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Sammanfattning  
 

Detta är ett examensarbete är gjord av en student på Mälardalens högskola I Västerås på 

akademin för Innovation, Design och Teknik IDT. Arbetet undersöker möjligheten att utveckla 

dagens flygplans underhållshangarer genom att använda de senaste teknologierna.  

 

Underhållsarbetet för flygplan är essentiell för att se till att uppehålla den fortsatta 

luftvärdigheten, d.v.s. att de alltid ska vara fit for flight. Men dagens underhållshangarer kan 

anses vara lite för omoderna och underhållsrutinerna kan anses vara lite ålderdomliga. Därför 

skall detta arbete undersöka idéen av att ha en framtidshangar, där underhållssätten 

använder de senaste teknologierna för en enklare, smidigare, noggrannare och snabbare 

underhållsarbete. Ett stort problem som detta projekt ”Hangar of the future” skulle lösa om 

det blir en verklighet, är skadebedömningen. Inom flygbranschen är det inte lätt att bedöma 

en skada när man använder underhållsmetoderna idag. Måtten för skadan är svåra att ta 

noggrant och ännu svårare att läsa i skademanualen och följa den i praktiken för att sedan 

komma med en skadebedömning. Det är något som dagens tekniker/ ingenjörer klagar på, då 

det är ett stort ansvar att bedöma om en flygmaskin ska repareras eller flyga vidare med 

skadan. 

 

Under arbetets gång och efteråt och med hjälp av genomförda litteraturstudier, en intervju 

med Anders Dalén en ingenjör på SAS, forskningar om ämnet och begreppet hos andra företag 

kunde målet för examensarbetet uppfyllas. Att ”Hangar of the future” är en möjlighet och att 

det kan hända inom en snar framtid. När det gäller teknologin i det så sker det som en process 

som består av flera steg. Flygplanet ska rulla in i hangaren och skannas av en stationär 3D 

scanner. Flera program kan samarbeta sedan för att analysera de data som skickas från 

scannern för att detektera en möjlig skada. Om skadan hittas så ska den mätas med en bärbar 

scanner och sedan ska dessa analyseringsprogram även ge en bedömning på skadan och ett 

förslag på en reparation. 

 

Resultatet som detta arbete kom fram till är att det, i teori, är möjligt att ”Hangar of the 

future” kan vara en verklighet i framtiden. Eftersom teknologin som krävs för det finns idag 

fast i andra former/ branscher. 
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Abstract 
 
This final thesis is made by a student at Mälardalens högskola in Västerås from the academy 

of Innovation, Design and Engineering. This report examines the possibility of upgrading and 

modernizing current aircraft maintenance hangars by using the latest technologies. 

 

Aircraft maintenance is essential to keep aircraft’s continuing airworthiness, and making sure 

it’s always declared fit for flight. But the maintenance procedures in hangars today can be 

seen as a bit old-fashioned. This report is therefore aiming to explore the possibilities of 

building the hangar of the future, where the latest technologies is used for an easier, more 

accurate and faster maintenance. A big problem that this project could solve in case that it 

could be a reality is damage assessment. In flight industry is it a bit tricky to assess a damage 

that had happened to an aircraft with the current methods that are used in today’s 

maintenance hangars. Taking measures for damages isn’t easy, and it’s even harder to look 

into the Structure Repair Manual (SRM) in theory and follow it in reality to assess the damage. 

It is something that technicians and engineers suffer from, because of the big responsibility 

that it withholds. 

 

In the process of writing this thesis, and with the help of literature studies, an interview with 

the SAS engineer Anders Dalén, researches about the subject and the term of HOF at other 

companies the purpose of this thesis was reached. Which is exploring if HOF can be a reality 

in the near future. As for the technology of the project, it could be explained as a process or a 

chain that contains some steps. The idea is that an aircraft would roll into the hangar and get 

scanned by a stationary 3D scanner that is placed in the top of the hangar entrance. The data 

that the scanner later sends into a computer system gets processed by two or more programs 

in order to detect possible damage. If damage is found, then it would get measured with a 

portable 3D scanner. The analyzing programs would process its data and give an assessment 

on the damage, and also suggestions for reparations.  

 

The conclusion for this thesis is that it is, in theory, possible that “Hangar of the future” can 

be a reality in the future. Because the technologies that is required for it do exist in our time, 

though they exist in other forms/ branches. 
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Förord 
 
Denna rapport är skriven som ett examensarbete av en student inom 
flygingenjörsprogrammet i Mälardalens högskola i Västerås under hösttermin 2016. 
 
Ett stort tack vill jag rikta för min handledare Per Schlund för en väldigt noggrann 
handledning, Anders Dalén en erfaren flygingenjör på SAS för värdefull information, samt 
min examinator för examensarbete Håkan Forsberg. 
 
 
Västerås, januari 2016 
Mustafa Alqaysi 
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Nomenklatur 
 
Förkortning  Förklaring 
 
3D  3 Dimensionell  
 
CAD  Computer Aided Design  
 
HOF  hangar of the future 
 
SRM  Structure Repair Manual 
 
ESRM  Electronic Structure Repair Manual 
 
MoU  Memorandum of Understanding 
 
MRO  Maintenance, Repair and operations 
 
DOA  Design organisation /flygplanstillverkaren 
 
Part 21  Design organisation /flygplanstillverkaren 
 
RFID  Radio frequency Identification. 
 
NFC  Near Field Communication. 
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1. Inledning 
Flygplan är en av de säkraste transportmetoder tack vare den höga säkerheten och det 
stenhårt noggranna underhållsarbetet som kontinuerligt utförs på alla flygplan. Men är 
dagens underhållsarbete verkligen så säker som vi tror? Det man bör tänka på är att dagens 
underhållsarbete fortfarande använder de gamla klassiska sätten för att upptäcka analysera 
samt bedöma hur en skada ska behandlas. Att upptäcka skador sker visuellt och då mäts 
bredden, längden och djupet på en skada för att sedan bedöma med hjälp av en SRM om en 
åtgärd ska tas eller inte.  
 
Problemet med dagens underhållsrutiner är att bedömningarna som görs på skador blir 
subjektiva. När ett flygplan ska undersökas, går teknikerna runt för att visuellt söka efter 
skador, upptäcka dem och sedan mäta dem. När skadan är väl uppmätt söker teknikern i en 
SRM för att veta hur de ska göra med skadan, att göra en release på flygmaskinen eller 
reparera skadan. Just denna bedömning är ett av de största problemen med 
flygplansunderhåll, då bedömningen blir subjektiv. Det vill säga att hur mycket SRM:en än 
påverkar bedömningen, så är det i slutändan ett beslut som tas utav teknikern/ ingenjören 
och det är just det som gör det ett subjektivt beslut.  
Det menas att kanske i ett och samma situation, skulle två olika personer göra två olika 
bedömningar på hur skadan ska behandlas. Det i sig är en väldigt farlig och onödig risk att ta, 
där mänskliga faktorn spelar roll och påverkar bedömningen. 
 

1.1 Problemformulering 
Tanken är att en 3D scanner ska skanna av ett flygplan för att upptäcka möjliga strukturskador. 
Om t.ex. en buckla upptäcks, då scannas den vidare med en mindre hand-scanner som mäter 
upp diameter och djup på bucklan. Sedan analyseras informationen från dessa scannrar och 
jämförs med hjälp av en inbyggd SRM i en special applikation. Men här uppstår ytterligare 
några problem! Det första är ifall det funkar att jämföra bilden som scannern tog med ”bilden” 
från SRM lika bra i verklighet som i teori. Då det kan vara en riktig utmaning att faktiskt 
programmera en hel SRM i en dator/applikation som ska med hög noggrannhet stämma av 
det med bilden från scannern. Kan det då vara möjligt att programmera in SRM:en i ett 
dataprogram? 
 
Det andra och viktigaste problemet i detta arbete är om en dator faktiskt kan göra en ”perfekt” 
bedömning och avgöra om en åtgärd för en skada ska tas eller inte. Det är något som dagens 
tekniker gör varje gång en skada upptäcks och mäts. Då ligger ansvaret på dem att följa 
SRM:en för att avgöra om det ska repareras eller om flygplanet kan flyga utan att bli påverkad 
av det. Detta beslut är bland det tyngsta med hela arbetet, kan de flesta tycka. Så kan alltså 
en dator ta det där svåra beslutet och göra en rätt bedömning? Eller är det något som en dator 
inte klarar av att göra?  
 
