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Abstrakt 
 

Behovet att mäta kvalitet hos olika produkter ledde till framställningen av ett antal 
mätningsmetoder. Redan vid olika stadier av tillverkning kan man avgöra om 
produkten motsvarar en viss förutbestämd standard. Den här rapporten kommer att 
undersöka vilka eventuella problem mätning av kvalitet med laser har i 
industrimiljö. En konceptuell modell över hur mätning av dornprofiler kan 
genomföras kommer att presenteras med fokus på att väga tidsåtgång mot exakthet 
för att skapa en balans som är acceptabel för företagets krav. En beslutsfattande 
algoritm kommer även att presenteras där ett avgörande ska ske om mätresultaten är 
rimliga eller beror på fel i mätutrustningen. Om mätresultaten är rimliga jämförs de 
mot referensvärden för att avgöra om produkten klarar kvalitetskraven. Resultatet 
presenteras i form av ett program som styr hela mätproceduren samt även fattar ett 
beslut om den aktuella mätningen ska förkastas eller behållas. 
 
 Nyckelord: laser, dornprofil, datoriserat beslutsstöd, industrimiljö 
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1 Inledning 

Inom industrin finns ett behov av att producera produkter av hög kvalitet då de 
säljer bättre än produkter av undermålig kvalitet. För att kunna avgöra produktens 
kvalitet finns ett behov av att kunna mäta produktens egenskaper och sammanställa 
dessa mätningar till användbar information. När informationen sammanställts behöver 
den tolkas och här uppstår ett behov att fatta korrekta beslut eftersom målet med 
proceduren är att uppnå ett så felfritt resultat som möjligt.  

1.1 Laser 

En atom består av en kärna och en mängd elektroner som kretsar kring en i olika 
omloppsbanor som kallas skal. Se Figur 1.  
 

 
Figur 1. Atom med elektronskal. 

 
När energi tillförs en atom kommer elektronerna att hoppa upp till ett skal längre 

bort från kärnan. Om en elektron istället går ner ett steg till ett skal närmare kärnan 
kommer energi att frigöras. Energin kan frigöras i form av ljus, en så kallad foton. Det 
finns två typer av emission som kan ske, stimulerad och spontan. Spontan emission 
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sker utav sig självt i naturen och är orsaken till nästan allt ljus vi ser, t ex. solen och 
stjärnorna, men också tv-skärmen[1]. 

För att åstadkomma stimulerad emission använder man sig av exciterade atomer 
vars energinivå är högre än normalt och bestrålar dem. Strålningen kommer att få 
atomen att släppa ut sin överskottsenergi i form av ljus[1, 4]. När ljuset frigjorts från 
en atom kommer det att träffa nästa atom, som i sin tur släpper ut ljus i samma 
våglängd, fas och riktning som det som träffade den. Den här kedjereaktionen kallas 
Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation, grovt översatt till 
ljusförstärkning genom stimulerad emission av strålning, förkortat LASER[2]. 

Genom att utnyttja den kedjereaktion som uppstår av att strålningen hela tiden 
förstärks i en riktning kan man skapa en laserstråle. Den här laserstrålen går sedan att 
nyttja inom många områden, bland annat mätteknik, medicin och 
fiberkommunikation[2]. 

Laser är ljus och lyder därför under samma regler, vilket innebär att när ljus 
passerar igenom något finns det fem saker som kan hända. 

• Refraktion: En del av ljuset som träffar ytan går igenom materialet och 
böjer sig vid ingångspunkten. 

• Reflektion: En del av ljuset reflekteras tillbaka från ytan. 
• Absorption: En del av ljuset absorberas av materialet som träffas och 

energin omvandlas till t ex. värme. 
• Spridning: När ljus träffar partiklar som är slumpmässigt fördelade, i t 

ex. rök blir ljuset spritt i många riktningar. 
• Polarisering: När ljuset träffar en yta kan ljusets oscillation ändras, 

vilket orsakar bortfall av en del ljus. 
När reflektion inträffar kan det ske på två sätt, diffus och spegellik. Spegellik 

reflektion sker när ytan som träffas är glatt lik glas eller metall, medan diffus 
reflektion sker när ytan är matt såsom papper. Diffus reflektion innebär att ljuset 
sprids åt många håll, medan spegellik reflektion sker i en riktning[1]. För att 
genomföra en mätning av något objekt är spegellik reflektion önskvärd. 

 
Ett vanligt tillvägagångssätt när man mäter med laser är såkallad ”time-of-flight” 

där man utnyttjar ljusets hastighet, som är känd, och mäter hur lång tid det tar för 
laserstrålen att nå objektet man mäter och tillbaka. Se Figur 2. Tiden som passerat 
delas sedan med två för att få ut den exakta tiden det tog för en enkelresa från laserns 
utgångspunkt till mätytan. Det finns också en variation av time-of-flight, som 
använder sig av fasförskjutningen hos den utskickade våglängden och det mottagna 
ljuset för att bestämma avståndet[1]. 

 
Figur 2. Laser för distansmätning. 

