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Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts på säkerhetsföretaget Indusec AB av teknologen Oscar Sunesson 
från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Indusec arbetar med ljudbarriärer och har börjat 
inrikta sig mot polisiära applikationer. Från polisen finns även ett intresse av att använda ljud 
som en ersättning för distraktionsgranater, vattenkanoner och liknande. I detta projekt var målet 
att tillsammans med Indusec utveckla en ljudbarriär som polisen skulle kunna fästa på sina 
sköldar vid olika typer av insatser. 
En bakgrundsstudie utfördes för att få information om företaget, beställaren och olika viktiga 
aspekter som behövde tänkas på vid produktutvecklingen. En kravspecifikation ställdes upp på 
produkten där några av de viktigaste kraven gällde vattentäthet, stöttålighet och estetik. Från 
företaget fanns krav angående den elektroniska hårdvara som skulle ingå i produkten. Viss 
hårdvara behövde även undersökas och väljas av teknologen innan utvecklingsarbetet kunde 
starta. Till sist kunde den elektroniska hårdvaran fastställas till att bestå av åtta högtalare, två 
batterier, kontaktdon samt indikeringsdiod. Dessa komponenter skulle monteras på ett kretskort 
med måtten 220x180 millimeter. 
En konceptgenerering utfördes där många dellösningar undersöktes. Detta smalnades av till tre 
koncept som sedan blev ett slutgiltigt koncept. Detta koncept vidareutvecklades genom att olika 
komponenter och dellösningar fastställdes. Det slutgiltiga konceptet består av ett tvådelat hölje 
med åtta gallerbetäckta hål. Höljet har de ungefärliga yttermåtten 250x190x30 millimeter. 
Utseendet är robust med räfflade kanter och kantig översida samtidigt som det är mjukt med 
rundade hörn. Produkten tätas mot vatten med ett o-ringssnöre mellan höljets två delar och med 
dubbelhäftande tejp mellan högtalarna och höljet. Hopmonteringen sker med 10 stycken skruvar 
och monteringen på polissköldar sker med kardborre.  
För att utvärdera konceptet tillverkades fyra stycken prototyper, två för tester och två som 
utställningsexemplar. Testerna som utfördes påvisade vissa brister hos tätheten och hållfastheten 
på konceptet som kunde korrigeras till den slutgiltiga produkten. Tillverkare av samtliga 
komponenter kontaktades och ett ungefärligt pris sattes till 275 SEK/produkt vid tillverkning av 
1 000 produkter. 
Produkten fick goda recensioner från företaget och en framtida produktion ansågs mycket trolig. 
Projektet kunde således ses som mycket lyckat där målet, att leverera ritningar på en 
funktionsduglig produkt, var uppfyllt.   
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Abstract 
This Master of Science Thesis project has been conducted at the security company Indusec 
AB by the student Oscar Sunesson from the Royal Institute of Technology in Stockholm. 
Indusec works with sound barriers and have begun to focus on policing applications. The 
police also has an interest in using sound as a substitute for distraction grenades, water 
cannons and similar. In this project, the aim was to develop a sound barrier that the police 
could attach to their shields and use during different types of operations. 
A background study was conducted to obtain information about the company, the client and 
various aspects that needed to be kept in mind during the product development. Terms of 
reference were set up for the product where some of the most important requirements were 
related to water resistance, shock resistance and aesthetics. The company set up requirements 
regarding the electronic hardware that would be included in the product. Some hardware also 
needed to be examined and chosen by the student before development could begin. The 
electronic hardware could be determined to consist of eight speakers, two batteries, a 
connector and a LED for indication. These components would be mounted on a circuit board 
with the dimensions 220x180 millimeters. 
A concept generation was performed where many partial solutions were investigated. This 
was narrowed down to three concepts and then one final concept. This concept was further 
developed by determing various components and partial solutions. The final concept consists 
of a two-part housing with eight holes covered with grids. The house has the approximate 
dimensions 250x190x30 millimeters. The look is rugged with serrated edges and angular 
upper side but still soft with rounded corners. The product is sealed against water with an o-
ring between the house parts and with double-sided tape between the speakers and the house. 
The assembly is made by 10 screws and the mounting on police shields is made with Velcro. 
To evaluate the concept were four prototypes manufactured, two for tests and two for 
exhibitions. The tests showed some deficiencies in the water and shock resistance of the 
concept and these were corrected for the final product. Manufacturers of all components were 
contacted and the price 275 SEK / product were approximated. 
The product got good reviews from the company and a future production was considered very 
likely. The project could be seen as a great success where the aim, of delivering blueprints for 
a working product, was fulfilled.  
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Förord 
Denna rapport redovisar utförandet och resultatet av ett examensarbete som utförts under 
våren och sommaren 2013. Examensarbetet är den avslutande delen i mastersprogrammet 
Industriell Design på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.  
Projektet har varit påfrestande och krävt många sömnlösa nätter. Det har även gjort anspråk 
på de varma sommarmånaderna då arbetet krävde mer tid än förväntat. Men jag tycker 
verkligen att det har varit värt all möda. Projektet har gett goda erfarenheter inför arbetslivet 
och det har varit väldigt roligt att se en produkt växa fram som nu är redo för tillverkning. 
Det finns många personer som förtjänar ett tack för sitt deltagande i projektet och många av 
dessa nämns i rapporten. Två stycken som inte nämns är Patrik Lindberg och Hampus Östberg 
på WE DO som jag vill tacka för att de lät mig använda deras lokaler och hjälpte till att 
fullända mina prototyper. Jag vill även tacka Carl Michael Johannesson för givande 
handledning under projektets gång. Till sist vill jag rikta ett stort tack till Johan Sandberg och 
Asko Antikainen på Indusec för att ni trodde på mina idéer och hjälpte till att genomföra detta 
arbete. 

 

 

 

 

Oscar Sunesson 
Stockholm, Augusti 2013  
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1. Inledning 
Denna rapport redovisar utförandet av ett examensarbete på Kungliga Tekniska 
Högskolan, KTH, i Stockholm. I detta kapitel klargörs först bakgrund och 
problemformuleringen till projektet därefter presenteras i tur och ordning syfte, 
mål och avgränsningar. Kapitlet avslutas med att de metoder som använts under 
projektets gång samt en kort hypotes för projektet redovisas. 
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inledning 
 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
Detta projektarbete har utförts på säkerhetsföretaget Indusec AB. Indusec AB är ett svenskt 
företag som arbetar med högeffektiva säkerhetssystem i en rad olika sektorer. Indusec AB 
arbetar framförallt med ljud- och ljusbarriärer som går under produktnamnet Inferno. Dessa 
produkter används i synnerhet till larmanordningar och är installerade hos en rad stora företag 
och organisationer både i Sverige och internationellt. 
De senaste åren har Indusec AB börjat utveckla produkter som kan användas vid polisiära 
insatser. Dessa produkter kan tillämpas av polis i samband med upplopp eller insatser som ett 
substitut för vattenkanoner, tårgas eller dylikt. Företaget har bland annat tagit fram sköldar 
med inbyggd siren som används av den kinesiska polisen. Detta har således väckt ett intresse 
från polisen i fler länder. Problemet är dock att insatssköldar finns i en rad olika uppförande 
beroende på i vilket sammanhang de skall användas. Indusec AB vill därför utforma en 
portabel ljudbarriär som kan fästas på alla typer av insatssköldar.  
Produkten som skall utvecklas måste leva upp till de krav som ställs i den tuffa miljö där 
polisen önskar använda den. Eftersom produkten skall användas i utsatta situationer kan en 
defekt produkt ge förödande konsekvenser. Produkten måste således kunna utsättas för väta, 
lättare stötar, starkt solljus samt kyla utan att på något sätt förlora sin funktion. Utformning, 
materialval och tillverkningsmetod är följaktligen centrala delar i projektet. 

1.2 Syfte 
Produkten kommer att vara ett mer humant alternativ jämfört med den utrustning som polisen 
använder vid insatser i dag. Bland dagens utrustning kan vattenkanoner, tårgas, skjutning av 
gummikulor samt distraktionsgranater nämnas.  
Projektet skall även ge teknologen en möjlighet att arbeta med ett reellt uppdrag där ett brett 
spektra av de kunskaper som insamlats under studietiden krävs. Projektet ger därmed en bra 
försmak inför arbetslivet.  

1.3 Mål 
Indusec AB förväntar sig att få ritningar till en fullt fungerande produkt som de kan börja 
sälja till först och främst den svenska polisen men även till internationella intressenter. 
Företaget vill även ha en fysisk prototyp som kan visas upp vid marknadsföring av produkten. 
Kontakter med tillverkare till produkten skall ha upprättats och en prisbild skall finnas.  

1.4 Avgränsningar  
Under projektet är höljets utformning och dess komponenter huvuduppgiften. Den mjukvara 
som skall användas i produkten utvecklas av anställda hos Indusec AB. Även den elektriska 
hårdvaran är företagets ansvar men utformningen skall ske i samråd med teknologen.  
Den knapp som kommer att användas för att utlösa ljudbarriären, en så kallad triggerknapp, 
skall utvecklas av högskoleingenjör Oskar Jonsson vid Uppsala Universitet. Denna skall dock 
integreras i den slutgiltiga lösningen. 
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   inledning 

1.5 Metod 
Projektet inleds med en bakgrundstudie där fokus kommer att ligga på intervjuer för att 
klargöra produktens utformning. Även en litteraturstudie samt internetsökning skall utföras 
för att få mer information om viktiga aspekter och dellösningar i produkten. En rad intervjuer 
för att klargöra beställarens behov, nuvarande arbetsmetoder samt utrustning skall också 
genomföras.  
Vid produktutvecklingen skall framförallt brainstormingsessioner användas för att komma på 
möjliga lösningar. Dessa lösningar skissas fram och vidareutvecklas med hjälp av 3D-
modelleringsprogram. För att utvärdera dessa skall sedan en Pugh matris användas vilket 
tillsammans med åsikter från företaget skall ligga till grund för val av slutgiltigt koncept.  
Det slutgiltiga konceptet skall utvecklas vidare genom att samtliga komponenter och 
detaljlösningar väljs genom intervjuer med återförsäljare. Då detta är klart kommer prototyper 
att tillverkas som skall vara så lika den slutgiltiga produkten som möjligt i både utseende, 
funktion och material. Prototyperna används sedan vid tester där produktens kapacitet och 
begränsningar skall undersökas. 

1.6 Hypotes 
Projektet kommer förhoppningsvis att landa i en produkt som lever upp till de krav som ställs. 
Produkten kommer sannolikt att vara en högtalarlåda med en tilltalande och innovativ 
utformning.  
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2. Aktörer 
Examensarbetet har utförts på företaget Indusec som har varit den primära 
beställaren och tillika medutvecklare av produkten. Men ett intresse och en 
efterfrågan har också funnits från den svenska polisen. Därför ställde en 
representant från polisen upp krav på produkten och medverkade via återkoppling 
under projektets gång. För att tydliggöra aktörernas intresse i produkten 
introduceras i detta kapitel först företagets arbete och kompetens och därefter de 
grupper inom polisen som kan vara intresserade av produkten och hur de arbetar.  
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2.1 Information om företaget  
Indusec arbetar inom en rad olika områden i säkerhetsbranschen men är framförallt 
specialiserade på så kallade ljud- och ljusbarriärer. Dessa produkter går under arbetsnamnet 
Inferno. Information om företaget och dess ljudbarriärer insamlades för att lägga grunden till 
arbetet. 

2.1.1 Indusec AB 
Indusec är ett litet svenskt företag som jobbar med stora internationella aktörer. De produkter 
som de tillverkar är utformade för att användas vid platser eller objekt som kräver extra 
skydd. Bland beställarna finns allt från stora matvarukedjor till ambassader runt om i världen. 
Systemen finns även installerade vid det ryska kärnvapenlagret. 
Företaget har sin bas i Stockholm där all utveckling sker. Deras tillverkning sker dock runt 
om i världen och framförallt på företagets fabrik i Kina. Indusecs produkter marknadsförs 
dessutom av en mängd distributörer som finns i en rad olika länder. För att bredda sin klientel 
och följa marknadens omväxlande krav så arbetar företaget mycket med utveckling. Inom 
detta område har Indusec riktat in sig mycket mot militära applikationer. (Sandberg, 2013). 

2.1.2 Inferno ljudbarriär 
Inferno ljudbarriärer är ljudsystem som skickar ut ett mycket svåruthärdigt ljud. Ljudet som 
skickas ut har en ljudtrycksnivå på ungefär 125 decibel och dess frekvens ligger mellan 2000-
5 000 hertz. Det som är speciellt med dessa system är att det inte bara är en hög volym på 
ljudet. Det finns även ett filtreringssystem där, till skillnad från vanliga musikanläggningar, de 
mest ansträngande signalerna filtreras fram. Följderna av detta blir att en person inte klarar av 
att vara inom det område där ljudbarriären är verksam i mer än några få sekunder (Antikainen, 
2013a). 
Denna typ av ljudsystem har nu börjat utnyttjas även inom polisiära insatser. Den 
amerikanska armén har börjat använda ljud som hjälpmedel vid upplopp (LRAD Corporation, 
2013). Dessa har varit fästa vid fordon och fungerat som förstärkare av en inspelad signal. 
Indusec AB har i samarbete med den kinesiska polisen tagit fram en bärbar lösning där ingen 
yttre ljudkälla krävs. Denna lösning bygger på att inferno ljudbarriär är inbyggt i polisens 
insatssköldar. Denna typ av sköld visas i Figur 1. 

 
Figur 1. Insatssköld med integrerad inferno ljudbarriär till kinesiska polisen 
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2.2 Information om beställaren  
De som efterfrågade produkten var den svenska polisen via Peter Lindskog som arbetar vid 
länspolisen i Västra Götaland. Det som efterfrågades var en produkt som de kunde använda 
vid sina insatser för att minska skaderisken och eliminera risken att lämna rester såsom 
tomhylsor och dylikt (Lindskog, 2013). För att få en djupare förståelse över behovet av denna 
produkt utfördes en undersökning om beställaren.  

2.2.1 Polisens insatsstyrkor 
Det finns i grunden två stycken grupper inom den polisiära verksamheten som kommer att 
vara användare av denna produkt, dessa är Piketen och Nationella Insatsstyrkan, NI. Det är 
nämligen dessa två grupper som används vid särskilda insatser. 
Piketen är en grupp inom polisen med vissa specialkunskaper. Enligt polisen är deras 
huvuduppgift att ingripa i särskilt komplicerade och farliga situationer. Detta kan innefatta 
uppgifter såsom fritagning av gisslan samt insats vid stora rån med mera (Polisen, 2012a). 
Nationella Insatsstyrkan är en specialtränad avdelning inom polisen. Deras kompetens är 
mycket hög och enligt polisens hemsida skall NI; ”förväntas lösa problem som är så 
allvarliga, ovanliga och riskabla att de inte går att hantera inom den vanliga 
polisverksamheten” (Polisen, 2012b). Detta innefattar i princip samma uppgifter som piketen 
med tillägg av beredskap vid statsbesök samt insatser vid terroristattacker. Exempel på insats 
av NI visas i Figur 2. 

 
Figur 2. Exempel på insats av Nationella Insatsstyrkan (Polisen, 2012) 

2.2.2 Arbetsmetoder och utrustning 
Eftersom både Piketen och NI är specialförband betyder det att de kan hamna i situationer 
som kräver avancerade arbetsmetoder. Detta är bland annat inbrytning av dörrar och 
upploppsbekämpning. Båda dessa situationer skulle vara lämpliga tillfällen att använda en 
störande ljudkälla. Framförallt inbrytning ses som det primära användningsområdet från 
Lindskogs sida. 
Den utrustning som används idag vid inbrytning är enligt Lindskog distraktionsgranater, även 
kallade flashbangs i vardagligt tal. Detta är en handgranat som utlöser ett högt ljud, ett starkt 
ljus eller en kombination av dessa under en mycket kort tid. Syftet med dessa är således att 
distrahera dem som utsätts för den. Det finns dock nackdelar med distraktionsgranater. 
Lindskog anser att den mest betydande nackdelen är skaderisken för den som kastar granaten. 
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Detta beror på att utlösningstiden hos distraktionsgranater är mindre än 0,5 sekunder vilket 
betyder att kastaren ibland inte hinner kasta iväg granaterna och de således utlöses i kastarens 
hand vilket ger svåra skador. En annan nackdel är att om den som skall störas av granaten 
sitter i ett angränsande rum förblir denne i det närmaste opåverkad. En ytterligare negativ 
aspekt som nämndes av Lindskog är de rester i form av tomma granater som efterlämnas. 
En del i utrustningen som är mycket viktig för detta arbete är de sköldar som används vid 
denna typ av insatser. Det finns väldigt många olika typer av sköldar och de som används vid 
inbrytning i lägenheter är ballistiska sköldar vilket betyder att de är skottsäkra. Men det finns 
olika grader av skottsäkerhet och de klassificeras då mellan 1-5. De genomskinliga sköldar 
som ofta används vid upplopp är ej ballistiska och tillhör därmed klass 1. De mest använda 
vid inbrytning har klass 3 och ett exempel på en sådan sköld visas i Figur 3. Denna sköld 
utlånades till teknologen under projektets gång för att agera referensram för sköldar.   