Kan 3D scanners och analyseringsdatorerna med inbyggd SRM, ersätta de gamla klassiska 
metoderna för att upptäcka skador med bättre noggrannhet och i mindre tid i hangaren? 
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1.2 Syfte 
Huvudsyftet med detta arbete är att studera och undersöka om ”Hangar of the future” kan bli 
en verklighet någon gång i framtiden, och hur vi i så fall kan utforma framtidens hangar. D.v.s. 
hur vi på bästa sätt kan optimera underhållet av flygplan genom att föra in nya teknologier 
och uppgradera de befintliga klassiska underhållssätten. Underhållssätten som används idag 
har använts i länge och de duger bra. Men det skulle kunna göra det mycket säkrare och 
noggrannare att använda sig utav ”Hangar of the fututre (HOF)” teknologier att utföra 
flygplansunderhållet på. 
 
Ett till syfte med arbetet är att undersöka om HOF kan bli en verklighet och i så fall undersöka 
om det går att uppnå målet för framtidens hangar genom att hitta ett samspel mellan 3 parter 
(Se figur 1). Första parten är 3D scannern som ska skanna av ett flygplan och sedan föra data 
vidare till en dator. En SRM som skall programmeras på ett program i datorn är andra parten 
och ett program som styr skadedetekteringen samt bedömer skadan (kallas i denna rapport 
för e-Fly) är den tredje.  
 
Processen sker på så sätt att flygplanet rullar in i hangaren och skannas samtidigt som det 
visas i figur 1. Nästa steg är insamling av data från scannern, och då ska de bearbetas för att 
sedan skapa en CAD modell. I steg 3 ska det då ske en jämförelse mellan en sparad modell 
som används som referens och den nya scanningen som togs under det tillfället, för att hitta 
möjliga avvikelser. Om det inte finns en skada blir flygplanet då releasad, om det däremot 
finns en skada så ska det skannas vidare med en bärbar 3D scanner för att ta mått, som det 
visas i steg 5 i figuren. Sedan skickas dessa data vidare till e-Fly som då med hjälp av en 
programmerad SRM (ESRM) ska ge en bedömning på skadan (steg 6 &7). 
 
Det skall även undersökas i detta arbete om en dator kan göra en skadebedömning och avgör 
om en skada behöver repareras eller inte så att flygplanet ska vara releasad.  

[Figur 1. En flowchart på hur HOF processen går till] 
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1.3 Avgränsningar  
Detta arbete har som syfte att undersöka om nya teknologier kan implementeras i 
flygindustrin, just i underhållsverkstäderna för att vara mer specifik. Det är ett så pass stort 
arbete, så avgränsningen var att det inte skulle vara för brett så att det går att komma till ett 
resultat/ slutsats inom det specifika ämnet. Därför var det viktigt att välja rätt ämne och 
fördjupa sig i endast en eller två teknologier för att inte arbetet ska vara för brett. Sedan  
hamnade valet på att ta upp de viktigaste delarna av hela processen ”Hangar of the future”. 
 
Detta arbete behandlar ett system som än idag inte finns ute i hangarerna. Det i sin tur leder 
till att man måste forska och söka på teknologierna separat var för sig för att sedan knyta ihop 
dem till ett helt projekt som skulle kunna implementeras i dagens hangarer, istället för att 
söka på processer och underhållsrutiner som redan finns ute i hangarerna. Vilket gör det 
betydligt svårare arbete än vad det hade kunnat vara ifall det var något som fanns i 
verkligheten. 

1.4 Metod 
Val av metoder var en stor och viktig pelare för detta arbete såsom det är i andra arbeten. När 
ett sådant arbete ska göras så är det oerhört viktigt att hitta information och vetenskapliga 
artiklar som stödjer det man skriver i sitt arbete. Här var fallet inte annorlunda, att söka på 
litteratur som stödjer idén om framtidshangar, var väldigt viktigt för att detta arbete ska ha 
bra grund och påståenden som är styrkta. Insamlingen hjälpte att få en mer klar bild och 
tillräckligt bra information på 3D scanners allmänt. Hur de fungerar tekniskt, vilka olika 
varianter det finns samt hur var och en av dessa varianter kan vara anpassad för detta arbete, 
nämligen inom flygunderhåll.  
 

1.4.1 Datainsamling 
Under första skedet av examensarbetet var prioriteten att samla in så mycket information det 
går för att kunna bygga en bra grund för arbetet. Men innan insamlingen av data påbörjades, 
var det viktigt att först tänka på vad det egentligen är som fokusen ska läggas på. Med syftet 
för arbetet som utgångspunkt ställdes krav på hur insamlingen ska ske och vad som kan passa 
för arbetet. Sedan började själva insamlingen med hjälp av olika metoder, bl.a. söka på artiklar 
via nätet, hitta litteratursböcker om ämnet i biblioteket osv. Dessa metoder skulle dock gå 
efter kraven som sattes för litteraturstudien, för att nämna några av dessa krav: 

 Att det endast ska vara vetenskapligt styrkta artiklar och inte bara teorier 

 Litteraturen om mMetodernaDe ska vara ganska lätta att förstå och anpassakunna gå 
att anpassa för det här arbetet 

 Att metodernadede inte får vara för generella men samtidigt inte alltför specifika 
 

Intervjufrågor till ingenjören på SAS [13] underhållsverkstad gjordes för att kunna få det viktiga 
perspektivet av en ingenjör som faktiskt är ute och jobbar i hangaren. Det menas att 
ingenjören ska kunna besvara frågor om det teoretiska som detta projekt behandlar för att få 
bättre förståelse av hur dessa skulle fungera i det praktiska arbetslivet i en hangar. Frågorna 
som gjordes hade som syfte att även lyfta upp hur stor påverkan den mänskliga faktorn [12]  
har på underhållsarbetet i verkstäderna och om lösningen som detta projekt föreslår utesluter 
det problemet, d.v.s. mänskliga faktorn. 
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1.4.2 Analysering av data  
Efter det att all information som samlades och efter att ha byggt en grund för arbetet, så var 
det då dags att välja ut de lämpligaste och mest relevanta av all data, samt filtrera bort de som 
inte passar. När det väl var bestämt vad som ska användas i arbetet, så påbörjades nästa 
delprocess, det vill säga analys av all data som samlades och utvaldes. 
 
Vid utvärdering och analys lades det en stor vikt på processen där flygplan skall skannas av. 
Hur all dessa data kan hjälpa arbetet att kunna visa en utförlig förklaring på 3D scanners. Att 
presentera var och en av varianterna samt kunna visa hur det skulle kunna användas i just 
detta arbete. Men även hur dessa skulle kunna skicka vidare de skannade data från 
apparaterna till datorn, som då ska ha en speciell applikation/ program som möjliggör 
behandlingen av dessa data och transformerar dem till 3D modell eller CAD.  
Vilket var nästa problem att tänka på, tillsammans med hur SRM:en som ska programmeras i 
datorn. En till viktig aspekt från arbetet som togs hänsyn till vid analysering av samlat material 
är ifall datorn klarar av att göra bedömning på en skada och ifall en åtgärd ska tas eller inte. 
 
Mänskliga faktorn [12]  är också en stor faktor i det här arbetet då arbetet syftar på att minska 
risken till att det sker misstag på grund av en mänsklig faktor. Då underhållsarbetet och 
bedömningar på skador som görs idag är, som tidigare nämn i rapporten, väldigt subjektiva 
och kan variera från person till person. Men det var det även viktigt att tänka på ifall projektet 
som detta arbete presenterar skulle kunna hindra mänskliga fel och hur mycket i så fall. Därför 
togs det bra hänsyn även till denna aspekt vid analysering av samlat material. 
 

1.4.3 Val av scanningsmetod 
Ett av de viktigaste syften med detta arbete är att välja ut en metod som ska användas för att 
skanna flygplanet. Det kom upp flera förslag på hur detta skulle göras under arbetets gång, 
det vill säga olika varianter av scanners. För var och en av dessa scanningsmetoder fanns det 
både för- och nackdelar och ingen av metoderna var ett ”dåligt val”. Scanningsmetoderna 
kommer att presenteras mer detaljerat senare i arbetet tillsammans med vad de erbjuder för 
fördelar men också vad dessa har för brister. Men även kanske vilken metod som kan 
rekommenderas och som är mer lönsamt att använda. 
 
