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Sammanfattning 
Inom industrier idag är modellbaserad produktutveckling ett allt mer använt hjälpmedel vid 
utveckling av produkter. Reverse engineering är ett exempel på modellbaserad 
produktutveckling, där tillvägagångssättet skiljer sig från en vanlig produktutvecklingsväg. Inom 
maskinkonstruktion betyder reverse engineering att en virtuell modell tas fram från en befintlig 
produkt eller prototyp, utan tillgång till ritningar eller andra specifikationer. Detta är en relativt 
ny metod och några konkreta metoder för hur man enkelt går tillväga är få. I den här rapporten 
beskrivs en metod för hur produktutveckling med hjälp av modeller går till, där skapande av en 
CAD-modell från en redan framtagen produkt, med hjälp av en skanner, ingår. Dessutom 
beskrivs metoden för urfräsning av en CAD-modell till en fysisk modell. Objektet som avbildats 
som en CAD-modell är en manöverkula till en haptisk spelkonsol. Hela rapporten är utformad 
som en manual för att i framtiden kunna tillämpas av andra studenter vid användning av 
fräsmaskin samt skanner med respektive mjukvaruprogram.  

På grund av dimensionsbegränsningar i fräsmaskinen kunde inte hela modellen fräsas ut vilket 
ledde till att CAD-modellen modifierades för att få plats i fräsens stativ. Den största procentuella 
skillnaden mellan den urfrästa modellen och den ursprungliga CAD-modellen var 3,7 %, vilket 
uppträdde på manöverkulans låspinne. Den största dimensionsavvikelsen var 0,5 mm och den 
uppkom på sfärdiametern.  

Det framkom att objekt som är större än den urfrästa manöverkulan ej bör fräsas ut med 
modellfräsen som användes i projektet. Filformatet som importerades i CAM-programmet 
påverkade ej resultatet av den urfrästa manöverkulan. För att spara tid vid fräsningen 
rekommenderas att man använder sig av verktygsbyte. 

Skanningen resulterade i att manöverkulan kunde visualiseras. Däremot kunde inte inskannad 
data användas för konstruktionsändamål. Anledningen till detta var att bearbetningen av 
inskannad data inte lyckades generera en modell utan hål eller ytor vars derivator är 
kontinuerliga. För att lyckas med detta mål krävs större kunskap i redigeringsprogram samt tid. 

Skanningsresultatet var till stor del beroende på form och geometrier på det inskannade objektet. 
Ytor som absorberar ljus allt för mycket, är transparanta eller har en vinkel som avviker mindre 
än 20 grader från horisontalplanet bör inte skannas om ett bra resultat skall uppnås. 
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Abstract 
In industry today, model driven product development is an increasingly used method for 
engineering new products. Reverse engineering is one example of model driven product 
development, where the procedure differs from ordinary product development. In mechanical 
engineering, reverse engineering means that a virtual model is created from an existing object, 
without access to drawings or other specifications. This is a relatively new method and actual 
ways to easily use this method are few or non existing. One method using models for product 
development is described in this thesis. It also includes a description for creating a physical 
model out of a CAD drawing using a milling machine. The CAD model is a ball grip used on 
haptic game consoles. The report is written as a manual; the thought is that it should work as a 
resource for other students when working with milling machines and 3D-scanners in the future.  

Because of dimensional limitations in the milling machine, only a partial ball grip could be 
manufactured. This led to a modification of the CAD model which made it possible to mill the 
grip. The largest percentage deviation between the milled model and the original CAD model 
occurred at the locking pin, this deviation was calculated to 3.7 %. The largest dimensional 
deviation was measured on the sphere of the ball grip to 0.5 mm. 

Objects larger than the ball grip should not be milled in the milling machine used in this project. 
Regardless of what file format that was imported into the CAM program the milled results were 
the same. If time is of concern, a tool change during the milling processes could be 
recommended as it saves time. 

Scan data resulted in a graphic visualisation of the ball grip. However, the data could not be used 
for construction purposes. The reason for this was that the scanned data didn’t contain enough 
information to create a computer based model without any gaps or discontinuities in it. To 
succeed in this matter the derivates of the surfaces have to be continuous. This is something that 
takes time to mend and demands a lot of knowledge in the editing software. 

The scan result was greatly dependent of the geometry and surfaces of the scanned object. 
Surfaces that absorb light, are transparent or has an angle that differ less than 20 degrees from 
the horizontal plane should not be scanned, if a good result is to be achieved. 
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NOMENKLATUR 
Nedan listas de förkortningar som kontinuerligt dyker upp i detta kandidatarbete. 

Förkortningar 
CAD Computer Aided Design 

CAM Computer Aided Manufacturing 

CAE Computer Aided Engineering  

IGES Initial Graphics Exchange Specification 

STL StereoLithography 

STEP STandardized Exchange of Product 

DXF Drawing Interchange Format 

NURBS Non-Uniform Rational B-Spline
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1  INLEDNING  
Detta är kandidatarbetet i kursen Examensarbete för maskinkonstruktion. Det här projektet 
behandlar en beskrivning av en metodik för produktutveckling av en haptisk spelkonsol (Novint 
Falcon). En specifik detalj av konsolen, manöverkulan, ska 3D-modelleras för att från denna 
fräsa ut en prototyp med hjälp av en fräsmaskin. Den färdiga modellen används sedan för att 
läsa in mätpunkter med en skanner och utifrån dessa återskapa en datormodell av 
manöverkulan. Rapporten kommer att utformas som en manual, som enkelt kan användas vid 
produktutveckling. I detta avsnitt beskrivs projektets bakgrund, syfte och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Vid utveckling av produkter som skall användas av människor krävs det att ett flertal ting 
beaktas. Ergonomi, estetik samt användarvänlighet är exempel på viktiga egenskaper som inte 
alltid går att bedöma endast genom en datormodell. Därför krävs det ofta att en fysisk prototyp 
av modellen tas fram för utvärdering. Om dessa prototyper inte upplevs eller känns som det är 
tänkt kan det vara smidigare att modifiera prototypen direkt för att nå de ställda kraven. Fysiska 
modeller är också lätta att jämföra mot varandra om t.ex. en lösning skall behållas av flera 
möjliga. När prototypen har nått ställda krav behöver ofta de utförda modifikationerna föras in i 
den ursprungliga datormodellen. Ändringar tillkommer och inte allt för sällan mer än en gång. 
Med utgångspunkt från den slutgiltiga virtuella datormodellen går det att göra ritningar och ta 
fram tillverkningsunderlag för produkten. Därför är det viktigt att ta fram en metod som går från 
att utveckla en virtuell datormodell till en fysisk prototyp för att sedan uppdatera den virtuella 
datormodellen på ett effektivt och enkelt vis. Den här typen av utveckling, som allmänt kallas 
reverse engineering, tillämpas inom ett antal olika områden, som stäcker sig från den största 
flygmaskin till det minsta mikrochip. Inom t.ex. mjukvaruindustrin fungerar reverse engineering 
genom att man tar fram ett programs källkod utan att ha tillgång till den ursprungliga koden, 
medan i t.ex. bilindustrin testas modeller för att ta reda på funktion, prestanda och uppbyggnad 
[1]. Nedan anges några anledningar till varför reverse engineering är användbart. 

