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ABSTRACT 

The purpose of this thesis work is to investigate which alternative angle sensors are available 

on the market, which can replace current angle sensors on Volvo Construction Equipment 

loaders. The current angle sensor does not meet the accuracy requirement set by the customer 

and therefore needs to be supplemented with an Inertial Measurement Unit sensor. This 

solution is not profitable for the case study company and thus this study was designed to find 

an angle sensor with high precision, cost-effective and easy to assemble and easy to access for 

maintenance. 

 

 

A case study parallel with a literature study has been conducted to answer the papers following 

questions: 

- Which is the optimum angle sensor for Volvo CE’s loaders, which can meet the 

requirement of measuring lift angles on wheel loaders and articulated hauler? 

- Can the case study company use angle sensors only or are there better solutions on the 

market? 

- How would the assembly of a future solution look like on Volvo CE’s loaders? 

 

In the case study, interviews and observations have been conducted to obtain information on 

the current picture of the problem and to understand the case study company's pronounced and 

latent need for an angle sensor. 

As a result, the study was reversed when it came to light that Volvo CE has one of the market's 

most high precision angle sensors. The current angle sensor loses its high precision due to the 

installation and mounting of the sensor on the loaders. Since the angle sensor is small in size, 

the sensor needs a linkage to which it is mounted in and then installed on the loaders. This link 

is the reason why the angle sensor loses its accuracy. 

 

The result of the study was different conceptual concepts that can meet and respond to the 

customer's requirements to measure the position of the hydraulic cylinders with high accuracy 

and at low cost, as well as the ease with which to install and repair the sensor if wear and tear 

occurs. 

 

Volvo CE is recommended to not replace its current angle sensor, but instead to review the 

sensor's installation to get better results in a further study of the problem. The company is also 

advised to investigate if the draw wire sensor can be an alternative solution to the angle sensor. 

 

 

Keyword: Angle sensors, hydraulic cylinders, draw wire sensor, high precision, Volvo CE, 

sensor 



2 

 

SAMMANFATTNING 

Syftet med föreliggande examensarbetet är att undersöka vilka alternativa vinkelgivare det 

finns på marknaden som kan ersätta nuvarande vinkelgivare som sitter på Volvo Construction 

Equipments lastmaskiner. Nuvarande vinkelgivare uppfyller inte noggrannhetskravet som 

kunden ställer och behöver därmed kompletteras med ytterligare en givare, Inertial 

Measurement Unit. Denna lösning är inte lönsam för fallstudieföretaget och därmed utformades 

detta uppdrag för att hitta en vinkelgivare med ledorden, hög precision, kostnadseffektiv och 

lätt att montera samt lätt att komma åt för underhåll.  

 

 

En fallstudie parallellt med en litteraturstudie har utförts för att kunna besvara studiens följande 

frågeställningar: 

- Vilken är den optimala vinkelgivaren för Volvo CE:s lastmaskiner, som kan uppfylla 

kravet av att mäta lyftvinklar på hjullastare och dumper? 

- Kan fallstudieföretaget enbart använda vinkelgivare eller finns det bättre lösningar på 

marknaden? 

- Hur skulle monteringen av en framtida lösning kunna se ut på Volvo CE:s 

lastmaskiner? 

 

Vid fallstudien har intervjuer och observationer utförts för att erhålla information om 

nulägesbeskrivningen av problemet samt för att förstå fallstudieföretagets uttalade och latenta 

behov av en vinkelgivare.  

Detta resulterade i att studien fick en vändning när det framkom att Volvo CE har en av 

marknadens mest noggranna vinkelgivare. Nuvarande vinkelgivare tappar av sin höga precision 

på grund av hur givaren installeras och monteras på lastmaskinerna. Då vinkelgivaren är liten i 

storleken behöver givaren ett länkage som den monteras i och sedan installeras på 

lastmaskinerna. Denna länkage är orsaken till att vinkelgivaren tappar av sin noggrannhet.  

 

Resultatet av studien blev olika konceptförslag som kan uppfylla och svara på kundens krav 

och önskemål av att kunna mäta positionen på hydraulcylindrarna med hög noggrannhet och 

till låg kostnad samt med hänsyn till hur enkelt det är att installera och reparera givaren om 

slitage skulle uppstå.  

 

Volvo CE rekommenderas att inte byta ut sin nuvarande vinkelgivare men däremot att se över 

installationen av givaren för att erhålla bättre resultat vid en vidare studie av problemet. 

Företaget rekommenderas även att vidareundersöka om dragvajergivare kan vara en alternativ 

lösning till vinkelgivaren.  

 

 

Nyckelord: Vinkelgivare, hydraulcylindrar, Dragvajergivare, hög precision, Volvo CE, sensor, 

givare
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1 INLEDNING 

Denna del av rapporten tar upp bakgrundsanledningen till examensarbetet följt av syfte, 

frågeställningar och avgränsningar 

 

1.1 Bakgrund 

Anledningen till föreliggande rapport är att granska och göra en konceptutvärdering av 

vinkelgivare på Volvo CE:s lastmaskiner, i syfte att öka prestanda, säkerhet samt bidra till en 

bättre arbetsutrustning. Min handledare, chef för “Electrical Hardware Systems”-avdelningen, 

berättar att nuvarande vinkelgivare inte har tillräckligt hög noggrannhet för mer avancerade 

funktioner så som exempelvis lastvägning. I dessa fall behöver de komplettera med en IMU 

(Intertia Measurement Unit) vilken är Volvos egenutvecklade sensor. Denna sensor fungerar 

bra samt upprätthåller en god kvalité. Dock är den dyr och kräver kalibrering. IMU har ett 

elektroniskt gyroskop, därav är den tekniskt avancerad och en dyr lösning på i grunden ett 

relativt enkelt mätproblem. 

 

Volvo CE begär följande av lösningen: 

 

Uppfyller noggrannhetsgraden, (+/- 0.1°) 

Mer Kostnadseffektiv än nuvarande 

Robust, lätt att montera och lätt att komma åt för underhåll 

 

Målet är att finna en vinkelgivare som uppfyller ovanstående krav. Volvo CE önskar en 

översikt avseende vad marknaden har att erbjuda för alternativa vinkelgivare, som möjligtvis 

kan användas i framtiden och ersätta nuvarande, inklusive kompletterande IMU. Tidigare 

försök till detta har skett men utan framgång, detta framförallt på grund av begränsade resurser. 

Därav finns efterfrågan på funktioner som kräver hög noggrannhet på vinkelmätning, i 

kombination med den höga kostnaden för IMU. Denna efterfrågan är bakgrundsanledningen till 

föreliggande rapport. 

  

1.2 Problemformulering 

Volvo CE är i nuläget inte helt tillfredsställda med sin nuvarande vinkelgivare. Detta med 

anledning av att de söker en vinkelgivare med ledorden; hög precision, konstadseffektiv och 

lätt att komma åt för underhåll. Då dagens lösning inte är den optimala så skall en 

vidareundersökning och konceptutvärdering ske. Detta i syfte att finna en bättre och effektivare 

lösning på framtidens lastmaskiner, som skulle kunna ersätta den befintliga. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande rapport är att med hjälp av konceptutvärdering undersöka och lösa det 

tekniska problemet av Volvos CE:s nuvarande vinkelgivare, samt ta fram förslag på alternativa 

vinkelgivare för att sedan finna den vinkelgivare som är mest produktiv för Volvo CE:s 

lastmaskiner. 

 

o Vilken är den optimala vinkelgivaren för Volvo CE:s lastmaskiner, som kan uppfylla 

kravet av att mäta lyftvinklar på hjullastare och dumper? 

o Kan fallstudieföretaget enbart använda vinkelgivare eller finns det bättre lösningar 

på marknaden? 

o Hur skulle monteringen av en framtida lösning kunna se ut på Volvo CE:s 

lastmaskiner? 
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1.4 Avgränsningar  

Examensarbetet skall pågå under 20 veckor (50 % studietakt) och beräknas vara färdigt, 2018-

01-22. Denna tidsram innebär begränsningar, vilka är av vikt att ta hänsyn till, för att 

säkerställa att examensarbetet levereras under den beräknade tiden samt upprätthåller hög 

kvalitet.  