 
Figur 3. Exempel på en ballistisk sköld som används vid inbrytning i rum 

En sköld av klass 3 väger oftast runt 10 kilogram och en sköld med klass 5 kan väga upp mot 
20 kilogram. Att tyngden på deras utrustning är hög understryks ytterligare av att de Kevlar 
västar som används väger ungefär 10 kilogram (Efterlyst, 2007). 
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3. Teori 
Vissa grundläggande teoretiska kunskaper krävdes för att få en grund att stå på 
innan arbetet kunde starta. Detta innefattade hur ljud påverkar sin omgivning och 
kan ge upphov till skador. Samt olika typer av standarder och klassificeringar som 
en produkt inom polisen bör klara av. Denna teori redovisas i detta kapitel. 
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3.1 Undersökning av ljudets påverkan 
Eftersom produkten kommer att använda sig av högt ljud som avskräckning är det viktigt att 
förstå hur ljud kan påverka människor. Därav undersöktes vad ljud är samt vad det finns för 
risker då exponering av högt ljud sker. 

3.1.1 Information om ljud 
Ljud är egentligen vågrörelser som utbreder sig i ett medium. Dessa vågor ger upphov till små 
tryckvariationer i luften som kan uppfattas av en persons trumhinna. Dessa tryckvariationer 
tolkas sedan av hjärnan som avkodar vad det är som låter. Styrkan hos ljud anges som 
ljudtrycksnivån, 𝐿𝑝. Då det skiljer väldigt mycket mellan det lägsta och högsta värdet på 
ljudtrycksnivåer används en logaritmisk skala som anges i storheten decibel, dB (Bohgard, 
o.a., 2008). Denna skala spänner sig från 0 dB där vi har vår hörtröskel, via 60 dB som är ett 
vanligt samtal, upp till 194 dB vilket är den maximalt möjliga ljudtrycksnivån. Exempel på 
ljudtrycksnivåer för relevanta ljudkällor visas i Figur 4. 

 
Figur 4. Ljudtrycksnivåskala med exempel på relevanta ljudkällor 

Det är inte bara ljudtrycksnivån som är av intresse hos ljud. Även frekvensen, f hos ljudet gör 
att det kan uppfattas olika. Med frekvens menas hur många svängningar ljudvågorna gör per 
sekund och detta anges i storheten Hertz, Hz. Människor kan höra frekvenser mellan 20-
20 000 Hz. Ljud under denna nivå kallas för infraljud och ljud över denna nivå kallas för 
ultraljud. De ljud som ligger på den nedre delen av det hörbara ljudområdet uppfattas som 
dova såsom ljud från bilar och tåg. De ljud som ligger längre upp på skalan uppfattas som mer 
skrikande exempelvis ljud från sågmaskiner (Bodén, Carlsson, Glav, Wallin, & Åbom, 2001). 
Som en följd av att vi uppfattar ljud annorlunda beroende på vad den har för frekvens, vilket 
inte är fallet för mätutrustning, har så kallade vägningsfilter införts för ljudtrycksnivån. Dessa 
filter justerar den uppmätta ljudtrycksnivån så att det skall efterlikna det som örat uppfattar. 
Det finns fyra olika filter; A-, B-, C- samt D-filter där A-filtret är det som används i särklass 
mest och brukar anges i storheten dB(A). Kurvorna för A-, B- samt C- filtret visas för 
frekvenserna 1 000 till 10 000 Hz visas i Figur 5. 
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Figur 5. A-,B- samt C-vägningsfilter för frekvenser mellan 1 000 till 10 000 Hz, vilka används för att 

efterlikna örats uppfattade ljudtrycksnivå vid olika frekvenser 

3.1.2 Användning av flera ljudkällor 
I kurslitteraturen Ljud och vibrationer (Bodén, Carlsson, Glav, Wallin, & Åbom, 2001) 
härleder författarna hur ljudtrycksnivån ökar då flera ljudkällor adderas. De visar att då 
ljudkällorna är identiska ökar ljudtrycksnivån med 6 dB medans då de är lika starka men 
okorrelerade ökar ljudtrycksnivån med 3 dB. Detta är intressant eftersom systemet i Inferno 
ljudbarriärer är uppbyggt av åtta stycken högtalare där de är parvis parallellkopplade. För 
Inferno kan de ljudkällor som är parallellkopplade betraktas som identiska och att dessa par 
sinsemellan är lika starka och okorrelerade.  

Om vi anger ljudtrycksnivån hos en av infernos högtalare som 𝐿𝑝1 kan vi beräkna att 
ljudtrycksnivå för varje par 𝐿𝑝𝑝𝑎𝑟  blir 

 𝐿𝑝𝑝𝑎𝑟 = 𝐿𝑝1 + 6 𝑑𝐵. [1]  

Samverkan mellan dessa fyra par kan sedan beräknas med formeln 
 

𝐿𝑝𝑡𝑜𝑡 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔�10𝐿𝑛 10⁄
𝑁

𝑛

. 
[2]  

Om denna formel utvecklas och förenklas för de fyra paren fås 
 𝐿𝑝𝑡𝑜𝑡 = 10 ∙ log �10𝐿𝑝𝑝𝑎𝑟 10⁄ + 10𝐿𝑝𝑝𝑎𝑟 10⁄ + 10𝐿𝑝𝑝𝑎𝑟 10⁄ + 10𝐿𝑝𝑝𝑎𝑟 10⁄ �

= 10 ∙ log �4 ∙ 10𝐿𝑝𝑝𝑎𝑟 10⁄ � = 𝐿𝑝𝑝𝑎𝑟 + 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔4 = 𝐿𝑝𝑝𝑎𝑟 + 6 𝑑𝐵. [3]  

Om då ekvation 1 förs in i ekvation 3 fås att den totala höjningen av ljudtrycksnivån 
𝐿𝑝𝑡𝑜𝑡  enligt 

 𝐿𝑝𝑡𝑜𝑡 = �𝐿𝑝1 + 6 � + 6 = 𝐿𝑝1 + 12 𝑑𝐵. [4]  

Detta betyder således att Infernos uppbyggnad ger en ökning på 12 dB av den totala 
ljudtrycksnivån jämfört med högtalarnas individuella ljudtrycksnivå. Det maximala uppmätta 
värdet hos inferno är 125 dB vilket betyder att varje högtalare har en kapacitet på 113 dB. 
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3.1.3 Hörselskador och regleringar 
Hörseln är för oss ett mycket vitalt sinne och vi utsätts ständigt för olika typer av ljud. De 
senaste decennierna har antalet hörselskador ökat och år 2008 var 1,3 miljoner personer i 
Sverige hörselskadade i någon form (Statistiska centralbyrån, 2009). Det finns i grunden två 
typer av hörselnedsättningar vilket är ledningstyp eller sensorineural typ (Bodén, Carlsson, 
Glav, Wallin, & Åbom, 2001).  
En skada av ledningstyp beror på att något hindrar ljudets flöde mellan öronmusslan och 
snäckan i örat. Dessa är ofta medfödda eller uppkommer till följd av någon typ av 
inflammation. En sensorineural skada beror däremot vanligtvis på att snäckans hårceller är 
skadade eller saknas. Detta kan uppkomma på grund av ålder och infektioner men framförallt 
vid långvariga eller korta höga ljud, så kallade impulsljud.  
Som en följd av det ökande antalet hörselskador skall de icke önskvärda ljud som vi utsätts 
för följa vissa regelverk och standarder. Det ljud som anses vara icke önskvärt brukar i 
formella sammanhang kallas för buller och det är för bullernivåer som regelverken är uppsatta 
(Bohgard, o.a., 2008). Ett problem som uppstår vid en produkt av denna typ är att de nivåer 
som är uppställda i de flesta fall anger upprepade exponeringar under en längre tid. Vanligt 
förekommande är exponeringen skall ske i 8 timmar om dagen i 40 år, vilket motsvarar ett 
normalt arbetsliv. Detta är dock inte fallet för Inferno då den skall vara alltför påfrestande för 
att kunna utsättas för längre än några sekunder.  
Det finns dock ett par standarder som tar upp kortare exponeringar. Den standard som gäller 
på svenska arbetsplatser är den som arbetsmiljöverket fastslår i sin författningssamling från 
2005. Där anges att den maximala A-vägda ljudtrycksnivån ej får överstiga 115 dB(A) för 
buller samt att impulsljud ej får överstiga 140 dB(C). (Arbetsmiljöverket, 2005). 

3.1.4 Undersökning av Infernos hälsorisker 
Då Indusec påbörjade sitt arbete med ljudbarriärer lät de en ingenjör vid Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm utföra tester på Inferno. Dessa utfördes för att undersöka risken för 
hörselskador som kunde uppstå hos den som utsätts för ljudet. Testerna visade att ljudet från 
Infernos ljudsystem når upp till en nivå på 125dB(A) på ett avstånd på 1 meter.  Det sjunker 
sedan till ungefär 113 dB(A) på avståndet 4 meter. (Kjellström, 1996) 
Dessa värden jämfördes med de standardvärden som fanns då för bullernivåer. Problem 
uppstod även då med att hitta en lämplig standard men det fanns en standard som angav 
kortare intervaller. Detta var ISO 1999:1990. Denna angav att en person kan utsättas för en 
ljudtrycksnivå på 125 dB(A) under en minuts tid varje dag i ett helt år och att risken för 
hörselskador då endast är 13 % . Detta är en följd av att örat hinner vila mellan 
exponeringarna och därmed återställs. Det är således av stor vikt att någon, under en kortare 
tidsperiod, inte utsätts för inferno vid upprepade tillfällen (Kjellström, 1996). 
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3.2 Standarder och klassificeringar 
En produkt med elektriska komponenter kräver mycket för att vara säkra och tåliga. För att 
påvisa för konsumenterna i vilken grad produkten är säkrad finns det olika standarder som 
anger vad produkten ska klara av för att få en viss säkerhetsklass. I detta projekt var 
framförallt kappslingsklassning samt stöttålighet enligt MIL-standard av intresse. 

3.2.1 Kappslingsklassning  
Kapslingsklassning är en standard som anger hur tålig en produkt är mot inträngande föremål 
samt väta. Klassningen visas med bokstäverna IP, som står för international protection, samt 
två siffror. Den första siffran skall vara mellan 0 till 6 och anger produktens skydd mot 
inträngande föremål. Den andra siffran skall vara mellan 0 till 8 och anger produktens skydd 
mot inträngande vatten. Om produkten får ett lågt värde betyder det att skyddet är dåligt och 
ett högt värde anger att skyddet är bra. Vilket värde produkten får på siffrorna bestäms utifrån 
så kallade kapslingsprov där minimikrav är uppställda för varje siffra. Dessa krav anges i 
standarden SS EN 60529 (Svensk Elstandard, 1992). Om en av siffrorna saknar betydelse för 
produkten anges denna istället med ett X. Testerna för IP-klassning redovisas i Bilaga I – 
Tester för kappslingsklassning. 

3.2.2 Stöttålighet enligt MIL-standard 
MIL-standard är en rad olika testmetoder som den amerikanska militären har ställt upp. 
(American Department of Defense, 2008). Ur dessa dokument kan läsas ut vilka tester som en 
produkt måste klara av för att kunna betecknas med en MIL-standard inom ett visst område. I 
detta arbete var stöttålighet enligt MIL-standard 810G av intresse. Vilket benämns som MIL 
STD-810G Method 516.6. Dessa utförs enligt dokumentet för att ” Påvisa materialets tolerans 
för ovanliga men förekommande stötar som kan uppstå vid leverans, hantering och förvaring. 
Samt påvisa materialets bräcklighet.” 
De tester som en produkt skall klara av för denna standard är att den skall kunna falla från en 
viss höjd utan att skadas. Denna höjd beror på produktens vikt vilket antogs skulle vara 
mellan 0,5 till 1 kilogram. För detta intervall gäller att produkten skall kunna släppas från 76 
centimeter utan att skador får uppkomma. 
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4. Underlag för vidare arbete 
Då de grundläggande teoretiska kunskaperna insamlats kunde projektet starta på 
riktigt. Detta inleddes med att en kravspecifikation togs fram i samråd mellan 
företag, teknolog samt beställaren. Därefter kunde konkreta fakta såsom 
produktens komponenter, hur laddning och triggning av produkten skulle ske, hur 
vattentäthet för denna typ av produkt kunde ske, vilka material som kunde 
användas samt designunderlag insamlas. Samtliga dessa steg redovisas i detta 
kapitel. 
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4.1 Kravspecifikation 
För att ge en stadig grund att utgå ifrån vid utvecklingen av den nya produkten togs en 
kravspecifikation fram. Denna kravspecifikation grundades på de krav som fanns från 
beställare samt företag. I denna specifikation ställdes krav och önskemål upp i sex olika 
kategorier. Hela kravspecifikationen visas i Tabell 1. 

Tabell 1.  Kravspecifikation för produkten 
 Krav 

Storlek 
 och 
komponenter 

Produkten skall innehålla 8 stycken högtalare, nödvändig hårdvara samt batteri. 

Produkten skall ha en in-/utgång för: triggersladd, uppladdningskontakt samt indikering som 
visar laddningsstatus. 

Vikten skall minimeras. 

Produktens uppladdningskontakt skall gå att låsa fast vid civilt bruk. 

Produktens triggersladd skall klara av ryck. 

Form  
och 
utseende 

Produkten skall följa företagets designlinje. 

Produkten skall utstråla styrka utan att vara skrämmande. 

Produktens utseende skall fungera i hela världen. 

Produktens utseende skall fungera i en civil miljö. 

Produkten skall kunna fästas på polisens kravallsköldar. 

Omgivning 
 

Produkten skall klara höga samt låga temperaturer. Ungefär -20 till +60 °C. 

Produkten skall klara av stor variation av luftfuktigheten. 

Produkten skall ha ett IP värde på minst IPx6. 

Produkten skall klara av UV-strålning. 

Materialval Produkten skall vara stöttålig enligt MIL-standard 810G. 

Produkten skall vara enkel att tillverka. 

 Produkten skall vara billig att tillverka. 

 Produkten skall ha en livslängd på minst 5 år vid vanlig användning. 

Miljöpåverkan skall minimeras. 

 Övrigt Produkten skall kunna öppnas av kunnig personal, ej av användaren. 

 Produkten skall hantera den värme som uppstår i hårdvaran. 

 Produktens slutpris skall vara ekonomiskt försvarbart. 

Standardkomponenter skall användas. 

  Önskemål 

Form och 
utseende 

Produkten bör kunna fästas på polisens västar. 

 Produkten skall i möjligaste mån riktas framåt. 

Omgivning Produkten bör ha ett IP värde på IPx7. 

 Eventuellt skall produkten kunna användas i saltvattensmiljö. 

 Övrigt Eventuellt skall hänsyn tas till en framtida integrering av ljusbarriär i produkten. 
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4.2 Motivering av kravspecifikation 
För att få en större förståelse för vilka krav som skall prioriteras och vad som menas med 
vissa av dem redovisas här en motivering av kravspecifikationen uppdelad efter kategori.  

4.2.1 Storlek och komponenter 
Produktens uppbyggnad i form av komponenter är givet av företaget och beskrivs mer 
ingående i stycke 4.3 Produktens komponenter.  
Kravet på att vikten skall minimeras har ej ett fastsatt värde då det från beställarens sida inte 
finns några egentliga begränsningar i vikt. Detta är en följd av att de sköldar som används i 
vissa fall väger runt tio kilo vilket betyder att produkten kan väga mer än ett kilo utan att ge 
en nämnvärd skillnad. Samtidigt skall produkten vara ett smidigt hjälpmedel som inte ger 
onödig belastning. 
Företaget har en önskan att produkten skall kunna användas som ett civilt larm vilket betyder 
att den skall kunna användas som ett permanent larm i bostäder, affärer, lagerlokaler och 
liknande. Detta medför att kravet på fastlåsning av triggersladd är viktigt så att en eventuell 
inbrottstjuv inte skall kunna koppla ut sladden. Med triggersladd menas den sladd som 
möjligen kommer att vara kopplad mellan produktens hölje och triggerknappen. Fastlåsningen 
är även viktig för triggersladden vid polisiär användning då detta löser kravet på att 
triggersladden skall klara av ryck. Kravet på rycktålighet beror på att det är enkelt att fastna 
med sladden vid användning av skölden. 

4.2.2 Form och utseende 
Eftersom produkten skall kunna användas i skiftande miljöer, länder och tillämpningar är 
utseendet av stor vikt. Det skall vara ett utseende som utstrålar styrka då den används vid 
polisiära insatser samtidigt som det skall vara diskret då det används som ett permanent larm. 
Det är dock det polisiära utseendet som skall prioriteras vid utvecklingsarbetet då detta är 
huvudsyftet med produkten. 
Det är naturligtvis av mycket stor vikt att produkten kan fastsättas på polisens sköldar. Som 
nämndes tidigare finns det en stor variation i hur sköldarna är utformade och därav skall 
produkten ha en form som passar till det mesta. Önskemålet att fastsätta produkten på polisens 
västar skall ge ett ökat användningsområde.  
För att undvika hörselskador hos polisen angavs önskemålet att ljudet i så stor utsträckning 
som möjligt skall riktas framåt. Viss rikting av ljudet kan redan från början antas ske av 
polisens sköldar och därav skall ej alltför stor vikt läggas på detta. 

