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SAMMANFATTNING 

Den här rapporten har skrivits som ett examensarbete på akademin för Innovation, Design 

och Teknik som är stationerad på Mälardalens Högskola i Västerås. 

Syftet med examensarbetet är att belysa fördelar och nackdelar med användningen av 

mikrosensorbaserade övervakningssystem inom flygunderhållet samt undersöka hur 

mikrosensorer kan komma att förändra underhållet i framtiden.  

Arbetet har utförts i följande tre steg, informationsinsamling med hjälp av litteratur och 

dokument, bearbetning av insamlad information och sammanfattning av information. De 

stora fördelarna med mikrosensorbaserade övervakningssystem är den ökade 

tillförlitligheten och ekonomibesparingen som en kontinuerlig trendövervakning av 

komponenter och struktur kan medföra. Nackdelen som belyses är viktökningen som 

tillkommer vid installation av extra system med tillhörande komponenter på flygplan samt 

problematiken med en effektiv strömförsörjning. 

Mycket forskning bedrivs inom ämnet mikrosensorer på flera lärosäten och företag runt om i 

världen. I framtiden kommer vi gå mot ett allt mer tillståndsbaserat flygunderhåll då 

kontinuerlig övervakning kommer bli en alltmer förekommande metod. 

ABSTRACT 

This composition is written as a thesis at Mälardalens University in Västerås at the School of 

Innovation, Design and Engineering. 

The main purpose with this thesis is to illustrate the advantages and disadvantages of using 

microsensor technology based maintenance in the aviation industry, as well as investigate 

opportunities for aviation maintenance to change in the future with microsensor technology. 

The thesis was carried out in three phases, collection of the information, analyze of the 

collected information and at last compile the information. The big advantages with 

microsensor based monitoring on aircrafts are the increased reliability and the economic 

profit that are possible to achieve. The disadvantages when the airlines install microsensor 

based monitoring system on the aircrafts is the increased weight as well as a problem with 

the electrical power supply of microsensors. 

Universities and companies around the world are doing a lot of research on microsensor 

based technology. In the future the aircraft maintenance is going to be more condition-based 

as a result of increased use of microsensor based monitoring systems. 
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Utfört vid: Akademin för Innovation, Design och Teknik på Mälardalens Högskola 

Handledare vid MDH: Tommy Nygren 

Examinator: Håkan Forsberg 



 

iii 

FÖRORD  

Den här rapporten är skriven som ett examensarbete vid Mälardalens Högskola inom ämnet 

flygteknik. Examensarbetet har utförts på Mälardalens Högskola och handledaren har varit 

Tommy Nygren på akademin för Innovation, Design och Teknik.  

 

Västerås, 4 november 2015. 

Andreas Karlsson och Carl Eriksson 
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Terminologi  

 

Förkortning  Förklaring  

AISHA II - Aircraft Integrated Structural Health Assessment II 

AOG - Aircraft On Ground 

BAE - British Aerospace 

CAC - Cabin Air Compressor 

EASA - European Aviation Safety Agency 

EGT - Exhaust Gas Temperature 

EHM – Engine Health Management 

EICAS - Engine Indicating and Crew Alerting System 

EPR - Engine Pressure Ratio 

FAA - Federal Aviation Administration 

FIM - Fault Isolation Manual 

LWIM - Low Power Wireless Integrated Microsensor 

MPD - Maintenance Planning Document 

MRBR - Maintenance Review Board Report 

MSG-3 - Maintenance Steering Group-3 

NDT - Non Destructive Testing 

SHM - Structural Health Monitoring 

 

 



 

v 

INNEHÅLL / CONTENTS 

 Kapitel / Chapter 1 INLEDNING 1 

1.1 Inledning ..............................................................................................................1 

1.2 Bakgrund ..............................................................................................................1 

1.2.1. Underhåll ..................................................................................................................... 1 
1.2.2. Olika utföranden av mikrosensorer ............................................................................ 2 
1.2.3. Allmän information angående mikrosensorer och sensorer ..................................... 3 
1.2.4. SHM ............................................................................................................................. 3 

1.3 Syfte .................................................................................................................... 4 

1.4 Problemställning ................................................................................................. 4 

1.5 Avgränsningar ..................................................................................................... 4 

 Kapitel / Chapter 2 METOD 5 

2.1 Insamling av information ................................................................................... 5 

2.2 Rapportskrivning ................................................................................................ 6 

2.3 Seminariet ........................................................................................................... 6 

2.4 Handledarträffar ................................................................................................. 6 

2.5 Intervju ............................................................................................................... 6 

2.6 Resultat ............................................................................................................... 6 

2.7 Diskussion ........................................................................................................... 6 

 Kapitel / Chapter 3 FORSKNING 7 

3.1 Smart Skin........................................................................................................... 7 

3.2 Smart Layer ......................................................................................................... 8 

3.3 Trådlösa sensorer ................................................................................................ 9 

3.4 Pentry .................................................................................................................. 9 

 Kapitel / Chapter 4 RESULTAT 10 

4.1 Fördelar ............................................................................................................. 10 

4.1.1. Underhåll ................................................................................................................... 10 
4.1.2. Struktur ...................................................................................................................... 10 

4.2 Nackdelar .......................................................................................................... 12 

4.2.1. Underhåll och ekonomi ............................................................................................. 12 
4.2.2. Strömförsörjning och viktökning ............................................................................. 12 
4.2.3. Felindikationer och kommunikationsproblem ........................................................ 13 
4.2.4. Branschen.................................................................................................................. 13 

 Kapitel / Chapter 5 DISKUSSION 15 

5.1 Strömförsörjning och viktökning ....................................................................... 15 

5.2 Algoritmer ......................................................................................................... 16 

5.3 Underhåll ........................................................................................................... 17 

5.4 Forskning ........................................................................................................... 17 

 Kapitel / Chapter 6 SLUTSATSER 18 

 Kapitel / Chapter 7 TACK 19 



 

vi 

 Referenser 20 

 



 

1 

Kapitel / Chapter 1  

INLEDNING  

1.1 Inledning 

Intresset för mikrosensortekniken kommer av att vi har studerat ett tidigare examensarbete 

inom mikrosensorbaserat flygplansunderhåll. Syftet med den rapporten var att undersöka 

hur Structural Health Monitoring (SHM) fungerar tekniskt samt hur det fungerar ur ett 

underhållsperspektiv, vilka sorters sensorer som används och om det befintliga systemet 

utnyttjas till sin fulla potential (1). 

