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Sammanfattning 

I dagens samhälle har det blivit allt mer fokus på kvalitet för att minska 

slöseri med material, tid och höga omkostnader. Detta kallas lean production 

och har sitt urspung från TPS (Toyota Production System) med Taichii Ohno 

i spetsen. Där myntades uttryck som Kaizen som är ett japanskt ord för 

förbättring och har blivit ledande filosofier i många företag världen över. Ett 

sätt att förebygga höga kostnader är att testa tillverkade produkter noggrant 

innan leverans till kund. Ju tidigare man kan identifiera ett fel desto mindre 

kostar det att ordna det. Man brukar räkna att för varje steg i produktkedjan 

som produkten passerar innan man hittar det eventuella felet så ökar 

kostnaden tiofaldigt om ett fel skulle uppstå. I vårt arbete har vi med hjälp av 

vår handledare Håkan Svensson utformat en teststation för sluttestning av en 

produkt som i detta fall är en specialbeställd display som ska sitta i japanska 

Bobcats och grävare av märket Takeuchi. I vårt arbete har vi fokuserat på 

elektroniken som är en förutsättning för att testningen ska kunna genomföras. 

Arbetet har pågått i projektform där vi har fått delta i planering, utformning 

och uppkoppling och även fått en inblick i hur företaget arbetar med sina 

internationella kontakter. Elektroniken som vi har varit delaktiga i sitter 

monterad på en montageplåt som kommer sitta i ett skåp när teststationen tas 

i produktion. Hit går alla signaler från teststationen som verktyg, 

testutrustning och binsensorer som känner av så att arbetet utförs korrekt och 

att allt är i sin ordning med displayen. Därefter packas de godkända 

displayerna ner och skickas senare till kunden I Japan. 
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Summary 

In today´s society it has become an increased focus on quality to reduce 

waste and expensive overhead. This is known as lean production and have 

their roots from TPS (Toyota Production System) with Taichii Ohno in the 

lead. It was coined expression that Kaizen is a Japanese word for 

improvement and it has become the leading philosophies in many companies 

worldwide. One way to prevent expensive costs is to test their products 

thoroughly before delivery. The earlier you can detect an error, the less it 

costs to fix it. One usually expects that for each step in the product chain 

product passes before you find the possible error will increase the costs 

tenfold if a failure occurs. In our work we have in cooperation with our tutor 

Håkan Svensson designed a test station for final testing of our product. In this 

case it is a specially commissioned display that should be installed in the 

Japanese 

Bobcats and Excavators by brand Takeuchi. In our work, we focused on the 

electronics that are a prerequisite so that testing can be implemented. In the 

project we have been involved in planning, design and coupling and also 

gained an insight into how the company  works with its international 

contacts. The electronics that we have been involved in is installed on a 

mounting plate that will sit in a box when the test station is brought into 

production. This is where all signals from the test station as tools, test 

equipment and binsensors that senses so that the work is done correctly and 

that everything is in order with the displays. The displays who passes through 

the process is then packed and sent to the customer in Japan. 
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Abstrakt 

Testning av produkter blir mer och mer viktigt. Detta främst för att testning 

betalar sig själv i längden då man slipper onödiga fel och reklamtioner som 

medför höga kostnader för företaget. Vår roll i detta projekt som kallas 

Rodan, är att ordna med den elektronik som är en förutsättning för testningen 

av en display. Det omfattar planering, organisering och uppkoppling av 

elsystemet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Testing of products become more and more important. This is mainly for 

testing pays for itself in the long run because you avoid unnecessary mistakes 

and advertising transactions that costs a lot of money for the company. Our 

role in this project called Rodan is to arrange the electronics that are a 

prerequisite for testing of displays. It includes the planning, organizing and 

coupling of the electrical installation. 
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1.Inledning 

