
 
 

 

Vinkelgivare 

Koncept för konstruktion och montering 

 

 

 

 

 

 

 

Produktutveckling och industriell design 
Avancerad nivå 15hp 
Vårterminen 2018 
 
 
Student: Rasmus Fernström 
Handledare företag: Patrik Härdner 
Handledare Mälardalens högskola: Ragnar Tengstrand  
Examinator: Ragnar Tengstrand 



 
 

Abstract 
The purpose of the present thesis work is to carry out a study on improvement 
possibilities for an alternative angle sensor that can replace current angle sensor 
located on Volvo Construction Equipment’s wheel loaders. The current angle sensor 
does not meet the accuracy requirement set by the customer, and therefore it needs 
to be compressed with an additional Inertial Measurement Unit. This solution is not 
profitable for the case study company and with this, this mission was designed, 
analysing any improvements that could be accomplished leading to higher precision, 
cost-effectiveness, easy to install on wheel loads and easy to maintain. 
 
• What is the optimal design for the Volvo CE wheel loader, which can meet the 
requirement for the measurement of lift angles? 
 
• How could the assembly of a future solution look like the Volvo CE wheelchairs? 
 
The survey has been conducted through interviews and observations carried out to 
gather information about the zero-way solution. Since angular sensors are one of the 
precise sensors of the market, the accuracy of the sensor is mounted when fitted to 
a pin that minimizes accuracy. 
 
 
The result of the study became a concept proposal that can meet and respond to the 
customer's requirements and wishes to perform measurements of the position of the 
hydraulic cylinders with high accuracy and low cost as well as to take into account 
the ease of installation and maintenance of sensors. 
 
Volvo CE is recommended not to replace its current angler without first performing 
further development and testing by the donor to maintain the better result until further 
notice. The company is also advised to further investigate laser detector as an 
alternative solution. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sammanfattning 
Syftet med föreliggande examensarbete är att utföra en undersökning på förbättrings 
möjligheter för en alternativ vinkelgivare som kan ersätta nuvarande vinkelgivare 
som sitter på Volvo Construction Equipments hjullastare. Det nuvarande vinkel 
givaren uppfyller inte noggrannhetskravet som kunden ställer och därför behöver 
den kompliteras med en ytligare givare, Inertial Measurement Unit. Denna lösning är 
inte lönsamt för fallstudie företaget och med detta så utformades detta uppdrag, att 
analysera eventuella förbättringar som skulle kunna uträttas som leder till högre 
precision, kostnadseffektivitet, är lätt att installera på hjullastarna och lätt att 
underhålla. 
 

• Vilken är den optimala konstruktionen för Volvo CE:s hjulastare, som kan 
uppfyller kravet för mätningen av lyftvinklar? 

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

hjulastare? 
 
Undersökningen har gjorts via intervjuer och observationer som utförts för att samla 
information om nulägets lösning. Då vinkelgivare är en av marknaders noggranna 
givare, så faller noggrannheten vid hur givaren är monterad, då den är monterad på 
en tapp som minskar noggrannheten.  
 
Resultatet av studien blev ett konceptförslag som kan uppfylla och svara på kundens 
krav och önskemål av att utföra mätningar av positionen på hydraulcylindrarna med 
hög noggrannhet och låg kostnad samt och att ta hänsyn till hur simple installationen 
och underhållen av givare.  
 
Volvo CE rekommenderas att inte byta ut sin nuvarande vinkligare utan att först 
utföra vidareutveckling och testning av givaren för att behålla det bättre resultatet tills 
vidare. Företaget rekommenderas även att vidareundersöka laseravståndsgivare 
som en alternativ lösning. 
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1. Inledning 
 
Denna rapport omfattar ett projekt inom industriell design, som sedan ska 
presenteras i kursen PPU304, industriell design. Projektet som ska genomföras i 
denna kurs är ett uppdrag från Volvo CE. Uppdraget är att göra en studie på ett 
koncept för en montering av en vinkelgivare på Volvos Hjullastare L60H och L70H 
och denna utveckling kan följas i denna rapport. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Denna grundars sig på en tidigare undersökning av en optimal vinkelgivare av 
författad Zeyneb Hassan (Hassan, 2018). Anledningen till föreliggande rapport är att 
granska och göra en konceptutvärdering av montering av vinkelgivare på Volvo CEs 
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 såsom 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 för 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 montering av 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 
montering, inklusive kompletterande IMU. Tidigare försök till detta har skett, men 
utan framgång, detta framförallt på grund av begränsade resurser. Utifrån det 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 (Hassan, 2018).