 

Ett annat tillvägagångssätt för mätning med laser är triangulering. Triangulering 
går ut på att använda två laserstrålar istället för en, för att åstadkomma detta kan man 



     
 

  4
  
  

 
 

antingen använda två separata lasersändare eller dela på en enstaka stråle. Mätningen 
sker genom att rikta båda strålarna mot samma punkt och sedan beräkna vinkeln vid 
skärningen. Eftersom båda utgångspunkterna för laserstrålarna är kända kan avståndet 
till objektet bestämmas med hjälp av skärningsvinkeln. 

Det tillvägagångssätt som är aktuellt för den här studien går dock ut på att skicka 
en bred laserstråle från sändare till mottagare och placera ett objekt mellan de två för 
att sedan avgöra hur mycket ljus som blockerats av objektet man mäter. Se Figur 3. 

 
Figur 3. Laser för diametermätning. 

 

När mätning sker är det inte ovanligt att man tar hundratals, eller tusentals 
mätvärden varje sekund med hjälp av laser[1]. När mängden mätvärden ökar minskar 
samtidigt sannolikheten för felaktiga mätningar. Många mätningar bildar ett 
medelvärde som sedan kallas mätvärdet. Vid mätning av kvalitet är en vanlig metod 
att använda sig av relativa värden, är skillnaden större än väntat finns ojämnheter och 
sannolikheten är stor att ett produktionsfel upptäckts. Det går att upptäcka 
mikroskopiska skador i produkten med hjälp av laser, eftersom den uppmätta längden 
skiljer sig från andra mätvärden runt den punkten.  

Det finns dock några problem vid mätning med laser, vilka uppstår i 
ogynnsamma miljöer på grund av ljusets karaktär. Om miljön är rökig uppstår 
okontrollerad spridning av ljuset och mätlasern kan försvinna i oväntade riktningar 
vilket förvirrar mätutrustningen. Ett annat problem är att den reflekterade strålen inte 
är stark nog för att upptäckas, det här problemet är dock löst i de flesta kommersiella 
mätsystem då ljuset förstärks i mottagaren. 

För att lösa problemet med spridning av ljuset finns några metoder. Man kan öka 
man våglängden på ljuset så att det har större chans att gå runt partiklarna istället för 
att träffa dem. Ett annat sätt är att skicka en mängd pulser och endast använda sig av 
den sista starka pulsen som mätvärde, då de tidigare pulserna med hög sannolikhet har 
knuffat undan de partiklar som ligger i vägen. Slutligen kan man även undersöka om 
koherens finns hos ljuset som mottas, eftersom ljus som passerat genom något har en 
förändrad våglängd, fas eller riktning[1]. 

Laser har dock inte bara problem utan är faktiskt ett väldigt bra sätt att mäta på, 
det är mer exakt än något måttband kan bli och man kan mäta väldigt långa sträckor 
bara det är fri sikt. Det kanske främsta argumentet till att använda laser är att det är 
väldigt smidigt att använda och kan producera väldigt exakta mått, något som ofta tar 
prioritet över allt annat när det kommer till kvalitetsmätning. 

1.2 Beslutsstöd 

När en produkt som uppmätts har både mätvärden och börvärden kan dessa 
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jämföras, med fokus på att de ska vara så lika varandra som möjligt. Börvärden är de 
värden som produkten beställts efter, de representerar hur produkten ska se ut. Det är 
dock inte alltid alla värden har samma prioritet, utan vissa värden får skilja sig mindre 
från varandra än andra värden. Här behövs en statistisk analys med gränsvärden för 
vad som är acceptabelt inom den egna industrin. Denna statistiska analys kan en dator 
genomföra, men ett beslut måste även fattas. 

Det här beslutsstödet ställs inför problem som måste lösas med så liten 
felfrekvens som möjligt eftersom ingen vill använda ett program som fattar fel beslut. 
Ett problem som måste noga övervägas är möjligheten att fel i mätningsutrustningen 
kan orsaka orimliga mätvärden. Därför måste beslutsstödet ta hänsyn till att sådana fel 
kan uppstå och inte fatta felaktiga beslut med orimliga värden som grund. 

 
Ett sätt att låta datorn fatta beslut är genom artificiell intelligens, eller AI. En AI 

kan byggas upp på många olika sätt och ett av dem är MADM, Multiple Attribute 
Decision-Making, grovt översatt beslutsfattning genom multipla attribut. Det här 
angreppssättet inriktar sig främst mot de scenarion där alternativen är begränsade i 
antal och bygger på att låta alla alternativ värdesättas och sedan jämföras i en 
beslutsmatris [7]. Den här metoden är dock inriktad på att göra väldigt omfattande 
jämförelser av många olika kombinationer av alternativ och är därför irrelevant för 
den enkla analys som är aktuell här. 

 
En annan modell för beslutsfattande via en dator är Markov Decision Process 

MDP. Det här är också en form av artificiell intelligens och bygger på att låta varje 
beslut ha en belöning. Önskvärda beslut har större belöningar och ökar sannolikheten 
för att inträffa. För att avgöra vilken form av belöning som är associerad med vilket 
beslut används en såkallad ”policy”. Den talar om vilket det nuvarande tillståndet är 
och vilka möjliga val som finns [3]. Den här modellens fokus ligger dock vid att styra 
robotar för att imitera tänkande och är inte relevant för våra ändamål. 