Den här studien har gjorts i samarbete med Sauer Danfoss. Vi fick i uppdrag 

att delta i ett projekt om att skapa en testcell. Vårt fokus låg på hårdvaran 

alltså elektroniken som kommunicerar med mjukvaran. Vi kommer dessutom 

att planera hur montageplåten ska se ut och utföra kabeldragning och 

inkoppling på ett snyggt och effektivt sätt. Och sedan ska vi samla teknisk 

dokumentation på utrustningen och dokumentera hur vår inkoppling ser ut i 

form av ett inkopplingsschema. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Bakgrunden till vårt är examensarbete är att Sauer Danfoss har fått en 

kundorder om att skapa en ny produkt. Den nya produkten är en display som 

kommer säljas till Japan. Projektet heter Rodan och har en budget på 

50 000$. För att kvalitetssäkra att produkten uppfyller de krav och 

förväntningarna kunden har. Har vår handledare Håkan Svensson fått i 

uppdrag att utforma en monteringscell där även test ingår. Alltså en plats där 

en arbetare kan sitta och testa varje enskild färdig produkt så att den uppfyller 

kraven innan leverans till kunden. Vårt uppdrag är att hjälpa Håkan att 

utforma och montera en plåt med flertalet elektronikkomponenter som ligger 

till grund för att testinstrumenten ska fungera tillfredställande. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att få en fungerande slutprodukt som kan användas i 

produktion för kvalitetstestning av displayen. På så sätt minska kostnader för 

företaget i form av reklamationer och missnöjda kunder. Med hjälp av denna 

teststation kan vi hitta eventuella fel som finns på produkten innan leverans 

och åtgärda i tid. Att åtgärda ett fel i ett tidigt skede gör en avsevärd stor 

skillnad rent kostn6adsmässigt mot att tvingas åtgärda något fel i en redan 
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levererad produkt. Detta är väldigt viktigt då företaget har ”lean production” 

som en av sina riktlinjer. 

1.3 Mål 

Vårt mål är att vid slutet av vårt examensarbete ha fått färdigt vår 

montageplåt med elektronik. Där elektroniken ska vara både ihopkopplad och 

eventuella justeringar och modifieringar gjorda så att slutprodukten fungerar 

tillfredställande för användaren. Det vill säga arbetaren som kommer använda 

den i produktion för att testa displayerna. Ett eventuellt mål i mån om tid är 

även att få se vår testcell fungera i verkligheten i produktion. 

 

2 Metod 
 

 

2.1 Metod 1 beställning och planering: 

För att vi ska få en fungerande slutprodukt till slutet av vårt examensarbete så 

måste vi göra en tidsplanering där vi vet vad vi ska göra varje vecka. 

Tillsammans med vår handledare Håkan Svensson så har vi lagt upp vad som 

ska göras varje vecka. Vi tänkte börja med att först och främst beställa hem 

alla komponenter till vår testcell. Medan vi väntar på att komponenterna ska 

komma så har vi börjat med dokumentation av komponenter.  Sedan ska vi 

planera upplägget på montageplåten och beställa hem både plåten och andra 

kopplingsmaterial som ska användas när vi ska koppla ihop vår testcell. 

 

2.2 Metod 2 uppkoppling: 

När vi har fått hem alla beställda komponenter och utrustning så ska vi börja 

med att lägga upp det på bordet för att sedan planera hur vi ska montera dit 

komponenterna på vår montageplåt så att det både ser snyggt ut och 

välplanerat för att kopplingen mellan komponenter ska bli så smidig som 

möjligt. 
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2.3 Metod 3 Testning: 

När vi är nöjda med vår plan om hur allt ska se ut och vart alla kopplingar ska 

gå, så ska vi koppla ihop utrustningen så att vi ser att allt fungerar innan vi 

monterar och kopplar ihop det på testbänken. 

Parallellt med detta så ska vi ha dokumentation om allt vi monterar ihop som 

kopplingsschema och material till vår testcell. I slutet av vårt examensarbete 

så ska vi montera ihop allt på vår testbänk för att sedan göra en prototyp och 

provköra för att se att allt fungerar. 

 

 

 

3 Lean production 

 

Lean production är en filosofi om hur man hanterar resurser. Syftet med Lean 

är att identifiera och eliminera alla faktorer (muda) i en produktionsprocess 

som inte skapar värde för slutkunden. Enkelt uttryckt handlar det om ”Mer 

värde för mindre arbete” [7].  Muda är ett japanskt ord som betyder slöseri, 

vilket är ett viktigt begrepp inom lean production. Muda delas upp i åtta 

punkter. 

 Överproduktion 

Är den värsta av slöserierna för att den orsakar flera andra. Överproduktion 

innebär att man tillverkar för mycket eller för tidigt. 

