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Abstract 
 
BepiColombo is a project with two satellites in collaboration between Japan and Europe with the 
aim to map Mercury's and to study its magnetosfär. An electric field instrument in one of the 
satellites has been manufactured and passed the qualification physicals on Space- and 
Plasmafysik, KTH. The instrument needs to be modified and improved by new requirements. 
 
The aim with the thesis is to produce a holder for the electric field instrument, identify critical 
tolerances in the construction and to generate the solutions. 
 
The selected holder maintains the probe sphere and preamplifier box at both ends and is 
balanced. One silicon O-ring and one axle plug will be used for stabilizing vibrational forces.  
 
Intersection pictures of the electric field instrument were in use with the aim to analyze how the 
parts relate to each other while moving axially, radically and during rotation. 
 
The most critical tolerance chain in radial link is clearance between feeder wheel and internal 
cylinder. The solution to the problem is to use reamer F7 in order to ream the sliding bearing 
after assembly in the backplate. The axle will have tolerance f8 and the hole of the wheel D9. 
After the choice of tolerances that are recommended the clearance between wheel and internal 
cylinder will be larger than or equal to 0,158 mm. 
 
The space for the wire in the metering ring is considered the most critical link axially. The 
solution principle to the problem is to choose right thickness for the teflon washer, screw and 
safe the nut in correct situation. Adding a small metal washer if necessary.  

Thu_N
Comment on Text
Jag tror att Mercury är inte genitiv
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Sammanfattning 
 
BepiColombo är ett projekt med två satelliter i samarbete mellan Japan och Europa med syftet att 
kartlägga Merkurius och studera dess magnetosfär. Ett elektriskt fältinstrument i en av 
satelliterna har tillverkats och genomgått kvalifikationstester på Rymd- och Plasmafysik, KTH. 
Instrumentet behöver modifieras och förbättras efter nya krav. 
 
Syftet med examensarbetet är att ta fram en hållare för det elektriska fältinstrumentet, identifiera 
kritiska toleranser i konstruktionsstrukturen och ta fram lösningar. 
 
Den valda hållaren håller fast mätsond och förstärkarhus i båda ändar och är då statiskt 
balanserad. En O-ring och en axeltapp ska använda för stabilisering och dämpning elastiskt.  
 
Snittbilder av det elektriska fältinstrumentet togs fram med syftet att analysera hur delarna 
förhåller sig till varandra vid axiell förflyttning, radiell förflyttning och vridning. 
 
Den mest kritiska toleranskedjan i radiell led är passning mellan rondell och inre cylinder. 
Lösningen till problemet är att använda brotsch F7 för att brotscha glidlagret efter montering i 
bottenplattan. Axeln ska ha tolerans f8 och rondellens hål D9. Efter valet av toleranser som 
rekommenderas ska passning mellan rondell och inre cylinder vara större eller lika med 0,158 
mm. 
 
Det som anses som mest kritisk i axiell led är trådbomsutrymmet i spårringen. Lösningsprincip 
till problemet är att välja rätt tjocklek på teflonbrickan, skruva och säkra muttern i rätt läge. 
Lägga till en liten metallbricka om det behövs.  



Förord och tack  
 
Examensarbetet är ett självständigt arbete som utförts på Rymd- och Plasmafysik, KTH vid 
Alfvénlaboratoriet på Campus Valhallavägen. Arbetet går ut på att analysera och utveckla ett 
fältmätningsinstrument som kallas för SCALE-UP och den kommer att användas för elektrisk 
fältmätning runtomkring Merkurius. Anledningen till att jag valde ämnet är att jag är intresserad 
av att analysera, utveckla konstruktion i CAD:s miljö och implementera kunskaper som jag har 
lärt på KTH. Den totala arbetsinsatsen motsvarar 4,5 månader och ger 30 högskolepoäng. 
Ämnesgranskningen har gjorts av handledaren Priidu Pukk och examinatorn Lars Hagman.  
 
Jag vill tacka handledaren Priidu Pukk på maskinkonstruktion, KTH och forskarna Lars 
Bylander, Sverker Christenson och Peter Weijnitz på Rymd- och Plasmafysik för alla tips och 
råd under examensarbetets gång.  
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1 Introduktion 
 
Intresset för Merkurius har fått ökad aktualitet, inte bara ur solsystemsperspektiv, utan 
även för att öka förståelsen för Jordens klimat och magnetosfär fungerar. Det är orsaken 
till att olika mätsonder har sänts och kommer att sändas till Merkurius. Planetens närhet 
till Solen ställer extrema krav på utrustning och fungerar som en provbänk för framtida 
utforskning av solsystemet. BepiColombo projektet omfattar två satelliter konstruerade 
för att svara på många frågor, både vad gäller Jorden, solsystemet och farkostteknik. På 
Rymd- och Plasmafysik på KTH finns ett elektriskt fältmätningsinstrument som redan 
prövats i praktiken men som behöver modifieras för nya krav och ökade prestanda. Det 
modifierade instrumentet behöver optimeras och verifieras. 
 

1.1 Bakgrund 
Merkurius har varit känd redan åtminstone 3000 före Kristus av sumererna. Babylonierna 
har observerat planeten långt före Kristus, men observationerna har dock inte bevarats. 
Babylonierna kallar planeten för Nabu eller Nebu efter ett sändebud till gudar i deras 
mytologi. Antikens greker kallar Merkurius för Apollon när den var på morgonen och 
Hermes när den syntes på kvällen. Planeten Merkurius har fått sitt namn efter den 
romerska guden Mercurius, handels- och köpmännens beskyddare. Den första 
observationen av Merkurius från teleskop gjordes av Galileo Galilei under tidigt 1600-
talet. Därefter har många astronomer och forskare observerat Merkurius med förhoppning 
att kunna förstå hur vårt solsystem har uppkommit och utvecklats och också mer i detalj 
förstå hur solen växelverkar med planeter och deras atmosfärer. 
 
Under 1974-75 har den amerikanska rymdflygsstyrelsen NASA:s Mariner 10 skickat hem 
en mängd data som sedan kartlagt knappt halva Merkurius. Då upptäckte man existensen 
av en tunn atmosfär som skapad av solvindar och ett magnetfält genererats av den stora 
järnkärnan på Merkurius. I augusti 2004 lyfte en NASA-sond och beräknats anlända till 
Merkurius år 2011. Den kommer att gå i en omloppsbana runt om Merkurius för att göra 
mer omfattande mätningar och fotografera planetens yta.  
 
Det europeisk-japanska projektet BepiColombo, där KTH medverkar, består av två 
rymdsonder, MPO och MMO. MPO (Mercury Planetary Orbiter) byggs i Europa och den 
används för studera planetens yta. MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter) byggs i 
Japan och är bl.a. utrustad med instrument som ska mäta fält, vågor och partiklar i 
plasmat kring Merkurius. Genom olika jämförelser av resultaten kan man förstå mer om 
magnetosfärers dynamik, klimatväxlingar på jorden, hur elektrisk utrustning bör skyddas 
från solstörningar och förberedda för framtida bemannad rymdfart. En grupp forskare på 
Rymd- och Plasmafysik, KTH hjälper till att experimentera och ta fram två stycken 
trådbomsystem som ska sitta på rymdsonden MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter) 
för elektrisk fältmätnings syfte. 
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Förutom mätningarna på planeten kommer BebiColombo att prova den allmänna 
relativitetsteorin med ökad noggrannhet. De två sonderna kommer att skjutas upp år 
2013, beräknas vara framme Merkurius år 2019 och studera planeten i ungefär ett år. 
 

1.2 Problembeskrivning 
Efter kvalificeringen av den mekaniska konstruktionen SCALE-UP vill forskare på 
Rymd- och Plasmafysik, KTH ha en ny modell som är mer tillförlitig. SCALE-UP har 
byggts mest på erfarenhet och känsla. Toleransanalys och beräkningsunderlag skall tas 
fram samt en hållare som kan hålla mätsonden och förstärkarhuset stabilt inom 
trådbomenheten. 
 

1.3 Mål och syfte  
Målet med examensarbetet är att tillämpa en eller flera lämpliga metoder för att kunna ta 
fram en fungerande modell för det elektriska fältmätningsinstrumentet och ge en 
övergripande struktur. Modellen ska fungera fredställande och vara robust under 
uppskjutningen. Tre viktiga moment skall genomföras under examensarbetets gång: 
 

1. Ta fram en fungerande hållare för mätsonden och förstärkarhuset.  
2. Analysera form-, läges- och måttolerans av MEFISTO och ta fram en ny modell 

för MEFISTO.  
3. Undersöka element eller elementkedjor som har kritiska toleransvillkor på den 

nya modellen MEFISTO och välja lämpliga lösningar till den. 
Lösningsalternativen kan alltingen vara en nydesign eller modifiering av gamla 
lösningar. 

 

1.4 Krav för hållare och målet för toleransanalysen 
Kraven på hållaren är att den skall hålla i mätsonden och förstärkarhuset stabilt under 
uppskjutning. Hållaren ska inte vara i vägen vid utfällningen. Hållaren måste kunna klara 
av vibrationer som kan uppstå under uppskjutningen. Uppskattningsvärde för acceleration 
under uppskjutningen är 30*g1. Konstruktionen skall vara lätt, enkel att tillverka och lätt 
att beläggas med spegelytor på förstärkarhuset och på mätsonden. Spegelytorna kommer 
att reflektera solljuset och skydda därmed elektroniken mot överhettning. Mätsonden och 
förstärkarhuset har elektriskt ledande ytor, men dessa ytor skall vara elektriskt isolerade 
från varandra och från trådbomsystemet i infällt läge. Kravspecifikationen har ställts fram 
och visats i Bilaga 2. 
 

                                                 
 
 
 
 
1 Tyngdaccelerationen  9,82 m/s2 
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Målet för toleransanalysen är att få hela konstruktionen MEFISTO robust och tillförlitlig 
under uppskjutning och användning. Trådbommen skall lätt utmatas från magasinet utan 
att fastnas eller lossnas under användningen. Rondellen skall inte heller skada något 
element i konstruktionen. 
 

1.5 Omfattning och begränsningar 
Examensarbetet fokuserades mest på att arbeta i CAD-miljö, analysera olika delars 
tolerans för sig samt förhållande mellan delarna och ta fram ett fungerande koncept för 
hållare. 
 
Ritningar, måttsättningar och figurer har tagits fram med syftet att tydliggöra texten och 
rekommendera för framtida tillverkning. Tillverkningskostnad, tillverkning och 
kvalificering av konstruktionen ingår inte i examensarbetet.  
 
Vid toleransanalysen lades fokus på den nya konstruktionen MEFISTO, vars hållare 
modellerades. SCALE-UP har bara använts för att förstå grundidén bakom 
konstruktionen och för att komma igång med CAD-systemet. 