 
Inom andra forskningsområden använder man sig av statistiska analyser för att 

skapa datoriserat beslutsstöd. Ett sådant system används inom bildförståelse och syftar 
till att jämföra två bilder mot varandra. En referensbild jämförs mot den aktuella 
bilden för att avgöra hur stor skillnad som råder mellan dem. Om skillnaden mellan 
bilderna är större än ett tillåtet gränsvärde kan ett beslut fattas [8]. Ett 
användningsområde för den här typen av jämförelse är automatiserade larmsystem 
som jämför kamerabilder mot varandra och kan slå larm om något oväntat inträffat. 

Eftersom den här modellen utnyttjar en statistisk analys där differens mellan 
värden används kommer den att appliceras även på vår lösning. 

1.3 Om uppdragsgivaren och problemet 

Sandvik Steel är ett stort svenskt företag som jobbar inom stålindustrin. De 
producerar, analyserar och mäter produkter av olika slag. För att utföra allt det här 
används datorstöd. Programmen som används till de olika applikationerna är ofta 
egenutvecklade i språket LabVIEW [5,6]. LabVIEW är ett grafiskt 
programmeringsspråk som har många färdiga moduler för styrning av mätinstrument 
och är därför väl lämpat till programutveckling för industrianvändning. LabVIEW är 
det språk som vår lösning baseras på. 

Sandvik Steel arbetar också med kvalitetsmätning i ett antal av sina avdelningar, 
en av dessa är mätning av dornprofiler. En dorn är en koniskt formad stång som i det 
här fallet används vid valsning av rör. 

Dornen läggs inne i röret fäst på en dornstav och ämnet (röret innan bearbetning) 
valsas stegvis mot dornen för att uppnå önskad diameter. Se Figur 4. Om fel skulle 
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finnas i dessa valsdornar uppstår problem med rören som valsas. Valsningen sker bara 
över en punkt på dornen, den såkallade valspunkten. Valspunkten är den som får skilja 
minst från börvärdena vid kvalitetsmätning, eftersom den ensam avgör hur resultatet 
av valsningen blir. 

 
Figur 4. Valsning av rör. 

 

Det finns sedan tidigare en metod för att mäta dornen då mätningen skedde med 
berörande mätgivare, som genom att ligga mot mätytan kan upptäcka ojämnheter. Den 
här metoden har dock ett par allvarliga problem, ett av dem är att mätgivaren slits 
onödigt mycket av den friktion som uppstår vid konstant beröring och rörelse. När 
mätgivaren slits blir den också mindre precis, vilket påverkar mätvärdena på ett 
negativt sätt. En lösning på detta problem är att byta ut den berörande mätgivaren mot 
en beröringsfri laserscanner, vilket eliminerar problemen med slitage av friktion. Ett 
annat stort problem som drabbar de berörande mätgivarna är att de väldigt lätt kan 
skadas vid oförsiktig hantering av dornen, en förhållandevis svag stöt kan förstöra den 
precision som vill uppnås. Det här problemet löses också delvis genom bytet till en 
laserscanner då den består av delar som är mindre troliga att skadas vid normal 
hantering.  

Den tidigare lösningen går inte att nyttja längre eftersom komponenter i 
mätutrustningen inte tillverkas längre, alltså måste en ny lösning hittas. Därför 
presenteras här ett program som både styr mätutrustningen, analyserar den data som 
genereras och presenterar den samt fattar ett beslut om dornen innehåller tillräckligt 
små produktionsfel eller om den måste förkastas. 

2 Frågeställningar 

Efter att ha studerat bakomliggande litteratur har följande frågeställningar 
utformats. 

 
• Kan mätningsmetoden påverka resultatet? 
• Kan den mänskliga faktorn minskas avsevärt så resultatet får högre 

precision? 
• Kan mätningen göras mer effektiv med avseende på precision? 
• Kan behandlingen av data automatiseras så att datoriserat beslutsstöd 

uppnås? 
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3 Genomförande 

I det här kapitlet beskrivs proceduren för respektive mätmetod. 

3.1 Mätning med berörande mätgivare 

Den utrustning som används vid mätningar är ett stativ med en digital linjal och 
en mätvagn monterad. Se Figur 5.  

 
Figur 5. Skiss av dornprofilmätare med berörande mätspetsar. 

 
Dubben är det som används för att spänna fast dornen för att förhindra att dornen 

sitter snett vid mätningar. Dubben förs in i ett hål i dornens spets. Kontrollpanelen 
tillåter manuell styrning av mätvagnen i längsled och används för att föra den 
mekaniska nollan så nära spetsen på dornen som möjligt. Den digitala linjalen läses av 
via en dator och kan inte användas manuellt, även om nollningen av den måste ske 
manuellt. 