 

1 
 

1.2 Problemformulering  
 
Volvo CE är i nuläget inte helt tillfredsställda med sin nuvarande montering av sin 
nuvarande vinkelgivare. Detta med att förbättra nuvarande monteringen för att söka 
högre precision, kostnadseffektiv och lättillgänglig att komma åt för service och 
underhåll. Då dagens montering inte är den optimala för önskad prestanda och 
noggrannhet. Detta i syfte att finna en bättre och effektivare lösning på framtidens 
lastmaskiner, som skulle kunna ersätta den befintliga vinkel givaren. 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande rapport är att med hjälp av konceptutvärdering undersöka 
och lösa det tekniska problemet med Volvos CEs nuvarande montering av 
vinkelgivare, samt ta fram förslag på alternativa lösningar. För att sedan finna den 
montering av vinkelgivare som är mest produktiv för Volvo CEs lastmaskiner. 
 

● Vilken är den mest optimala monteringen av vinkelgivare för Volvo CEs 
lastmaskiner som kan uppfylla kravet för att mäta lyftvinklar på modellerna 
L60H och L70H av hjullastare? 

● Hur skulle monteringen av en framtida lösning kunna se ut på Volvo CEs 
lastmaskiner 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet skall pågå under 20 veckor (50 % studietakt) och beräknas vara 
färdigt 2018-05-18. 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. 

1.5 Direktiv 
 
Detta examensarbete har följande avgränsningar: 

● Arbetet fokuserar endast på tekniska lösningar på 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.  
● Konfidentiellt material av fallstudieföretaget skall inte presenteras i detta 

arbete. 
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2 Metod 
I följande del beskrivs upplägget av arbetet, samt vilka metoder som har valts att 
använda under projektets genomförande. 
 

2.1 Arbetsupplägg 
För att få en bra struktur och en god process under arbetes gång, så skapades ett 
Gantt-Schema, för att fördela tiden på ett lämpligt sätt och för att lättare kunna utföra 
arbetet. Detta för att uppnå god kvalité i projektarbetet.  
 

2.2 Arbetsmetod 
 
Möten har minst en gång i veckan med Handledare Volvo enligt Gantt-Schemat. 
Under möten har studenten genomfört arbeten som kommer att beskrivas följande, i 
teoridelen, kravspecifikation, ide- och konceptgenerering, konceptutvärdering, 
konceptval och prototypframtagning. Studenten har jobbat enligt en traditionell 
produktionsprocess och har använt de delarna som passat till den givna uppgiften 
för att ta fram en konstruktion för givare. 
Studenten har utgått ifrån föreläsningar från kursen ”Produktutveckling 2” och 
kursmaterial.  (Ulrich & Eppinger, 2014) 
 

2.3 Litteraturstudie 
Detta examensarbete baseras på litteratur insamlat från rapporter, artiklar, material 
av fallstudieföretaget för att få en teoretisk referensram. Sökmotorerna som har 
använts är Mälardalens högskolas bibliotek och Google Scholar. 
 

2.4 Observations och intervjustudie 
Observationer och intervjuer baseras på insamlad information från anställda på 
Volvo CE och egna observationer för att få en fysisk referensram. Modeller av 
hjullastare som observerades var i familjerna L60H - L70H, L110H – L120H, L150 - 
L260H & L350H.   
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3. Teori 
I följande del beskrivs vilka verktyg som har används under projektets 
genomförande. 

 

3.1 Nuvarande vinkelgivare på Volvo CE:s lastmaskiner 
Litteraturstudie 
 
Volvo CE är tillverkare av en rad olika lastmaskiner som skall täcka behoven i gruv- 
och byggindustrin. Eftersom detta examensarbete är tidsbegränsat kommer fokus att 
ligga enbart på företagets bästsäljande maskiner av hjullastare. Hjullastare från 
Volvo CE tas fram kompakta eller stora hjullastare som har kapacitet att lasta mellan 
12 och upp till 56 ton. Den nuvarande vinkelgivare som kommer att redogöras i det 
här avsnittet sitter redan på modellerna L60H, L70H och andra större modeller. Där 
siffrorna i modellnamnet indikerar på antalet ton som maskinerna är konstruerade för 
att lasta (Hassan, 2018). 
 
Volvo CE är världsledande inom segment för dumprar och har med sina sju modeller 
37 % av marknadsandelen i världen.  
 
