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Sammanfattning 

Huvudmålet med detta examensarbete var att utrusta videokameran A-Cam dII med möjligheten 
att justera för när- och översynthet. Delmålet däremot var att göra om kopplingssättet mellan 
okularröret och leden i kameran så att det går att demontera den nya justerbara sökaren utan att 
behöva öppna kameran. 

En marknadsundersökning låg till grund för att bestämma hur stort dioptriintervall kamerans 
sökare skall utrustas med. Man har tittat på produkter i olika kategorier och det markerades att ett 
intervall -3 till +1,5 dioptrier är det dominerande omfånget. Det bestämdes att sökaren ska ha ett 
intervall på minst ±2,5 dioptri. 

För att nå målen användes en av de mest populära metoderna att generera koncept vilket är 
brainstorming. Det skapades flera förslag på hur problemen kan lösas. Idéerna jämfördes och 
utvärderades med hjälp av absolut utvärderingsmetoden, samtidigt diskuterades olika lösningar 
med personalen på Ikonoskop. 

Resultatet blev en ny konstruktion där dioptrijusteringen görs med hjälp av en ring. Ringen vrids 
om 350 grader och möjliggör en justering i intervallet -3 till +3 dioptrier. Den nya sökaren 
monteras till kameran med fyra dolda skruvar och de komponenter som sitter 

i kameran är så gott som oförändrade. 

Den slutliga lösningens alla delar modellerades i CAD-programmet Pro/Engineer. För att 
visualisera hur delarna samarbetar med varandra gjordes ett rörligt montage. Med modellerna 
som underlag framställdes produktionsritningar som bifogas denna rapport. 
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Abstract 

This project is a bachelor thesis for the education module Mechanical Engineering specialized in 
Innovation and industrial design at the Royal Institute of Technology (KTH). It was done for and 
in collaboration with the company Ikonoskop AB. The task was to redesign the viewfinder in the 
digital camera A-Cam dII so, that it can be adjustable for people with some eye defects, like 
nearsightedness and farsightedness. 

A market survey was created for determining range of diopters which the camera's viewfinder 
shall be equipped with.  Products of different categories and different manufacturers were 
examined and the result was that a range of -3 to +1.5 diopters is the dominant range. It was 
decided that the viewfinder must have a minimum range of ± 2.5 diopters. 

One of the most popular methods, which is brainstorming, was used to generate concepts. It was 
created several ideas of construction how the problems can be solved. The ideas were compared 
and evaluated using the absolute method of evaluation, while it was discussed about the solutions 
with the company staff. 

The result is a new design of viewfinder where adjustment of diopters makes by a ring. The ring 
can rotate about 350 degrees and allows for an adjustment in the range of -3 to +3 diopters. The 
new viewfinder is attached to the camera with four hidden screws and the camera’s other 
components are almost unchanged. 

All of the parts of the final solution were modeled in CAD software Pro/Engineer and to 
visualize how the parts cooperate with each other a kinematic mechanism of the assembly was 
created. 
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 1. Inledning 

Företaget Ikonoskop AB grundades 1999 av två filmentusiaster och har sitt huvudkontor 

samt tillverkning i Stockholm. Ikonoskop konstruerar och tillverkar egenutvecklade 

professionella filmkameror. Bland deras produkter kan man hitta: 

  A-Cam SP-16: en analog Super-16-kamera med utbytbara objektiv och en 

parallellmonterad sökare. SP-16 är idag den minsta och lättaste Super-16-

kamera som finns på marknaden. 

  A-Cam dII: en digital efterföljare till den analoga varianten SP-16. A-Cam dII 

är utrustad med en CCD-sensor som motsvarar en 16mm-kamera, en LCD-

sökare och ett eget batteri. Kameran sparar filmer i form av separata 

okomprimerade RAW-bilder i full-HD upplösning på 1920x1080 pixlar med 

12-bitars färgdjup. 

  A-Cam 3D: en kamera som skapar stereoskopiska filmer. Den består 

egentligen av två stycken sammansatta A-Cam dII-kameror i ett och samma 

hus och sparar individuella bildsekvenser. 

 

Dessutom har företaget utvecklat en rad accessoarer till 

ovannämnda kameror, bland annat en egen minneskasett 

med tillhörande läsare (Ikonoskop, 2012). 

 1.1. Bakgrund 

Den digitala kameran A-Cam dII är försedd med ett 

sökarsystem bestående av en digital LCD-skärm monterad 

i kamerans hus samt ett rör innehållande optikdelen och en 

ergonomisk ögonmussla. Sökaren kan vinklas för att 

Bild 1. Kameran A-Cam dII 

Bild 2. Sökaren som används idag 
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möjliggöra ett bekvämt användande. Optikdelen är en inköpt linsinsats av Kellner-typ med tre 

linser, inskruvad i röret (Edmund Optics, 2012). I det nuvarande utförandet kan en korrektion 

av synfel utföras från noll till ”minus-sida”, alltså endast för närsynthet (Gustafsson, 2012). 

 1.2. Problemdefiniton 

Ett av problemen företaget idag påträffar uppstår vid servicetillfällen, när man behöver 

rengöra eller byta ut sökarens display. Då måste kameran öppnas för att kunna demontera 

sökaren och få tillgång till displayen. Därför vore en omkonstruktion av förbindelsen mellan 

sökaren och kamerans hus önskvärd, så att sökaren kan demonteras utan att öppna kameran. 

Från kamerans användare finns det däremot önskemål om justeringsmöjligheter för 

personer med översynthet. Den sökare som idag används möjliggör nämligen justering endast 

för närsynta, dessutom är det omöjligt att ställa in skärpan i sökaren samtidigt som man tittar 

i den. 

 1.3. Mål 

Examensarbetet ska resultera i: 

 - En omkonstruktion av det nuvarande kopplingssättet mellan sökaren och dess socket 

så att sökaren kan demonteras utan att man behöver ta isär kameran. 

 - En ny konstruktion av en sökare som har möjlighet till justering för både närsynta och 

översynta. Av ergonomiska skäl bör ögonmusslan inte rotera medan skärpan justeras. 

 1.4. Kravspecifikation 

Funktionskrav: 

 - Sökaren ska möjliggöra korrektion i omfång -3 till +1,5 dioptri eller större. 

 - Justeringen skall kunna göras med endast en hand. 

 - Diametern på sökarens nedre del får inte vara större än 36 mm. 

 - Längden av den nya sökaren får inte vara större än 50 mm. 

 - Den nya lösningen får inte påverka konstruktionen av resterande delar av kameran 

(mått, design, form). 

 - Ögonmusslan får inte rotera medan skärpan justeras. 

 

Produktions- och monteringskrav: 

 - Vid konstruktion skall hänsyn till tillverknings- och monteringsmetoder tas. 

 - Monteringen skall kunna utföras av enbart en person. 

 

Tidskrav: 

 - Projektet skall utföras på 10 veckor. 

 

Dokumentationskrav:  

 - Projektet skall dokumenteras i form av en skriftlig rapport på 40±20 sidor, dock 

maximalt 80 sidor med alla bilagor. 

 - Projektet skall redovisas i form av en muntlig presentation. 

 

Miljökrav: 

 - I arbetet skall hänsyn till produktens livscykel och dess miljöpåverkan tas. 
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 1.5. Avgränsningar 

Projektgruppen kommer inte att: 

 - Undersöka eller ändra materialen på sökaren. 

 - Konstruera någon ny linsinsats. 

Dessutom kommer konstruktionen inte att kostnadsoptimeras. 