Motor 1 styr mätvagnen och motor 2 roterar chucken vid rundmätningar av 
dornen, båda motorerna kan styras via dator. På mätvagnen finns två stycken 
berörande mätspetsar monterade. De berörande mätspetsarna mäter varsin sida av 
dornen och den sammanlagda längden de skjutits inåt är diametern på dornen. Pilen i 
Figur 6 visar åt vilket håll mätspetsen rör sig vid mätningar. 

 
Figur 6. Berörande mätgivare. 

 
En mätning av en dorn görs genom följande steg: 

1. Dorn placeras och skruvas fast i chucken, mätspetsar läggs emot dorn. 
2. Nollning uppnås genom att styra mätvagnen så att den mekaniska nollan 

tar i spetsen på dornen och signal skickas till linjalen om att detta är noll. 
3. Den mekaniska nollan vinklas ned och dubben skruvas emot dornen. 
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4. Mätvagnen styrs upp till 183 mm, där valspunkten ligger och värde från 
mätgivarna tas.  

5. Rundmätning genomförs där det högsta och lägsta värdet tas ut och 
differensen beräknas. Resultatet av det blir ovaliteten. 

6. Mätvagnen fortsätter röra sig i samma riktning och ett mätvärde tas var 
8,05:e mm upp till dornens utsatta längd nåtts. 

7. Mätning klar, mätvagnen förs tillbaka till valspunkten. 
Vid aktuella tester har kontrollpanelen monterats bort och linjalen har ersatts av 

en likvärdig ny linjal. Motorn för att styra mätvagnen har kontrollerats via 
programvara i en dator istället för via kontrollpanelen. 

3.2 Mätning med beröringsfri laserscanner 

Mätutrustningen som används vid mätning med laser är densamma som tidigare 
lösning med några undantag. Se Figur 7. 

 
Figur 7. Skiss av dornprofilmätare med laserscanner. 

 
Dubben, motorerna, chucken och linjalen är oförändrade och har samma funktion 

som beskrivits i avsnitt 3.1. 
Mätvagnen är förändrad och har en mätgivare i form av en beröringsfri 

laserscanner. Den mekaniska nollan och kontrollpanelen som beskrevs i avsnitt 3.1 är 
avskaffade. Styrning av motorer sker helt via dator och nollning sker på annat sätt. 

För att hitta spetsen på dornen, även kallat nollan, utnyttjas laserns möjlighet att 
läsa av dimensioner utan beröring. Dubben skruvas in i ett hål i dornens spets och 
eftersom dubben alltid ser lika ut kan skillnaden i diameter mellan dornen och dubben 
användas för att finna dornspetsen på exakt samma ställe varje gång. Se Figur 8. 
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Figur 8. Närbild av dornspetsen fastskruvad. 

 
Ett program kan styra mätvagnen och läsa av laserscannern för att upptäcka den 

avsevärda förhöjning av diameter som uppstår när lasern passerar över dornspetsen. 
För att uppnå högre precision kan mätvagnen köras på låga hastigheter kring 
dornspetsen. 

En mätning av dorn med hjälp av den beröringsfria laserscannern genomförs på 
följande vis: 

1. Dorn placeras, skruvas fast i chucken och dubben skruvas fast mot 
dornens spets. 

2. Laser aktiveras och påbörjar avläsning. 
3. Mätvagnen styrs mot dornens spets för att hitta referenspunkten. Styrning 

sker automatiskt, ingen användarinteraktion krävs. 
4. Noll verifieras och mätvagnen går upp 183 mm för att påbörja 

rundmätning av valspunkten. 
5. Dornen roteras ett varv och största respektive minsta uppmätta värdena 

sparas. 
6. Mätvagnen styrs mot chucken och stannar för mätning med ett intervall 

om 8,05 mm upp till dornens utsatta längd. 
7. Mätning klar, mätvagnen förs tillbaka till valspunkten. 

 
 
 

4 Metod 

I det här kapitlet ges utförlig beskrivning av en metod som visar vikten av ett 
systemstyrt gränssnitt för mätningar av kvalité på produkterna inom tunga industrier. 
Dessutom visar vi en jämförelseanalys mellan tidigare använd mätningsmetod och den 
nya, vilket är den första vetenskapliga metoden. Den andra vetenskapliga metoden är 
en empirisk sådan och består av en konceptuell modell för en systemstyrd 
kvalitetsmätning. 

 

4.1 Konceptuell modell 

Här presenteras den konceptuella modellen för systemstyrd kvalitetsmätning. 
Modellen presenterad i Figur 9 representerar gränssnittet medan Figur 10 representerar 
den underliggande hanteringen av data. 
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Figur 9. Konceptuell modell av gränssnittet. 

 
Huvudmenyn är startpunkten för all aktivitet, den innehåller knappar för att länka 

användaren till Skapa mätprofil, Ny mätning, Ladda mätning och Utskrift av resultat. 
Det finns även möjlighet att avsluta programmet via en knapp härifrån. 

