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Sammanfattning	  

Att	  borra	  rakt	  och	  med	  rätt	  djup	  har	  visat	  sig	  vara	  svårare	  än	  man	  tror.	  
Kandidatexamensarbetet	  som	  presenteras	  i	  denna	  rapport	  har	  därför	  som	  mål	  att	  ta	  
fram	  ett	  koncept	  för	  en	  eftermarknadsprodukt	  som	  kan	  mäta	  borrdjupet	  och	  vinkeln,	  
samt	  presentera	  detta	  för	  användaren.	  	  Målgruppen	  för	  produkten	  identifierades	  
som	  hemma-‐fixaren,	  som	  uppskattar	  liknande	  tillvalsprodukter.	  	  

Arbetet	  innefattar	  en	  litteraturstudie	  av	  olika	  alternativa	  tekniker	  för	  
avståndsmätning	  och	  positionering.	  	  Studien	  resulterade	  i	  att	  ett	  koncept	  med	  
ultraljud	  skulle	  vara	  mest	  fördelaktigt	  sett	  till	  ekonomi	  och	  funktion.	  	  

Parallellt	  med	  denna	  konceptutveckling	  tillverkades	  även	  en	  reell	  prototyp	  för	  
avståndsmätning	  i	  samarbete	  med	  ett	  kandidatexamensarbete	  inom	  mekatronik.	  Här	  
förenklades	  funktionen	  till	  att	  bara	  gälla	  avståndsmätning	  i	  ett	  led	  för	  att	  praktiskt	  
utvärdera	  tekniken	  och	  dess	  funktion.	  Fokus	  låg	  i	  att	  utreda	  huruvida	  ultraljud	  går	  att	  
använda	  inom	  teknikapplikationer	  som	  kräver	  någorlunda	  precisa	  avståndsmätningar.	  
Prototypen	  uppvisade	  resultat,	  med	  en	  noggrannhet	  på	  ca	  1	  mm,	  som	  stärkte	  tesen	  
att	  ultraljud	  går	  att	  använda	  i	  sådana	  situationer.	  	  
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Abstract	  

To	  drill	  straight	  and	  with	  the	  right	  depth	  has	  proved	  to	  be	  more	  difficult	  than	  you	  
might	  think.	  The	  bachelor	  thesis	  presented	  in	  this	  report	  is	  therefore	  aimed	  to	  
develop	  a	  concept	  for	  an	  aftermarket	  product	  that	  can	  measure	  the	  depth	  and	  angle	  
of	  the	  hole,	  and	  present	  it	  to	  the	  user.	  The	  target	  audience	  for	  the	  product	  was	  
identified	  as	  the	  average	  handy	  man,	  who	  appreciates	  similar	  products.	  

The	  work	  includes	  a	  literature	  review	  of	  various	  alternative	  technologies	  for	  distance	  
measurement	  and	  positioning.	  The	  study	  concluded	  that	  a	  concept	  of	  ultrasound	  
would	  be	  most	  advantageous	  in	  terms	  of	  economy	  and	  function.	  

A	  prototype	  for	  distance	  measurement	  was	  developed	  in	  cooperation	  with	  a	  bachelor	  
thesis	  in	  mechatronics.	  The	  functionality	  of	  the	  prototype	  was	  simplified	  to	  only	  
measure	  distances	  in	  one	  direction,	  which	  lead	  to	  a	  practical	  evaluation	  of	  the	  
technology	  and	  its	  function.	  The	  aim	  was	  to	  investigate	  whether	  ultrasonic	  sound	  is	  a	  
technic	  suitable	  for	  technological	  applications,	  which	  demands	  fairly	  accurate	  
measurements.	  The	  prototype	  confirmed	  that	  the	  desired	  accuracy	  of	  about	  1	  mm	  
was	  reachable	  and	  therefore	  affirmed	  that	  ultrasonic	  sound	  is	  suitable	  for	  this	  kind	  of	  
operation.	  

  



	   	  
	  

Förord	  
	  

Denna	  rapport	  är	  en	  avhandling	  av	  det	  kandidatexamensarbete	  som	  skrevs	  inom	  
programmet	  Design	  och	  Produktframtagning	  på	  Kungliga	  Tekniska	  Högskolan	  våren	  
2011.	  Arbetet	  hade	  som	  mål	  att	  ta	  fram	  ett	  koncept	  för	  ett	  tekniskt	  hjälpmedel	  för	  
borrmaskiner.	  Utöver	  detta	  framställdes	  även	  en	  prototyp	  för	  demonstration	  och	  för	  
bättre	  förståelse	  av	  grund	  funktionen.	  

Examinator	  är	  Carl	  Michael	  Johannesson	  på	  Maskinsektionen.	  Tack	  för	  visat	  intresse	  
och	  förtroende.	  

Tack	  till	  Göran	  Mannerberg	  som	  i	  ett	  tidigt	  skede	  i	  projekt	  stod	  för	  många	  intressanta	  
uppslag	  kring	  hur	  problemet	  skulle	  kunna	  tacklas	  rent	  teoretiskt	  samt	  bistod	  även	  vid	  
diskussioner	  om	  lämpliga	  tekniska	  lösningar.	  

Tack	  även	  till	  Lars	  Mattson	  på	  institutionen	  för	  mätteknik	  som	  även	  han	  var	  mycket	  
tillmötesgående	  vad	  gäller	  att	  hitta	  lämpliga	  tekniska	  lösningar,	  samt	  vilken	  potential	  
de	  hade	  att	  lyckas.	  Fungerade	  även	  som	  bollplank	  i	  inledningen	  av	  arbetet.	  

Tack	  till	  Conrad	  Luttrop	  som	  bistått	  oss	  med	  handledning	  genom	  hela	  arbetet	  och	  
även	  fungerat	  som	  en	  kritisk	  granskare	  av	  våra	  idéer.	  

Avslutningsvis	  vill	  vi	  även	  tack	  Martin	  Grimheden	  på	  Mekatronikinstitutionen	  som	  
varit	  behjälplig	  vid	  framtagandet	  av	  den	  prototyp	  som	  skapades	  för	  att	  illustrera	  och	  
praktiskt	  testa	  kärnfunktionen.	  Framförallt	  vill	  vi	  här	  framföra	  ett	  särskilt	  tack	  till	  
Anna	  Mihlzén,	  student	  på	  Mekatronikinriktningen,	  som	  utan	  vars	  hjälp	  denna	  
prototyp	  aldrig	  sett	  dagens	  ljus.	  

	  

	  

	  

___________________________	   	   ___________________________	  

Martin	  Ekberg	   	   	   Olle	  Berg	  

Stockholm,	  maj	  2011
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1.	  Inledning	  
	  

I	  denna	  rapport	  presenteras	  ett	  kandidatexamensarbete	  som	  utförts	  på	  Kungliga	  
Tekniska	  Högskolan	  i	  Stockholm	  på	  programmet	  Design	  och	  Produktframtagning	  
inom	  inriktningen	  Industriell	  Design.	  Arbetet	  utfördes	  inom	  ramen	  för	  en	  fyra	  
månaders	  period	  under	  vårterminen	  2011.	  Projektet	  har	  som	  mål	  att	  använda	  den	  
förärvda	  kunskapen	  från	  Design	  och	  Produktframtagningsprogrammet	  för	  att	  
utveckla	  en	  produkt	  som,	  med	  användaren	  i	  fokus,	  skall	  ha	  god	  funktionalitet	  samt	  
vara	  ett	  hjälpmedel	  i	  vardagen.	  Det	  gränssnitt	  som	  utvecklas,	  de	  tekniska	  val	  som	  
görs	  samt	  de	  designmässiga	  beslut	  som	  tas	  är	  tänkta	  att	  vara	  anpassade	  för	  den	  stora	  
massan	  och	  fokus	  ligger	  mot	  hemmaanvändaren.	  Arbetet	  inleddes	  under	  vintern	  
2011	  och	  fullbordades	  våren	  2011.	  

	  

1.1 Bakgrund	  	  

Många	  som	  försöker	  sig	  på	  att	  borra	  har	  upplevt	  detta	  fenomen.	  Man	  siktar	  rakt,	  
börjar	  borra,	  borrar	  till	  det	  önskade	  djupet,	  men	  sen	  när	  skruven	  sätts	  på	  plats	  är	  
hålet	  både	  snett	  och	  vint.	  Inte	  bara	  amatörer	  har	  svårt	  att	  borra	  rakt,	  även	  
professionella	  användare	  borrar	  snett.	  	  

Hål	  som	  inte	  är	  raka	  kan	  äventyra	  säkerheten	  i	  hemmet.	  Många	  tunga	  föremål	  hängs	  
upp	  på	  väggar.	  Det	  kan	  vara	  stora	  TV-‐apparater	  med	  väggfäste,	  vitrinskåp	  eller	  
bokhyllor	  fyllda	  med	  böcker.	  Skruvar	  dimensioneras	  för	  att	  tåla	  dessa	  påfrestningar.	  
Risken	  finns	  att	  de	  ej	  dimensionerats	  för	  snedd	  belastning	  eller	  skjuvning.	  
Sannolikheten	  för	  brottillväxt	  i	  de	  kritiska	  områdena	  kan	  således	  öka	  omedelbart.	  
Sker	  brott	  kan	  hyllor	  ramla	  ner	  från	  deras	  position	  på	  väggen	  och	  leda	  till	  skada	  på	  
människor	  och	  inredning.	  