Detta examensarbete har följande avgränsningar:  

 Arbetet fokuserar endast på tekniska lösningar som kan mäta vinklar, position och 

lägesavstånd. 

 Detta arbete är på konceptuell nivå vilket innebär att inga prototyper kommer att 

framtas för testning och vidareutveckling.  

 De tekniska lösningarna skall kunna passa på Volvo CE:s hjullastare och dumper.   

 Konfidentiellt material av fallstudieföretaget skall inte presenteras i detta arbete. 
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2 ANSATS OCH METOD 

Denna del av rapporten tar upp tillvägagångsättet för examensarbetet samt den vetenskapliga 

metodiken bakom 

 

2.1 Ansats och examenarbetets tillvägagångssätt 

Detta examensarbete grundar sig på ett uppdrag som författaren fick av chefen på avdelningen 

“Electrical Hardware Systems” för hjullastare och dumper. När examensarbetet godkändes av 

handledaren på högskolan påbörjades arbetet med en litteraturstudie för att samla in nödvändig 

information om hur arbetets tillvägagångsätt skall utformas. Där även korrekta 

ingenjörsmässiga metoder och verktyg undersöktes för att kunna nå önskat resultat och god 

kvalitet på arbetet.  

  

Detta examensarbete består av en fallstudie hos ett företag. En fallstudie är som namnet 

härleder en studie av ett specifikt fall, där problemet och utgångspunkterna är specificerade. 

Patel & Davidsson (2011) påpekar att man vid en fallstudie utgår från ett helhetsperspektiv av 

ett problem, för att sedan samla in all täckande information. Denna typ av studie möjliggör en 

djupdykning i ämnet där det används flera olika metoder för att samla in information, för att få 

en så klar bild som möjligt av själva fallet. Vid en undersökning av ett uppdrag på ett företag 

kan till exempel observationer och intervjuer kombineras när man samlar in data för att täcka 

den information man önskar vid datainsamling.  

 

En fallstudie kan generellt betraktas, av naturen, som en mer kvalitativ metod men i själva 

verket kan studien rymma många olika tillvägagångsätt hävdar Bell (2015). Vidare påpekar 

hon att man utifrån fallet skall bestämma den forskningsmetodik som är lämplig för att samla 

in den nödvändiga fakta som behövs för att fullborda studien.  

 

 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod 

Kvalitativdata som även kallas för mjuk data är icke-siffermässiga datainsamlingsmetoder.  

Fördelarna med dessa metoder är att det är lättare för forskaren att få in den nödvändiga 

informationen då bortfallet är minimerat. Att närvara på en inbokad intervju kan anses som en 

självklarhet, medan det kanske inte är lika självklart att besvara ett frågeformulär. I kvalitativ 

data, i form av intervjuer, kan en intervjuguide vara av vikt. En intervjuguide innehåller 

frågorna som är tänkta att ställas. Kvale & Brinkmann (2014) beskriver att en intervjuguide är 

av vikt för att intervjun skall bli strukturerad samt förhålla sig till studiens syfte.  Det är enligt 

Kvale & Brinkmann (2014) av vikt att intervjuguiden är utformad på så sätt att frågorna ger 

respondenten möjlighet att svara på frågan utifrån sin tolkning. På så sätt minimerar forskaren 

risken att intervjuaren inte vinklar frågorna för att nå önskat resultat. Det ställdes under 

intervjuerna öppna frågor, i syfte att försäkra sig om att frågorna blev besvarade utifrån 

respondenternas egen uppfattning. Att ställa öppna frågor stärker enligt Kvale & Brinkmann 

(2014) reliabiliteten 

 

En faktor som är av vikt att ta hänsyn till vid kvalitativ forskning är att människan, både 

medvetet och omedvetet, har en tendens att inte alltid vara sanningsenliga i kvalitativa 

intervjuer (Larsen, 2009). Den intervjuade kan känna ett behov av att svara på ett sätt som 

personen tror att intervjuaren vill höra. En anledning till detta kan vara att dölja brist på 

okunskap eller känna ett behov av att svara på ett sätt som anses vara i enlighet med företagets 

värderingar. Ytterligare en nackdel påstår Larsen (2009) kan vara att intervjuer är tidskrävande, 

då det tar lång tid att bearbeta data som framkommer, för att inte misstolka intervjupersonen. 
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Kvantitativ data är tillskillnad från kvalitativa data mätbar. Den typen av data kallas för hård 

data. Fördelen med denna metod är att man begränsar informationen till det som är mest 

väsentligt för studien genom att i förväg fastställa frågorna som man ställer till ett stort antal 

människor genom exempelvis ett frågeformulär. Metoden är även tidsbesparande och ger oftast 

ärliga svar då respondenten får vara anonym i de flesta fall. Dock är nackdelen med denna 

metod är att informationen som samlas in kan vara begränsad, då det inte finns möjlighet till 

följdfrågor. Bristen på djupgående svar kan resultera i dålig validitet (Larsen, 2009). 

 

Denna studie bygger på en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder för insamling 

av primär- och sekundärdata. Den kvalitativa delen av studien är insamling av sekundärdata, 

intervjuer och observationer som analyseras och utgör en stor del av arbetet. De kvantitativa 

metoderna som tillämpas i denna studie resulterar i det primärdata som är i form av egen 

konceptutvärdering och tabeller.  

 

Examensarbetet kan delas in grovt i 3 olika delar där varje del är beroende av varandra. 

 Den första delen grundar sig på litteraturstudie där datainsamling förklarar 

nulägesbeskrivningen till följd av egna observationer och intervjuer med relevanta 

personer på fallstudieföretaget. 

 Del nummer två i arbetet bygger på informationen från nulägesbeskrivningen för att 

hitta den optimala vinkelgivaren på marknaden åt fallstudieföretaget. 

 Den sista delen analyserar nulägesbeskrivningen och bygger på slutsatser och 

diskussion kring konceptutvärdering av vinkelgivare samt en analys av dessa.  

 

 

2.3 Litteraturstudie  
Detta examensarbete baseras på litteratur i form av böcker, rapporter, artiklar, material av 

fallstudieföretaget och datablad från olika leverantörer av vinkelgivare för att få en teoretisk 

referensram. Sökmotorerna som har användas är via Mälardalens högskolas bibliotek, Google 

Scholar och DiVA.    

 

Söktermer som använts är vinkelgivare, IMU, angle sensor, laser measurment, angle 

measurement, laseravståndsgivare, dragvajergivare och ultraljudsgivare. 

 

 

2.4 Intervjustudie 

En effektiv metod för att få en nulägesbeskrivning av företagets aktuella vinkelgivare samt 

vilka behov och förväntningar man har på nästa generations vinkelgivare är att genomföra 

intervjuer med personer som har kunskap i ämnet. Frågeställningarna baseras på ämnesvalet 

samt vad respondenten har för specifika kunskaper om ämnet. Med kunskaperna menas nuläge, 

förslag på förbättringsområden samt framtida behov. Fördelen med intervjuer i denna studie är 

att dessa leder till kvalitativa svar som därav kan analyseras båda utifrån de uttalade och latenta 

behoven hos fallstudieföretaget.  