4.2.3 Omgivning 
Produkten skall kunna användas runt om i världen vilket ger de tuffa krav som ställs på 
temperaturvariationer, skillnad i luftfuktighet samt tolerans mot UV-strålning. Det höga värde 
som angavs på IP-klassning kom av att produkten kan komma att läggas ner och då hamna i 
en vattenpöl. Detta gäller även önskemålet om att öka klassningen till IPx7. Önskemålet om 
att använda produkten i saltvattenmiljö ger högre krav på korrosionsbeständighet och spelar 
även det in i IP-klassning.   

4.2.4 Materialval 
Då produkten kommer att placeras på polisens sköldar kan den mycket väl utsättas för att 
saker slängs på den. Detta medför att produkten skall vara stöttålig. Men den behöver ej vara 
oförstörbar vilket betyder att den inte behöver klara påfrestningar såsom ett hammarslag. 
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Produkten kan eventuellt även behöva slängas iväg av användaren och skall då klara de 
påfrestningar som uppkommer av detta. Därav angavs MIL-standard 810G som ett bra mått. 
Materialet som väljs skall vara så billigt som möjligt utan att inskränka på produktens 
egenskaper. Detta ställer även krav på att konstruktionen i sig skall bli tålig så att mindre 
material krävs. Enkelheten vid tillverkning som är ett krav medför att en billigare 
tillverkningsmetod kan användas och att formverktygen blir billigare att tillverka. 

4.2.5 Övrigt 
Företaget vill ej att användarna skall försöka sig på att reparera produkten då detta kan göra 
mer skada än nytta. Det föredras istället att produkten används tills den går sönder och 
därefter skickas tillbaka till Indusec för att repareras eller kasseras. Detta medför att kravet på 
en tålig och billig produkt är av stort intresse från företagets sida. 
Eftersom produkten är helt ny finns inga produkter att jämföras med i pris vilket medför att 
kravet på att produkten skall vara ekonomiskt försvarbart är svårt att fastställa.  Ett sätt att 
minska priset är att följa kravet på att använda sig av standardkomponenter. Det antal 
produkter som lades som underlag vid beräkningar under arbetets gång var 1 000 stycken per 
år.   
Indusec ser gärna att deras ljusbarriärer skall kunna integreras i denna produkt i framtiden. 
Detta behöver dock inte undersökas mer än att utrymme för dess komponenter eventuellt skall 
ges i produkten. 
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4.3 Produktens komponenter 
Vissa komponenter hos produkten var givna från företaget då projektet startade. Infernos 
tidigare produkter är uppbyggda av åtta stycken högtalare vilket även kommer att vara fallet 
för denna. Dessa högtalare är parallellkopplade i par vilket betyder att fyra olika ljud sänds ut 
samtidigt. Den högtalare som används i produkten är av modell W-53A från företaget Ningbo 
East Electronics Limited. Högtalarens specifikation visas i Bilaga II – Högtalarspecifikation 
och en bild av denna visas i Figur 6. 

 
Figur 6. Högtalare av modell W-53A   

Ljudet bestäms av ett så kallat syndrom som styrs av hjärnan i systemet, centralprocessorn, 
CPU’n. Syndromet tillsammans med den höga ljudtrycksnivån medför att ljudet blir mycket 
svåruthärdigt. Till produktens CPU kommer även triggerknappen vara kopplad. Det är denna 
som bestämmer när ljudet skall utlösas och upphöra. Utformningen av denna knapp utvecklas, 
som nämnts tidigare, av högskoleingenjör Oskar Jonsson. 
Även en kraftkälla, i form av två stycken litium-järn-fosfat, LiFePO4, batterier, skall vara 
kopplad till centralprocessorn och det är dessa batterier som skall ge högtalarna den kraft som 
krävs. Fördelen med de valda batterierna jämfört med andra litium batterier är bland annat att 
de ej kan drabbas av metallbränder, de tål fler laddningscykler nämligen minst 2000 stycken 
samt att de ej expanderar vid laddning. Storleken på varje batteri är 18650 vilket betyder att 
de har diametern 18 millimeter och längden 65 millimeter. Effekten som dras ur batteriet kan 
regleras och på så sätt höja och sänka ljudet. I Inferno ljudbarriärer används sedan tidigare en 
effekt, P, på mellan 25-30 Watt. Batterierna som skall användas har en elektrisk laddning, Q, 
på 1,5 Amperetimmar per batteri vilket betyder att de totalt har laddningen  
 𝑄tot = 1,5 + 1,5 = 3 Ah. [5]  

Då batterierna skulle ge en nominell ström, I, på 3,3 Ampere kunde produktens ungefärliga 
användningstid per cykel beräknas till 
 Användningstid =

𝑄tot ∙ I
P

=
3 ∙ 3,3

30
= 0,33 timmar ≈ 20 minuter. [6]  

Från CPU’n skall en indikerings anordning styras som påvisar laddningsnivån hos batteriet. 
Detta skall medföra att spänningen i batteriet kan kontrolleras av användaren. Hur denna 
indikering kommer att vara utformad bestäms senare under projektets gång.  
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Samtliga komponenter som beskrivits ovan tillsammans med den hårdvara som krävs för 
produkten kommer att vara placerade på ett kretskort av glasfiberlaminat. Kretskortet kommer 
att vara av typen fyralagerskort vilket betyder att det finns fyra lager där kopplingar kan ske. 
Fördelen med denna typ av kort är att värmen fördelas lättare samt att det finns mer plats för 
varje komponent (Antikainen, 2013a). Storleken på detta kort skall vara 180x220 millimeter. 
Ett blockschema över hela systemet visas i Figur 7. 

 
Figur 7. Blockschema över Infernos komponenter  

Då högtalare och batterier kräver stor yta på kretskortet fastställdes ungefärliga positioner för 
dessa komponenter. Detta var att högtalarna skulle placeras i två rader längs kretskortets 
långsida och att batterierna placeras mellan dessa. En bild på detta visas i Figur 8. 

 
Figur 8. Ungefärlig placering av högtalare och batterier  
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4.4 Undersökning av laddning och triggning 
En viktig aspekt i produkten är möjligheten till uppladdning och triggning. Eftersom kraven 
på täthet hos produkten är mycket stor medför detta att även denna koppling behöver vara tät. 
På grund av detta så utfördes en studie på möjliga lösningar på kopplingsenheter som levde 
upp till de krav som ställts. Dessa studier kan delas in i tre kategorier, vattentäta 
kopplingsdon, induktiv laddning samt mobil triggning.  

4.4.1 Vattentäta kopplingsdon 
Den enklaste lösningen rent tekniskt är att laddning samt triggning sker via kablage. Detta 
betyder att en laddningssladd kopplas in i ett kopplingsdon som är fastmonterat i produktens 
hölje vid laddning. Denna sladd kopplas sedan ut och istället kopplas en triggersladd in då 
produkten skall användas. Via denna koppling kan således både energitillförsel till produktens 
batteri samt kommunikation från avtryckare till mjukvara ske. 
För att begränsa sökningen av kontaktdon ställdes vissa krav upp. Ett viktigt krav är att 
kontaktdonet liksom resten av produkten skall nå upp till minst säkerhetsklassningen IPx6 och 
där IPx7 är att föredra. Ett ytterligare krav är att kontaktdonet har tillräckligt många ingångar, 
så kallade poler, så att de olika signaler och spänningar som måste sändas har egna ingångar. I 
detta fall är de signaler och strömmar som skall sändas följande; en signal till triggningen, två 
signaler till switchar i systemet, en signal till laddning samt en signal till jord. För att kunna 
försörja samtliga källor som krävs samt säkerställa att kontaktdonet blir jordat krävs därmed 
fem stycken poler hos kontaktdonet.  
En valmöjlighet som finns är att kontaktdonet kopplas direkt till kretskortet istället för att de 
kopplas ihop via en kabel. I denna tillämpning undersöktes inledningsvis det sistnämnda, så 
kallade chassimonterade don. Anledningen till detta var att det skulle medföra att kretskortet 
inte behövde lika exakt passning. Sju stycken sådana kontaktdon hittades 
Då dessa kontaktdon undersökts beslutades från företaget att det istället var bättre med 
kretskortsmonterade kontaktdon. Deras skäl för detta byte var att tillverkningen av kretskortet 
skall kunna automatiseras och därmed krävs fasta montage. Det visade sig dock vara svårt att 
hitta sådana kontaktdon som levde upp till de högt ställda kraven. Tills sist hittades två 
potentiella lösningar. De skiljer sig åt genom att den ena sticker rakt upp från kretskortets 
ovansida medan den andra har en 90o vinkel från kretskortets ovansida. Dessa kontaktdon 
tillsammans med de övriga sju redovisas i Bilaga III – Potentiella kontaktdon. 
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4.4.2 Induktiv laddning 
För att undvika öppna laddstationer undersöktes även möjligheten att använda trådlös så 
kallad induktiv laddning. Denna teknologi är inte speciellt ny men det är först på senare år den 
har förfinats för att kunna användas bland annat i mobiltelefoner och vid laddning av elbilar. 
Tekniken bakom induktiv laddning skapades av Nikola Tesla redan på slutet av 1800-talet 
(Tesla, 1927). Teknologin bygger i grunden på att två spolar, en sändar- och en 
mottagarspole, samverkar. Då en växelström skickas in i sändarspolen uppstår ett magnetiskt 
fält. Detta magnetiska fält inducerar en spänning i mottagarspolen som kan användas för att 
ladda upp ett batteri eller driva ett system (Johansson H., 2006). Detta visas i Figur 9. 

 
Figur 9. Schematisk bild över hur induktiv laddning sker; en spänning, I1, i sändarspole ger upphov 

till ett magnetfält, B, som inducerar en spänning i mottagarspolen, I2 

År 2008 bildade en rad företag en sammanslutning som heter Wireless Power Consortium, 
WPC. De har tagit fram en standard för induktiva laddare som går under benämningen Qi. 
Denna standard möjliggör att laddning av en trådlös enhet kan ske med en laddstation från ett 
annat företag. För att bli certifierad som en Qi produkt krävs att företaget är medlem i WPC 
samt att produkten godkänns av ett Qi laboratorium (Wireless Power Consortium, 2013a). 
Dessa laboratorier finns runt om i världen men CETECOM i Tyskland är det enda som är 
placerat i Europa (Wireless Power Consortium, 2013b).  
Eftersom induktiv laddning är en relativt modern teknik som ännu inte spridit sig så var 
utbudet av färdiga system för detta begränsat vid projektets genomförande. Men eftersom 
systemen till stor del är uppbyggda av kända komponenter så finns möjligheten att företaget 
själva utvecklar dessa system. Hur ett laddningssystem skulle utformas för att kunna bli 
certifierad Qi-produkt finns angivet i en katalog som WPC publicerat (Wireless Power 
Consortium, 2012). Där ges förslag på utformning av en rad olika sändar- och 
mottagarenheter. Samtliga bygger på att det finns en sändarspole, med tillhörande 
kommunikationscentral som matas med en spänning, samt en mottagarspole med 
kommunikationscentral som i sin tur induceras med spänning som förs vidare till ett batteri. 
Detta visas i Figur 10. 
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Figur 10. Schematisk bild över hur komponenterna i ett induktivt laddningssystem(WPC, 2013)  

De spolar som krävs kan köpas in från elektronikföretaget Würth Elektronik, WE. Deras 
mottagarspole har beteckningen 3737 och deras sändarspole finns i fyra olika utföranden vilka 
betecknas A1/A5/A10/A11 (Würth Elektronik, 2013). En bild på mottagarspolen samt en av 
sändarspolarna visas i Figur 11. 

 
Figur 11. Bild på sändarspole (t.v.) samt mottagarspole (t.h.) från Würth Elektronik (WE, 2013) 

Elektronikföretaget Texas Instrument, TI, har tagit fram ett demonstrationskit för induktiv 
laddning där de använder sig av spolar från WE. Dessa system kan sända 5 volt upp till 1 
ampere. Priset för dessa var; 1 285 SEK/st för sändarlösningen med beteckningen bq500410A 
samt 1 285 SEK/st för mottagarlösningen med beteckningen bq51013AEV (Texas Instrument, 
2013). I dess specifikationer är samtliga komponenter listade vilket betyder att det finns 
möjlighet att använda samma komponenter vid utveckling av ett eget system. Detta skulle då 
ge ett betydligt lägre pris än de färdiginstallerade systemen. Till exempel så är priset för 
spolarna från WE endast 45 SEK/st för 3737 samt 60 SEK/st för de övriga (Enerby, 2013). 
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4.4.3 Mobil triggning 
Indusec har utvecklat en teknik för att kunna stänga av, sätta på och även utlösa sina larm via 
en trådlös triggning även kallad mobil triggning. Detta bygger på en proprietär radiolänk, 
vilket betyder att källkoden utvecklats av företaget själva och således är unik för detta system. 
Den mobila enheten består av två element; en sändardosa samt en mottagare. Mottagaren 
sitter i produkten och kommunicerar med övrig mjukvara i systemet. Sändardosan är den 
mobila enhet som används för att kontrollera produkten och har i dagens utförande två 
stycken knappar; en på- och en av-knapp. En sådan knapp kan kontrollera upp till 40 stycken 
olika mottagare. Mottagarenheten kan bli kontrollerad av hur många sändare som helst vilket 
betyder att en huvudsändare kan användas för att utlösa flera olika system. Räckvidden har 
kontrollerats via egna tester och har givit mycket positiva resultat. Signalen når mer än tjugo 
meter genom väggar utan komplikationer (Antikainen, 2013b). 

4.4.4 Fördelar och nackdelar med de olika lösningarna 
Att använda ett kontaktdon som monteras på kretskortet skulle ge en beprövad och säker 
lösning. Kontaktdon är enkla att montera och det skulle krävas mindre utveckling från 
företagets sida. Nackdelen med kontaktdon är att de kräver en öppning i produktens hölje som 
behöver tätas. Det ger även en utstickande detalj från höljet vilket kan leda till skador både på 
produkten själv och även omgivningen. 
De fördelar som finns med induktiv laddning är ganska givna nämligen att en öppning i höljet 
inte skulle behövas för laddningen. Men det finns även nackdelar med induktiv laddning. Den 
största nackdelen är att induktiv laddning är mindre effektiv än laddning via kabel. En annan 
nackdel är att det krävs mer plats i produkten då mottagarspolen och dess komponenter tar 
upp utrymme. Det krävs också ett gediget arbete från företagets sida för att skapa ett 
fungerande system med induktiv laddning. 
Om en mobil triggning skulle användas i den produkt som skall utvecklas skulle en 
triggersladd ej behöva användas. Om detta användes tillsammans med induktiv laddning 
skulle produkten således kunna kappslas in helt för att undvika väta och korrosion Nackdelen 
med att använda mobil triggning i en portabel applikation är att den kräver viss ström i 
viloläget. Detta leder således till att batteriet töms utan att produkten används och att 
användartiden blir mindre. En annan nackdel är att en mobil triggning inte är lika pålitlig som 
en sladdtriggning och kan därmed skapa ett orosmoment. 
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4.4.5 Slutgiltigt val av laddnings- och triggningslösning 
Då induktiv laddning ansågs vara alltför komplext och dyrt för företaget och mobil triggning 
betraktades som opålitligt beslutades att kontaktdon skall användas för laddning och 
triggning. Det kontaktdon som skall användas är ett vinklat kretskortsmonterat don från 
Phoenix Contacts. 
Detta kontaktdon är tvådelat i ett metallhölje samt en plastinsats. Metallhöljet monteras på 
produktens skal med hjälp av en mutter och tätas med en gummibricka medan plastinsatsen 
som är det egentliga kontaktdonet monteras centralt längs kretskortets ena kortsida. Därefter 
trycks insatsen in i metallhöljet och tätas mot metallhöljet med hjälp av en o-ring. Dessa två 
delar specificeras i Bilaga IV – Kontaktdonsspecifikation samt visas i Figur 12. 

 
Figur 12. Kontaktdon från Phoenix Contacts, delat(t.v.) samt ihopmonterat (t.h.) 

Låsningen mellan kontaktdon och sladd sker med en M12 mutter på det gängade metallhöljet. 
Phoenix har utvecklat en koppling som de döpt till Speedcon där fastlåsningen sker genom att 
kontakten endast vrids ett kvarts varv vilket skyndar på montering och demontering. Eftersom 
både laddning och triggning skall ske via samma kontakt skall det finnas två uppsättningar av 
sladd till varje produkt. Den ena skall vara utrustad med en triggerknapp och den andra med 
en väggkontakt. I Figur 13 visas när en Speedcon kontakt är monterad på kontaktdonet. 

 
Figur 13. Speedcon kontakt monterad på kontaktdonet 
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4.5 Potentiella material och tillverkningsmetoder 
Vilken typ av material som en produkt skall tillverkas i är en mycket viktig aspekt att ta 
hänsyn till vid utformningen av produkten. Vissa material kan inte utformas på ett visst sätt 
och därmed kan potentiella lösningar uteslutas i ett tidigt skede. Därför utfördes en 
grundläggande analys där materialgrupp och ett fåtal tillverkningsmetoder valdes ut som 
potentiella lösningar.  