Lastmaskinerna är utrustade med hydraulsystem som styr maskinens 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 lyftcylinder och styrcylinder. I 
detta arbete ligger fokus på lyftcylindrarna. 
 

 

Figur 1 Givare och Hölje 
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Figur 2 Existerande montering av givare 
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3.2 QFD 
 
En QFD är ett visuellt hjälpmedel för att tydligt se bland annat få översikt vad som är 
viktigt specifikation och behov, vilka kunder och konkurrenter och hur de mäts mot 
varandra som att på ett snabbt och enkelt sätt se översiktligt vad som är viktigt och 
vad som är mindre viktigt. [Se Bilaga 2] 
  
Först så identifierades kunderna, sedan de som gör beställningen av komponenten 
eller produkten och därefter identifierades kundernas behov och vad varje kund 
anser vara viktigast. Behoven viktas för varje kund genom att placera ut poäng.  
 
Sedan tas det fram vilka konkurrenter som finns på marknaden och analysera dem i 
en konkurrentanalys för att kunna veta vad konkurrenterna gör bättre och sämre. 
Därefter tar de fram specifikationer som viktas mot kundbehoven för att kunna får 
fram det som är viktigast och ta fram ideala och marginellt acceptabla mätvärden. 
Sist så kopplas specifikationerna mot varandra för att se om några är väldigt lika och 
om de kan sättas ihop eller om det behövs mera specifikationer. (Mizuno, 1994) 
 
 

3.3 Funktionsanalys 
Först togs det fram en funktionsanalys för arbetet, med målet att fastställa den så 
kallade “Huvudfunktionen” som beskriver produktens grundläggande funktion för 
existens.  
Efter att huvudfunktion bestämts fortsätter analysen och funktionerna delas in tre 
följande kategorier, Huvud-, krav- och önskvärdfunktion.  
 

• Huvudfunktion är den funktions som är den viktigaste funktionen. 
 

• Nödvändiga funktioner är dem funktioner som måste uppfyllas av alla 
lösningsförslag  

 
• Önskvärda funktioner är dem funktioner vilket ger mervärde för kunden 

kan önska som inte är kritiskt för produktens funktion.  
 

Funktionsanalysen visualiseras i samband med kravspecifikationen i samma tabell 
pga. deras samband (Ulrich & Eppinger, 2014) 
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3.4 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen skapades efter en väl genomförd QFD och funktionsanalys [Se 
Bilaga 3] av det data som tagits fram kundens en kravspecifikation skapats i form av 
ett dokument. Kravspecifikationen fokuserar på funktioner, som viktas efter kundens 
krav och behov. Viktningen visar vilka funktioner som är nödvändiga, önskvärda och 
onödiga. Utifrån vikningen kan det på ett visuellt sätt tydligagöra vilka krav som 
måste uppfyllas för att tillfredsställa kundens behov och samtidigt visa vilka krav som 
behövs fokuseras på (Ulrich & Eppinger, 2014). 
 
 

3.5 Gantt-schema 
Ett enkelt Gantt-schema skapas för att få en bättre överblick av projektet. Gantt-
schemat innehåller viktiga aktiviteter och visar planerad resurstid på varje aktivitet 
(Ulrich & Eppinger, 2014). 

 

3.6 Idé- och konceptgenerering 
Idé- och konceptgenereringfasen handlar om att genera idéer och möjligheter för en 
lösning. För att sedan ta fram ett eller flera koncept som uppfyller 
kravspecifikationerna och de uppsatta krav från beställaren.  
 
Som grund baseras idé- och konceptgenereringen på QFD, kravspecifikationen och 
funktionsanalysen. De nämnda verktygen underlättar arbete, då det riktar arbetet åt 
rätt håll. Det kan vara komplicerat att utveckla en produkt om inte kundbehov och 
krav är framtagna. 
 
För att genera idéer så kan flera olika metoder användas. Exempelvis så kan det 
vara ett problem som det behövs hittas lösningar till. Ett annat sätt är utgå från en 
eller flera existerande funktioner och utveckla och hittas nya lösningar och 
förbättringar. 
 
Att generera idéer via brainstorming kan underlättas med input från externa parter 
som har andra infallsvinklar, vilket som ger nya tankar, idéer och som rör runt 
projektet som kan ge nya och godtyckliga lösningar. Målet i denna fas under arbetes 
gång är att i slutändan ta fram så många koncept som möjligt. Ju fler koncept ju 
större chans att det tas fram något riktigt bra. (Ulrich & Eppinger, 2014)  
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3.7 Konceptutvärdering och konceptval 
 
För att välja ut det bästa konceptet av konstruktion och montering för vinkelgivare så 
tas samtliga koncept fram och evalueras mot varandra, för att få fram det som de 
koncept som verkar mest lovande. För att bedöma koncepten bör QFD, 
funktionsanalysen samt kravspecifikation användas.  
 