När man genomför en intervju kan svaret variera beroende på vilken intervjumetod som 

används. I följande studie har semi-strukturerade intervjuer utförts med följande experter: 
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Namn Befattning Kunskaper Typ av intervju Datum 

Jonas Jensen Lead Engineer 

E&E HW 

Nulägesbeskrivning 

av vinkelgivare 

Semi- 

strukturerad 

2017-10-05 

Per Björnberg Product owner Nulägesbeskrivning 

av vinkelgivare och 

framtida behov 

Semi- 

strukturerad 

2017-10-26 

Carl-David 

Westlund 

Product owner Nulägesbeskrivning 

av vinkelgivare och 

framtida behov 

Semi- 

strukturerad 

2017-10-30 

Magnus Sträng Lead Engineer 

E&E HW 

Nulägesbeskrivning 

av vinkelgivare 

Semi- 

strukturerad 

2017-10-26 

 

2.5 Reliabilitet och validitet 

Validitet i kvalitativa metoder betyder att forskaren undersöker det som är relevant och 

använder metoder som är lämpliga, det finns enligt Bryman (2011) två olika former av 

validitet; den interna och externa. Den förstnämnda betyder att det framkomna materialet i 

studien är detsamma som de teoretiska idéerna. För att ta hänsyn till den interna validiteten har 

författaren noggrant tolkat materialet från intervjuerna och även frågat intervjupersonerna 

under intervjun om det uppstår några oklarheter. Den externa validiteten syftar enligt Bryman 

(2011) på hur vidare studien är generaliserbar till andra miljöer. Studien bygger på såväl 

kvalitativ som kvantitativ forskningsmetoder, för att öka generaliserbarheten. Vid enbart en 

kvalitativ studie är det omöjligt att få helt ett generaliserbart resultat. Detta då 

intervjupersonernas personliga åsikter speglar resultat. Detta är mycket svårt att återskapa i en 

annan miljö. 

 

Extern reliabilitet betyder enligt Bryman (2011) hur studien är replikerbar. Därav hur den går 

att genomföra i en annan social kontext, och att resultaten blir detsamma. Det är i en kvalitativ 

studie svårt att nå ett replikerbart resultat då det inte går att återskapa en liknande social 

kontext. Kvalitativa intervjuer bygger på personens subjektiva åsikter och tolkningar, vilka inte 

heller går att återskapa. Dock togs replikterbarheten hänsyn till på så sätt att även kvantitativa 

metoder användes, därav bygger resultatet inte enbart på intervjuer utan även på primärdata 

från egen konceptutvärdering och tabeller.

För intervjuguide se bilaga 1 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Denna del av rapporten tar upp teorin bakom området som ska undersökas samt hur 

examensarbetet är underbyggd utifrån ett ingenjörsmässigt perspektiv för att erhålla ett resultat 

 

3.1 Strukturerad ingenjörsmässig metod  

Att använda sig av strukturerade ingenjörsmässigametoder i ett utvecklingsarbete ute på 

industrin har sina fördelar påstår Ulrich & Eppinger (2014). Strukturerade metoder är att 

föredra främst på grund av tre anledningar. För det första blir beslutsprocessen explicit, vilket 

innebär att man fattar beslut som har stark förankring i projektgruppen och därav minskas 

risken till att arbeta med beslut som saknar fäste i projektet. För det andra så minskas risken för 

att gå miste om viktiga frågeställningar då metoderna fungerar i princip som checklistor. 

Slutligen så dokumenteras arbetet kontinuerligt samtidigt som det utförs vilket skapar 

referenser för framtida bruk.  

 

Enligt Ulrich & Eppinger (2014) är de strukturerade metoderna inte avsedda att följas till punkt 

och pricka, utan ska ses som utgångspunkt där varje utvecklingsprojekt bör anpassa sitt 

tillvägagångssätt för att uppfylla sina egna behov och krav.  

 

 

3.2 Den ingenjörsmässiga produktutvecklingsprocessen  

Varje företag kan ha olika metoder för produktutveckling som består av olika steg i processen 

till att utveckla, skapa, designa eller marknadsföra en produkt. Vissa organisationer har en 

fastställd utvecklingsprocess som är detaljerad och noggrann samtidigt som andra 

organisationer inte kan beskriva vilken process de använder sig utav. Därtill kan det 

förekomma olika processer för olika utvecklingsprojekt inom ett och samma företag. Ulrich & 

Eppinger (2014) ger en generell bild av produktutvecklingsprocessen som enligt figur 1 består 

av sex faser, där i det här examensarbetet fokus ligger på fas 1, konceptutveckling.  

Fas 0 som är planeringsfasen genererar en uppdragsbeskrivning som finns på bilaga 2 och 

därefter tar projektet fart. Uppdragsbeskrivningen är en formell vägledning för projektet och en 

input som krävs innan man går vidare till fas 1.  

 

Nästa steg är fas 1 som detta arbete lägger störst fokus på. Under fasen konceptutveckling 

identifieras kundbehoven hos målmarknaden, flera olika koncept tas fram för att man sedan ska 

ställa dessa mot varandra och generera ut ett eller flera potentiella koncept som väljs vidare för 

testning och vidareutveckling. Därefter går arbetet vidare till fas 2 som är utveckling på 

systemnivå där fokus läggs på varje enskild detalj och komponent vilket detta arbete tar viss 

hänsyn till. Fast 3 detaljutveckling, fas 4 testning och vidareutveckling samt fas 5 

produktionsupptakt ligger utanför området för detta projekt och därmed kommer inte att 

redogöras.  

  

Figur 1: Generella faser i produktutvecklingsprocessen enligt Ulrich & Eppinger 
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3.3 Aktiviteter som ingår under konceptutvecklingsfasen 

Processen som består av metoder för att identifiera kundkrav och behov är en integrerad del av 

hela produktutvecklingsprocessen. En bild av aktiviteter kan betraktas i figur 2 som 

tillsammans bildar konceptutvecklingsfasen.  

Denna process är av vikt för att säkerställa att data som presenteras i detta arbete fokuserar på 

kundbehoven. För att lyckas med det så bör såväl de latenta som de explicita kundbehoven 

identifieras påpekar Ulrich & Eppinger (2014). Det som även kan erhållas av denna process är 

faktaunderlag som underbygger produktspecifikationen men även säkerställa att kritiska 

kundbehov tas hänsyn till i arbetet. 

 

 

3.3.1 Konceptgenerering  

Input för denna process är de kundkrav och behov som har erhållits tidigare i arbetet. Resultatet 

av konceptgenereringen är en mängd koncept som sållas ut till en eller flera tekniska lösningar 

i detta arbete som sedan kommer att övervägas i konceptvalsprocessen.  

  

För att erhålla resultat av god kvalité från konceptgenereringen bör projektet utforska olika 

lösningsaspekter och koncept vilket minskar risken för att i en senare del av 

produktutvecklingsprocessen finna en bättre lösning. 

Enligt Ulrich & Eppinger (2014) skall konceptgenereringen bryta ner till ett komplext problem 

till mindre delproblem. På så sätt klargörs problemet för att sedan gå vidare till att identifiera 

lösningskoncept och undersöka hur dessa ska kunna fungera. I detta projekt kommer en 

undersökning på lösningskoncept ske genom att ta reda på vad det finns för lösningar på 

marknaden, i vetenskaplig litteratur samt benchmarking. Detta samtidigt som en undersökning 

görs på marknaden kan produktutvecklingsteamet generera egna konceptförslag genom 

brainstorming med experter. För att gå vidare i arbetet kan klassifikationsträd eller 

konceptkombinationstabell användas för att slå samman delproblemen till en helhetslösning. 

När detta är klart bör projektteamet reflektera över resultatet som har erhållits samt hur väl 

lösningen går att tillämpa i praktiken. För en mer detaljerad bild av dessa steg erhålls på bilaga 

4.  

 

 

3.3.2 Val av koncept 

Under konceptvalsprocessen utvärderas lösningskoncepten i förhållande till kundkraven och 

kundorienterade kriterier. Utvärderingen av koncepten kan gå till på olika sätt beroende på 

företag och vilka metoder företaget använder för att välja en lösning. Det mest förekommande 

är att beslutsfattandet sker externt inom förtaget eller om kunden får välja sin favoritlösning. 

Andra förekommande metoder är multiröstning inom projektteamet eller att teamet radar upp 

för- och nackdelar med varje koncept för att sedan ta ett gemensamt beslut. Andra kraftfulla 

metoder kan erhållas om man väljer att bygga och testa koncepten eller använda 

beslutsmatriser där varje koncept utvärderas enligt kravspecifikationen och andra viktiga 

kriterier som vägs mot varandra påstår Ulrich & Eppinger (2014). I detta arbete ligger fokus på 

ett strukturerad konceptval med hjälp av Pughs matris för att kunna identifiera ett 

konceptförslag som tillfredsställer kundkraven.  