 1.6. Lösningsmetod 

Följande metoder kommer att användas för att kunna genomföra projektet och nå utsatta 

målen: 

 - Faktainsamling via Internet och i fackliteratur. 

Genom att samla och bearbeta fakta från läroböcker (framförallt om optiken), artiklar och 

övriga informationer från både bibliotek och Internet vill vi ta reda på hur optiska sökare är 

uppbyggda och i vilka huvudtyper de finns. En viktig information utan vilken är det svårt att 

bygga en modell är hur justeringen för när- och översynta fungerar. 

 - Marknadsundersökning. 

Genomföra undersökningar på befintliga produkter för att iaktta den vanligaste 

justeringsomfången. Dessutom kan vi hitta inspiration genom att titta på hur andra tillverkare 

har löst justeringen. 

 - Idégenerering. 

Med hjälp av olika idégenereringsmetoder kommer ett antal koncept att tas fram. Med 

hjälp av brainstorming kan vi tillsammans tänka fram ett flertal olika lösningar för att sedan 

bygga upp ett par realistiska koncept som baseras på vår kunskap och den information som vi 

hittat under faktainsamlingsfasen. 

 - Idévisualisering. 

För att visualisera och bolla idéer kommer främst skissning användas, då det är en av de 

snabbaste och enklaste metoder som hjälper att hacka på andras idéer och tankegångar. Även 

enkla CAD-modeller kommer att användas.  

 - Utvärdering av koncepten. 

Koncepten kommer att utvärderas med ett antal kriterier som underlag och med hjälp av 

ett av de vanligaste utvärderingsverktyg (exempelvis Pugh’s matris). Kriterierna kommer att 

väljas tillsammans med handledaren och personalen från Ikonoskop. Utvärderingen bör 

resultera i en slutgiltig konstruktion som sedan kommer att modelleras i programmet 

Pro/Engineer (numera Creo). Utvärdering kommer även att utföras med hänsyn till hur bra 

lösningarna på den optiska delen passar tillsammans med lösningarna på kopplingen mellan 

sökarröret och leden. 

 - Cad-modellering och framtagning av ritningar på valda delar. 

Modelleringen har som uppgift att visualisera slutkoncepten och skapa ett underlag för 

tillverkningsritningarna. Ett rörligt montage kommer att byggas för att kontrollera att alla 

delar fritt och smidigt samarbetar på det uttänkta sättet. 
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 2. Teoretisk referensram 

Då ett examensarbete som genomförs i slutet av en högskoleingenjörsutbildning är en 

kröning på hela programmet skulle det ju vara omöjligt att kunna utföra det utan all den 

kunskap som man samlat på sig under den tre år långa utbildningen. Flera av kurserna som 

ingick i programmet ligger som grundstenar till detta examensarbete, av dessa kan man 

framförallt nämna: 

  Designkurserna Industridesign med färg och form I HM1009 och II HM1012 

samt kursen Innovations- och designmetodik HM1018. Dessa kurser har gett 

oss kunskaper om hur man planerar och genomför ett projekt och hur en 

designprocess går till. Från problemanalysen – hur viktigt det är att förstå vad 

egentligen problemet är, genom idégenerering – olika metoder för att kunna 

producera varierande lösningar, analysera och utvärdera dessa, fram till 

visualiseringsmetoder – för det går naturligtvis inte att bara berätta för kunden 

eller uppdragsgivaren hur problemet kan lösas. En bild säger ju mer än tusen 

ord… 

  Kurserna i Material och produktion HM1000 och HM1003 samt 

fortsättningskursen i Produktion HM1016 – där man lär sig hur en produkt ska 

konstrueras så att den överhuvudtaget kan tillverkas. Där fick vi också veta 

vilka material som lämpar sig till vilka konstruktioner och varför, hur de ska 

behandlas och vilka tillverkningsmetoder som är bästa i vilka fall. 

  Kursen i Konstruktionselement HM1010 – denna kurs hjälpte oss mycket när 

det gäller konstruktionslösningar, sammanfogningsmetoder samt val och 

beräkning av gängprofil och stigning på gängor. Även kunskapen 

i tätningsmetoder kom till nytta när vi funderade på det slutgiltiga konceptet. 

Och inte minst: 

  Kurserna i Datorbaserade designverktyg HM1002 och ML2202 – det var två 

mycket bra kurser där man kunde lära sig visualisera sina koncept, lösningar 

och färdiga konstruktioner på ett snabbt och effektivt sätt. Tack vare 

laborationerna i Photoshop och Illustrator vi hade i kurserna gick arbetet med 

bilderna till rapporten snabbt och smidigt. 

  Kursen Datorbaserade konstruktionsverktyg II ML2201 gav oss en bra träning 

i strukturerad CAD-modellering samt kunskaper i att skapa robusta CAD-

modeller som går att ändra utan att hela modellen havererar. I dessa kurser fick 

vi en första inblick i hur man gör rörliga montage, utan dessa skulle det vara 

svårt och krångligt att förklara hur konceptlösningarna fungerar. Om en bild 

säger mer än tusen ord så kan nog en animation säga ännu mera. 

Dessutom gick vi en kurs utanför programmet – Grafisk teknik DM1570, där vi lärde oss 

hur man skapar layout på dokument innehållande både text och grafik samt vilka parametrar 

som är viktiga när man bearbetar bilderna så att de skrivs ut korrekt. Denna kurs var mycket 

hjälpsam vid själva rapportredigeringen. 

De kunskaper vi fick under studietiden har vi kompletterat med nya, framförallt inom 

optik och finmekanik, men även mekanisk simulering i programmet Pro/Engineer. 
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 2.1. Begrepp 

För att underlätta för läsaren att förstå rapportens innehåll utan att behöva använda sig av 

facklitteratur eller uppslagsverk kommer vissa i rapporten förekommande begrepp att 

förklaras i detta kapitel. 

  Lins – är en transparent kropp som bryter ljus kring en axel. Det finns konvexa 

linser s.k. samlingslinser och konkava – spridningslinser. Lins är begränsad av två 

sfäriska ytor eller en plan yta och en sfärisk. Tillverkas oftast i glas eller polymera 

material. (Jakobsson & Ohlén, 1996) 

  Dioptri D – är måttenheten för en lins ljusbrytande förmåga. Brytkraftens styrka 

beror i första hand på linsytornas kupighet samt på linsmaterialets brytningsindex. 

Grundenheten för en dioptri är 1/m (ett genom meter). En konkav lins med en 

brännvidd på 25 cm har alltså dioptritalet 100/(-25 cm) = -4D (Persson, 2007). 

  Brännpunkt F – är den punkt som infallande strålar som är parallella med 

huvudaxeln sammanstrålar i. 

  Brännvidd (fokaldistans) f – är avståndet mellan linsen och brännpunkten. Anges 

i längdenheter, till exempel m, mm eller tum. Det är det avståndet där bilden hamnar 

när objektet är oändligt långt borta. 

  Synfält – är det område som kan observeras av synen. Människans maximala 

synfält är 180 grader när bägge ögonen används (Ygge, 2011). Ett okular begränsar 

vanligtvis synfältet till 40-50 grader. 

  Doublet – en sammansättning av två linser. Används för att reducera den 

kromatiska aberrationen. 

  Kromatisk aberration – en visuell effekt som uppstår när ljuset passerar gränsen 

mellan linsens material och omgivningen (oftast luft). Effekten syns som blåa eller 

röda färgningar runt skarpa kanter (Smith, 2008). 