• Ekonomiskt fördelaktigt 

• Ritningar saknas/produkt existerar ej längre 

• Analysera konkurrenters produkter 

Utöver produktutveckling med hjälp av virtuella datormodeller finns även andra ändamål vid 
utnyttjande av dessa. Sedan utvecklingen av datormodeller startade har användning av 3D-
modeller vid olika typer av undervisning och presentationer blivit ett allt bättre hjälpmedel. 
Grafisk visualisering av en modell skapar en snabb och klar bild av konstruktionen och 
förståelsen hos en åhörare ökar och en bättre kommunikation mellan två parter kan hållas.  

1.2 Syfte 
Syftet med detta projekt är att föreslå och beskriva en lämplig metodik av en modelldriven 
produktutveckling, där man genom ett enkelt och effektivt sätt går från en datormodell till en 
fysisk modell, för att sedan uppdatera datormodellen med genomförda modifikationer av den 
fysiska modellen. Ett andra syfte är att rapporten ska fungera som en manual, med en ingående 
beskrivning av varje processteg. Denna ska sedan kunna tillämpas av oberoende personer vid 
utveckling av produkter. På instutitionen för Maskinkonstruktion finns två maskiner som ska 
användas i detta projekt, den ena är en fräsmaskin och den andra är en skanner. Till dessa ska en 
detaljerad användarmanual tas fram. 
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Den framställda modellen från skanningen ska kunna visualiseras i ett 3D-program, och 
användas som konstruktionsunderlag samt visas under den muntliga presentationen av projektet.  

1.3 Avgränsning 
Först och främst kommer förenklingar vid CAD-avbildningen av manöverkulan att göras. Dessa 
förenklingar är små irrelevanta detaljer på manöverkulan, som t.ex. knappar. Förenklingarna 
utförs då dessa detaljer saknar betydelse för projektet. Fokus ligger inte vid att skapa en exakt 
avbildning av originalet. Vid inskanning av manöverkulan kommer den i första hand att skannas 
in omodifierad. Detta för att se vilka inställningar hos skannern som ger ett bra resultat. Därefter 
kommer kulan att modifieras i mån av tid och om det anses nödvändigt. Den modifierade kulans 
geometri kan ändras exempelvis med spår, hål eller någon annan geometri. Med hjälp av dessa 
geometrier kan man sedan undersöka vilka inställningar som krävs för att dessa ska avbildas på 
ett bra sätt. 

Som ovan nämnt ska varje processteg i utvecklingen beskrivas, dock kommer inte modelleringen 
av CAD-modellen att beskrivas i detalj i rapporten. Fokus kommer att ligga på hur fräsen och 
skannern används, samt hur man uppdaterar den befintliga CAD-modellen med den inskannade 
modellen. Vid tillämpning av denna rapport är det alltså förutsatt att en CAD-modell redan är 
skapad. Dock kommer hela konsolens uppbyggnad att visas i form av bilder och text i 
resultatdelen för att kunna jämföras med den urfrästa och inskannade modellen. 
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2  REFERENSRAM 

2.1 Tillverkningsmetoder 
Vid tillverkning av en modell eller prototyp kan de vanliga metoderna svarvning och fräsning 
användas med hjälp av CAM-program. Dessa metoder är både billiga, tidseffektiva och mycket 
vanliga. Däremot är det svårt att tillverka komplicerade geometrier med dessa. 3D-skrivare 
klarar av att skapa dessa former. De använder en behållare med pulver som sedan sammanfogas 
med lim från skrivarpatronerna. Det är även möjligt att skapa färgade modeller med en 3D-
skrivare. 

En annan liknande metod är stereolitografi. Istället för pulver används en behållare med flytande 
polymer. På en plattform i badet byggs modellen upp lager för lager genom att en UV-laser 
härdar polymeren. Dessa lager kan vara ned mot 0,05 mm tjocka. Både maskinerna och 
polymeren är mycket dyra. Efter att modellen har kemiskt behandlats och UV-strålats i en 
härdugn blir polymeren mycket stark. Den kan därför efterbearbetas eller användas som mall vid 
tillverkningen, exempelvis vid olika former av gjutning. Nedan visas en principbild av hur en 
stereolitografimaskin fungerar enligt [2]. 
 

 
Figur 1. Principbild av stereolitografi. 

2.2 Modeller och mätmetoder 
För att läsa in ett fysiskt objekt finns det många olika metoder att tillgå. Det gemensamma 
mellan de vanligaste metoderna är att de samlar in data i form av mätpunkter runt objektet. Dessa 
punkter kan läsas in genom beröring mellan objektet och en mätnål på den aktuella maskinen. En 
maskin som kan användas för den här typen av insamling av data är en koordinatmätmaskin 
(CMM). En CMM kan ha en noggrannhet på mikrometer. Den kan även använda sig av ett 
optiskt mätverktyg vilket använder laser eller vitt ljus för att läsa av ytan. Beroende på vilket 
material föremålet är tillverkat av kan olika mätverktyg användas. Optisk avläsning kan vara 
rekommenderat om ett mjukt material använts. Däremot kan en mätnål vara bättre lämpad för 
blanka eller transparenta hårda ytor. Inom bilindustrin är det vanligt att använda 
koordinatmätmaskiner för att kvalitetskontrollera produkter. De används även vid utvecklingen 
av nya produkter. Speciellt det yttre på en produkt kan först tas fram som en fysisk modell. 
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Denna förs sedan över till ett CAD-program där inre komponenter som exempelvis elektronik 
passas in. 
Volvo använder sig av optiska mätinstrument för att kontrollera toleranser. Detta medför att de 
snabbt kan återskapa och analysera en produkts yta. Avvikelser visas sedan färgkodat på ytan. 
Systemet har tagits fram i samarbete med Metris [3]. De har även förutom CMM-system tagit 
fram en bärbar handhållen skanner som enkelt kan läsa av ytor optiskt och upptäcka avvikelser.  

3D-skanners läser av ytorna optiskt. En del kan även registrera färger på föremålet och dessa 
maskiner används ofta inom underhållningsbranschen men även inom industrin. En nackdel med 
skanners är att de endast kan registrera ytor som är i deras synfält och som inte är parallella med 
den laser som läser av ytan. Det är därför nödvändigt att rotera på objektet och göra flera 
avläsningar. 

En annan metod som klarar av komplicerade former och som även kan läsa av geometrier inne i 
modellen är datortomografi som i huvudsak används inom sjukvården. Datortomografi kan vara 
mycket användbar för att visualisera eller undersöka en färdig eller en redan existerande produkt.  

2.3 Format 
CAM-programmet Modela Player 4 som i detta projekt används för fräsning av manöverkulan är 
utvecklat av Roland DG Coroporation [4]. Programmet kan behandla en antal olika filformat. 
Dessa presenteras nedan. 

IGES – Detta format utvecklades på sent 70-tal av National Institute of Standards and 
Technology [5] och skapades först och främst för att överföra ritningar mellan olika CAD-
program. Det är idag utvecklat så att överföring av hela 3D-modeller är möjligt. Om IGES-
formatet ska användas i fräsens CAM-program kräver det att endast ytorna av modellen är 
sparade. Programmet klarar alltså inte att importera solider eller 2D-ritningar av detta format.  