Figur 2: Aktiviteter inom konceptutveklingsfasen enligt Ulrich & Eppinger 
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Ulrich & Eppinger (2014) menar att det finns potentiella fördelar med att använda 

strukturerade metoder under denna process av ett projekt. Fördelarna av störst vikt är bland 

annat följande; lösningen är kundfokuserad, man erhåller en konkurrenskraftig produkt som ger 

en bättre produkt-processkoordination som gör det lättare för att anpassa produkten till 

företagets processkapacitet. Andra fördelar är även följande; strukturerade metoder gör så att 

beslutsfattande baseras på ställda krav och kriterier och inte på personliga faktorer. Slutligen 

resulterar denna process i dokumentation som förklarar motivet bakom konceptvalet på ett 

begripligt sätt. Dokumentationen är också av vikt för framtida vidareutveckling av konceptet.  

 

 

3.3.3 Pughs matris 

Konceptsållningsmatrisen baseras på en metod där lösningarna utvärderas på ett systematiskt 

sätt för att kunna komma fram till vilket av konceptförslagen som tillfredsställer kundkraven 

bäst. Denna metod utvecklades av Stuart Pugh på 1980-talet och därav kallas matrisen för 

Pughs matris. Syftet med matrisen är enligt Ulrich & Eppinger (2014) att sålla bort de koncept 

som inte uppfyller kundkraven och eventuellt förbättra konceptförslagen genom att kombinera 

en eller flera konceptförslag tillsammans.  

 

 

3.3.4 Test av koncept  

Ulrich & Eppinger (2014) påstår att under konceptutvecklingsfasen kan testning av ett eller 

flera potentiella koncept göras för att erhålla feedback på förbättringar innan man går vidare 

med en lösning. Denna process syftar till att ytterligare begränsa antalet koncept som ska gå 

vidare och därav kommer denna del efter processen för konceptval. Skillnaden mellan 

konceptval och koncepttestning är att här samlar man data direkt ifrån potentiella kunder men 

även utförs tester som sker i rätt miljö för lösningen. Bedömningen av lösningen grundar sig 

denna gång mindre på projektteamets uppfattning under denna process, vilket kan vara av stor 

vikt just för ett företag innan man bestämmer sig för produktion eller lansering. Under denna 

aktivitet i produktutvecklingsprocessen krävs det oftast att man utvecklar prototyper som ska 

användas om inte lösningen kommer direkt från ett externt företag. För vissa koncept eller 

lösningar kan det däremot vara fördelaktigt att inte utföra några tester alls. Detta kan bero på 

om testerna tar längre tid i förhållande till livscykeln på konceptet eller om kostnaderna blir allt 

för stora. 
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3.4 Nuvarande vinkelgivare på Volvo CE:s lastmaskiner 

Volvo CE är tillverkare av en rad olika lastmaskiner som skall täcka behoven i gruv- och 

byggindustrin. Detta examensarbete är tidsbegränsad kommer fokus att ligga enbart på 

företagets bästsäljande maskiner, hjullastare och dumper. Hjullastare från Volvo CE kommer 

som kompakta eller stora hjullastare. Vinkelgivare på hjullastare som kommer att redogöras i 

det här avsnittet sitter på modellerna L60, L260 och L350. 

Volvo CE är världsledande inom segment för dumprar och med sina sju modeller som utgör 37 

% av marknadsandelen i världen. I senare del av rapporten redogörs för vinkelgivare som sitter 

på den minsta dumpern A25 med en lastkapacitet på 24 ton och den största modellen A60 som 

har en lastkapacitet på hela 55 ton (Volvo Construction Equipment, 2016). 

 

Lastmaskinerna är utrustade med hydraulsystem som styr maskinernas rörelse på olika ställen. 

Hydralsystemen kommer att redogöras kort i det här avsnittet för att få bättre förståelse för hur 

dessa maskiner rör på sig samt vad dessa rörelser har för påverkan på lastmaskinerna. 

Hydraulikcylindrarna som ingår i hjullastare är följande; lyft-, tilt- och styrcylinder. På dumper 

används endast lyft- och styrcylinder. I detta arbete ligger fokus på tilt-och lyftcylindrarna, se 

figur 3. 

 

 

 
Figur 3: Tilt- och lyftcylinder på hjullastare 

 

3.5 Load Assist 

Syftet med den extrautrustningen är att utnyttja lastmaskinernas fulla kapacitet. Systemet ger 

operatören i hytten med hjälp av Co-pilot, en Ipad liknande display, en realtidsinformation om 

maskinens nyttolast, information om maskinen tillstånd samt att kunna övervaka mängden 

material som förflyttas. Med Load Assist får operatören möjlighet att lasta med full kapacitet 

med en noggrannhet på 1-2 % tack vore IMU:n (Volvo CE, 2016).  
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3.5.1 Tekniken bakom Inertial Measurement Unit 

IMU är en tröghetsmätningsenhet som består av gyroskop och accelerometrar som tillsammans 

mäter treaxlig orientering (X-, Y- och Z-led). För att bestämma ett objekts position krävs det 

mätning av dess acceleration i tre led hos den kropp som sensorn är monterad på.  

För att veta ett objekts vinkel integreras vinkelhastigheten med hjälp av gyro som mäter 

rotationen i dessa tre led på den kropp som sensorn är monterad på (Webster , 1999).   

 

IMU är en avancerad teknik som mäter hastighet, position och gravitation, den tillverkas i flera 

olika modeller för att kunna passa i en rad olika utföranden och användande. Fördelen med 

IMU är dels den höga precisionen och dels att komponenten kan vistas i extrema miljöer. Dock 

är denna lösning relativt exklusiv.  

 

I bilaga 7 ligger Volvo CE:s egentillverkade IMU monterad på maskinen. IMU sensorn började 

användas i samband med lanseringen av Volvo CE:s extra utrustning Load Assist.  

 

 

3.6 Tekniken bakom vinkelgivare 

En sensor är en apparat som mäter ett tillstånd, i vårt fall vinkeln av lyftarmen på hjullastare 

och dumper. Eftersom denna sensor inte bara mäter värdet utan även skickar vidare mätetalet 

till en programvara kallas den för en givare (it-ord.idg, 2017). 

 

Givaren som sitter på Volvo CE:s lastmaskiner är en analog vinkelgivare med en utgång på 

0.5-4.5 V och har hög kapslingsklass, IP67. I givaren finns ett roterande magnetfält ovan 

hallsensor. En analoga magnetisk vinkelsensor omvandlar den magnetiska koden till elektrisk 

signal. På så sätt resulterar det magnetiska fältet inne i sensorn i två utgångsspänning som 

bearbetas av elektroniska kretsar som i sin tur anger vinkelpositionen (electronics-tutorials, 

2017). 

Den typen av vinkelgivare påverkas vanligtvis inte av vibrationer som uppstår av lyftarmen på 

lastmaskinerna samt har en lång livslängd. Denna vinkelgivare sitter på lastmaskinerna för att 

stoppa rörelsen i hydrauliken vid rätt läge
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3.7 Vinkelgivare på hjullastare 

Vinkelgivaren som sitter på dagens hjullastare har en noggrannhet på +/-0.01° vilket innebär att 

den uppfyller kravet som ställs på noggrannheten. Själva vinkelgivaren är relativ billig men 

kostnaden ökar eftersom det behövs redskap så att givaren kan monteras på lastmaskinen för att 

uppfylla sin funktion (Volvo Wheel loaders AB, 2015). Denna vinkelgivare sitter på två olika 

ställen på hjullastaren där den uppfyller funktionen av att mäta båda tiltcylindern samt 

lyftcylinderns position. Då denna givare är liten och känslig sitter den inuti skydd. För att 

kunna mäta rörelsen som uppstår från tilt-och lyftleden monteras givaren inuti länkage som 

även den fungerar som skydd runt vinkelgivaren. En konsekvens är att länkage försämrar 

noggrannheten avsevärt vilket gör att noggrannhetskravet som önskas inte längre uppfylls.  