  Eloxering – en ytbehandlingsmetod för att skapa ett tjockare oxidlager på 

framförallt aluminium- och magnesiumlegeringar. Oxidlagret är oftast 5-25 µm 

tjockt och gör att metallernas ytor är hårdare och tål nötning bättre.  

  Trumling - är en miljövänlig metod för avgradning och polering av detaljer och 

passar bra för mindre detaljer. Vid kapning eller efter bearbetning av profiler 

efterlämnas små flisor och kvarvarande rester på profilens snittyta. Dessa kan man 

bli av med hjälp av trumling och åstadkomma fin ytjämnhet.  Detaljerna läggs 

bland små, cirkulerande stenar som tar bort resterna (Alustrade, 2012). 

   

Bild 3. Trumling – maskin samt bearbetade detaljer 
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Bild 4. Konvexa linser 

Bild 5. Divergerande linser 

 2.2. Närsynthet och översynthet 

En dioptrijustering i optiska instrument utförs för att korrigera för ett av de två vanligaste 

brytningsfelen som kan uppstå i ögat, nämligen översynthet eller närsynthet. Dessa två synfel 

beror på att ögat är antingen för kort eller för långt vilket gör att avståndet mellan linsen och 

näthinnan avviker från det optimala avståndet. Längdskillnaderna är inte stora, en skillnad på 

1mm motsvarar ungefär tre dioptrier i brytkraft. 

 

Normalsynthet 

Med normalsynthet, emmetropi, menas att ögat är fritt från brytningsfel. Detta medför att 

ett helt avslappnat öga bryter ljuset från ett objekt på avstånd så att det skapas en skarp bild på 

näthinnan. Emmetropi är ett ganska ovanligt tillstånd eftersom en större del av människor har 

små brytningsfel, antingen närsynthet eller översynthet, ofta i kombination med lite 

astigmatism. De flesta av dessa små fel ger inga besvär och behöver inte korrigeras. 

 

Översynthet 

Översynthet eller långsynthet, hyperopi, innebär att man ser 

bäst på långt håll medan det är svårare att titta på föremål som 

ligger nära. Ögat är lite tillplattat och därför är avståndet mellan 

ögats lins och näthinnan för kort. Detta gör att bilden, när ögat är 

i vila, faller bakom näthinnan och därför blir suddig (Ygge, 2011). 

Översyntheten korrigeras genom att en positiv lins sätts framför 

ögat. Positiva linser kallas även konvexa eller konvergerande linser 

och har en positiv fokallängd f>0. Pluslinsen är egentligen ett 

förstoringsglas som bryter samman ljusstålarna så att ögats eget 

optiska system klarar att bryta strålarna ytterligare så att till slut en 

skarp bild faller på näthinnan (Persson, 2007). 

På Bild 4. Konvexa linser visas tre standardtyper av 

konvergerande linser för korrigering av översyntheten: bikonvex 

(A), plankonvex (B) och konkavkonvex (C) (Fotoskolan, 2012). 

 

Närsynthet 

Närsynthet, myopi, innebär att man ser bäst på nära håll och att föremål på större avstånd 

vanligen är suddiga. Ju mer närsynt man är, desto svårare har man att se föremål på längre 

håll. 

Hos en närsynt person är ögongloben för lång och ögat 

bryter strålarna till ett område framför näthinnan dvs. 

fokalpunkten ligger framför näthinnan. Detta innebär att bilden 

i ögat fokuseras en liten bit framför näthinnan och den bild som 

faller på själva näthinnan blir oskarp. 

Närsynthet korrigeras med en konkav lins, en så kallad 

minuslins eller divergerande lins. Divergerande linser är linser 

med en negativ fokallängd f<0, där urskiljas standardtyper som 

bikonkav (D), plankonkav (E) eller konvexkonkav (F). En 

konkav lins är tunnast i centrum och tjockare i periferin. Linsen 

bryter isär strålarna framför ögat så att ögats eget optiska system 

klarar att bryta samman strålarna på näthinnan (Ygge, 2011).  
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 2.3. Optiska sökare – olika typer 

Ett okular är en lins eller en komposition av flera linser, som sitter närmast ögat. 

Okularets roll är att förstora bild, i detta fall förstoras bilden från kamerans display. Okular 

finns i ett tiotal utföranden beroende på antalet och typer av använda linser. Det som skiljer 

dessa är framförallt bildens kvalité samt synfält (se: kapitel 2.1. Begrepp). 

I det enklaste okularet finns bara en lins, antingen bikonvex (Kepplers okular, se Bild 6) 

eller bikonkav (Galilean, Bild 7). 

En annan typ består av två linser som är monterade i ett rör med ett visst avstånd mellan 

dem, till exempel Huygens konstruktion eller Ramsdens okular som syns på bilderna nedan: 

Huygens okular består av en stor huvudlins och en mindre lins som sitter vid ögat, 

i Ramsdens konstruktion är linserna lika stora. I båda används plankonvexa linser, men det 

som skiljer dessa konstruktioner är att i Huygens är de placerade i samma riktning medan 

i Ramsdens sitter linserna med konvexa ytor mot varandra. Båda ger ett ganska litet synfält på 

ungefär 30 grader (Smith, 2008). 

Dessa okular har dock en stor nackdel 

i form av kromatisk aberration som uppstår 

när ljus av olika våglängder bryts i linsen 

olika mycket. Effekten kan korrigeras genom 

att istället för en plankonvex lins använda en 

sammansättning av två linser, varav en är 

bikonvex och den andra plankonkav. Sådana 

sammansättningar används i de mest populära 

okular som numera finns i teleskop och mikroskop: Kellner och Plössl (Lord, 1996). 

Kellners konstruktion kan delvis eller helt korrigera för den kromatiska aberrationen och 

ger ett synfält på 40 grader med en ganska bra 

kontrast. Här används det tre linser (se: Bild 

10). Plössl-okular består av fyra linser i två 

grupper. Detta okular är helt akromatiskt med 

ännu större synfält på upp till 55 grader och är 

numera ett av de mest använda okularen tack 

vare sina goda egenskaper och sitt låga pris-

kvalitetsförhållande (Darling, 2012). 

Bild 10. Okular av Kellners typ 

Bild 11. Linser i Plössl-okular 

Bild 6. Keplers okular Bild 7. Okular av Galilean-typ 

Bild 9. Okular Ramdsen Bild 8. Konstruktion av Huygens okular 
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 3. Genomförande 

Projektet börjades med en marknadsundersökning för att ta reda på i vilken dioptriomfång 

ska kamerans nya okular justeras. Denna information var viktigt för att framförallt bestämma 

själva okularrörets konstruktion det vill säga för att ta reda på hur många millimetrar linserna 

behöver förflytas. Det underlättade för att välja en lämplig längd på okularröret. 

I den nuvarande lösningen kan okularet bara justeras från ett närmare obestämt värde på 

”minus”-sida till 0 dioptrier. Själva justeringen görs manuellt genom att skruva ut okularet 

med hjälp av ett finger, vilket är obekvämt för användaren (Ikonoskop, 2012). 

 3.1. Marknadsundersökning 

Genom en utförd marknadsundersökning hittades det vanligaste dioptriomfånget som 

finns i olika optiska produkter. Marknadsundersökningen var baserad på internetsökningar av 

företag, tillverkare och återsäljare av olika produkter som är utrustade med dioptrijustering. 

Produkterna har delats i sin tur i fyra grupper. Till dessa hör kikare, mikroskop, 

systemkameror och övriga produkter av dominerande producenter på marknaden så som 

Pentax, Canon, Swarovski eller Panasonic. 