STL – Det är ett format som endast skapar ytan av en 3D-modell, den skapar alltså inte en solid 
av modellen. Dessutom bortser formatet ifrån visuella egenskaper som färger och texter. 
Formatet finns i två typer, Binärt och ASCII [6]. Kort sagt kan man säga att ASCII-formatet 
beskriver en geometri bättre än ett binärt format. Följden av detta blir att ASCII-formatet skapar 
en mycket större fil än Binär-formatet, vilket gör det senare formatet mer vanligt hos användare 
eftersom detta format spar plats i hårddisken. Formatet är skapat av 3D Systems [7]. 

STEP – Utvecklades 1984 av STEP Tools Inc. [8] och är idag en ISO-standard för 
informationsöverföring mellan alla typer av CAx-program (som t.ex. CAD, CAM och CAE) från 
olika varumärken.  

DXF – Utvecklat av Autodesk. Används för att överföra ritningar och kartor mellan olika 
system. Även detta format finns i de två typerna Binär och ASCII [9].  

XVL – Utvecklat av Lattice3D. Det är ett format som komprimerar 3D-modeller med hjälp av 
algoritmer [10].  

MODELA Player – Det är CAM-programmet Modela Players egna format. Används i version 3 
och framåt. 

PARASOLID – Detta format fungerar inte i CAM-programmet men är en standard för CAD-
modellering. Formatet är från början utvecklat av Shape Data men numera ägd av Siemens PLM 
Software [11]. Formatet klarar endast av 3D-data och alltså inte 2D-data. PARASOLID kan 
sparas i två olika varianter .x_t och .x_b. Formatet .x_b sparas i binärt format vilket är mindre 
känsligt vid omvandlingar från binärt till textformat. 
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Eftersom den metod som kommer att beskrivas utgår från att en modell är skapad i Solid Edge 
[12], så kommer inte alla format att kunna användas. Av de ovan nämnda formaten stödjer 
endast IGES-, STL- och STEP-formatet både Solid Edge och Modela Player 4.  

Vissa av ovan nämnda format använder NURBS för att bygga upp modeller. NURBS är kurvor 
och ytor som används inom datorgrafiken. Dessa skapar mellan punkterna i rymden mjuka 
övergångar och banor. På matematisk väg tas kurvformen fram. Eftersom kurvorna tas fram 
matematiskt är ytornas upplösning oberoende av om storleken på modellen ändras [13]. 
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3  METOD 
Detta kapitel behandlar metoderna för fräsning och skanning, med ingående beskrivning av 
tillvägagångssättet. Även nödvändig information kring båda dessa metoder tas upp. 

3.1 Fräsmetod 
Fräsmaskin 

Den fräsmaskin som används är av märket MODELA MDX-40 och det är en prototypfräs från 
Roland DG Corporation som kan fräsa ut modeller av skapade CAD-modeller i 3D-format. För 
att bli bekant med terminologin och hur fräsmaskinen fungerar är det rekommenderat att läsa 
igenom fräsens manual [14]. Till det här projektet har en CAD-modell skapats av den haptiska 
konsolen Novint Falcon som är utvecklad av spelföretaget Novint [15]. Till fräsmaskinen ingick 
ett tillhörande CAM-program, med namnet Modela Player 4, som utnyttjades vid fräsning. 
Eftersom det är en modellfräs klarar den endast av ett begränsat antal typer av material. De 
vanligaste är vax, olika typer av trämaterial och polymera material. I detta projekt har i första 
hand grönskum används då det är ett mjukt material och är på så vis lätt att arbeta med, samt att 
det ger ett bra resultat. Dessutom kräver ett hårdare material långsammare matningshastigheter 
vilket leder till en längre arbetstid för fräsmaskinen.  

Fräsmaskinens koordinatsystem visas i Figur 2. I denna figur visas även en förstorad bild på 
fräsmaskinens kontrollpanel. Den översta knappen är maskinens på- och av-knapp. Knappen 
View används då fräsbordet ska matas längst fram, då luckan skall öppnas och man ska göra ett 
ingrepp i maskinen. Den lyser grönt då den står i detta läge. När den är släckt, som på bilden, är 
maskinbordet i arbetsläge och ställd i sitt origo. De två understa knapparna Up respektive Down 
förflyttar spindeln i vertikalled (Z-led). 

 

 
Figur 2. Fräsmaskinen med utritat koordinatsystem, samt förstorad kontrollpanel. 
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Kalibrering 

Innan fräsning kan påbörjas måste origo i fräsmaskinen ställas in. Med hjälp av Roland MDX-40 
Panel kan origo ställas in manuellt eller med hjälp av sensorer. Sensorerna kan med automatik 
känna av centrum av rotationsenheten och placera Y-axeln där. X-axeln måste ställas in manuellt 
och Z-axeln ställs lättast in manuellt efter det att ett verktyg monterats.  

Den automatiska kalibreringen av Y-axeln utförs först. Genom att starta Roland MDX-40 Panel 
väljs Set the [Y Origin] at the center of rotation och sedan Start Detection. Därefter följer man 
de instruktioner som löpande kommer upp på skärmen. Figur 3 visar manöverpanelen för 
fräsmaskin samt tillvägagångssättet för automatisk kalibrering.  
 

 
Figur 3. Fräsmaskinens manöverpanel. 

Efter att kalibreringen av Y-axeln är genomförd kommer den automatiskt att vilja kalibrera Z-
axeln med sensorerna. Detta steg kan hoppas över eftersom det ändå blir nödvändigt att ställa in 
denna axel manuellt när sensorpinnen byts ut mot ett verktyg i spindeln. Figur 4 visar hur 
automatisk kalibrering kan se ut. I spindeln sitter sensorpinnen och i chucken är en 
kalibreringsstav placerad. För manuell inställning av Z-axelns origo förflyttar man spindelns 
position med manöverpanelen på datorn till den pelare som är placerad på fräsbordets övre högra 
hörn, därefter sänks spindeln ned så att verktyget precis berör pelarens topp. Det är den höjd som 
chucken har sitt rotationscentrum på. För att ställa in Z-origo där markeras Set the [Z Origin] 
here på datorns manöverpanel och sedan Set. För inställning av X-axelns origo förflyttas 
spindeln manuellt till lämpligt läge och Set the [X Origin] here markeras på datorns 
manöverpanel och sedan väljs Set.  
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Figur 4. Automatisk kalibrering av fräsmaskinen. 

 

Tillvägagångssätt i CAM-programmet 

Den skapade modellen i Solid Edge öppnas i CAM-programmet, MODELA Player 4, genom File 
och sedan Open, enligt Figur 5 nedan. Inledningsvis är det nödvändigt att poängtera att 
positionspinnar måste finnas vid fräsning av sfäriska modeller, i annat fall kommer fräsen att 
fräsa lös hela modellen innan den är färdigarbetad och resultatet blir då inte vad som önskas. 
 

 
Figur 5. Öppnande av fil. 

Till fräsmaskinen finns två tillhörande operationsbord, ett helt plant bord och ett rotationsbord 
där chucken kan rotera runt maskinens X-axel. Eftersom manöverkulan är cirkulär kommer i 
detta projekt endast rotationsbordet att användas och beskrivas. För att kontrollera att rätt bord är 
inkopplat går man in under File och sedan väljs Select machine. Om rotationsbordet är inkopplad 
ska Rotary Axis Unit vara ikryssat, se Figur 6. 
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Figur 6. Val av maskinbord. 