 

  

Figur 5: Monterad vinkelgivare i lyftleden på hjullastare Figur 4: Länkaget som vinkelgivaren monteras i 
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Det som önskas av maskinen är att den ska kunna stanna rörelsen i hydrauliken vid ett visst 

läge så att skopan lägger sig inom noggrannhetsramen som önskas varje gång. Detta gäller 

båda när operatören ska fylla skopa med material eller vid tömning av last. 

För att kunna stanna rörelsen i hydrauliken använder Volvo CE en viss programvara som 

omvandlar vinkelgivarens mått av vinkeln i tilt-och lyftcylindern till lägesmått på cylindrarna. 

Med andra ord från grader till millimeter. Med hjälp av detta kan programvaran stoppa rörelsen 

i hydrauliken vid ett förutbestämt läge för tilt- och lyftcylindern.  

Volvo CE vill att hjullastarens skopa eller andra redskap så som lyftgaffel ska stanna inom 

noggrannhetsramen +/- 25 mm för de förinställda autonoma funktionerna. Skopan stannar idag 

med dagens vinkelgivare och länkage inom noggrannhetsramen +/- 50 mm (Streipel, 2016). 

 

 

 

 
 
Figur 6: Noggrannhetsramen som skopan bör stanna inom när skopan ska fyllas på med material 

 

 

 

 
Figur 7: Noggrannhetsramen som lyftleden bör stanna inom vid tömning av last 
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3.7.2 Hydraulsystem på Hjullastare 

Modellerna L60, L260 och L350 har för alla funktioner dubbelverkande cylindrar. Detta 

innebär att dessa låter oljan i cylindern arbeta beroende vilken riktning man vill syra dessa åt, 

då oljan finns på endera sida av cylindern. Dessa hjullastare har två lyftcylindrar där en av de 

bidrar till tiltrörelsen på maskinerna. Lyftfunktionen på maskinerna har fyra lägen där dessa 

bidrar till följande funktioner: lyft, håll, sänk och flyt. Den lyftautomatiken som bidra till att 

föraren kan ställa in valfri läge där skopan ska stanna på mellan maximal räckvidd och full 

lyfthöjd kan aktiveras och avaktiveras på maskinerna. Maskinen har tre lägen för 

tiltfunktionerna: bakåttilt, håll och tipp. Även här kan man i förväg justera önskad skopvinkel 

som skopan ska stanna på inom den tillåtna ramen (Maskintjanst, 2008). 

 

 

3.8 Vinkelgivare på dumper 

Den befintliga vinkelgivaren som sitter på dumpern är liknande som den på hjullastaren, med 

en noggrannhet på +/-0.01°. Givaren sitter inuti länkage så att den ska kunna monteras rätt för 

att indikera korgens position på ett korrekt sätt. På bilaga 8, Vinkelgivare inuti länkage för 

dumper kan iakttas att även här fungerar länkaget som skydd kring sensorn, då sensorn sitter 

inuti ett robust metallhus.  

Även på dumpern orsakar länkaget störningar i noggrannheten. Kravet som ställs på 

noggrannheten är idag 30mRad vilket motsvarar 1.72°, det vill säga att korgen ska vara precis 

höjd ovanför rampen. Vinkelgivaren som finns idag klarar av den noggrannheten men då 

störningar orsakas av länkaget, gör det svårt för operatören att säga om korgen ligger och vilar 

på rampen eller är i önskad position (Morelius, 2017). I figur 8 kan placeringen av 

vinkelgivaren iakttas och i figur 9 ser man hur länkaget är monterad.   

 

 
         Figur 9: Länkaget som vinkelgivaren sitter inutiFigur 8: Placering av vinkelgivaren på dumper 
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3.8.1 Hydraulsystem på dumper 

Båda modellerna A25G och A60H består av liknande hydraulsystem som utför tipprörelsen, se 

figur 10. Dessa cylindrar sitter på vänster och högersida om korgen. Cylindrarna är 

dubbelverkande vilket innebär att dessa låter oljan i cylindern arbeta beroende vilken riktning 

man vill styra dessa åt, då oljan finns på endera sida av cylindern. Tipptiden för cylindern är 12 

sekunder medan för sänkning ligger tiden på 10 sekunder. Maxlutningen vid tippning är 70 

grader på korgen för modellen A60H och för A25G är tippvinkeln 74 grader. Föraren har en 

tippspak som sänder en elektrisk signal till dem två tappventilerna som sitter i hydrauliken som 

i sin tur bidrar till korgens rörelser. För att minska vibrationer när korgen befinner sig i övre 

eller undre läge har det placerads dämpning på vardera sida av dumpern (Volvo Construction 

Equipment, 2016). 

 

 
Figur 10: Tippcylinder 

 

3.9 Olika typer av givare på marknaden 

Industrin kräver hela tiden bättre prestanda och kvalitét på processer, produkter, verktyg och 

maskiner. För att uppnå önskad resultat behöver dessa processer inom tillverkning och styrning 

olika sorters mätsensorer som uppfyller olika funktioner. Marknaden har ett brett sortiment av 

alla slags sensorer för alla möjliga applikationer. I detta avsnitt kommer fokus endast ligga på 

dessa sensorer som finns föreslagna i arbetets konceptförslag.  

 

 

3.9.1 Laseravståndsgivare 

Laseravståndsmätare är ett system som mäter avståndet till ett objekt genom att sända ut en 

laserpuls som jämför ändringar i den optiska banans längd till ljusets våglängd, alltså tiden det 

tar för laserpulsen att komma tillbaka.  Detta aktiva optoelektroniska instrument används flitigt 

i industrin på grund av den höga noggrannheten som erhålls vid mätning.  

 

Laseravståndsgivare har ett långt avkänningsavstånd. Dessa givare finns i flera olika 

variationer med båda analoga och digitala utgångar vilket bidrar till att lätt integrera dessa 

givare i flera olika miljöer och applikationer i industrin. De mest signifikanta fördelarna med 

dessa givare är att laseravståndsgivare fungerar beröringsfritt, tillverkas i flera olika variationer 

vilket ger stor flexibilitet i användningsområden samt att givaren mäter med väldigt hög 

precision.  
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Den negativa aspekten med laseravståndsmätare är att dessa givare kan påverkas av ostabila 

luftförhållanden. Dessa aspekter kan begränsa den absoluta noggrannheten hos dessa givare, 

drag och luftturbulens samt förändring i luftens brytningsindex som kan orsaka att laserpulsen 

tolkar detta som positionsförändring i reflektorn (Webster , 1999). 

 

 

3.9.2 Ultraljudsgivare 

Webster (1999) påpekar att ultraljudsgivare har en akustisk ljudvåg med en frekvens som är 

högre än det som människoörat kan höra, vilket är 20 Hertz (kHz). Denna teknik fungerar på 

liknande sätt som med laseravståndsgivaren. Ultraljudsgivaren skickar ut ett antal ljudvågor 

från givarens sändare som sedan träffar på ett föremål som sedan går tillbaka till givarens 

mottagare. Avståndet mellan objektet och givaren är proportionerlig med när ljudsignalen 

lämnade givarens sändare och kom tillbaka till givarens mottagare.   

 

Nackdelen med ultraljudsgivare är att dessa kan påverkas av tryckluft som i sin tur påverkar 

precisionen avsevärt. Ljudets hastighet påverkas av extrema temperaturförhållanden samt den 

kemiska sammanställningen i luften i form av tillexempel vatten och koldioxid. När detta sker 

riskerar beräkningen av avståndet till och från objektet att bli inkorrekt.    

   

Ultraljudsgivare har i förhållande till andra givare bättre motstånd i krävande miljöer och tål 

damm och smuts. Dessa givare är även färgokänsliga tillskillnad från laseravståndsgivare. En 

annan fördel med ultraljudsgivare är att dessa är beröringsfria och tillverkas i bred skala för att 

passa till olika applikationer.  

 

3.9.3 Dragvajergivare 

Dragvajergivare kan vara den enklaste lösningen för att mäta avstånd, längd eller position, i de 

fall det inte fungerar med beröringsfria givare. Tekniken kan betraktas som uråldrig men den 

har sina fördelar och blir ständigt bättre utifrån livslängd och noggrannhet. Vajergivaren kan i 

vissa fall vara det bästa alternativet då den här lösningen är enkel, billig och noggrann 

(oemautomatic, u.d.).  