 

1.6 Metod 
För att visa grundtanken bakom konstruktionen SCALE-UP och för att toleransanalysera 
olika delar av MEFISTO skall CAD-systemet IDEAS användas som verktyg. 
Anledningen till valet av IDEAS är att forskarsgruppen redan använder detta CAD-
system bl.a. för modellering, hopsättning och framställning av ritningsunderlag.  
 
För att ta fram konceptet av hållare och analys tolerans ingår det följande faser: 

1. Planeringsfas 
2. Teorifas 
3. Konceptgenereringsfas 
4. Utvärderingsfas 
5. Analysfas 

 
Under planeringsfasen skall GANTT-schema och riskanalys framställas för att klargöra 
vilka aktiviteter som ingår i projektet och undvika risker som kan påverka 
examensarbetets gång negativt. 
 
Det som skall göras under teorifasen är att samla in de fakta som relevanta för projektet 
och för att ge läsare en lätt övergriplig bakgrund. 
 
Under konceptgenerering- och utvärderingsfas skall olika lösningar till hållare samlas 
efter kombination av olika dellösningsalternativ. Slutligen värderas koncepterna 
systematisk mot varandra för att få fram ett tillfredställande koncept som uppfyller 
kravspecifikationen. 
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SCALE-UP:s och MEFISTO:s elementer skall demonteras för att analysera tolerans och 
för att förstå hur delarna förhålla sig till varandra i konstruktionsstrukturen under 
analysfasen. Slutligen skall beräkningar utföras, lösningar och rekommendation genereras 
och reflekteras. 
 
2 Teoretisk referensram 
 
Under teoretisk referensram presenteras de teorier och metoder som anses vara relevanta 
för arbetsprocessen, generering och värdering av koncept samt för toleransanalysen. 
Dessa ligger som grunden för arbetsgången och analysen.  
 

2.1 Arbetsprocessteori 
Arbetsmetoder och arbetssättet är de viktiga och avgörande faktorer för ett 
produktutvecklingsprojekts framgång. Av denna anledning sammanfattas de relevanta 
metoder som kommer att använda för konceptframtagningen av hållare och 
toleransanalysen. 
 

2.1.1 Stödmetoder vid projektplanering 
GANTT-schema är en typ av flödesschema som används för att visualisera en 
tidsplanering. I schemat finns ett horisontellt stoldiagram som löper på tidsaxeln för att 
visa arbetstid för varje delprojekt. Ett Gantt-schema är uppbyggt med en vertikal axel 
som representerar olika uppgifter i projektet och en horisontalaxel som presenterar den 
totala förbrukade tiden. Tiden är nedbruten i alltingen månader, veckor eller dagar2.  
 
Minirisk är en metod som först används för att förutse risker och dess konsekvenser 
under arbetsgången i förväg. Sedan tas åtgärdsförslag fram och följas upp kontinuerligt 
under projektet för att minimera riskerna. Analysen börjar med identifiering och 
värdering av riskers sannolikhet och dessa konsekvenser. Dessa värden multipliceras och 
bidrar ett risktal. Risktalens storlek rangordnas, analyseras, arbetas fram med 
åtgärdsförslag3.  
 

2.1.2 Idégenereringsmetoder 
Brainwriting är en idégenereringsmetod som går ut på att varje deltagare ritar ner sina 
idéer på papperet och sedan skickar vidare till nästa deltagare för att idéerna utvecklas 
eller stimuleras till nya idéer på en förutbestämd tid4. 

                                                 
 
 
 
 
2 Ulrich & Eppinger (2003) sid.335 
3 Ulrich & Eppinger, (2003) sid.341 
4 Baxter(1995), sid.81 
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SCAMPER är en kreativitetsmetod som används för att få fram nya idéer genom att ta 
bort, kombinera, lägga till, modifiera5, etc. ur den ursprungliga idén eller koncept. 
Fördelen med metoden är att snabbt hitta nya lösningsalternativ från den ursprungliga 
idén, utan att fastna i detaljer. 
 

2.1.3 Konceptgenereringsmetod 
Konceptgenerering är en utvecklingsfas som en grupp först börjar med förståelsen om 
kundönskemål, marknadsbehov och ta fram produktkrav. Fasen slutar med samling av 
huvudlösningar för värderingsfasen och reflektering över resultatet och arbetsprocessen6. 
Författare Ulrich och Eppinger(2003) rekommenderar i boken Product Design and 
Development att genera produktkoncept i fem steg. De fem stegen består av att klargöra 
problemet, söka externt efter idéer, söka internt efter idéer, utforska sytematiskt och 
reflektera. Det innebär att huvudproblemet först identifieras och sedan bryts det till 
delproblem för att lättare hantera uppgiften. Lösningsalternativ tas fram för varje 
delproblem med hjälp av interna och externa källor. Träd för konceptklassificering och en 
tabell för konceptkombinationer är de verktyg som författaren rekommenderar för 
systematisk kombination, utveckling och integrering av lösningarna. Processen avslutas 
med reflektering av resultatet och hela processen. De fem steg beskrivs mer i detalj 
följande: 
 

Steg 1: Klargör problemet 
Syftet med steget är att skapa en övergripande förståelse över huvudproblemet, elements 
funktion och det underlättar för att angripa problemet. Blackbox-modellen är en metod 
som används för att bryta huvudproblemets funktion ned till delfunktioner som beskriver 
hur huvudproblemet skall lösas7. Modellen ger fokuseringen på kritiska delproblem. 
 

Steg 2: Sök externt 
Enligt Ulrich och Eppinger är extern sökning viktig och användbar för inspiration och för 
att hitta gamla lösningar till både delproblem och huvudproblem. Sökningen fungerar 
som en informationsinsamlingsprocess. Genom sökningen kan man implementera 
befintliga lösningar i ens koncept8. Det finns minst fem olika bra sätt att insamla 
existerande information och lösningsalternativ. Sätten är att intervjua användarna, 
kontakta konsultexperter, studera befintliga patent, studera litteratur och granska 

                                                 
 
 
 
 
5 Baxter(1995), sid.90 
6 Ulrich & Eppinger (2003), sid.98 
7 Ulrich & Eppinger (2003), sid.101 f 
8 Ulrich & Eppinger (2003), sid.104 
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befintliga produkter9. Externt sökande är en metod som man kan få bred information, 
vilket underlättar för fokusering på lovande lösning. 
 
Steg 3: Sök internt 
En intern sökning betyder att man använder kunskaper, insikter, erfarenheter, kreativitet 
och idéer som redan finns i gruppen för att skapa nya lösningar10. Det finns fyra 
användbara riktlinjer för konceptgenereringen och de kan användas såväl för individuellt 
som i en grupp. Riktlinjerna är att inte göra något hastiga beslut, att generera så många 
idéer som möjligt, att välkomna alla idéer och att använda grafiska och fysiska media för 
att förklara idéer11. Ulrich och Eppinger rekommenderar några typer för stimulering och 
tänkande bl.a. att tänka på besläktade problem, att undra och önska, att använda relaterad 
stimulans, att använda orelaterad stimulans, att sätta på kvantitativa mål och arrangera en 
utställning12. 

 

Steg 4: Utforska systematiskt 
Det finns två verktyg som kan användas för systematisk utforskning och undersökning. 
De kallas för “the concept classification tree” och “the concept combination table” i 
product design and development, skriven av Karl T. Ulrich och Steven D. Eppinger.  
 
“The classification tree” används för att samla alla möjliga lösningar under olika 
kategorier, vilket underlättar för jämförelsen, fokuseringen och nedskärningen. Fördelar 
med verktyget är att klippa av mindre lovande grenar, identifiera självständiga 
infallsvinklar mot problemet, upptäcka ojämn fördelning på vissa grenar och vidare 
undersöka problemets lösning för en bestäm gren13. 
 
Funktions-/medelträd presenteras av Jenny Janhager, Universitetslektor, år 2006, på en 
integrerad produktutveckling kurs på KTH. Metoden används för att systematisk samla in 
interna och externa lösningsprinciper till delfunktioner efter identifiering av 
huvudfunktion och brytning av huvudfunktionen. Metoden ger en väl strukturerad bild 
och underlättar för kombination och ta bort av lösningsalternativ som sedan frambringar 
dem till en eller flera huvudlösningar. 
 
”The combination table” är ett verktyg att överväga kombinationer av olika 
lösningsfragment på ett systematiskt sätt och stimulera kreativ tänkande. Först väljer man 
bort lösningsalternativ som inte leder till lösning av huvudproblemet. Sedan kombineras 
lösningsalternativen, förfinas och sammansättas till en huvudslösning14. 
                                                 
 
 
 
 
9 Ulrich & Eppinger (2003), sid.104 f 
10 Ulrich & Eppinger, 2003 sid.107 f 
11 Ulrich & Eppinger, 2003 sid.108 
12 Ulrich & Eppinger, 2003 sid.109-110 
13 Ulrich & Eppinger, 2003 sid.112-114 
14 Ulrich & Eppinger, 2003 sid.114 f 
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Steg 5: Reflektera på resultaten och på processen 
Reflektioner bör ske kontinuerligt genom hela processen15. Steget ger en bra förutsättning 
till förbättring och för framtida projekt. 
 

2.1.4 Utvärderingsprocess och val av koncept 
Enligt Ulrich och Eppinger var det att oavsett om en PU-grupp har en medveten metod 
för utvärdering och val eller inte måste de välja någon eller några metoder för processen. 
Värderingen och urvalet kan göras av extern kund, chef, erfarenheter, majoritet, testdata 
eller beslutmatriser16. Ulrich och Eppinger rekommenderar med användandet av 
strukturella utvärderingsmatriser för att processen blir både noggrannare och snabbare 
och beslutfattning baserad på objektiva kriterier istället för att gå på magkänsla. 
Resultatet blir en kundfokuserad och konkurrenskraftig produkt17.  
 
”Concept screening” Pughs metod med relativ beslutsmatris och ”concept scoring” 
Kesselrings metod med kriterievikt är två systematiska utvärderingsmetoder som beskrivs 
och rekommenderas i boken product design and development av Ulrich och 
Eppinger(2003). Pughs metod är en ungefärlig metod som används för att snabbt peka ut 
några möjliga koncept efter utvärderingen18, däremot Kesselringsmetod är en mer 
noggrann metod och den har en fördel med jämförelse av ett färre antal koncept19. 
 