Skapa mätprofil låter användaren göra en självanpassad mätning som sparas till 
fil och kan återanvändas vid liknande mätningar. Ett exempel på ett specifikt 
användningsområde är om en order för en väldigt specifik analys läggs in för ett tiotal 
objekt kan användaren skapa en mätprofil för hur en sådan här mätning går till och 
göra tio identiska mätningar utan att behöva göra inställningen mer än en gång. En 
mätprofil består av ett unikt namn som ges av användaren och information kring 
mätningens tillvägagångssätt, ett styrschema för berörda instrument. 

Ny mätning låter användaren skapa en ny mätning genom att användaren fyller i 
det unika nummer som identifierar det objekt som ska mätas. Börvärdena för objektet 
laddas då in i programmet och kan användas för differensberäkningar när mätningen 
är genomförd.  

Val av mätprofil låter användaren ladda in en tidigare genererad mätprofil från 
fil. Den data som finns i filen som laddats presenteras direkt för användaren och en 
annan fil kan väljas om en felaktig fil valts av misstag. Informationen presenteras på 
samma sätt som när mätprofilen skapas, med undantaget att profilen inte kan sparas 
utan endast användas. Det här görs för att undvika förvirring. 

Sammanfattning av inläst data låter användaren granska all aktuell data för 
mätningen innan mätning startar. Om en laddad mätning fört användaren till detta steg 
kommer eventuella mätdata presenteras här, men den informationen förkastas om en 
mätning startas. Anledningen till att mätdata förkastas är att om en mätning avbrutits 
under körning är sannolikheten stor att inkorrekta mätvärden också sparats i filen. För 
att undvika felaktiga värden är det då bättre att förkasta all mätdata och göra om hela 
mätningen.  

Under mätningen presenteras mätdata i realtid i grafer med de tidigare inlästa 
börvärdena markerade i förhållande till de uppmätta värdena. Det finns även en 
differensgraf där mät- och börvärden subtraheras och ritas upp i förhållande till de 
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tillåtna gränsvärdena. Eventuella andra mätningar utöver de som ritas i graferna 
presenteras i sifferform. Det här upplägget förenklar den mänskliga analysen av 
mätdata. Anledningen till att en differensgraf ritas upp är för att ytterligare förtydliga 
hur mätvärdena förhåller sig till börvärdena, vilket kan vara svårt att avgöra om 
linjerna i graferna ligger över varandra. 

Resultat visar kompletta resultat med samtliga mätvärden i både siffror och 
grafer. Här visas också det beslut fattat av beslutsstödet, även om möjlighet ges för 
användaren att själv fatta ett beslut kring det uppmätta objektets kvalitet. 

Utskrift av resultat visar all information om mätningen på samma sätt som 
”Resultat”. Om det här gränssnittet nås via ”Resultat” kommer den aktuella mätningen 
att laddas in automatiskt. Alternativt kan en tidigare lagrad fil öppnas för utskrift 
härifrån. 

Ladda mätning ger en möjlighet att fortsätta en påbörjad mätning, filen som 
laddas innehåller redan börvärden och mätprofilen samt eventuella mätvärden. 

 
Användaren tvingas genom det här gränssnittet att följa proceduren som den är 

avsedd att genomföras. Användaren är endast inblandad i steg 1 som beskrivs i 3.2 och 
har ingen annan inverkan på mätningen än via mätprofilen där begränsningar läggs på 
vad som kan göras. Om användaren matat in rätt id på objektet och valt rätt mätprofil 
för en mätning genomförs mätningen lika varje gång, vilket avlägsnar den mänskliga 
faktorn avsevärt. Användaren styrs att välja ett giltigt id-nummer eftersom ett som inte 
existerar kommer att generera ett felmeddelande. 

 
Den underliggande datahanteringen till gränssnittet finns i Figur 10 som ses 

nedan. Stegen sker i samma ordning som de visas i den konceptuella modellen för 
gränssnittet, men varje steg är ersatt av den dataoperation som genomförs. 

 
Figur 10. Konceptuell modell för datahantering och systemstyrning. 
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Utifrån startläget kan användaren styra systemet i fyra riktningar: mätprofil, 

mätning, fortsätt mätning eller utskrift. 
Om mätprofil väljs kommer systemet uppmana användaren till att fylla i data om 

mätprofilen och när acceptans ges sparas de inmatade värdena i en textfil vars namn 
bestäms av namnet på mätprofilen. 

Vid mätning kommer systemet att ladda in börvärden från en textfil som 
identifieras via det unika objekt id som matas in av användaren. De inlästa börvärdena 
skickas vidare och ligger i arbetsminnet när mätprofilen väljs. Mätprofilen läses in 
från vald fil och mätningen sparas till disk med ett namn baserat på det unika objekt 
id:t. En sammanfogning sker efteråt där all data läggs in i ett objekt som symboliserar 
mätningen med tomma mätdata om de saknas. När mätningen startats initieras fem 
parallella processer som styr och läser av mätutrustningen, håller användaren 
informerad om vad som händer samt skriver data till fil. När mätningen är klar skrivs 
filen som mätdata sparats till om för att signalera att det är en komplett mätning. 
Beslutsfattandet sker i samband med resultatpresentationen och baserar sig på 
gränsvärden som antingen kan hämtas via en extern modul (inläsning från fil) eller 
hårdkodade värden. Om användaren väljer att genomföra en utskrift kommer all 
mätdata att skickas till skrivaren från resultatet. Mätdata går då via gränssnittet för 
utskrift. 