Undersökningar bland de produkterna visar att vanligaste dioptrijusteringsområde för 

mikroskop är -5 till +5, för systemkameror: -3 till +1 eller + 1,5; dioptriomfång hos kikare 

däremot varierar kraftigt. Resultatet presenteras i form av diagrammet på Bild 12 där olika 

symboler representerar olika grupper av produkter samt dess möjligheter att justera för 

synfelen. 

När det gäller videokameror så anger producenterna (JVC, Panasonic, Sony) ingen 

information om hur stort justeringsomfång deras kameror har, eller om de överhuvudtaget är 

utrustade med någon justeringsmöjlighet. 

Med marknadsundersökningen som underlag bestämdes justeringsomfånget för det nya 

okularet till ett intervall: -3 till +3 dioptrier. Ett intervall ±2 dioptrier täcker 85 procent av hela 

populationen (Smith, 2008), därför valdes det ett område ±3 dioptrier för att ha en bra 

säkerhetsmarginal.  
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Bild 12. Resultat av marknadsundersökningen 
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 3.2. Koppling mellan sökarröret och leden – konceptförslag 

Den idag använda konstruktionen gör att det är nödvändigt att öppna kamerahuset för att 

nå till sökarens display. Den nuvarande konstruktionen av förbindelsen mellan okularröret 

och leden presenteras på Bild 13. Leden (3) är monterad på en axel (4). Axeln sitter fast i en 

del av kamerans skal (2) och gör det möjligt att vinkla sökaren. Sökarröret (5) med linserna är 

monterat på leden (3) med hjälp av fyra skruvar M2x16 (1) inifrån. Skaldelen fästs sedan till 

resten av kameran (Ikonoskop, 2012). 

 

Ur reparationsperspektiv skapar det problem och med en omkonstruktion skulle man inte 

bara kunna spara mycket tid och pengar utan även behålla produktens robusthet, då varje 

demontering och montering sätter sitt avtryck på skruvar, tätningar och andra delar. 

I idégenereringsfasen skapades tre koncept på hur okularröret kan vara kopplat med 

resten av kameran på ett för montören lättillgängligt sätt som samtidigt förenklar 

demonteringen av displayen. I alla dessa koncept används skruvförband som utnyttjas på olika 

sätt. Förslagen till omkonstruktion presenteras här i följande punkter. 

 

 3.2.1. Koncept 1 

I det första konceptet sätts okularet ihop med kameran med fyra skruvar. Anpassningen 

görs genom att förlänga den utstickande delen på kulan runt displayen och göra fyra gängade 

hål i den, två på varje sida. Fyra likadana hål, fast utan gänga och med försänkning för 

skruvhuvud, borras i passande ställen i okularröret. Huvudröret träs på kulan och låses med 

fyra skruvar. Skruvarna kan sedan döljas. 

Bild 13. Den nuvarande konstruktionen av förbindelsen 
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Fördelen med detta koncept är att det är en ganska enkel lösning som inte kräver stora 

förändringar. Nackdelen med konceptet är att förlängningen kan stå i vägen för linsinsatsen 

och kanske till och med göra det omöjligt att komma med linserna närmare displayen, alltså 

justera för översynthet. 

 3.2.2. Koncept 2 

I ett annat sätt att montera ihop okularröret med kulan används fyra skruvar som skruvas 

in i samma hål som numera, fast åt precis andra håll. Konstruktionen har den fördelen att 

kulan inte behöver göras om mer än att gänga de redan befintliga hålen. Även samma skruvar 

kan behållas. Skruvarna är placerade axiellt på den del av okularröret som har den större 

diametern. Lösningen möjliggör monteringen på utvändig sida av kameran utan behovet att 

demontera en större del av kameran. 

Bild 14. Det första konceptet på förbindelsen 

Bild 15. Koncept med skruvar som löper axiellt 
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Genom att använda något utav koncepten med justeringsring kan skruvarna lätt döljas 

under ringen. 

 3.2.3. Koncept 3 

I detta koncept förlängs den utstickande delen runt displayen, i likhet med konceptet 

presenterat i punkt 3.2.1, men i den här lösningen gängas leden på utsidan och okularröret är 

utrustat med invändig gänga, såsom presenteras på Bild 16. Röret skruvas sedan på leden. En 

låsskruv monterad på undersidan förhindrar att okularröret lossnar vid till exempel 

dioptrikorrigering eller att användaren omedvetet skruvar ut det. 

 

 

Till fördelarna med detta koncept kan räknas: 

  få eller inga skruvar på utsidan (på den synliga sidan) 

  mycket enkelt. 

Nackdelen kan bli en risk att röret hamnar i olika lägen (vid variant med låsskruv) eller 

kan ett glapp mellan röret och kulan uppstå. 

 

 3.2.4. Utvärdering av koncepten 

Koncept 2 med axiella skruvar och koncept 3 med gängning tycktes vara bra förslag som 

går att utveckla vidare. I koncept 2 krävs det dock att justeringsringen lätt kan demonteras och  

göra skruvarna åtkomliga.  

Koncept 3 ansågs också vara bra, dock bör den fina gängan kunna göras cirkulär och 

stoppskruven skulle kunna gå in i ett cirkulärt spår i gängan, då blir det inte lika kritiskt med 

positioneringen av stoppskruven. Koncept 3 skulle kunna tillåta demontering av displayen 

utan att rubba justeringsringen och okularet. 

Vilket av koncepten som tas till den slutliga konstruktionen kommer att väljas vid ett 

senare tillfälle, när man väl valt en lösning på dioptrijustering. Detta på grund av det krävs en 

del analys av hur bra lösningarna passar mot varandra. 

 

 

 

Bild 16. En bild på konceptet med gängat huvudrör 
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 3.3. Justering av synfel – konceptförslag 

Alla alternativ på dioptrijustering baserar på att linsinsatsen förändrar sitt läge 

i förhållande till displayen. Förflyttning av linsinsatsen i riktning mot displayen utgör en 

korrigering för översynthet, alltså för ”plussida”, att flytta den längre bort från displayen 

korrigerar för närsynthet – ”minussida”. Hur mycket linserna ska förflyttas räknas ut enligt 

ekvationen (Smith, 2008): 

där: 

  är förflyttningen i mm 

f är fokallängd i mm 

D  är antalet dioptrier som ska justeras 

 

Bild 17 visar hur stor förflyttning  krävs för att justera för dioptritalet D med hjälp av 

linsinsatser med olika fokallängder.  

 

Linsinsatsen som används nu har ett värde på fokallängd lika med 23,1 mm och det krävs 

en förflytning på 0,53 mm för att justera för en dioptri. Med ett justeringsomfång på ±3 

dioptrier skulle det således krävas en möjlighet att förflytta okularinsatsen med 3,2 mm. 

 

Brainstorming, långa diskussioner och experiment resulterade i fem konceptförslag på hur 

problemet med dioptrijustering kan lösas. Förslagens konstruktioner samt deras starka och 

svaga sidor presenteras på nästkommande sidor. 

  

𝛿 = 0,001 ∙ 𝑓2 ∙ 𝐷 [𝑚𝑚] 

 Ekvation 1 

-3

-2

-1

0

1

2

3

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Dioptriantalet 

F
ö
rf

ly
tt

n
in

g
 

av
 l

in
se

rn
a 

[m
m

] 

f=23,1

f=32

f=16

Bild 17. Samband mellan dioptriantalet och förflyttningen för olika fokallängder 
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 3.3.1. Koncept A 

I detta alternativ förflyttas okularinsatsen med hjälp av ett skjutreglage. 