Båda metoderna måste gå igenom de sex stegen: 
 

1. Förbereda urvalsmatrisen 
2. Betygsätt koncept 
3. Ranka koncept 
4. Kombinera och förbättra koncept 
5. Val av koncept 
6. Reflektera över resultatet 

 
“Concept scoring” Kesselrings metod med kriterievikt börjar med att förbereda 
urvalsmatrisen med hjälp av kravspecifikationen. Kraven delas in i olika kategorier och 
viktas dessa betydelser med betygsättning mellan 1 till 5 eller av 100 %. När viktningen 
är klart skall valda koncept värderas mot kraven. Skalan kan vara mellan 1 till 5. Efter 
värderingen multiplicerar kravens vikt med värderingen i varje koncept och summera 
dessa. Resultatet ger en överskådlig bild av skillnaden mellan olika koncept. Sedan 

                                                 
 
 
 
 
15 Ulrich & Eppinger, 2003 sid.119 
16 Ulrich & Eppinger, 2003 sid.125 
17 Ulrich & Eppinger, 2003 sid.128-129 
18 Ulrich & Eppinger, 2003 sid.130 f 
19 Ulrich & Eppinger, 2003 sid.134 f 
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fortsätter arbetet med att se om det finns möjlighet att förbättra eller kombinera koncept, 
välja en eller flera koncepter och reflektera över resultatet20.  
 

2.2 Teknisk teori 
Innan analysering av toleransanalysen börjar behövs några huvudbegrepp studeras och 
förklaras för att underlätta för både läsare och författare att förstå vad toleransen innebär 
och dess betydelse på ett internationellt sätt. 
 

2.2.1 Toleransbegrepp 
För att få en produkt att fungera tillförlitligt måste alla komponenter samverka med 
varandra på ett fredställande sätt i komponentstrukturen. Komponenterna måste vara 
tillverkade på med en viss måttnoggrannhet för att få rätt kvalitet och pris. Det är 
omöjligt att tillverka en detalj med exakt mått på grund av variation i processparametrar, 
verktygsslitage etc. Med lämpliga arbetsmetoder kan felet innestängas inom snäva 
gränser - ett toleransområde21. Toleransen är två tillåtna måttgränser(toleransområde) 
som varierar i förhållande till ett basmått(nominellt mått). I Karlebo handbok(2000, 
s.1189) av Eva Bonde-Wiiburg skrivs att en tolerans innebär en variation som är 
acceptabel i tillvekningen”. 
 

2.2.2 Toleranssystem 
Det finns vanligen två sätt att beskriva numerisk måttsättning, se Figur 1. De omfattar 
basmått, övre/undre gränsavmått, övre/undre gränsmått och toleransvidd. Se ett exempel i 
figuren med numerisk måttsättning, där visas basmåttet 52, undre gränsavmåttet -0,1, 
övre gränsavmåttet +0,2, övre gränsmåttet 52,2, undre gränsmåttet 51,9 och 
toleransvidden 0,3. För tolerans som saknar direkta toleransangivelser vid respektive 
basmått anges istället generellt tolerans med hänvisning till t.ex. ISO 2768-x22, där x står 
för toleransklasserna fin(f), medel(m), grov(c) eller mycket grov(v) i enighet med god 
verkstadspraxis. 

                                                 
 
 
 
 
20 Ulrich & Eppinger, 2003 sid.134-137 
21 Hågeryd, Björklund, Lenner, 2002, s.18 
22 Hågeryd, Björklund, Lenner, 2002, s.19 
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30±0,2 mm 
 
 

 
 
 

 
Figur 1: Exempel på skrivsätt av numerisk måttsättning 

 
 
För att måttsätta hål och axlar använder man ISO-tolerans. Skrivsättet visar i 
Figur 2. ISO-toleransen innehåller diametersymbol, basmått, toleransläge och 
toleransgrad. 
 

 
 

Figur 2: Exempel på ISO-tolerans för hål  
 
Toleransläge är toleransområdets läge i förhållande till basmåttet. I ISO tolerans och 
passningssystem betecknas toleransläget med stor bokstav för hål eller liten bokstav för 
axlar23.  

Toleransgrad är skillnaden mellan övre gränsavmått och undre gränsavmått24. För att 
kunna få bra kvalitet och minskning av tillverkningskostnaden väljer man största möjliga 
toleransgrad som funktionen tillåter, därför att ju lägre toleransgraden är desto mer arbete 
och noggrannhet krävs, vilket i sin tur kostar tid och pengar25. 
 

                                                 
 
 
 
 
23 Bonde-wiiburg, 2000, s.1192 
24 Bonde-wiiburg, 2000, s.1191 
25 Hågeryd, Björklund, Lenner, 2002, s.15 
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2.2.3 Passningssystem 
Passning är ”det samband som råder(före hopmontering) mellan måtten på två delar vilka 
ska hopsättas och som bestäms av skillnaden mellan dessa mått” skriven av Hågeryd, 
Björklund, Lenner(2002). Avvikelse mellan hål och axel kan vara positivt eller negativt 
spel. Vid positivt spel är skillnaden mellan ett håls och axels mått positivt. Den kallas för 
spelpassning. Negativt spel är skillnaden mellan ett håls och axels mått negativt. Den 
kallas för greppassning. Vid spelpassning behövs inte kraft vid montering, däremot vid 
greppassning(negativ spelpassning) behövs vanligen kraft och värme vid montering. 
Förutom de två passningarna finns också en till som kallas för mellanpassning26(både 
positiv och negativ passning). Mellanpassningen kräver alltid en viss kraft för 
monteringen. 
 

2.2.4 Form- och lägetoleranser 
Form- och lägetoleranser används för att entydigt ange kraven för ett objekts form och 
riktning27. Formtolerans anger begränsning av variation för en linje eller ytas form28. 
Lägetolerans anger hur läget hos linje, yta får varieras29. Några exempel på lägetoleranser 
och symboler visas i Figur 3. 

 
Figur 3: Lägetolerans och symboler 

 
Förutom form- och lägetolerans visar också Figur 3 riktningstolerans och kasttolerans. 
Riktningstoleransen används för att markera hur mycket en linje, ytas eller symmetriplans 
riktning få variera i förhållande till en referens. Kasttolerans används för att markera hur 
mycket en linje eller en yta få variera vid rotation omkring en referens30. 

                                                 
 
 
 
 
26 Hågeryd, Björklund, Lenner, 2002, s.21 
27 Bonde-wiiburg, 2000, s.1237 
28 Hågeryd, Björklund, Lenner, 2002, s.23 
29 Hågeryd, Björklund, Lenner, 2002, s.23 
30 Hågeryd, Björklund, Lenner, 2002, s.24 
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3 Arbetets genomförande 
 
Examensarbetet påbörjades med undersökning av modellen SCALE-UP i CAD-systemet 
IDEAS och demonteringen av prototypen SCALE-UP. Syftet med undersökningen är att 
förstå om SCALE:s konstruktion, förstå konstruktörens ursprungliga idéer och bli bekant 
med CAD-systemet IDEAS. Efter undersökningen underlättar det också att påbörja med 
en ny undersökning av den nya konstruktionen MEFISTO. Kännedomen av SCALE-UP 
är en förutsättning för framtida diskussion och med handledaren och experterna på 
Rymd- och Plasmafysik, KTH. Slutligen kan lämpliga lösningar till hållaren värderas och 
väljas och tolerans analyseras för att öka tillförlitligheten i konstruktionen.  
 

3.1 SCALE-UP 

 
Figur 4: En komplett CAD-modell av SCALE-UP  
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Figur 5: SCALE-UP med demonterade cylindrar från bomsystemet  
 

En av forskarna på Rymd- och Plasmafysik, KTH har konstruerat ett 
fältmätningsinstrument och döpte det till SCALE-UP(Sverker Christenson Advanced 
Light Weight). SCALE-UP modelleras i 3D och illustreras med en sprängskiss i Bilaga 1. 
Konstruktionen är ett lätt och modernt fältmätningsinstrument. Idén för instrumentet 
bygger på ett kompakt trådbomsystem som användas för spinnande vetenskapliga 
satelliter. SCALE-UP tillverkades som prototyp utan förstärkarhus och hållare och 
genomgick olika kvalifikations test såsom vibration-, vakuum-, glidnings och 
uthållighetstest. Resultaten efter testen visar att SCALE-UP uppfyller kraven från 
ESA(European Space Agency) och NASA(National Aeronautics and Space 
Administration), men den behöver fortfarande flera analyser, verifieringar, 
beräkningsunderlag och optimeringar på många olika element så att konstruktionen blir 
mer allmängiltig, robust och tillförlitlig. 
 
SCALE-UP är ett kompakt trådbomsystem, vars huvudkomponenter är trådbomkropp, 
trådbom, mätsond och fjärderpaket. Trådbomkroppen består av två koncentriska cylindrar 
som omger trådbommen, där är trådbommen magasinerad och skyddad. Den yttre 
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cylindern används även för att skydda känsliga komponenter. Den inre cylindern och 
locket håller mätsonden och fjäderpaketet på sin plats. Trådbommen har längden 8,2 m 
och diametern 1,35 mm. Utmatningen och inmatningen av trådbommen görs av en 
stegmotordriven mekanism som är placerad längst bak i bomenheten. Denna mekanism 
lyfter ut trådbommen från magasinet och sedan skjuts trådbommen ut längs med 
cylinderns centrumaxel. Trådbommen utmatas och inmatas med hastigheter på upp till 
0,03 m/s.  
 

3.2 MEFISTO:s element 
MEFISTO är en ny modell och optimering av SCALE-UP:s modell som kommer att 
användas för framtida mätningar av elektriska fält vid Merkurius. Konstruktionens 
mekanik byggdes på samma princip som på SCALE-UP. Den består av många element 
som samverkar med varandra, matar ut och in trådbommen och skyddar känsliga 
elektroniska element från olika slags strålning från solen. Modellen byggdes upp med 
hjälp av SCALE-UP:s modell, prototypen och dess kvalifikationstests resultat. Skillnaden 
mellan MEFISTO och SCALE-UP är att MEFISTO är större än SCALE-UP pga. 
tillägget av förtärkarhus, hållare och förändring av trådbommen. MEFISTO:s 
komponenter sammanfattas i funktion, material och utformning i Tabell 1.  
 