Fortsätt mätning kommer att generera samma procedur som mätning, med 
skillnaden att inga börvärden eller mätprofil behöver väljas. De mätdata som ligger 
kvar i filen kommer presenteras, men raderas om en mätning startas. 

Utskrift läser data från en tidigare sparad fil, både färdiga resultatfiler och 
inkompletta mätningar kan skrivas ut. 

4.2 Jämförelseanalys  

Här presenteras en jämförelseanalys mellan den gamla mätningsmetoden och den 
nya mätningsmetoden för mätning av dornprofiler. Samtliga mätningar är genomförda 
på samma fysiska dorn, med två mätningar per mätningsmetod för jämförelse. 
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Differens gammal metod
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Figur 11. Differensgraf för mätningar med den gamla metoden. 
 

Differensen är beräknad genom att ta värdet från den första mätningen och 
subtrahera värdet från den andra mätningen. Den högsta positiva differensen i grafen i 
Figur 11 är 0,008 mm och den högsta negativa differensen är -0,024 mm. 

Linjalen i grafen representerar vilket läge det uppmätta värdet har på dornen. 
Eftersom mätningar börjar vid 183 mm och slutar vid 505 mm är det också den skalan 
som gäller här. Mätningarna har gjorts med ett intervall om 8,05 mm som beskrivs i 
avsnitt 3.1.  

Grafen visar en linje med en neråtgående trend som visar att differensen först är 
positiv, vilket inte innebär bra utan att en märkbar differens finns. Som tidigare 
påpekats i avsnitt 1.3 kräver kvalitetsmätning hög precision. En differens på 0,008 mm 
är oacceptabel ur kvalitetssynpunkt då instrumenten väntas ha en precision på 
tusendelar. Differensen i början av grafen innehåller en plan yta där samma skillnad 
föreligger, vilket indikerar att värdet endast är förskjutet från det riktiga värdet. Ett 
sådant fenomen kan räknas bort genom att lägga in en offset, ett värde som man 
adderar eller subtraherar från de riktiga mätvärdena. 

Differensen minskar i storlek från valspunkten och är som bäst vid 264 mm då 
den skär noll. Linjen följer sedan en liknande trend och går nedåt mot negativa 
differenser. En negativ differens är jämställd med en positiv i avseende på inverkan 
hos mätningens trovärdighet. Högre differens innebär sämre precision och 
pålitligheten minskar. 

Differensens högsta negativa värde är som tidigare nämnts -0,024 mm vilket är 
hela två tiondelar fel. En sådan hade varit fatal i andra former av kvalitetsmätning än 
den på dornen hos Sandvik. Det här beror på att de värden som är av högst betydelse 
är de kring valspunkten och värdenas betydelse minskar ju längre ifrån valspunkten de 
ligger. Dornens diameter ökar i en avsevärt högre takt längre ifrån valspunkten och når 
sin maximala ökning mot slutet. 

Om två mätningar sker med en liten förskjutning i längdled kommer differensen 
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att öka mellan värdena eftersom diametern förändras i en högre takt. T ex. En mätning 
sker på exakt 300,00 mm, medan den andra mätningen ligger på 300,70 mm. Mellan 
de två längderna är skillnaden i diameter på dornen stor nog att kunna bidra till den 
höga differens som visas i grafen.  

Den här skillnaden i längdled har en stark koppling till hur noll hittas, vilket 
beskrivs i avsnitt 3.1. Människan är den som hittar noll, genom att styra mätvagnen 
själv. 

Differens ny metod
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Figur 12. Graf över differensen mellan två mätningar med den nya metoden. 

 
I Figur 12 kan man se differensen mellan två mätningar gjorda med den nya 

metoden, den högsta positiva differensen är 0,005 mm och den högsta negativa 
differensen är -0,003 mm. Mätningarna har gjorts med ett intervall om 8,05 mm som 
beskrivits i avsnitt 3.2. 

I den här grafen föreligger ingen differens alls vid de första värdena, vilket är 
idealet. Ett hopp sker vid 215 mm och differensen ökar till -0,003 mm, vilket kan ha 
en koppling till hur dornen sitter i chucken. Dornen kan vridas runt och kan utan 
problem skifta några grader mellan två mätningar eftersom ingen nolla finns för den 
axeln. 

Differensen ökar längre ifrån valspunkten, vilket förklaras i detalj ovan. En 
skillnad på 0,005 mm som den högsta är fullt acceptabel vid den positionen eftersom 
det är en del av dornen som inte förväntas vara exakt. 