För	  att	  förhindra	  att	  det	  borras	  fler	  snedda	  hål	  behövs	  det	  en	  lösning.	  Detta	  projekt	  
har	  som	  mål	  att	  ta	  fram	  en	  produkt	  som	  löser	  detta	  problem.	  	  

	  

1.2 Syfte	  

Vi	  fann	  att	  den	  vanligaste	  lösningen	  var	  att	  med	  en	  tejp	  markera	  på	  borren	  var	  önskat	  
djup	  låg.	  Vi	  upptäckte	  också	  att	  lösningen	  med	  tejp	  inte	  fungerade	  tillfredsställande	  
och	  att	  den	  inte	  var	  så	  flexibel,	  helt	  enkelt	  inte	  den	  optimala	  lösningen.	  Syftet	  med	  
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kandidatexamensarbetet	  är	  att	  ta	  fram	  en	  produkt	  som	  skall	  underlätta	  för	  
användaren	  att	  genomföra	  en	  korrekt	  och	  önskvärd	  borrning	  sett	  till	  djup	  och	  
riktning.	  Det	  skall	  vara	  en	  lättanvänd	  produkt	  med	  ett	  intuitivt	  gränssnitt	  och	  skall	  
kunna	  användas	  av	  alla.	  Lösningen	  måste	  även	  fungera	  väl	  i	  den	  tänkta	  miljön	  den	  
skall	  användas	  i	  med	  damm	  och	  vibrationer.	  	  

	  

1.3 Genomförande	  

Kandidatarbetet	  bestod	  huvudsakligen	  av	  två	  delar.	  Den	  första	  delen	  hade	  en	  
utredande	  karaktär	  där	  all	  tillgänglig	  teknik	  analyserades	  genom	  att	  studera	  litteratur	  
på	  området,	  intervjuer	  med	  kunnig	  personal	  samt	  observationer.	  Den	  andra	  delen	  var	  
att	  analysera	  införskaffad	  information	  för	  att	  skapa	  en	  bra	  produkt	  som	  mäter	  
marknadens	  krav.	  Första	  skedet	  var	  då	  att	  genom	  olika	  metoder	  för	  brainstorming	  
generera	  många	  idéer	  kring	  konceptet	  för	  att	  sedan	  utvärdera	  dessa	  mot	  
kravspecifikationen.	  När	  val	  av	  mätteknik	  hade	  gjorts	  startade	  så	  konstruerandet	  av	  
en	  prototyp	  för	  att	  på	  så	  sätt	  illustrera	  funktionen	  och	  få	  bättre	  förståelse	  för	  hela	  
processen.	  Dessutom	  behövdes	  praktisk	  erfarenhet	  av	  tekniken	  kring	  ultraljud	  och	  
information	  om	  noggrannheten.	  Därför	  genomfördes	  mätningar	  för	  att	  bekräfta	  att	  
vald	  teknik	  fungerade	  i	  praktiken.	  

	  

1.4 Avgränsningar	  

Genom	  konceptgenereringsfasen	  kommer	  ingen	  hänsyns	  att	  tas	  avseende	  till	  att	  
förenkla	  en	  eventuell	  tillverkning.	  Inga	  närmare	  beräkningar	  eller	  val	  av	  
tillverkningsmetoder	  kommer	  därför	  inte	  att	  utföras	  då	  detta	  skulle	  göra	  projektet	  för	  
stort.arallellt	  med	  utvecklingen	  och	  konceptgenereringen	  kommer	  en	  prototyp	  
skapas	  i	  ett	  samarbete	  med	  Mekatronikinstitutionen.	  Denna	  prototyp	  kommer	  ej	  att	  
motsvara	  konceptet	  rent	  visuellt	  eller	  klara	  av	  slutproduktens	  alla	  operationer	  utan	  är	  
endast	  tänkt	  att	  illustrera	  grundfunktionen.	  	  

	  

1.5 Tidsplanering	  

En	  plan	  för	  hur	  tiden	  skall	  fördelas	  genom	  arbetet	  framställs	  tidigt	  för	  att	  på	  så	  sätt	  
allokera	  tillräckligt	  med	  tid	  för	  projektets	  alla	  olika	  skeden.	  Detta	  ger	  en	  uppfattning	  
om	  vad	  som	  behöver	  göras	  och	  vilka	  operationer	  som	  är	  beroende	  av	  varandra.	  Se	  
Bilaga	  A	  för	  detaljerat	  GANTT-‐Schema.	  
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2 Referensram	  
	  

Här	  presenteras	  ett	  sammandrag	  av	  den	  litteraturstudie	  som	  genomförts	  i	  
kandidatarbetets	  preliminära	  skede	  och	  som	  funnits	  ha	  relevans	  för	  fortsatta	  studier.	  
Att	  inneha	  tillräcklig	  kunskap	  om	  den	  tillgängliga	  teknologin	  inom	  mätteknik	  och	  dess	  
användningsområden	  är	  en	  förutsättning	  för	  ett	  lyckat	  projekt.	  Detta	  för	  att	  få	  
förståelse	  för	  tekniken	  samt	  vilka	  tekniska	  ramar	  som	  finns	  för	  arbetet.	  Vad	  beträffar	  
tekniker	  för	  bedömning	  och	  mätning	  av	  mindre	  avstånd	  så	  förekommer	  två	  
huvudområden,	  nämligen	  ljud	  och	  ljus.	  Dessa	  behandlas	  i	  avsnitt	  2.1	  respektive	  
avsnitt	  2.2.	  Utöver	  detta	  måste	  vissa	  geometriska	  kalkyleringar	  utföras	  för	  att	  
tillsammans	  med	  den	  tekniska	  lösningen	  resultera	  i	  ett	  mätbart	  värde	  som	  sedan	  kan	  
visualiseras	  för	  användaren.	  Teorin	  bakom	  detta	  redovisas	  i	  avsnitt	  2.3.	  

	  

2.1	  Ljud	  

Som	  ett	  givet	  alternativ	  för	  bedömning	  av	  avstånd	  ses	  ultraljud.	  Ultraljud	  har	  precis	  
samma	  egenskaper	  som	  normalt	  ljud	  men	  befinner	  sig	  utanför	  det	  hörbara	  området,	  
det	  vill	  säga	  med	  frekvens	  högre	  än	  20	  kHz	  [1].	  Det	  faktum	  att	  ultraljud	  färdas	  med	  
cirka	  340	  m/s	  i	  luft	  gör	  det	  till	  en	  lämplig	  teknik	  vid	  tillämpning	  av	  mätmetoden	  Time	  
of	  Flight	  [2].	  Principen	  för	  mätningen	  går	  till	  på	  följande	  sätt.	  Först	  skickar	  
ultraljussändaren	  ut	  en	  signal	  samtidigt	  som	  en	  timer	  startas.	  Denna	  signal	  rör	  sig	  
framåt	  tills	  den	  stöter	  på	  ett	  objekt	  där	  den	  reflekteras	  tillbaka.	  Då	  mottagaren	  får	  
tillbaka	  signalen	  stoppas	  timern.	  Genom	  att	  man	  vet	  både	  hur	  lång	  tid	  det	  tog	  för	  
signalen	  att	  färdas	  fram	  och	  tillbaka	  samt	  dess	  hastighet	  kan	  man	  räkna	  ut	  avståndet.	  
Den	  principiella	  uppbyggnaden	  för	  Time	  of	  Flight	  består	  av	  en	  sändare	  och	  en	  
mottagare.	  Signalen	  bearbetas	  av	  en	  mikroprocessor	  som	  skickar	  vidare	  resultaten	  till	  
en	  display	  eller	  projektor	  för	  visualisering,	  se	  figur	  1.	  
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Figur	  1	  Schematisk	  bild	  av	  en	  ultraljudsenhet	  för	  avståndsmätning	  

	  

Time	  of	  Flight	  har	  dock	  vissa	  nackdelar	  som	  kan	  göra	  att	  tekniken	  tappar	  i	  
noggrannhet	  och	  tillförlitlighet.	  Detta	  har	  sin	  grund	  i	  att	  ljud	  färdas	  snabbt	  och	  att	  det	  
då	  kan	  uppstå	  en	  viss	  osäkerhet	  kring	  den	  exakta	  tiden	  från	  det	  att	  signalen	  skickats	  
till	  det	  att	  den	  kommer	  tillbaka.	  Även	  ytan	  som	  ultraljudet	  studsar	  mot	  kan	  påverka	  
signalstyrkan	  negativt	  och	  det	  kan	  uppstå	  störkällor	  t.ex.	  olika	  frekvenser	  [3].	  Om	  
ytan	  ska	  reflektera	  ljudet	  måste	  den	  uppfylla	  vissa	  krav.	  Dels	  får	  den	  inte	  vara	  för	  
ojämn	  eller	  ha	  porös	  struktur.	  Detta	  skulle	  då	  inte	  reflektera	  ljudet	  i	  rätt	  vinkel	  
alternativt	  absorbera	  ljudet	  [4].	  	  