MEFISTO
Element Form Storlek Funktion Material
Locket till kuggväxlar kvaratisk 76x76 mm skydda kuggtransmission plast
Kuggväxlar cylindrisk obestämd transmission PEEK
Motor cylindrisk D=16, L=45 mm mata trådbommen med hastighet 25 mm/s Stål, koppar, Al
Bottenplatta kvadratisk 75x75 mm chassi SS4212
Spårring och silikon ring d=61,5mm utrymme för trådbommen PEEK OCH silikon
Flänsbussning ej bestämd ej bestämd lätt glida ej bestäm
Rondell cylindrisk 61,1 mm plocka och placera tråbommen i spårringens spår SS4212
Axel sylindrick D=10 mm hålla rondellen I plats SS4212
Axeltapp cylindrisk D=8 mm elektrisk isolering plast
Teflonbricka cylindrisk ej bestämd elektrisk isolering, höjning och smörjning plast
Yttre cylinder cylindrisk 68 mm skydda komponenter SS4212
Inre cylinder cylindrisk 61 mm magasin SS4212
Trådbomm tråd L=13,5 m & D=1,55 mm skicka signal silver och koppar
Fjäderpaket cylindrisk D=56,2, L=20 mm tryck fram plast, koppar, brons
Förstärkarhus hexagonal 16x18x70 mm förstärka signal AL
Mätsond sfär D=40mm mäta elektriskt fält Titan
Trådbomm i mätsond tråd L=1,5 m & d= 0,144 mm stäckt ut, skicka signal Titan
Lock rektangulär 68,2x68,2mm hålla, skydda SS4212
Lås cyrindrisk D=4,7, L=10 mm stänga locket PEEK
hela konstruktions storlek cylindrisk och kvaratisk 188x95x76 mm mäta elektriskt fält SS4212,PEEK
 

Tabell 1: MEFISTO:s komponenter 
 
Beskrivning och analys av MEFISTO:s komponenter och dessa funktioner genomfördes 
mer i detalj för att bättre förstå var och en av komponenterna. På grund av att 
MEFISTO:s komponenter är modifierade från SCALE-UP:s och sammansättningen av 
komponenterna är densamma för båda konstruktionerna kan man titta närmare på 
SCALE-UP:s sprängskiss i Bilaga 1 för att få bättre uppfattning om komponenterna.  
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3.2.1 Bottenplattan(the backplate) 
Bottenplattan har en central roll i trådbomsystemet. På den undre ytan sitter en 
kuggtransmission och på övre ytan sitter en stegmotor, spårring, silikon, rondell och 
cylindrar, etc. Ett glidlager kommer att pressas i mittenhålet och en axel roterar med 
rondellen i glidlagret. Materialet för bottenplattan är aluminium SS 4212. Det som kan 
påverka stabiliteten för bottenplatan är läge- och passningstolerans på mittenhålet och 
passningstolerans mellan styrklackarna och spårringen. Modellen av bottenplatan visas i 
Figur 6. 

 

 
 

Figur 6: Modellen av bottenplatan modellerades i IDEAS 

 

Styrklackar 

Utrymme för 
spårring 
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3.2.2  Spårringen och silikonet(the metering ring and the silicone) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 7: Modellen av spårringen och silikongummit 

 
Spårringen består av två ringar som är koncentriska och koaxiala och ett silikongummi. 
Mellan ringarna finns ett gummispår som är för trådbommen, se Figur 7. Utrymmet för 
trådbommen har dimensionerats för att hålla trådbommen lagom hårt så att tråden lätt 
matas in och ut av rondellen. Materialet i spårringen är PEEK(polyetereterketon) och i 
spåret silikongummi. Måttolerans för spårringen, silikonet och passningstolerans mellan 
spårringen och andra element så som bottenplattan och rondellen kan påverka stabiliteten. 

Utrymmet för 
trådbommen 

Spårringen 

Silikongummit 
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3.2.3 Trådbommen(the wire) 
Trådbommen har diametern 1,55 mm och längden 13,5 m. Den trycks ner i silikonspåret 
av rondellens styrskena och hålls lagom hårt tills motstående sida av rondellen plockar 
upp trådbommen igen med sin upplockningstunga. Trådbommens yttre fläta är tillverkad 
av en försilvrad kopparlegering. 
 

      
     
 

Figur 8: Trådbommen 
 

3.2.4 Glidlagret(the feeder shaft bearing) 
Glidlagret beställs från lämplig leverantör efter toleransanalysen. Materialet kan vara 
plast eller något annat elektriskt isolerande material. Den skall sitta fast i bottenplattans 
mittenhål och ha spelpassning till axeln. Spelpassningen ska vara lagom stor så att axeln 
kan rotera utan stort glapp. Figuren av glidlagret visas nedan. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 9: En modell av glidlagret 
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3.2.5  Axeln och axeltappen (the feeder shaft and the tap) 
Axeln har diametern 10 mm och roterar i glidlagrets hål med hjälp av 
kugghjultransmissionen och motorn. Axeln har spelpassning med glidlagret och 
greppassning med rondellens hål. Den är tillverkad i aluminium SS4212 och skall vara 
belagd med Tufram 0,025±0,0028 mm för att inte kallsvetsas och för att erhålla elektrisk 
isolering. En mutter kommer att skruvas åt i axelns gänga och säkras för att hålla 
rondellen på plats. Axeltappen sitter i axel och är tillverkad av plast för att erhålla 
elektrisk isolering. Figuren av axeln och axeltappen modellerades och visas nedan. 
 

 
Figur 10: Modellen av axeln och axeltappen 
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3.2.6  Teflonbrickan(the teflon plate) 
Teflonbrickan är av teflon och har låg friktion och elektrisk isolation. Den används inte 
bara för att minska friktion utan också öka distansen mellan bottenplattan och rondellen. 
Dimensionen och måttoleransen av brickan kommer att bestämmas efter 
toleransanalysen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11: Modellen av teflonbrickan 
 

3.2.7  Rondellen(the feeder wheel) 
Rondellens mittenshål har grepppassning till axeln. Den roterar med axeln för att kunna 
mata in och ut trådbommen från magasinen när motor och drivmekanismen aktiveras. 
Inmatningen och utmatningen av trådbommen utförs med hjälp av tryckskenan och 
upplockningtungan. Materialet på rondellen är Aluminium SS 4212 och den är 
Tuframbelagd med tjockleken 0,025±0,0028 mm för att få elektrisk isolation och för att 
undvika kallsvetsning. Modellen visas på Figur 12 och Figur 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12: Rondellen underifrån 

Upplockningtungan 
Tryckskenan 
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Figur 13: Rondellen uppifrån 
 

3.2.8  Trådbomkroppen(the wire bom body) 
Trådbomkroppen består huvudsakligen av två koncentriska och koaxiala cylindrar. 
Cylindrarna hopsätts med hjälp av skruvar från ovansidan. Mellanrummet mellan 
cylindrarna fungerar som magasin för trådbommen och bevarar tråden i ordning. 
Cylindrarna skyddar också känsliga elektroniska och mekaniska element från olika 
strålning. Modellen visar nedan. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 14: Trådbomkroppen 
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3.2.9  Fjäderpaketet(the spring packet) 
Fjärderpaketet används för att trycka förstärkarhus och mätsond mot locket. I paketet 
ingår två coloumbdämpare som dämpar svängningar på mätsonden, förstärkarhus och 
trådbommen under utmatningen och i utfällt läge. Figurer av fjäderpaket vid både infällt 
och utfällt läge visas nedan. 
 

 
 

 
 

Figur 15: Fjäderpaket vid infällt läge och utfällt läge 

Coloumbdämpare 
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3.2.10  Mätsondspaketet(the probe sphere and the preamplifier box)  
Mätsondspaketet består av en mätsond och ett förstärkarhus. Mätsonden är en sfär som 
används för att mäta elektriskt fält. Elektriska fältmätningar mäts spänningen mellan två 
mätsonder från två olika trådbomsystem och dividerar med det kända avståndet mellan 
sonderna. Inom sfären finns en yo-yo-mekanik och en titantråd med längden 1,5 m och 
diametern 0,144 mm. Förstärkarhuset har ett hexagonalt tvärsnitt med en nyckelvidd på 
16 mm och längden har inte bestämts. Det används för att förstärka signal och skicka den 
vidare till satelliten. Mätsondspaketet måste hållas fast, skyddas under uppskjutning och 
lätt glida ut ur trådbomkroppen. En modell av mätsonden och förstärkarhuset visas i  
Figur 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 16: Mätsonden och förstärkarhuset 

3.2.11  Frontpaket(the front packet) 
Frontpaketets huvudkomponenter är frontplattan, locket och låset. Frontplattan används 
för att hålla i locket, låset, ”packer drive screw” och ”packer drive cover” i sin plats. 
Låset låser upp locket när motorn och den drivna mekanismen aktiveras. Locket har 
funktion att hålla mätsondspaketet i sin plats inom den inre cylindern under infällt läge 
och skydda känsliga komponenter från strålning. När locket flyger i väg tar fjäderpaketets 
tryckplatta och coulombdämpare över skyddsfunktionen mot strålning och dämpar 
svängningar. Materialet i frontpaketet är aluminium SS4212. Figurer av fronten och 
locket visas nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 17: Modellen av locket, fronten och låset 

 

 
Låset 
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3.3 Identifiering av problem 
I boken Product design and development, kapitel 6, Concept Generation, i en fem-stegs 
metod rekommenderar Ulrich och Eppinger att använda Black-box modell för att 
klargöra huvudproblemet och bryta ned till delproblem. Modellen har använts och 
implementerats för att identifiera huvudproblem för hållare och sedan brutits ned till del-
problem.  
 

3.3.1 Black-box modeller 
Hållaren har två olika uppgifter vid två olika lägen. Den första uppgiften är att fasthålla 
och elektriskt isolera mätsond och förstärkarhus under infällt läge. Den andra är att 
frisläppa mätsond och förstärkarhus under utfällt läge. Black-box modell för hållare vid 
två lägen visas i Figur 18 och Figur 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 18: Black-box modell för hållare vid infällt läge  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 19: Black-box modell för hållare vid utfällt läge 
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3.3.2 Huvudproblem och delproblem 
Två uppgifter för hållare under infällt och utfällt läge är: 
 
1. Håll fast, isolera elektriskt mätsond och förstärkarhus och dämpa vibrationer. 
2. Släppa ut mätsond och förstärkarhus från trådbomsystem, frigör dem ifrån varandra.  
 
Två huvudproblem har brutits ned till delproblem enligt följande: 
 
Delproblem vid infällt läge: 
1. Hindra förstärkarhus från att rotera och flytta sig i axiell och i radiell riktning 
2. Elektriskt isolerat förstärkarhus från omgivningen 
3. Hindra mätsond att rotera och flytta i axiell och i radiell riktning 
4. Elektriskt isolerad mätsond från omgivningen 
5. Dämpa vibrationer. 
 
Delproblem vid utfällt läge: 
1. Släppa ut mätsond ifrån trådbomkroppen och förstärkarhus. 
2. Släppa ut förstärkarhuset ifrån trådbomkroppen. 
 

