drift. 

Lastfall 2 

Aktivt läge menas då armen är fullt utfälld och i sig skapar ett vridande moment. Se figur 2. 
Problemet förenklas enligt figur 3 och systemet antas vara i vila. 

Figur 2 
Arm i aktivt läge. 

Problemet ställs upp enligt förljande:

Problemet ställs upp och antas ligga i jämnvikt. Beräkningarna för jämnvikten görs genom att 
beräkna hur armen (de gröna komponenterna) belastar det undre drivsystemet,

Jämnvikts ekvation (De gröna komponenterna med stödpunkter) 

 

Reaktionskrafterna i stödpunkterna är sökta. Jämnvikt antas. 

Rotationspunkt i stöd A. 

Ekvationen följer: 
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0=174,796*(1,250-0.938)-F2*0.938 [Nm]

-> F2=(174,796*(1,250-0.938))/0,938[N]

-> F2=58,141N 

F1 = 174,796+58,141 [N]=232,937 [N]

Resultat stödpunkterna belastar det undre systemet med 58,141N i stödpunkt B och 232,937N i 
stödpunkt A. Max last per SSCPL76 = 1440N 

Då lasten ligger väl inom den uppsatta maxlasten för SSCPL76 antas det att systemet kan 
hantera uppsatta lastfall, dessutom lastfall där systemet kommer utsättas för extra last i form av 
utrustning. 

Referenser: 

SL2 stainless steel based slide system, CATALOGUE No. SL2 06 UK 2012, Hepco Slide 
Systems Ltd.
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