Vid	  mätningar	  med	  Time	  of	  Flight	  måste	  även	  hänsyn	  tas	  till	  temperaturen	  då	  den	  har	  
stor	  inverkan	  på	  ljudets	  hastighet.	  Det	  kan	  därför	  vara	  lämpligt	  att	  bygga	  in	  en	  
termometer	  för	  att	  korrigera	  avståndsbedömningarna	  efter	  den	  rådande	  
temperaturen	  för	  att	  få	  så	  exakta	  värden	  som	  möjligt.	  Enligt	  följande	  tabell	  1	  kan	  
förhållandet	  mellan	  rumstemperatur	  och	  ljudets	  hastighet	  avläsas.	  
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Rumstemperatur	  i	  ℃	   Ljudets	  hastighet	  i	  
m/s	  

+30	   349,5	  
+25	   346,3	  
+20	   343,4	  
+15	   340,3	  
+10	   337,5	  
+5	   334,5	  
0	   331,5	  
-‐5	   328,5	  
-‐10	   325,4	  
-‐15	   322,3	  
-‐20	   319,1	  

	  

Tabell	  1	  Förhållande	  mellan	  ljudets	  hastighet	  och	  rumstemperaturen	  

En	  annan	  metod	  som	  är	  värd	  att	  nämna	  är	  interferometri	  [5]	  som	  grundar	  sig	  i	  
fenomenet	  interferens	  [6].	  Jämför	  man	  den	  utgående	  signalen	  med	  den	  mottagna	  så	  
märks	  en	  skillnad	  i	  frekvensen.	  Skillnaden	  i	  frekvensen	  är	  proportionell	  mot	  
avståndet.	  Därmed	  kan	  avståndet	  till	  ett	  objekt	  beräknas.	  Se	  figur	  2	  [7].	  

	  

Figur	  2	  Interferensmetod,	  L	  är	  avståndet	  mellan	  sändare	  och	  objekt	  

	  

	  
Beräkningsmetod	  för	  interferensmetoden	  
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Komponenternas	  storlek	  har	  också	  betydelse	  för	  en	  möjlig	  applikationen	  på	  
borrmaskiner.	  De	  vanligaste	  publika	  komponenterna	  av	  denna	  typ	  ligger	  mellan	  1	  och	  
2	  cm	  i	  diameter.	  Djupet	  ligger	  kring	  1	  cm.	  [8]	  

	  En	  ultraljudenhet,	  se	  figur	  3	  [9],	  är	  uppbyggd	  på	  samma	  princip	  som	  en	  högtalare.	  En	  
magnet	  utsätter	  en	  membran	  för	  svängningar	  och	  skickar	  på	  så	  sätt	  ut	  signaler	  i	  
luften.	  	  

	  

Figur	  3	  Ultraljudsenhet	  

Mottagaren	  har	  i	  princip	  samma	  uppbyggnad	  som	  sändaren,	  fungerar	  här	  dock	  som	  
en	  mikrofon.	  När	  mottagaren	  träffas	  av	  en	  ljudvåg	  börjar	  membranen	  svänga	  vilket	  
resulterar	  i	  att	  det	  magnetiska	  fältet	  ändras.	  Resultatet	  blir	  elektriska	  signaler	  som	  
kan	  analyseras	  med	  en	  processor.	  	  

Det	  finns	  färdiga	  moduler	  där	  både	  sändare	  och	  mottagare	  ingår	  som	  t.ex.	  Ping	  från	  
tillverkaren	  Parallax,	  se	  figur	  4	  [9].	  Vidare	  finns	  även	  moduler	  där	  samma	  
ultraljudsenhet	  fungerar	  som	  både	  sändare	  och	  mottagare.	  Dessa	  blir	  då	  mindre	  
platskrävande	  eftersom	  det	  bara	  behövs	  en	  enhet	  för	  att	  tekniken	  skall	  fungera.	  

	  

Figur	  4	  Ultraljudsenhet	  från	  Parallax	  
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2.2 Ljus	  

Ljus	  i	  form	  av	  laser	  används	  i	  stor	  utsträckning	  för	  avståndsmätning	  inom	  olika	  
industrier.	  Det	  mest	  vanliga	  är	  att	  använda	  sig	  av	  så	  kallat	  infrarött	  ljus	  vilket	  är	  
osynligt	  för	  människan.	  Det	  som	  är	  viktigt	  när	  mätningar	  sker	  med	  ljus	  är	  att	  ljuset	  
inte	  får	  brytas	  på	  väg	  mot	  objektet	  vilket	  kan	  ske	  genom	  damm	  eller	  något	  föremål.	  
Ljus	  färdas	  med	  en	  hastighet	  c=300	  000	  km/s	  och	  kan	  i	  teorin	  användas	  för	  de	  flesta	  
metoderna.	  Time	  of	  Flight,	  se	  figur	  5,	  kan	  även	  tillämpas	  på	  ljus	  [10]	  men	  på	  de	  korta	  
avstånd	  som	  vår	  produkt	  skall	  mäta	  så	  blir	  tekniken	  väldigt	  svår	  att	  kalibrera.	  Detta	  då	  
ljusets	  hastighet	  är	  en	  million	  gånger	  så	  snabbt	  som	  ljudet	  [11].	  Utrustning	  som	  klarar	  

detta	  skulle	  ge	  en	  produkt	  som	  blir	  dyr	  och	  mycket	  känslig	  för	  stötar.	  	  

Figur	  5	  Schematisk	  bild	  över	  hur	  Time	  of	  Flight	  fungerar	  vid	  användandet	  av	  laser	  

	  

En	  mer	  vanlig	  tillämpning	  är	  triangulering	  med	  hjälp	  av	  en	  laserprofilometer.	  Vid	  
triangulering	  används	  ett	  enkelt	  geometriskt	  knep,	  se	  figur	  6	  [12].	  
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Figur	  6	  Laserprofilometer	  

	  

En	  laser	  skickar	  ut	  ljus	  som	  sedan	  reflekteras	  av	  objektet.	  Därefter	  fokuserar	  en	  lins	  
det	  reflekterade	  ljuset	  på	  en	  ljuskänslig	  sensor	  som	  känner	  av	  vart	  på	  ytan	  ljuset	  
träffar.	  Flyttas	  nu	  objektet	  i	  djupled	  kommer	  ljuspunkten	  på	  sensorn	  flytta	  sig	  i	  sidled.	  
Genom	  att	  sedan	  använda	  trigonometriska	  beräkningar	  kan	  avståndet	  mellan	  lasern	  
och	  objektet	  bestämmas.	  Fördelen	  med	  denna	  metod	  är	  att	  den	  grundar	  sig	  på	  rent	  
geometriska	  samband	  och	  därmed	  kan	  mätningar	  ske	  kontinuerligt.	  Just	  därför	  
lämpar	  sig	  denna	  metod	  för	  mätningar	  på	  rörande	  föremål.	  

En	  annan	  teknik	  är	  att	  med	  ett	  gitter	  få	  en	  infraröd	  laser	  att	  projicera	  ett	  nät	  av	  
prickar	  mot	  en	  yta.	  En	  CCD-‐kamera	  kan	  då	  se	  dessa	  prickar	  och	  med	  en	  processor	  kan	  
sedan	  avstånden	  mellan	  prickarna	  snabbt	  bestämmas.	  Lutar	  borren	  åt	  något	  håll	  
minskar	  avstånden	  mellan	  prickarna	  åt	  det	  hållet.	  Snabbt	  fås	  en	  indikation	  på	  hur	  
lutningen	  ska	  korrigeras.	  	  

Det	  finns	  även	  möjligheten	  att	  ha	  en	  indikation	  som	  sker	  helt	  visuellt	  utan	  någon	  
form	  av	  digital	  bearbetning.	  Att	  det	  mänskliga	  ögat	  lätt	  ser	  vad	  som	  är	  parallellt	  och	  
vad	  som	  inte	  är	  parallellt	  kommer	  här	  till	  sin	  nytta.	  Likt	  den	  föregående	  metoden	  
projiceras	  ett	  rutnät	  mot	  väggen,	  denna	  gång	  dock	  med	  sträck	  istället	  för	  prickar.	  När	  
sträcken	  är	  parallella	  i	  både	  horisontal	  och	  vertikalled	  är	  borren	  vinkelrät	  mot	  
objektet	  [13].	  Lutar	  nu	  borren	  åt	  ett	  håll	  kommer	  sträcken	  inte	  längre	  vara	  parallella.	  
Se	  figur	  6.	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  

Figur	  6	  Gitter	  projicerat	  mot	  vägg;	  rakt,	  snett,	  skevt	  
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2.3 Samband	  mellan	  vinkel	  och	  avstånd	  

Målet	  med	  mätmetoderna	  är	  att	  kunna	  avgöra	  huruvida	  borren	  befinner	  sig	  i	  rät	  
vinkel	  mot	  väggen	  eller	  inte.	  För	  att	  kunna	  genomföra	  detta	  behövs	  mätdata	  för	  varje	  
plan.	  Det	  är	  i	  detta	  skede	  avståndsmätning	  används.	  Se	  figur	  7.	  