3.4 Funktions-/medelträd 
Funktions-/medelträd har ställts upp för att få fram en klar bild och sammanfatta allt från 
identifiering av huvudproblem till samling av lösningsalternativ av delproblem, se Figur 
20 och Figur 21. För att få fram en hållare som uppfyller kravspecifikationen i Bilaga 2 
skall man angripa två huvudproblem vid två olika tillstånd. Det första tillståndet är vid 
infällt läge, där skall hållare hållas fast mätsond och förstärkare utan att bli skadad och 
isolera dem elektriskt. Vid andra tillståndet skall hållare släppa ut mätsond och 
förstärkarhus från trådbomkroppen utan hinder. 
 
Vid infällt läge finns det tre olika lösningsalternativ till huvudproblemet, se Figur 20. 
Den första lösningen är att mätsonden och ändarna hålls fast och elektriskt isolerade. 
Lösningen verkar stabilt, men den medför komplexitet, hög vikt och kan vara svår vid 
utfällning. Den tredje lösningen är tyngre och ännu svårare att realisera än den första. 
Den fungerar på så sätt att både mätsond och förstärkarhus hållas fast och elektriskt 
isolerade. På grund av hög vikt och komplexitet har lösningarna tagits bort och den andra 
lösningen ansetts vara aktuellt och kunna leda till ett bra resultat. Den andra lösningen 
består i två koner mot varandra och de är fasthållna i ändarna. Huvudproblemet delades 
upp i fyra olika delproblem och under dem samlades lösningsalternativ. 
 
Vid utfällt läge skall hållare kunna släppa mätsond och förstärkarhus ut från 
trådbomkroppen och separera dem från varandra. Huvudlösningen består i att locket 
öppnas och både mätsond och förstärkarhus behöver en kraft för att separeras från 
trådbomkroppen. Huvudproblemet delades till delproblem och dessa lösningsalternativ 
samlades under varje delproblem se Figur 21.  
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Figur 20: Funktions-/medelträd för hållare vid infällt läge 

1
2

3

Fasthålla och elektriskt 
isolerat mätsond och 
förstärkarhus och dämpa 
vibrationer.

Hindra mätsond 
och förstärkarhus 
från att flytta sig 
axiellt och radiellt  

tapp 
Gummi, O-ring 
 

Vatten, olja 

Statisk 
balans 

klämförband 

   

Hindra mätsond 
och förstärkarhus 
från att rotera.  

Elektrisk 
isolering av 
komponenter 

Tapp av elektriskt 
isolerande 
material 

Belägg ytor 
med isolerande 
skikt 

fjäder 

Magnet  

skruvförband 

Tapp med oval- 
eller trekantig-
utformning  

Högt friktionsvärde 
på material, t.ex. 
gummi 

Lock med lås 

styrpinnar 

styrspår 

styrklack 

Dämpa  
vibrationer 

Luft 

statisk balans 

Huvudproblem 

Magnet 

Papper, 
frigolit 

Huvudmedel 
(teknisk lösning) 

Delproblem 

Medel 
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Figur 21: Funktions-/medelträd för hållare vid utfällt läge 

Huvudproblem 

Huvudmedel  
(teknisk lösning) 

Släpp ut mätsond och 
förstärkarhus från 
trådbomkroppen och från 
varandra  

Centrifugal kraft 

Gångjärn på 
locket är byggd 
med fjäder 

Släpp trådbom  

Locket öppnas, mätsond och 
förstärkarhus separeras från 
varandra och från trådbomkropp 
med en eller flera krafter. 

Släpp mätsond ifrån 
trådbomkropp  Separera mätsond 

från förstärkarhus 
Släpp förstärkarhus 
från trådbomkroppen 

Lämplig utformning 
och rätt spelpassning  

Rätt utformning och 
rätt spelpassning 

Skjutkraft från 
fjäderpaket 

Skjutkraft från 
fjäderpaket  

ej byrålådseffekt, 

Skjutkraft från 
fjäderpaket 

ej byrålådseffekt 

Lufttryck 
lufttryck 

Centrifugalkraft 

Öppna locket 

Låset låser upp 

Tryck från 
fjäderpaket 

Delproblem 
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3.5 Konceptgenerering 
Konceptgenereringsprocessen har utförts med hjälp av funktions-/medelträdet. Där har en 
eller flera lösningsalternativ hämtats från underfunktionerna och kombinerats så att flera 
huvudlösningar för hållare genererats fram. Under processen har många orealistiska 
lösningar valts bort efter diskussion med experter och handledare i form av 
”Brainwriting”. Tre likartade koncept till hållare har modellerats i IDEAS, utan cylindrar 
för tydlig visualisering, framtida diskussion och systematisk utvärderingsprocess. 
Beskrivningar av hållare och värdering av dess fördelar och nackdelar har också 
beskrivits under varje koncept. 
 

3.5.1 Koncept 1: Förstärkarhus med sex taggar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 22: Lock och mätsond 
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Figur 23: Förstärkarhus med sex taggar och fjäderpaket 
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Figur 24: Förstärkarhuset med sex taggar och en tapp från locket 

 
 

Konceptbeskrivning Detaljbeskrivning 
  
Anslutning mellan mätsonden och locket En konisk eller trekantig tapp på locket och det 

passar in i motsvarande hål i mätsonden. 

Anslutning mellan mätsonden och 
förstärkarhuset 

Tre tappar från förstärkarhuset trycks mot 
mätsondens yta. 

  
Anslutning mellan förstärkarhuset och 
fjäderpaket 

Tre tappar på förstärkarhuset sitter i motsvarande hål 
i dämpbrickan och en konisk tapp eller trekantig tapp 
från fjärderpaketet passas in i förstärkarhusets hål. 

  
Material Plast eller Aluminium  
  
Fördel: Stabilt 
Nackdel: Begränsar utrymmet för speglar på förstärkarhuset. 

Svårt att tillverka, montera och kostsam. 
Termiska problem vid fjärderpakets ände 
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3.5.2  Koncept 2: Förstärkarhus med tre taggar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 25: Lock, mätsond, förstärkarhus och fjäderpaket 
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Figur 26: Koncept med tre taggar i förstärkarhuset 
 

Konceptbeskrivning Detaljbeskrivning 
  
Anslutning mellan mätsonden  
och locket 

Två gängade tappar skruvas fast på locket och trycks 
mot mätsonden. Tapparnas huvud passar i motsvarande 
hål i mätsonden. Den tredje tappen är fjädrande och 
sitter fast i det tredje hålet i mätsonden. Den styr utifrån 
locket. 

  
Anslutning mellan mätsonden och 
förstärkarhuset 

En separat och konisk tapp av plast emellan mätsonden 
och förstärkarhuset 

Anslutning mellan förstärkarhuset och 
fjäderpaketet 

Tre tappar på förstärkarhusets yta passar i motsvarande 
hål i dämpbrickan och en tapp sitter emellan 
fjärderpaketet och förstärkarhuset. 

Material Aluminium eller plast 

Fördel: Lätt 
Nackdel: ej jämn kraftfördelning, många element, svårt att 

montera och bearbeta med ytbeläggning. Termiska 
problem vid fjärderpakets ände 
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3.5.3  Koncept 3: Skål i locket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 27: Lock med O-ring och mätsond  
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Figur 28: Lock, mätsond, förstärkarhus och fjäderpaket 
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Figur 29: Konceptet med skål på locket 
 
Konceptbeskrivning Detaljbeskrivning 
  
Anslutning mellan mätsonden och locket Skålen i locket trycks mot mätsondens yta. Skålen kan gängas 

på locket eller är ett med locket. I skålen finns ett spår för en 
O-ring. O-ringen har en funktion för dämpning och fjärdring 
elastisk.  

  
Anslutning mellan mätsonden och 
förstärkarhuset 

En separat och konisk tapp av plast sitter emellan mätsonden 
och förstärkarhuset. 

  
Anslutning mellan förstärkarhuset och 
fjäderpaketet 

En oval eller trekantig tapp från fjäderpaket passar i 
motsvarande hål i förstärkarhuset 

  
Material  Aluminium och plast 
Nackdel: Tung 

Fördel: 
Lätt att tillverka och använda, jämn kraftfördelning, stabilt och 
tillförlitligt 
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3.6 Konceptvärdering av hållare  
Under utvärderingsprocessen har ”Concept scoring” Kesselrings metod med 
kriterieviktmetoden använts. Anledningen till valet av metoden är att under generering av 
huvudlösningskoncept har många koncept tagits bort pga. att de inte uppfyller kraven 
eller inte är möjliga att realisera. Det som finns kvar är tre snarlika koncept med olika 
antal taggar på olika positioner. ”Concept scoring” kommer att ge en systematisk 
jämförelse på både styrkor och svagheter för olika koncept i detalj och vara ett bra 
beslutsunderlag för vidare utvecklingskoncept. Metoden underlättar också för 
kombination mellan olika koncept i slutet av värderingen31. 
 
Utvärderingsprocessen har utförts med Kesselrings metod och resultatet har 
dokumenterats i Bilaga 4. Metoden har påbörjats med förberedelse av matris. I matrisens 
kolumner finns olika kravkriterier som tagits från kravspecifikationen. De har viktats och 
mätts i procent. Summan av alla kriterierna är 100 procent. I matrisens rader finns 
referenskonceptet SCALE-UP och tre valda alternativa koncept. 
 
Tre koncept har jämförts, värderats mot varandra och mot SCALE-UP efter varje 
kravkriterium. Värderingarna betygsattes mellan 1-5 och 5 ansetts som konceptet helt 
överträffar kriterium. Sedan har värderingen multiplicerats med vikten av varje kriterium 
i procent och erhållits en delpoängställning. Slutligen har alla delpoängställnigar för varje 
koncept summerats. Resultatet visas att konceptet med skål på locket vann med poänget 
4,6. Konceptet har valts för att vidare utvecklas. 
 

3.7 Toleransanalys av fältmätningsinstrumentet MEFISTO 
Syftet med toleransanalysen är att ta reda på var kritiska toleranser i MEFISTO:s 
mekaniska konstruktion ligger och ta fram åtgärder till de kritiska toleranserna så att 
MEFISTO blir mer tillförlitlig och robust. Analysen av kritiska toleranser har påbörjats 
med modellering och montering av MEFISTO i IDEAS av alla nödvändiga element som 
ansetts kunna påverka stabiliteten negativt. Ritningar har tagits fram i snittbilder efter 
sammanställningen. Snittbilderna visar hur olika element positioneras eller relateras i 
förhållande till varandra ut från centrumlinjen för att öka tydligheten och att underlätta 
för analysen. Tanken som ligger bakom detta är att observera vad som händer med ett 
element och elementkedjor som har generella toleranser (SS-ISO 2768-1) och förflyttar 
sig i radiell led, axiell led eller vrider sig inom sina tillåtna gränser.  
 