För att bestämma vilket eller vilka koncept som är logiska och rimliga för att fortsätta 
med, ska koncepten rangordnas mot behoven och kraven som har ställts. Det är 
också rimligt att testa det eller de utsållade koncepten mot den tänkta marknaden.  
 
Ger resultatet bara negativ återkoppling av användarna kommer det behövas mer 
arbete på konceptet annars är det inte rimligt att fortsätta med det konceptet. 
För att sammanställa koncepten kan för- och nackdelar ställas upp för att värdera 
lösningarna. För att sedan rangordna koncepten efter hur de uppfyller produkt 
kraven. För att sedan välja koncept väljs det alternativ som verkar mest lovande för 
att arbeta vidare med. (Ulrich & Eppinger, 2014) 
 
 

3.8 Brainstorming 
En viktig del inom produktutvecklingsprocessen är idégenereringen. Det finns många 
olika metoder för att underlätta framtagandet av idéer, en av de vanligaste 
metoderna som används är brainstorming. Principen går ut på att en grupp 
människor arbetar inom vissa referensramar för att successivt ta fram och utveckla 
idéer. 
 
Brainstorming baserades på funktionsanalysen som har tagits fram i ett tidigare 
skede av produktutvecklingsprocessen. Det är viktigt att studerat och förstått den. 
 
Nästa steg är att definiera den del av analysen av brainstormingen som ska 
behandlas. När förarbetet är avklarat börjar processen med att ta fram och lägga ut 
idéer fritt. Alla idéer behöver inte ha hög grad av komplexitet eller vara långsökta. 
För att förmedla idéerna och tankarna inom arbetsgruppen kan det vara fördelaktigt 
att rita enklare skisser och skriva korta beskrivningar för att förtydliga idéerna så att 
de uppfattas på ett rätt sätt. Framöver i processen kan framtagna idéer kombineras 
till nya idéer. För att jämföra likheter och skillnader mellan de olika idéerna kan det 
vara lämpligt att kategorisera dem. (Bark, 2009) 
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4 Empiri  
I följande del beskrivs hur alla hjälpmedel har används och hur de har hjälpt 
projektets genomförande. 

4.1 Gantt-schema 
Aktiviteterna i detta projekt har uppdelats under en period 20 veckor. För att visa 
kopplingar mellan olika faser under projektet gång. I Gantt-schemat finns det vissa 
aktiviteter som överlappa varandra, då vid de aktiviteterna sker det övergångar 
mellan de olika eller att en aktivitet repeteras under projektets gång. [Se Bilaga 1]  
 
 

4.2 Egna observationer 
En observation innebär att forskaren i detta fall studenten iakttar ett fenomen i en 
situation som är relevant för studien och som sedan uttrycks skriftligt. Det finns två 
typer av observationer, kontrollerad observation och fältundersökning. Kontrollerad 
observation handlar om när det arrangeras i en speciell miljö. För undersökningen till 
skillnad från fältundersökning där man observerar fenomenet i sin naturliga miljö. 
(Larsen, 2009) 

  

Under arbetet utfördes kontinuerlig fältundersöknings 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 förbättrings 
möjligheter. 

 

Vinkelgivaren som sitter på lyftarmen, [Se figur 3], har ett länkkage som är 
fastmonterad på ett sätt som inte tillåter att reparera vinkelgivaren om slitage skulle 
uppstå utan att nedmontera länkaget. Länkaget är anpassad för att vinkelgivaren ska 
sitta korrekt inuti, där länkaget även fungerar som förlängning av stiftet på givaren.  

 

Resultatet av observationerna tyder på att givaren sitter monterad på en tapp som 
sitter på ett sådant sätt att den inte helt smälter in med maskinens övriga 
konstruktion och därför medför ett glapp. Som i sin tur försämrar prestandan av 
mätningar.  
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Figur 3 Existerande montering av givare 
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4.3 QFD 
QFD:n skapades för att få en tydlig översikt på olika faktorer som är viktigt att ta 
hänsyns till i arbetet. Där de olika kunderna viktas efter de olika behoven [Se Bilaga 
3]. I allmänhet så är huvudkunden Volvo CE, som innehåller ett antal kunder inom 
företaget under sig inom olika områden. 
 