4.5.1 Val av materialgrupp 
De konstruktionsmaterial som finns delas ofta upp i fyra grupper nämligen; metaller, 
polymerer, keramer samt kompositer. Vid val av material måste hänsyn tas till de önskade 
egenskaperna, kostnad samt hur komplexa former som måste skapas. Utifrån detta kunde både 
keramer och kompositer uteslutas direkt. Keramer, som bland annat används till porslin, är i 
de flesta fall mycket spröda och lämpar sig därför inte för denna typ av produkt. 
Kompositmaterial skulle kunna vara lämpliga då deras egenskaper kan skräddarsys till stor 
del. Den stora nackdelen som gjorde att dessa kunde uteslutas var att de är alltför dyra.  
Detta betydde att valet stod mellan metaller och polymerer. Polymerer har fördelar jämfört 
med metaller när det kommer till vikt, isolering samt korrosionsbeständighet medan 
metallerna är bättre för att få styva, starka och temperaturbeständiga produkter. En annan 
fördel med polymerer är att komplexa former kan skapas utan att efterbearbetning krävs vilket 
är svårt för metaller.  
Då temperaturområdet som krävs för produkten är lågt och styvheten kan erhållas genom en 
snillrik konstruktion beslutades att materialvalet kunde avgränsas till polymerer. För att 
begränsa ytterligare togs beslutet att termoplast skulle användas istället för en härdplast då 
härdplaster inte går att återvinna. 

4.5.2 Möjliga tillverkningsmetoder 
Den absolut vanligaste tillverkningsmetoden för alla typer av polymerer är formsprutning. En 
formsprutningsmaskin består av två delar; en insprutningsenhet samt ett formverktyg. I 
insprutningsenheten fylls plastgranulat på som smälts ner i en cylinder samtidigt som de förs 
framåt med hjälp av en roterande skruv. I slutet av cylindern sitter ett munstycke som leder in 
materialet till formverktyget. Då mängden material är tillräckligt skjuts materialet in i 
formverktyget med en kolvrörelse. Formverktyget är oftast uppdelat i två halvor. En fast del 
som sitter an mot insprutningsenheten samt en rörlig del som kan flyttas för att släppa ut den 
tillverkade detaljen (Bruder, 2011). En schematisk bild över hur formsprutning går till visas i 
Figur 14. 

 
Figur 14. Bild över hur formsprutning utförs; 1, Materialet i form av granulat fylls på, 2. Materialet 

skruvas fram samtidigt som det smälts, 3. Materialet trycks in i formverktyget, 4. 
Formhalvorna tas isär och ut kommer den färdiga produkten     

Formsprutning ger snabba tillverkningscykler och ger en stor frihet i form och storlek. Den 
stora nackdelen med formsprutning är att den kräver dyra verktyg vilket medför att det krävs 
stora volymer på minst 1 000 detaljer.  
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En alternativ tillverkningsmetod är vakuumformning. Då en produkt vakuumformas så värms 
en skiva av materialet upp. Denna skiva pressas sedan mot ett formverktyg med hjälp av 
vakuum samtidigt som en så kallad dorn används för att pressa ner skivan uppifrån. I Figur 15 
visas hur vakuumformning går till. 

 
Figur 15.  Bild över vakuumformningens fyra steg; 1. Materialet fixeras vid maskinen, 2. Materialet 

värms upp, 3. Formverktyget förs uppåt samtidigt som en dorn förs nedåt, 4. Ett vakuum 
skapas som trycker plastskivan mot formverktyget. (Bruder, 2011)  

Vakuumformning är en billig tillverkningsmetod då enkla och billiga material kan användas 
till formverktyget vilket medför att även mindre volymer blir ekonomiskt försvarbara. 
Nackdelen med vakuumformning är att det ej är möjligt att tillverka komplexa former och det 
finns begränsningar i vilka material som kan användas. 
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4.6 Vattentäta polymerprodukter 
För att få en större inblick i hur vattentäta produkter tillverkade i polymermaterial bör 
utformas togs kontakt med Mikael Ericsson, VD på Top Notch Design AB. Ericsson har 
många års erfarenhet av detta och har bland annat varit med och utvecklat den vattentäta 
telefonen för Ericsson som går under smeknamnet hajfenan. De viktigaste aspekterna för detta 
arbete som framkom under intervjun redovisas i detta stycke (Ericsson, 2013). 
Den främsta aspekten som måste beaktas då en vattentät produkt av termoplast skall utformas 
är att detta är ett så kallat levande material vilket betyder att det ändrar form efter en viss tid. 
Detta medför att då två formhalvor av termoplast trycks mot varandra under en längre tid 
kommer trycket att minska. För att behålla tätheten mellan dessa formhalvor krävs ett 
fyllnadsmaterial som är elastiskt. I många fall används då gummi.  
Hur formhalvorna utformas är även det av stor vikt för att få en helt tät produkt. Den 
vanligaste metoden är att endast en gummilist i form av en o-ring används. Denna list placeras 
i en skåra mellan två plana ytor hos formhalvorna. Denna metod är dock inte optimal då 
risken är stor att vatten kryper längs kanten förbi o-ringen, framförallt om vattnet skjuts in 
under tryck. En förbättring som kan göras är att ytan mellan de två formhalvorna får en 90 
graders kurva. Detta medför att vattentrycket inte appliceras direkt på gummilisten och den 
kommer därmed att hålla emot väta bättre. För att en produkt skall nå upp till IP67 bör dock 
ytterligare en gummitätning och gärna en till kurva integreras. Dessa fyra utformningsmetoder 
visas i Figur 16. 

 
Figur 16. Olika metoder för att uppnå täthet mellan två formhalvor 

En annan möjlighet som finns för att få en produkt vattentät är att använda en gummiform 
som kläms fast mellan formhalvorna och bildar en list längs produktens kant. Denna är 
således utformad så att några delar av gummiformen placeras i skåror i väggarna och på så 
sätt tätas de två formhalvorna. Ett exempel på en sådan lösning visas i Figur 17. 

 
Figur 17. Alternativ metod för tätning mellan formhalvor där pilar visar var kraft från formhalvor 

appliceras på tätningen 
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Vid vissa tillämpningar är det inte möjligt att använda gummilister. Detta kan vara fallet då 
tätning skall ske mellan inköpta komponenter och höljet. Anledningen till detta är att det ej är 
möjligt att få en skåra i den inköpta komponenten och därmed försvåras möjligheten att 
gummilisten sluter helt tätt. En lösning på detta är att använda sig av lim eller tejp. Den tejp 
som kan användas är en dubbelhäftande tejp med mycket starkt grepp och ett fyllnadsmaterial 
som trycks ihop och därmed sluter helt tätt. Kravet för att en sådan tejp skall kunna användas 
är att kanten den skall fästas på är minst tre millimeter bred och den bör vara fem millimeter 
bred. 
En annan aspekt som bör tas hänsyn till vid konstruktion av vattentäta produkter är det så 
kallade plankfenomenet. Plankfenomenet innebär att om tryck endast används i varje 
ändpunkt på en kant hos en produkt kommer denna att bågna i mitten precis som en planka 
som ligger på två stöd, därav namnet. Detta kan undvikas genom att ytterligare ett tryck 
placeras ut mitt på kanten precis som att ställa ut ytterligare ett stöd under plankan. Detta 
förklaras i Figur 18. 

 
Figur 18. Illustration av det så kallade plankfenomenet; ett stöd i mitten av en kant minskar risken för 

att kanten bågnar som en planka som ligger på två respektive tre stöd. 
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4.7 Designunderlag 
För att formge en produkt som skulle kunna användas i den miljö som efterfrågades var det 
viktigt att undersöka hur övriga produkter som används där ser ut. I det här fallet var det 
polisens utrustning som skulle ge inspiration. Det var även eftersträvansvärt att företagets 
riktlinjer för utseende kom fram.  

4.7.1 Polisens utrustning 
Den utrustning som polisen använder varierar ganska kraftigt men samtliga följer ett specifikt 
utseende nämligen stilrent och svart. Exempel på hur piketen och NI kan se ut vid sina 
insatser visas i Figur 19. 

 
Figur 19. Exempel på Piketens och NI’s utrustning vid insatser (Militaryphotos, 2009)  

Polisen har börjat använda sig av en ny typ av telefon som har tagits fram av företaget 
Caterpillar (Lindskog, 2013). CAT B10 som modellen heter har en kapslingsklassning på 
IP67 och den är även stöttålig vilket avspeglas i dess formspråk. Denna telefon visas i Figur 
20. 

 
Figur 20. CAT B10 som används av polisen (Dustin , 2012) 
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Som tidigare nämnt så finns sköldar i en rad olika utföranden och storlekar beroende på i 
vilket sammanhang de skall användas. Utseendet skiljer sig dock inte radikalt utan samtliga är 
uteslutande transparenta eller svarta. Det finns således ingen direkt inspiration som kan 
hämtas från dessa. 
En produkt som Peter Lindskog ansåg skulle ligga till grund vid den visuella utformningen 
var en truppmina. En truppmina är en typ av mina som placeras ut vid en väg eller dylikt och 
skjuter ut splitter då den löses ut. Dessa har ofta ett diskret utseende med en platt och något 
välvd framsida samt en liten utstickande kant runt om. Ett exempel på en truppmina i form av 
modell M181 visas i Figur 21. 

 
Figur 21. Truppmina av modell M181 (Gear box, 2012) 

4.7.2 Företagets designlinje 
För Indusec AB finns inga fastställda riktlinjer men de har en idé om vad de vill stå för vilket 
syns i deras tidigare produkter och även i deras logotyp. Företaget arbetar mer med 
funktionalitet än utseende hos sina produkter men anser samtidigt att utseendet har en central 
del. De vill utstråla kvalitet genom att använda enkla former och stilren design.  
Logotypen för infernoprodukterna är inspirerad av den kinesiska kulturen. Den visar ett 
spiralformat mönster med taggar som ger intrycket av att det är en drake. Färgerna som de 
valt att använda är en mörk blå som övergår till svart. Infernos logotyp visas i Figur 22.   

 
Figur 22.  Logotyp för inferno 
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Samtliga av företagets ljudbarriärer har samma utseende. De är utformade med ett rundat 
hölje med små cirkulära hål. Produktens långsidor har en 45⁰ lutning vilket medför att fyra 
stycken av dessa kan sättas samman till ett helt runt ljudsystem. Produktens hölje och kropp är 
tillverkat i aluminium och kortsidorna är tillverkade i svart plast. En av företagets 
ljudbarriärer visas i Figur 23. 

 
Figur 23. Bild på inferno ljudbarriär 

 
 
 

34 
 



   underlag för vidare arbete 

35 
 



 

36 
 



 

 

5. Utveckling 
Utifrån de aspekter som framkom under föregående kapitel kunde 
utvecklingsarbetet starta. Utvecklingen påbörjades med en inledande 
konceptgenerering där en mängd olika dellösningar skissades fram. Därefter 
smalnades detta av till tre konkreta koncept som kunde utvärderas. Utifrån denna 
utvärdering kunde sedan ett koncept väljas. Utvecklingsprocessen beskrivs i detta 
kapitel. 
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5.1 Inledande konceptgenerering 
Inledningsvis utfördes idégenerering på olika dellösningar i produkten. Detta delades in i 
produktens formspråk, kontaktdonets placering, indikeringslösning, montering av produkten 
samt produktens fastsättning på sköld. Idéerna genererades med hjälp av väl beprövade 
metoder och skissades ner. 

5.1.1 Metoder vid konceptgenerering 
Den metod som uteslutande användes vid konceptgenereringen var brainstorming. 
Brainstorming är en metod där en grupp personer sitter ner tillsammans och fritt tar fram idéer 
i ett visst ämne. Tanken är att en öppen och spontan atmosfär skall upprätthållas där idéer 
skall kunna lyftas fram utan att kritik riktas mot dem (Ullman, 2010). De grupper som 
samlades var dels teknologen tillsammans med företagsrepresentanter samt teknologen i 
samarbete med andra teknologer.  
Utifrån brainstormingsessionerna skissades de mest rimliga lösningarna ner. Dessa skisser 
scannades in för att finjusteras i bildbehandlingsprogrammet Adobe Photoshop (Adobe 
Systems, 2012). 

5.1.2 Produktens formspråk 
I denna kategori ingår dels produktens yttre form och även hur fronten skulle vara utformad. 
Den enda begränsningen som fanns var att kretskortet skulle få plats. En rad olika former 
skissades fram och visas i Figur 24. 

 

 
Figur 24. Förslag på former för produkten  
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5.1.3 Logotyp 
Från företagets sida fanns en vilja att placera infernos logga någonstans synligt på produkten. 
Detta kunde utföras på många olika sätt. En möjlighet var att logotypen placeras centrerat mitt 
på produkten. En annan lösning är att den placeras över hela fronten, detta kan utföras 
antingen genom att loggan sänks ner eller höjs upp från övriga höljet eller att en hålbild i 
höljet formas som logotypen. Om hål används kan dessa även användas för att släppa ut ljudet 
från högtalarna och då dölja placeringen av högtalarna. Skisser som visar olika förslag på 
placering av logotypen visas i Figur 25. 

 
Figur 25. Förslag på placering av företagets logotyp 
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5.1.4 Fastmontering 
Till följd av att ett kretskort måste placeras i lådan kommer produkten att vara delad i 
åtminstone två delar. Dessa delar måste då även monteras på något sätt. Olika lösningar som 
var tillräckligt flexibla för att användas oavsett hur lådan skulle se ut togs fram. För att 
undvika plankfenomenet fastslogs dock att minst tre fästpunkter bör användas per sida. Denna 
infästning kan ske med skruvar, snäppfästning eller formlåsning.  
För att ge en stadig konstruktion om skruvar används konstaterades att dessa bör gå i 
skruvtorn som kommer ut från de två formhalvorna. För att dölja skruvarna kan dessa 
exempelvis skruvas in underifrån vilket medför att de skruvtorn som kommer från den övre 
formhalvan behöver gängas. Skruvtornen kan utformas på olika sätt. Antingen kan de sitta 
ihop med kanten på höljet så att de blir en utstickande del av väggen. Skruvornen kan även gå 
separat från väggen så att de går igenom kretskortet och på så sätt hjälper till att fixera detta. 
En skiss på hur denna fixering kan ske visas i Figur 26. 

 
Figur 26. Exempel på hur skruvtorn kan fixera kretskortet 

En alternativ metod för att montera ihop formhalvorna är att en snäppfästning används på en 
sida av höljet och skruvar används på den andra. Exempel på detta visas i Figur 27. 

 
Figur 27. Exempel på montering genom snäppfästning på en kant och skruvar på den andra 
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5.1.5 Tätning 
Då produkten har höga krav på att vara vattentät erfordrades tätningslösningar på en rad olika 
platser hos produkten. Dessa var vid delningen av lådan, vid eventuella skruvar samt vid 
högtalarna. 
För att lösa tätning av lådan fastställdes att en gummilist skulle användas där de två 
formhalvorna möts. Hur denna gummilist skulle vara utformad delades dock in i två 
kategorier. Den första kategorin är endast en enkel rund gummilist som placeras i en skåra 
som går längs med kanten runt hela produkten. Hur skårorna i de två formhalvorna till en 
sådan list kan se ut visas i Figur 28. 

 
Figur 28. Tätning genom att en rund gummilist placeras i en skåra mellan formhalvorna 

Den andra kategorin är en gummilist som är mer komplex och blir synlig på utsidan av 
produkten. Gummilisten är nämligen utformad så att den har samma tjocklek som höljet samt 
klackar som motsvarar utskärningar i formhalvorna. Ett exempel på detta kan ses i Figur 29. 

 
Figur 29. Tätning med en komplext formad gummilist som blir synlig på utsidan 
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Om skruvar väljs måste även dessa tätas på ett lämpligt sätt. Fyra lösningar för detta togs 
fram. I samtliga metoder går skruvarna in i ett torn på ena formhalvan och skruvas in i ett torn 
som kommer ned från andra formhalvan. Den första lösningen är att en o-ring används där 
tornen möts. Den andra lösningen är att någon typ av mjuk bricka används som sluter tätt vid 
skruvhuvudet. Den tredje lösningen är att dessa två lösningar kombineras. Exempel på de två 
första lösningarna visas i Figur 30. 

 
Figur 30.  Lösningsförslag på tätning vid skruvar, den första tätas där formhalvorna möts, den andra 

vid skruvhuvudet och dessa kan kombineras till en tredje lösning 

Den fjärde lösningen är att skruvtornen placeras i väggen hos produkten. Det är då möjligt att 
använda samma tätningslist som används för resten av höljet. Detta utförs genom att listen 
följer tornets utbuktning vilket visas i Figur 31. 

 
Figur 31. Lösningsförslag på tätning där samma tätning används till både ytterväggar och skruvar 

Tätning av högtalarna kan lösas genom att en gummimatta placeras ut över högtalarna och 
trycks fast under höljet. Den metod som rekommenderades av Mikael Ericsson var att 
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använda dubbelhäftande tejp. Vilket som än används så bör det finnas en utskärning i höljets 
lock så att tejpen eller gummimattan kommer på rätt plats och även för att bättra på tätningen. 
Hur en sådan tejp eller gummimatta skulle kunna vara utformad visas i Figur 32. 

 
Figur 32. Exempel på hur tätningen vid högtalarna kan ske av tejp eller gummimatta 

För att spara på material kan även en rund tejp användas. Denna skärs då ut som en cirkel och 
monteras sedan endast över varje högtalare. För att förenkla en montering kan höljet förses 
med en läpp som visar var tejpen skall placeras. Detta exemplifieras i Figur 33. 