Konstruktionen består av fem delar: 

  insats med linserna 

  huvudröret 

  ögonmussla 

  skjutreglage 

  pinne. 

 

Skjutreglaget som är placerat på utsidan av okularröret är kopplat till linsinsatsen med 

hjälp av en eller två pinnar.  Det är skjutreglagets uppgift att förflytta linsinsatsen som sitter 

inne i röret (som vi kallar för huvudrör). Vid justering följer pinnarna ett speciellt 

fräst rektangulärt hål i okularröret. Spåret är placerat parallellt med längden. Längden av 

spåret bestämmer justeringsomfånget. Den inmonterade linsinsatsen kan glida i skenor. 

 

En skala på okularet visar hur många dioptrier insatsen justeras för. 

 

Bild 18. Koncept A, beståndsdelar 

Bild 19. Genomskäring av koncept A 
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Fördelar: 

  enklaste av alla 

koncept 

  få detaljer 

  enkel att montera 

  billig. 

Nackdelar: 

  designen 

  passar bäst på en 

vanlig kundkamera, 

men passar inte 

i professionella 

produkter. 

 

 3.3.2. Koncept B 

I detta koncept sker korrigering av linsinsatsläge med hjälp av en ring. 

Ringen sitter på huvudröret och är fastkopplad med linsinsatsen med hjälp av en pinne. 

Genom att rotera ringen ändras position av pinnen som följer det skruvformade spåret 

i huvudröret. Pinnen är monterad i linsinsatsen och flyttar den fram och tillbaka, närmare eller 

längre bort displayen. Ögonmusslan är monterad fast på okularet och rör sig inte medan 

dioptrijustering görs. 

 

 

Konstruktionen består av följande detaljer: 

  linsinsats 

  huvudrör med skruvformade spår 

  positioneringspinne  

  justeringsring 

  ögonmussla. 

Bild 20. Variant A monterad på kameran 

Bild 21. Bild på koncept B 
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Fördelar: 

  snygg design 

  enkel användning 

  lätt att tillverka 

  lätt att montera 

  ergonomisk. 

Nackdelen kan vara att huvud-

röret kanske måste göras delat i två 

element. Detta på grund av att det 

kan vara svårt att montera 

justeringsringen på huvudröret. 

Därför kan det vara aktuellt att på 

huvudrörets ände sätta ytterligare en 

del med ögonmusslan på. Detta 

element kan samtidigt fungera som 

ett lås för justeringsringen. En annan 

nackdel är att spåret i huvudröret 

försvagar det. Skulle man vilja ha en 

justering som görs med en vridning 

av ringen om 280–350 grader blir 

huvudröret nästan klippt isär. 

 

Bild 22. Två varianter av konceptet B 

Bild 23. En ritning av koncept B 
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 3.3.3. Koncept C 

I detta koncept utnyttjas skruvförband – justeringsringen fungerar som en mutter och 

sitter fast på huvudröret medan linsinsatsen är utrustad med gänga på utsidan och är inskruvad 

i huvudröret. Justeringsringen som sitter på huvudröret kan endast roteras och inte förflyttas 

axiellt. Linsinsatsen däremot kan förflyttas axiellt i spår som blockerar rotationsrörelsen av 

insatsen. 

 

Vridrörelsen av justeringsringen medför en linjär förflytning av linsinsatsen i axiell 

riktning. Förflytningshastigheten och därmed justeringsnoggrannheten beror starkt av 

stigningen av gängan – en större stigning betyder försämrad noggrannhet men möjliggör en 

snabb justering, medan en mindre gör att det kanske kan krävas ett antal varv för att täcka 

hela justeringsomfången, men med en mycket god noggrannhet. En skala kan placeras på 

linsinsatsens cylindriska yta på så sätt, att strecken med siffror som visar aktuellt läge kommer 

ut eller döljs när linsinsatsen skruvas ut respektive in.  

 

Fördelar: 

  god noggrannhet 

  mest stabilt av alla koncept  

  känns proffsigaste. 

 

Bild 24. Koncept C, genomskärning  

Bild 25. Koncept C, beståndsdelar 
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Bild 27. Koncept D, funktionsprincip 

Nackdelar: 

  rörliga element på utsidan – delen med ögonmusslan rör sig samtidigt som 

linsinsatsen 

  komplicerad 

  kan bli dyrare att tillverka än övriga koncept. 

 

 3.3.4. Koncept D 

I detta koncept används en kugghjulsmekanism – ett av kugghjulen sitter i huvudröret och 

utgör samtidigt en justeringsrulle. Detta kugghjul samarbetar med ett större som sitter på 

linsinsatsen. Justeringen utförs genom att rotera justeringsrullen som är placerad på 

undersidan av huvudröret. Rullen kan vridas med hjälp av tummen. 

Bild 26. Ett förslag till design av konceptet C 
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Vridmomentet överförs från rullen till kugghjulet på linsinsatsen och på det sättet får man 

insatsen att rotera. Eftersom insatsen är gängad på sin yttre cylindriska yta och inskruvad 

i huvudröret skruvas den längre in eller bort till respektive från displayen. 

 

Fördelar: 

  noggrannhet 

  justeringsrullen kan placeras var som helst och lätt döljas 

  självlåsande. 

 

Nackdelar: 

  många varv krävs 

  konstruktionen av huvudröret 

  saknar en enkel lösning för att visa aktuellt läge 

  smuts kan komma in i röret. 

 

 

  

Bild 28. En bild på konceptet D 
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 3.3.5. Koncept E 

Detta koncept liknar konceptet C men konstruktionen är omvänd och man har eliminerat 

dess nackdelar. Okularinsatsen är monterad i ett rör med utstickande två styrpinnar och två 

hjälppinnar. Huvudröret är fastmonterat på kamerans chassi och är utrustat med två 

symmetriska spår, okularinsatsen förflyttas axiellt längs spåren. På huvudröret är det 

monterad en ring med två skruvformade spår på insidan. Insatsens styrpinnar följer spåren 

i ringen och på det sättet förvandlas ringens rotationsrörelse till linsinsatsens linjära 

förflyttning. 

Spårens stigning motsvarar det dubbla avståndet mellan min- och max läge vilket gör att 

en vridning om 180 grader medför en förflytning av linsinsatsen från det minimala värdet till 

det maximala. En skala som visar aktuellt läge kan finnas antingen på det fasta huvudröret 

eller på ringen. 

 

Till fördelar av detta 

koncept kan räknas: 

  kompakt utförande 

  få element 

  inga rörliga element på 

”utsidan” 

  möjlighet att styra 

noggrannheten genom 

att ändra på stigningen. 

 

En nackdel är att avståndet 

lins – öga ändras under 

justeringen vilket kan kännas 

obehagligt.  

 

 

 

 

Bild 29. Koncept E, beståndsdelar 

Bild 30. Konceptet E monterat ihop 
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 3.3.6. Utvärdering av koncepten 

Tillsammans med handledaren och övrig personal på Ikonoskop skapades ett antal 

kriterier som sedan användes för att utvärdera koncepten med hjälp av absolut 

utvärderingsmetoden (Forsman, 2009). Kriterierna tilldelades vikter mellan 1 och 4 och varje 

koncept kunde få ett antal poäng (0 till 4). Kriterierna var bland annat hur bra varje koncept 

uppfyller justeringsfunktion, hur ergonomiska de är eller om det kan komma smuts in 

i okularet.  