 

Vajergivaren monteras vanligtvis mot en fast yta och den flexibla mätvajern i den rörliga delen 

av objektet. Vajern är lindad inne i givarens hölje på en cylindrisk spole som snurrar när vajern 

är i rörelse. Inne i givarens hölje finns en fjäder som är kopplat till spolen så att vajern behåller 

spänningen. För att kunna omvandla den mekaniska vajerrörelsen till en elektrisk signal sitter 

vanligtvis en roterande sensors stift kopplat till spolen i vajergivaren. När den rörliga delen av 

objektet förflyttas skapas en elektrisk signal som är proportionell mot vajerns förlängning 

(micro-epsilon, 2018)
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3.10 IP-klass 67  

Eftersom Volvo CE:s lastmaskiner vistas i extrema miljöer där damm, vatten, smuts och fukt 

kan trängas in i lastmaskinernas utrustning krävs det speciell kapsling som kan skydda den 

elektroniska och elektriska utrustningarna som finns. Volvo CE har IP-klassning 67som krav 

vilket innebär att kapslingen ska vara dammtät och ska kunna sänkas i vatten under en kortare 

tidsperiod utan att den elektroniska/elektriska utrustningen tar skada.  

På elsäkerhetsverkets hemsida kan man få följande beskrivning på dem olika IP- klasserna:  

 
”Första siffran: 
0, Inget skydd. 
1, Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 50 millimeter. 
2, Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 12 millimeter. 
3, Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 2,5 millimeter. 
4, Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 1 millimeter. 
5, Dammskyddad. 
6, Dammtät. 
Andra siffran: 

0, Inget skydd. 

1, Skyddad mot droppande vatten. 

2, Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln. 

3, Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°. 

4, Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar. 

5, Skyddad mot spolande vatten från munstycke. 

6, Skyddad mot kraftig överspolning av vatten.  

7, Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada. 

8, Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens anvisning.”            

(Elsakerhetsverket, 2009) 

Genom att ha rätt kapsling utifrån IP- klasserna förebyggs olyckor, så som brand, elchock, 

explosion men även störningar i utrustningen som kan leda till kostsamma reparationer och 

tidsfördröjningar. I detta projekt tas det hänsyn till Volvo CE:s krav på IP-klassning men inte 

som en avgörande faktor för den potentiella lösningen, då företaget i de flesta fall kan skydda 

utrustningen med redan befintliga kapslingar som finns på företaget eller köpa externt om det 

skulle behövas.  
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4 EMPIRI  

Denna del av arbetet tar upp det empiriska data som har erhållits genom olika metoder för att 

kunna besvara frågeställningarna i detta examensarbete 

 

4.1 Uppdragsbeskrivning:  

En uppdragsbeskrivning sammanställdes i början av arbetet utifrån de kundkrav och behov från 

fallstudieföretaget för att tydliggöra produktens grundläggande funktion. I tabellen framgår det 

även antaganden samt begränsningar där dessa har varit projektets mål att sträva efter. I 

uppdragsbeskrivningen, se bilaga 2, framgår det att slutanvändaren av den optimala 

vinkelgivaren är operatören och att primärmarkanden är först och främst bygg- och 

gruvindustrin. 

 

 

4.2 Kravspecifikation   

Kravspecifikationen, se bilaga 3, för detta arbete upprättes efter att kundbehoven identifierats 

för att säkerställa att det finns tydliga direktiv av vad som förväntas av den optimala 

vinkelgivaren och vad dessa krav har för betydande faktor utifrån fallstudieföretaget. 

Kravspecifikationerna tycker Ulrich & Eppinger (2014) ska fungera som mål för projektet att 

sträva efter för att generera det mest lovande konceptet. Strävan i detta projekt har varit att 

pricka in de krav som har högst betydande faktor i genereringen av nya lösningsförslag till 

problemet. De krav som har tagits mest hänsyn till i utvärderingen av den optimala 

konceptlösningen är bland annat följande: givaren ska vara noggrannare än befintliga, givaren 

ska vara kostnadseffektiv, det ska vara lätt att reparera givaren eller om det uppstår slitage på 

givarens delar samt att givaren ska klara av att vara i den miljön som lastmaskinerna vistas i.  

 

 

4.3 Resultat av intervjuerna  

För att klargöra de explicita och implicita behoven av vinkelgivare på Volvo CE:s lastmaskiner 

hos fallstudieföretaget inleddes arbetet med semi-strukturerade intervjuer för att analysera 

nuläget och framtida behov. Intervjuerna ägde rum hos fallstudieföretaget med utvalda 

personer som har relevant kunskap inom ämnet. Informationen från intervjuerna är av vikt i 

detta arbete på grund av att fenomenet är svårbegripligt för den som inte har kommit i kontakt 

med tekniken tidigare samt att det finns tidsbegränsning som hindrar forskaren från en 

noggrann observation av fenomenet.  

 

 

Rådata tolkas enligt följande direktiv: 

Larsen (2009) påpekar att vid insamling av kvalitativa data kan mängden information behöva 

bearbetas innan informationen kan analyseras. Till och börja med kan forskaren få 

ljudupptagningen från intervjuerna nerskrivet. På så sätt blir det enklare att utföra 

datareduktion av materialet. Detta utförs för att ta bort det data som inte är relevant för arbetet. 

Det som bör kvarstå efter en datareduktion är sådan information som är relevant för att besvara 

frågeställningen i arbetet.  

 

Ulrich & Eppinger (2014) menar att rådata som samlats från kunden och observationer som har 

gjorts kan tolkas till kundbehov. Dessa kundbehov redogöras skriftligt enligt dessa riktlinjer: 

 

 Beskriv behoven i termer av vad lösningen ska göra och inte hur den ska göra det. 

 Behoven bör utryckas på så sätt som inte är beroende av någon teknisk lösning 

 Behoven bör uttryckas lika detaljerade som rådata 
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 Vid tolkning av kundbehov skall formuleringen uttryckas på ett positivt sätt om 

detta är möjligt, på så sätt blir det enklare att få dessa positiva formuleringar till 

produktspecifikationer 

 Kan det tolkade behovet vara en egenskap hos lösningen? Om detta är möjligt att 

formulera så underlättar man senare översättningen av dessa behov till 

produktspecifikation 

 Ord som ”måste” och ”ska” bör undvikas när man vill betona vikten av det tolkade 

behovet 

 

I förhållande till Ulrich & Eppinger (2014) riktlinjerna redogörs den mest relevanta 

informationen från de fyra genomförda intervjuer nedan.  

 

 

4.3.1 Expert 1 

En mer noggrann vinkelgivare blev av intresse för Volvo CE efter att beslut hade tagits om att 

industrialisera Load-assist. Detta för att erbjuda operatörer bättre utrustning som kan underlätta 

arbetet ytterligare. På lastmaskinerna sitter det en IMU som med hjälp av den Load-assist kan 

uppfylla sin funktion. Dock är IMU dyr, behöver bli mer noggrann samtidigt som den kräver 

kalibrering. En annan fördel med en mer noggrann vinkelgivare är att den kommer att ha en 

stor påverkan på de autonoma funktionerna på lastmaskinerna.  

Med hjälp av en noggrannare vinkelgivare kan följande befintliga funktioner bli ännu bättre: 

 Lastvägningen 

 Steer by wire- funktionen, att styra maskinen med en joystick som finns på operatörens 

armstöd 

 

4.3.2 Expert 2:  

Enligt expert 2 är syftet med en vinkelgivare att operatören ska ha kännedom avseende vart 

lyftarmen befinner sig. Det vill säga vart redskapet som sitter på maskinen ligger mellan max- 

och minimumhöjd. Volvo CE har idag autonoma funktioner på sina lastmaskiner som stannar 

redskapet vid önskad max- och minimumläge. Med hjälp av dessa funktioner behöver 

operatören inte iaktta redskapet när den ska gräva eller tömma materialet så att redskapet inte 

överstiger eller understiger önskat markläge eller maxhöjd.  