	  

Figur	  7	  schematisk	  bild	  på	  förhållandet	  mellan	  vinkel	  och	  avstånd,	  här	  i	  rät	  vinkel	  

	  

Minst	  två	  mätningar	  för	  avstånd	  måste	  genomföras,	  en	  för	  varje	  sida.	  Är	  avstånden	  
lika	  stora	  befinner	  sig	  borren	  i	  rät	  vinkel	  mot	  ytan.	  Om	  ett	  av	  avstånd	  är	  större	  eller	  
mindre	  än	  det	  andra	  kan	  vinkeln	  bestämmas	  och	  därmed	  ge	  indikation	  på	  hur	  
riktnigen	  ska	  förbättras.	  Differensen	  i	  avstånden	  ∆!	  blir	  i	  detta	  fall	  motstående	  katet	  
och	  bredden	  mellan	  sändarna	  sträckan	  b.	  Vinkeln	  fås	  således	  fram	  genom	  arctangens	  
av	  kvoten	  mellan	  ∆!	  och	  sträckan	  b,	  se	  figur	  8	  för	  en	  mer	  illustrativ	  bild.	  

α = !"#!!
∆!
! 	  
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Figur	  8	  trigonometriska	  sambandet	  

	  

	  

Figur	  9	  schematisk	  bild	  på	  förhållandet	  mellan	  vinkel	  och	  avstånd,	  här	  vinklad	  

Med	  hjälp	  av	  en	  accelerometer	  kan	  en	  punkts	  riktning	  i	  rummet	  bestämmas.	  Dock	  
kan	  inte	  en	  accelerometer	  bestämma	  vinkeln	  mellan	  borren	  och	  väggen	  i	  
horisontalplanet.	  För	  detta	  krävs	  annan	  teknik.	  

	   	  

!	  

!	  

	  

∆!	  
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3 Tillämpning	  av	  tekniken	  
	  

Här	  behandlas	  de	  olika	  tekniker	  som	  funnits	  lämpliga	  för	  projektet	  och	  hur	  de	  kan	  
tillämpas.	  Då	  de	  olika	  teknikerna	  har	  både	  för-‐	  och	  nackdelar	  måste	  dessa	  utredas	  
huruvida	  de	  fungerar	  var	  för	  sig	  och	  även	  i	  kombination	  med	  andra.	  Detta	  för	  att	  hitta	  
den	  bästa	  kombinationen	  av	  teknisk	  lösning.	  Först	  redovisas	  ultraljud	  i	  stycke	  3.1	  följt	  
av	  ultraljud	  i	  kombination	  med	  accelerometer,	  stycke	  3.2.	  Vidare	  behandlas	  även	  
accelerometer	  i	  stycke	  3.3	  och	  laserteknik	  i	  stycke	  3.4.	  

	  

3.1 Enbart	  ultraljud	  

För	  det	  fall	  kunden	  önskar	  borra	  rakt	  mot	  godtycklig	  yta	  krävs	  en	  mätmetod	  som	  helt	  
bortser	  från	  gravitationen.	  För	  att	  få	  mätdata	  om	  lutningen	  mot	  borrplanet	  krävs	  då	  
minst	  tre	  ultraljud,	  detta	  för	  att	  få	  med	  alla	  axlar	  i	  planet.	  Varje	  ultraljudenhet	  mäter	  
ett	  avstånd.	  Är	  ett	  avstånd	  kortare	  än	  de	  andra	  två	  lutar	  planet	  åt	  det	  hållet.	  Är	  två	  
avstånd	  kortare	  än	  det	  tredje	  lutar	  planet	  mot	  ett	  håll	  mellan	  de	  två	  kortare	  
avstånden.	  	  

	  

Figur	  10	  tillämpning	  av	  ultraljud	  

	  

3.2 Ultraljud	  i	  kombination	  med	  accelerometer	  

	  

Förenklas	  problemställningen	  till	  att	  kunden	  enbart	  borrar	  i	  vertikal	  eller	  
horisontalled	  kan	  denna	  tillämpning	  bli	  aktuell.	  Detta	  gäller	  t.ex.	  när	  det	  borras	  i	  en	  
lodrät	  vägg	  eller	  en	  planka	  liggandes	  på	  golvet.	  	  
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Borrar	  man	  mot	  det	  liggande	  planet	  krävs	  enbart	  accelerometer.	  Denna	  känner	  
nämligen	  av	  hur	  x-‐y-‐planet	  rör	  sig	  i	  rummet.	  Några	  andra	  parametrar	  krävs	  inte	  för	  
orientering	  i	  detta	  fall,	  se	  figur	  11.	  

	  

	  

	  

Figur	  11	  borrning	  i	  horisontalt	  plan	  

Ifall	  borrning	  sker	  mot	  en	  lodrätt	  vägg	  behövs	  ytterligare	  input	  i	  form	  av	  ultraljud	  för	  
att	  kunna	  få	  mätdata	  i	  horisontalplanet,	  se	  figur	  12.	  	  

	  

	  

Figur	  12	  borrning	  i	  vertikalt	  plan	  
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3.3 Enbart	  accelerometer	  

Används	  enbart	  accelerometer	  blir	  själva	  enheten	  på	  borrmaskinen	  visserligen	  väldigt	  
liten,	  se	  figur	  13,	  men	  kan	  då	  bara	  användas	  för	  att	  borra	  i	  exakt	  horisontala	  plan.	  Vid	  
borrning	  i	  lodräta	  plan	  fattas	  parametern	  för	  det	  horisontala	  planet,	  dvs.	  väggen	  i	  
detta	  avseende.	  Detta	  är	  inte	  tillräckligt	  för	  vår	  produkt.	  

Figur	  13	  Illustrativ	  bild	  av	  storleken	  på	  en	  accelerometer	  [14]	  

3.4 Laser	  

Med	  hjälp	  av	  tre	  stycken	  trianguleringsenheter	  kan	  även	  laser	  likt	  ultraljudet	  mäta	  
planets	  position	  med	  avseende	  på	  ytan,	  se	  figur	  14.	  

	  

	  

Figur	  14	  tillämpning	  av	  triangulering	  med	  laser	  
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4 Visualisering	  	  
	  

Något	  av	  det	  absolut	  viktigaste	  med	  hela	  konceptet	  är	  att	  visa	  den	  data	  som	  den	  
valda	  metoden	  erbjuder.	  Detta	  innebär	  att	  på	  ett	  tydligt	  sätt	  kunna	  ge	  en	  indikation	  
på	  hur	  borrens	  position	  ska	  förbättras	  för	  att	  borra	  rakt.	  Detta	  kan	  med	  fördel	  ske	  
genom	  pilar	  som	  pekar	  i	  den	  riktningen	  som	  borren	  ska	  lutas.	  För	  detta	  krävs	  minst	  4	  
pilar	  för	  att	  få	  en	  intuitiv	  indikation.	  Med	  fler	  mellansteg	  ökar	  noggrannheten	  men	  
här	  måste	  en	  avvägning	  mellan	  tydlighet	  och	  den	  tekniska	  nivån	  göras.	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figur	  15	  visualisering	  på	  väggen	  

	  

Är	  två	  pilar	  samtidigt	  tända	  så	  indikerar	  detta	  att	  en	  justering	  i	  ledet	  emellan	  dessa	  
pilar	  bör	  göras.	  Två	  viktiga	  aspekter	  är	  bland	  annat	  storlek	  på	  visualiseringen	  och	  hur	  
den	  ska	  presenteras	  för	  att	  uppnå	  bäst	  synergonomi.	  Nedan	  avhandlas	  de	  två	  
tekniker	  som	  kan	  komma	  till	  användning,	  se	  avsnitt	  4.1	  för	  skärmar	  och	  4.2	  för	  
projektor.	  Vidare	  diskuteras	  i	  avsnitt	  4.3	  hur	  färg	  och	  utformning	  på	  visualiseringen	  
kan	  spela	  in	  för	  att	  få	  en	  tydlig	  och	  intuitiv	  lösning.	  