I CAM-programmet är det möjligt att ställa in origo för CAD-modellen. Under Model och sedan 
fliken Origin finns inställningar för placering av origo i X-, Y- och Z-led. Eftersom origo för X-
axeln endast kan bestämmas för 3 olika punkter, se Figur 7, väljs det läge som stämmer bäst 
överens med den valda inställningen av origo i fräsmaskinen. Nollpunkterna för Y- och Z-axeln 
sätts i rotationscentrum för X-axeln för att inte orsaka ocentrerad modell.   

 

 
Figur 7. Inställning av origo. 

I programmet finns fyra olika bearbetningsprocesser, dessa är Surfacing, Roughing, Finishing 
och Drilling. Nedan kommer tillvägagångssättet för en process i Roughing att beskrivas. I Figur 
8 visas det första steget i en ny process och där val av typ av skärprocess väljs Cylindrical 
cutting, detta för att få en sfärisk yta. I det andra alternativet som är Indexed cutting skär 
maskinen i plan där man själv ställer in vinkeländringen mellan varje plan.  
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Figur 8. Val av operation. 

Figur 9 visar det steg i programmet där typ av verktyg väljs. Inställning av verktygsdiameter 
samt vilken typ av skär fräsverktyget har bestäms. Eftersom denna inställning genomförs för 
varje ny process är det möjligt att byta verktyg mellan varje process.  

 

 
Figur 9. Val av verktyg. 

Nästa steg i programmet är att bestämma vilket område som fräsen ska arbeta i. Detta görs 
genom att sätta ut två begränsande plan som den får arbeta mellan. I Figur 10 visas dessa plan 
som en blå och en röd linje. Dessa sätts en bit in på positionspinnarna för att inte fräsen ska skära 
igenom materialet helt. För att ändra läge på planen väljs Partial och sedan skrivs avstånden in 
från origo. I det här exemplet används manöverkulans låspinne som en positionspinne. Förutom 
inställning av arbetsområde är det även möjligt att ställa in vilken start- och slutvinkeln 
arbetsstycket ska ha samt hur djupt fräsen får arbeta. Eftersom modellen ska bearbetas hela 
varvet runt så sätts startvinkeln till noll grader och slutvinkeln till 360 grader. Djupet beskriver 
mellan vilka nivåer verktyget är tillåtet att arbeta och genom att skriva in starthöjden lika med 
arbetsstyckets topphöjd och sluthöjden till noll, som är placerad i centrum av arbetsstycket, 
kommer fräsen att arbeta mellan dessa två nivåer och den identifierar själv bearbetningsvägen. 
Inställningarna av de två sistnämna inställningarna visas även de i Figur 10. 
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Figur 10. Inställning av arbetsområde. 

Efter inställning av arbetsområde bestäms vilken typ av väg som verktyget ska gå. I Figur 11 
väljs Scan lines, som automatiskt känner av modellens ytor och skapar en verktygsbana efter 
denna. I rullmenyn under Scan lines kan man bestämma om verktyget ska gå axiellt eller radiellt. 

  

 
Figur 11. Skapande av verktygsväg. 

Därefter väljs vilken matningshastighet som fräsen ska ha i samtliga riktningar och hur stort 
arbetsdjupet ska vara. Även spindelhastighet och hur stor marginal som ska lämnas kvar till 
finbearbetningen går att ställa in. Inställningsrutorna kan studeras i Figur 12 nedan. Initialvärden 
som automatiskt  kommer upp är beroende av vilket material som ställts in i huvudfönstret. 
Arbetstiden för fräsen beror väldigt mycket på vad man väljer för inställningar här. För att 
erhålla en finare modell väljs lägre värden på matningshastighet och skärdjup. 
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Figur 12. Instälning av bearbetningsdata. 

Om flera operationer ska genomföras kan det vara lämpligt att namnge dem. Detta gör man i det 
sista steget som visas i Figur 13. När man klickar på Finish skapar programmet operationen med 
de inställningar som valts.  

 

 
Figur 13. Namngivning av operationen. 

I Figur 14 visas den färdiga operationen i trädet till höger. De blå linjerna runt manöverkulan 
visar verktygets väg. Om en till operation skapas kommer den att hamna under den redan 
skapade i operationsträdet.  
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Figur 14. Färdig bearbetningsprocess och verktygsbanor. 

Innan bearbetningen kan starta klickar man på knappen Cutting position som finns i nedre högra 
hörnet, enligt Figur 15. Där går det att ändra verktygets up height. Det är på den höjd som 
verktyget är fritt och kan röra sig med maximal matningshastighet. Programmet anger först ett 
värde som förslag, vilket i princip är spindelns toppläge beroende på vart origo är placerat i 
vertikalled. Väljs därför ett mycket högt värde som är högre än dess topphöjd, så kommer fräsen 
automatiskt ha sin maximala matningshastighet vid det högsta läget. För att starta fräsningen 
klickas knappen Cut, som hittas längst ner i programfönstrets högra hörn. 
 

 
Figur 15. Inställning av fräsens toppläge.  

Förslagsvis är att i början vara beredd på fräsens nödstoppknapp som finns uppe i det högra 
hörnet på fräsen, detta då det inte är säkert att den uppför sig som man tänkt sig alla gånger. 
Fräsen kommer sedan att sköta sig själv och arbeta igenom varje skapad operation i tur och 
ordning. Har man ställt in olika verktyg i olika operationer behövs det göras ett verktygsbyte 
mellan operationerna. Programmet kommer själv att pausas när ett verktygsbyte blir aktuellt, 
vilket kan studeras i Figur 16 nedan. Man trycker på View på fräsmaskinen och byter sedan 
verktyg. Eftersom origo i Z-led är inställd efter det första verktyget behövs ett nytt origo ställas 
in för det nya verktyget. Stäng först luckan på fräsmaskinen och tryck återigen på View. Öppna 
därefter Rolands manöverpanel på datorn och genom den ställs Z-led in enligt tidigare 
beskrivning. 
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Figur 16. Verktygsbyte. 

Vid avslutad process stannar maskinen i arbetsläge och genom att trycka in view på fräsmaskin 
matas bordet fram och den färdiga modellen kan plockas ut.  

3.2 Skanningsmetod 
Tillvägagångssätt 

Skannern som används är en Roland Picza LPX-600 från Roland DG Corporation med 
tillhörande skanningsprogram. För mer information om skannern är det rekommenderat att läsa 
skannerns manual [16]. För att påbörja skanningen placeras först objektet som skall skannas mitt 
på rotationsbordet enligt Figur 17. Därefter stängs luckan och skannern slås på. Observera att 
luckan inte bör öppnas före arbetet är färdigt. 

 

 
Figur 17. Först placeras objektet som skall skannas på rotationsbordet. 

För att påbörja skanningen öppnas programmet Dr. Picza3 som är ett program utvecklat av 
Roland DG Corporation. Tryck på Scan för att få fram skanningsalternativen, se Figur 18. 
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Figur 18. SCAN öppnar skanningsalternativen. 

Under Scan kan man välja mellan plan skanning och rotationsskanning, vilket illustreras i Figur 
19. Plan skanning är det alternativ som alltid fungerar. Detta alternativ innebär att skannern 
skannar av ett plant område för att sedan vrida rotationsbordet till nästa läge. Plan skanning 
innebär alltså inte att skanning endast sker från en sida utan detta är något som ställs in senare. 
Rotationsskanning kan väljas om objektet är rotationssymmetriskt men vid osäkerhet är det 
säkrast att välja plan skanning. Nedan beskrivs metoden för plan skanning men det mesta är 
tillämpbart även vid rotationsskanning. 