Sedan fanns det även olika metoder för hur scannat material skulle analyseras av 
ingenjörerna/ teknikerna. Om det sker via en dator eller en iPad i handen, ett program eller 
en applikation. Vad som är smidigast att använda och vad som fungerar bäst i en part 145, det 
vill säga en underhållsverkstad. 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Bakgrund (State of the Art – SOTA) 
Flygplan är statistiskt talat den säkraste transporten som finns i världen idag. Sannolikheten 
för ett haveri är en på 45 miljoner flygningar [3]. Men detta är inget sammanträffande. Utan 
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det är ett resultat av en kombination av feltolerant design, erfarenhet, utbildning och 
underhåll. Underhållsrutinerna har alltid som mål att göra flygplan så säkra som möjligt och 
det är ett mål som alla flygbolag i världen konkurrerar för att vara bäst på. Som följd utav det, 
ser man alltid att det kommer nya idéer och projekt för att uppnå det målet.  
 
I detta arbete forskas om detta projekt kan uppnå det målet. Det är något som inte finns ute 
i hangarerna idag än, men själva idéen har funnits i flygbranschen i flera år nu. Det forskar 
ständigt om ”hangar of the future”. Eftersom det inte bara en förbättring på säkerheten, utan 
det är en revolutionär ändring som kan transformera hangarerna till en helt annan miljö med 
mycket teknik och med mycket högre säkerhet. Nedan beskrivs några bolag som har jobbat 
med ett sådant projekt. 
 

2.1 Airbus Group 
Airbus Group påbörjade att arbeta med projektet ”Hangar of the future” efter det stora 
eventet, Singapore Airshow 2016 [4]. Då började Airbus Group titta på framtiden för ett nytt 
innovativt koncept för flygplanunderhåll. Presidenten för Asia Pacific avdelningen inom Airbus 
Group skrev ett avtal/ MoU (Memorandum of Understanding) med Singapore för att utveckla 
flygplanunderhållet. Avtalet tyder på att det ska ske nya unika tester för utvecklande lösningar 
för de utmaningar och trender som framstår i flygpuderhåll, reparation och operation (MRO) 
[4]. 
 
Airbus Group kallade detta samarbete för ”Future Hangar Initiative” och började tillsammans 
med deras forskningspartner utforska teknologierna som kan utveckla effektiviteten och 
snabbheten av flygunderhåll och dess reparationer. Allting från att utföra en komplett 
skanning av flygmaskinen medan den rullan in i hangaren, till digitaliserade inspektioner 
vidare till 3D printers för att skriva ut delar på plats. De ville då lägga fokus på de senaste 
teknologierna som har kommit på de senaste åren och tillämpa dem i hangaren. Dessa 
teknologier är tänkta att hjälpa teknikerna och ingenjörerna att få tillgång till information 
mycket snabbt och smidigt, vilket sparar väldigt mycket hangar tid jämfört med de klassiska 
underhållsrutinerna.  
 
De teknologier som Airbus Group sammanfattar projektet ”hangar of the Future” med, visar 
de i en animerad video från det att planet går in i hangaren tills det att en åtgärd tas [4]. Först 
skannas flygplanet medan den går in med en stor scanner som sitter uppe på ingången till 
hangaren. Den har som uppgift att skanna av flygplanskroppen och söka efter möjliga skador 
som kan ha uppstått. Sedan skannas även kabinen med en drönare som söker efter möjliga 
skador, repor eller bucklor. Dessa data från stora scannern och drönaren skickas sedan vidare 
till en skärm som är kopplat till en dator för analys av data. Ett speciellt program i datorn 
laddar ner dessa data, analyserar dem och visar sedan var skadan finns. Därefter skickas det 
ett scannerfordon som åker obemannat, till skadeplatsen för en mer detaljerad scanning samt 
göra en TC på det och matcha det men den lämpligaste teknikern.   
 
 
När teknikern får dessa data, förs han/ hon vidare till flygmaskinen av ytterligare ett fordon 
som sedan hissar honom/ henne upp till skadeplatsen. Teknikern påbörjar då ytterligare en 
skanning av skadan med glasögon som är utrustade med en termisk avsökning, som analyserar 
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skadan vidare. Sedan är det vidare för sista steget av skanningen med hjälp av en bärbar 
scanner för en mer detaljerad avsökning, denna ger då mått med längd, bredd och djup.  
 
Dessa teknologier behöver inte vara just det som ”hangar of the future” behandlar, utan det 
är bara några föreslagna teknologier som kan modernisera och digitalisera dagens hangarer. 
Lyckas Airbus Group med detta projekt så kommer inte flygplansunderhåll att vara densamma 
längre. Då var och en av dessa teknologier skulle spara väldigt mycket hangartid och kommer 
att göra flygunderhåll mycket noggrannare. 
 

2.2 Purdue Polytechnic 
Purdue universitetet är placerat i USA och det är ett stort universitet för forskningar och har 
en avdelning för flyg och teknik. Studenterna i Purdue universitet, tillsammans med sina 
lärare, presenterar också ett projekt som heter ”hangar of the future”. De har en labb där det 
konstant testas nya teknologier som möjligen kan vara lämpliga att använda för flygunderhåll. 
Studenterna som deltar i HOF [8] får chans att göra praktiska forskningar och hjälper att göra 
utvecklande lösningar snabbt och innovativt. De får även testa nya teknologier som finns idag 
och undersöker om dessa går att använda i hangaren [6] [7][14].  
 
Nedan nämns några av dessa teknologier som de använder i sitt HOF projekt: 
 

 En 3D instruktionsvisande skärm/ padda som visar instruktionerna för hur t.ex. en 
underhållsåtgärd ska hanteras, live på kamerabilderna som paddan visar. 
 

 Göra design och sedan printa ut 3D flygplansreservdelar, där studenterna får även 
testa på att installera dem själva. 
 

 Blanda en gammal och en ny teknologi för att identifiera och spåra delar, som t.ex. 
2D Bar Code, RFID och NFC. 
 

 Utveckla ett hantering- och varningssystem för risker inom line maintenance och 
ramp reparationer i flygplatsen. 
 

 En drönare som skannar delar av flygplanet som är svårare att nå. 
 
De teknologier som används i Purdue universitetet är ganska simpla, då de använder sig utav 
dagens vanliga ”smart phones” och paddor [7]. Men trots det, så verkar dessa nya innovativa 
sätt för flygunderhåll fungera bra, då de har vunnit många priser och deltagit i evenemang. 
Projektet HOF i Purdue universitetet siktar på framtiden, de har som sikte att använda sig av 
”smart allt” för allting i framtidens hangar.  
 
 
 

3. Resultat 
I detta kapitel kommer det att ges en detaljerad beskrivning av de tre aspekterna som ”hangar 
of the future” består av. Var och en av dessa aspekter är lika viktig för att processen ska vara 
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effektiv, snabb och med bästa möjliga resultat. För varje aspekt kan det finnas olika varianter 
som funkar på olika sätt men som fortfarande ger ett tillräckligt bra resultat. 
 

3.1 3D scanners 
Även här finns det olika varianter för att skanna av ett objekt allmänt. Samma gäller då för 
flygbranschen, då var och en av varianterna kan användas olika för att få ut olika resultat. De 
olika typerna av scanners kan fortfarande vara kopplade till samma system och använder sig 
utav samma applikation /program. Men själva användandet av dem varierar beroende på vad 
för del som ska skannas, samt vilken typ av scanner skulle vara smidigast och ge ut bäst 
resultat. 
 
Det finns i princip två huvudkategorier för 3D scanners beroende på hur de läser av ett objekt. 
Det första är ett ”White-light and structured-light” system, som tar en enda bild /scan. Den 
andra är ”Scan Arms and Portable Handheld Scanners”, som istället tar flera bilder 
kontinuerligt.  
3D scanners är 3 dimensionella mättningsapparater som överför ett objekt som finns 
verklighet till ett objekt i den digitala världen för analysering. Det krävs ingen kontakt med 
objektet, utan allting sker genom laserstrålar [1]. Ett objekt Omvandlas alltså från i 
verkligheten till en CAD modell eller liknande för vidare analysering och det används mycket 
bland ingenjörer. 
 

3.1.1 Portable 3D scanners 
3D scanners allmänt är en växande teknologi som enligt en studie kommer att växa ca 15% 
över de kommande 5 åren, speciellt den bärbara 3D scannern som har börjat växa mycket och 
finns idag ute i marknaden [10]. Det som finns ute idag dock är en vanlig 3D scanners som 
skannar av ett objekt och transformerar det till en 3D datoranpassad modell. Noggrannheten 
i de bärbara 3D scanners som finns ute idag är väldigt bra. Den kan skanna av rätt så komplexa 
föremål, som små statyer leksaker osv. Det handhålls och riktas mot föremålet, sedan går man 
ett varv runt objektet tills det kan fås en komplett modell på datorn. Visa bärbara 3D scanners 
kan även skanna av färgerna på objektet för att modellen även ska ha rätt färger.  
 