Ett viktigt kriterium var att behålla avståndet mellan ögat och den lins som sitter närmast 

ögat. Känslan av att linsen närmar sig ögat när man justerar skärpan samtidigt som man tittar 

i okularet är så pass obehaglig att man helst vill slippa det. Därav en mycket stor vikt. 

Även ”lyxkänsla” och robusthet fick höga vikter då man inte vill dra ner produktens 

kvalitet på grund av sparsamma lösningar. När det gäller ekonomiska kriterier så fick de 

också låga vikter just på grund av att man vill behålla kvaliteten. 

Utvärderingen av tekniska kriterier resulterade i att tredje konceptet C (Gänga) fick störst 

antal poäng medan favoritkonceptet E (Spår i ringen) hamnade på andra plats.  

Skulle man bara ta hänsyn till ekonomiska aspekter så är det inte särskilt förvånande att 

de enklaste koncepten A (Slider) och E (Spår i ringen) fick störst antal poäng. 

 

Det slutgiltiga konceptet valdes genom att beräkna det totala betyget R enligt ekvationen: 

Även diskussionerna med handledaren på Ikonoskop bekräftade att konceptet C är den 

mest optimala lösningen, så den valdes som alternativet att arbeta vidare med. Konceptet skall 

vändas om, dvs. det blir huvudröret som ska gängas utvändigt, ringen ska följa den rörliga 

delen med linserna och ögonmusslan. Stigning av gängan ska väljas så, att det skulle krävas 

en vridning av ringen på cirka 350 grader för att täcka hela justeringsområdet. Konstruktionen 

ska utrustas med en ring som är minimum 20 mm bred. 

Resultatet av utvärderingen presenteras i form av diagrammet på bilden nedan, den 

kompletta utvärderingsmatrisen hittas däremot på nästa sida. 
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Bild 31. S-diagram som visar förhållanden mellan tekniska och ekonomiska betyg 

𝑅 =  𝑅𝑡 ∙ 𝑅𝑒 där: 
 

 Rt är det tekniska betyget och 
 Re det ekonomiska betyget 

 Ekvation 2 
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Bild 32. Utvärderingsmatris  
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 4. Resultat 

Nästa steg i produktutvecklingsprocessen i projektet var att närmare undersöka de valda 

koncepten – hur bra det går att kombinera ihop dem, vad som var nödvändigt för att 

justeringen skulle omfatta det valda intervallet samt hur den nya konstruktionen kommer att 

se ut tillsammans med kameran. 

Det i föregående fas valda konceptet vändes om, ringen är nu monterad på den rörliga 

delen med linserna i och förflyttas tillsammans med ögonmusslan. Avståndet lins – öga är 

oförändrat i hela justeringsintervallet. Ringen är 26 mm bred och konstruktionen tillåter att 

den kan vridas 345 grader efter monteringen. 

Ett förslag till en slutgiltig konstruktion togs fram. Den detaljkonstruerades, 

dimensionerades, och ett par standardkomponenter valdes. Förslag till tillverkning 

diskuterades fram. Då det fanns önskemål att kunna montera in större linser gjordes 

konstruktionen så att det går att sätta in linser med diameter på upp till 28 mm. 

 4.1. Beskrivning av valda lösningar 

Två ytterligare koncept togs fram. Båda byggde på samma princip när det gäller 

dioptrijustering, men hade olika lösning när det gällde koppling mellan kulan och huvudröret. 

I det ena konceptet monterades röret med hjälp av axiella skruvar (koncept F) och i det andra 

med gänga så som det görs i koncept 3 (se: 3.2.3. Koncept 3). I båda koncepten är det ringen 

som förflyttar linsinsatsen i huvudröret. 

 

Till en slutlig anpassning valdes koncept F (Bild 33) där koppling görs med hjälp av 

skruvar på grund av det är den mest stabila och robusta konstruktionen. En viktig faktor var 

också att alla skruvar är dolda i detta koncept. Det är dock nödvändigt att demontera ringen 

för att nå till skruvarna. 

 

Bild 33. En ritning på konceptet F 
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Den nya lösningen består av följande delar: 

 - kopplingskula 

 - huvudrör med utvändig gänga 

 - ett rörligt rör med linserna 

 - ringen med invändig gänga 

 - gummibeläggning  

 - 4 korta stoppskruvar samt fyra skruvar för att koppla samman kulan med röret. 

 4.2. Konstruktion och detaljbeskrivning 

Konceptet F ritades om och det skapades 3D-modeller på alla delar. CAD-modellering 

utfördes i programmet Pro/Engineer. 

Huvudröret 2 är monterat fast på kulan 1 med fyra skruvar som sitter inne i röret. 

Huvudröret är utrustat med en utvändig gänga, gängan med samma stigning finns på inre ytan 

av ringen 6. Ringen och linsdelen 3 utgör ett separat montage så att ringen kan snurra fritt på 

linsdelen men är låst i axiell led med hjälp av tre stoppskruvar. Genom att vrida på ringen 

skruvas den in eller ut från 

huvudröret samtidigt som den 

tvingar en förflyttning av 

linsdelen. Linsdelen får inte rotera 

då den glider i skenorna inne 

i huvudröret. När linserna ändrar 

sitt läge i förhållande till displayen 

får man en dioptrijustering som 

resultat. När ringen är i sitt 

mittläge motsvarar avståndet 

mellan linserna och displayen en 

situation när ingen korrigering 

utförs. Gängans stigning är tre 

millimeter per varv och genom att 

vrida ringen medurs görs en 

justering för översynthet, en 

vridning moturs blir det således en 

justering för närsynthet. 
Bild 35. Beståndsdelar av den slutliga konstruktionen 

Bild 34. Sprängskiss av hela assemblyn 
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När man började välja standardskruvar visade det sig att det blev en för liten väggtjocklek 

i huvudröret i de ställen där skruvhuvuden finns. Därför bestämdes det att flytta skruvarna 

1mm mot mittlinjen. 

Konstruktionen anpassades så att det går att använda standardkomponenter så långt som 

det är möjligt och för att kunna utnyttja samma sort och diameter av stoppskruvar som är 

placerade i olika ställen i sökaren. Detta på grund av ekonomiska skäl eftersom 

inköpskostnader av större mängder skruvar av samma typ är betydligt mindre än inköp av 

enstaka exemplar. Dessutom valdes standardstoppskruvar M2,5x3 istället för M2x3 därför att 

de är billigare och det finns plats i konstruktionen. 

 

 4.2.1. Kula – ny variant 

I den slutliga konstruktionen används nästan samma 

kula som idag. Det enda som skiljer den nya varianten är 

att hålen är gängade samt att de är flyttade närmare 

centrum. Avståndet mellan hålen är minskat på grund av 

att det behövs utfräsningar för skruvhuvuden som sitter 

i huvudröret (se: 4.2.2. Huvudrör). Utfräsningarna i den 

nuvarande varianten gör att väggtjockleken i vissa ställen 

kan bli så liten som 0,2 mm därför bestämdes det att flytta 

skruvhålen i kulan och i huvudröret med 1 mm mot 

centrumlinjen. Tack vare det är den minsta väggtjockleken 

i detaljen inte mindre än 1,2 mm. 

Bild 37. Kulan – en modell 

Bild 36. Den slutliga lösningen - genomskärning 
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På grund av svårigheter som uppstår vid gängning av väldigt små hål – M2 i detta fall – 

görs gängan endast på en del av hålen, cirka 5 mm. Resten är genomgående hål med diameter 

2,2 mm. 