 

 
Figur 19. Plan skanning väljs. 

Nu är det dags att göra inställningarna som definierar upplösning, område och antal ytor som ska 
skannas. Figur 20 nedan samt tillhörande text presenterar dessa inställningar. 
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Figur 20. Förinställningar vid skanning. 

1. Definiera hur många ytor som skall skannas. Skanning sker alltid horisontellt och det 
som ställs in är i princip mellan vilka vinklar som skannerns sensor rör sig. Ändras inte 
vinkeln ställs den automatiskt till ett standardvärde som vanligtvis fungerar bra. Vill man 
själv kontrollera vinkeln görs detta genom att först välja vilken yta man skall ändra 
vinkeln på. Klicka på knappen bredvid rullgardinsmenyn för att välja yta. Ändra sedan 
vinkeln under Angle. Fler ytor ger ett större överlapp och därmed en noggrannare 
skanning. 

2. Här ställs det plana skanningsområdet in. För att undvika att skanningen tar för lång tid 
samt att minimera det utrymme filen kräver på hårddisken är det bra att begränsa området 
så nära inpå skanningsobjektet som möjligt. Detta kräver att måtten för var skanningen 
skall ske är kända, vet man inte om dessa finns möjligheten att göra en preview. Detta 
innebär att en snabbskanning körs vilket låter användaren se ungefärliga konturer på 
skanningsobjektet. Funktionen är något tydligare vid rotationsskanning än vid plan 
skanning men trots detta bör man på förhand undersöka vilka mått som skall skannas. 

3. Ställ nu in upplösningen i vertikalled samt horisontalled. Är det många fina detaljer som 
skall skannas kan det vara bra att redan från början välja en hög upplösning. Tänk dock 
på att hög upplösning för helmodellsskanning tar lång tid och stor plats på hårddisken. Är 
det inte absolut nödvändigt kan det vara att rekommendera att påbörja skanningen med en 
lägre upplösning först, en så kallad grovskanning för att sedan komplettera med en eller 
flera återskanningar på de områden där det krävs. 

4. I detta område syns den beräknade storleken på filen. Trycker man på den röda pilen kan 
man även få fram beräknad tidsåtgång. 

5. När användaren är nöjd med inställningarna är det bara att börja skanningen genom Scan. 
Skanningsprocessen visas i Figur 21. 
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Figur 21. Skanningsprocessen. 

Om programmet frågar om det ska visa en förhandsgranskning i realtid under 
skanningsprocessen kan det vara klokt att stänga av denna möjlighet för att spara tid och 
processorkraft. När skanningen är färdig finns det tre olika visningsalternativ att välja mellan, 
dessa kan ses i Figur 22 och 23.  

 

  
Figur 22. Visning med respektive utan dolda linjer. 

 
Figur 23. Visning med renderad yta. 
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Är man inte nöjd med skanningen finns det möjligheter till att återskanna. Till vänster i Figur 24 
kan en antydan till en defekt synas. Upplösningen är ej tillräcklig för att den tydligt ska avbildas. 
Dock kan denna defekt tydligt ses i den fysiska modellen till höger i Figur 24. 

 

  
Figur 24. Defekt på ytan. 

Vid återskanning finns flera valbara alternativ. Det som vanligtvis rekommenderas är att samma 
metod som användes vid den ursprungliga skanningen skall användas vid återskanningen. För att 
återskanna trycker man på knappen bredvid den gröna Scan-knappen och väljer sedan den 
återskanningsmetod som anses lämplig. I exemplet nedan väljs plan skanning, se Figur 23. 

 

 
Figur 25. Återskanningsmetoder. 

Markera det område som skall skannas mer noggrant genom att dra markören och hålla in 
vänster musknapp. I exemplet är målet att tydliggöra defekten på den urfrästa manöverkulan, 
därför markeras detta område i Figur 26. 
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Figur 26. Område som ska förfinas. 

Nu dyker återigen rutan för skannerinställningarna upp, denna gång med skillnaden att området 
är förbestämt. Detta innebär att den enda inställningen som behöver justeras är upplösningen. 
Välj lämplig upplösning i den markerade rutan i Figur 27 (i exemplet valdes 0,2 millimeter på 
både vertikal- och horisontalled) och tryck på Scan. 

 

 
Figur 27. Återskanningens upplösning väljs. 
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Resultatet från återskanningen kan ses i Figur 28 nedan. Defekten syns nu tydligt. Anser man sig 
missnöjd med någon yta kan processen göras om på andra ytor, med andra inställningar eller 
med en annan återskanningsmetod. Observera att alla typer av ytor och vinklar inte går att 
skanna, mer om det här nedan i avsnitt Begränsingar i skanningsprocessen. 

 

 
Figur 28. Förtydligad avbildning av defekten. 

Anses resultatet som bra eller gott nog är det dags att exportera filen. Skanningsprocessen är nu 
avklarad. Exportering av filen görs genom File-Export. Sedan väljs det filformat som skall 
användas vid exporten. Vid 3D-skanning krävs det allt som oftast en del bearbetning av 
inskannad data före ett CAD-program klarar att läsa filen. Därför exporteras filen som ett ”Point 
cloud”, se Figur 29. Detta format innebär att de inskannade punkterna lagras som just 
punkter/koordinater i en textfil. Välj File-Export-Point cloud för att exportera filen som ett Point 
cloud. Därefter frågar programmet hur punkterna ska lagras, det vill säga hur punkterna skiljs åt. 
Varianterna som finns är Tab, Space samt Comma. I exemplet valdes Tab. Vad som väljs beror 
på vilket program som skall användas för efterbearbetning av skanningsdatan. Nu är det dags att 
bearbeta den inskannade datan i programmet Rhinoceros 3.0 [17]. 

 

 
Figur 29. Exportering av modellen i Point Cloud formatet. 
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Bearbetning i Rhinoceros 3.0 

Starta Rhinoceros, skriv in Import i Command-rutan. Alla kommandon exciteras med hjälp av att 
trycka på Enter. Under Files of type välj Points file. Lokalisera filen, markera denna och tryck på 
Open, se Figur 30. 

 

 
Figur 30. Val av fil. 

Inledningsvis visar programmet en ruta som frågar hur punkterna ligger lagrade. Klicka i det 
alternativ som stämmer överens med det val som gjordes vid exporteringen från Dr. Picza3. 
Rhinoceros känner vanligtvis av automatiskt vilket alternativ som är det rätta. Klicka nu ur rutan 
under Options som är markerad i Figur 31. Anledningen till detta är att punkterna skall kunna 
behandlas enskilt. Om rutan är ikryssad går det ej att ta bort enskilda punkter utan datan 
behandlas som ett moln där alla punkter är sammankopplade. 

 

 
Figur 31. Importeringsinställningar. 

För att få en form som efterliknar det inskannade objektet kan det krävas att punkter läggs till där 
skannern inte har kommit åt. Det går att lägga till punkter genom att skriva in kommandot 
Points. Tänk på var punkterna hamnar i rymden, lägger du till dem i Top view hamnar de på 
höjden som är angiven i Front view. Höjden definieras genom koordinataxlarna som kan ses i 
Figur 32 nedan. För att bestämma denna höjd kan du trycka på tangenterna Control samt a och 
sedan dra alla punkter till önskad höjd genom att hålla in tangenten Shift samt den högra 
musknappen.  
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Figur 32. Punkter som placeras i det röda området i Top view hamnar på höjden som visas i det röda området i 

Front view. 