Vi bollade tankar och idéer med vår handledare för att se om vi kunde vidareutveckla det 

arbetet. Något som inte belystes i den rapporten var vilka fördelar och nackdelar det finns 

med att använda sig av mikrosensorer. Vi har sökt runt för att se vad för arbeten som har 

gjorts när det kommer till mikrosensorer och lyckades inte hitta något arbete som handlar 

om fördelarna och nackdelarna. 

Vårt arbete skiljer sig från andras då vi fokuserar på vilka fördelar och nackdelar det finns 

med att använda sig av mikrosensorer och valde att fokusera från underhållsperspektiv men 

även lite från ett tekniskt perspektiv. Vi har även valt att ta med vad för forskning och tester 

som görs med mikrosensorer idag för att kunna se hur det kan tänkas påverka 

flygunderhållet i framtiden. 

1.2 Bakgrund  

1.2.1.  Underhåll 

Underhållskrav 

Vid konstruktion av en ny flygplansmodell tar man fram flygplanets underhållskrav genom 

en Maintenance Steering Group-3 (MSG-3) analys. MSG-3 analysen går ut på att man klassar 

och specificerar flygplanets underhållskrav genom att ta reda på vilka fel som kan tänkas 

uppstå på flygplanets olika system, strukturer och komponenter samt vilka följder det kan 

resultera i (2). 

De olika felen klassas som uppenbara fel, dolda fel, säkerhetsmässiga fel eller fel som har 

ekonomiskt påverkan, se figur 1. Allt detta ska utföras innan flygplanet tas i bruk (2). 

MSG-3 analysen lägger grunden till Maintenance Review Board Report (MRBR), där 

underhållskraven för flygplanets system, struktur och komponenter är beskrivna. Ur MRBR 

utvecklas senare Maintenance Planning Document (MPD) där man finner underhålls kraven 

samt hur man ska gå tillväga för att planera och utföra underhållen på ett så bra sätt som 

möjligt (3). 

I och med nyare flygplanstyper kommer MSG-3 att anpassas till modern teknologi till 

exempel som SHM. Detta för att möjliggöra framtagandet av tillförlitliga och 
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kostnadseffektiva underhålls åtgärder och underhållspaket för kommande och redan 

befintliga flygplan (4). 

Underhållskraven klassificeras i processerna Hard Time, On-Condition och Condition 

Monitoring. Med mikrosensorbaserade övervakningssystem kommer endast On-Condition 

vara av intresse, då de systemen går ut på att trendövervaka komponenter, system och 

struktur för att ha möjlighet att byta ut dessa innan de havererar. On-Condition innebär att 

teknikern utför regelbundna inspektioner av komponenter, struktur eller system för att 

kunna utesluta störningar till nästa inspektionstillfälle (3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tillståndsbaserat underhåll 

Tillståndsbaserat underhåll går ut på att identifiera en korrekt underhållsåtgärd vid rätt 

tidpunkt. För att det ska vara möjligt att utföra tillståndsbaserat underhåll måste man 

införskaffa sig information om maskinens hälsa. Det kan bl.a. ske med kontinuerlig 

trendövervakning. Tillståndsbaserat underhåll delas in i fem processteg som datainsamling, 

analys, arbetsorder, korrigerande åtgärd, efterkontroll (5). 

Underhållskostnader 

Intresset för att optimera planeringen av underhåll ökar. Det finns flera orsaker som gör att 

intresset ökar och det är bl.a. möjligheter att minska reservdelslagret. Kostnader som skapas 

av förseningar när flygplanet är på marken i onödan samt fel på flygplanen fortsätter att öka 

vilket också gör att man önskar optimera planeringen av underhållet. Ett sätt att undvika de 

förseningarna är att omvandla det oplanerade underhållet till ett planerat underhåll (6). 

Den totala underhållskostnaden kan delas in i flera olika parametrar som total lagerkostnad, 

Aircraft On Ground (AOG) kostnad, transportkostnad, kostnad av planerade och oplanerade 

reparationer och kostnad för felanalys (6). 

1.2.2.  Olika utföranden av mikrosensorer 

Mikrosensorer finns i flera olika utföranden som t.ex. termiska sensorer, elektriska sensorer, 

radiovågssensorer, mekaniska sensorer, magnetiska sensorer och kemiska sensorer (7). 

Figur 1: Hur man klassar felen enligt MSG-3 metoden (37). 
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Mikrosensorer är vanligtvis tillverkade som tunna plattor av kisel med piezoelektriskt 

material som omvandlar mekaniska signaler till elektroniska signaler (7). 

Termiska sensorer kan mäta temperatur, värmeflöde och termisk ledningsförmåga. Vid 

konstruktion av termiska sensorer används platina. Den metallen är väldigt temperatur tålig 

och klarar uppskattningsvis temperaturer från -260ºC till +1700ºC (7). 

Mekaniska sensorer är den vanligaste typen av sensor som används. Den kan användas för 

att mäta en mängd olika parametrar som acceleration, akustisk energi, deformation, 

reynoldstal etc. De mekaniska mikrosensorerna delas även de in i flera utföranden som 

mikrosensorer för mätning av tryckskillnader, mikroaccelerometrar, mikrogyroskop och 

mikrosensorer som mäter flöden (7). 

Magnetiska mikrosensorer finns i utförandena galvanisk, konduktometrisk och akustisk (7). 

De olika typerna av radiovågssensorer är fotokonduktiva sensorer, solceller, pyroelektriska 

sensorer och mikroantenner (7). 

1.2.3.  Allmän information angående mikrosensorer och sensorer 

Sensorer används inom flera områden t.ex. strukturer på broar, dammar och annan 

ingenjörskonst som måste vara tillförlitliga och säkra för folk att använda (8) (9). 

På flygplan används mikrosensorer bl.a. för att detektera is på luftintag, vingframkanter samt 

brand och rök i bagageutrymmen (10). 

Engine Indicating and Crew Alerting System (EICAS) är ett system vars uppgift är att 

övervaka motorerna för att tillhandahålla piloten med information om motorns tillstånd. För 

att göra det behöver systemet information som kompressorns hastighet, Engine Pressure 

Ratio (EPR), Exhaust Gas Temperature (EGT), oljetryck, bränsleflöde m.m. För att erhålla 

informationen använder systemet sig av flera mikrosensorer (11). 

Det ställs krav på mikrosensorerna både ekonomiskt och funktionellt (8). För att 

implementera mikrosensorbaserade övervakningssystem i underhållet finns det vissa 

ekonomirelaterade frågor man bör ställa sig. Ses det nuvarande underhållet som en stor 

ekonomisk börda? Har man svårigheter att identifiera fel? Sedan måste man ta reda på om 

bolaget erhåller en kostnadsbesparing genom att använda sig av ett sensorsystem istället för 

den redan existerande metoden (12). 