 
Figur 33. Exempel på där högtalaren tätas med en rund tejp och där locket har en läpp som går ner i 

öppningen på högtalaren 
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5.1.6 Kontaktdonet 
Då kontaktdonet har en sådan utformning att den måste tryckas genom höljet samtidigt som 
det skall vara monterat på kretskortet var det av stor vikt att möjliggöra en sådan penetration. 
Då kontaktdonet är monterat på kretskortet sticker det ut knappt två centimeter och det är 
denna del som måste komma genom höljet för att kunna kopplas samman med laddnings- 
respektive triggersladd.  
Den enklaste metoden som kan användas är att lådan tillverkas två centimeter för lång så att 
kretskortet kan placeras i underdelen och sedan skjutas genom ett hål som skurits ut för 
kontaktdonet. Detta visas i Figur 34. 

 
Figur 34. Lådan tillverkas något för stort så at kontaktdonet kan placeras i lådan och därefter skjutas 

genom höljets kortsida 

En annan metod som kan användas är att kretskortet placeras där formhalvorna möts och en 
halvcirkelformad utskärning i formhalvorna håller kontaktdonet på plats. Detta visas i Figur 
35. 

 
Figur 35. Kretskortet  placeras vid skärningslinjen så att kontaktdonet sticker ut genom utskärningar i 

formhalvorna 
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Ett annat alternativ för hur kretskortet skulle kunna monteras på ett enkelt sätt är att 
formhalvorna tillverkas asymmetriskt. Detta kan utföras genom att en av kortsidorna placeras 
på den andra formhalvan eller att en läpp sticker ut från den ena formhalvan. Dessa två 
lösningar visas i Figur 36. 

  
Figur 36. Lådans formhalvor kan vara asymmetriska antingen genom att en vägg flyttas till den andra 

formhalvan eller att en läpp sticker ut från en formhalva 

Ytterligare en metod som kan användas för att förenkla montering av kretskort är att 
skärningslinjen är vinklad längs produktens långsida. Detta medför att det på ena kortsidan 
blir en låg kant och på den andra blir det en hög kant där uttaget för kontaktdonet kan 
placeras. Två exempel på utformning av en sådan lösning visas i Figur 37.  

 
Figur 37. En sned skärningslinje längs höljets långsida medför att kretskortet kan monteras rakt in 

från kortsidan 

En annan aspekt som gäller kontaktdonet som togs upp var att det bör skyddas så att det ej blir 
utsatt för direkta slag. Detta kan utföras genom att höljet sticker ut på sidorna av kontaktdonet 
eller att det göms på undersidan av fronten. Exempel på hur kontaktdonet kan gömmas både 
bakom fronten och av sidorna visas i Figur 38. 
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Figur 38. Två exempel där kontaktdonet skyddas på sidorna av nedre formhalvan och framifrån av 

fronten 

5.1.7 Montage på sköld 
För att fästa saker på sina sköldar brukar polisen ofta använda sig av kardborre och det är 
vanligt förekommande att sköldarna är beklädda med kardborrematerial. Montering av lådan 
på skölden utförs således enklast med kardborreband. Dessa kardborreband kan även placeras 
på så sätt att eventuella skruvhål döljs vilket visas i Figur 39. 

 
Figur 39. Kardborreband som används för fastmontering på sköld samt täcker skruvhål 

Ett problem som uppstår som en följd av att sköldar kan vara olika är att produkten inte blir 
stabil mot skölden. Då skölden är plan är det att föredra att baksidan på produkten är så plan 
som möjligt. Om skölden är rundad och produkten har en plan baksida så kommer 
kontaktytan mellan dessa bli väldigt liten. Detta kan avhjälpas något genom att produktens 
baksida formas som en bro och därmed får två kontaktytor mot skölden. Detta problem samt 
exemplet på lösning visas i Figur 40. 

 
Figur 40. Illustration över hur produkten får en liten kontaktyta mot en rundad sköld samt ett förslag 

på förbättring 
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En ytterligare förbättring skulle vara att baksidan är uppbyggd av två plana ytor på sidorna 
som är belagda med kardborre. Mellan dessa ytor är en töjbar kardborreyta uppspänd. Den 
töjbara ytan anpassar sig då efter sköldens krökning och ökar således kontaktytan mellan 
produkten och skölden. Exempel på detta visas i Figur 41. 

 
Figur 41. Exempel på hur produktens baksida kan anpassa sig till olika sköldar genom att använda 

flexibelt kardborrematerial 

En annan lösning som ger en större kontaktyta mellan produkt och sköld är att produkten får 
en öppning på undersidan i vilken en extern modul får plats. Denna modul skulle kunna fästas 
på skölden med en mer permanent fästmetod än själva produkten och därefter kan produkten 
fästas mot modulen med hjälp av till exempel kardborre. Exempel på detta visas i Figur 42. 

 
Figur 42. Exempel på flexibel sköldmontering med hjälp av en modul som monteras permanent på 

sköld varpå produkten monteras på modul med kardborre. 

Ytterligare en lösning på detta problem är att låta undersidan på produkten vara tillverkad i ett 
mycket mjukt och formbart material. Det kan liknas vid en tempurmadrass vilket är en 
madrass som formas efter kroppen. I detta fall skulle ytan formas efter den rundade skölden 
och ge en stor kontaktyta. 
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5.1.8 Laddningsindikering 
Då produkten skulle innehålla batterier som behövde uppladdning krävdes en indikation på 
hur mycket dessa batterier var laddade. Denna indikering skulle även kunna användas för att 
påvisa att triggning pågår. Då produkten skall vara enkel att förstå och kräva så liten 
förkunskap som möjligt så var det av stor vikt att indikeringen hos produkten är mycket 
intuitiv.  
Indikering av batteriets laddningsnivå kan ske med något av människans fem sinnen vilka är 
syn, hörsel, känsel, smak och lukt. Smak och lukt kan uteslutas direkt. Hörseln kan användas 
genom att ljud indikerar status hos produkten. Synen kan användas genom att ljus, färger eller 
förflyttningar påvisar status. Känseln kan användas genom att temperaturförändringar, 
vibrationer eller formförändring indikerar produktens status. Det som anses vara mest 
realistiskt är att något av eller en kombination av ljus, färger och ljud används.  
Det som är absolut vanligast bland liknande produkter är att en indikering i form av en 
lysande lampa används. Denna lampa lyser då ofta i olika färger och använder således båda 
ljus och färg. De vanligaste färgerna som används är grönt, gult och rött. Grönt påvisar då att 
allt är okej, gult kan betyda olika saker och rött visar oftast att något är fel. 
För denna produkt kan en ljuskälla användas med hjälp av lysdiod som monteras på 
kretskortet. Problemet som uppstår är dock att denna måste lysa genom det täta höljet. Detta 
kan lösas antingen med att en genomskinlig platta monteras i höljet, att produkten tillverkas i 
en genomskinlig plats och därefter målas allt svart förutom öppningen för lysdioden eller att 
produkten formsprutas i olika material där ett är genomskinligt och placeras vid dioden. 
Eftersom produkten redan har högtalare så skulle en hörbar indikering med hjälp av ljud vara 
en bra lösning. Högtalarna skulle då kunna ge ifrån sig ljud för att påvisa olika 
laddningsgrader. Svårigheten i detta ligger i att få användaren att förstå vad de olika ljuden 
betyder.   
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5.2 Framtagning av koncept 
Från de idéer som kom fram under den inledande konceptgenereringen togs tre stycken 
specifika koncept fram. Dessa modellerades fram i ett datorprogram för Computer Aided 
Design, CAD, som heter Solid Edge (Siemens PLM Software, 2012). För att förbättra den 
visuella presentationen av dessa modeller användes renderingsprogrammet Keyshot (Luxion 
Inc., 2011). Koncepten konstruerades även i lättare kartongprototyper. Utöver dessa koncept 
togs även två alternativa tätningslösningar fram.  
Då kretskoret modellerades i Solid Edge upptäcktes ytterligare ett problem som behövde tas 
hänsyn till. Detta var att kontaktdon och batterier stack upp högre än högtalarna vilket 
medförde att problem uppstod med att få en tunn tätning mellan hölje och batterier. Olika 
lösningar på detta implementerades då i koncepten. 

5.2.1 Koncept 1 – Halvmåne 
Det första konceptet är två halvmåneformade halvor som placeras mot varandra. Detta medför 
att kontaktdonet kan skjutas in rakt från kortsidan. Renderade bilder av detta koncept visas i 
Figur 43 och sprängskiss visas i Figur 44. 

 
Figur 43. Renderad bild på Koncept 1; Halvmåne 

 
Figur 44. Sprängskiss på Koncept 1; Halvmåne. 

I det ursprungliga konceptet krävs en uppbyggnad vid högtalarna för att få en tät yta mellan 
dessa och höljet. För att undvika detta togs även ett alternativ på detta koncept fram där 
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sidorna där högtalarna är placerade är nedsänkt och därmed är uppbyggnaden inte nödvändig. 
Detta alternativ visas i Figur 45. 

 
Figur 45. Alternativ utformning på Koncept 1; Halvmåne  

För att få en bättre bild över storlek och utformning togs en enkel prototyp fram. Denna 
tillverkades i skumplast och visas i Figur 46. 

 
Figur 46. Prototyp för Koncept 1; Halvmåne 

5.2.2 Koncept 2 – Mittupphöjning 
I det andra konceptet är mitten på höljet upphöjt för att ge plats åt kontaktdon och batterier. 
Denna upphöjning är rundad för att likna Infernos övriga produkter. För att möjliggöra att 
kretskortet kan monteras på ett enkel sätt är lådan även något för stor. Koncept 2 visas med en 
renderad bild i Figur 47 och dess sprängskiss visas i Figur 48. 

 
Figur 47. Renderad bild på Koncept 2; Mittupphöjning 
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Figur 48. Sprängskiss på Koncept 2; Mittupphöjning 

Även detta koncept fick ett alternativt utseende. I denna utformning blir kontaktdonet inbyggt 
och således skyddat mot yttre påverkan. Detta alternativa utseende visas i Figur 49.  

 
Figur 49. Alternativt utseende på Koncept 2; Mittupphöjning 

En prototyp togs fram även för detta koncept. Den tillverkades i skumplast och visas i Figur 
50. 

 
Figur 50. Prototyp för Koncept 2; Mittupphöjning 
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5.2.3 Koncept 3 – Kontaktdon på undersidan 
I det tredje konceptet löses problemet med högtalartätning genom att kontaktdonet och 
batterier placeras på en sida av kretskortet och högtalarna placeras på den andra. Det tomma 
utrymmet som uppstår mellan högtalarraderna kan då sänkas ner och gå tätt mot kretskortet. 
En renderad bild på detta koncept visas i Figur 51 och dess sprängskiss visas i Figur 52 

 
Figur 51. Renderad bild på Koncept 3; Kontaktdon på undersidan 

 
Figur 52. Sprängskiss på Koncept 3; Kontaktdon på undersidan 

Ett alternativt utseende skapades även för det tredje konceptet och liksom för koncept 2 
medförde förändringen att kontaktdonet blev mer skyddat. Detta visas i Figur 53. 

 
Figur 53. Alternativt utseende på Koncept 3; Kontaktdon på undersidan 
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Den prototyp som skapades för det tredje konceptet visas i Figur 54. 

 
Figur 54. Prototyp för Koncept 3; Kontaktdon på undersidan 

5.2.4 Tätningslösningar 
Två olika lösningar för tätningar togs fram vilka grundades på den information som framkom 
under intervjun med Mikael Ericsson på Top Notch Design. 
Den första lösningen är en bred tätning som monteras in i väggen och bildar en gummikant 
runt hela produkten. Denna lösning visas i Figur 55 

 
Figur 55. Tätningslösning med en tjock list som bildar en gummivägg runt produkten 

Den andra lösningen är endast en smal list som placeras i ett litet spår i skärningslinjen mellan 
de två väggarna och sedan göms mellan dessa väggar. Detta visas i Figur 56. 

 
Figur 56. Tätningslösning med en smal list som göms i produktens väggar 
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5.3 Utvärdering av koncept 
Då de tre koncepten på lådans utformning och de två förslagen på utformning av tätning tagits 
fram kunde dessa utvärderas för att se vilken som var bäst lämpad att arbeta vidare med. 
Denna utvärdering skedde i tre steg. Inledningsvis ställdes en Pugh matris upp där de olika 
förslagen viktades mot varandra. Därefter presenterades koncepten för representanter från 
företaget samt beställaren där de fick komma med synpunkter och önskemål. Till sist kunde 
dessa vägas samman och ett koncept kunde väljas.  

5.3.1 Pugh matris 
En Pugh matris är ett hjälpmedel som kan användas för att välja ut den bästa bland flera 
möjliga lösningar. Metoden går till så att kraven på produkten ställs upp och får ett nummer 
beroende på hur viktigt detta krav är för slutprodukten. Denna viktning skedde i detta fall 
mellan 1-10 där ett högre värde betydde att kravet var av större betydelse. Därefter ställs 
samtliga koncept upp och bedöms mot varje krav om de klarar kravet dåligt, markeras med -1, 
bra, markeras med 1, eller varken eller, markeras med 0. Därefter multipliceras den siffra som 
visade hur väl konceptet klarar av respektive krav med kravets viktade värde. Detta utförs 
med var och ett av kraven vilket sedan summeras samman för varje koncept Det koncept som 
har högst poäng är således bäst lämpat (Ullman, 2010).  
Den Pugh matris som togs fram visas i Tabell 2 där de åtta första kraven är hämtade från 
kravspecifikationen och de sista fyra tillkom under utvärderingsfasen. 

Tabell 2. Pugh matris för val av hölje samt tätning  
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Utseendet fungerar i hela världen 4 1 1 1 1 1 

Utseendet passar till polisens utrustning 8 0 0 1 1 0 

Utseendet passar bland företagets övriga 
produkter 4 0 1 0 0 0 

Produkten blir enkel att tillverka 6 -1 0 0 0 0 

Produkten blir enkel att montera 4 -1 0 1 1 0 

Produkten blir enkel att få vattentät 8 -1 0 1 1 -1 

Produkten blir slagtålig 8 0 1 1 1 0 

Produkten blir billig att tillverka 10 -1 0 0 -1 1 

       

Produkten blir kompakt 8 0 1 0 0 0 

Produktens hårdvara blir enkel att 
använda i andra tillämpningar 5 1 1 0 0 0 

Produktens sladd kommer nära skölden 2 0 0 1 0 0 

Kontaktdonet blir skyddat 2 1 0 0 0 0 

       

Totalt  -21 25 30 18 18 
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5.3.2 Möte med företag och beställare 
För att få en bättre bild över hur företaget och beställaren såg på de olika lösningarna 
anordnades ett möte. Vid mötet medverkade representanter från företaget i form av Johan 
Sandberg och Asko Antikainen samt från beställaren genom Peter Lindskog (Antikainen, 
Sandberg, & Lindskog, 2013). 
De tre höljeskoncepten och de två tätningslösningar presenterades och deltagarna fick komma 
med sina synpunkter. Det som framkom var; 

Från företaget; 
Företagets representanter föredrog koncept 2 alternativt koncept 1 då ett kompakt kretskort 
erhålls vilket är enkelt att tillverka. De menade även att montering skulle förenklas om 
samtliga komponenter på kretskortet hamnar på samma sida vilket inte är fallet för koncept 3. 
De ansåg att koncept 2 kändes starkast på grund av dess enkelhet. Företagets representanter 
menade att priset var helt avgörande vid val av tätningslösning men att de räfflade kanterna 
skulle ge en robust känsla som de uppskattade. Med andra ord skulle den tjockare 
tätningslösningen väljas om den ej var alltför mycket dyrare än den smala tätningen. 

Från beställaren;   
Beställaren föredrog designen i koncept 3 och tyckte att denna skulle passa väl in bland 
polisens övriga utrustning. Han ansåg att koncept 2 liknade en dörrklocka vilket inte var 
optimalt för dem. Angående tätningen ansåg även beställaren att den räfflade kanten gav ett 
utseende som skulle eftersträvas. Han gav som förslag att om den smala tätningen valdes 
borde räfflingen istället vara en del av lådan för att uppnå utseendet.  

Övrigt; 
I övrigt framkom även att beställaren ogillar att loggan ges alltför stort utrymme då produkten 
inte skall vara en reklampelare. Hos vissa produkter som polisen använder brukar logotyper 
tejpas över enligt Lindskog.  
En annan aspekt som diskuterades var monteringen av produkten på skölden. Detta ansågs 
vara en viktig del för både företag och beställare eftersom en flexibel lösning skulle ge fler 
möjliga användare. De idéer som framkom under den inledande konceptgenereringen 
presenterades och ansågs vara en bra start men att de behövde utvecklas mycket.    
Indikeringen diskuterades även den. Lindskog menade att en ljusindikering som visar 
triggning inte får användas då detta skulle ge en tydlig måltavla om produkten användes i 
mörker. Däremot skulle en ljudlös indikering på att produkten är funktionsduglig innan den 
används vara bra för användaren. Företaget ansåg dock att detta var alltför komplicerat och 
menade att en indikering på att produkten är färdigladdad då den sitter i laddaren är tillräcklig. 
Båda parter ansåg att en ljudindikering skulle vara för svår att förstå för en ny användare.  
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5.4 Konceptval 
Utifrån utvärderingen av koncepten kunde ett koncept väljas ut. Detta visade sig dock vara 
svårt eftersom ingen tydlig segrare framkom. Pugh matrisen gav ett jämnt resultat mellan 
koncept 2 och 3 och även mötet skapade en hel del frågetecken då företaget inte ville ha 
koncept 3 medan koncept 2 inte levde upp till beställarens krav på utseende.  
Det koncept som valdes blev då en fusion mellan koncept 2 och 3. Upphöjningen i mitten som 
i koncept 2 användes tillsammans med den mer kantiga utformningen som i koncept 3. 
Hörnen rundades dock av så att viss mjukhet bibehölls. Det bestämdes att sidorna skulle vara 
räfflade antingen med hjälp av den bredare tätningen eller om denna typ av tätning inte var 
lämplig skulle sidorna på produkten räfflas. Det valda konceptet fick även en ram runt om 
höljet för att öka det robusta utseendet ytterligare. Det primära utseendet på det valda 
konceptet visas i Figur 57. 