 
Graferna i förhållande till varandra visar med tydlighet vilken metod som är den 

bättre. Den nya metoden ligger nära noll i differens genom hela mätningen, medan den 
gamla metoden bara skär noll en gång och har en kraftig negativ differens mellan de 
mätningarna. Skalan på graferna är densamma i båda axlarna. 
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4.3 Program som styr mätningen 

Här beskrivs det program som realiserats i den här undersökningen. Det är 
baserat på en problemanalys som gjorts under arbetets gång. Det följer också de 
konceptuella modeller som presenterats i avsnitt 4.1. 

Det här programmet togs fram som en ersättning till det tidigare program som 
användes hos Sandvik vid mätning av dornprofiler. Det tidigare programmet bestod av 
ett textbaserat gränssnitt som uppfattades som krångligt och inkonsekvent. Många 
problem uppstod på grund av den utrustning som användes till programmet, med 
hålband och disketter som enda överföringsmetod mellan produktion och mätning. 
Endast erfarna användare kunde hantera programmet på ett önskvärt sätt då det 
saknades funktioner för att ångra inmatningar annat än att göra om från början. 
Funktionalitet gick över användarvänlighet i det gamla programmet. 

De ändringar som föreslogs till det gamla programmet har legat som inspiration 
till det nya programmet och även förbättringar utöver det har lagts till. En strävan efter 
ett enkelt och lättförståeligt gränssnitt har gjorts i det nya programmet. 
Användarvänlighet har kombinerats med funktionalitet och systemstyrning har införts 
i hög grad. Anledningen till att systemstyrning lagts in är för att minska den mänskliga 
faktorn i mätningarna. Användaren leds rätt i programmet istället för att programmet 
ska ledas av användaren. Skärmdumpar från det nya programmet visas i bilaga 1. 
Nedan följer en beskrivning av samtliga skärmdumpar och hur de relaterar till 
varandra.  

 
På huvudmenyn i Bild 1 ges en kort beskrivning av varje knapp i rutan nedanför 

knapparna. För att genomföra en mätning går användaren till ”Ny mätning” som 
öppnar det gränssnitt som syns i Bild 2. Efter att ha skrivit in dornkoden och klickat på 
”Ladda data” laddas värden in i listan. Användaren fortsätter därefter genom att klicka 
på ”Fortsätt till val av mätprofil” som visas i Bild 3.  

För att välja en mätprofil klickar användaren på ”Bläddra...” och letar på rätt 
mätprofil genom den filväljare som visas. Data laddas då in automatiskt från den valda 
filen till tabellerna nedanför och användaren kommer vidare genom att klicka på 
”Fortsätt till sammanfattning av inläst data”.  

Bild 4 visar gränssnittet för sammanfattningen och låter användaren granska all 
information om mätningen. För att starta mätningen klickar användaren på ”Fortsätt 
till mätning”.  

I Bild 5 visas gränssnittet för mätningen, med tänkbar information införd. Inga 
grafer är uppritade i gränssnittet på grund av tidsbrist. Användaren kan när som helst 
under mätningen klicka på ”AVBRYT MÄTNING” som då stänger ner 
mätutrustningen omedelbart och stoppar all aktivitet. När mätningen är klar fortsätter 
användaren genom att klicka på ”Fortsätt till resultat”.  

Bild 6 visar ett exempel på hur ett resultat kan se ut. Här kan användaren välja att 
gå vidare till utskrift eller att gå tillbaka till huvudmenyn. 

 
Om användaren vill göra en utskrift kan den göras antingen direkt efter en 

mätning eller från huvudmenyn i Bild 1. Då visas gränssnittet från Bild 7 där 
användaren kan välja en fil genom att klicka på ”Bläddra...” och sedan klicka på 
”Skriv ut”. Informationen från filen laddas automatiskt in i tabellerna nedan. 

 
Om användaren väljer ”Ladda mätning” från huvudmenyn visas gränssnittet i 

Bild 8. Här kan användaren leta på en tidigare oavslutad mätning och göra om den. 
För att ladda en mätning klickar användaren på ”Bläddra...” och väljer önskad fil i den 
filväljare som visas. För att fortsätta klickar användaren på ”Fortsätt till 
sammanfattning av inläst data”, som tar användaren till Bild 4. 
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För att skapa en mätprofil väljer användaren ”Skapa mätprofil” från 

huvudmenyn, vilket visar gränssnittet i Bild 9. Här fyller användaren i ett önskat namn 
på mätprofilen samt data om dornen den gäller. För att lägga till rundmätningar förs 
önskat värde in i textrutan under ”Plats för rundmätning” och klickar på ”Lägg till i 
lista”. 

All data som visas i skärmdumparna är helt fiktiva och finns endast med som 
illustration för hur data presenteras.  

 
 
 

5 Resultat 

Här presenteras resultatet av studien, med svar på tidigare frågeställningar. 
Tidigare i rapporten skapas en frågeställning kring huruvida mätningsmetoden 

kan påverka resultatet eller ej. Enligt den jämförelseanalys som presenteras i avsnitt 
4.2 kan man dra slutsatsen att för de två mätningar som gjorts per metod stödjer att 
mätningsmetoden avsevärt påverkar resultatet. 