De tekniskt funktionella kraven som ställs är att sensorerna ska klara av att täcka varje 

möjligt fel som t.ex. sprickbildning, utmattning, skada vid olycksfall etc. Sensorerna ska 

uppfylla vissa certifierings specifikationer (12). 

Sensorerna i ett SHM och tillhörande utrustning ska fungera tillförlitligt under 30 år, 120 

000 flygtimmar, 75 000 flygningar. Sensorerna ska inte ge indikationer om ett fel som inte 

existerar (12). 

1.2.4.  SHM 

SHM har i dagens flygplansindustri blivit det standardverktyg som används vid konstruktion 

av flygplan. Systemet används för att testa den maximala belastningen som strukturen klarar 

av (13). År 2009 godkände Federal Aviation Administration (FAA) och European Aviation 

Safety Agency (EASA) användningen av SHM i flygplanens underhållsprogram (14). 

SHM kan ses som en form av Non Destructive Testing (NDT) eftersom sensorerna ska vara 

integrerade i strukturen där de genomför kontinuerliga eller periodiska inspektioner av 

strukturen utan att skada den (14). 

Det svenska ordet för NDT är oförstörande provning. Meningen med oförstörande provning 

är att komponenterna, strukturen eller systemet man provar inte sätts i obrukligt skick efter 
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inspektionen. NDT kan ske i form av ultraljud, vibrationsanalys, visuell inspektion etc. (15) 

(16). 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att man lättare ska få en överblick över vilka fördelar respektive 

nackdelar det finns med att använda sig av flygplan utrustade med mikrosensorbaserade 

övervakningssystem. 

Vi kommer även ta reda på och redogöra för vilken forskning som bedrivs inom 

mikrosensortekniken och hur dessa projekt är relevanta för vårt arbete. 

1.4 Problemställning 

Eftersom en stor del av arbetet kommer handla om vilka fördelar respektive nackdelar det 

finns med att använda sig av mikrosensorer inom flygunderhållet är det två viktiga frågor att 

ställa. Men vi ska också ta reda på vad det finns för forskning när det kommer till att använda 

sig av mikrosensorer inom flyget. En väldigt intressant fråga är hur flygindustrin med 

avseende på underhållet kommer att förändras i framtiden när trendövervakning med hjälp 

av mikrosensorer blir en allt mer förekommande metod. För att få svar på det har vi tagit 

fram följande frågor som vi ska försöka besvara: 

 Vilka fördelar finns det med att använda mikrosensorteknik på flygplanets system, 

struktur och komponenter? 

 

 Vad finns det för nackdelar med att använda mikrosensorteknik på flygplanets 

system, struktur och komponenter? 

 

 Vilken forskning bedrivs inom mikrosensorteknik? 

 

 Hur kan mikrosensorbaserade övervakningssystem komma att förändra 

flygplansunderhållet i framtiden? 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet kommer enbart att behandla civil flygindustri.  

Även fast det inte finns implementerat på dagens flygplan kommer SHM att vara en stor del 

av detta arbete då det ses som nästa generations mikrosensorbaserade övervakningssystem. I 

de fallen SHM nämns i resultatet är det enbart på en teoretisk nivå. 

Mikrosensorerna som arbetet kommer inrikta sig på levererar information till ett 

övervakningssystem. Övervakningssystemet övervakar komponenter, system och struktur 

med avseende på vibrationer, temperaturförändringar, förslitningar på grund av klimat samt 

förslitningar som ett resultat av användning och belastning. 
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Kapitel / Chapter 2  

METOD 

Under detta kapitel kommer vi att redogöra för hur arbetet har utförts, hur vi har insamlat 

information samt hur vi gått tillväga för att vårt examensarbete ska hålla en bra nivå. Vid 

arbetets start gjorde vi en tidsplan för hur arbetet skulle utföras, se figur 2. Arbetet har 

utförts i samma hastighet och ordning som tidsplanen var från start. 

Vi har valt att använda oss av litteratur och dokument för att få mer pålitlig information om 

vad det finns för fördelar och nackdelar med att använda sig av mikrosensorer samt vilken 

forskning som redan bedrivs. Vi valde även att göra en intervju för att få en bättre överblick 

för vilka fördelar och nackdelar som flygbolagen ser med att använda sig av mikrosensorer. 

2.1 Insamling av information 

Referenserna i detta arbete är noga utvalda på ett kritiskt granskande vis. 

När vi började med arbetet hade vi mycket dokument och litteratur att läsa, därför ägnades 

de första veckorna åt att läsa och analysera all text för att sedan välja bort det som inte var av 

relevans för vårt examensarbete. 

Vi har valt att läsa igenom några arbeten utförda av personer på andra lärosäten över världen 

samt artiklar från tidskrifter. En del av informationen har vi även samlat in från litteratur 

som lånats från biblioteken på Mälardalens Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan. 

Vi har hela tiden fört en dialog angående inhämtad information och dess källor för att 

säkerställa att båda två godkänner att vi tar med dessa i arbetet. 

Figur 2: Bilden visar hur den teoretiska tidsplanen har varit planerat. 
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2.2 Rapportskrivning 

För att göra arbetet så smidigt som möjligt för vår egen del valde vi att börja skriva på 

rapporten redan från första veckan. 

2.3 Seminariet 

Den 23:e september deltog vi i status och planeringsseminarium, där vi tillsammans med 

andra programkamrater som även de gör sina examensarbeten bollade idéer och fick respons 

på vår planering av arbetet. 

Syftet med seminariet var att utbyta idéer och erfarenheter med våra programkamrater för 

att få möjlighet att utföra så bra arbeten som möjligt samt ge varandra tips på vad man kan 

tänka på för att det ska gå lättare och få ett bättre arbete. 

2.4 Handledarträffar 

Under arbetets gång har vi utfört träffar med vår handledare samt vår examinator för att 

säkerställa att arbetet håller en bra nivå och utförs på ett akademiskt sätt och inte hamnar 

utanför området. 

2.5 Intervju 

Under vecka fyra upprättade vi kontakt med Arnav Jain som arbetar på Norwegian Air 

Shuttle. Till honom ställde vi frågor angående mikrosensorbaserat flygplansunderhåll. 

Frågorna fokuserade först och främst på fördelar och nackdelar med mikrosensorbaserade 

övervakningssystem samt hur dessa kan komma att påverka framtida flygplansunderhåll. Se 

bilaga 1 för frågorna och svaren. 

2.6 Resultat  

Under det här kapitlet finns den faktabaserade delen med fördelar kontra nackdelar samt 

forskning. Vi började arbeta med den här delen direkt efter att vi samlat ihop all 

bakgrundsinformation. 