 
Figur 57. Utseende för det valda konceptet 

Det fastställdes även att 10 stycken skruvar skulle användas för montering av produkten, tre 
långs varje långsida och fyra längs varje kortsida. Antalet ansågs vara rimligt då det behövdes 
en skruv på vardera sidan av kontaktdonet för att få en bra tätning och längs långsidan skulle 
tre skruvar ge en bra spridning.  Dessa skulle skruvas in från undersidan av produkten och 
tätas med brickor vid skruvhuvudet. Indikering beslutades att den skulle ske med en lysdiod 
som endast visar laddningsstatus.  
Då detta presenterades för de inblandade i projektet blev responsen mycket positiv och ansågs 
vara en god grund att jobba vidare med. Det var dock många dellösningar som krävde mer 
information innan de kunde fastställas.  
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6. Vidareutveckling 
När konceptet som helhet var valt kunde detaljlösningar på produkten börja 
utvecklas. En viktig aspekt i detta var att se till så att de olika komponenterna 
undersöktes och valdes. I tur och ordning valdes skruvar för hopmontering av 
produkten, samtliga tätningslösningar för produkten, utformningen av 
ljudutsläppet, utformning av ljusutsläpp för lysdioden samt hur sköldmontering 
skulle ske. Därefter kunde ett slutgiltigt materialval med potentiella tillverkare 
väljas. Hur de olika dellösningarna valdes förklaras i detta kapitel.  
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6.1 Val av skruv 
Lådans montering skall ske med 10 stycken skruvar. För att kunna utforma lådan med hål och 
skruvtorn på rätt plats var det av stor vikt att bestämma vilken typ av skruv som skulle 
användas. Det främsta dilemmat vid val av skruv var huruvida det var möjligt att fästa skruvar 
direkt i plasten eller om en tillsats i form av en gänginsats krävdes. För att undersöka vilken 
lösning som var bäst kontrollerades pris för de olika alternativen samt intervjuer av 
skruvtillverkare genomfördes.  

6.1.1 Olika typer av skruvhuvuden 
Det finns i grunden fem olika typer av skruvhuvuden som kan användas. De två vanligaste 
typerna för allmänt bruk är så kallade spårhuvuden som antingen kan ha ett rakt spår eller ett 
kryss. Inom stora produkter och konstruktioner brukar oftast sexkantskruvar användas. Två 
lite modernare varianter av skruv som används allt mer är insexskruvar samt torxskruvar. 
Dessa två skiljer sig inte speciellt mycket utan båda har ett nedsänkt mönster där åtdragaren 
får ett grepp. För insexskruvar är detta mönster en sexkant och för torxskruvar är det istället 
en stjärna. Exempel på dessa fem typer av skruvar visas i Figur 58. 

 
Figur 58. Olika typer av skruvhuvuden, från vänster; rak, kryss, sexkant, insex samt torx 

6.1.2 Självgängande skruv 
En metod som kan användas för att montera ihop plastdetaljer är att skruvar som själva skapar 
de gängor som de skall skruvas ner i används. Antingen så skär skruven upp gängorna vilket 
betyder att den avlägsnar material från detaljen den skruvas ner i eller så kan skruven pressa 
fram gängorna så att detaljen endast formas till rätt utförande. Dessa metoder kallas för 
gängskärande respektive gängpressande.  
Ett företag med mycket kompetens inom detta område är Ejot & Avdel System AB. Kontakt 
upprättades med Niclas Jonsson som är industrisäljare på företaget. Jonsson introducerade en 
typ av pressgängande skruv som heter PT-skruv. Denna är enligt Jonsson mycket lämplig för 
montering av termoplastprodukter. (Jonsson, 2013).   

6.1.3 Skruv med gänginsats 
En annan metod som används vid montering av skruv i plastdetaljer är att en gänginsats av 
metall monteras i plasten. Denna gänginsats har inre gängor i vilket en skruv kan monteras. 
Gänginsatsernas utsida kan variera men det vanligaste är att de har grova yttre gängor vilket 
betyder att de skruvas ner i plasten. Denna typ av självgängande gänginsatser kan bland annat 
köpas från byggföretaget Würth och har då 3 millimeter som minsta inre diameter och kräver 
då en ytterdiameter på 5,2 millimeter (Würth, 2013).  
Sammansättningen av detaljerna sker sedan med hjälp av en skruv som skruvas ner i 
gänginsatsen. För att få ett brett urval undersöktes en sexkantskruv, en insexskruv samt en 
torxskruv där samtliga kunde levereras från Würth. För att få mer information om dessa 
produkter kontaktades Elin Karlsson som arbetar hos Würths kundtjänst. Karlsson gav 
prisuppgifter som kunde ligga till grund vid val av skruv. 
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6.1.4 Slutgiltigt val av skruv 
För att kunna gör en bedömning av vilken skruvlösning som var bäst lämpad sammanställdes 
först priset för de olika komponenterna. Även leverantörer och minsta antal som kunde köpas 
in av varje komponent sammanställdes och detta visas i Tabell 3. 

Tabell 3. Lista över de olika skruvlösningarnas kostnad  
Komponent Pris  Minsta kvantitet Leverantör Referens 

PT-skruv*  0,22 SEK/st 1 000 st Ejot & Avdel (Jonsson, 2013) 

Gänginsats 1,25 SEK/st 10 st Würth (Karlsson, 2013) 

Sexkantskruv 0,92 SEK/st 1 000 st Würth (Karlsson, 2013) 

Insexskruv 0,81 SEK/st 100 st Würth (Karlsson, 2013) 

Torxskruv 0,98 SEK/st 1 000 st Würth (Karlsson, 2013) 

*PT-skruven kan fås med valfritt skruvhuvud 
Det som kan utlösas ur tabellen är att priset för de självgängande PT-skruvarna blir betydligt 
lägre än en kombination av en gänginsats och en annan skruv. En annan fördel med PT-skruv 
är att de endast kräver ett arbetsmoment vid montering där en gänginsats plus skruv kräver 
minst två. Ytterligare en fördel är att det blir färre komponenter att hålla reda på. 
De aspekter som kan vara fördelaktiga för gänginsatser plus skruv är bland annat att gängorna 
blir mer hållfasta och har svårare att gå sönder vid för hård åtdragning. Det är även möjligt att 
skruva ut och i skruvarna fler gånger utan att gängorna slits ut.  
Utifrån den information som framkom beslutades att den bäst lämpade lösningen var 
användning av PT-skruv. Detta för att den är överlägsen i pris samt att dess fördelar väger upp 
dess nackdelar. Bland annat kan nämnas att dess nackdel med att den inte klarar så många i- 
och urskruvningar är oväsentlig då lådan i princip bara skall skruvas igen och därefter vara 
stängd till dess att produkten kasseras. 
Utifrån de råd som gavs av Niclas Jonsson beslutades att skruvar av storleken M3 med 
längden 10 millimeter skulle användas. Valet av skruvhuvud föll på torx då detta är relativt 
ovanligt och således försvårar demontering av gemene man. Den storlek som är på torxhuvud 
till M3-skruv är torx 10 vilket betecknas T10.  
Det som behövde tas hänsyn till vid utformning av produkten var att det torn som skruven 
borras ner i skall ha vissa dimensioner. Dessa mått framgår i det datablad som finns för 
produkten (Ejot, 2012). Detta tillämpades för valda dimensioner och ger mått enligt Figur 59. 

 
Figur 59. Skruvtorn med mått för skruv med diameter 3 mm enligt Ejot 
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6.2 Val av tätning 
Det absolut största dilemmat i detaljutformningen var tätningslösningarna. De delar som 
behövde tätas var skarven mellan de två formhalvorna, skarven mellan högtalarna och höljet 
samt vid öppningen för skruvarna. För att hitta bästa möjliga lösning undersöktes olika 
alternativ med fokus på pris mot funktion. 

6.2.1 Tätning av hölje 
Den lösning på höljtätning som eftersträvades var en tätning med en tjockare list. För att få 
mer information om denna typ av lösning kontaktades Johan Andersson som arbetar på 
företaget Hordagruppen AB. Hordagruppen är specialister på polymermaterial och har en 
enhet som är helt inriktade på framställning av elastomerer. Andersson arbetar på 
elastomerenheten och har stor erfarenhet av denna typ av detaljer. Han menade att denna typ 
av detalj måste formsprutas då den kräver en komplex utformning (Andersson, 2013). 
Andersson förklarade att det finns två olika metoder för formsprutning av gummi. Antingen 
kan ett verktyg tillverkas i verktygsstål vilket medför att det klarar över 100 000 
formsprutningscykler. Den andra metoden är att ta fram ett så kallat prototypverktyg som 
tillverkas i aluminium och då klarar ungefär 50 cykler. Fördelen med aluminium är att 
verktyget endast kostar ungefär 30 000 SEK medan stålverktyget kostar mellan 150 000-
200 000 SEK. En nackdel med prototypverktyget är dock att det tillkommer en kostnad på 
ungefär 10 000 SEK som delas upp per tillverkad detalj medan endast materialkostnaden 
betalas vid användning av stålverktyget. Denna materialkostnad beräknas med formeln 
 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝑝 ∙ 𝑚 ∙ 2,5. [7]  

Där 𝑝 är priset på gummi per kilogram vilket enligt Andersson är ungefär 30 SEK/kg och 𝑚 
är massan hos detaljen vilket ur den preliminära CAD-filen kunde utläsas till 0,075 kg. Detta 
gav således en ungefärlig materialkostnad på  
 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 30 ∙ 0,075 ∙ 2,5 = 5,625 𝑘𝑟/𝑑𝑒𝑡𝑎𝑙𝑗. [8]  

En alternativ metod på tätning av hölje var att endast använda en tunn list som placeras 
mellan de två väggarna. En sådan list kan antingen formsprutas eller så kan ett o-ringssnöre 
användas.  
En formsprutad list kräver inte ett lika avancerat verktyg som den tjockare listen och är 
därmed inte lika dyrt. För att få en prisuppgift att utgå ifrån efterfrågades en offert från 
företaget Holmgrens plast. De meddelade att ett sådant verktyg skulle kosta 7000 SEK. 
Materialkostnaden, då polyuretan används, blir 6,53 SEK per detalj då 500 detaljer tillverkas i 
en batch och 5,53 SEK per detalj då 1 000 detaljer tillverkas (Holmgren, 2013).  
Ett o-ringssnöre är ett runt snöre som kan fås med i princip vilken diameter som helst. Ett 
företag som tillverkar sådana är Mecmove AB. Kontaktperson hos Mecmove är Mats Lindgren 
och han informerade om att de bland annat kan erbjuda o-ringssnöre i nitril som är 1,5 
millimeter tjockt. Detta kan antingen köpas på en lång rulle eller köpas med rätt längd då de 
kapar snöret och därefter vulkar ihop dess ändar. O-ringsnöre med diametern 1,5 millimeter är 
det minsta snöre som är möjligt att vulka ihop. För mindre dimensioner krävs istället att 
ändarna limmas ihop. Ett lim som är lämpligt för detta är, enligt Lindgren, Loctite 406. Priset 
på detta o-ringssnöre är 850 SEK för en rulle med längden 400 meter (Lindgren, 2013). 
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6.2.2 Tätning mellan högtalare och hölje. 
Den enda rimliga lösningen på tätning mellan högtalarna och hölje ansågs vara adhesiv vilket 
fungerar som en dubbelhäftande tejp med viss uppbyggnad. Denna uppbyggnad kan fås i de 
flesta tjocklekar från 0,1 upp till 3 millimeter. Det företag som är världsledande inom denna 
typ av tejp är 3M. För att få mer information angående val av adhesiv upprättades kontakt 
med Daniel Johansson som är säljare på 3M. 
Enligt Johansson beror valet av adhesiv på vilka material som skall monteras samman. Detta 
beror på att olika plaster har olika ytenergi. En lista över vilka plaster som tillhör 
högenergiplaster respektive lågenergiplaster och hur lämpliga de olika adhesiven är för de två 
grupperna visas i Figur 60 

 
Figur 60. Olika plasters ytenergi och vilka adhesiv som passar till plaster med hög (t.v.) respektive låg 

(t.h.) ytenergi, där högre siffra påvisar bättre fästförmåga (3M, 2009) 

Daniel Johansson rekommenderade VHB 5925 för lågenergiplaster och vilken VHB som helst 
för högenergiplaster. Den som var mest prisvärd var dock VHB 4941 (Johansson D., 2013).  
Fredrik Eklund hos HA Converting, som är återförsäljare och förädlare av produkter från 3M, 
var dock av en annan åsikt och menade att tejpen RP32 var att föredra framför VHB 4941. 
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Detta kan understrykas ur Figur 60 där VHB 4941 tillhör den serie som benämns 400 medan 
RP32 tillhör serien 320. I tabellen kan utläsas att RP 32 är bättre både till lågenergi- samt 
högenergiplaser. Enligt Eklund skiljer de dessutom inte i pris. HA Converting kan även stå för 
att skräddarsy adhesiv efter kunders önskemål. I detta fall skulle det betyda att ta fram ett 
stansverktyg som skär ut adhesiven i cirklar som sedan kan limmas direkt på högtalarna 
(Eklund, 2013).  

6.2.3 Tätning av skruv 
Det finns några olika alternativ för att täta vid en skruv. Problemet är dock att dessa lösningar 
inte är tillgängliga i tillräckligt små dimensioner. Exempel på detta är tredobrickor som är en 
metallbricka som belagts med en gummikant och således blir denna både dimensionsstabil 
och flexibel. Dessa brickor kan dock inte fås till skruvar under M6.  
Ett annat exempel är gummibrickor som är mycket svåra att få tag på. Det kan dock beställas 
från olika företag men felet med dessa är att de i samtliga fall har en alltför stor tjocklek. Från 
CAD-modellen kan ses att en bricka maximalt får vara 1,25 millimeter för att inte 
skruvhuvudet skall sticka ut, detta visas i Figur 61. De minsta gummibrickor som finns är 
dock 3 millimeter tjocka vilket således är för tjockt. 

 
Figur 61. Möjlig tjocklek på bricka utan att skruvhuvudet sticker ut 

Den lösning som finns för att kunna använda en gummibricka är således att specialbeställa 
dessa. Ett företag som arbetar med detta är Lundgrens Sverige AB. En offert för gummibrickor 
med måtten innerdiameter 3,2 millimeter, ytterdiameter 8 millimeter och tjocklek 1 millimeter 
tillverkad av EPDM erhölls från företaget. Denna visade att priset skulle bli 0,8 SEK/st vid 
beställning av 5000 stycken och 0,6 SEK/st vid beställning av 10000 stycken. Om endast 40 
stycken beställs blir priset istället 800 SEK totalt vilket betyder att det krävs hög kvantitet för 
att få ett rimligt pris (Alston, 2013). 
En typ av bricka som finns i rätt dimensioner och som är lämpliga för att täta denna typ av 
konstruktioner är fiberbrickor. De är inte lika elastiska som en gummibricka men är betydligt 
bättre än en metallbricka. Dessa finns hos en rad olika leverantörer och finns med 
innerdiameter 3, 3,2, samt 4 mm där samtliga skulle vara lämpliga för att täta vid valda 
skruvar. Dessa har ytterdiametern 8 millimeter och en tjocklek på 1 millimeter. Från 
Sternhammar AB kan fiberbrickor med innerdiametern 3,2 millimeter köpas för 0,52 SEK/st 
(Ahlberg, 2013).   

6.2.4 Slutgiltig utformning av tätningslösningar 
För tätning av hölje beslutades att o-ringssnöre från Mecmove skulle användas. Anledningen 
till detta var att den tjocka tätningen blev alltför dyr oavsett vilken typ av verktyg som skulle 
användas. Jämfört med en formsprutad tunn list ansågs o-ringssnöret ge en lika väl 
fungerande tätning till ett lägre pris. 
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Som tidigare nämnts valdes att o-ringssnöret skulle tillverkas i nitril och ha en diameter på 1,5 
millimeter. För att få en flexibel lösning beslutades även att snöret skulle köpas på rulle och 
därefter kapas i rätt längd och limmas samman med Loctite 406 vid montering. En vikig 
aspekt vid den senare utformningen av produktens hölje var inbyggnadsmått för o-ringssnöret. 
Dessa inbyggnadsmått angavs av Mats Lindgren och visas i Figur 62.  

 
Figur 62. Inbyggnadsmått för o-ringssnöre med 1,5 millimeters diameter vid inbyggnad i 

metallkonstruktion  

För tätning mellan högtalare och hölje bestämdes att adhesivet RP32 från 3M skulle 
användas. Detta skulle beställas från företaget HA Converting som levererar adhesivet i 
cirklar med mått enligt Figur 63. 