Volvo CE som driver projektet vill ha ett så bra resultat som möjligt då vinkelgivaren 
är mycket viktig för vidareutveckling av framtida projekt. För Volvo CE är alla punkter 
viktiga där det finns några som viktas mer än andra. Att vinkelgivaren uppfyller 
kravspecifikationerna är nummer ett i detta fall och att den även er en robust 
konstruktion och kan levereras av underleverantörer.  
 
Därefter gick det igenom vilka av behoven som vägde mest för alla kunder som dem 
anser vara viktigt. Följande lista är behoven i ordningen från det behoven som viktas 
mest till det som viktas minst 
 

● Tillverkningsbar 
● Leveranssäkerhet 
● Kostnad 
● Pression 
● Robust 
● Miljövänlig 
● Underlätt underhåll 
● Kompatibel 
● Vikt 
● Storlek 

  
 
De viktigast behovet för kunderna i allmänhet är att den leveranssäker och är möjlig 
att konstruera, då den ska helst ska uppfylla alla behov, så är alla behov onödiga om 
den inte kan levereras.  
Därefter så gick listan igenom som började leta efter nya idéer för att utveckla 
vinkelgivaren då det finns olika sätt av att mäta vinklar på så fanns det några 
varianter som var mer tilltalande än andra. Först så fanns det ett antal olika tekniska 
lösningar som standard vinkelgivare och vajergivare, då vajergivare inte mäter 
vinklar går det att på ett matematiskt sätt räkna ut vinklar då andra parametrar har 
tagits fram.  
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4.4 Funktionsanalys 
Funktionsanalysen skapades efter den genomförda QFD:n. Här listas 
huvudfunktionen att räkna ut positionen av armen och sedan både nödvändiga- och 
önskvärda funktioner. Meningen med att lista funktionerna är att skapa ett värde för 
användaren, som däremot inte är nödvändiga för vinkelgivare existens.  
 
Huvudfunktion var redan bestämd av fallstudieföretaget för att utveckla den redan 
existerande vinkelgivaren. Funktions listan är ett hjälpmedel för konceptgenereringen 
och skapar en övergripande tydlighet av helheten.  
 

4.5 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen [Se Bilaga 3] har satt viktningen på funktionerna för att ge en 
tydlig illustration på funktionerna för att lätt avgöra vilka funktioner som bör 
prioriteras under konceptgenereringen.  
 

4.6 Målspecifikationer 
Målspecifikationer grundades med hjälp av QFD:n för att få värden med egenskaper 
som är mätbara och som togs fram efter kundernas behov. Målspecifikationerna har 
stått som grund för konstruktionen och monteringen av vinkelgivaren. De 
egenskaperna som har tagits fram är mätbara och är att inget statiskt värde och har 
fungerat som stödmaterial under produktutvecklingen.     
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4.7 Definiera projektets förbättring möjligheter 
Den första brainstorming som genomfördes hade ett syfte på olika lösningar för att 
utveckla den redan befintliga vinkelgivaren, som är installerad på hjullastare. 
Dessutom andra möjliga förbättringar som skulle ge ett bättre resultat till den 
befintliga konstruktionen.  
 
Innan det gick att göra ett definitivt val av hur konstruktionen och montering skulle 
lösas behövdes det ett antal observationer hur den redan aktiva konstruktionen är 
monterad och hur den funkar och förbättringsområden.  
 
Denna process utfördes under en stor del av projektet då det krävdes mer än en 
observation och mycket delaktighet från anställda på Volvo CE med hög expertis. 
För att få en tydlig överblick om hur den fungerar i nuläget och vad dem har ansett 
vara förbättringsområden för vinkelgivare.  
 
Utefter ett antal observation och delaktighet så togs det fram ett antal idéer om hur 
det skulle gå att förbättra den redan existerande konstruktionen. Slutsatsen var inte 
konstruktionen i sig själv utan brister i monteringen av konstruktionen då den var 
monterad på en tapp som kunde medföra ett litet glapp, som kunde ge ett felaktigt 
värde.  
 
Detta togs med inför den andra brainstormingen då med mera grundläggande 
information. Denna omgång gick ut på att förbättra monteringen av givaren för att 
undvika montering på tappen. En ytterligare observation av CAD filerna på 
hjullasterna gav mer information och ge en tydligare bild på skillnaden av de olika 
maskinerna av monterings, skillnad varierar relativt mycket från varandra inom de 
olika familjerna av H-maskinerna.  
 