En bärbar skanner använder laserstrålar eller vit-ljus teknologier för att skanna (Se figur2). Det 
ena fungerar på så sätt att den skickar ut en eller flera laserstrålar på ett objekt [2]. Det andra 
skickar ljus och skugga monster [10]. Båda analyserar sedan hur dessa strålningar böjd/ 
deformeras för att skapa 3D data utifrån det.  

 [figur 2. En handhållen/ bärbar scanner] 

 
Bärbara skannrar använder två kameror för att skapa en så kallad ”Stereoskopisk syn”. Med 
stereoskopisk syn menas det att det ska tas två 2D bilder för att skapa en 3D bild, ett 
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koncept/teknik som uppfanns av Charles Wheatstone år1900. Att använda en stereoskopisk 
syn hjälper apparaten att bestämma scannerns position i förhållande till några specifika 
punkter i föremålet. Vissa nyare typer av bärbara scannrar använder en mix av positionstyper 
som kallas hybrid positionering. 
 
Men att skanna av ett objekt är det första steget för projektet HOF om man vill använda det 
inom flygunderhåll. Sedan följer nästa steg, att den ska vara kopplad till SRM:en, som ska 
analysera mätningarna och skadan för att ge ut en bedömning. Där ligger kanske utmaningen 
med en bärbar 3D scanner, då dess storlek är relativt liten jämfört med den stora versionen 
av 3D scanner som är kopplad till en dator. Den relativt mindre storleken gör det svårare att 
programmera in komplexa program i den bärbara scannern, som i det här fallet i projektet 
HOF. En dator med bra egenskaper i hastighet och funktion bearbetar information och styr 
komplexa program oerhört mycket smidigare gentemot en liten handhållen apparat, d.v.s. 
den bärbara 3D scannern. 
  

3.1.2 Large object scanners 
Att skanna av större objekt är lite annorlunda och mer komplex process än de vanliga sätten 
som skannar av små objekt (se figur 3). Denna typ av skanning används för allmänt stora 
objekt, som t.ex. bilar och fordon, båtar, pansarvagnar, flygplan osv. Det används en blandning 
av scanningsteknologier för att kunna ”måla upp” en helhets bild. Olika skanningsteknologier 
används som t.ex. Laser spårare, ”long range scanner” och handhållen scanner [5]. Sedan 
sammanställs de data från de olika scannrarna och kalibreras för att skapa en CAD modell. 
Men dessa data är mer än 100 gigabytes av 3D scanningsdata och det krävs en special hårdvara 
samt en avancerad CAD hanteringsprogram / mjukvara. 
 
Teknologin att skanna av större objekt finns idag i marknaden. Företag som har tjänsten att 
skanna av och skapa CAD modeller på stora objekt finns runtom i världen. De har hand om att 
använda de olika skanningsmetoder, samla deras info och data, kalibrera och sammanställa 
dem för att skapa en gemensam CAD modell. Många företag köper dessa tjänster och får 
levererat den slutliga CAD modellen för vidare studier, utveckling och underhåll på själva  
objektet som skannades.  
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[figur3. Hur large object scanningen är tänkt att gå till, där scannern sitter på ovan sidan av hangarporten]  
 
 
 
 
 

3.2 3D Data analysering  
I föregående kapitel förklarades lite om de två olika typen av 3D scanner som kan användas 
under HOF processen. De skannade objekt på olika sätt men resultatet av dess 3D scanning är 
ungefär detsamma, förutom storleken på de data som fås utifrån var och en av alternativen. 
Då större objekt betyder mer ”bilder” och scanningsdata, vilket i sin tur betyder större filer. 
Men i båda fallen går dessa data sedan vidare till nästa steg där de analyseras på samma sätt, 
med än en gång skillnad på filstorleken.  
 
Det finns idag många olika företag som marknadsför mjukvaran som analyserar dessa data, 
kalibrera punkterna för att sedan skapa en riktig CAD modell. Det är just det som det här steget 
av HOF behandlar. Att överföra ett objekt från verkligheten till en modell på datorn, för att 
lättare kunna hantera det. De flesta ”scanningsföretag” har sin egen mjukvara, det är det som 
hela deras tjänst går ut på. De levererar alltså CAD modeller tagna från verkliga objekt med 
hjälp av 3D scanningsteknologierna. Så de har egna program som sköter analysen av data. 
Den här delen av HOF processen är minst lika viktig som själva scanningen. Det låter kanske 
häftigare med en 3D scanner än ett program på en dator. Men att överföra data till en riktig 
CAD modell med rätt mått, heldefinierad modell med rätt kalibrerade punkter är minst lika 
viktigt ur det tekniska perspektivet. I detta arbete nämns det dock inget specifikt program, då 
allt det fanns var marknadsförda program eller företag som själva analyserar objekt som 
tjänst. Men den teknologin är en verklighet och finns också runt om i världen.  
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3.3 Skadedetektor programmet (e-Fly) och Elektronisk SRM (ESRM) 
Fram till denna del av HOF processen är allting riktig, det är produkter som finns ute i 
marknaden och används till mycket och inte bara inom flygbranschen. Detta kapitel behandlar 
den delen av processen där det är endast för flygplan. Dock är denna del av projektet teoretisk. 
Det är alltså det är en teori på ett ”program” som än inte finns ute i världen (för 
enkelhetensskull i skrivandet har jag döpt den till e-Fly). Men för att HOF ska vara en 
verklighet, så är den här delen av processen inte bara lika viktig som de föregående två, utan 
det är den viktigaste delen. Det är e-Fly och ESRM som är meningen och syftet med HOF, då 
den delen sammanfattar allt som man slutligen vill komma fram till med all teknologi som 
nämndes ovan, för att sedan få ut ett resultat. 
 

3.3.1 Skadedetektor programmet (e-Fly) 
Det har hittills snackats om 3D scanners som skannar av ett objekt, dess data som analyseras 
vidare för att skapa en CAD modell. Nu kommer flygbranschen in i processen, genom denna 
del av processen, ESRM . Teorin tyder så flygplanet ska gå igenom exakt alla steg som nämndes 
ovan. Den ska gå in i hangaren, skannas av (här menas en ”Large object scanner”), 3D data 
från scannern överförs tilldatorn som analyserar dem och skapar en CAD modell. Här kommer 
e-Fly in i bilden. Efter det att en CAD modell skapas, så jämförs denna modell med antingen 
en redan färdig ”3D Blueprint” eller möjligen en helt ny modell från ett ”helt nytt” flygplan 
som tidigare har skannats, men såklart samma flygplans typ.  
 
e-Fly har då som uppgift att hitta avvikelsen, genom att hitta skillnaden från jämförelsen och 
presentera det i procent. Hur mycket procent matchar den nya scanningen/ CAD modellen 
den ursprungliga sparade scanningen/ CAD modellen på samma flygplanstyp?  
 
Är matchningen 100 procent, då är det inga avvikelser som har skett. Det vill säga att 
flygplanet är felfritt i strukturen och allting är som det ska. Är det då mindre än 100 procent, 
så är det en skillnad på modellerna, det vill säga en skada har skett sedan sista scannings- eller 
underhållstillfället.  
 
Programmet ser nu vart i modellerna det skiljer sig och kan därför uppge exakta positionen på 
var i flygplanskroppen skadan finns. Den kan uppge mellan (kanske till och med på) vilka ribs 
och stringers skadan befinner sig. Med hjälp av hur skadan ser ut, kan den även i teori 
bestämma om det är en den dent, scratch, buckla, spricka osv. I teori kan det här programmet 
ge ut bra detaljerat information om skadans position mm. Men mått på bredd, längd och djup 
av skadan kan den inte uppge exakt, därför att en ”Large object scan” kan möjligen inte förse 
med så detaljerat info.  
 
 
 
Här kommer den bärbara 3D scannern till användning inom flygbranschen. Därför att man nu 
vet exakt var skadan finns på flygplanskroppen och då skickas det någon som vidare ska skanna 
av skadan bara med en bärbar 3D scanner. Precis som förra processen går de data från den 
handhållna scannern till e-Fly programmet för informationstolkning. Då kan den detaljerade 
scanningen ge även mått på skadan. 
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3.3.2 Elektronisk SRM (ESRM) 
Processen av HOF fortsätter här från den punkten som förra kapitlets avslut, men ESRM fick 
ha eget kapitel eftersom det är den slutliga delen av hela processen och den absolut viktigaste. 
Efter att flygplanet ska gå igenom alla förut nämnda processerna och mått på skadan ges, så 
är teorin att den ska in i ESRM:en. Det kan vara i separat program med programmerad SRM. 
Eller som det har valts att bli i det här arbetet, att en SRM ska vara inbyggd och programmerad 
i samma program som detekterar skadan, nämligen e-Fly.  
 