 

                                                 
 
 
 
 
31 Ulrich & Eppinger, 2003, s.134 f 
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Figur 30: Snittbild och detaljbilder visas med fokusering på styrskena, 
upplockningstunga och silikonspår 

 

Kritiskt fall 
nr 1a 

Kritiskt fall 
nr 2rs 

nr 2rs 

Kritiskt fall 
nr 2a 

nr 2a 
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Eftersom spalten mellan styrskena/upplockningstunga och spåringen är 0,2 mm,  
se Figur 30, så kan styrskenans diameter variera ± 0,4 mm, utan att kärva mot spårringen. 
 
Två kritiska fall uppstår i axiell led som visas i Figur 30. Spåret för trådbommen 1a kan 
vara det mest kritiska. Dimensioneringen av detta spår och toleranskedjan avgör hur hårt 
trådbommen trycks mot spårringen. Kravet är att trådbommen sitter lagom hårt i 
utrymmet utan att glida eller fastna under utmatning. Höjden på spåret är 1,45 mm och 
bör ha en lämplig tolerans på ± 0,05 mm för att kunna hålla trådbommen lagom hårt. Det 
betyder att trådbommen sitter ostabilt när toleranskedjan är större än 0,05 mm eller 
mindre än -0,05 mm. 
 
Kritiskt fall nummer 2a visas att avståndet mellan rondell och spårring är 0,15 mm i 
axiell led. Det innebär att rondellen först kärvar mot spåringen om spelpassningen mellan 
axel och hål är för stort eller när muttern på axeln inte är tillräckligt åtskruvad. 
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Figur 31: Snittbild och detaljbilder med fokusering på cylindrar 

Kritiskt fall 
nr 1r  

Kritiskt fall 
 nr 2rs och nr 2rc 

Kritiskt fall 
nr 2a 
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I Figur 31 visas att det finns tre olika kritiska fall i radiell riktning som kan påverka 
stabiliteten negativt. I vanliga fall kommer kritiskt fall 1r(passningen mellan rondellen 
och inre cylindern) att inträffa först vid den radiella förflyttningen, därför att avståndet 
mellan rondellen och inre cylindern är minst av alla med värdet ±0,12 mm som mäts från 
centrumlinjen. Det kan vara acceptabelt att rondellen snuddar lätt på den inre cylindern, 
men inte med för stor kraft, detta kan leda till att matningen blir långsammare. Kritiskt 
fall nummer 2rs har avståndet ±0,2 mm mellan rondellen och spårringen. Kritiskt fall 
nummer 2rc har avståndet ± 0,2 mm mellan rondell och yttre cylinder. För att lösa de 
kritiska toleranserna i radiell led krävs en viss noggrannhet på dimensionstolerans, form- 
och lägetolerans på bottenplattan, rondellen, spårringen, cylindrarna och passningar 
mellan axlar och hål. 
 
Det som är kritisk i axiell led är kritiskt fall 1a och 2a. När trådbommen lossnar eller 
fastnar under användning kan det betyda att kritiska fallet 1a uppstått. För att undvika 
detta ska toleranskedjan inte överskrida intervallet ± 0,05 mm i axiell led för 
trådbommens utrymme. Lösningen kan vara att välja rätt mått och tolerans på 
teflonbrickan och skruva muttern i axeln med rätt moment.  
 
Vid kritiskt fall 2a är avståndet mellan rondellen och spårringen 0,15 mm. Det innebär att 
problemet enkel kan lösas när man hittar lämpligt mått och tolerans på teflonbrickan och 
skruva muttern med rätt moment. Den totala toleranskedjan bör vara mindre än intervallet 
± 0,1 mm.  
 
Trådbommen kan fastna under matningen om rondellen tvingas att rotera snett. 
Anledningen till snedvridningen kan bero på O-planet mellan kontaktytorna, stora 
spelpassningar eller om åtdragnings moment av muttern är inte tillräckligt. 
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Figur 32: Snittbild och detaljbild med fokusering på axeltapp  

Thu_N
Note
Bilden verkar otydligt



 

49 
 

För att få alla komponenter sitter stadigt, utan glappt i axiell led behöver konstruktionen 
ha någon mekanism som kan styra på hela toleranskedjan. Det är bäst om man kan styra 
toleranskedjan utifrån konstruktionen. Ett lösningsalternativ fungerar som skruvförband. 
Cylindern skruvar antingen mot gängad front eller mot gängad bottenplatta. Ett annat 
alternativ är att O-ringsspår fungerar som en skruvförband mot locket. Alla lösningarna 
är tänkbara, men går inte att realisera på grund av viktkrav och komplexiteten av ändring 
av den existerande konstruktionen. Alltså lösningen till problemet blir att man styr hela 
toleranskedjan i axiell ledning inom trådbomkroppen med hjälp av en axeltapp som redan 
finns i konstruktionen(SCAMPER32). Figur 32 visas hur axeltappen sitter i förhållande 
till andra element. Fördelen med lösningen är att man inte behöver ändra mycket på den 
existerande konstruktionen, men det kräver ett visst arbete under monteringen för att hitta 
ett stabilt läge. 
 
För konstruktionen vid utfällt läge är viktigt att tänka på byrålådseffekt såsom 
spelpassningen mellan ledkontakterna eller tappar. Byrålådseffekt uppstår när den 
dragande eller kraftkomposanter vinkelräta mot dragriktningen, vilket ökar friktionen och 
gör konstruktionen låses. Ledkontakterna måste ha låg friktion och inte vara för glappa så 
att konstruktionen klarar av uppskjutningsvibrationer.  

                                                 
 
 
 
 
32 Baxter, 1995, s.90 
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Figur 33: Snittbild och detaljbilder med fokusering på fjäderpaket 
 
Noggrannheten på måttolerans och formtolerans av fjäderpaketet hjälper också till 
stabiliteten för den inre cylindern något. Under inmatningen och utmatningen trycker 
trådbommen mot den inre cylindern något i radiell led och i sin tur trycker cylindern mot 
rondellen. En liten spelpassning mellan fjärderpaketet och den inre cylindern kan bidra 
något stöd för konstruktionen och mot trycket från trådbommen i radiell led. 
 
I axiell led bör fjäderpaketet pressas ihop så mycket som möjligt och locket hållas fast 
utan deformeras för att undvika stora svängningar under uppskjutningen. Stora 
svängningar i konstruktionen kan påverka negativt så som locket deformeras och låset lås 
upp, etc. 
 
Locket och låset har en väsentlig funktion i konstruktionen. Ett deformerat lock eller ett 
klent lås kan påverka konstruktion negativt under uppskjutningen. 



 

51 
 

4  Resultat och lösningsförslag 
Efter utvärderingsprocessen av tre likartade koncept, med hjälp av Kesselrings metod, 
visades det att koncept 3(skål på locket) fick mest poäng(4,6 av 5) och uppfyllde flest 
krav. Fördelen med koncept 3(skål på locket) är att det är stabilt men nackdelen är hög 
vikt. Konceptet har utvecklats vidare till en lösning för hållaren och för det framtida 
konceptet för MEFISTO.  
 

4.1 Hållare och slutkonceptet MEFISTO 
Konceptet bygger på att både mätsonden och förstärkarhuset skall vara statiskt 
balanserade för att undvika rotation och minska svängningar. Locket får inte deformeras 
och låset måste kunna stabilisera mätsond och förstärkarhus under uppskjutning. På 
locket finns ett trapetsspår för en silikon O-ring. O-ringens funktion är att dämpa och 
stabilisera sond och förstärkarhus elastiskt. Den skall ha ett tvärsnitt på minst 3 mm enligt 
rekommendation från Lundsgrens Sverige AB. O-ringens diameter har valts till 27 mm 
för att få tillräcklig stabilitet. 
  

 
 

Figur 34: En silikon O-ring sitter i trapetsspåret på locket. 

O-ringen 
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Tapparna på mätsonden har diametern 2,5 mm och längden 2 mm. En av tapparna sitter i 
ett motsvarande hål i locket och den andra sitter mot förstärkarhuset. Hålen och 
mätsonden skall beläggas med ett oxidskikt för elektrisk isolering. Figur 35 visar 
modellen av locket och mätsonden och hur mätsonden sitter på locket. 
 

 
 

Figur 35: Mätsond och dess läge inom trådbommen 
 
 
I den andra änden finns en konisk tapp på fjäderpaketet och den sitter i motsvarande hål i 
förstärkarhuset. Hålet i förstärkarhuset och tappen bör också vara oxiderad för elektrisk 
isolering. 
 

 
Figur 36: En konisk tapp i fjäderpaketet 

En konisk tapp 
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Slutkonceptet MEFISTO modellerades och sammanställdes i IDEAS för att se hur den 
framtida konstruktionen MEFISTO ser ut invändigt och utvändigt. Figur 37 visas utan 
med driven mekanism och stegmotor. 
 
 

 

 
 
 
 

Figur 37: Slutkonceptet MEFISTO i infällt läge 
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4.2 Toleranslösning i radiell led 
I och med fokusering på cylindrarna i Figur 31 visas att tre olika kritiska fall i radiell led 
kan uppkomma. Kritiskt fall 1r orsakar först kärvning mot inre cylinder, det är avsikten 
då cylindern kan fjädra lite. Men helst skall inga element kärva mot rondellen, enligt 
kravspecifikationen. För att undvika kärvningen krävs dimensionstolerans, form- och 
lägestolerans på bottenplattan, rondellen, inre cylindern och passning mellan axel och hål 
måste ha lämpliga mått och toleranser.  
 
Det ska man se till är att bottenplattans mittenhål har rätt passning och lägetolerans. 
Ritningar med måttsättning och tolerans finns med i bilagor. Mittenhålet har valts med 
dimensionstoleransen Ø12 H7 och lägeriktigheten 0,1 mm. Hålet kommer att kunna passa 
som ett lagerhus till glidlagret XFM-1012-06, enligt Igus. Glidlagret är ett standard 
glidlager från Igus. Den har hög slitstyrka vid både positivt och negativt 
temperaturområde, bra kemikaliebeständighet och låg friktion. Glidlagret har 
håldiametern 10 F10 och den toleransen F10 kan minskas till F7 eller mindre genom 
brotschning efter att glidlagret pressas i bottenplattens mittenhål, enligt Igus. 
Huvudtanken är att kunna skapa en skjutpassning mellan axeln och glidlagrets 
håldiameter och skapa en lätt drivpassning mellan axeln och rondellens mittenhål, se 
Figur 38. Skjutpassningen betyder att passningsdelarna lätt kan förskjutas i varandra med 
användning av smörjmedel och lätt drivpassning betyder att delarna kan pressas med lätt 
tryck. Summan av alla toleranserna, lägesriktigheten, skjutpassningen och lätt 
drivpassningen skall vara mindre än eller lika med passningen mellan rondellen och inre 
cylindern med värdet ±0,24 mm för att undvika det kritiska fallet nummer 1r 
förekommer. 
 