 
Det fanns nu två möjligheter hur det skulle gå att vidareutveckla vinkelgivaren och 
skapa koncept för dessa två förslag. Faktorer som påverkade förslagen positivt och 
negativ togs upp och vägdes mot varandra efter fördelar och nackdelar från Koncept 
och QFD [Bilaga 2 & 14 - 18]. Efter att deras egenskaper vägdes mot varandra så 
skulle det göra ett val om vilket av koncepten som skulle arbetas vidare a det två 
konceptet detta val gjordes i den senare delen av koncept valet [Se bilaga 18].  
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4.8 Konceptgenerering omgång 1 
Efter förarbete och observationer så genererades det ett antal olika koncept på att 
utveckla den befintliga vinkelgivaren och vilka förbättringsområden som passade in. 
Det som var i fokus under koncept genereringen var att verkställa en förbättrad 
montering av givare så den inte monteras direkt mot tappen. Detta för att minska 
antal felkällor för ett bättre resultat.  
Informationen från tidigare delar i projektet arbetet samlades in och efter en 
genomskådning av de tillgängliga underlagen så skapades det ett antal lösningar [Se 
Bilaga 14 - 17] Koncepten analyserades och det observerades att det fanns ett antal 
olika inspirationskällor som gav olika fysiska- och matematiska lösningar som bör tas 
fram av en expert. De olika lösningarna analyserades vad deras för- och nackdelar 
var där de rangordnas efter vilka lösningsförslag som ansågs vara lämpliga som 
vinkelgivare. Efter analysen så ansågs det att utveckla den befintliga givaren var det 
mest optimala utifrån det resurser som var tillgängliga.  

 
 

4.9 Konceptgenerering omgång 2 
 
I omgång 2 av konceptgenereringen togs det fram olika förslag på koncept som var 
inspirerade av befintlig givare och en ny konceptidé från Volvo CE [Se Bilaga 18]. 
Detta koncept används sig av en laser för att mäta sträckan och sedan omvandla 
den till en vinkel, denna givare analyserades på olika punkter hur om den skulle 
passa på maskinerna och ge det resultatet som önskas av Volvo CE, så för- och 
nackdelar togs fram utifrån grundkoncept och bearbetades [Se Bilaga 14]. 
Laseravståndsmätare hade väldigt viktiga fördelar så arbete tog en annan väg mot 
att vidareutveckla denna typ av givare. En av de godaste fördelarna var att det gick 
att eliminera mekaniskt glapp med hjälp av att nollställa den i då hydraulcylindern är i 
något av slut lägena. 
 
 

 

 



 

14 
 

 

4.10 Konceptval 
Till det slutliga valet av koncept att vidareutveckla fanns det två koncept, det redan 
existerande givaren med en ny montering eller laser givaren [Se Bilaga 14 & 18]. 
Koncepten presenterades samt diskuterades med handledare från Volvo CE. För att 
göra det slutgiltiga konceptvalet viktas de mot varandra för att se hur det väl det 
passar det bemöta behoven framtagna från QFD n och kravspecifikationen.   
Vikningen mot QFD var en största milsten att den ska vara leveranssäkerheten av 
produkten vägde in väldigt mycket som är kopplat till genomförbarheten att både 
tillverkning, montering och kostnadseffekten av givare.  
Detta medförde att det strävas efter simpel lösning utan större komplexitet för 
underlätta för produktionen av konstruktionen, fördelaktig vore det om Volvo CE 
skulle kunna producera den själv istället för att använda sig av en extern leverantör 
för att får ner kostnaderna. Vid valet är det även hänsyn till att underlätta montering 
och service och att monteringen är lättillgänglig och ha skydd mot fallande sten som 
faller från skopan för att undvika onödiga kostnader för reparation. Detta resulterade 
att valet blev att utveckla laser givaren för att den hade väldig många fördelar jämfört 
med om den existerande givare. Det konceptet kommer att vidareutvecklas så det 
möter kravspecifikationen och att den går att tillverka samt användning.  
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5. Analys 
I följande del beskrivs hur alla hjälpmedel har används och hur de har hjälpt 
projektets genomförande. 
 

5.1 Syfte och frågeställningar 
Detta examensarbete har i syfte att göra en undersökning och undersöka olika 
lösningar av vinkelgivare i syfte att öka noggrannheten som krävs vid mätning av 
lyftvinklar på fallstudieföretags lastmaskiner.  
 