4.1 Skärm	  

Den	  första	  aspekten	  som	  dyker	  upp	  vid	  resonemang	  kring	  skärmar	  är	  storleken.	  
Denna	  har	  yttersta	  prioritet	  då	  det	  avgör	  grunden	  för	  synergonomin.	  För	  liten	  skärm	  
medför	  att	  det	  inte	  syns	  vad	  som	  står.	  För	  stor	  skärm	  innebär	  att	  den	  hamnar	  i	  vägen	  
för	  att	  se	  vart	  man	  ska	  borra.	  Då	  ytan	  för	  placering	  av	  en	  skärm	  på	  borrmaskinen	  är	  
väldigt	  begränsad	  måste	  också	  detta	  tas	  i	  beaktande.	  Baksidan	  ses	  som	  den	  
förmodligen	  mest	  lämpade	  ytan,	  dock	  är	  denna	  inte	  större	  än	  cirka	  4	  x	  4	  cm	  i	  
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genomsnitt.	  En	  ytterligare	  aspekt	  av	  detta	  är	  att	  man	  vid	  borrning	  i	  hårda	  material	  
kan	  man	  behöva	  ta	  stöd	  mot	  baksidan	  och	  då	  ser	  man	  inte	  indikationen.	  

4.2 Projektor	  

Med	  en	  projektor	  kan	  de	  flesta	  problem	  som	  uppstår	  med	  skärmen	  kringgås.	  Dels	  är	  
problemet	  med	  storleken	  löst,	  då	  man	  med	  linser	  kan	  förstora	  upp	  bilden	  även	  på	  
korta	  avstånd.	  Placeringen	  kommer	  heller	  inte	  att	  störa	  då	  projektionen	  kommer	  ske	  
mot	  väggen	  och	  därför	  lämnar	  resten	  av	  maskinen	  fri	  för	  användaren.	  

4.3 Färg	  och	  utformning	  

Olika	  användare	  har	  olika	  syn	  på	  hur	  visualiseringen	  ska	  se	  ut.	  Nedan	  följer	  ett	  antal	  
konceptuella	  förslag	  på	  hur	  denna	  visualisering	  kan	  se	  ut.	  Dessa	  är	  framtagna	  med	  
tanke	  på	  kunden	  och	  dennes	  krav.	  	  

	  

	  

Figur	  16	  Modell	  1;	  visualisering	  utan	  djupmätning	  

	  

Den	  första	  varianten	  av	  visualiseringen	  har	  fått	  inspiration	  från	  militärflyget.	  Krysset	  
motsvarar	  målet	  och	  korsningen	  mellan	  horisontala	  och	  vertikala	  linjerna	  är	  
riktningen	  som	  flygplanet	  har.	  Detta	  kan	  tillämpas	  på	  borrmaskinen	  där	  krysset	  
representerar	  positionen	  då	  borrmaskinen	  borrar	  rakt.	  Denna	  är	  endast	  tänkt	  som	  
guidning	  för	  riktningen	  och	  bortser	  alltså	  från	  borrdjupet.	  
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Figur	  17	  Modell	  2;	  visualisering	  med	  djupmätning	  

	  

Denna	  variant	  har	  flera	  indikationer	  för	  avvikelser	  från	  rak	  borrning.	  Dels	  visar	  
trianglarna	  i	  vilket	  håll	  korrigeringen	  ska	  ske.	  	  Vidare	  skall	  storleken	  och	  färgen	  på	  
triangeln	  ska	  indikera	  hur	  kraftig	  korrigeringen	  ska	  vara.	  I	  detta	  fall	  tre	  olika	  steg.	  
Dock	  kan	  flera	  färger	  innebära	  högre	  pris.	  Typsnitten	  för	  texten	  är	  medvetet	  vald	  att	  
likna	  LCD-‐armatur.	  Här	  visas	  djupet	  i	  centimeter.	  

	  

Figur	  18	  Modell	  3;	  Visualisering	  med	  djupmätning	  
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Ovan	  syns	  en	  lite	  mer	  förenklad	  modell	  med	  enbart	  två	  trianglar,	  dvs.	  två	  
intervallsteg.	  Dessutom	  har	  linjerna	  i	  triangeln	  brutits	  för	  att	  skapa	  ett	  mer	  unikt	  
utseende.	  Djupet	  anges	  i	  millimetrar.	  

	  

Figur	  19	  Modell	  4;	  Visualisering	  med	  djupmätning	  

	  

Fjärde	  modellen	  består	  av	  mer	  traditionella	  pilar	  och	  ett	  mer	  stilrent	  typsnitt	  för	  
siffrorna.	  Två	  storlekar	  på	  pilarna	  indikerar	  två	  intensitetsnivåer.	  Djupet	  anges	  i	  
millimetrar.	  

5.	  Prototyp	  
En	  prototyp	  togs	  fram	  för	  att	  få	  klarhet	  i	  om	  den	  valda	  tekniken	  med	  ultraljud	  
verkligen	  kunde	  prestera	  den	  noggrannhet	  som	  krävdes	  för	  att	  produkten	  skulle	  
fungera	  tillfredställande,	  se	  Bilaga	  B	  för	  kravspecifikation.	  Detta	  gjordes	  i	  samarbete	  
med	  ett	  kandidatjobb	  på	  Mekanikinstitutionen.	  	  

Den	  ultraljudsmodul	  som	  studerades	  och	  användes	  för	  att	  konstruera	  prototypen,	  se	  
figur	  20,	  är	  PING	  )))	  TM	  Ultrasonic	  Distance	  Sensor	  från	  Parallax.	  Modulen	  klarar	  av	  
att	  returnera	  relativt	  exakta	  mätdata	  inom	  intervallet	  2	  centimeter	  till	  3	  meter.	  [15]	  	  

Sensorn	  består	  av	  en	  sändarenhet	  och	  en	  mottagarenhet	  samt	  en	  tre	  pinnars	  
kontakt.	  En	  av	  pinnarna	  är	  kopplad	  till	  jord,	  medan	  den	  andra	  är	  kopplad	  till	  
matningsspänningen,	  vilken	  är	  5V.	  Den	  tredje	  pinnen	  är	  modulens	  signalpinne,	  
samma	  pinne	  används	  både	  för	  att	  ta	  emot	  och	  skicka	  information.	  	  
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Figur	  20	  Prototyp	  för	  djupmätning	  

	  

När	  prototypen	  konstruerats	  genomfördes	  mätningar	  för	  att	  se	  om	  den	  hade	  den	  
mätnoggrannhet	  som	  krävdes	  för	  att	  tillämpningen	  skulle	  fungera.	  En	  
avståndsmätning	  med	  PING	  )))	  sensorn	  fungerar	  så	  att	  den	  initieras	  av	  att	  
mikrokontrollen	  skickar	  en	  triggerpuls	  till	  modulen.	  Efter	  det	  att	  PING	  )))	  har	  tagit	  
emot	  triggerpulsen	  tar	  det	  ungefär	  750	  mikrosekunder	  innan	  sensorn	  börjar	  skicka	  ut	  
8	  korta	  ultraljudspulser	  om	  40	  kHz.	  När	  ultraljudspulsen	  skickats	  iväg	  meddelar	  PING	  
)))	  mikrokontrollern	  genom	  att	  skicka	  en	  puls	  via	  sin	  signalpinne.	  Denna	  puls	  hålls	  
konstant	  ända	  tills	  PING	  )))	  sensorns	  mottagarenhet	  registrerar	  att	  ekot	  från	  
ultraljudspulsen	  kommit	  tillbaka.	  Då	  meddelar	  ultraljudsmodulen	  processorn	  genom	  
att	  sluta	  skicka	  pulsen.	  Den	  tid	  som	  ultraljudsmodulen	  skickat	  ut	  en	  etta	  används	  för	  
att	  beräkna	  avståndet	  till	  det	  föremål	  där	  ultraljudspulsen	  reflekterats.	  	  

Det	  visade	  sig	  att	  ultraljudstekniken	  verkligen	  kan	  leverera	  noggrannhet	  ned	  på	  
millimetern	  och	  att	  tekniken	  alltså	  fungerar	  mycket	  bra	  för	  vår	  produkt	  
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6 Konceptval	  
	  

Här	  redovisas	  det	  slutkoncept	  som	  valdes	  och	  som	  sedan	  jobbades	  vidare	  med	  
genom	  slutfasen	  av	  projektet.	  Beslut	  kring	  design	  och	  funktion	  behövde	  tas	  för	  de	  
olika	  delarna	  och	  de	  avhandlas	  här	  inom	  sitt	  eget	  avsnitt.	  Först	  behandlas	  val	  av	  
mätmetod	  vilket	  framgår	  i	  avsnitt	  6.1.	  Vidare	  följer	  allt	  kring	  fästet	  och	  hur	  det	  är	  
konstruerat,	  se	  avsnitt	  6.2.	  I	  avsnitt	  6.3	  följer	  alla	  de	  designbeslut	  som	  tagits	  kring	  
handtaget.	  Avslutningsvis	  redovisas	  den	  tänkte	  visualiseringsformen	  med	  projektor,	  
se	  avsnitt	  6.4.	  För	  konceptskiss	  se	  Bilaga	  C.	  