     
 

Figur 38: Skjutpassning och lätt drivpassning 
 
 

Lätt drivpassning 

Skjutpassning 
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Beräkning och val av axelns tolerans: 
Lägeriktighet 0,1 mm innebär att bottenplattans mittenhåls centrumlinje ska ligga inom 
en cylinder med diameter 0,1 mm och med cylinderns centrumlinje i det teoretiskt riktiga 
läget med referens till referensplan33. 
 
F10 har undre gränsavmåttet 0,013 mm och övre gränsvamåttet 0,071 mm med avseende 
på basmåttet 10 mm. 
 
F7 har undre gränsavmåttet 0,013 mm och övre gränsavmåttet 0,028 mm med avseende 
på basmåttet 10 mm. 
 
Man kan få snävare tolerans genom brotschning från F10 till F7. 
 
För att få en skjutpassning skall minspel vara lika med noll. 
es= övre gränsavmått på axeln 
Tuframbelagd har tjockleken 0,025±0,0028 mm  
0,028 mm är maxvärdet på Tufram ytbeläggning på axeln för elektrisk isolering och för 
hög hårdhet. 
 

0,013 ( 0,028) 0es− + =  
es = -0,015 mm 

 
Ur tabell kan man välja toleransen f8 för axeln, den har övre gränsavmåttet -0,013 mm 
och undre gränsavmåttet -0,035 mm 
 
Max spelpassningen mellan glidlagret 10 F7 och axeln 10 f8 efter ytbeläggning av 
Tufram är: 
 

0,028 ( 0,035 0,022) 0,041− − + = mm 
 

0,022 mm är minvärdet på Tufram ytbeläggning 
 
 
Beräkning och val av rondellens mitthåls tolerans efter har valt axeln 10 f8: 
 
EI =Undre gränsavmått på hålet 
Maxvärdet för Tufram ytbeläggning är 0,028 mm 
Övre gränsavmått för f8 är -0,013 mm 
Lätt drivpassning har minspel -0,001 mm 
 

                                                 
 
 
 
 
33 Eriksson och Karlson, 2002, s.217 
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( 0,028) ( 0,013 0,028) 0,001EI − − − + = −  
EI= 0,042 mm 

 
Ur tabell kan man hitta toleransen D9 som är lämpligt för rondellens mittenhål. D9 har 
undre gränsavmåttet 0,04 mm och övre gränsavmåttet 0,076 mm. 
 
Max spelpassning mellan rondellens mittenhål 10 D9 och axeln 10 f8 efter ytbeläggning 
av Tufram är: 
 

(0,076 0,022) ( 0,035 0,022) 0,067− − − + = mm 
 
0,022 mm är minvärdet på Tufram ytbeläggning 
 
Beräkning och val av tolerans och passning för rondellen och inre cylindern, där 
kärvningen kan förekomma:  
 
Maxvärdet på toleranskedjan är: 
 

0,05+0,041+0,067= 0,158 mm 
 
Figur 31 visar att spelet mellan rondellen och inre cylindern är 0,24 mm, vilken är större 
än 0,158 mm.  
 
Slutsats: för att lösa den kritiska toleranskedjan 1r ska lägeriktigheten på bottenplattans 
mittenhål 0,1 mm, glidlagrets håldiameter 10 F7, axelns diameter 10 f8 med Tufram 
ytbeläggning, rondellens mittenhåls diameter 10 D9 med Tufram ytbeläggning och spelet 
mellan rondellen och inre cylinder ska vara minst eller lika med 0,158 mm. Ett lämpligt 
val för rondellens och inre cylinders tolerans är 56,06 h9 och 56,3 H9. 
 
Kritiskt fall 2rs visas i Figur 31 att kärvning kan börja mellan rondellen och spårringen 
när den totala toleranskedjan större än 0,4 mm. Förutom de delar som påverkar 
stabiliteten i kritiskt fall nummer 1r så finns spårringen med i fallet. För spårringen 
rekommenderas en noggrant löpande passning(H9-g6). Anledningen till valet av 
passningen är att spårringen lätt kan placeras och förskjutas i bottenplattan utan att 
använda något smörjmedel. Ritningar finns på bilagor. Toleransen av spåringen kommer 
att styras av styrklackar. Den maximala spelpassningen mellan bottenplattans styrklackar 
och spårringen blir 0,103 mm. Summan av alla totala toleranskedjor blir 0,261 mm, 
vilken är mindre än 0,4 mm. Alltså, spelpassningen mellan rondellens 
upplockningstunga/styrskena och spårringen skall vara större än 0,261 mm för att 
undvika kärvning. Rekommendation för passningen är H9-h9. 
 
Vid kritiskt fall nummer 2rc kan man tänka på samma sätt som kritiskt fall 1r. 
Toleranskedjan omfattas av bottenplattans lägesriktighet och passningen mellan axeln 
och hål. Spelpassningen mellan rondellens kontaktyta och yttre cylinders inre diameter 
skall större än 0,158 mm för att undvika det kritiska fallet uppstår. Passningen H9-h9 
rekommenderas för enkelhetskull under tillverkning. 



 

57 
 

4.3 Toleranslösning i axiell led 
På MEFISTO finns två olika sätt att modifiera toleranskedjor i axiell led, dels att variera 
teflonbrickans tjocklek(det avgör hur hårt trådbommen ligger i silikonspåret), dels att 
variera axeltapps ställning(avgör hur hårt fjäderpaket, förstärkarhus, mätsond och O-ring 
pressas mot varandra), se Figur 39 och Figur 40. 
 
Axeltappen styr toleranskedjan genom att skruvas tills fjäderpaketet är ihop tryckt och 
mätsonden trycks mot O-ringen tillräckligt, vilket gör att konstruktionen blir robust om 
locket inte deformeras och låset inte lossnar vid skakning. Axeltappen bör säkras när alla 
delar sitter på sin plats. Säkringen kan ske med hjälp av en låsbricka eller ett shims.  
 

 
 

Figur 39: Toleransstyrning av en axeltapp och låsning av ett shims 

Ett shims 
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Teflonbrickans tjocklek och hur mycket muttern skruvas åt avgör hur hårt trådbommen 
ligger i spåret. Lösningen till det är att först välja rätt tjocklek för teflonbrickan och 
därefter kan montören använda sin känsla för att dra åt muttern med rätt moment och 
säkra den. Tjockleken och toleransen för teflonsbrickan är 0,6± b mm. Toleransen b kan 
beräknas fram genom att mäta alla måttoleranser som kan påverka toleranskedjan. Ett 
annat alternativ är att prova fram tjockleken av teflonsbrickan och sedan lägga till en 
metallbricka vid behov för att modifiera tjockleken. 
 
Beräkning och val av teflonbrickan: 
Det som man kan se i Figur 40 är att det finns två toleranskedjor som kan påverka 
konstruktionen kritiskt. Kedjorna kallas för ”t” och ”s”. Man kan säga att toleranskedjan 
”s” är tolerans som påverkar trådbommens tillstånd direkt kritiskt och medan 
toleranskedjan ”t” påverkar trådbommens tillstånd indirekt kritiskt. Teflonbrickans 
tjocklek och tolerans kan påverka hur trådbommen ligger i spårringen. 
 
Teflonsbrickan har mått och tolerans 0,6± b mm. Toleransen b hittar man med hjälp av 
ekvationen. 
 

∑ s = ∑ t + b ± 0,05 
 

b= ∑ s - ∑t ± 0,05 
 
 
b= teflonbrickans tolerans 
± 0,05 = tillåten tolerans på trådbommen 
∑ t = summan av måttstoleranser vid axeln 
∑ s = summan av måttstoleranser vid spåret 
   
För att undvika kritiskt fall nummer 2a skall man se till att skillnaden mellan 
toleranskedjan på området ”t”+b, och toleranskedjan på området ”v”, se Figur 40, vara 
mellan minst 0,05 mm för att inte rondellen och spårringen skall kärva i axiell led. 

Thu_N
Note
vara minst 0,05 mm

Thu_N
Note
rondellen och spårringen inte skall kärva i axiell led.
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Figur 40: Toleranskedjor på tre områden 
 
 

t1 

t2 

s2 

s1 

s3 

v1 

v2 

v3 
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5  Förslag för tillverkning och montering 
 
Trådbomsystemet MEFISTO skall tillverkas med generell tolerans SS-ISO 2768-1 om 
inte annan tolerans och passning anges i bilagan. Noggrannheten med avseende på 
planhet, cylindricitet, koncentricitet på cylindrarna och rondellen bör mätas och 
kontrolleras både efter tillverkningen och under monteringen.  
 
Bottenplattans mittenhåls lägeriktighet skall vara 0,1 mm och den måste kontrolleras efter 
tillverkningen. Glidlager ska beställas från IGUS, pressas i bottenplattans hål och 
brotschas noggrann med F7 brotsch. Axeln ska tillverkas med måttet 10 f8 och beläggas 
med Tufram(ett oxidskikt för elektrisk isolering). Efter tillverkningen bör axeln rotera lätt 
i glidlagret utan för stort glapp. 
 
Rondellens mittenhål ska vara 10 D9 och beläggas med Tufram. Efter tillverkningen bör 
rondellen kunna lätt att pressas i axel och rotera med axeln.  
 
Under monteringen är det viktigt att välja rätt tjockstorlek för teflonbrickan. Använd 
känsla för att testa fram den rätta teflonbrickan och därefter tilläggs en metallbricka för 
att modifiera toleranskedjan om det behövs. 
 
Använd känsla för att hitta rätt läge för muttern i axeln och säkra den. Det rätta läget 
innebär att trådbommen in- och utmatas tillfredställande och rondellen inte kärvar mot 
andra element. 
 
Axeltappen skall justeras tills alla element i trådbomkroppen sitter i rätt läge och sedan 
säkras med någon form av en låsbricka eller ett shims. Se till att locket inte deformeras på 
grund av toleransändringen i axiell led och låset inte lossnar under skakningstest. Se 
också till att inga skador på spegelytor uppkommer under monteringen. Kontrollera 
noggrant att bara O-ringen pressas mot mätsonden, inte O-ringens spår.  
 
När hela konstruktionen är monterad skall vibrationstest och funktionstest utföras. 
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6 Slutsats och rekommendation 
 
Konceptet ”Skål på locket med O-ringen” är ett lösningsalternativ som uppfyller 
kravspecifikationen. Det är stabilt, men tungt på grund av trapetsspårets storlek. 
Konstruktionen på spåret, O-ringens storlek och material bör analyseras mer i detalj för 
att få en minskning av vikten och en bättre hållare. 
 