  
En annan frågeställning som tagits upp är om den mänskliga faktorn kan minskas 

avsevärt så resultatet får högre precision. Den här frågan har sitt svar i att användaren 
leds genom mätningsprocessen med tydliga instruktioner vilket förklaras i avsnitt 4.1. 
Avsnitt 4.3 visar hur den konceptuella modellen från avsnitt 4.1 realiserats. 
Realiseringen låter inte användaren göra många val själv utan systemet styr 
mätningen. Användaren är inte inblandad i mätningen, utan styr endast vilken mätning 
som ska göras. Det här minskar den mänskliga faktorn avsevärt. Nollning av 
instrumenten sker automatiskt vilket det inte gjorde förut. Det är en stor felfaktor som 
eliminerats av det nya gränssnittet.  

 
Vidare problematiseras även effektiviteten med avseende på precision för 

mätningen. Det har visat sig att precisionen enligt jämförelseanalysen i avsnitt 4.2 är 
säkrare med laser än med berörande mätspetsar. Avsnitt 1.1 nämner också att laser kan 
göras mer exakt genom att öka antalet mätningar per mätvärde. 

 
Slutligen presenteras också en fråga om behandlingen av data kan automatiseras 

så att datoriserat beslutsstöd uppnås. Enligt den konceptuella modellen för 
datahantering i avsnitt 4.1 finns stöd för att behandlingen av data kan automatiseras på 
ett sådant sätt att datoriserat beslutsstöd kan tillämpas. Om man ser till avsnitt 1.2 
finns exempel på beslutsstöd som grundar sig på differensanalyser och i gränssnittet 
som visas i avsnitt 4.3 kan man tydligt se att differenser går att räkna ut. Det som 
saknas är lämpliga gränsvärden för hur hög differens som får föreligga, vilka kan tas 
fram utifrån kundens/företagets krav. 

 
 

6 Slutsats och Diskussion 

Baserat på resultatet har vi kunnat konstatera att mätningsmetoden kan påverka 
resultatet. Vi har även kunnat konstatera att den mänskliga faktorn kan minskas 
avsevärt och att mätningar kan göras mer precisa. Det går också att automatisera 
behandlingen av data på ett sådant sätt att datoriserat beslutsstöd uppnås. Vi är nöjda 
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med det arbete som gjorts hittills, men är samtidigt besvikna över att inte mer tid fanns 
att tillgå. Om mer tid hade givits kunde en mer omfattande studie kring laserns 
inverkan på mätresultatet ha genomförts. Fler mätningar på olika dorn hade varit 
värdefullt för att avgöra vilka faktorer som påverkar resultatet. En statistisk analys 
hade kunnat göras om mer data funnits tillgänglig. 

Gränssnittet kunde ha analyserats närmare och förhoppningsvis förenklats 
ytterligare. Det innehåller fortfarande några utseendemässiga problem som har sin 
grund i tidsbrist. Gränssnittet för mätning kunde ha gjorts avsevärt mycket mer 
lättförståeligt om tid till intervjuer av slutanvändare funnits. Ett närmare samarbete 
med slutanvändare hade kanske gett tips till bättre text på knappar eller kanske ikoner 
som kunde ha ersatt texten. Mer omfattande tester kring gränssnittet med hjälp av 
externa försökspersoner hade kunnat bidra till att öka användarvänligheten. Genom att 
analysera utomstående personers intryck av gränssnittet kan man upptäcka oklarheter 
som en insatt person inte reagerar på. Diagrammen i gränssnittet skulle kunna 
utformas på något annat sätt. 

 
Studien har dock visat klara fördelar med bytet av metod, vilket är uppmuntrande 

inför framtida arbete inom området. Mätningarna har genomförts utan problem och 
resultatet av dem har varit över förväntan. Om man ser till de rent tekniska aspekterna 
har projektet inte hindrats avsevärt, vilket är beundransvärt. Metoden var glasklar och 
var en av anledningarna till att projektet gick stadigt framåt. Att skapa en konceptuell 
modell och realisera gränssnittet utifrån tidigare problem har visat sig vara en givande 
metod som inte haft några större problem. 

 
Framtiden ser ljus ut för den här typen av studier då utrustning och program 

saknas ute i industrin på många ställen. Även där både utrustning och program finns 
kan förbättringar göras för både användaren och företagens skull. Förbättringar som 
skulle kunna göras är bland annat till gränssnittet hos de applikationer som används. 
Med användarvänlighet i fokus skulle många program kunna bytas ut mot nya som 
låter även mindre insatta personer att utföra avancerade uppgifter. Mer omfattande 
systemstyrning skulle bidra till färre mänskliga misstag och därmed öka vinsten för 
företaget. 
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Bilaga 1 

 
Bild 1. Huvudmeny. 

 
Bild 2. Ny mätning. 
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Bild 3. Val av mätprofil. 

 
Bild 4. Sammanfattning av inläst data. 
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Bild 5. Mätning. 

 
Bild 6. Resultat. 
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Bild 7. Utskrift av resultat. 
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Bild 8. Ladda mätning. 
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Bild 9. Skapa mätprofil. 
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