Det här steget av e-Fly har till uppgift att med hjälp av måtten, söka in i ESRM:en för att hitta 
hur det skall gås vidare med skanningen. I teori så skall e-Fly, precis som en vanlig människa 
gör idag, följa instruktionerna från SRM:en till punkt och komma med bedömning. 
Dataprogram brukar vanligtvis vara duktiga på att följa instruktioner till punkt, därför är denna 
teori inte så svårapplicerad. Utan det är bara det att ett sådant program inte finns idag. Men 
som resultat så ska e-Fly med hjälp av ESRM:en komma med en bedömning på skadan och hur 
den ska hanteras. Ska det lagas omgående, eller ska det flygas med tills nästa gång en 
inspektion/ scan utförs. 
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4. Analys av resultat 
I det här avsnittet analyseras resultatet av arbetet med redan använda scanningsmetoder och 
analyseringsprogram som förslag för HOF. Under var och en av dessa stycken ges först en kort 
förklaring på dem, sedan ges det både för- och nackdelar för var och en av dessa teknologier. 
De presenteras i samma ordning som de presenterades i under avsnittet 3.Resultat.  
 

4.1 Portable 3D Scanners  
I en framtids hangar HOF är det allra första steget själva skanningen, när ett flygplan först 
rullar in i hangaren. Den bärbara skannern är en av två skanningsalternativ som togs med i 
detta arbete. Användningen av de bärbara 3D scannrar växer idag, då det är en ny teknologi 
som kan komma till användning inom flera branscher och inte minst inom flygbranschen. Med 
hjälp av laserstrålar eller vit-ljus teknologier kan en bärbar 3D scanner skanna rätt så komplexa 
föremål. Man går då varvet runt objektet, för att få en hel scan. Data på hur strålarna viker sig 
samlas och analyseras för att sedan presentera en CAD modell på datorn. 
 
En bärbar 3D Scanner i sig är en betydligt bra teknologi som kan komma till nytta på flera sätt 
för människor i världen [11]. Men här pratas det om 3D scannrar inom flygbranschen och då 
är det inte riktigt (bara) denna teknologi som sökes. Utan fortsättningen, d.v.s. 
dataanalyseringsprogrammen och den datorstyrda skadebedömningen är minst lika viktig för 
HOF. Därför ska det talas här om bärbara 3D Scannrar som en helhet i en HOF och inte de 
vanliga som finns ute i marknaden idag. 
 
 

 Fördelar: 
1. Fördelen med en bärbar scanner är att den är smidig att använda, då den 

används handhållen, vilket underlättar jobbet betydligt mycket då den inte 
väger särskilt mycket och att man kan bära runt den lite var som helst. 

2. Mer användningsmöjligheter, man behöver alltså inte använda den just när 
det är checkar, utan det skulle även gå att använda nere vid rampen. 

3. Mycket mindre kostnad jämfört med den stora, stationära varianten.  
4. Mer noggrannhet (jämfört med människans bedömning). 

 
 

 Nackdelar: 
1. Mindre noggrannhet (jämfört med den stationära t.ex.). 
2. Tar längre tid för den att skanna av ett helt flygplan, speciellt de större 

flygmaskinerna. Då man måste täcka varje område noggrant, vilket inte är så 
lätt med en relativt liten bärbar scanner. 

3. Det blir en utmaning att koppla den till en SRM. Svårare att installera och 
programmera en hel SRM i en bärbar enhet än i en stationär som är mycket 
snabbare i användningen. 

4. Underhåll kan krävas på själva scannern. 
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4.2 Large object scanners 
Skanningen av stora objekt är lite mer komplicerat än att skanna små objekt/ mindre ytor med 
en handhållen scanner. Denna typ av scanner använder en blandning av teknologier för att se 
till att täcka varje område av objektet, vilket är då flygplanet i det här sammanhanget i HOF. 
Teknologierna som används i den blandningen/ processen är t.ex. Laserspårare, long range 
scanner och även bärbara scannrar. De data från var och en av dessa metoder sammanställs 
och gemensamma punkter kalibreras, sedan analyseras dem för att slutligen ge ut den 
begärda CAD modellen. 
 
I HOF är tanken även att det sedan ska skickas vidare för att jämföras med en gammal felfri 
modell för att upptäcka skadan genom att se vart det skiljer sig. Så när för- och nackdelarna 
nämns nedan, ska det tas hänsyn till att det menas det slutliga produkten som även är kopplat 
till SRM:en, med antagandet att allt det teoretiska som har nämnts är sant. 
 
 

 Fördelar: 
1. Det effektivaste sättet att skanna stora objekt med. 
2. Väldigt hög noggrannhet i skanningen då det är flera scanningsteknologier ihop 
3. Direkt kopplat till datorn med alla analyseringsprogram, till skillnad från den 

bärbara enheten. 
4. Jobbet som den utför ersätter vad som tar en tekniker ganska länge att göra, på 

grund av storleken på flygplan. Den förkortar alltså väldigt många hangartimmar 
(man hours) nere i hangaren. 

5. Når till svårnådda platser på en flygplanskropp, t.ex. övre delen. 
 
 

 Nackdelar: 
1. Begränsat användningsområde på grund av det är en fast skanning station, 

skanningen sker alltså bara i den platsen, d.v.s. i hangaren. 
2. De data som kommer ut från scannern kan vara enormt stora, vilket är förståeligt 

med tanke på att flygplan är mer eller mindre väldigt stora objekt. 
3. De stora filerna kan orsaka buggar för datorn och att den kan lagga, vilket 

resulterar i försenat underhåll och som i sin tur resulterar i ekonomiska förluster 
för flygbolaget. 

4. Underhåll kan krävas på själva scannern. 
 
 

4.3 Data analysering 
En dataanalys är väsentligt viktig för att tolka allt det samlade 3D data från scannrarna till en 
CAD modell som lätt går att hantera och styra på datorn. Ett program på datorn som 
analyserar och tolkar dessa data har inte nämnts i projektet, därför att det inte finns något 
exklusivt till flyg eller till HOF. Men programmet e-Fly som nämndes ovan under rubriken 
”Teknisk beskrivning & relevant teori” kan i teori agera som en 3D dataanalysingsprogram. Då 
får man flera egenskaper och funktioner i ett och samma dataprogram. Det kan även vara ett 
separat program som tolkar och analyserar dessa data. (se tabell 1) 
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När för- och nackdelarna ska ges nedan, skall det därför vara som en jämförelse mellan att ha 
eget program kontra att det ska ingå i e-Fly.  
 
 

Eget program för Dataanalys e-Fly som dataanalys 

 Kan bugga mindre och fungera 
snabbare. 

 Kan kosta mer, eftersom det 
ska köpas två olika 
dataprogram. 

 Kan vara förvirrande att skifta 
mellan två program under ett 
underhållstillfälle. 
 

 Krävs mer tid att jobba med 
två program. 

 Kan möjligen vara segare och 
kan i teori även lagga. 

 Kostar mindre, då allting 
ligger i ett och samma 
program. 

 Kan vara lättare att ha alla 
funktioner i ett och samma 
program i ett 
underhållstillfälle. 

 Krävs mindre tid att jobba 
med ett program 

 
  [Tabell 1. En jämförelse mellan att ha ett eget program för dataanalys gentemot att ha e-Fly] 

 
 

4.4 Skadedetektor programmet e-Fly 
Enda till det här steget har flygplanet rullat in i hangaren, blivit skannat, en CAD modell har 
fåtts, med teknologier som finns ute idag. Men här börjar det teoretiska då resten inte ännu 
finns idag. Men teoretiskt talat är det mycket möjligt för det handlar om att programmera in 
informationen i ett program, som de flesta dataprogram som finns idag. Men för projektet 
HOF är det här skedet av processen väldigt viktig och kanske den viktigaste hittills. För att det 
är här skillnaden görs, det är här en skada upptäcks med hjälp av dagens teknologier, det är 
det här som är meningen med HOF.  
 
Tanken är att i detta projekt HOF, ska e-Fly jämföra den nya skanningen med en gammal 
sparad skanning. Denna sparade skanning ska då antingen vara en 3D blueprint av någon sort, 
eller så kan ett helt nytt flygplan med samma flygplanstyp skannas av (också med hjälp av 
HOF). Det spelar inte så stor roll vilken av dem som kommer att användas i processen, 
eftersom båda används lika bra som referens för att hitta möjliga avvikelser på den nya 
skanningen. Nu kan programmet e-Fly se om det finns skillnad och i så fall var exakt i 
flygplanet. Exakta positionen på skadan och vad skadan har för mönster och storlek på ett 
ungefär skall också anges av e-Fly. För- samt nackdelar med att använda e-Fly nämns i nästa 
avsnitt ”ESRM” istället, eftersom de båda tillhör samma program och hör ihop. 
 