Konstruktionen kan hålla fast mätsonden och förstärkarhuset och elektriskt isolera dem i 
trådbomkroppen utan att bli skadad. Mätsonden och förstärkarhuset släpps från 
trådbomkroppen utan hinder när motor aktiveras och locket öppnas. Det som man måste 
tänka på under utfällningen är byrålådeffekten. Problemet uppstår när det finns stort kraft 
i sidled. Så därför det är viktigt att fälla ut förstärkahuset när svängningen på den utfällda 
mätsonden är liten. Det finns också några andra alternativlösningar på huvudproblemet 
som kan vara pålitligare, men på grund av termiska problem, ytbeläggningssvårighet och 
komplexitet av förändringar har de valts bort.  
 
Under tillverkningen av MEFISTO bör man vara noggrann med toleranser och kontroll. 
Toleransavvikelser skall vara små som möjligt och de måste beräknas och kontrolleras 
efter tillverkningen och under monteringen. Alla passningar som angetts i bilagor bidrar 
till en stabil och robust konstruktion. Mätsonden och förstärkarhuset bör vara i statisk 
balans för att minska risken för rotation och vibrationer. 
 
Under monteringen måste man välja rätt mått och tolerans på teflonbrickan och skruva åt 
muttern lagom hårt så att trådbommen inte lossnar eller kläms. Man kan också eliminera 
totala toleranskedjans avvikelse genom att tillägga en extra metallbricka på teflonbrickan 
om det behövs. För att få mätsonden, förstärkarhuset och fjäderpaket sitta på sin plats styr 
man den totala toleranskedjans avvikelse med hjälp en axeltapp på axeln. Axeltappen 
skall säkras med en låsbricka eller ett shims när rätt läge hittats. Lösningen med 
toleransstyrningen av axeltappen är inte optimal. Den skulle bli bättre om man kan hitta 
på något lösningsalternativ där man kan styra den totala toleranskedjans avvikelse utifrån. 
 
När MEFISTO har monterats bör man utföra vibrationstest och funktionstest för att se om 
konstruktionen verkligen fungerar som den ska. Låset måste klara av vibrationskrafter 
som uppstår under uppskjutningen och locket får inte deformeras pga. trycket inifrån eller 
vibrationer.  
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7 Förslag på fortsatta undersökningar 
 
MEFISTO behöver någon form av hållfasthetsberäkning för att konstruktionen skall bli 
mer tillförlitlig. Man kan använda FEM(finita element metod) för att analysera fram var 
känsligheten ligger och jämföra resultatet med vibrations-, funktions- och vakuumtest på 
prototypen. Jämförelsen kan ge en bra koll på vad som behöver för förändring och 
förbättring.  
 
Dimension och egenskaper av O-ringen behöver undersökas mer. Med rätt val av 
dimension och kvalitet på O-ringen ges en minskning av vikten och en ökning av 
stabiliteten. O-ringens funktion är inte bara fjädring och dämpning elastiskt utan den 
måste också kunna tåla miljön i rymden.  
 
Toleranskedjans styrning i axiell led bör undersökas om att det finns något bättre 
lösningsalternativ som man kan styr utifrån trådbomskroppen.  
 
Beräkna och ta fram ett lås som kan hålla locket låst under uppskjutningen och som lätt 
kan låsas upp när mätsonden är framme på Merkurius. 
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9  Bilagor 

Bilaga 1: Sprängskiss av trådbomsystemet SCALE-UP 
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Bilaga 2: Kravspecifikation för hållare 

Kravspecifikation för hållare 
Kategori Beskrivning Krav och kravvärde 

Fysiskt mätvärde Vikten på mätsond Ca 0,05 kg 
  Vikten på förstärkhus Ca 0,05 kg 
  Vikten på hållare xxxx 
  Vikten på bomsystem Ca 0,6 kg 
  Volymen(Axh) ≤ inre cylinder 

Funktion och Utformning Kompatibilitet 
Hållaren skall hålla mätsond och förstärkhus 
stabilt på sin plats 

    
Att hålla mätsond och förstärkhus stadigt under 
uppskjutning 

    
Att klara av vibrationer(ca 30*g under 
uppskjutning) 

  
  

Mätsond och förstärkhus skall vara elektrisk 
isolerade under infällningsläge och elektriska 
ledande under utfällning. 

    Mätsondskonstruktion skall vara symmetrisk 

    
Ingen skrapning på mätsond och förstärkarhus 
uppstår under flyttning och användning 

    Enkel och lätt konstruktion på hållare 

    
Lätt att belägga material på ytor  
 

    Trådar skall inte skadas under användning 
  Läge Inom inre cylinder  

 Transport/flyttning 
Ingen skrapning och defekt på mätsondsyta och 
förstärkarhusyta under flyttning och transport 

Varaktighet Hållbarhet och uthållighet   
  Livslängd > 5 år 

Produktion Standardkomponenter 
använd få komponenter och 
standardkomponenter 

  Tillverkning Enkla komponenter och lätt att kontrollera 
  Montering Lätt att montera och ta isär delarna 

Användarvänlighet Underhåll Lätt att byta komponenter 
Ekonomi Produktionskostnader Godtycklig 

  Monteringkonstnader Godtycklig 
Säkerhet Användsäkerhet Inga spetsiga ytor 

  Ljud Inte stort glapp 
Lagstiftning Patents Nej 

Miljö Material Använd godkända material 
    Använd ej gasande material 

Estetik Färg och generell utseende Gulkromaterad eller titannitrid 
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Bilaga 3: Minirisk för examensarbetet 

1. Riskidentifiering 3. Riskbehandling
Löpnummer Riskhändelse Sannolikhet för Konsekvens Minirisk Åtgärder

att det inträffar påverkan S*K: 1-25
S: 1-5 K: 1-5

att repetera nödvändiga kunskaper då behov uppstår.
att fråga dem som har rätt kompetens i skolan eller inom olika företag.

Brist på kommunikation Kort avstånd mellan min arbetsplats och uppdragivares arbetsplats.
och feedback från uppdragsgivare Tät kommunikation.
Brist på komunikation och att träffa handledare minst en gång i veckan.
handledning från handledare att förberedda innan möte börjar.
Brist på kommunikation mellan
uppdragsgivare och handledare

5 Missförstånd av uppgiftsmålet 2 5 10 att diskutera med och presentera delresultat för både handledare och uppdragsgivare.
6 Ändring av kravspecifikation 3 5 15 att diskutera med uppdragsgivare.
7 Motivations försämring 3 5 15 att få belöning efter varje delresultat.

Kostnad effektiv att diskutera med handledare och uppdragsgivare.
(dyr lösning och dyrt koncept) eller med någon expert under konceptframtagning.

9 Dokumentation är saknad eller otydligt 5 5 25 att dokumentera noggrant efter varje möte och efter varje beslut.
att följa efter tidsplan och skaffa egen schema.
Vänta inte på någon beslut. Arbeta vidare till nästa deluppgift.
att boka möte med handledare i förväg.
att skicka rapporter för granskning till handledare i god tid.

11 Resursbrist 2 5 10 att diskutera med uppdagsgivare.
Att få fram lösning som att diskutera med handledare och uppdragsgivare.
inte fungerar i verkligheten att utföra tester med hjälp av experter.
Att få fram lösning som inte
går att tillverka eller producera

14 ej tillalande design 5 1 5 att läsa mer om design.

5

att diskutera med handledare, uppdragsgivare och experter under konceptframtagning4 5 20

12

13

25

12 4 5 20

10 Tidbrist 5

2. Riskvärdering
RISKANALYS

att planera tider som passar för både hanledare och uppdragivare.

8 4 2 8

4 4 3

3

2 4 5

25

4 5 20

20

1 Kompetens otillräcklig 5 5
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Bilaga 4: Konceptutvärdering med Kesselrings metod 

SCALE-UP KONCEPT 1 KONCEPT 2 KONCEPT 3
Förstärkarhus med sex taggar Förstärkarhus med tre taggar Skål på locket

Kriterium Värdering i procent Poängsättning Poängställning Poängsättning Poängställning Poängsättning Poängställning Poängsättning Poängställning

Fysiskt mätvärde 15% 5 0,75 5 0,75 5 0,75 3 0,45
tex. vikt och volym
Funktion och egenskap
tex. Stabilitet, robusthet, 30% 3 0,9 2 0,6 3 0,9 5 1,5
läge och transportsäkerhet

Varaktighet 10% 3 0,3 4 0,4 4 0,4 5 0,5
tex. Livslängd

Produktion 5% 5 0,25 2 0,1 2 0,1 4 0,2
tex. Tillverkning, montering

Användarvänlighet 5% 5 0,25 3 0,15 3 0,15 4 0,2
tex. Underhåll

Ekonomi 0% 5 0 2 0 2 0 4 0
tex. Olika typer av kostnader

Säkerhet 35% 2 0,7 3 1,05 4 1,4 5 1,75
tex. driftsäkerhet

Miljö 0% 5 0 5 0 5 0 5 0
tex. Miljövänlighet 

Estetik 0% 5 0 5 0 5 0 5 0
tex. Färg och utseende

Totalt poäng 3,15 3,05 3,7 4,6
Klass 3 2 1

Utveckling? Nej! Nej Ja!

Koncept

 
 



 

    - 68 - 
 

Bilaga 5: Mått och tolerans på bottenplattan 
 



 

    - 69 - 
 

Bilaga 6: Mått och tolerans på spårringen 
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Bilaga 7: Glidlager från Igus 
 

 

¨ 

iglidur® X, form F (metrisk)  
 

Art.-nr :  XFM-1012-06

axeldiameter d1 [mm]:  10

Lagerbredd b1 [mm]:  6

Flänstjocklek b2 [mm]:  1

Ytterdiameter d2 [mm]:  12

Flänsdiameter d3 [mm]: 18

d1-tolerans min. [mm]:  +0,013 
d1-tolerans max. [mm]:  +0,071 
  
b1-tolerans :  h13 
b2-tolerans :  -0,14 
d3-tolerans :  d13 
 
 
(Dimension efter ISO 3547-1 och specialdimension)  
Rekommenderad tolerans för installationen:  
- Upptagningshål H7  
- Axel h9  
 
r = max. 0,5 mm  
 
Fas är beroende av d1  
d1 [mm]: Ø 1-6 Ø 6-12 Ø 12-30 Ø > 30 
f [mm]:  0,3  0,5  0,8  1,2  
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Bilaga 8: Mått och tolerans på axeln 
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Bilaga 9: Mått och tolerans på axeltapp 
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Bilaga 10: Mått och tolerans på rondellen 
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Bilaga 11: Mått och tolerans på inre cylinder 
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Bilaga 12: Mått och tolerans på yttre cylinder 
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Bilaga 13: Locket med O-ringspår 
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