	  

6.1 Mätning	  

Som	  metod	  för	  mätningen	  väljs	  ultraljud.	  Kravet	  på	  tre	  stycken	  enheter	  uppfylls	  och	  
därmed	  kan	  triangulering	  ske.	  De	  tre	  ultraljudsenheterna	  placeras	  jämt	  i	  en	  cirkel.	  
Viktigt	  är	  att	  ingen	  ultraljudsenhet	  är	  placerad	  längst	  ner	  på	  ringen	  eftersom	  damm	  
eller	  spån	  då	  kan	  störa	  mätningen,	  se	  figur	  21.	  Då	  tre	  ultraljudsenheter	  används	  krävs	  
det	  att	  alla	  skickar	  signal	  i	  olika	  frekvenser	  så	  att	  de	  inte	  stör	  varandra.	  Detta	  är	  dock	  
inget	  problem	  då	  det	  går	  att	  programmera	  de	  olika	  enheterna	  så	  att	  de	  har	  varsitt	  
frekvensspann.	  	  

6.2 Fäste	  

För	  att	  nå	  en	  så	  stor	  del	  av	  marknaden	  som	  möjligt	  och	  fungera	  för	  olika	  modeller	  bör	  
fästet	  för	  ultraljudenheterna	  och	  projektorn	  vara	  universellt.	  Efter	  en	  
marknadsundersökning	  visade	  det	  sig	  att	  de	  flesta	  maskiner	  hade	  en	  diameter	  på	  
borrmaskinskroppen	  på	  cirka	  6	  cm.	  Nästan	  alla	  modeller	  är	  antingen	  helt	  runda	  eller	  
lätt	  elliptiska	  vilken	  förenklar	  fästet	  väsentligt.	  Idéen	  bakom	  konceptet	  är	  att	  ha	  alla	  
komponenterna	  fästa	  på	  ett	  slags	  spännband	  som	  sedan	  placeras	  runt	  
borrmaskinskroppen	  och	  fixeras	  där	  i	  önskad	  position,	  se	  figur	  22.	  Det	  är	  viktigt	  att	  
positionera	  så	  exakt	  som	  möjligt	  för	  att	  dels	  få	  rätt	  mätvärden	  och	  för	  att	  
projektionen	  ska	  hamna	  horisontellt.	  Sedan	  är	  det	  av	  hög	  prioritet	  att	  fästet	  sitter	  
ordentligt	  eftersom	  vibrationer	  från	  borrmaskiner	  och	  stötar	  kan	  få	  fästet	  att	  flytta	  
sig	  ur	  sin	  ursprungliga	  form.	  Detta	  sker	  med	  en	  rejäl	  skruv	  och	  en	  infälld	  mutter.	  Se	  
figur	  22.	  	  

När	  det	  gäller	  själva	  uppbyggnaden	  av	  fästet	  kommer	  det	  finnas	  utrymme	  för	  dels	  
projektor	  samt	  ultraljudenheterna.	  Dessa	  kapslas	  in	  i	  stöttålig	  hårdplast	  för	  att	  bli	  så	  
fältmässiga	  som	  möjligt.	  All	  elektronik	  måste	  isoleras	  och	  bli	  stöt	  och	  vattentåligt	  då	  
miljöerna	  där	  kunden	  borrar	  kan	  variera	  kraftigt.	  	  
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Figur	  21	  Bild	  på	  slutgiltiga	  handtaget	  

	  

	  	  

	  

	  

Figur	  22	  slutgiltiga	  handtaget	  monterat	  på	  en	  borrmaskin	  
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6.3 Handtag	  

Efter	  diskussion	  bestämdes	  att	  montera	  ringen	  med	  ultraljudenheterna	  på	  ett	  
handtag	  som	  även	  ger	  användaren	  mer	  stabilitet	  vid	  borrningen.	  Här	  följer	  de	  
designbeslut	  som	  tagits	  kring	  handtaget.	  

Vårt	  val	  bland	  alla	  koncepten	  föll	  på	  ett	  handtag	  med	  lätt	  triangulär	  form,	  120	  mm	  
långt	  med	  en	  diameter	  på	  36	  mm.	  Greppytan	  tillverkas	  i	  gummi	  med	  en	  lätt	  textur.	  
Alla	  dessa	  beslut	  har	  sitt	  underlag	  i	  viljan	  att	  skapa	  ett	  ergonomiskt	  och	  funktionellt	  
handtag	  som	  skall	  fungera	  bra	  för	  både	  män	  och	  kvinnor.	  Då	  fokus	  i	  projektet	  inte	  
ligger	  i	  att	  undersöka	  hur	  det	  ultimata	  ergonomiska	  handtaget	  skall	  vara	  utformat	  har	  
informationsgrunden	  till	  dessa	  beslut	  inhämtats	  till	  stor	  del	  från	  litteraturen	  och	  
sedan	  kompletterats	  med	  egna	  mätningar	  vi	  genomfört	  på	  befintliga	  produkter.	  	  

För	  längden	  på	  handtaget	  så	  ligger	  enligt	  den	  generella	  rekommendationen	  för	  
längden	  på	  ett	  ergonomiskt	  handtag	  mellan	  100	  till	  130	  mm	  [16].	  Detta	  för	  att	  
undvika	  att	  kraften	  hamnar	  mitt	  i	  handflatan	  utan	  istället	  tas	  upp	  av	  de	  starka	  
musklerna	  som	  finns	  på	  sidan	  av	  handen.	  Våra	  mätningar	  indikerade	  att	  de	  flesta	  
handtag	  på	  marknaden	  var	  runt	  120	  mm	  vilket	  också	  upplevdes	  väldigt	  behagligt	  och	  
funktionellt.	  Valet	  föll	  således	  på	  ett	  handtag	  med	  längden	  120	  mm	  då	  detta	  hamnar	  
inom	  det	  rekommenderade	  intervallet.	  	  

	  

Figur	  23	  handtaget	  i	  profil	  där	  man	  även	  ser	  lucka	  för	  batterierna	  

	  

Vad	  gäller	  handtagets	  diameter	  så	  är	  det	  till	  stor	  del	  den	  viktigaste	  faktorn	  vad	  gäller	  
operatörens	  möjlighet	  att	  generera	  tillräcklig	  kraft	  för	  att	  kunna	  hålla	  kvar	  i	  maskinen	  
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vid	  borrning.	  Ett	  bra	  utformat	  handtag	  kräver	  inte	  att	  användaren	  ansätter	  så	  stor	  
kraft	  för	  att	  få	  ett	  bra	  grepp	  om	  maskinen.	  Vi	  har	  ett	  så	  kallat	  ”power	  grip”	  eller	  
hammargrepp	  där	  de	  rekommenderade	  dimensionerna	  ligger	  på	  38	  mm	  för	  män	  och	  
34	  mm	  för	  kvinnor	  med	  ett	  acceptabelt	  mått	  mellan	  30	  och	  45	  mm	  [16].	  De	  redan	  
existerande	  handtag	  som	  fanns	  på	  marknaden	  hade	  en	  medeldiameter	  på	  32	  mm.	  
Utifrån	  de	  egna	  mätningarna	  av	  befintliga	  produkter	  och	  de	  rekommendationer	  som	  
litteraturen	  gav	  valde	  vi	  ett	  handtag	  med	  diametern	  36	  mm.	  	  

Material	  och	  textur	  på	  handtaget	  måste	  tillgodose	  operatören	  med	  tillräcklig	  friktion	  
mellan	  handtag	  och	  hand	  eller	  handske	  för	  att	  denne	  lätt	  skall	  kunna	  hålla	  fast	  
maskinen	  och	  arbeta	  med	  den	  på	  ett	  säkert	  sätt.	  Då	  vår	  produkt	  behöver	  
strömförsörjning	  som	  ska	  monteras	  i	  handtaget	  är	  det	  ett	  krav	  att	  valt	  material	  
fungerar	  som	  en	  elektrisk	  isolator.	  Handtag	  tillverkade	  i	  gummi	  med	  någon	  slags	  
textur	  tillfredsställer	  ofta	  mer	  än	  väl	  de	  krav	  för	  tillräcklig	  friktion	  och	  elektrisk	  
isolering	  som	  krävs	  av	  operatören	  [16].	  Vidare	  nämns	  även	  att	  en	  för	  grov	  struktur	  
inte	  heller	  är	  bra	  då	  det	  kan	  ge	  upphov	  till	  irritation	  i	  handen.	  Olika	  material	  med	  
olika	  ytmönster	  resulterar	  i	  olika	  mån	  av	  friktion	  mot	  hand	  eller	  handske.	  Vi	  har	  valt	  
PA6-‐GF30	  som	  är	  en	  glasfiber	  armerad	  polyamid	  vars	  egenskaper	  gör	  den	  optimal	  
som	  material	  för	  vår	  produkt	  då	  den	  är	  styv	  men	  ändå	  mycket	  stöttålig	  och	  samtidigt	  
är	  en	  väldigt	  bra	  elektriskt	  isolator.	  Av	  de	  olika	  förekommande	  lösningarna	  bedömdes	  
att	  en	  lätt	  strukturerad	  greppyta	  upplevdes	  bäst	  och	  detta	  i	  kombination	  med	  PA6-‐
GF30s	  egenskaper	  ger	  handtaget	  de	  egenskaper	  som	  krävs.	  	  