2.7 Diskussion 

Här redovisar vi funderingar och tankar som har dykt upp under arbetets gång. Samt idéer 

hur framtida flygunderhåll kan påverkas av mikrosensorteknik. 
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Kapitel / Chapter 3  

FORSKNING 

Det bedrivs en del forskning om ämnet mikrosensorer inom flera områden. I det här kapitlet 

tas några intressanta forskningsprojekt upp samt dess relevans till vårt arbete. 

3.1 Smart Skin 

En forskare på British Aerospace (BAE) Systems vid namn Lydia Hyde arbetar med att ta 

fram ett system som går under benämningen Smart Skin. Smart Skin konstrueras genom att 

man monterar tusentals sensor apparater som kallas för Motes på flygplanskroppen (17). 

Motes är väldigt små apparater, ungefär som kuber med sidan 1 m.m. (17). En Mote består 

utav en sensor, en trådlös antenn, batteri samt en solcell som är ihopsatta i sandwich format 

(18). Eftersom apparaterna är små blir det möjligt att applicera ett stort antal sensorer på en 

specifik yta (17). Se figur 3. 

 

Själva idén med Smart Skin kommer av att forskaren torkade sin tvätt i torktumlaren, 

torktumlaren känner av när tvätten är tillräckligt varm och stänger av innan tvätten blir 

förstörd. Det gav henne idén att man skulle kunna införa ett liknande system på flygplan så 

att det säger till när spänning eller temperatur blir för hög (18). 

Vid förändringar i strukturen eller temperatur förändringar etc. skickar Motes insamlad data 

till en central dator som analyserar informationen och föreslår en lämplig åtgärd. Från början 

var idén att använda Motesen med temperatur eller spännings sensorer för att övervaka 

belastningar på flygplansskrovet (18). 

Idén med det systemet är att upptäcka spänningar och temperaturförändringar i ett tidigt 

stadie för att kunna åtgärda dessa fel snabbare. Det skulle resultera i att AOG tiden kan 

minskas eftersom teknisk personal inte behöver leta igenom hela flygplanet innan de hittar 

felet. Men det visade sig att Motes kan användas för att övervaka andra saker också. Som t.ex. 

ljus, tryck, ljud, orientering och acceleration (18). 

Figur 3 : Bild på Smart Skin (17). 
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Men eftersom forskarens undersökningar och intervjuer med branschen fortskred kom det 

fler exempel på attraktiva användningsmöjligheter för Smart Skin (18). 

Sammanfattat kan man säga att det huvudsakliga syftet med Smart Skin är att flygplanet ska 

klara av att känna när dess struktur utsätts för höga spänningar och temperaturförändringar 

och meddela piloten det, samt ge en exakt indikation på placeringen av problemet innan 

strukturen går sönder (17). 

3.2 Smart Layer 

Elektronikföretaget Acellent har tagit fram ett mikrosensorsystem som heter Smart Layer 

som integrerar flera typer av mikrosensorer t.ex. som piezoelektriska och fiberoptiska 

mikrosensorer. Smart Layer används inom övervakningssystem och har fördelar som 

noggrann placering av sensorer som ger en konsekvent upprepad signal. Eftersom sensorn är 

en tunn icke ledande film är den flexibel och formbar vilket leder till att den kan anpassas till 

de flesta strukturer och former. Sensorn är även tålig och pålitlig under hårda 

väderförhållanden (19). Figur 4 och 5 visar hur Smart Layer kan se ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Bild på SMART Layer remsa (19). 

Figur 5: Bild på en anpassad SMART Layer film (19). 
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3.3 Trådlösa sensorer 

Trådlösa sensorer har fått mycket uppmärksamhet och intresse tack vare att man slipper 

kablage och inte får samma viktökning (20). 

Ett trådlöst mikrosensorsystem kan bestå av hundra upp till flera tusen små 

mikrosensornoder som är placerade över kritiska områden som är av intresse att övervaka 

(21). 

Det som tidigare har begränsat tekniken med övervakningssystem baserade på trådlösa 

mikrosensorer har varit kraven på avancerade och komplexa installationer samt kraven på 

nätverket för kommunikation mellan sensorerna. Ett sådant system med Low Power Wireless 

Integrated Microsensor (LWIM) kan leda till flera möjligheter för struktur övervakning (22). 

Strömförsörjningen till trådlösa mikrosensorer är ett problem då det vid många sensornoder 

krävs många batterier. Batterierna väger, är många samt svåra att byta. På det tekniska 

universitetet i Wien jobbar de på ett projekt som går ut på att samla in elektrisk energi till 

sensorerna genom den så kallade Seebeck effekten. Med det menas att man utvinner elektrisk 

energi med hjälp temperaturförändringarna som flygplanskroppen utsätts för under flygning. 

Man laddar alltså batterierna till sensornoderna under tiden man flyger med flygplanet (20). 

Efter att ha testat denna metod för att samla in elektrisk energi på ett flygplan från Boeing 

mätte forskarna utvunnen elektrisk energi till 23 joule per flygning, vilket ska vara tillräckligt 

för att försörja en trådlös sensornod (20). 

3.4 Pentry 

År 2011 började Lufthansa Technik tillsammans med flera olika forskningspartners arbeta för 

att ta fram ett system för att övervaka flygplansstrukturen. Tack vare programmet Aircraft 

Integrated Structural Health Assessment II (AISHA II) har man lyckats ta fram sensorer vars 

uppgift är att detektera fukt. Eftersom sensorerna nästan är helt byggda av certifierade 

komponenter är det inget som hindrar Lufthansa Technik att implementera sensorerna i 

flygplanen (23). 

Lufthansa Technik tog sedan dessa sensorer och installerade de i golvstrukturen på sina 

Boeing 737 flygplan under pentryt. Man valde det området då det är problematiskt att 

undersöka efter fel eftersom det är ett svåråtkomligt område och risken för att man missar ett 

eventuellt fel där är stor (23). 

Skulle man upptäcka en allvarlig korrosion under en översyn blir kostnaderna för att åtgärda 

skadan stor och därför vill man upptäcka skadan i ett tidigt stadie för att kostnaden inte ska 

bli allt för stor (23). 

När Lufthansa Technik hade testat systemet en kort tid kollade de tillbaka på resultatet som 

visade sig vara positivt. Därför bestämde man sig att man ville implementera systemet på 

sina andra flygplan. Man satte direkt in tolv stycken sensorer i vardera Boeing 747 jumbo jets 

vid det kritiska området i golvstrukturen (23). 