 4.2.2. Huvudrör 

Huvudröret är den bärande del av okularet i vilken resterande komponenter sitter. Det är 

35 mm långt och har en diameter på 36 mm. Huvudröret monteras på kulan med hjälp av fyra 

skruvar M2x10. Skruvarna finns på insidan, runt en öppning för displayen och tack vare sin 

placering syns de inte alls. Utfräsningar har gjorts så att skruvhuvuden får plats och det är lätt 

att sätta in skruvarna vid monteringen. 

Huvudröret är utrustat med en gänga 

som samarbetar med ringen. Gängan är en 

trapetsgänga med en stigning på tre 

millimeter per varv. Totalt finns det på 

huvudröret cirka 2,5 varv, vilket anses vara 

ett tillräckligt antal för att mekanismen 

skulle fungera. På den inre ytan av röret 

finns det rektangulära spår i vilka 

linsinsatsen förflyttas. För enkelhets skull är 

spåren utfrästa i samma ställen som 

utfräsningar för skruvhuvuden. Ett annat 

spår finns för att stoppskruven ska glida 

i efter monteringen. Bredden på spåret är 

lika med summan av stoppskruvens 

diameter och gängans stigning. I spåret 

finns det ett ”utstick” som behövs för att 

förhindra att användaren skruvar ut ringen. 

Bild 38. Ritning av den nya kulan 

Bild 39. Huvudrör - 3D-modell 
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Tack vare spåret med utsticket kan ringen, när stoppskruven är inskruvad, roteras ungefär 

345 grader och stoppskruven slår mot utsticket när ringen kommer i slutlägen. 

 4.2.3. Linsdel 

En sammansättning av linsdelen består av fem olika detaljer vilka syns på Bild 41. På 

okularröret finns det rektangulära räfflor som ska glida i spåren på huvudrörets insida. 

Räfflorna gör att sammansättningen kan förflyttas i huvudröret i förhållande till displayen, 

men inte rotera. Det är på linsdelen ögonmusslan sitter och den får inte rotera när man justerar 

skärpan i sökaren. 

De följande delarna är: okularrör, två linser med en distans emellan samt en låsring som 

låser linserna med distansen i röret. 

Bild 41. Lindelens komponenter 

Bild 40. Huvudrör – huvudmått 
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Okularrörets konstruktion: 

  En ände av okularröret har ett speciellt utformat spår i vilket ögonmusslan sitter. 

  På utsidan av okularröret, parallellt med länden finns fyra rektangulärformade 

skenor. De ska underlätta en mjuk förflyttning av okularröret inuti i huvudröret. 

  På okularörets utsida runt axel finns ett 2,5 mm brett spår. Det behövs för att efter 

monteringen spärra ringen på okularröret. Detta görs med hjälp av tre stopskruvar. 

  Inne i röret finns en gänga för låsring. 

 

Just nu är insidan av röret utformad så att två linser med standarddiametrar på 20 mm och 

25 mm går att montera in. Mellan linserna placeras en distans vars längd beror på linsernas 

parametrar (så som fokallängd och tjocklek). 

Låsringen är gängad på utsidan. Dess uppgift är att hålla linserna och distansen rätt på 

plats inne i okularröret.  

Bild 42. Linsdelen - huvudmått 

Bild 43. Det kompletta okularröret  
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 4.2.4. Ring 

Med tanke på ergonomi bestämdes att ringen ska bli så bred som konstruktionen tillåter. 

Den valda längden på 26,5 mm 

räcker för att möjliggöra ett bekvämt 

grepp för användare vid justering av 

dioptrier. Utsidan av ringen är 

dessutom utformad för att kunna 

placera en gummibeläggning på. 

Gummibeläggningen har ett 

mönster och används också med 

avseende på användarens bekvämhet 

och ergonomi, gummit motverkar att 

ringen inte glider ur fingrarna. 

Gummibeläggningens andra 

uppgift är att gömma stoppskruvarna 

som finns i ringen och vilket kommer 

att beskrivas senare i detta kapitel. 

 

Eftersom ringen sitter delvis på huvudröret och delvis på 

linsinsatsens okularrör måste den vara anpassad till 

huvudrörets gängning för att möjliggöra linsdelens förflyttning. 

Därför är en del av ringens insida gängad med samma stigning 

som huvudröret. 

Ringen är utrustad med tre gängade hål för stoppskruvar. 

Stoppskruvarnas uppgift är att sätta ihop ringen och linsdelens 

okularrör. Det finns också ett annat hål M2,5 för en fjärde 

stoppskruv. Denna skruv har däremot för uppgift att motverka 

ringens utskruvning dvs. att ringen inte kommer att skruvas 

loss ur huvudröret. 

Bild 44.  Ringens delar 

Bild 45. Hopmonterad ring 

Bild 46. Ringen - huvudmått 
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 4.3. Tillverkning och ytbehandling 

De flesta komponenterna, det vill säga: kulan, huvudröret, okularröret och distansen 

kommer att framställas av en aluminiumlegering som betecknas enligt det europeiska 

klassificeringssystemet för aluminiumlegeringar EN AW-6082. Legeringen tillhör 6000-

serien Mg-Si-legeringar (Aluminiumriket, 2012).  Genom att tillsätta både magnesium och 

kisel får man en härdbar legering som är mycket lämplig för extrudering. Hållfastheten är 

relativt hög.  Legeringen AW-6082 karakteriseras av en stor korrosionsbeständighet och den 

största hållfastheten av alla 6000-series legeringar. Det är en ganska ny legering och består 

förutom aluminium framförallt av 0,4-1 % mangan, 0,6-1,2 % magnesium och upp till 0,5 % 

järn (Aalco, 2012). 

Eftersom produktionen sker i små serier kommer detaljerna att tillverkas 

i fleroperationsmaskiner vilka ger den möjligheten att fräsa, borra och göra gängor i en och 

samma uppspänning. Tack vare det behåller man en hög noggrannhet vilken anses vara viktig 

här, då alla delar är mycket små och ska samarbeta med varandra i flera år. 

Till sist bearbetas aluminiumdetaljerna genom trumlingsmetoden för att jämna ut vassa 

kanter och flisor som kan finnas kvar efter kapning eller andra bearbetningsmetoder samt för 

att fint polera detaljerna. 

Därefter eloxideras alla de detaljerna som är tillverkade i aluminium. Eloxeringen skapar 

ett tjockare oxidskikt och gör detaljernas ytor hårdare, nötningsbeständiga och förbättrar 

legeringens korrosionsskydd. Samtidigt infärgas ytorna mattsvart (Bodycote, 2012). 

 

 4.4. Miljöaspekter 

På grund av att produkten är liten och kommer att tillverkas i väldigt små serier är 

miljöpåverkan också mycket liten. Precis som kamerans andra delar kommer även okularet 

tillverkas lokalt. Livslängden uppskattas till ett par år, kanske fem till tio, dessutom är 

produkten till 100 % återvinningsbar då den tillverkas i aluminium. Det ända som kan ha en 

negativ effekt är utsläppet i samband med energiförbrukningen vid tillverkningen och 

ytbehandlingen. 

 

 4.5. Montering 

Monteringen påbörjas med att skruva fast huvudröret till kulan med hjälp av fyra skruvar 

M2x10. 