 Väntan 

Att slösa tid på att vänta på att någonting ska hända. Kan bli en följd av 

överproduktion när man tillverkat något för tidigt. 

 Lager 

Att lagra mer än vad som är nödvändigt. Att stå med lager är en kostnad. 

Därför jobbar man i lean production med att ”just in time”. Vilket innebär att 

få de saker man behöver i en process precis i tid, alltså inte försent och helst 

inte allt för tidigt heller. Eftersom då får man en kostnad i form av lager.  
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 Rörelse 

Onödiga rörelser när medarbetarna utför sina jobb. Kan vara i form av 

ostrategisk planering. Exempelvis förvaring av nödvändiga saker för samma 

process långt ifrån varandra. 

 Omarbete 

Reparationer och omarbeten som inte tillför något värde för kunden. Ofta är 

det fråga om omarbete vid reklamationer. 

 

 Överarbete 

Att göra mer arbete än vad kunden kräver. Då slösar du tid och energi utan att 

få valuta för det. 

 

 Transporter 

Onödiga transportkostnader. 

 Medarbetarnas outnyttjade kreativitet (nyligen tillagd punkt) 

Handlar om att kunna utnyttja sina medarbetare på bästa sätt. 

 

De paralleller vi kan dra till vårt arbete när vi ser till lean production är 

framförallt punkten Omarbete. För vårt projekt syftar till att skapa 

förutsättningar för att slippa omarbete och alla negativa konsekvenser som 

detta medför. Som dåligt rykte och framförallt stora kostnader. Man brukar 

räkna att kostnaderna ökar tiofaldigt för varje steg längre produkten hinner gå 

i kedjan innan man upptäcker felet. I en sådan här kedja är kunden den sista 

länken. Så om vi antar att kedjan har tre steg är det kostnadsmässigt 

100gånger dyrare att åtgärda ett fel när produkten nått kund som att hitta och 

åtgärda felet i industrin. Därför är det väldigt kostnadseffektivt att satsa på 

testutrustning för att minimera fel som går ända fram till kund. 
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En bild på hur Sauer Danfoss jobbar. Där LEAN är en av grundpelarna längst 

ner i pyramiden. 

 

4 FMEA-Feleffektsanalys  

 
FMEA står för Failure Mode and Effect Analysis. Det är en metod för att 

systematiskt indentifiera felrisker i en konstruktion eller en process. 

 

Tillvägagångsätt 

När man jobbar med FMEA för en produkt bör man jobba i grupp för att få 

olika synvinklar på vilka problem som kan uppkomma och hur allvarliga 

dessa problem verkligen är. Det är därför att föredra att samordna en grupp 

medarbetare från olika avdelningar i företaget. Ett exempel kan vara att i 

Sauer-Danfoss skapa en grupp med både projektledare, kvalitetsansvarig 

samt någon/några från produktion som vet hur liknande processer går till när 

man faktiskt jobbar med dem i verkligheten. På detta sätt får man fram 

många olika synvinklar och får ett bredare perspektiv på processen i helhet. 

 Tillvägagångsätt delas upp i tio olika steg. 
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Entydiga definitioner 

Först och främst bestäm vem som är kund, vad FMEAn behandlar och när 

den ska följas upp. 

Felmöjlighet 

Tänka igenom vilka fel som skulle kunna uppstå. 

Feleffekt 

Vad blir effekten av dessa fel?  

Felorsak 

Varför uppstod dessa fel? 

Felsannolikhet 

Hur stor är chansen att ett sådant här fel ska kunna uppstå? 

Allvarlighetsgrad 

Allvarliga funktionsfel eller marginella estetiska fel? 

Upptäcktssannolikhet 

Hur stor är chansen att vi hittar felet innan produkten når kund? 

Rekommenderad åtgärd 

Vad ska vi göra för att minska fel och fixa det som redan uppkommit. 

Ansvarig 

Vem står ansvarig för att genomföra det som behövs åtgärdas. 

Uppföljning  

Uppföljningsarbete med hjälp av felstatistik och garantikostnader. 
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5 Komponentbeskrivning 

 
National Instruments USB-6501 [1] 

Produkten innehåller 24 digitala I/O och en 32bits räknare. Vi har två stycken 

av denna typ som används som ett mellansteg mellan insignal och USB-6343. 