4.5 ESRM 
Som det nämndes i förra avsnittet, så är e-Fly den viktigaste delen av HOF. Likaså är det för 
ESRM eftersom de hör ihop och både detekterings- och SRM-bedömningsprocessen sker i 
samma program, nämligen e-Fly. Men just ESRM delen sammanfattar kärnan och syftet för 
hela det här arbetet. Det är alltså skadebedömningen som är det allra viktigaste i det här 
projektet, det är på den fronten den kan gå in i flygvärlden. Att göra en skadebedömning är 
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något väldigt svårt för människor att göra. Inte för att det är en komplicerad process, utan det 
som är svårt är att avgöra och ge en bedömning på hur det skall gå vidare med en möjlig skada. 
Att ta ansvaret för ett flygplan som ska flyga och bära tiotals människoliv i luften som riskeras 
ifall en skada som ska åtgärdas, inte görs. Men även tvärtom, att laga en skada som går att 
flyga med kan komma att kosta flygbolaget stora pengar som de kunde ha undvikit om 
bedömningen var mer noggrann. Därför är idén att en dator ska göra den bedömningen väldigt 
viktigt i flygbranschen, något som Anders Dalén [13], en erfaren ingenjör på SAS hävdar starkt. 
 
En dator för oss människor, är något som går att lita på väldigt mycket eftersom den felar 
sällan. Det utesluter även den mänskliga faktorn [12]  som kan påverka en bedömning, vilket 
leder till mänskliga fel och som i sin tur också leder till haverier. Men även en dator kan ha 
sina nackdelar i den aspekten, men även i andra aspekter. Nedan nämns de för- samt 
nackdelar för både ESRM men också e-Fly som helhet. 
 
 

 Fördelar med e-Fly: 
1. Första programmet av sin sort inom flygindustrin, som kan detektera skador 

genom att jämföra mellan två CAD modeller och därmed hitta skillnaden. 
2. Vad som tar tekniker många hangartimmar att göra, gör e-Fly på betydligt kortare 

tid, då den bara ska hinna bearbeta informationen från scannern osv. 
3. Ger en noggrann skadebedömning som är noggrannare än människans. 
4. Utesluter mänskliga faktorn som kan påverka mycket i en skadebedömning. 
5. Tanken att en SRM ska vara programmerad i en dator är den första av sin sort och 

förkortar mycket tid som förloras i letandet inne i SRM:en annars. 
6. Om måtten tas med en scanner som projektet föreslår, är det mycket 

noggrannare mått. Enligt Anders Dalén är det mest mätningarna som felar i en 
felaktig skadebedömning [Bilaga 1, fråga 7]. 

 

 Nackdelar med e-Fly: 
1. Väntetiden för en full analys okänd, det är beroende på hur programmet görs och 

vilken teknologi som används. 
2. Om datorn/programmet laggar/buggar så blir underhållet försenat, något som 

inte skulle hända om det kvarblir människostyrt som idag. 
3. Det kan kräva underhåll på själva utrustningen i HOF och då ska två saker 

underhållas istället för ett, d.v.s. flygplanet. 
4. Problemet med om det finns smuts, is, eller nya modifieringar på flygplanet har 

det inte framkommit några lösningar på. Is, smuts och nya icke uppdaterade 
modifieringar som t.ex. winglets och antenner kommer att ge indikation på en 
skada. Eftersom att datorn ser en oregistrerad ändring/ skillnad på nya gentemot 
den gamla CAD modellen, vilket dator sedan tolkar som skada. 

5. Upptäcker endast skador på flygplanskroppen och inte inne i flygplanet och dess 
olika komponenter, något som också måste kollas i ett underhållstillfälle. 
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6. Diskussion 
Detta arbete gjordes för att undersöka hur en flygplansunderhållsverkstad kan moderniseras 
med hjälp av de senaste teknologierna som finns i världen idag. Under arbetets gång har det 
presenterats flera idéer som kan påverka flygbranschen i projektet HOF. De teknologierna som 
presenteras i detta projekt är en bärbar och en stationär 3D scanner, ett 
dataanalyseringsprogram som skapar CAD modeller, e-Fly och ESRM.  
 
I förra avsnittet 3. Resultat förklarades hur var och en av dessa teknologier och innovationer 
kan komma till användning i flygbranschen. Samt vad deras för- och nackdelar kan vara ifall 
HOF skulle implementeras i hangaren idag. Det kan diskuteras hur nödvändig var och en av 
dessa teknologier är att införa inom flygunderhåll och vilken av dem är viktigast för branschen. 
I den diskussionen kan det vara väldigt skilda åsikter från person till person. Det kan tyckas att 
en sådan modernisering är ett måste för flygbranschen och speciellt för flygunderhållsarbetet. 
Men det kan även tyckas att det bara är extra kostnader på onödiga teknologier när 
underhållsrutinerna idag fungerar bra som dem är. Anledningen är att det är ett projekt som 
ännu inte finns ute i hangarerna på teknologier som är relativt nya för världen. Det finns alltså 
inte så mycket erfarenhet och kunskap om dessa innovationer och speciellt inte inom ett 
projekt (HOF) som inte finns ännu. Flygunderhållet har dessutom alltid fungerat på ett sätt 
och att det sättet ska revolutioneras och ändras helt kan vara en lite kontroversiell tanke. 
Därför kan det skilja sig i åsikterna om HOF kan vara något bra att implementera, eller om det 
bara är extra kostnader som inte förbättrar särskilt mycket. 
 
Det hade därför varit bra om fler än en ingenjör/tekniker kunde intervjuas om ämnet för att 
veta vad de kan ta för ställning, istället för bara en ingenjör som i detta arbete. Men på grund 
av tillgängligheten och den relativt korta tiden, så hanns det intervjuas bara en ingenjör, 
Anders Dalén [13]. Av det jag uppfattade från Dalén, så var HOF inte riktigt det projektet som 
på en sekund skulle förbättra underhållsarbetet inom flyg till det bättre. Något som man 
tänker på direkt när man hör/ läser om HOF, på grund av hur häftigt och bra det låter att 
modernisera en hangar. Dalén menar att det fortfarande är lite saker som ska lösas för att det 
här ska vara något bra. Han berättar även att i de flesta fallen så behövs en snabb bedömning 
nere vid rampen och att det därför är kanske smidigare att den bärbara versionen av 3D 
scannern. Där lyfts det upp ett problem, då en bärbar scanner inte kan ha lagrat ett så 
komplicerat program som e-Fly lika lätt som på en dator. Därför kan det vara en utmaning att 
ha den bärbara 3D scanner med den kompletta utrustningen, d.v.s. även e-Fly och ESRM.  
 
Om man diskuterar HOF som helhet så är inte det något som är långt från att hända, eller en 
sci-fi fantasi. Det har resultatet för det här arbetet visat. Det är snarare en tidsfråga tycker jag 
tills det blir en verklighet. Därför att de positiva aspekterna med HOF är mycket fler än de 
negativa och vad för problem som det kan medföra. Men också för att det faktiskt erbjuder 
mycket viktiga och praktiska ändringar inom flygunderhåll. Som t.ex. mindre hangar tid, mer 
noggrannhet och kanske till och med billigare underhåll för flygbolagen. Ett till resonemang är 
att HOF består av teknologier som finns i världen idag. Det finns kanske inte precis i den 
formen som i HOF, men själva teknologin som krävs finns. Det finns alltså en bärbar samt en 
stationär 3D scanner ute i marknaden idag, program i datorn som kan analysera dess data, 
program som i sin funktion liknar e-Fly och kanske till och med ännu mer komplexa. Det gäller 
bara att göra de anpassade för flygunderhållet och att ändra lite på dess funktion, för att 
uppnå målet och göra HOF en verklighet. 



17 
 

Därför tycks det vara fullt möjligt att det där kan hända, och att HOF börjar implementeras 
hos de olika flygbolagen runtom i världen. Vilket besvarar det tredje problemet som beskrevs 
i 1.1 Problemformuleringar. I och med att det är fullt möjligt att göra HOF till en verklighet, 
gör det per automatik att HOF skulle kunna ersätta de gamla klassiska underhållsmetoderna, 
vilket alltså besvarar det tredje problemet. 
 