	  

Styrning	  av	  funktionerna	  sker	  genom	  att	  det	  i	  handtaget	  i	  höjd	  med	  tummens	  
position	  återfinns	  en	  knapp	  infälld	  under	  gummit.	  Denna	  knapp	  används	  för	  att	  starta	  
ultraljudsmätningen.	  Trycks	  knappen	  igen	  nollställs	  mätningen	  av	  djupet	  och	  blir	  då	  
redo	  för	  en	  ny	  mätning.	  Hålls	  knappen	  intryckt	  i	  tre	  sekunder	  stängs	  all	  elektronik	  av.	  
Ifall	  ingen	  nedtryckning	  sker	  på	  3	  minuter	  självdör	  apparaten.	  Detta	  ska	  förhindra	  att	  
den	  drar	  onödigt	  med	  ström	  när	  den	  inte	  används.	  

Drivning	  av	  alla	  applikationer	  har	  lösts	  så	  att	  det	  på	  handtagets	  kortsida	  befinner	  sig	  
en	  lucka	  som	  döljer	  batterierna.	  Se	  figur	  22.	  Två	  AA-‐litiumbatterier	  på	  vardera	  3	  volt	  
får	  här	  plats	  och	  levererar	  således	  6	  volt.	  Detta	  uppskattas	  räcka	  för	  att	  driva	  en	  
mikroprocessor	  för	  tre	  ultraljudenheter	  samt	  en	  liten	  projektor.	  Livslängd	  på	  
batterierna	  uppskattas	  till	  6	  timmar	  [17].	  
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6.4 Projektionen	  

När	  det	  gäller	  projektionen	  av	  mätdatan	  har	  projektorn	  placerats	  innanför	  handtagets	  
stopskiva	  för	  att	  skyddas.	  Projektorn	  liknar	  till	  uppbyggnaden	  väldigt	  mycket	  en	  
klockradio	  som	  projicerar	  tiden	  mot	  väggen.	  Projektionen	  sker	  med	  hjälp	  av	  en	  stark	  
LED	  som	  lämpar	  sig	  väldigt	  bra	  då	  de	  är	  billiga,	  strömsnåla	  och	  har	  en	  lång	  livslängd.	  
Efter	  LED-‐lampan	  sitter	  en	  LCD-‐matris	  som	  ger	  ljuskäglan	  ett	  mönster	  som	  sedan	  
avbildas	  på	  väggen.	  Viktigt	  vid	  lampans	  ljusstyrka	  är	  att	  det	  inte	  får	  vara	  farligt	  för	  
synen.	  Därför	  har	  färgen	  rött	  valts	  som	  färg	  för	  LED-‐lampan,	  eftersom	  rött	  ljus	  har	  låg	  
energihalt.	  Ljusstyrkan	  måste	  dock	  vara	  tillräckligt	  hög	  för	  att	  användaren	  skall	  kunna	  
borra	  i	  en	  ljus	  omgivning.	  Angående	  fokusering	  så	  krävs	  det	  ingen	  då	  LED-‐lampor	  har	  
oändligt	  fokus.	  	  

	  

Figur	  24	  projektion	  sett	  från	  borrplanet	  

	  

Placeringen	  för	  projektionen	  bredvid	  borren	  avgörs	  av	  vart	  själva	  projektorn	  befinner	  
sig.	  Då	  denna	  är	  placerad	  bredvid	  borrhuvudet	  kan	  ingen	  projektion	  ske	  ovanför	  
borrhålet	  då	  borrhuvudet	  i	  detta	  fall	  skymmer	  denna	  vinkel.	  Projiceringen	  kommer	  
att	  se	  ut	  så	  som	  figur	  24,	  figur	  25	  och	  figur	  26	  visar.	  	  
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Figur	  25	  projektion	  som	  det	  kan	  se	  ut	  

	  

	  

Figur	  26	  Exempel	  på	  projektion	  
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7.	  Diskussion	  
	  

Under	  utvecklingsarbetet	  med	  denna	  produkt	  har	  många	  diskussioner	  förts	  som	  
sedan	  lett	  till	  beslut	  i	  utvecklingsskedet.	  Till	  en	  början	  var	  tekniken	  den	  osäkra	  faktorn	  
vilket	  ledde	  till	  att	  en	  grundlig	  research	  genomfördes.	  Ett	  problem	  som	  återkom	  
upprepade	  gånger	  var	  att	  noggrannheten	  inte	  skulle	  räcka.	  Kravet	  på	  noggrannhet	  
kom	  från	  att	  vinkeln	  mellan	  planet	  och	  borren	  inte	  kunde	  bestämmas	  om	  den	  inte	  var	  
i	  millimeternivå.	  Ultraljud	  kunde	  enligt	  researchen	  inte	  ge	  mer	  noggrannhet	  än	  
centimeterstorlek	  i	  de	  avstånd	  denna	  produkt	  skulle	  verka	  inom.	  Lika	  så	  hade	  
mätmetoden	  Time	  of	  Flight	  med	  ljus	  upplever	  samma	  problem.	  Dock	  hittades	  snabbt	  
andra	  tekniker	  som	  kunde	  ersätta	  de	  metoder	  som	  var	  för	  oexakta.	  Under	  tiden	  som	  
researchen	  pågick	  påbörjades	  även	  byggandet	  av	  en	  prototyp.	  Denna	  bestod	  av	  en	  
ultraljudenhet	  som	  använde	  sig	  av	  metoden	  Time	  of	  flight.	  Redan	  vid	  de	  första	  
försöken	  visade	  det	  sig	  att	  noggrannheter	  i	  millimeternivå	  kunde	  uppnås.	  Att	  inte	  
andra	  tekniker	  valdes,	  berodde	  framförallt	  på	  att	  kostnaden	  då	  kunde	  hållas	  låg	  med	  
ultraljud.	  Dessutom	  skulle	  damm	  från	  borrandet	  skymma	  ljusstrålar	  så	  att	  inga	  
mätvärden	  kunde	  fås.	  	  

Användandet	  av	  accelerometer	  kräver	  att	  ytorna	  antingen	  är	  helt	  vertikala	  eller	  helt	  
horisontala	  vilket	  leder	  till	  att	  användningsområdet	  blir	  väldigt	  smalt.	  Dock	  har	  
accelerometern	  en	  fördel,	  hur	  liten	  än	  föremålet	  som	  ska	  borras	  än	  är,	  kommer	  
accelerometern	  åtminstone	  ge	  mätdata	  för	  lutningen.	  Om	  endast	  accelerometer	  skall	  
användas	  så	  fungerar	  det	  dock	  enbart	  vid	  borrning	  mot	  horisontalplanet.	  Vad	  gäller	  
ytorna	  har	  ultraljud	  här	  en	  nackdel.	  Borras	  det	  i	  kanten	  av	  exempelvis	  en	  planka	  kan	  
ena	  ultraljudet	  missa	  plankan	  och	  då	  studsa	  mot	  underlaget	  istället.	  Då	  blir	  all	  
mätdata	  obrukbar	  eftersom	  både	  djupled	  och	  vinkelmätningen	  misslyckas.	  Likväl	  
valdes	  ultraljud	  som	  mätmetod	  för	  denna	  produkt	  då	  den	  har	  flest	  fördelar	  bland	  de	  
olika	  metoderna.	  	  

Inför	  val	  av	  metod	  för	  visualiseringen	  behövdes	  de	  två	  olika	  metoderna	  jämföras	  mot	  
varandra.	  Skärm	  skulle	  kunna	  passa	  för	  denna	  applikation	  men	  då	  krävdes	  en	  
positionering	  där	  användaren	  hela	  tiden	  kan	  se	  skärmen.	  Dessutom	  måste	  den	  
placeras	  någonstans	  på	  borren	  eller	  ringen.	  På	  ringen	  finns	  det	  dock	  inte	  tillräckligt	  
med	  plats	  för	  en	  tillfredsställande	  stor	  skärm.	  Borren	  har	  dock	  många	  ytor	  där	  
skärmen	  kan	  placeras.	  Emellertid	  kräver	  detta	  möjligtvis	  sladdar	  och	  nya	  fästen	  om	  
hela	  produkten	  inte	  ska	  integreras	  med	  borren.	  Att	  projicera	  mätdatan	  visar	  sig	  vara	  
det	  mer	  gynnsamma	  sättet	  för	  visualiseringen.	  Dels	  har	  användaren	  hela	  tiden	  koll	  
eftersom	  mätdatan	  kan	  avbildas	  bredvid	  eller	  ovanför	  borrhålet	  dit	  användaren	  redan	  
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blickar.	  En	  nackdel	  som	  projektorn	  har	  i	  motsatts	  till	  skärmen	  är	  att	  visualiseringen	  
kan	  påverkas	  av	  borrytans	  egenskaper	  och	  vart	  man	  borrar.	  Vid	  ogynnsamma	  
ljusförhållanden	  så	  som	  utomhus	  vid	  starkt	  solljus	  kan	  projiceringen	  bli	  otydlig.	  Detta	  
gäller	  oavsett	  färg.	  Vidare	  kan	  det	  finnas	  svårigheter	  att	  se	  mätdatan	  om	  ytan	  har	  
samma	  färg	  som	  ljuset,	  i	  detta	  fall	  rött,	  då	  kontrasten	  mellan	  färgerna	  bli	  för	  liten.	  