En stor faktor till att man tog det beslutet direkt var för att tillverkaren krävde att man gjorde 

en extra och omfattande inspektion mellan översynerna på det området. Kan man däremot 

bevisa med hjälp av sensorer att området är torrt kan man skjuta upp inspektionen. Tack 

vare det minskar kostnaderna för att inspektera golvstrukturen och tiden som flygplanet står 

på marken blir mindre (23). 
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Kapitel / Chapter 4  

RESULTAT 

4.1  Fördelar 

4.1.1.  Underhåll 

Med hjälp av en kontinuerlig trendövervakning vet man tidigt när en struktur närmar sig sin 

Life Limit, det kan leda till att mycket av Life Limit Parts (LLP) kan gå från Hard Time till 

On-Condition (24). On-Condition klassat underhållsprogram har fördelarna att man får en 

bättre materialutnyttjning än vad man skulle erhållit via Hard Time samt en god 

driftövervakning (3). 

Det finns många fördelar med att använda sig av mikrosensorer på flygplan. Om 

flygplansindividen är utrustat med ett mikrosensorbaserat övervakningssystem som SHM 

medför det att man kontinuerligt kan övervaka strukturen med avseende på förslitningar och 

skador med minimal inblandning från människan (25). Vid minskad inblandning av 

människan minskar även risken för fel och tillbud som resultat av mänskliga faktorerna (26) 

(27). 

Systemet utför en kontinuerlig övervakning av flygplanets struktur och kommer på så sätt 

öka chanserna markant för att identifiera sprickor eller förändringar på svåråtkomliga ställen 

på flygplanet. Denna spricka eller förändring kan missas av en tekniker som på grund av 

trötthet, självgodhet, dåligt ljus eller sjukdom inte upptäcker felet (26) (27).  

Bolaget kommer tjäna in pengar eftersom den tekniska personalen inte behöver arbeta lika 

mycket med att lokalisera felet eller eventuellt leta efter ett fel som inte existerar (25). 

När flygningarna inte behöver bli försenade på grund av tekniska problem och reparationer 

kommer även tiden för AOG bli reducerad vilket betyder att flygplanen kan operera och 

fortsätta tjäna pengar till bolaget (25). 

Genom att man kontinuerligt övervakar flygplanets struktur kommer implementeringen av 

SHM göra det möjligt att bedriva ett tillståndsbaserat underhåll av flygplansskrovet, samt att 

man kan ta fram underhållsuppgifter för inspektion av strukturen för varje flygplansindivid i 

flottan. Det medför att flygbolaget kommer kunna utnyttja flygplansskroven under längre 

perioder och på så sätt spara pengar tack vare lägre materialkostnader (28). 

En fördel är att det blir mycket lättare att samla empirisk data innan inspektionerna, det är 

väldigt svårt, tidskrävande och dyrt att utföra idag (24). 

Idén är att SHM system ska gå att införa och tillämpa på flygbolagets resterande flotta som 

inte var utrustade med SHM innan (28). 

4.1.2.  Struktur 

Det finns några viktiga saker att ha i åtanke när det gäller strukturen på flygplan. För att man 

ska få fortsätta att använda en sliten struktur måste hållfastheten befinna sig inom en 

godkänd gräns för att undvika att ett katastrofalt fel uppstår. Man måste utföra en 
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kontinuerlig kartläggning av sprickbildningar på strukturen för att ha koll på hur sprickorna 

växer. På detta sätt kan man få en bild om sprickan i fråga kommer att hålla en godkänd nivå 

för att strukturen ska kunna utnyttjas tills det är dags för nästa kontroll. Se figur 6 som visar 

översynsintervall på en sprickbildning (29). 

Använder sig operatören av SHM behöver de inte utföra de manuella kontrollerna utan 

använder sig istället av en dator som behandlar informationen. Om kartläggningen av 

sprickbildningen visar en risk för att strukturen inte kommer klara av påfrestningarna tills 

det är dags för nästa kontroll måste sprickan åtgärdas direkt (29). 

Strukturen måste vara robust vilket gör att den tål mycket påfrestning utan att ge vika. Med 

hjälp av SHM får man möjlighet att ändra strukturen samtidigt som det fortfarande finns i 

åtanke att strukturen ska tåla påfrestningarna. Detta kommer göra det möjligt att optimera 

dimensioneringen på flygplanets struktur, komponenter och system för att erhålla en 

besparing i vikt (29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 6: Diagramet visar  översynsintervall av spricka (29). 
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4.2  Nackdelar 

4.2.1.  Underhåll och ekonomi 

Kostnaden på kisel är hög vilket medför en nackdel eftersom kisel är ett vanligt 

förekommande ämne i mikrosensorernas konstruktion (30). 

Eftersom ett flygunderhåll som har implementerad mikrosensorbaserade 

övervakningssystem gör att MPD tasks går från Hard Time till On-Condition gör det 

intressant att reda ut nackdelarna med dessa underhållsprocesser (24). 

Underhållsprogram klassade On-Condition medför en risk för felbedömning som följd av de 

täta översynsintervallen. Planeringstiden förkortas jämfört med Hard Time samt att man 

behöver reservresurser (3).  

4.2.2.  Strömförsörjning och viktökning 

En klar nackdel är att varje enskild mikrosensornod väger, även om detta inte är särskilt 

mycket blir det en betydande viktökning på flygplanet när man installerat hundratals 

mikrosensorer (7) (31) (17). 

När ett flygplan utrustas med extra last, i det här fallet som utrustning för övervakning ökar 

vikten. Det kommer resultera i att flygplanets bränsleförbrukning ökar då motorerna får 

arbeta mer för att erhålla tillräckligt effektuttag (32). Se figur 7 som visar viktens påverkan på 

bränsleförbrukningen. 

Eftersom mikrosensorerna är elektronik som är beroende av elektrisk energi krävs det någon 

form av strömförsörjning (33). Det finns några alternativ på hur man kan försörja 

mikrosensorsystemen med elektrisk energi. Ett alternativ är att använda sig av batterier som 

strömkälla. För att man ska ha möjlighet att förse mikrosensorerna med rätt mängd elektrisk 

energi krävs det att man har fler batterier ombord på flygplanen. När batterierna tillkommer 

ökar vikten på flygplanen. Om man istället väljer att ha ett mikrosensorsystem försett med 

färre strömkällor i form av batterier kommer mera kablage att tillkomma för att klara av att 

försörja alla mikrosensorer med elektrisk energi. Eftersom man blir tvungen att utrusta 

flygplanen med mer kablage kommer även de resultera i en viktökning (20). 

Ett problem som finns gällande mikrosensorer är att få systemets sensorer att kommunicera 

med varandra på ett pålitligt sätt som fungerar utan komplikationer. Antingen använder man 

sig av trådlös kommunikation eller kablage (34). 