När alla hål i modellen är lagade markeras alla punkter ovan. Därefter skrivs kommandot 
MeshFromPoints in i kommandorutan. Tryck på Enter ännu en gång om du inte vill ändra 
standardinställningarna för skapandet av meshen. För att sedan spara tid och processorkraft kan 
man välja att reducera meshen. För att göra detta används kommandot ReduceMesh. I Figur 33 
visas de alternativ som kan väljas. Välj antingen att reducera till ett visst antal polygoner eller att 
reducera meshen med en viss procentsats. 

 

 
Figur 33. Reducering av meshen. 

Markera nu den nyskapade meshen och skriv in kommandot MeshToNurb. Detta kommando 
skapar NURBS-ytor som möjliggör CAD-hantering. Detta steg är nödvändigt för att sedan kunna 
exportera filen i IGES- eller PARASOLID-format. Markera din nyskapade Polysurface och skriv 
in kommandot Export. Välj format och tryck på Save. Formaten som fungerar i Solid Edge är 
STEP, IGES eller PARASOLID. När programmet sedan frågar vilken variant av det redan valda 
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formatet är det lämpligt att välja antingen Default eller den variant som är kompatibelt med det 
program man sedan kommer att använda, i exemplet valdes Solid Edge, se Figur 34. 

 

 
Figur 34. Val av exportformatets typ. 

Formaten ovan genererar en yta bestående av ett antal polygoner beroende på hur fin mesh man 
tidigare valt. Solid Edge känner av dessa polygoner som ytor. Från dessa går det att dra ut 
Protrusions. Det går däremot inte att göra Cutouts och andra modifikationer. Detta gäller för 
exemplet beskrivet i denna guide. Troligen bör det gå att få till PARASOLID-filer som klarar alla 
operationer som finns i Solid Edge. Mer om denna problematik kan läsas under rubriken 
Diskussion. 
 
 
Importera filen till Solid Edge 

Starta Solid Edge. Välj Open existing document och lokalisera filen. Under Options kan man 
beroende på filformat göra ett antal olika importinställningar. Här väljer man hur Solid Edge 
skall behandla den importerade modellen. Väljer man att ha till exempel Heal and stitch ikryssad 
kommer Solid Edge att försöka laga små håligheter och defekter som uppstått vid genereringen 
av meshen i Rhinoceros. Tryck sedan OK och Open. Tillvägagångssättet visas i Figur 35. 

 

 
Figur 35. Importering av fil till Solid Edge. 
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Välj att öppna filen som en part-fil (normal.par) när programmet frågar. Beroende på hur väl 
förarbetet är utfört öppnar Solid Edge modellen. Om programmet låser sig innebär det antingen 
att filen är för stor och krävande för datorn eller att det finns ytor som genererats vid skapandet 
av modellen som Solid Edge inte kan tolka. Det bör även gå att öppna en PARASOLID-modell 
om förarbetet är väldigt välgjort, det vill säga inga hål i ytan eller underliga formationer som 
uppstått vid meshningen. På detta vis bör det alltså gå att få in en fullt fungerande modell i ett 
CAD-program. Detta har dock inte lyckats under projektets varaktighet. 
 
 
Begränsningar i skanningsprocessen 

Objektet som skall skannas får inte vara högre än 406,4 millimeter. Det får inte heller ha någon 
del som har större radie än rotationsbordet, detta motsvarar en bredd på 254,0 millimeter. 

Då skannerns sensor läser av objektet horisontellt fungerar heller inte de objekt vars ytor har 
vinklar som är mindre än 20 grader från ett tänkt horisontalplan. Ytor som döljs av en annan yta, 
t.ex. håligheter eller urgröpningar kommer inte heller att synas vid en skanning. Skannas objekt 
med dessa egenskaper kommer t.ex. de grunda vinklarna att betraktas som tomrum då 
laserstrålen ej reflekteras tillbaka mot sensorn. Det inskannade objektet kommer alltså att få en 
korrekt återgivning på de ytor som är tillåtna medan det kommer att te sig som ett tomrum på de 
ytor som är otillåtna. Exempel på hur det kan se ut visas i Figur 36 nedan. 

 

 
Figur 36. Vinkel mindre än 20 grader från horisontalplanet. 

Begräsningar för vilka objekt som går att skanna finns också i objektets yta. De ytor som passar 
bäst till att skanna är ljusa färger som t.ex. vit, gul och röd. Ytor med mörka färger som t.ex. 
svart och blått kan i vissa fall fungera mindre bra. Transparenta ytor fungerar inte heller speciellt 
bra utan det som eftersträvas är ytor som inte skickar vidare ljus in i objektet. Detta innebär 
också att ytor som består av tyg och liknande material med förhållandevis grova ytor fungerar 
mindre bra att skanna. Är materialet väldigt blankt och reflekterar allt för mycket ljus bör dessa 
material också undvikas då det finns möjlighet till detta. 
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4  RESULTAT  
I följande kapitel behandlas resultaten från projektets respektive delar. Resultaten har delats upp 
och redovisas separat för CAD-modellen, fräsen och skannern. 

4.1 CAD-modell 
I målet för projektet ingick en CAD-modell. I denna skulle de viktigaste kinematiska delarna 
ingå och i en sammanställning fungera kinematiskt som den verkliga konsolen. Modellen över 
manöverkulan gjordes i två olika varianter. En mer detaljerad för den sammansatta modellen och 
en förenklad som användes till fräsens CAM-program, som sedan frästes ut. I rapportens bilaga 
finns en detaljerad ritning av den omodifierade manöverkulan och en ritning som täcker 
ändringarna av den modifierade manöverkulan. 

CAD-modellen av den haptiska konsolens kinematiska delar visas i figurerna nedan. Den första 
bilden, Figur 37, visar de olika komponenter som ingår i konsolen. Dessa är enligt 
figurnumreringen: 

1. Manöverkula som konsolen styrs och kontrolleras med. 

2. Infästning för manöverkulan. 

3. Led som medför två frihetsgrader. 

4. Länkarm med rotation i en dimension. 

5. Styrarm som kan rotera och förflytta länkarmen i en plan rörelse. 
 

 
Figur 37. Kinematiska komponenter 

Figur 38 visar en sammanställning av de olika delarna. Dessa kan tillsammans röra 
manöverkulan 3-dimensionellt. 
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Figur 38. Sammanställning av konsolen. 

Manöverkulan som visas nedan användes i sammanställningen. Den togs fram med hjälp av 
dimensionerna från konsolens kula och användes sedan efter modifiering till fräsningen. 

 

 
Figur 39. Manöverkula. 

I Figur 40 visas den förenklade manöverkulan. Det var nödvändigt att minska storleken på 
bottenplattan. Denna var för stor för att fräsen skulle kunna bearbeta hela manöverkulan i ett 
stycke. Bottenplattan bedömdes vara en mindre viktig del av manöverkulan varför den 
omformades enligt figuren för att få plats i fräsen. Även spåret på låspinnen valdes bort. Detta 
eftersom spåret hade försvagat och riskerat att orsaka brott under bearbetning i fräsmaskinen. En 
positionspinne lades till på toppen av sfären för att hålla fast manöverkulan under bearbetningen. 
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Figur 40. Modifierad manöverkula med positionspinne. 