5.2 Design för tillverkning  
Att designa för att underlätta tillverkning, skapar ekonomiska då under tillverkning 
sparas både tid och pengar på onödiga processer som tar av dessa två resurser, 
samt att skapa en mindre komplex konstruktion kräver inte samma kompetens av 
arbetar för tillverkningen [Se Bilagor 10 – 13]    
 
För att arbeta plåten till det bitarna som behövs för konstruktionen så är det 
fördelaktigt om det på ett enkelt sätt skärs, klipps eller stansas ut från en befintlig 
plåt för att skapa komponenterna som behövs och bocka till plåten samt skapa några 
hål. 
 
För att producera de andra två komponenterna den ena ett rör och den andra en 
stav, så behövs det enbart behandlas för reflektion av laser och kapas i rätt längd för 
konstruktionen samt skapa hål för montering till de andra komponenterna och 
underlätta dränage. 
 

5.3 Standard komponenter 
För att förenkla konstruktionen och dess komponenter så vore det fördelaktigt att 
använda sig av redan existerande komponenter som går att använda till 
konstruktionen med efterbehandling. 

 
Laseravståndsmätare 
Laseravståndsmätare är ett aktivt elektrooptisk system som mäter distansen mellan 
sändare och reflektiva ytan, genom att skicka ut en laserpuls och mäter tiden det ta 
för pulsen att röra sig fram och tillbaka. 
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Metall Stav 
En långt smalt cylindriskt föremål, vanligen i trä, metall eller plast. 
[Se figur 3] 
 

 
Metall Rör 
Rör är ett långsmalt föremål som oftast är cylindriska och relativ tunna väggar 
 
 
Metall Plåt 
En plåt är oftast gjord i metall som har en stor yta (bredd och längd), i förhållande till 
dess tunna tjocklek. Plåtar används ofta för att det är mycket lätta att bocka, att man 
böjer med en liten radie. 
 
 
Kulled  
Kulleder är sån led som sitter i axelleden och 
höftleden hos människor som kan röras mycket 
jämnfört med gångjärnsleder som bara fungera i två 
dimensioner, medan kulleder kan arbeta i tre 
dimensioner. [Se figur 4] 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 3 Stav 

Figur 4 Kulled 
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6 Diskussion och Rekommendationer 
I följande del beskrivs det om de rekommendationerna som rekommenderas på 
uppföljande av arbete. 
 

6.1 Rekommendation 
Arbetet för med en ny givare har lett till intressanta idéer och lösningar. Genom att 
anpassa lösningen så den har möjlighet att integreras på alla modeller av H-
maskiner, men det kan behövas mindre justeringar. För att den ska fungera som den 
menat på alla maskiner då den installerats. Det kan behövas mera skyddande 
material då just nu en stor del av skyddet mot fallande gods är att den är monterad 
under den nuvarande hydraulcylindern som borde vara tillräckligt skydd men fysiska 
tester kommer behövas för verifiering av laseravståndsgivare skydd. 
 
Detta projekt gjordes utan expert inom laserteknologi. Innan projektet avslutas så 
kommer det behövas ta in verifierad expert inom det ämnet och tar fram en pålitlig 
och tillräckligt noggrann givare som uppfyller fallstudieföretagets krav och behov. 

 
 

6.2 Funktion 
  
Den funktionen som ska uppfyllas är att den ska mäta en distans och med en 
matematisk formel räkna ut vinkel på skopan för att vara medveten om positionen på 
skopan. För att kalibrera givaren vid installation för att den ska ge ut rätt värden så 
funderas det ut hur det skulle kunna appliceras. Väldigt tidigt i utvecklingsfasen så 
dök idén upp om att den enkelt går att nollställ då hydraulcylindern är något av  
[Se Figur 5]. Nollställning gör då varje gång cylindern är i max eller min läget 
kommer den alltid ge ut rätt värde utan mekanisk felfaktorer.  