Figur 7: Vikten påverkar bränsleförbrukningen på ett 

stort passagerarplan vid konstant hastighet (32). 
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Sensorer som använder sig av kablage är mer pålitliga men resulterar i att vikten ökar och 

flygplanens design blir mer komplext (20). 

Ett problem med att använda sig av trådlöst kommunikation mellan sensorsystem är 

svårigheterna att upprätthålla en stabil radiokommunikation till följd av den extrema miljön 

som flygningarna äger rum i (34). 

Det finns ett stort problem gällande strömförsörjningen till mikrosensorerna som beror på de 

extrema väderförhållandena och miljöerna som flygplanen opererar i (34). Vanliga batterier 

är inte konstruerade för att arbeta under de extrema förhållandena. Man vill till så stor grad 

som möjligt undvika att behöva byta ut batterierna till flygplanets alla mikrosensorer ofta, då 

det tar tid och kan komma att bli komplicerat på grund av allt kablage (20). Den varierande 

miljön och temperaturskillnaderna kan även ställa till det för att man ska erhålla den 

strömförsörjningen som krävs för att mikrosensorerna ska klara av att utföra beräkningar 

och kommunicera med omvärlden (34). 

4.2.3.  Felindikationer och kommunikationsproblem 

Om man använder sig av SHM för att kontinuerligt övervaka en struktur kan det uppstå en 

del problem. Eftersom sensorerna felsöker kontinuerligt är risken större att man får en 

indikation på ett problem som inte existerar. Får man för många felaktiga indikationer kan 

det leda till att tillgången av flygplanet inte blir lika stor, då man blir tvungen att göra en 

felsökning på systemet och/eller leta efter skador som kanske inte existerar (35). 

Får man många felaktiga indikationer kan det resultera i en stor ekonomisk börda. Därför är 

det viktigt att ha definierat maximala antalet felaktiga indikationer. Om man använder sig av 

ett SHM system med kontinuerlig övervakning behöver man även någon form av 

strömförsörjning, vilket leder till att flygsäkerhetscertifieringen blir mer komplext (35). 

För att mikrosensorerna i ett SHM system ska fungera måste man använda sig av algoritmer 

som tas fram av programmerare. Vid användning av trådlösa mikrosensorer finns det ett 

problem med algoritmerna för att adresseringen ska fungera (36). 

Eftersom SHM noder har sin egen tidscykel och inte är synkroniserad med global tid uppstår 

det även där ett problem med algoritmerna. Är mikrosensorerna inte synkroniserade kan det 

leda till att pulsformen blir felaktig vilket i sin tur gör att risken att man får en felaktig 

indikation på ett strukturellt fel ökar (36). 

I samband med radiokommunikation går man miste om en del data under sändningarna. 

Genom att sända tillbaka den förlorade informationen kommer man erhålla en ökad 

tillförlitlighet på skickad data till kostnad av ökat krav på kommunikation samt högre 

energiåtgång. Utsignalerna som mikrosensorerna genererar är inte av någon standardsignal 

(30). 

4.2.4.  Branschen 

På flygbolaget Norwegian använder de sig av flera olika mikrosensorbaserade 

övervakningssystem. De har implementerat ett eget system som utför trendövervakning på 

Cabin Air Compressor (CAC). Vid felindikation gör man en genomgång av Fault Isolation 

Manual (FIM) vilket ofta leder till att man byter ut enheten. Det bytet är kostsamt och tar ca 

7 till 8 timmar att genomföra. Problemet är att det är vanligare att det är fel på sensorerna 

och inte CAC i sig (24). 

Norwegian använder sig även av trendövervakning på sina motorer. Där är problemet dock 

att en av sensorerna på Engine Health Management (EHM) kommer med falska indikationer 

och varningar som följd av att sensorn har problem med kondens. Detta resulterar i en 

ekonomisk börda som inte skulle ha tillkommit utan sensorproblemet (24). 
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På grund av att mikrosensor industrin är väldigt konservativ begränsar det möjligheterna till 

ett nytt tankesätt inom industrin samt möjligheterna att utveckla mikrosensorerna i sig (30). 

Det finns även ett visst problem med emballage för mikrosensorer (30). 
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Kapitel / Chapter 5  

DISKUSSION 

5.1 Strömförsörjning och viktökning 

Vi har fört diskussioner angående viktökning respektive viktminskning när det kommer till 

att använda sig av mikrosensorer på flygplan. 

Om man monterar komponenter och system på ett flygplan kommer det resultera i ökad vikt. 

Varje mikrosensor väger inte speciellt mycket men lägger man till flera tusen eller kanske till 

och med hundra tusen blir det tillsammans en betydande viktökning. Men det är inte bara 

vikten av mikrosensorerna som är ett problem, utan alla komponenter som krävs för att 

mikrosensorerna ska fungera bidrar även de med en viktökning. Sensorerna behöver ett sätt 

att kommunicera samt att det krävs någon form av strömförsörjning till mikrosensorerna. 

Om man skulle använda sig av ett batteri till varje mikrosensor får man ett stort antal 

batterier som inte heller är viktlösa. Skulle man däremot välja färre batterier behöver man 

fler kablage från batteriet till mikrosensorerna istället för att kunna förse dem med ström. 

Det finns ett alternativ som gör att man inte behöver externa batterierna och det är om man 

använder sig av ett system där varje sensor kan strömförsörja sig själva. Detta innebär dock 

att varje enskild mikrosensor kommer bli större eftersom man integrerar batteriet i 

sensornoden. Detta leder till att sensornoden väger mer än en sensor som inte försörjer sig 

själv med ström. 

Vi vet däremot inte vilket system som kan vara bäst i dagsläget när det kommer till vikten. 

Men man kan tänka sig att är det flera mikrosensorer som sitter tätt tillsammans på ett 

område kan det kanske vara bra med ett batteri och sedan kablage för att strömförsörja alla 

mikrosensorerna i det området. Är däremot sensorerna utspridda på ett större område ökar 

avståndet mellan mikrosensorerna. Då kan man tänka sig att det skulle vara bättre med att 

använda sig av flera batterier istället. 

Samma problem får man om man använder sig av mikrosensorer som använder sig av trådlös 

kommunikation jämfört med mikrosensorer som använder sig av kablage för att 

kommunicera. 

Däremot om man väljer att se problemet från ett underhållsperspektiv blir det helt 

annorlunda. Att använda sig av flera batterier är inte något som man önskar göra då det är 

problematiskt att behöva byta dessa och desto fler batterier desto mer arbete krävs för att 

byta ut dem. Det är inte ens säkert att man alltid kan montera batterierna på utrymmen som 

är lättillgängliga. 