4.2 Fräs 
De format som importerades från CAD-programmet till CAM-programmet var IGES-, STL- och 
STEP-formatet. Identiska operationer genomfördes för samtliga format och resultatet av kulan 
blev likadant i alla tre fallen. För att fräsa ut manöverkulan skapades 3 operationer, Surfacing, 
Roughing och Finishing. En ytbearbetning i form av Surfacing gjordes för att få bort överflödigt 
material på arbetsstycket, och för att få ett bra utgångsläge för att sedan börja fräsa ut själva 
modellen. Tanken för Roughing var samma sak, men i den operationen arbetar den efter 
modellens form och lämnar en marginal till den slutliga formen, som operationen Finishing 
slutligen tar bort. Skärparametrar för respektive operation presenteras nedan. Dessa parametrar 
användes vid bearbetning i grönskum. Om ett hårdare material används krävs lägre 
matningshastigheter och mindre skärdjup. 

Tabell 1. Skärparametrar för Surfacing. 

Operation: Surfacing  
Verktyg Pinnfräs, plant skär, θ  6 mm 
Matningshastighet XY 10 mm/s 
Matningshastighet Z 10 mm/s 
Spindelhastighet 8000 rpm 
Skärdjup 10 mm 
Stigintervall 3,6 mm 
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Tabell 2. Skärparametrar för Roughing. 

Operation: Roughing  
Verktyg Pinnfräs, plant skär, θ  3 mm 
Matningshastighet XY 10 mm/s 
Matningshastighet Z 10 mm/s 
Spindelhastighet 10 000 rpm 
Skärdjup 6 mm 
Stigintervall 2,2 mm 

Tabell 3. Skärparametrar för Finishing. 

Operation: Finishing  
Verktyg Pinnfräs, plant skär, θ  3 mm 
Matningshastighet XY 10 mm/s 
Matningshastighet Z 10 mm/s 
Spindelhastighet 9 000 rpm 
Skärdjup - 
Stigintervall 0,7 mm 

 
I metoden beskrevs inställning av verktygsbanor, där de kunde gå axiellt eller radiellt. Efter 
genomförda urfräsning med båda inställningarna visades det sig att resultaten blev lika. Dock så 
rekommenderas axiell arbetsväg då datorns processtid vid skapande av verktygsbanan i 
programmet är betydligt kortare för den axiella än vad den är för den radiella arbetsvägen.  
Den färdiga modellen visas i Figur 41, där positionspinnar skurits bort. 

 

 
Figur 41. Foto av den urfrästa manöverkulan. 

Tabell 4 presenterar utvalda dimensioner på manöverkulan. Dessa jämförs mellan ritningen av 
CAD-modellen och de uppmätta från den urfrästa modellen. CAD-modellens ritningar finns 
bifogade i bilagan.  
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Tabell 4. Manöverkulans dimensioner enligt CAD-modell och uppmätta på fräsmodell. 

 Enligt ritning [mm] Uppmätt [mm] Avvikelse [%] 
Sfärdiameter 46,0 46,5 1,1 
Bottenplatta, diameter 35,0 35,2 0,6 
Bottenplatta, tjocklek 8,0 7,8 2,5 
Låspinne, bredd 9,5 9,7 2,1 
Låspinne, tjocklek 5,4 5,6 3,7 
Totalhöjd, bottenplatta till 
sfärtopp 59,0 58,8 0,3 

 
Ur Tabell 4 kan det studeras att största procentavvikelsen uppträder på låspinnen med en 
avvikelse på 3,7 %, medan största dimensionsavvikelsen sker på sfären och uppmäts där till 0,5 
mm. 

4.3 Skanner  
I exemplet valdes en skanningsupplösning på 0,6 mm både i vertikalled och horisontalled. 
Antalet ytor som skannades var fem stycken. Därefter ansågs modellen fullgod för ändamålet. 
Skannerns begränsningar gjorde att vissa håligheter fanns i modellen. Detta var dock inget som 
kunde åtgärdas genom återskanning varför denna del utelämnades för manöverkulemodellen. 
Från skanningsprogrammet exporterades modellen som ett punktmoln där punkterna åtskiljdes 
av ”Tab”. Denna fil importerades sedan i Rhinoceros där olika inställningar provades. Punkter 
lades till vid låspinnens nedre del samt vid plattans övre och nedre del för att laga hålen i ytan. 
Meshen täckte nu alla hålrum men var trots detta inte speciellt fin vid kanterna. Troligtvis var det 
detta som gjorde att det ej gick att skapa en fullgod CAD-modell. För att datorn, med vilken 
projektet utfördes, skulle klara av att öppna de nygenererade modellerna tvingades meshen 
reduceras med 80%. Detta gjorde att polygonelementen blev klart synliga och den runda kulan 
blev kantig, se Figur 42. Meshen omvandlades till NURBS-ytor och exporterades sedan till 
STEP-format. Resultatet efter import i Solid Edge kan ses i Figur 42. Detta format tillät endast 
extrudering av ytor och kroppar via Protrusions i Solid Edge på polygonytorna och de 
fördefinierade planen men tillät inte modifikation av den inskannade modellen på annat vis. 

 

 
Figur 42. Det färdiga resultatet. 
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Upplösning    
För att avgöra vilken upplösning som skall användas på skanningen visas den inskannade 
manöverkulan i olika upplösningar. Alla försök har gjorts med plan skanning och fem ytor. 
Upplösningen i vertikalled har ställts till samma som den i horisontalled. 

I Figur 43 visas Försök 1: 2 millimeters upplösning till vänster och Försök 2: 1,2 millimeters 
upplösning till höger. 

 

  
Figur 43. Försök 1 och 2. 

I Figur 44 visas Försök 3: 0,6 millimeters upplösning till vänster och Försök 4: 0,2 millimeters 
upplösning till höger.  

 

  
Figur 44. Försök 3 och 4. 
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5  DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

5.1 Diskussion 
Ett problem med fräsen var att det var svårt att veta exakt var origo befann sig. Eftersom ett 
origo ställdes in för fräsen och ett annat i CAM-programmet var det först svårt att veta om de 
olika koordinatsystemen stämde överens. Detta klarnade dock när fräsen sattes på och började 
arbeta. Det var viktigt att vara observant första gången man körde ett program. Det fanns en viss 
risk att spindeln kunde köra för långt och kanske krocka i någon annan maskindel om inte origo 
hade ställts in korrekt. För att undvika kollisioner mellan verktyg och maskinbord visade det sig 
att en bra punkt att placera fräsens X-origo på var ett par centimeter ut till höger om chucken. 
Om X-origo i CAM-programmet placeras i motsvarande punkt, till vänster i modellen, innebär 
det att fräsen kommer bearbeta arbetsstycket åt höger där risken för kollision är mindre. 
Eftersom det är en ganska liten fräs finns inte så mycket arbetsutrymme och därför blir 
marginalerna till fräsens komponenter ganska små när en förhållandevis stor modell som 
manöverkulan tas fram. Ett problem som uppstod var att ett relativt långt verktyg var nödvändigt 
för att nå ner och ta fram manöverkulans hals. Detta gjorde att verktygsspetsen (även med 
spindeln i toppläge) hamnade långt ner och på nästan samma nivå som chuckens ovansida. Detta 
medförde i sin tur att om arbetsstycket stack upp ovanför chucken skulle verktyget kollidera med 
denna. På grund av manöverkulans storlek behövdes ett tvärsnitt lika stort som chucken. 
Problemet löstes genom att noggrant skära ner arbetsstyckets tvärsnitt till samma dimension som 
chucken. 