 
Figur 63. Storlek på adhesiv som skall täta mellan högtalare och hölje 

Tjockleken på adhesivet sattes preliminärt till 0,8 millimeter då detta beror på avståndet 
mellan hölje och högtalare vilket inte var fastställt. Ett adhesiv skall inte komprimeras för 
mycket då dess repellering kan leda till att adhesivet efter en tid trycker ut materialet. Det 
krävs dock viss komprimering för att adhesivet skall fästa. Enligt Fredrik Eklund bör 
avståndet mellan ytorna för detta adhesiv vara mellan 0,6-0,7 millimeter och optimalt vore 
0,65 millimeter. 
Det som bestämdes för tätning av skruv var att fiberbrickor skall användas i inledningsfasen. 
Om kvantiteten går upp kommer det att bli ekonomiskt försvarbart att specialbeställa 
gummibrickor vilket skulle ge en säkrare tätning. Dessa brickor skall ha innerdiameter 3,2 
millimeter, ytterdiameter 8 millimeter och tjocklek 1 millimeter. Fiberbrickorna kan beställas 
från Sternhammar AB och gummibrickorna från Lundgrens Sverige AB.    
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6.3 Val av ljudutsläpp 
En mycket viktig detalj i höljets utformning är de öppningar som släpper ut ljudet från 
högtalarna även kallade ljudutsläppen. Eftersom högtalarna är vattentäta men ej slagtåliga 
behövs ett skydd från stötar men ej från vatten. Ett svårt dilemma i detta fall är att så mycket 
ljud som möjligt måste kunna komma ut då detta är produktens huvudsakliga syfte men 
samtidigt så måste högtalarna skyddas i största möjliga mån då en trasig högtalare är värdelös.  
För att få mer information om hur öppningen för högtalarna i höljet bör utformas kontaktades 
Svante Granqvist som är doktor inom Elektroakustik på KTH. De frågeställningar som togs 
upp var huruvida ljudet kunde riktas samt vad som bör tas i beaktning för att inte minska 
ljudtrycksnivån från högtalarna när ljudet passerar höljet (Granqvist, 2013). Kontakt togs även 
med företaget Nordic Converting AB som arbetar med högtalarmembran för att undersöka om 
det var en lämplig lösning till produkten. 

6.3.1 Riktning av ljud  
Möjligheten att rikta ljudet är ganska liten för en produkt som skall vara så kompakt som i 
detta fall. I de applikationer där ljud riktas används i princip alltid en typ av megafon som är 
en trattformad konstruktion som studsar ljudet så att det riktas framåt. Denna tratt måste ha en 
längd som är ungefär dubbelt så långt som diametern hos högtalarens utgångshål. I denna 
produkt skulle det betyda att tratten skulle behöva ha en längd på  
 2 ∙ 16 = 32 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟. [9]  

Vilket skulle ge en alltför stor utstickande del i detta fall.  
Det som kan utföras för att få ett riktat ljud är att högtalarna placeras på ett sådant avstånd så 
att de släcker ut ljud i vissa punkter. Men då dessa punkter beror på ljudets våglängd som 
varierar med frekvensen så skulle dessa punkter förflyttas. Slutsatsen är således att det inte är 
möjligt att rikta ljudet i denna produkt.  

6.3.2 Utformning av ljudutsläpp 
Det som är viktigt då ljudutsläppet skall utformas är att det får ett utförande som inte 
förändrar resonansfrekvensen hos högtalarna. Detta beror på att högtalare är utformade på ett 
sätt så att vissa frekvenser skall förstärkas. Då höljet byggs på en högtalare kommer således 
dess utlopp att förändras och därmed även resonansfrekvensen hos högtalaren. Men genom att 
beräkna resonansfrekvensen hos den ursprungliga högtalaren kan ett värde som ligger så nära 
det ursprungliga som möjligt eftersträvas för den slutgiltiga lösningen.  
En rad beräkningar utfördes där först den ursprungliga resonansfrekvensen beräknades. Dessa 
beräkningar visade att högtalaren har en resonansfrekvens på ungefär 3,24 kHz. Detta verkar 
rimligt då det jämförs med det ljudtrycksnivå-frekvens diagram som finns i databladet för 
högtalaren som visas i Bilaga II – Högtalarspecifikation. Detta visar att det finns en 
ljudtrycksnivåtopp mellan 3 och 3,5 kHz det vill säga på samma plats som beräkningarna 
visar att högtalarens resonansfrekvens ligger. Därefter ställdes ekvationer för beräkning av en 
optimal utformning på ljudutsläppet upp. Detta gav till slut en ekvation för ett trattformat 
ljudutsläpp där endast ytterradien samt höjden på tratten var okänt. Höjden är dock detsamma 
som höljets tjocklek vilket antogs vara fyra millimeter. Samtliga ekvationer visas i Bilaga V – 
Ekvationer för ljudutsläpp. 
Den slutgiltiga ekvationen implementerades i det matematiska datorprogrammet MATLAB 
(MathWorks, 2012) där radien fick variera tills den ursprungliga resonansfrekvensen 
framkom. Koden för dessa beräkningar visas i Bilaga VI – MATLAB-kod. Detta gav resultatet 
att resonansfrekvensen förändrades enligt Figur 64. 
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Figur 64. Resonansfrekvensen som funktion av ytterradien r3 med ursprungliga resonansfrekvensen 

markerad 

Det som kan utläsas ur figuren är att den optimala radien på öppningen hos den trattformade 
ytan är mellan 9,5 och 10 millimeter. Därav valdes att den trattformade ytan skulle ha en radie 
på 10 millimeter. Det var även av intresse att se hur resonansfrekvensen förändrades då ett 
galler adderades till ljudutsläppen. Försök att beräkna detta utfördes men inga relevanta 
resultat lyckades uppnås.   

6.3.3 Utformning av galler 
Eftersom det ej var möjligt att beräkna hur gallret skulle vara utformat beslutades att detta 
skulle bestämmas med hjälp av tester. Dessa tester utfördes genom att sex stycken 
gallerlösningar togs fram med hjälp av CAD och skrevs ut i en 3D-skrivare. Därefter 
monterades dessa galler på en högtalare och ljudtrycksnivån mättes upp. De sex förslagen 
plus en referensform redovisas i form av renderade CAD-filer i Bilaga VII – 
Gallerutformningar.  
Dessa sju galler skrevs ut i en 3D skrivare hos företaget WE DO AB och dessa utskrifter visas 
i Figur 65. Från vänster syns; referensgaller, galler 1-rutnätsgaller, galler 2-rutnätsgaller med 
kantig undersida, galler 3-hålnätsgaller, galler 4-hjulekergaller, galler 5-spindelnätsgaller samt 
galler 6-upphöjt rutnätsgaller. 

 
Figur 65. 3D utskrifter av de sex gallerförslagen samt det öppna referensgallret 

Vid testerna riggades en högtalare upp med kretskort och triggerknapp. Då endast kretskort 
med fyra monterade högtalare fanns att tillgå, kopplades de övriga tre högtalarna ut under 
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testerna. En ljudmätare av märket Jtw och modell JTS-1357 placerades 0,8 meter från 
högtalaren. Därefter utfördes tre tester per situation, först på högtalaren utan galler och 
därefter på de sju olika gallren. Testriggen visas i Figur 66. 

 
Figur 66. Testrigg för undersökning av galler  

Resultatet från dessa tester redovisas i Bilaga VIII – Gallertester. De viktigaste slutsatserna 
från testerna var att; 

• den kantiga undersidan på gallerförslag 2 inte gav någon förbättring av 
ljudtrycksnivån. 

• gallerförslag 3, ”hålnät” var sämst och gav en förminskning av ljudtrycksnivån på 
drygt 4 dB(A) jämfört med referensgallret. 

• det bästa gallret var med en knapp marginal gallerförslag 6, ”upphöjt rutnät” som 
endast gav en minskning med 1,2 dB(A) jämfört med referensgallret och 1,9 dB(A) 
jämfört med högtalaren utan galler. 

6.3.4 Ökat skydd med hjälp av högtalarmembran 
I telefoner och liknande utrustning används så kallade högtalarmembran för att skydda mot 
vatteninträngning. Dessa membran är uppbyggda som ett tyg med ett tunt rutnät av smala 
plastfibrer. Det som visar hur mycket ljud som släpps igenom ett högtalarmembran är dess 
luftflödesresistans som mäts i enheten MKS Rays. Denna beräknas genom att skillnad i 
lufttryck på vardera sida av membranet divideras med hastigheten hos luftflödet. 
Luftflödesresistansen kallas ibland även för akustisk impedans (Saati, 2006).     
Ett företag som är specialiserad återförsäljare av sådana membran är Nordic Converting AB. 
För att få mer information kontaktades Robert Sundberg som arbetar på företaget. Under 
denna intervju framkom att deras membran endast har ett skydd upp till IP54 men att de har 
god slagtålighet trots dess tunna yta. Det membran som skulle passa bäst för denna 
applikation enligt Sundberg var Saati Acoustex 032 som är ett av de vanligaste på marknaden 
idag. De har en luftflödesresistans på 32 MKS Rays, en tjocklek på 48 mikrometer samt en 

68 
 



   vidareutveckling 

porstorlek på 38 mikrometer. För att kunna undersöka dessa närmare erhölls prover i form av 
runda bitar med ytterdiametern 20 millimeter med en adhesivbeläggning längst ut för 
montering på högtalare. Dessa prover visas i Figur 67. 

 
Figur 67. Tre stycken prover på högtalarmembran av modell Saati Acoustex 032 

För att se hur ljudtrycksnivån påverkades av dessa membran monterades ett av proverna på en 
högtalare. Denna högtalare riggades sedan upp på samma sätt som vid testerna av de olika 
gallren. För att se hur resultatet blev då membran och galler kombinerades så utfördes även 
tester där både membran och det upphöjda gallret var monterade på högtalaren. Resultatet 
från dessa tester visade bland annat att; 

• membranet gav en ytterligare minskning med knappt 1 dB(A) jämfört med det bästa 
gallret. 

• då membran och galler kombinerades blev minskningen totalt 3 dB(A) jämfört med 
referensgallret 

• då membran och galler kombineras skall membranet monteras på gallret och inte på 
högtalaren    

6.3.5 Slutgiltig utformning av ljudutsläpp  
Utifrån de beräkningar och tester som utfördes fastställdes att gallret skulle vara utformat som 
ett upphöjt rutnät. Stagen i rutnätet fick en bredd på 1 millimeter och avståndet mellan stagen 
var 4 millimeter.  Som en potentiell förstärkning fastställdes även att ett högtalarmembran av 
modell Saati Acoustex 032 kan användas som ett komplement till gallret med en minskning i 
ljudtrycksnivå som följd. Detta skall således endast användas om brister på den befintliga 
tätningen och eller skyddet av högtalarna upptäcks. 
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6.4 Val av ljusutsläpp för lysdioden 
Indikationen av batteriernas laddning skulle ske med hjälp av en lysdiod som monteras på 
kretskortet. För att se denna diod krävs följaktligen en öppning i höljet som behövde tätas på 
något sätt. Först beslutades således vilken lysdiod som skall användas och var den skall 
placeras. Därefter togs lösningar på hur denna skall synas genom höljet fram innan en 
slutgiltig lösning fastställdes.  

6.4.1 Val och placering av lysdiod 
Det som behövde fastställas först var vilken typ av lysdiod som skall användas och var den 
skall placeras. Det fanns två typer av dioder som kunde användas, antingen en som lyste rakt 
upp från kretskortet eller en som lyste i en 90 o vinkel från kretskortet. Eftersom dioden skall 
indikera laddningsstatus ansågs det vara viktigt att indikeringen var nära kontaktdonet. Då 
avståndet i höjdled mellan kontaktdon och höljets överkant vid kontaktdonet är stort skulle en 
diod behöva lysa onödigt starkt för att synas ut ovanifrån. Avståndet till produktens kortsida 
är dock mycket liten och därmed fastställdes att en vinklad diod skall placeras på kretskortets 
kant i närheten av kontaktdonet.  
Det fanns även olika möjligheter att välja vilka färger dioden skulle visa. Det fanns antingen 
en-, två- eller flerfärgade dioder att välja på. Företagets representanter ansåg att en tvåfärgad 
diod var tillräcklig för att påvisa laddningsstatusen. Denna skall lysa rött då laddningen pågår 
och grönt då laddningen är klar. Även vissa ytterligare användningsområden för indikeringen 
såsom varningssignaler och dylikt kan tillkomma men detta kräver endast utveckling av 
produktens mjukvara och är därmed inte av vikt i detta arbete. 

6.4.2 Möjliga tätningslösningar 
För att kunna se denna indikering utifrån krävdes då ett genomskinligt hål i lådan. De 
lösningar som framkom under idégenereringen med olikfärgade material i 
formsprutningsprocessen samt att produktens målas efteråt ansågs inte vara rimliga. Den enda 
lösningen ansågs istället vara att lådan har ett hål som sedan täpps igen på något sätt. Några 
olika lösningar på hur denna tätning skulle ske togs fram. 
Den första lösningen är att hålet täpps till inifrån genom att en tunn plastskiva monteras mot 
höljet. Monteringen av denna plastskiva skulle kunna ske antingen genom att den limmas fast 
eller att spår i väggen håller den på plats. Dessa lösningar visas i Figur 68. 
 

 
Figur 68. Tätning m.h.a. en skiva som monteras på insidan av höljet med lim (t.v.) eller spår (t.h.) 
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En annan lösning som togs fram var att en att en rund kil skulle användas och tryckas in 
genom hålet. Då kilen är växande skulle den vara enkel att få på plats och därefter skulle den 
hållas på plats av kraften från kanterna och eventuellt med komplimenterande lim. Denna 
lösning exemplifieras i Figur 69. 

 
Figur 69. Tätning m.h.a. en rundad kil som trycks in i hålet 

6.4.3 Slutgiltigt val av ljusutsläpp för lysdioden 
Eftersom enkelhet och kostnadseffektivitet eftersträvades beslutades att en skiva som limmas 
fast på insidan skall användas. Detta beslut grundades på att kilen skulle behöva formsprutas 
vilket skulle ge en onödig kostnad medan plastskivan endast kan stansas ut ur ett plastark. 
Spåren längs insidan ansågs endast leda till försvåringar vid tillverkning av höljet och 
förkastades även det.  
Det beslutades att öppningen skulle vara 5 millimeter i diameter och att diodens tillika 
öppningens mittpunkt skulle placeras 20 millimeter från kontaktdonets mittpunkt.  Limningen 
kan ske med samma lim som skall användas för hoplimning av o-ringssnöret nämligen Loctite 
406. För att få tillräcklig limningsyta bestämdes att skivan skall vara kvadratisk med måtten 
15x15 millimeter. 
Eftersom kontaktdonet kräver att kretskortskanten placeras 0,5 millimeter från höljets kant 
och plastskivan behöver ligga i detta avstånd erfordrades följaktligen en plast som är mindre 
än detta. Det visade sig dock vara svårt att hitta en plast som var tillräckligt tunn. Till sist 
lyckades kontakt upprättas med Thomas Fredriksson på Vink Esså Plast AB. De säljer en typ 
av polyester som de kallar för A-PET vilket är en 0,25 millimeter tjock plast som är 
transparent, slagtålig och UV-beständig. De kan skapa stansverktyg och leverera färdigskurna 
bitar alternativt leverera plastark som skärs upp för hand (Fredriksson, 2013).  
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6.5 Val av sköldmontering 
Ett viktigt moment för produkten är då den skall monteras på och tas av skölden. Många 
sköldar är idag försedda med kardborreband för att förenkla sådan montering. Det beslutades 
därför att kardborreband skall användas för montering på plana sköldar. Därmed var inte alla 
problem lösta. Det finns nämligen många olika typer av kardborreband och en felaktig 
kombination kan leda till att monteringen blir permanent. Ett annat problem som kvarstod var 
monteringen på en rundad sköld samt hur produkten skulle monteras då den används som ett 
vanligt så kallat civilt larm. Därför undersöktes olika typer av kardborreband och 
lösningsförslag på flexibla samt civila monteringar togs fram för att till slut hitta den bästa 
lösningen. 

6.5.1 Kardborreband 
Kardborreband kan delas in i två olika huvudkategorier, krokband och svampband. Vid en 
första anblick kan dessa i de flesta fall vara svåra att separera. Det som skiljer dem åt är att 
den hårda sidan, som benämns som hanen, på krokbanden består av små krokar medan de hos 
svampbanden istället har små svampar (Gripband , 2013). Detta exemplifieras i Figur 70. 

      
Figur 70. Kardborreband av typen krokband (t.v) samt svampband (t.h.) (Gripband , 2013) 

Honan skiljer sig däremot inte speciellt mycket mellan de två typerna utan består av en mjuk 
velour där hanen kan fästa. Hos svampbanden är dock denna velour något mer ordnad. Detta 
leder till att om svampband används på en hona som är tänkt till ett krokband så är dessa 
mycket svåra att få bort. Om det omvända sker, att en krokbandshane monteras på en 
svampbandshona, blir fastsättningen istället lösare.  
Det finns även en variant på svampband där två hanar används som kallas för gripband. Hos 
gripband är svamparna större och hårdare än hos vanliga svampband vilket för med sig att 
dessa absolut inte kan användas på krokbandens velourhonor då detta leder till att svamparna i 
princip måste dras sönder för att få bort. Exempel på dessa tre typer av kardborreband visas i 
Figur 71. 
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Figur 71. Exempel på olika kardborreband från vänster; krokband, svampband samt gripband 

Skillnaden mellan banden i styrka är att gripbanden är de absolut starkaste och bör endast 
använda till mer permanenta lösningar där demonteringen sker ytterst sällan. Svampbanden är 
något svagare och är lämpliga där demontering sker ibland. Till sist så är krokbanden 
ytterligare något svagare och passar bättre till applikationer som monteras och demonteras 
mer frekvent. Styrkan hos banden beror ju självklart även på hur stor kontaktyta som är 
belagd med kardborre. Genom att variera den kan rätt styrka testas fram.  