Med en I/O-port menas Input/Output man kan själv välja vilka portar man 

vill ha som input respektive output. Digitala I/O kan anta två värden 0 eller 1. 

 

 
Nätaggregat Mean Well Q-120D [2]  
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Ett spännigsaggregat med 4 kanaler CH1, CH2, CH3 och CH4. Vi kan få 

CH1 (5V), CH2 (12V), CH3(24V) och CH4 (-12V). Detta spänningsaggregat 

använder vi för att mata kretskorten med spänning. Övriga komponenter som 

behöver matning får vi från vägguttag. 

 

 

 

 

 
National Instruments USB-6343 [3] 

Det är denna enhet som är ”hjärnan” i kretsen. Den är enheten som är 

programmeringsbar och kommunicerar med datorn. Alla signaler som 

kommer in går till denna. 

*32st analoga ingångar 

*4st analoga utgångar 

*48st digitala I/O 

*4st 32bits räknare för PWM (pulsbreddsmodulering), encoder, frekvens osv. 
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Roxcore EZ-play 1000 [4] 

En mediaspelare som stödjer NTSC, 4:3. Display 320*240, Kamera 720*480 

 

 

 
CG150 [5] 

Ett interface mellan plus1 kompatibla moduler och persondatorn. CAN= 

Controller Area Network. 
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DUB-H4 4-PORT USB 2.0 HUB [6] 

*Fyra USB-portar 

Denna komponent används som en förgrenare för att få tillgång till fler USB-

portar. 

 

 

 
Arcol HS50 

Effektresistanser 
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Foto taget av Simon Widh 

Ett eget CAD:at kretskort av Sauer Danfoss som är gjort för att passa för 

många olika testceller. Anledningen till att de har tagit fram ett kort som detta 

är för att i dagsläget har de skräddarsydda kretskort till varje testcell. Så ifall 

något skulle gå sönder skulle det bli mycket jobb med att göra ett 

motsvarande kort. Nu har man istället tagit fram ett kort som detta så det blir 

lätt att ersätta ifall det nuvarande skulle gå sönder oavsett testcell. 
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Foto taget av Simon Widh 

Ett eget gjort buffertkort av Sauer Danfoss med ingångar på vänster sida och 

utgångar på höger sida. Spänningssättning på den orangea kontakten. Syftet 

med detta kort är att förstärka den inkommande digitala signalen. 

 

6 Tillverkning av eget kretskort 

Vi har även fått i uppdrag att tillverka ett eget kretskort som är specifikt för 

just denna cell. Följande komponenter ska ingå 

*5st Relä 

*6st 120ohm Motstånd 

*14st Dioder 

*4st Transistorer 

*4st 10k Motstånd 

*2st 1k Motstånd 

*1st 50ohm Motstånd 

*2st 100k Motstånd 
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En förstorad bild av en liten del av kretsschemat som vi utgick från. Denna 

bilden visar ingång från kontakt  9 in på ett av våra  relä som sedan går vidare 

ut på en D-SUB kontakt och även ut i en annan kontakt, kontakt  6. 

 

Vi utgår ifrån en tom labbplatta med förborrade hål (1mm) med lödöar. Där 

vi följer ett kopplingsschema som är den bifogade filen ”labbplatta”. En del 

komponenter var vi tvungna att förborra för att hålen var för små. 

 

Bild från verkstaden. Foto taget av Egzon Haliti 

Efter vi planerat hur våra komponenter ska sitta var det dags att löda ihop 
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komponenterna. Här hade vi till hjälp en bra lödstation med tillhörande 

mikroskop. Under lödningen använde vi oss av trådar av storleken xxxx. Då 

detta blev bättre än att använda blanktråd för att göra ledningsbanor som vi 

först hade tänkt. När vi började använda blanktråd för att göra ledningsbanor 

visade det sig att det var för många banor så att banor lätt skulle kunna rinna 

in i varandra och orsaka kortslutning. 

 

Bild från lödstationen. Foto taget av Simon Widh 

Här sitter Egzon och löder med hjälp av mikroskopet. 