Men om man diskuterar HOF lite mer detaljerat, så kan det finnas både styrkor och svagheter 
i var och en av delarna av projektet. Här nedan framförs därför en diskussion på resultatet för 
var och en av dessa delar och om dess fördelar uppväger dess nackdelar. 
 
När det gäller den bärbara 3D scannern så håller jag med Anders Dalén om att det är den 
smidigaste och mest behövda delen av HOF. Här menas såklart den komplette versionen med 
komplett ESRM och skadebedömning. Men som Anders berättade, så är sker det ganska ofta 
att markpersonal eller piloter upptäcker en skada visuellt nere vid rampen. Så då vet man vart 
skadan är och vill ta noggranna mått samt en noggrann skadebedömning. Därför är en 3D 
scanner en väsentlig del i projektet HOF, då den är mycket smidigare att använda. Den kan i 
teori lösa sådana situationer på plats, istället för att behöva föra ner flygplanet till en hangar 
för att få en komplett scan. Något som kostar både tid och pengar.  
 
Men i och med att det inte är så lätt att programmera in så komplexa program i en relativt 
liten apparat, är det en tveksamhet över om en bärbar scanner kan ha den kompletta 
versionen. Men ett förslag på lösningen kan även vara att den bara ska lagra in scanningsdata 
på plats, vid rampen t.ex. Sedan kan den gå två olika vägar, antingen skickas det trådlöst till 
den stationära enheten i själva hangaren för att sedan få tillbaka en bedömning. Eller så kan 
själva apparaten föras ner till hangaren för att överföra dessa data till HOF stationen och 
datorn för att få ut bedömningen. Det andra alternativet är naturligtvis rimligare, då det kan 
ta väldigt lång tid att överföra så stora filer trådlöst med dagens teknologi och internet 
uppkopplingar. Sedan kan det kanske finnas mycket snabbare överföringsmetoder och 
snabbare internet då HOF släpps ut i framtiden. Men mer generellt, att ha en sådan 
handhållen apparat som gör så mycket är verkligen något att ha i vår bransch. Därför är det 
den enheten som man mest kan se fram emot ifall HOF skulle appliceras. 
 
Den stationära enheten däremot ”large objekt scanning” är effektivare och snabbare, då dess 
uppgift är att skanna av ett stort objekt som flygplan. Den gör det med mycket hög 
noggrannhet då flygplanet skannas från alla håll och tar även mindre tid jämfört med både 
den bärbara scannern och människans visuella inspektion. Den täcker även ställen på 
flygplanskroppen som kan vara svåra att nå för en människa, som t.ex. den övre delen som 
kräver stege vanligtvis. Nackdelarna att den har ett begränsat användningsområde och att den 
kan orsaka buggar på grund av de stora filerna som den skickar, väger egentligen mindre än 
fördelarna för systemet. Då dessa problem går att lösa och hindrar inte riktigt dess funktion, 
som är väldigt behövligt i flygindustrin.  
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När det kommer till e-Fly och ESRM så är kombinationens egentligen enda nackdel att de 
faktiskt inte finns idag. Men när de väl skapas och optimeras på bästa sätt, så kan jag se dem 
revolutionera flygbranschen helt och påbörja en ny underhållsepok. Eftersom de fungerar på 
ett så effektivt sätt för att hitta skador, analysera dem och även ge bedömningar på skadan. 
Allt detta sker elektroniskt i datorprogram, vilket låter som en dröm för en flygingenjör/ 
tekniker. Då den utesluter det svåraste med arbetet, nämligen en perfekt säker 
skadebedömning som varken riskerar människoliv eller kostar flygbolaget onödiga 
ekonomiska förluster i form av reparationer för skador som egentligen går att flyga med. 
 
Den kombinationen är alltså verkligen något att ha. Vilket svarar på två av mina tre 
problemformuleringar, nämligen den första och den andra. Att det, i teori, är fullt möjligt att 
programmera in en SRM i datorn, för det första. Men även att en dator ska följa denna SRM 
och ger en bedömning som resultat. Det har visats i resultat avsnittet för detta arbete att det 
är möjligt och att det till och med finns liknande teknologier idag. Att en dator gör 
skadebedömningen är dock inte lika självklar som det första problemet, det är dock 
fortfarande fullt möjligt att skapa en sådan teknologi. 
 
Men tekniken bakom HOF har även sina begränsningar. I teori är det tänkt att flygplanet som 

rullar in i hangaren och går igenom de olika stegen i HOF, ska vara helt ren/ rak på 

flygplanskroppen. Men i praktiken är det några andra faktorer som spelar roll i 

skanningsprocessen, bl.a. is, smuts och nya modifieringar. Is och smuts kan påverka 

skanningen av flygplanskroppen, då de kan ge utslag på avvikelser när flygplanet i själva verket 

är felfri. Nya modifieringar är också en begränsning till tekniken, eftersom det ibland monteras 

nya delar till flygplanet utan att de blir registrerade, som t.ex. winglets som sitter på slutet av 

vingen. Lösningen på dessa problem är i teori inte så svårt, men det är fortfarande problem 

som kan begränsa HOF. Ett förslag på en lösning kan vara rengöring mot smuts, blåsa varmluft 

för att smälta isen och att datorn uppdaterar de sparade CAD modellerna med de senaste nya 

modifieringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

7. Avslutning/Slutsatser 
Syftet bakom det här examensarbetet var att forska om HOF kan vara en verklighet inom en 
snar framtid, analysera hur den i så fall skulle implementeras, samt lyfta upp vilka teknologier 
som skulle passa bäst. Idéen allmänt är väldigt intressant oavsett hur insatt man är inom 
ämnet flyg. Att flygplan ska lagas och checkas enligt de senaste teknologierna som finns i 
världen är både spännande men också väldigt praktiskt att se fram emot.  
 
Resultatet för arbetet visar att det är möjligt att HOF kan vara en verklighet i framtiden. 
Speciellt med den höga konkurrensen som finns i flygindustrin och att det ständigt letas efter 
nyare teknologier och bättre produktion/ underhåll. Alla flygbolag vill vara nummer ett i 
säkerhet utan att de förlorar ekonomiskt på det. För att flygbolag ska kunna uppnå det målet 
kan HOF vara ett bra exempel på hur de kan göra det. HOF använder sig utav teknologier som 
finns idag och som redan används i andra områden. Det gäller att knyta ihop dessa teknologier 
och utveckla dem lite för att komma ut med HOF som en komplett, helt ny underhållsmetod. 
 
En bärbar 3D scanner finns redan som teknologi i olika former och från olika företag, det gäller 
bara att utveckla den lite mer och få den att bli mer anpassad för flyg. Samma sak gäller för 
en ”large object scanner” som också redan finns som teknologi. Det som transformerar dem 
från en vanlig teknologi i marknaden till att vara flyganpassade är egentligen processen 
efteråt. D.v.s. de program som analyserar de data som scannrarna skickar över och bearbetar 
dem för att skapa en CAD modell. När en CAD modell är skapad, så kan det hanteras mycket 
lättare, precis som inom flera andra områden som t.ex. bygg, biltillverkning osv. Sedan 
programmet som jämför den nya scanningen med en referensscanning är också ett program 
vars teknologi finns idag. Jag har valt att ge det ett namn och döpa det till e-Fly för 
enkelhetensskull i skrivandet för arbetet. Men e-Fly som teknologi är långt från en omöjlighet. 
e-Fly ska då även ha ett programmerat SRM i, som en guide för att hantera en möjlig upptäckt 
skada och sedan ge en bedömning. Den sistnämnda delen är det absolut viktigaste med HOF. 
Att utesluta det subjektiva, mänskliga skadebedömningen som sker idag och ersätta den med 
en datorstyrd bedömning är något som dagens underhållshangarer är i stort behov av. 
Skadebedömningar idag är väldigt subjektiva även fast alla följer samma manual, d.v.s. SRM. 
Skademätningarna skiljer sig mycket från person till person och även bedömningen på hur 
skadan ska hanteras. Därför kan HOF vara den ultimata lösningen för att utesluta de subjektiva 
bedömningarna och ersätta det med en dator som ger samma bedömning för samma situation 
i 10/10 gånger. 
 
För att sammanfatta slutsatsen som dras i detta arbete, ska jag säga precis som projektet titel 
föreslår. Hangar of the future, en mycket bättre, effektivare och smidigare hangar, som kan 
bli en verklighet inom en väldigt snar framtid. HOF är alltså verkligen framtidens hangar, det 
är bara en fråga på hur snart den framtiden faktiskt kan komma. 
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8. Framtida arbeten 
Under detta examensarbete har det presenterats några teknologier som kan vara byggstenen 
i en framtidshangar, nämligen 3D scannrar e-Fly och ESRM. HOF hade även några andra 
innovationer och idéer i Airbus Group projektet och hos Purdue Polytechnic. Men 
benämningen Hangar of the Future innefattar egentligen inga specifika teknologier, utan 
snarare allt vad en moderniserad framtidshangar kan ha. Därför finns det mycket fler idéer 
inom ämnet och jag antar att det med tiden kommer att komma ännu fler idéer. 
 