Om man däremot väljer ett system som använder sig av färre batterier och mer kablage har 

det också sina nackdelar när det kommer till en underhållssynpunkt. Kablage gör det mer 

komplicerat att behöva byta ut mikrosensorerna och har man mycket kablage kan det vara 

svårt att komma åt sådant som sitter bakom allt kablage. 
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Använder man sig däremot av mikrosensorer som kan strömförsörja sig själva slipper man 

problemet med samma mängd kablage samt att man slipper byta ut batterier. 

Det bedrivs forskning inom området för skapa mikrosensorer som kan strömförsörja sig 

själva för att systemet ska fungera pålitligt. Ser man från underhållssynpunkt tycker vi att det 

systemet med mikrosensorer som kan strömförsörja sig själva är det bästa alternativet då 

man slipper lägga kraft på att byta ut batterier och man slipper också problemet med kablage. 

Problemet som bolagen då ställs inför är att sensornoderna blir alltmer komplexa. Kommer 

batterierna som är integrerade i sensorerna att hålla lika länge som sensorerna i sig eller 

måste man byta ut alla sensornoder på grund av att deras inbyggda batteriers livslängd inte 

är tillräckligt lång. 

När det kommer till kommunikationen från ett underhållsperspektiv blir det likadant där. 

Trådlös kommunikation gör att man slipper allt kablage jämfört med icke trådlös 

kommunikation vilket är bättre från underhållssynpunkt. 

Det gäller däremot att forskningen fortsätter att jobba på att få mikrosensorer som kan 

strömförsörja sig själva.  

Mikrosensorerna måste vara pålitliga när det kommer till att få strömförsörjningen att 

fungera korrekt. Blir det allt för ofta att en mikrosensor slutar fungera p.g.a. att 

strömförsörjningen inte fungerar som den ska kan det bli mycket underhållsarbete för att 

byta ut mikrosensorerna och bli höga kostnader vilket inte är bra. 

Om man väljer att implementera mikrosensorer i dagsläget kommer man få en viktökning av 

att lägga till alla mikrosensorer och andra komponenter som tillkommer för att få allt att 

fungera. Det är ju självklart en nackdel att man får en viktökning på flygplanen genom att 

utrusta dem med ett nytt system. Men eftersom mikrosensorer kan bidra till en 

viktminskning av flygplanens totala vikt i framtiden ses det som en fördel. 

Eftersom man med hjälp av att använda sig av mikrosensorerna kan se problem som sprickor 

m.m. i strukturen kan man optimera strukturen utan att riskera säkerheten. 

Det gäller dock bara att få flygbolagen att våga ta det steget att använda sig av mikrosensorer. 

Nu är mikrosensorer mer eller mindre i ett teststadie där man använder sig av mikrosensorer 

men långt ifrån den utsträckningen som det skulle kunna utnyttjas. 

Mer kraft tycker vi bör läggas av flygplanstillverkaren för att mer tester ska kunna göras 

vilket i sin tur kan leda till att de kan utveckla sina flygplan mer. 

Om nu är fallet att vi erhåller en viktökning kommer det som resultat leda till att motorerna 

får arbeta mer under flygning vilket kommer leda till ökad bränsleförbrukning. Då kommer 

bränsleekonomin bli dyrare för flygbolaget. 

5.2 Algoritmer 

När det kommer till algoritmerna för mikrosensorer finns det en del problem. Skulle man 

inte lyckas få mikrosensorerna att fungera på ett korrekt och pålitligt sätt skapar detta 

problem för underhållet. 

Skulle man få fel som inte existerar p.g.a. att det finns fel i algoritmerna kommer det 

troligtvis leda till större kostnader då man måste hitta felen eller klarlägga att de felen man 

fått inte existerar. Detta kommer då leda till onödig tid och kostnader som man kan slippa 

om man lyckas göra algoritmerna rätt från början. 
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Därför tycker vi att när man gör dessa algoritmer bör man lägga mycket kraft och extra 

resurser för att få algoritmerna rätt från början för att man troligtvis kommer tjäna på det på 

lång sikt. 

5.3 Underhåll 

Flygplansunderhållet kommer i framtiden att utvecklas med ett tänk som bygger alltmer på 

ett mikrosensorbaserat övervakningssystem. 

Det kommer ske stora förändringar inom det strukturella underhållet om man 

implementerar SHM på flygplanen, det kommer att bli ett stort steg mot ett alltmer 

tillståndsbaserat underhåll av flygplansskrovet då fler MPD tasks går från Hard Time till On-

Condition.  

Vilket leder till att reparationer och eventuella byten på delar av flygplansskrovet inte utförs i 

onödan. Det kommer i sin tur leda till att strukturen utnyttjas längre perioder samt att det 

blir möjligt att planera underhållet så att minsta möjliga störning i flygningarna uppstår. 

Vi tror även att reservdelshanteringen kommer bli allt mer effektivare i framtiden då det blir 

lättare att planera när en viss komponent i strukturen eller ett system ska bytas ut. På så sätt 

behöver man inte ha en stor mängd reservdelar liggandes eller i värsta fall riskera att 

reservdelarna inte finns tillgängliga när man behöver dem. 

5.4 Forskning 

Om Smart Skin blir verklighet kommer flygunderhållet underlättas i framtiden. Det kommer 

bli lättare att lokalisera strukturella fel och åtgärda dem innan det är för sent. Det vi ser som 

ett problem är dock att strukturen blir mer komplex och risken för att fel ska uppstå med 

sensorerna ökar markant. 

Smart Layer är av intresse eftersom det är ett sensorsystem som används idag, samt att det 

går att anpassa till olika former. 

AISHA II projektet är intressant eftersom det är ett verkligt exempel på ett system som 

används. Det visar potential till att använda mikrosensorer på nya områden. 

 



 

18 

Kapitel / Chapter 6  

SLUTSATSER 

I diskussionen tar vi upp den resulterande viktökningen som övervakningssystemen medför 

samt dess kommunikationsproblem. Vi anser att det behöver läggas mer tid på att få 

systemets algoritmer rätt från början för att eliminera felindikeringar.   

De nackdelar som belyses är bl.a. viktökning som installation av mikrosensorer och 

tillhörande komponenter bidrar till.  

Om Smart Skin tekniken implementeras kommer strukturen bli alltmer komplex vilket kan 

leda till att sannolikheten för felindikationer ökar.  