En	  aspekt	  som	  bör	  tas	  upp	  är	  förhållandet	  kundnytta	  mot	  inköpspris.	  Då	  denna	  
produkt	  har	  högteknologiska	  beståndsdelar	  och	  en	  ganska	  komplex	  uppbyggnad	  
kommer	  priset	  att	  bli	  högt.	  För	  den	  professionella	  användaren	  som	  i	  sitt	  dagliga	  yrke	  
använder	  en	  borrmaskin	  eller	  skruvdragare	  och	  därför	  har	  vanan	  att	  borra	  rakt	  kan	  
denna	  produkt	  upplevas	  som	  överflödig.	  	  Det	  är	  dock	  inte	  denna	  kundkrets	  som	  
produkten	  riktar	  sig	  till	  utan	  mot	  hem	  användaren	  som	  uppskattar	  nya	  tekniska	  
lösningar	  och	  som	  upplever	  det	  som	  ett	  problem	  att	  borra	  tillräckligt	  rakt.	  För	  dessa	  
användare	  kan	  priset	  ha	  en	  mindre	  betydelse	  och	  produkten	  kan	  då	  få	  högre	  
kundvärde.	  	  

Detta	  kandidatarbete	  har	  behandlat	  en	  rent	  konceptuell	  
produktframtagningsprocess,	  varför	  de	  mer	  ingående	  tillverkningstekniska	  metoder	  
lämnats	  för	  eventuella	  framtida	  projekt	  att	  utreda	  och	  finna	  bästa	  tillverkningsmetod	  
för	  produkten.	  Detta	  innebär	  att	  även	  anpassa	  konceptets	  dimensioner	  efter	  gällande	  
standarder	  samt	  för	  en	  enkel	  tillverkning.	  

För	  att	  konceptet	  skall	  kunna	  bli	  en	  färdig	  marknadsprodukt	  måste	  en	  slutgiltig	  
tillverkningsteknik	  tas	  fram.	  Tekniken	  inom	  olika	  mätmetoder	  går	  fort	  framåt	  vilket	  
skulle	  gagna	  produkten	  både	  i	  pris	  och	  noggrannhet.	  Detta	  då	  ju	  mer	  tekniken	  
utvecklas	  och	  blir	  exaktare	  sänks	  också	  priset	  för	  de	  enklare	  produkterna.	  I	  framtiden	  
kan	  därför	  tänkas	  att	  en	  mer	  exakt	  men	  samtidigt	  mer	  prisvärd	  produkt	  kan	  komma	  
att	  bli	  aktuell.	  	  

Sammanfattningsvis	  är	  detta	  en	  produkt	  som	  saknas	  på	  marknaden	  och	  helt	  klart	  
fyller	  ett	  behov	  som	  finns	  hos	  kunden.	  Dessutom	  finns	  det	  stor	  potential	  för	  att	  det	  
skapas	  ett	  habegär	  för	  denna	  produkt	  hos	  användare	  som	  uppskattar	  praktiska	  
tekniska	  lösningar.	  Drill	  Guide	  kommer	  inom	  en	  snar	  framtid	  leda	  till	  fler	  raka	  hål	  i	  
många	  hem	  runt	  om	  i	  Sverige.	  Säkerheten	  kommer	  öka	  på	  många	  håll	  och	  kanter.	  
Drill	  Guide	  kommer	  förändra	  sättet	  vi	  borrar	  för	  alltid.	  

	  	  

	  

	  



28	  

Referenser	  
	  

[1]	   Wikipedia.org:	  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ultraljud	  

[2]	   R.	  Siegwart;	  I.	  Nourbakhsh,	  Range	  Sensing	  Strategies,	  George	  Mason	  
University:	  

	   http://cs.gmu.edu/~kosecka/cs685/cs685-‐perception-‐3.pdf	  

[3]	   Sontech	  ljudisolering:	  

http://www.sontech.se/2003/luftljusisoleringinfo.htm	  

[4]	   R.	  Siegwart;	  I.	  Nourbakhsh,	  Ultrasonic	  Sensors	  –	  Time	  of	  Flight,	  Brooklyn	  
College:	  

http://www.sci.brooklyn.cuny.edu/~parsons/courses/840-‐fall-‐2007/notes/sensors-‐
part2-‐4up.pdf	  

[5]	   Paschotta,	  Rüdiger,	  Interferometers,	  2011:	  	  

http://www.rp-‐photonics.com/interferometers.html	  

[6]	   Dravins,	  Dainis.	  Ljusets	  innersta	  väsen,	  Lunds	  Universitet,	  2006:	  
http://www.astro.lu.se/~dainis/Papers/PopAst_2006_kompakt.pdf	  

[7]	   Wikipedia.org:	  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Interferometri	  

[8]	   Parallax,	  PING)))	  Ultrasonic	  Distance	  Sensor	  (#28015),	  2009:	  

http://www.parallax.com/Portals/0/Downloads/docs/prod/acc/28015-‐PING-‐v1.6.pdf	  

[9]	   Parallax,	  Ping)))	  Ultrasonic	  sensor:	  

http://www.parallax.com/StoreSearchResults/tabid/768/txtSearch/ping/List/0/SortFi
eld/4/ProductID/92/Default.aspx	  

[10]	   Modarress,	  D;	  Svitek,	  P;	  Modarress,	  K;	  Wilson,	  D.	  Micro-‐optical	  sensors	  
for	  boundary	  layer	  flow	  studies.	  2006:	  
http://www.measurementsci.com/papers/FEDSM06_98556.pdf	  



29	  

[11]	   Palojärvi,	  Pasi.	  Integrated	  electronic	  and	  optoelectronic	  circuits	  and	  
devices	  for	  pulsed	  time-‐of-‐flight	  laser	  rangefinding.	  2003:	  

	   http://herkules.oulu.fi/isbn9514269667/html/c305.html	  

[12]	   Wikipedia.org:	  

http://en.wikipedia.org/wiki/Profilometer	  

[13]	   Enligt	  Göran	  Mannerberg,	  professor	  i	  fysik,	  KTH	  

[14]	   Machine	  Grid:	  

http://www.machinegrid.com/2008/12/soldering-‐your-‐accelerometer-‐the-‐adxl202e/	  

	  [15]	   Parallax,	  Detecting	  Distance	  with	  the	  Ping)))	  Ultrasonic	  Detector,	  2005:
	   http://www.parallax.com/Portals/0/Downloads/docs/prod/audiovis/	  

Distance28015.pdf	  

[16]	   Lindquist,	  B;	  Skogsberg,	  L.	  (2007).	  Power	  Tool	  Ergonomics.	  	  

[17]	   Batteriföreningen.	  Litiumbatterier	  –	  Översikt:	  

http://www.batteriforeningen.a.se/litiumbatt-‐1.html	  



30	  

Bilaga	  A	  –	  GANTT-‐Schema	  
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Bilaga	  B	  –	  Kravspecifikation	  
	  

I	  detta	  stycke	  behandlas	  de	  olika	  krav	  som	  finns	  på	  den	  slutliga	  produkten.	  

6.5 	  

6.6 Kravspecifikation	  

	  

Intuitivt	  system	  och	  användargränssnitt	  

Visualisering	  som	  fungerar	  i	  alla	  förhållanden	  och	  med	  god	  synergonomi	  

Tillräcklig	  precision	  i	  mätningen	  för	  att	  vara	  användbart	  och	  tillförlitlig	  

Lätt	  eftermontering	  som	  passar	  alla	  vanliga	  modeller	  från	  olika	  tillverkare	  

Diskret	  och	  snygg	  montering	  

Inte	  skrymmande	  eller	  störande	  storlek	  på	  applikationen	  

Praktisk	  och	  lätt	  användning	  

	  

6.7 QFD	  
	  

Snabb	  system	  start,	  vilket	  betyder	  ingen	  väntetid	  (tid,	  s)	  

Den	  är	  snabb	  att	  installera	  (tid,	  s)	  

Lätt	  att	  installera,	  få	  okomplicerade	  operationer	  (operationer,	  stycken)	  

Vikt	  (massa,	  gram)	  

Snabb	  systemkalibrering	  (tid,	  s)	  

Mätområde	  (mått,	  mm)	  

Noggrannheten	  (mått,	  mm)	  

Operationer	  (antal,	  stycken)	  

Drifttid	  (tid,	  s)	  
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Bilaga	  C	  –	  Konceptskiss	  