 

Dessa autonoma funktioner är bra för operatören på följande sätt: 

 Det går snabbare och smidigare för operatören med autonoma funktioner.  

 Operatören behöver inte anstränga sig för att hamna i rätt markläge eller maxhöjd 

 Operatören kan själv förutbestämma vilka lägen som lastmaskinen ska stanna på. 

 

Expert 2 berättar att vinkelgivarens noggrannhet avgör hur precisionen blir på dessa autonoma 

funktioner. Då vinkelgivaren sitter en bit från där redskapet sitter på lastmaskinen skapas det en 

relativt lång hävarm vilket försämrar noggrannheten ytterligare.  

Det finns även behov av att ha en givare som fungerar för flera system, bl.a. för att kontrollera 

rörelsen av hydrauliken i lastmaskinen och för att kunna visa siffror i hytten för operatören. I 

dagens läge är dessa givare två separata. Den ena talar om när redskapet ska stanna och den 

andra redogör för position på redskapet.  
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4.3.3 Expert 3:  

Expert 3 har varit med och tagit fram tekniken bakom vinkelgivaren som sitter på Volvo CE:s 

nuvarande dumper. Tekniken som finns idag på dumpern kallas för ”tip of wire” som helt 

enkelt talar om för operatören vart korgen befinner sig. Syftet med tip of wire är att kunna 

bestämma korgens position utifrån följande anledningar: 

 

 Underlätta arbetet för operatören 

 Kunna bidra med ökad säkerhet i form av att varna operatören ifall dumpern lutar för 

mycket och där korgen skall inte överstiga ett visst läge så att dumpern inte välter runt 

 Optimerar dumperns livslängd 

 

Expert 3 påpekar att det som är viktigast för tip of wire funktionen är att veta korgens position 

och inte nödvändigtvis vinkeln på korgen. En givare kan även vara till hjälp för att bestämma 

vridmoment och styrningen på dumper. Detta kan tillexempel vara att operatören vill veta hur 

mycket dumpern är vriden i förhållande till korgen.  

Experten menar också att vinkelgivaren som finns idag på dumpern kan bli mycket bättre om 

antalet delar för att montera vinkelgivaren kunde bli färre samt att om den nya lösningen kunde 

vara mer robust och mindre tidskrävande vid montering och reparation.  

 

4.3.4 Expert 4:  

Enligt expert 4 behöver vinkelgivaren inte vara en vinkelgivare utan det kan i princip vara 

vilken givare som helst, så länge att givaren uppfyller funktionen av att mäta lastmaskinernas 

redskapsposition. Experten är övertygad om att det går att mäta positionen på tillexempel 

skopan i hjullastaren på många olika sätt. Beroende på vilken givare man använder sig utav och 

vart den är placerad på maskinen.  

Resultatet av att stoppa rörelsen i hydrauliken så att vi får rätt läge på skopan med hjälp av en 

givare kan variera beroende på vart man placerar givaren i maskinen.  

 

Volvo CE:s teknik bakom vinkelgivaren kan, enligt experten bli ännu bättre om den var mindre 

komplex. Det som gör tekniken komplex är att programvaran som används omvandlar 

vinkelgivarens mått av vinkeln för att ta reda på cylinderns längd, det vill säga cylinderns 

lägesmått. Experten påpekar att med hjälp av en annan givare eller placering kan tekniken bli 

båda billigare och mindre komplex.   
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4.4 Egna observationer  

En observation innebär att forskaren iakttar ett fenomen i en situation som är relevant för 

studien som sedan uttrycks skriftligt. Det finns två typer av observationer, kontrollerad 

observation och fältundersökning. Kontrollerad observation handlar om när det arrangeras en 

speciell miljö för undersökningen tillskillnad från fältundersökning där man observerar 

fenomenet i sin naturliga miljö. (Larsen, 2009)  

 

Under arbetet utfördes kontinuerliga observationer av lastmaskinerna på Volvo CE:s verkstad. 

Där fokus var att få en överblick på hur dessa vinkelgivare är monterade samt för att få en 

helhetsbild av problemet.  

 

Resultatet av observationerna tyder på att givaren som sitter i tiltleden är monterad på ett 

sådant sätt att den inte helt smälter in med maskinens övriga utrustning. Genom att iaktta, se 

bilaga 7, skyddet som sitter kring den här vinkelgivaren kan det uppstå komplikationer om 

givaren slutar att fungera ute på fältet. Skyddet som sitter kring givaren är ett robust metallhus 

som har svetsats fast på maskinens arm. Denna lösning krävs eftersom vinkelgivaren sitter på 

tiltleden som är känslig för överras av material från skopan.  

 

Vinkelgivaren som sitter på lyftarmen, se bilaga 5, har ett länkage som är fastmonterad på ett 

sätt som inte tillåter att reparera vinkelgivaren om slitage skulle uppstå utan att nedmontera 

länkaget. I bilaga 6 framgår det tydligt att länkaget är väldigt robust då den är gjort av metall. 

Vinkelgivaren är mycket mindre i jämförelse av länkaget och består av plasthus samt ett 

metallstift. Länkaget är anpassad för att vinkelgivaren ska sitta korrekt inuti, där länkaget även 

fungerar som förlängning av stiftet på givaren.  

 

Vinkelgivaren för dumper har på liknande sätt, med hjälp av länkage monterads på maskinen. I 

bilaga 8 syns själva länkaget där vinkelgivaren sitter inuti. Även om länkaget framstår som 

relativ liten väger den mycket. Att öppna länkaget för att ta en titt på hur vinkelgivaren sitter 

inuti är inte lämpligt då denna process är krävande.   
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4.5 Konceptförslag 

 

4.5.1 Koncept A- Laseravståndsmätare och ultraljudsgivare  

Konceptet bygger på att placera en laseravståndsgivare eller ultraljudsgivare i början av 

hydraulikcylindern och en metallplatta i slutet av cylindern, i den del som är rörlig. Laserpulsen 

eller ultraljudsvågen ska träffa metallplattan och på så sätt kan lägesmått på hydraulcylindrarna 

bestämmas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

4.5.2 Koncept B- Samma vinkelgivare men i större skala 

Det här konceptförslaget bygger på idén om att kunna placera vinkelgivaren direkt i tilt- och 

lyftcylindern på lastmaskinerna utan att ha ett behov av ett länakge. Dagens vinkelgivare har en 

höjd på 55 mm och är 27 mm bred samt har ett roterande stift som är 7 mm lång. Vinkelgivaren 

är så pass liten att den behöver ett länkage. Behovet av ett länkage skulle inte förekomma om 

tillverkaren av givaren konstruerade exakt samma givare fast i större skala.  

 

 

4.5.3 Koncept D- Dragvajergivare inuti hydraulcylindern 

 Konceptförslaget bygger på att placera en dragvajergivare inuti lastmaskinernas 

hydraulcylindrar. Givaren monteras fast längst in inuti cylindern och vajern monteras längst ut 

av den rörliga delen av cylinder. Fördelen med att ha givaren inuti cylindern är att givaren inte 

påverkas av den omkringliggande miljön. Cylindern fungerar som skydd för själva givaren.  
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4.5.4 Koncept E- Dragvajergivare monterad ute på hydraulcylindern 

Denna idé bygger på förgående konceptförslag men med skillnad att här monteras 

dragvajergivaren ute på hydraulcylindern. Detta för att undvika att demontera delar av 

lastmaskinen samt att reparationen av givaren, om slitage skulle uppstå, blir mindre komplex. 

Dragvajergivaren monteras fast på hydraulcylindern där vajern monteras på den rörliga delen. 

Helst skall denna montering ske på undersidan av hydrauliken så att givaren inte utsätts för 

slitage vid överras av material. Här kan själva cylindern fungera som skydd mot överras av 

material från lastmaskinerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Pughs matris 

En Pughs matris, se bilaga 9, upprättades av författaren för att utvärdera samt sålla bort 

konceptförslagen. Urvalskriterierna i matrisen är dels kriterier som är mest väsentliga för 

fallstudieföretaget, se kravspecifikation, men även kriterier som måste uppfyllas för att en 

teknisk lösning skall kunna fungera i de krävande miljöerna som lastmaskinerna vistas i.  