Används det plana maskinbordet minskar dock risken för kollisioner då det inte finns några 
uppstickande komponenter. Det plana maskinbordet kan även klara av större arbetsstycken men 
den frästa produktens formgivning blir kraftigt begränsad.  

Vid urfräsning av manöverkulan testades olika typer av verktyg. Det visade sig att tidsåtgången 
minskades betydligt vid bearbetning med först ett grovt verktyg på grovbearbetningen och ett 
finare verktyg på finbearbetningen. Med ett grövre verktyg kan högre matningshastigheter hållas 
och den behöver inte fräsa i lika många banor. Trots den tillkommande tiden för kalibrering vid 
ett verktygsbyte så sparas mycket tid, speciellt när stora modeller tas fram. 

De beräknade avvikelserna på modellen av manöverkulan uppgick som mest till 3,7 %. Troliga 
orsaker bakom avvikelserna kan vara vibrationer i fräsen och små felinställningar av nollpunkter 
hos respektive axel. Mätfel samt inexakta mätinstrument kan även ha påverkat resultatet. 

Vid inskanning av ett objekt beror resultatet till stor del på hur formen och ytan på det 
inskannade objektet ser ut. Den andra stora faktorn som påverkar resultatet är tiden. Hur lång tid 
skanningen får ta, hur lång tid som kan läggas på efterarbete och så vidare. Alla moment som 
beskrivits ovan är tidsödande och kräver tålamod om ett bra resultat skall uppnås. Skall finare 
modeller skapas krävs även en viss datorkraft för att klara av detta. Beroende på ändamålet med 
den inskannade modellen kan en viss upplösning vara bättre än en annan. Modeller med små och 
fina detaljer kräver finare upplösning. För visualisering i form av bilder är detta ett lämpligt val. 
För användning som underlag till CAD-modell är det lämpligare med grövre upplösning om inte 
tillräcklig datorkraft finns tillgänglig. 

Vid efterbearbetningen av inskannad data spelar kunskapen i bearbetningsprogrammet stor roll. 
Förkunskaperna när detta projekt utfördes fanns i Solid Edge men alla övriga program 
utforskades under projektets gång. Kunskaperna i bearbetningsprogrammet Rhinoceros var alltså 
knapphändiga och det är möjligt att ett bättre resultat hade kunnat uppnås om mer tid till 
projektet hade funnits. Troligen hade det varit möjligt att skapa en PARASOLID-fil som är fullt 
editerbar i CAD-program om kunskapen för att förändra meshen för att skapa ytor vars derivator 
inte är diskontinuerliga hade funnits. I nuläget går det alltså endast att skapa Protrusions från 
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polygonytorna, detta är något som kan vara till viss hjälp vid konstruktion av t.ex. kåpor som 
skall täcka det skannade objektet och liknade. Däremot går det inte att utföra några andra 
operationer från de inskannade ytorna. 

Det är möjligt att denna process skulle gå att förenkla något om andra programvaror finns 
tillgängliga. Skannern har ett medföljande bearbetningsprogram som tyvärr inte var tillgängligt 
för vår del. Troligt är dock att även detta samt liknande program som är avsedda att användas vid 
konstruktionsändamål för 3D-skannade objekt kräver att personen som arbetar med dem har 
kunskap om programmet och hur man modifierar ytor så att de går att använda vid konstruktion. 
Det är med stor sannolikhet så att inte ens de mer avancerade programmen vars uppgift är att 
göra om 3D-skannad data till CAD-filer klarar av detta helt automatiskt utan denna typ av 
process kräver att man sätter sig in i program och ändamål. 

Syftet med att skanna in objekt består av två huvudsakliga mål. Delen som behandlar 
visualiseringen av objektet är uppfyllt. Därmed är det möjligt att jämföra objekt och sätta in dem 
i sammanhang rent visuellt. Den del som däremot inte har uppfyllts helt är att använda inskannad 
data för konstruktionstillämpningar. Denna uppgift är troligtvis möjlig att lösa om mer tid och 
kunskap funnits.   

5.2 Slutsats 
Slutsatser presenteras punktvis. 

• Oavsett vilket fungerande filformat som användes i CAM-programmet blev resultaten 
samma vid fräsningen.  

• Modeller mycket större än manöverkulan rekommenderas inte att tas fram i den roterande 
chucken. 

• Om arbetsstycket är högre än chucken kan detta leda till kollision mellan verktyg och 
arbetsstycke. 

• Använd verktygsbyte för att spara tid. 

• Placera fräsens X-origo lite till höger om chucken. 

• Geometrin och ytan på det inskannade objektet har stor betydelse för skanningsresultatet. 

• För att använda inskannad data till konstruktion krävs bearbetning och insikt i avancerade 
program. 
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6  FRAMTIDA ARBETE 

6.1 Framtida arbete 
I Referensramen beskrevs i korta texter de alternativa tillverkningsmetoderna till vanlig fräsning 
som använts i detta projekt. Ett framtida arbete skulle i denna mening vara att beskriva en metod 
genom att använda sig av stereolitografi eller en 3D-skrivare istället för en fräsmaskin.  

I ett framtida projekt kan den urfrästa modellen skannas in och därefter utgående från den 
nyskapade virtuella modellen återigen fräsa ut manöverkulan. De båda modellerna kan sedan 
jämföras och utvärderas. En undersökning av dimensionsförändringar mellan originalet och 
kopian vid en hel sådan processcykel kan vara lämplig. En analys kan sedan utföras där antalet 
cykler bestäms innan toleranserna inte längre uppfylls eller då geometrin ändrats för mycket. 
Metoder för att motverka förvrängningen som uppkommer vid upprepade inskanningar och 
urfräsningar bör undersökas. 

En fråga som kvarstår från projektet är hur en CAD-modell som kan användas för 
konstruktionsarbete skall tas fram. Detta innebär att problemet som uppstod i detta arbete med 
ytor som inte är kontinuerliga måste lösas. Det finns flera program som används till detta, ett 
program som skulle vara intressant att arbeta i är XOR/RedesignTM [18]. Detta program är 
speciellt framtaget för att gå från 3D-data till en konstruktionsvänlig parametriserad CAD-fil. Ett 
annat alternativ, eller kanske ett första steg för att lyckas ta fram en CAD-modell av ett inskannat 
objekt kan vara att beställa skannerns egen programvara och undersöka hur denna kan användas 
för ändamålet.  

Det vore även intressant att undersöka hur olika skannrar fungerar. Det finns skannrar som är 
mer avancerade än den som använts i projektet, det kan röra sig om att skannrarna har flera 
frihetsgrader, är handhållna eller liknande. Dessa typer av skannrar har inte samma 
begränsningar vad det gäller geometrier. Om 3D-datan från dessa typer av skannrar bildar slutna 
ytor skulle det kunna innebära att även mindre avancerade program klarar av att skapa CAD-
modeller. Dessa möjligheter vore intressanta att utforska. 
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BILAGA: EXTRA INFORMATION 
I följande bilaga finns detaljerade ritningar redovisade för manöverkulan samt den modifierade 
manöverkulan som använts till fräsens CAM-program.    

CAD-ritningar 

 
Figur 45. Ritning av omodifierad kula. 
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Figur 46. Ritning av modifierad kula. 

 