3D printers till exempel, är något som med stor sannolikhet kan ingå i HOF. Det presenteras i 
projektet HOF som Airbus Group leder att som förslag på reparationer skall det skrivas ut 3D 
delar till flygplanet. Idéen i sig är inte riktigt nytt för flygbranschen, utan flera flyg 
organisationer använder sig utav 3D utskrivna reservdelar. En forskning som publicerades i GE 
Global Research [9] att de planerar att introducera de första 3D utskrivna flygmotordelar. Det 
finns många andra bolag som har infört 3D printer inom flyg och det är en växande teknologi. 
Idéen är väldigt spännande för flygbranschen då man sparar mycket på tillverkning av dessa 
delar, de väger mindre och kan ha bättre materialegenskaper. 
 
Ett till förslag på framtida arbeten kan vara att forska om en drönare kan användas som en 
skanningsmetod i HOF. Det har presenterats i Airbus Groups projektet också. Det kan vara en 
relevant skanningsmetod, då det är en växande teknologi den med. Det finns drönare som 
ritar upp en 3D modell på ett husområde genom att flyga en viss rutt som den själv 
bestämmer. Om det där skulle tillämpas för flyg så skulle det komma till nytta i hangaren. 
 
Framtida arbeten kan även forska om hur HOF kan sköta underhållet på andra delar av 
flygplanet och inte bara flygplanskroppen. Inre komponenter och flygmotorn är väsentliga för 
flygplan och dess underhåll är mycket viktig och känslig. Därför kan det vara revolutionerande 
om det skulle finnas en metod som kontrollerar även komponenterna. Till exempel fasta 
scannrar som kontrollerar varje komponent eller komponentsdel och indikerar ifall något är 
på tok. 
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Bilagor 
 
 

Bilaga I 
- Intervju med Anders Dalén, en ingenjör på Scandinavian Airlines (SAS). 

 
1. Flygplan är den säkraste transporten enligt statistiker jämfört med andra 

transporter. Vad är anledningarna bakom det? 
 
Svar: Det är just det att man alltid dokumenterar och utnyttjat erfarenheterna, 
händer det en olycka så ska den inte hända igen. Det är sällan det händer 
samma olyckor. I början var det tekniken som fallerade, sen har det blivit den 
mänskliga faktorn mer.  

 
2. Hur utförs inspektionerna idag och hur upptäcks en skada? 

 
Svar: Inspektionerna utförs visuellt. De utförs med ficklampa och så går man 
varvet runt flygplanet.  

 
3. Hur upptäcks då en eventuell skada? 

 
Svar: Till största del händer nere vid stationen/rampen, oftast lastningspersonal 
eller piloterna upptäcker en avvikelse och tillkallar en tekniker. Teknikern 
kommer och konstaterar samma sak och så mäter upp den via SRM och 
bedömer skadan.  

 
4. Hur hanteras då skadan efter att den upptäcks? 

 
Svar: En dent ska mätas och bedömas, en scratch ska slipas, mätas och 
bedömas gentemot SRM:en. Blixtnedslag brukar oftast piloterna märka och 
sedan skriver en anmärkning i loggboken. Påkörningar via fordon, is och fågel 
kollision är också avvikelser som förekommer och de märks också oftast av 
lastningspersonal. 
 

5. När det är större checkar, hur utförs checkarna? 
 

Svar: När det är större checkar så är det inte så mycket bucklor och sånt som 
upptäcks, utan det är mer korrosion och sprickor och de syns oftast inte på 
utsidan, utan man måste öppna upp flygmaskinen. När det är större checkar, 
det är då man öppnar upp luckor och tar bort färgen kanske för att hitta 
korrosion. Sprickor upptäcks invändigt, så även de syns inte på utsidan/ skin. 

 
6. Kan HOF behövas mer vid ”Heavy maintenance”? 

 
Svar: Ja, det tror jag att man skulle tjäna tid på. För det tar lång tid att gå 
igenom flygmaskiner, speciellt de större maskinerna, där man måste använda 
en skylift för att leta på tak, stjärtfena och stabilatorn. 
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7. Hur ser skadebedömningen ut idag? 

 
Svar: Skadebedömningarna idag är ganska subjektiva om man kan 
sammanfatta det. För att det skiljer från individ till en annan, ju mer koll desto 
bättre bedömning det görs. Som nybörjare har man lättare att göra fel, genom 
att inte mäta på rätt sätt. I det stora hela, så har SRM:en sina begränsningar. 
Men det är mättekniken för att mäta skiljer jättemycket. Ibland upptäcker man 
att man har varit alldeles för generös och mätt, eller för snål och mätt, satt 
godkänt på en skada som egentligen måste repareras och vice versa. Så det är 
subjektivt, ja. Vilket medför en risk på felbedömning som antingen kan kosta 
ekonomiskt eller säkerhetsmässigt. 

 
8. Påverkas inspektionen av materialet på objektet? 

 
Svar: Ja, det är t.ex. svårare att se skador fysiskt i kompositerna det är däremot 
relativt enkelt att se skador på aluminium. Det var ett tag förut som de mätte 
med IR, för att upptäcka de kalla områden på kompositen där de har fått 
vatteninträngning, det blev fuktigt och sprängdes sedan.  

  
 

9. Påverkar den mänskliga faktorn bedömningen? 
 

Svar: Ja, den mänskliga faktorn påverkar. Står man i Norge och det är snöstorm 
och du hittar skador, jämfört med om du står här i Stockholm där det är 
vindstilla och varmt väder. Fatigue är också en faktor. 

 
 

10. Hur skulle du som ingenjör reagera, om HOF skulle presenteras till SAS idag?  
 

Svar: Vid en skadebedömning, så handlar det om vilket kvalitet man ska ligga 
på. Har vi samma kvalitet på skadebedömningen hela tiden, då är det perfekt. 
Om du tar in en flygmaskin efter 2000 timmar och vill göra den servicen, så vill 
man att den ska flyga i 2000 timmar till.  
Fördelarna är att ta hand om skador i tidigt skede, vilket sparar tid. Man får ett 
klart besked om skadan är utanför eller innanför limits. Nackdelarna är att det 
skulle kosta mycket att införa. 
 

11. Tycker du att dagens underhållstekniker är lite gamla och bör uppdateras? 
 
Svar: Ja det kanske dem är, men man använder inte bara ögonen, utan vi får känna 
på plåten och vet exakt var en buckla börjar och slutar. Ett rationellt sätt att mäta är 
genom gamla metoderna, även om det kanske är säkrare mättning med skanner. Det 
gäller om den skannern är liten och smidig då är det en sak, är det däremot en stor 
apparat bara för att mäta, ja då går det ju snabbare med vanliga metoder nu istället. 
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12. Vilken del av projektet HOF tycker du är effektivast? 
 

Svar: 3D skanner, om den är handhållen. Både i hangaren och nere vid rampen. 
Snabbt svar, go eller no go. Måste självklart vara kopplat till SRM:en men ja. 

 
13. Tror du som ingenjör att HOF kommer vara en verklighet om ca 10-15 år? 

 
Svar: Det är svårt att säga, eftersom det ändras jättemycket i flygindustrin. 
Men är den effektiv, snabb och man tjänar ekonomiskt på det, ja då är det nog 
möjligt att det kommer om tio år. Det kanske inte sker här i nord Europa där 
hangarerna kommer kanske att lägga billigare arbetskraft. Eller tvärtom, det 
kanske lönar sig så pass att man kan ha den här uppe. 

 
14. Om HOF skulle kosta lite mer än dagens underhåll, men medför däremot mer 

säkerhet, skulle det då vara något intressant? 
 
Svar: Ja, det tror jag. Det är som du säger, jag menar Airbus skulle inte hålla på 
med det om inte det hade potential att bli något bra. 

 
 

15. Vad skulle HOF lyfta upp för moraliska frågor? Vad anser du själv? 
 
Svar: Det tycker jag inte. För så fort man kommer in på själva skadorna och 
åtgärden av dessa, är det svårt att ersätta människan för det är så mycket 
hantverk i det. Att bedöma en skada är en sak, men att åtgärda den är en 
annan. Så nej där försvinner inte så många jobb till exempel. 

 
 
 