 

Nuvarande vinkelgivare inklusive länkage och hur den är monterad, det vill säga lösningen i 

sin helhet valdes som utgångspunkt vid poängsättningen av konceptförslagen. Vid 

poängsättningen betyder plustecknet (+) bättre än nuvarande lösning, minustecknet (-) sämre än 

nuvarande lösning och en nolla (0) betyder konceptförslaget är lika med befintliga lösningen.  

 

Utvärderingen av konceptförslagen resulterade i att koncept A – laseravståndsmätare, koncept 

B, Samma vinkelgivare fast i större skala och koncept C- ultraljudsgivare uppfyller bäst 

kundkraven, följt av koncept E- dragvajergivare monterad ute på hydraulcylindern och koncept 

D- dragvajergivare inuti hydraulcylindern. Konceptförslagen A och C har många fördelar 

utifrån vad fallstudieföretaget efterfrågar av den tekniska lösningen. Dessa koncept klarar dock 

inte av att vara i den extrema miljön som lastmaskinerna vistas på och därav har projektet valt 

att endast gå vidare med koncept B och E.   
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5 ANALYS 

Denna del av arbetet analyserar lösningsförslagen samt svarar på examenarbetets 

frågeställningar 

 

5.1 Syfte och frågeställningar  

Detta examensarbete har i syfte att undersöka och utvärdera marknadens varianter av 

vinkelgivare i syfte att öka noggrannheten som krävs vid mätning av lyftvinklar på 

fallstudieföretagets lastmaskiner.  

Dock blev detta inte fallet då resultatet av nulägesbeskrivningen utifrån intervjuerna med 4 

experter på företaget explicerade på att Volvo CE har en av marknadens mest 

precisionsmässiga vinkelgivare. Skulle fallstudieföretaget montera i praktiken vinkelgivaren 

direkt i tilt- och lyftleden på lastmaskinerna skulle kravet på noggrannheten vara uppfyllt. Men 

denna lösning är inte möjlig eftersom vinkelgivaren är så pass liten att den behöver ett länkage 

som givaren monteras i för att kunna uppfylla sin funktion av att mäta vinkeln på tilt- och 

lyftleden samt tippleden hos lastmaskinerna.  

Med denna information kan författaren konstatera att den optimala vinkelgivaren för 

fallstudieföretaget är företagets den redan befintliga givaren, men att installationen av 

vinkelgivaren bör ses över för att erhålla önskad noggrannhet.    

 

Nulägesbeskrivningen bidrog även till vetskapen om att fallstudieföretaget kan använda sig av 

andra tekniska lösningar än endast lösningen av en vinkelgivare. Företagets behov är att kunna 

stoppa rörelsen i hydraulikcylindrarna vid rätt läge på lastmaskinerna, så att maskinerna inte 

överstiger förutbestämda max- eller minimumläge med hjullastarens redskap eller dumperns 

korg. 

Avståndsmätare och lägesgivare som indikerar lägesmät av hydraulcylindrarna kan vara en 

sådan lösning. Fördelarna med avståndsmätare och lägesgivare skulle innebära att monteringen 

av lösningen blir mindre komplicerad, det erhålls bättre noggrannhet vid mätningen av 

cylindrarnas läge, lösningen är kostnadseffektiv och reparationen av givaren skulle vara mindre 

krävande. 

 

 

5.2 Resultat av arbetet 

För att erhålla hög precisionsmätning av hydraulcylindrarnas position samt positionen på 

hjullastarens redskap och dumperns korg har studien kommit fram till följande slutsatser: 

 

 Volvo CE:s vinkelgivare är en av marknadens noggrannaste vinkelgivare och därav bör 

den inte bytas ut. 

  För att erhålla noggrannare mätning från nuvarande vinkelgivare bör monteringen och 

installation förbättras. 

 Hög precisionsmätning kan även erhållas av andra tekniska lösningar, tillexempel av 

lägesgivare.  

 

Konceptförslagen bygger på idéer om vad som är bäst för fallstudieföretaget utifrån 

ekonomiska, installations- och precisionsmässiga aspekter. Koncept B- Samma vinkelgivare 

men i större skala och Koncept E- Dragvajergivare monterad ute på hydraulcylindern svarar på 

kundkraven och uppfyller fallstudieföretagets kriterier. Den här studien kommer inte att ta 

dessa två koncept vidare i produktutvecklingsprocessen på grund av tidsbegränsningen. Detta 

är nu Volvo CE:s ansvar att besluta om dessa två koncept ska gå vidare till testningsfasen för 

att säkerställa att dessa koncept är genomförbara och svarar på företagets behov och önskemål i 

praktiken.  
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6 DISKUSSION OCH REKOMMENDATIONER 

I följande del av arbetet diskuteras resultatet samt avslutningsvis ges rekommendationer för 

uppföljning av arbetet 

 

Ulrich och Eppinger (2014) föreslår att om konceptgenereringsfasen skall resultera i 

användbara konceptförslag bör alla möjliga lösningar och olika sorters koncept utforskas.  

Detta examensarbete gick grundligt genom alla möjliga aspekter av problemet utifrån dem 

explicita och implicita behoven hos fallstudieföretaget. På så sätt identifierades flera olika 

konceptförslag och lösningar till problemet än om arbetet hade endas gått i en riktning, där en 

marknadsundersökning av vinkelgivare hade upprättats.  

 

Skulle fallstudieföretaget välja att gå vidare med en teknisk lösning som sitter på 

hydraulcylindrarna och mäter positionen av dessa, kan då även behovet av en IMU upphöra. 

Detta på grund av att precisionen blir så pass hög, att det inte längre behövs en IMU som 

bestämmer vinkeln på lastmaskinerna.  

 

 

6.1 Rekommendation för vidareutveckling av arbetet 

Fallstudieföretaget kan gå vidare med den här studien genom att undersöka hur installationen 

av nuvarande vinkelgivare kan se ut för att erhålla en noggrannare mätning. En annan 

intressant aspekt som kan förbättra precisionen ytterligare från vinkelgivaren är dess placering 

på lastmaskinerna. Genom att undvika ställen som kan utsätta vinkelgivaren för vibrationer, 

smuts och ras av material från tillexempel skopan uppnår vinkelgivaren sin optimala livslängd 

och höga mätningsprecision. Detta gäller inte bara vinkelgivaren utan alla övriga givare som 

kan tänkas att ersätta nuvarande vinkelgivare.  

 

Följande frågeställningar kan vara av relevans i vidareutvecklingen av vinkelgivaren:  

- Hur kan installationen och monteringen av vinkelgivaren se ut för att uppnå +/- 

0.01° i noggrannhet? 

- Vilka andra givare på marknaden kan mäta positionen av hydraulcylindrarna med 

hög precision?  

 

 

Skulle Volvo CE besluta att gå över till testfasen av dragvajergivaren kan följande 

rekommenderas:  

- Monteringen av givaren bör vara under hydraulcylindern för att skydda givaren mot 

slitage från överras av material från till exempel hjullastarens skopa. 

- CAD underlag bör underrättas innan testfasen drar igång som visar hur placeringen 

skall se ut. 
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9.2 Bilaga 2, uppdragsbeskrivning 
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9.3 Bilaga 3, kravspecifikation  
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9.4 Bilaga 4, konceptgenereringsmetoden i fem steg  
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9.5 Bilaga 5, monterad vinkelgivare inuti länkage för lyftleden  
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9.6 Bilaga 6, nedmonterad vinkelgivare och tillhörande länkage för lyftleden  
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9.7 Bilaga 7, monterad vinkelgivare för tiltleden inuti skydd (röd cirkel) samt IMU  
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9.8 Bilaga 8, vinkelgivare inuti länkage för dumper 
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9.9  Bilaga 9, pughs matris  

 

A= Laseravståndsmätare 
 B= Samma vinkelgivare men i större skala 

C= Ultraljudsgivare 
  D= Dragvajergivare inuti hydraulcylindern 

 E= Dragvajergivare ute på hydraulcylindern 
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