Vårt resultat efter ditmontering och lödning av samtliga komponenter blev 

följande. 
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Framsida på labbkortet. Foto taget av Egzon Haliti 

Ett problem som vi stötte på med vårt labbkort var att D-SUB kontakterna 

delning mellan pinnarna är diagonal medan delningen på vårt labbkort är 

vågrät och lodrät. Så när vi skulle försöka passa in D-SUB kontakterna på 

labbkortet var det lätt att ett ben eller två gick av. Detta löste vi genom att 

beställa D-SUB kontakter med ”wired wrap”  ben då dessa ben är extra långa 

och gjorda för att man ska kunna böja dem så att de passar i rätt hål. Men 

även dessa ben kan inte böjas hur mycket som helst. Därför satte vi 15mm 

distanser mellan labbkortet och kontakterna för att belastningen på benen inte 

skulle bli för stor och därmed knäcka något ben. 
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Baksida på labbkortet. Fotot taget av Simon Widh 

Här visas våra dragningar av tråd. 
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7 Genomförande 

Efter att ha dokumenterat alla komponenter valde vi att fysiskt lägga upp alla 

komponenter på ett bord för att kunna bestämma vår monteringsplåts storlek. 

De begränsningar som fanns var max 550mm hög och max 1000mm bred. 

Efter lite olika förslag och layouter kom vi fram till en höjd på 530mm och en 

bredd på 800mm. Vi använde oss då av maskeringstejp för att lätt få en 

visuell överblick av hur det kommer att se ut när det är klart. När vi fastställt 

var varje komponent skulle sitta beställde vi plåten med måtten 530*800mm.  

Ett problem som uppstod under tiden var att mediaspelaren Roxcore 1000 

som företaget hade använt tidigare till andra testceller hade utgått. Därför 

blev vi tvungna att försöka hitta en ersättare. Men det löste sig smidigt då vi 

hittade en privat aktör som hade tre stycken likadana spelare som vi behövde 

till salu, vi köpte alla tre. 

När plåten kom började vi med att montera fast våra komponenter på sina 

platser. Därefter följde vi ett kopplingsschema för att koppla ihop 

komponenterna med varandra. 
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En bild på vår tänkta layout. Foto taget av Simon Widh 

Den vita boxen representerar ett extra spänningsaggregat som inte har 

kommit än. Maskeringstejpen representerar storleken på vår plåt 

530*800mm. 

 

Nu var det dags för planering för hur layouten ska se ut på montageplåten. 

Det vi måste ta hänsyn till är hur varje komponent är sammankopplade till 

varandra så att kabeldragning blir så smidig och snygg som möjligt. Vi 

använder oss av kabellister för att slutfinishen inte ska se så rörig ut. Då det 

sammanlagt rör sig om cirka 200 kabeldragningar.  

 

 

Ett litet urklipp av det 26 sidor långa kopplingsschemat. Här visas tre stycken 

kopplingar. Den första är från  X401:6 till LAB1:K8:9. Det som står längst ut 

till höger är bara en stödkommentar så att man ska kan dubbelkolla så det blir 

rätt. 
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Plåten efter borrning. Fotot taget av Egzon Haliti 

Innan borrningen mätte vi noggrant var varje komponents exakta position 

skulle vara och använda oss av märkstift för att få rätt borrhåls placering. Vid 

borrningen gängade vi även hålen för att slippa använda mutter på baksidan 

av plåten. Gängningen var några M3 och några M4. 

 När vi nu var klara med förberedelserna var det dags att montera dit alla 

komponenter för att sedan koppla ihop alla internt. Vid kopplingen utgick vi 

från kopplingsschema ”dpxxx7” som det låg en exempelbild på föregående 

sida. 
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Komponenterna på plats innan kabeldragningen. Foto taget av Simon Widh 

 

En del av kabeldragningen. Foto taget av Egzon Haliti 
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Under kabeldragningen valde vi att använda oss av olika färger. Detta var för 

att vi hade tre stycken I/O-moduler stackade på varandra och fyra stycken 

buffertkort stackade på varandra. Så med en färg på varje nivå underlättar det 

vid felsökning. Vi använde oss de traditionella färgerna röd och svart för 

matningsspänning (röd) och jord (svart). 

 

Foto taget av Simon Widh. 

Som bilden visar är det flera lager av I/O-moduler och buffertkort.  



 

27 
 

 

Foto taget av Simon Widh. 

Alla signalkablarna är förbundna med ”hjärnan” i kretsen NI USB 6343. 