De slutsatser som vi drar av det här arbetet är att mikrosensorbaserade övervakningssystem 

är framtiden när det kommer till flygplansunderhåll. Det finns fortfarande mycket arbete 

som behöver göras angående strömförsörjningen och datahanteringen för att 

mikrosensorerna ska fungera störningsfritt. Vi kan även se att det strukturella 

flygplansunderhållet kommer gå mot ett alltmer tillståndsbaserat underhåll. När man har 

löst problemen som finns kommer flygunderhållet bli säkrare då risken för ett fel som beror 

på mänskliga faktorn minskar, underhållet blir effektivare eftersom man kommer använda 

sig av mer planerat underhåll och den totala underhållskostnaden kommer minska om man 

använder sig av mikrosensorer. 

Mikrosensor tekniken är i behov av att mer forskning läggs på strömförsörjning och data 

hanteringen. Om forskarna hittar en smidig lösning på problematiken kring dessa två 

områden kommer mikrosensor baserade övervakningssystem bli mycket effektivare samt 

innebära större fördelar för bolagen. 

I dagens läge finns det mycket nackdelar med mikrosensorbaserade övervakningssystem, 

men med hjälp av forskning och implementering är vi övertygade om att dessa system står 

för stora förbättringsmöjligheter. 
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Kapitel / Chapter 7  

TACK  

Vi vill rikta ett tack till vår handledare Tommy Nygren och examinator Håkan Forsberg som 

har gett oss möjligheten att utföra det här arbetet, samt hjälpt oss vid frågor och funderingar 

under arbetets gång. Vi vill även tacka Arnav Jain på Norwegian Air Shuttle som tog sig tid 

att svara på våra frågor angående ämnet.   
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Bilaga 1: Mail-intervju med Arnav Jain på Norwegian Air Shuttle måndagen den 12e 

oktober 2015. 
 

Fråga: Flygplanet vi tar med i arbetet är Boeing 787 då det är utrustat med ett omfattande 
sensorsystem som t.ex. SHM. Vad vi förstått så utför inte ni på Norwegian underhållet på 
Boeing 787 själva, men vi hoppas ändå att du kan svara på våra frågor. 

Svar: 787 är förvisso ett flygplan som innehåller många olika 
monitoreringssystem/sensorer, men ingen av dessa går in så mycket på struktur av flyget, till 
det så brukar vi oss av struktur inspektioner liksom med tidigare flygmodeller, enligt 
MPD/AMP. 

Enligt min kunskap så finns det inget kommersiellt modell per idag som har implementerat 
detta. 

Frågorna nedan utgår jag ifrån ett mer teoretisk implementering / erfarenheter med 
monitorering inom andra system. 

Fråga: Ert bolag opererar med Boeing 787 som är utrustat med Sensorbaserade 
övervakningssystem. Vad är det för skillnad att utföra underhåll på ett flygplan som är 
utrustade med ett sådant sensorsystem, jämfört med ett flygplan som inte är det? 

Svar: En stor fördel är ju att man tidigt kan bli varse genom trendmonitorering när de 
olika strukturerna närmar sig LifeLimit. Det skulle kunna innebära också att mycket av LLP 
kan omvandlas från Hardtime till On Condition. 

En annan fördel är att man mycket lättare har möjlighet att sampla emperisk data innan 
inspektioner utförs, vilket är väldigt svårt, tidskrävande och dyrt att göra idag. 

Fråga: Ser du några nackdelar eller problem med att flygplanet är utrustat med ett sådant 
sensor system? 

Svar: Absolut, den stora utmaningen är att skilja noise från reell data. 

Se följande exempel: 

Vi har egen-monitorering i många olika system, CAC (Cabin Air Compressor) är ett sådant 
system som där unit replacement är en vanlig åtgärd är efter genomgång av FIM . Denna byte 
tar ca 7-8h, och kostar en del. Det sker nog fler än en gång att det är sensorerna som lägger 
ner och inte själva uniten i sig. 

Ett annan system som har trendmonitorering är motorn. Ett problem är att EHM (Engin 
health) där en av sensorerna ofta ställer till med oriktiga varningar då sensorn har problem 
med kondens. Detta kostar en del pengar som kanske inte hade kostat utan 
sensorproblemen. 

Teoretiskt: 

Vi har en SHM sensor i vingroten som börjar ge utslag över gränsvärden. Trendmonitorering 
visar att sensorn utan någon tidigare tendens gått över gränsen och stannat där. 

Detta skulle innebära att vi är tvungna att felsöka i vingroten. 

Visar det sig att det är faktisk fel, allt väl, då har vi upptäckt ett fel som skulle kunna vara 
förödande. 
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Per idag så är strukturen väldigt optimerad, men har ändå goda marginaler. Visar det sig att 
detta är ett sensorfel så kostar det oerhört enorma summor att felsöka och åtgärda. Ofta är 
sensorfel återkommande, kan vara designfel eller positionsfel, vilket gör att samma kostnad 
ökar linjärt, men fort. 

Fråga: (Om ja på föregående fråga) har du några tankar eller idéer vad skulle man kunna 
göra för att lösa eller förbättra detta? 

Svar: Mycket arbete måste läggas i produktion på att integrera monitoreringen i systemen, 
den typen av monitorering skall inte vara något som man installerar efter produktion, då det 
gör den mindre effektivt helt enkelt. 

I början av produktcykeln så måste systemet kunna anpassas enkelt och snabbt efter de 
lärdomar som tas vid in fas. 

Fråga: Ser du några fördelar med ett flygplan utrustat med ett sådant sensorsystem och i 
så fall vilka? 

Svar: Se teori exemplet ovan. 

Fråga: Ser du några klara förbättringsmöjligheter på systemet structural health 
monitoring? 

Svar: N/A 

Fråga: Hur tror du att den vanliga människan ställer sig till att i framtiden flyga med 
flygplan där kontroller för underhållet på komponenter och struktur sköts av sensorteknik 
och annan teknisk utrustning istället för erfarna tekniker? 

Svar: Underhåll och felsökning måste skiljas på. Felsökning kan sensorer hjälpa med, men 
byte eller rep av komponenter är det fortfarande tekniker som måste göra. 

Det är två skilda filosofier, men ändå är väldigt nära. För vanliga system är det inte någon 
större skillnad. System som inte fungerar som slutar fungera oavsett, det som underlättar 
med sensormonitorering är att teknikern har en god startpunkt för att ta reda på felet, annars 
måste man börja FIM på punkt 1 var gång. 

Även om du har mycket komplex och omfattande sensorutrustning så blir det alltid 
människan som utför underhåll. 

Fråga: Hur tror du att underhållsprogrammen kommer förändras i framtiden med 
sensortekniken? 

Svar: Många fler MPD tasks går till on-condition istället för hard time. 

Vänliga hälsningar 
Arnav Jain 
Maintenance Planning & Interface Engineer, Boeing 787-8 
Technical Operations, Norwegian Air Shuttle 
 