Bild 47. Montering – steg 1 
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Linserna med distansen placerar man inne i okularröret och låsringen skruvas in för att 

säkra linserna i röret. Okularröret i sin tur kopplas samman med ringen med hjälp av tre 

stoppskruvar M2.5x3 (steg 2). 

  

Skruvarna glider i spåret på okularröret och gör att ringen kan snurra fritt på okularröret 

men inte kan förflyttas axiellt. 

I nästa steg stoppas okularröret in i huvudröret samtidigt som ringen skruvas på. 

Okularröret kan glida i spåren på huvudrörets insida. Delmontaget skruvas in på den 

utvändiga gängan på huvudröret så långt det är möjligt och säkras sedan med en stoppskruv. 

  

Bild 48. Montering – steg 2 

Bild 49. Montering – steg 2 

Bild 50. Montering – steg 3 
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Stoppskruven sätts i ringen. Den förhindrar okulardelen så att det inte går att vrida det 

mer än 350 grader, alltså det går inte att skruva ut det. 

Till sist lägger man en gummibeläggning på ringen för att gömma stoppskruvarna, och på 

den fria änden av okularröret monteras ögonmusslan. 

 

Bild 51. Montering – steg 4 

Bild 52. Den färdiga produkten 
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 5. Slutsats 

Examensarbetet skulle resultera i en ny konstruktion av en justerbar sökare som går att 

demontera utan att ta isär kamerahuset. Målet har uppnåtts och både projektgruppen som 

företaget tycker att resultat är mer än tillfredsställande. 

 

Projektet var bra planerat, man har utnyttjat hela den tid som var avsatt för projektet. 

Arbetena gick smidigt såväl som samarbetet med företaget. Mötena med handledaren och 

övriga personer på Ikonoskop var mycket givande, vi fick både den hjälp som vi behövde och 

möjligheter att undersöka kameran och dess delar på egen hand. 

 

Vi ville inte titta på färdiga lösningar, hur andra producenter har löst det, framförallt för 

att hitta egna lösningar och inte fastna på någon redan befintlig lösning. Idégenereringen gick 

mycket bra och det skapades flera olika förslag på hur problemen kan lösas. Idéerna 

jämfördes och utvärderades med hjälp av absolut utvärderingsmetoden, samtidigt diskuterades 

det om lösningarna med personalen på Ikonoskop. 

Det valdes ett par koncept – ett på dioptrijusteringen och ett nytt sätt att koppla samman 

sökaren och kameran – och arbetena fortsatte, den här gången för att anpassa dessa koncept 

mot varandra och detaljkonstruera en slutlig lösning. 

 

När man väl startat projektet föddes det tankar att om man konstruerar en ny sökare så 

kan den lika bra vara utrustad med större linser, vilket skulle vara mycket bättre ur 

användningsperspektivet. Därför gjordes konstruktionen så att det går att använda linser på 

upp till 28 mm i diameter. 

 

Under projektets gång användes det flera datorbaserade verktyg som inte bara förkortade 

arbetstiden men även hjälpte att snabbt presentera resultaten. Dessa verktyg var framförallt 

två CAD-system: Creo, som är mer känt under sitt gamla namn Pro/Engineer, det andra CAD-

systemet var ME10, numera CoCreate Drafting, ett populärt framförallt i Tyskland 2D-CAD 

program. Förutom CAD-systemen användes Adobes produkter: Photoshop och Illustrator för 

att skapa och bearbeta bilder. 
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 6. Förslag till fortsatt arbete 

Under examensarbetets gång föddes tanken att om man konstruerar ett nytt okular så kan 

det utrustas med större linser. Större linser gör det bekvämare att använda okularet, man ser 

bra även om man inte tittar rakt in i det. Eftersom detta examensarbete inte omfattade val av 

någon ny linsinsats lämnas detta som ett förslag till ett fortsatt arbete. I den lösning som 

beskrivits i denna rapport lämnades ett gott utrymme i linsdelen, den är anpassad så att ett par 

linser med standarddiameter 25 mm lätt ska få plats, längden är också så pass stor att det väl 

finns goda möjligheter. 

Det som återstår är att välja två linser som fungerar som ett okular med en effektiv 

fokallängd på ungefär 23 mm. En annan fokallängd kan också fungera, men det krävs att 

stigningen måste räknas ut på nytt, enligt ekvationen på sidan 13. 

Det skulle också vara intressant att undersöka hur olika utformningar av spåren som finns 

på den inre ytan av huvudröret samt på linsdelen och hur dess antal påverkar funktionaliteten.  
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Appendix 

Marknadsundersökning 

2D-Ritningar 

 * huvudrör 

 * kula 

 * okularrör 

 * okularrör - assembly 

 * ring 

 * sprängskiss av hela assemblyn 
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www.cyberphoto.se/pentax/kikare/mcf3.htm Pentax Jupiter MCF III -3 + 3

http://www.handladigitalt.se/kikare-kikare-c-5_435.htmlFujinon Techno-Stabi 14x40 Stabiliserad Kikare -4 + 4

http://www.batliv.se/article.asp?newsid=2313 EL 42 SWAROVISION -6 -8 + 6 +8

http://www.skeppshandel.se/kikare.htm Focus MARINER II 7X50 -4 + 4

http://natur.astrosweden.se/karl-kaps-classic-25-10x56/19267-0Karl Kaps Classic 2.5-10x56 -2,5 + 2

http://www2.olympus.pl/consumer/1943_10x50_DPS_I_Specifications.htmOlympus -1 + 2

Mikroskop

http://www.conrad.se/STEREOMIKROSKOP-20-40-X.htm?websale7=conrad-swe&pi=814642&ci=SHOP_AREA_17624_0609064Eschenbach STEREOMIKROSKOP 20-40 X -5 + 5

http://www.e-laboratoria.pl/default.asp?o=:10375:35&IDGroup=10375MO-2000(EA) -5 + 5

http://www.seliga.pl/mikroskop/endodontyczny/mikroskop_smartoptic_j.htmSmartOPTIC -5 + 5

Kamera

wikipedia Olympus E-420 -3 + 1

http://www.recenzje.net.pl/1-aparaty_cyfrowe/4.1916vs1655Nikon D7000 -3 + 1

http://www.recenzje.net.pl/1-aparaty_cyfrowe/4.1916vs1655Pentax K-5 -2,5 + 1,5

http://www.recenzje.net.pl/1-aparaty_cyfrowe/4.2028vs2026vs2018Sigma SD1 -3 + 1,5

http://www.recenzje.net.pl/1-aparaty_cyfrowe/4.1916vs1655Canon EOS 500D -3 + 1,5

http://www.recenzje.net.pl/1-aparaty_cyfrowe/4.2143vs1955Sony Alpha DSLR-A390 -2,5 + 1

http://www.kameryaparatycyfrowe.ophilips.com/?id=4Canon EOS 7D -3 + 1

Övriga

http://fotofyndet.se/product_info.php?products_id=5211Vinkelsökare Seagul för kameror (Canon,Pentax) -4 + 4

http://www.proshop.se/Foto-och-Video-Tillbehor/Canon-Ek-2273718.htmlCanon Ek, Obiektiv med dioptrijustering 0 + 2

http://www.soldf.com/bildfak5b.html Bildförstarkare Ak5B -6 + 2

http://www.astrosweden.se/swarovski-z6-5-30x50-p-l/19313-0Swarovski Z6 5-30x50 P L -3 + 2

http://www.red.com/store/products/red-pro-evf/730-0004Elektronisk sökare till videokamera RED ONE -4 + 2

"-" för närsynhet

Dioptrijustering - område

"+" för långsynhet
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