Figur 5 Nollställning 
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6.3 Montering 
 
Monteringen av den nya konstruktionen av givare kommer att placeras under 
hydraulcylindern som lyfter hjullastarens arm. Det finns tre monteringspunkter som 
behövs observeras [Se Figur 6], den första är att man utnyttjar bultarna till 
hydraulcylindern för att koppla fast den mest centrala monteringen. Den andra 
monteringen som behövs, finns det inget att koppling som går att använda sig av, så 
det kommer behövas svetsas fast på hydraulcylindern undersida. Den tredje 
monteringspunkten monteras fast i änden av kolven med hjälp av en kulled då det 
finns ett spel i sidled som behövs ta i tanke för att undvika utmatning av 
konstruktionens montering 
 

 

 
 
 

Figur 6 Monterings Punkter 
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6.4 Riskeliminering 
 
För att få ut vatten och annan smuts så görs ett litet hål i konstruktionen för dränage 
så vatten inte fastnar där inne och gör onödig skada och för att minska risken att det 
kommer in vatten och smuts så kommer röret vara snedkapat. Det hålet är inte bara 
för vatten då om det finns ett hål så kommer inte konstruktionen behöva trycka ihop 
luft som blir komprimerad så trycket ökar som kan stressa konstruktionen  
[Se Figur 7]  
 

 
Figur 7 Minska stress 

 
Stötar av ras från skopan kan vara ett problem då en hård smäll kan göra mycket 
onödig skada, i detta fall kommer det inte vara något större bekymmer då 
konstruktionen sitter på en väl skyddad plats under den stora hydraulcylindern. 
  
  

6.5 Prototyp 
  
CAD & Ritningar 
CAD kommer att användas för att få en tydlig illustration om hur konstruktion och 
dess delar kommer se ut [Se Bilagor 4 - 9].  
Det finns också ritningar för mera detaljerad visualisering. [Se Bilaga 10 - 13] 
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7. Resultat och Sammanfattning 
I följande del beskrivs hur arbete har gått och hur alla verktyg och hur använd bara 
de har varit under projektets genomförande. 
 

 
7.1 Resultat 
Den slutliga konstruktion är en grund som tillåter enkla tillverkningsprocesser som är 
utmärkta som kan användas som kapning, klippning och borrning men tillåter också 
mer komplicerade tillverkningsmetoder.  
 
Den slutliga prototypen [Se Bilaga 4 & 5]. Målet var att denna konstruktion ska i 
framtiden eftersätta de befintliga vinkelgivarna på hjullastarna. Den konstruktion som 
är framtagen har goda möjligheter möta kraven satta i Kravspecifikationen och 
QFD:n [Se Bilaga 2 & 3]. Denna konstruktion anses kunna bidra till en bättre 
noggrannhet, både på grund av innovativa förbättringar och att reducerad mekaniska 
fel.  
 
Resultatet av studien blev ett konceptförslag som kan uppfylla och svara på kundens 
krav och önskemål av att utföra mätningar av positionen på hydraulcylindrarna med 
hög noggrannhet och låg kostnad samt och att ta hänsyn till hur simple installationen 
och underhållen av givare.  
 
Volvo CE rekommenderas att inte byta ut sin nuvarande vinkligare utan att först 
utföra vidareutveckling och testning av givaren för att behålla det bättre resultatet tills 
vidare. Företaget rekommenderas även att vidareundersöka laseravståndsgivare 
som en alternativ lösning. 
 
  

7.2 Resultat Sammanfattning 
 
Detta arbete gjordes på 20 veckor, det blev en godtycklig konstruktion så fanns det 
mer saker som hade gått att lösa om det fanns mer tid och resurser.  
 
Under arbetes gång har det varit till stor hjälp att ha verktygen som QFD:n och 
Kravspecifikationen, då QFD:n har varit till större användning den har varit till stor 
hjälp att använda som en överblick över hela arbetet, som har gjort det mycket 
simplare att veta vad som är nödvändigt att jobba med och vad som inte är viktigt. 
 
CaD-modeller har varit till stor nytta då observation på fält inte har gett tydliga svar 
så har cad-modellerna hjälp oerhört mycket, då man kan se från vinklar som inte är 
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möjliga i fältobservationerna. Under fältobservationerna så har det varit stor nytta att 
använda anställda för att få en blick, på saker som har kunnat förbättras. 
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Bilaga 2 
QFD 
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Bilaga 3 
Kravspecifikation 
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Bilaga 4  
Assembly Sid Vy 
 

 
 
 
Bilaga 5 
Assembly 3D Vy 
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Bilaga 6 
Rör 
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Bilaga 8 
Holding Plate 
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Bilaga 9 
Holding Plate 
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Bilaga 10 
Base Holding Plate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 
 

Bilaga 11 
Base Tube 
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Bilaga 12 
Measure Rod 
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Bilaga 13 
Holding Plate 
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Bilaga 14 
Utveckling av Nuvarande 
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Bilaga 15 
Underarm 
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Bilaga 16 
Friktions Hjulgivare 
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Bilaga 17 
Gradskiva 
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Bilaga 18 
Laseravståndsgivare 
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