 

Foto taget av Egzon Haliti. 

Slutfinishen på vårt arbete. Det som saknas är insignaler från arbetsstationen 

eftersom vårt arbete inte innehöll inkoppling av utifrån kommande signaler. 
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Vid slutfinishen använde vi oss av buntband för att bunta ihop kablarna 

gruppvis för att få ett mer estetiskt tilltalande resultat. Vi satte även lock över 

kabelkanalerna. 

 

 

 

8 Slutprodukt 

Vårt huvudmål i vårt examensarbete har varit att framställa en testcell där vi 

har gjort hårdvaran som kommunicerar med mjukvaran som ska kontrollera 

kvalitén på produkten som ska levereras till kunden. 

Denna kund är i detta fallet japanska företaget Takeuchi som har beställt 

Rodan display på 5,7 tum som ska sitta på kompaktlastare som tex bobcat 

TL150 och en grävmaskin TB1140. Då måste vi med hjälp av vår testcell 

kunna garantera att kunden får en slutprodukt som är både robust och kvalité, 

med kvalité menar vi då att vi har uppfyllt kundens behov och förväntningar. 

När vi är färdiga med vårt examensarbete här på Sauer Danfoss så ska vi 

provköra denna testcell som vi har byggt för att se att allting fungerar innan 

den riktiga produktionen sätter igång i början av oktober enligt kundens 

önskemål. 
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                   Grävmaskin TB1140                            Bobcat TL150 

 

                      Bild 1 [11]                                            Bild 2 [12] 

 

 

8.1 Testcell 
Det här är ett exempel på hur en testcell ser ut i verkligheten. 

 
 

Foto taget av Egzon Haliti. 



 

30 
 

Arbetaren får instruktioner på skärmen om vad som ska göras. Om det t.ex 

ska sättas dit en packning så sitter det en binsensor vid lådan så att systemet 

känner av så att du verkligen har plockat den och satt dit den. Systemet 

fungerar stegvis så att när du är klar med första steget byter skärmen bild till 

en ny intrstruktion. Systemet innehåller även extrakontroller med hjälp av 

kameror för att verkligen bekräfta att den efterfrågade packingen sitter på 

plats och att det inte är så att du har plockat den och binsensorn har gett 

klartecken och du har blivit distraherad och glömt sätta dit den. På bilden ser 

vi ditsättning av ett bakstycke som är utformat med en så kallad poka yoke 

lösning. Den är utformad så att den endast kan sättas dit på ett håll, det går 

alltså inte sätta den fel. Det kallas poka yoke lösning. Detta är ytterligare ett 

sätt att garantera sig om att det verkligen inte ska bli några fel. 

Så här ser uppbyggnaden av testsystemet ut för vår teststation. 

 

 
 

Detta är en bild som visar hur det kommer se ut på skärmen vid den färdiga 

teststationen Rodan. Det första man gör är att läsa in din produkts streckkod 

för att veta exakt vilken display det är du testar och för att kunna lägga undan 

den vid eventuellt fel. 
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Fliken funktionstest visar vad det är som testas på displayen. 

 

 
 

Fliken EOL (End Of Line). Programmet är programmerat för att klara av att 

köra fler displayer i test samtidigt för att kunna öka produktiviteten. Det är 

mycket effektivt för att när låt oss säga display1 sitter inkopplad på test som 

tar ungefär 10min så kan nästa display, display2 börja monteras så att den är 

redo för test lagom till display1 är färdigtestad. 
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En tydlig signalering när en display inte klarar kvalitetstestningen. 

Underrubrikerna visar vad det är som inte är godkänt och behöver åtgärdas. 

 

 

 

9 Diskussion 

Syftet med vårt examensarbete var att vara med i ett projekt och hjälpa till att 

utforma en teststation för att bidra till mindre fel och på så vis minska 

kostnader för reklamationer från kund. Examensarbetet var både roligt och 

lärorikt. Tyvärr fanns det inte möjlighet att få se vår testcell i produktion för 

att driftsättningen av denna inte är planerad förrän i Oktober. Men vi har 

blivit inbjudna att komma tillbaka när den är färdig för att få se den i 

produktion. Vårt arbete gick väldigt bra och samarbetet med vår handledare 

Håkan fungerade utmärkt. 
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