6.5.2 Flexibel montering 
För att kunna anpassa produkten till runda sköldar krävs att produkten på något sätt kan 
formförändras. De idéer som framkom under konceptgenereringen krävde i samtliga fall att 
undersidan måste modifieras kraftigt. Detta ansågs inte vara optimalt då detta skulle kräva 
antingen komplicerade tillverkningsmetoder eller ge en uppbyggnad som gjorde produkten 
onödigt klumpig. 
Istället fokuserades på att skapa en extern lösning som var flexibel och skulle monteras på 
skölden. Därefter kunde produkten i sig monteras mot en plan yta på den externa tillsatsen 
med hjälp av kardborre på samma sätt som när skölden är plan. Två olika förslag på en sådan 
tillsats togs fram. 
Den första lösningen är att tillverka en rektangulär profil med en öppning på undersidan. 
Denna tillverkas i polymermaterial vilket gör att de vingar som skaps av öppningen blir 
formbara. Därmed kan dessa vingar förses med kardborreband som formas efter den rundade 
skölden och då ge en större kontaktyta. En skiss på detta koncept visas i Figur 72. 
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Figur 72. Koncept på flexibel sköldmontering med vingar som formas efter skölden 

Den andra lösningen är mycket likt ett av de koncept som presenterades under 
konceptgenereringen. Detta bygger nämligen på att flexibla kardborreband formas efter och 
fäster på skölden. I detta fall skulle dock kardborrebanden vara fastsatta på en ställning istället 
för på produktens undersida. Produkten kan sedan monteras på denna ställning med 
kardborre. En annan skillnad är att eftersom hanen hos kardborreband är svåra att få flexibla 
skulle ett resårband användas varpå kardborreband sys fast. Skisser på detta koncept visas i 
Figur 73. 

 
Figur 73. Koncept på flexibel sköldmontering med flexibla resårband på en ställning 

6.5.3 Civil montering 
Då larmet skall monteras för civilt bruk räcker kardborre inte till. Därför undersöktes andra 
lösningar för att kunna montera produkten i en vägg. Det ansågs vara alltför komplicerat att 
möjliggöra en montering där endast produkten skruvades fast i väggen. Därmed krävdes även 
här en tillsats. Denna tillsats skulle antingen kunna vara en ram i vilken produkten förs in eller 
en skiva som skruvas fast i väggen där produkten monteras.  
En ram kan vara som en bur som skruvas in i väggen. Buren kan vara formad på samma sätt 
som produkten vilket ger en formlåsning i två dimensioner då produkten förs in i buren. I den 
sista dimensionen skulle sedan en vägg som skruvas fast användas. Exempel på en sådan 
lösning visas i Figur 74. 
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Figur 74. Exempel på lösning av civilt montage med hjälp av en bur där produkten förs in 

Om en platta istället väljs skulle produkten kunna skruvas fast på denna och därefter skruvas 
plattan fast i väggen. Fastskruvningen i produkten kan ske antingen genom att det finns hål 
avsedda för denna montering eller genom att fyra av de skruvar som används för montage av 
lådan skruvas ut och längre skruvar skruvas in. En skiss på en sådan plattlösning visas i Figur 
75. 

 
Figur 75. Exempel på lösning av civilt montage med hjälp av en platta på vilken produkten skruvas 

fast  
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6.5.4 Slutgiltigt val av sköldmontering 
Det faktum att många sköldar redan är försedda med honsidan av kardborre medför detta att 
olika hanar kan krävas för att uppnå optimala resultat. De kardborreband som var möjliga att 
använda för montering kunde dock smalnas ner till krokband eller svampband då gripband 
ansågs vara alltför starkt. Men för att ha en utgångspunkt undersöktes den sköld som erhållits 
som prov vilken visades i Figur 3 på sida 8. Denna sköld är försedd med krokbandshona 
vilket då antogs vara standard för de färdigmonterade sköldarna.  
Därför bestämdes att krokband skall användas och att detta skall ha bredden 50 millimeter. 
Längden av detta som skall appliceras på produkten fastställdes ej då detta kan variera. Denna 
typ av kardborre kan beställas från Gripband AB och är då belagd med ett lim på undersidan 
som är lämpligt för användning på plastprodukter samt utomhusbruk. 
För montering på rundade sköldar bestämdes att den lösningen med en ställning samt flexibla 
kardborreband skall användas. För att erhålla en stark och lätt konstruktion skall ställningen 
vara tillverkad av aluminium och vara belagd med en kardborrehona så att produkten enkelt 
kan fästas. Utseendet på denna skall följa produkten och fastställdes därmed senare.  
För det civila montaget beslutades att en platta skall användas. Monteringen av produkten mot 
denna platta skall ske genom att de fyra hörnskruvarna hos lådan skruvas ut och ersätts med 
en längre version av samma typ av skruv. Dessa skruvar kan köpas in från samma tillverkare 
som övriga skruvar nämligen Ejot och det beslutades att längden 16 millimeter är lämpligt.  
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6.6 Val av material och potentiella tillverkare 
Då produktens samtliga komponenter var fastställt och dess utseende var någorlunda bestämt 
kunde ett slutgiltigt val av material ske. Även potentiella tillverkare av produkten kunde 
kontaktas för att få offerter på verktygskostnader och dylikt.  

6.6.1 Materialval 
Från den första utgallringen av material fastslogs att en termoplast skall användas. För att 
kunna bestämma vilken som var mest lämplig bland dessa behövde krav ställas upp.  
De viktigaste kraven som ställs på materialet är att; 

• det skall vara slagtåligt. 
• det skall klara temperaturer mellan -25oC till +85oC. 
• det skall vara lämpligt att skruva i. 
• det skall vara billigt. 
• det skall klara av UV-strålning. 

Dessa krav implementerades i materialdatabasen CES EduPack (Granta Design, 2013). Från 
detta kunde de bäst lämpade materialen skiljas ut vilka var polyamid, PA, polykarbonat, PC 
samt polybutylentereftalat, PBT. Samtliga dessa plaster har goda UV-egenskaper, tål de 
önskade temperaturerna samt är slagtåliga. Det finns dock nackdelar med alla dessa material 
(Bruder, 2011). PA absorberar fukt ur luften vilket medför att dess mekaniska egenskaper 
försämras med tiden. PC har stor risk för spänningssprickbildning vilket betyder att det kan 
uppstå sprickor då produkten skruvas ihop. PBT har dålig beständighet mot syror såsom 
alkohol. De är även snarlika i pris vilket medförde att ett slutgiltigt val blev mycket svårt. 
För att få mer information om vilket av materialen som passade bäst upprättades kontakt med 
Magnus Lundh på K.D. Feddersen som är experter på termoplaster (Lundh, 2013). Lundh 
ansåg att PBT inte var lämpligt att använda utomhus men att de andra två alternativen var 
lämpliga båda två. Lundh menade att ur slagseghetssynpunkt var PC att föredra framför PA 
men att denna egenskap kan modifieras beroende på hur mycket glasfiber som blandas i PA. 
Lundh ansåg dock att spänningssprickbildningen som kan uppkomma i PC medför att den är 
ett något sämre alternativ eftersom skruvar skall användas för montering. Därför beslutades 
att en polyamid skulle användas.  
Därmed var inte valet helt klart eftersom PA kan förekomma i en rad olika varianter. Detta är 
en följd av att polyamid absorberar vatten vilket har lett till att nya sorter har tagits fram där 
denna egenskap har förbättrats. Den vanligaste varianten är PA6 vilket enligt Lundh är den 
som bör användas. Denna kan blandas med glasfiber, då ren PA6 är ganska mjuk, vilket ökar 
styvheten men sänker stöttåligheten. En lämplig blandning enligt Lundh är 30 % glasfiber. 
Utifrån denna information beslutades då att en polyamid med produktnamnet Akulon PA6 
med 30 % glasfiber skall användas i produkten. 
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6.6.2 Potentiella tillverkare 
Eftersom produktens formspråk kräver komplexa former är formsprutning den ända rimliga 
tillverkningsmetoden. Då det ansågs vara upp till företaget att bestämma hur produktens 
vidareutveckling skulle ske undersöktes olika typer av formsprutningsmetoder från olika 
tillverkare. Skillnaden mellan dessa kan enkelt förklaras med att den ena metoden ger ett 
långlivat verktyg till en högre kostnad medan den andra ger ett billigare verktyg med ett 
kortare liv samt dyrare pris per detalj. 
Ett företag som tillverkar långlivade verktyg är ToBe Teknik AB. Deras verktyg tillverkas i 
stål och kan i princip användas hur länge som helst. En offert beställdes från företaget där 
verktygskostnaden var inkluderad tillsammans med material och tillverkningskostnad per 
detalj vid framtagning av 1 000 detaljer (Bäckman, 2013). 
Ett företag som utformar verktyg för tillverkning av mindre volymer är Premould AB. Deras 
verktyg tillverkas i aluminium men kan ändå klara av volymer upp till 10 000 cykler. En 
offert beställdes även från dem där verktygskostnad tillsammans med tillverkning och 
materialkostnad för 1 000 detaljer var inkluderade (Arnesson, 2013). 
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7. Färdigt koncept 
Då samtliga komponenter och dellösningar var fastställda kunde konceptet 
färdigställas. Detta byggdes upp som en 3D modell i CAD-programmet Solid Edge. 
Modellen byggdes upp steg för steg där samtliga komponenter passades in. Därefter 
skapades en monteringsanvisning där samtliga komponenter var med. De tillsatser 
som krävs för att komplettera konceptet fastställdes även. Hur konceptet växte fram 
och färdigställdes redovisas i detta kapitel. 
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7.1 Grundläggande utseende på höljet 
Då samtliga detaljer beslutats kunde CAD-modellen färdigställas. Detta byggdes upp inifrån 
och ut där kretskortet och dess komponenter agerade referensram. Då den yttre konstruktionen 
var färdigställd kunde stag och skruvtorn läggas till för att ge stabilitet. Därefter utformades 
gallret för ljudutsläppet vilket avslutade utformningen av det grundläggande utseendet för 
höljet. 

7.1.1 Yttre konstruktion 
För att vara säker på att samtliga komponenter skulle få plats skapades inledningsvis en CAD-
modell av kretskortet där de viktigaste komponenterna var utplacerade. Detta innefattade 
högtalare, kontaktdon, batterier samt lysdiod. Placeringen av dessa komponenter skedde via 
kommunikation mellan teknologen och Indusecs utvecklingsansvariga. För att passa in i den 
valda designen, där produkten utrustats med rundade kanter, rundades kretskortets hörn med 
en radie på 20 millimeter. Det slutgiltiga utseendet för kretskortet och placeringen av dess 
viktigaste komponenter visas i Figur 76. 

 
Figur 76. Renderad bild på kretskortet samt dess viktigaste komponenter  

Utifrån denna CAD-modell kunde sedan produktens sidor och väggar skissas upp. Avstånden 
mellan vissa väggar gavs av komponenter på kretskortet. Dessa var att;  

• avstånden mellan högtalare och höljets lock, där adhesivet skulle få plats, vilka skulle 
vara 0,65 millimeter. 

• avståndet från kretskortets framkant till höljets insida då kontaktdonets specifikation 
angav att detta skulle vara 0,5 millimeter. 

• ett avstånd som möjliggjorde att kretskortet kunde placeras i lådan och därefter skjutas 
genom öppningen för kontaktdonet, denna sattes till 20 millimeter. 

Övriga mått sattes på ett sätt som gav ett bra utseende, dessutom fastställdes att 
väggtjockleken skulle vara 2 mm där det var möjligt.  
Vidare delades lådan upp i en underdel och en överdel. På långsidorna skedde denna 
uppdelning i mitten av produkten och likaså på den sida där kontaktdonet ej stack ut. På den 
sida där kontaktdonet var placerat gick delningen upp över kontaktdonet. 
I brytningen mellan de två delarna skapades även en utskjutning där o-ringssnöret skulle 
placeras. Underdelen fick där en skåra och överdelen fick en läpp som skulle trycka ner o-
ringssnöret. Denna läpp skulle bidra till att försvåra för vatten att tränga in. De skisser som 
togs fram visas i Figur 77 till Figur 79. 
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Figur 77.  Inledande skiss på höljets konstruktion utifrån kretskortskonstruktionen sett framifrån samt 

detaljbild på tätningsskåran till vänster 

 
Figur 78. Inledande skiss på höljets konstruktion utifrån kretskortskonstruktionen sett från sidan  

 
Figur 79. Inledande skiss på höljets konstruktion utifrån kretskortskonstruktionen sett ovanifrån 

Även den ram som skulle vara runt höljets ovansida skapades genom att en fem millimeter 
tjock kant höjdes upp längs överdelens ytterkant. Utseendet på denna ram visas i Figur 80. 

 
Figur 80.  Renderad bild som visar den upphöjda ramen i ovansidan på höljet 

Därefter skapades de räfflor som skulle ge produkten dess robusta utseende. Dessa räfflor 
skapades som en rundning från produktens överkant till den utstickande skåran. Räfflorna 
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gick runt hela produkten där brytningslinjen mellan de två delarna var rak och avbröts således 
på båda sidor av kontaktdonet. Räfflornas utseende visas i Figur 81. 

 
Figur 81. Renderad bild som visar den räfflade kanten runt hela produkten 

7.1.2 Ribbor och skruvtorn 
Då den yttre konstruktionen var skapad kunde insidan förfinas. Inledningsvis sattes ribbor ut 
vid upphöjningen på locket. Dessa bidrog dels till att stabilisera locket men dess ursprungliga 
syfte var att ge ytterligare stabilitet till batterierna. Då ribbor används är det viktigt att de ej 
har en tjocklek som är större än halva tjockleken på den vägg som de byggs upp ifrån. Detta 
beror på att det annars kan uppstå så kallade sjunkningar, vilket är små sänkningar, på motsatt 
sida av väggen (Bruder, 2011). Eftersom väggtjockleken var 2 millimeter sattes ribbornas 
bredd till 1 millimeter. Dessa stag kan ses i Figur 82 där även utskärningarna som skulle 
medföra att batterierna hölls på plats syns. 

 
Figur 82. Renderad bild som visar ribbor på undersidan av höljet där vissa har utskärningar för att 

stabilisera batterierna 

Nästa steg var att skapa de skruvtorn som ämnade hålla samman överdel och underdel. 
Placeringen av skruvarna skedde så att tre skruvar håller samman varje långsida och på 
kortsidan används fyra skruvar för att ge tryck på båda sidor av kontaktdonet. Skruvarnas 
placering visas i Figur 83. 
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Figur 83.  Placering av de tio skruvhålen markerade i rött, där sex hål delas av hölje och kretskort 

I underdelen skapades små nedsänkningar med innerdiameter 8 millimeter och skruvhål med 
diametern 3,2 millimeter. Dessa fick en längd så att kretskortet skulle vila på dem. Dessa 
visas i Figur 84. 

 
Figur 84.  Renderad bild som visar skruvtornen på underdelen 

Från överdelen skapades sedan de skruvtorn i vilka skruvarna skulle skruvas in. Dessa 
måttsattes utifrån anvisningarna som tidigare angavs i Figur 59. Längden på skruvtornen 
sattes så att de trycks mot kretskortet då skruvarna är helt iskruvade. För att stabilisera 
skruvtornen i överdelen skapades även ribbor dels mellan vägg och skruvtorn samt snett ner 
till ovansidan. Dessa ribbor visas i Figur 85. 

 
Figur 85. Renderad bild som visar skruvtornen på överdelen 
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Även i underdelen skapades ribbor för att öka stabiliteten. De behövde dock placeras på ett så 
sätt att utstickande delar under kretskortet inte hamnade på dessa ribbor. Utseendet på dessa 
ribbor visas i Figur 86. 

 
Figur 86.  Renderad bild som visar ribbor på underdelen 

7.1.3 Galler och öppningar 
Det sista som behövde skapas i det grundläggande utseendet var öppningarna i produkten. 
Detta innefattade ljudutsläpp, öppning till kontaktdon samt öppningen för lysdioden.  
Ljudutsläppet skapades enligt de anvisningar som framkommit under vidareutvecklingen 
nämligen med ett konformat hål täckt av ett galler med en rund upphöjning. För att förbättra 
estetiken vreds gallren 45o . Gallren kan ses i Figur 87. 

 
Figur 87. Renderad bild som visar ljudutsläppens galler 

På undersidan av överdelen skapades en läpp runt om ljudutsläppshålen för att förenkla vid 
montering av adhesiven. Läppen var endast 0,5 millimeter hög för att undvika att denna skulle 
orsaka att adhesiven inte kunde komprimeras tillräckligt mycket för att fästa på ett önskvärt 
sätt. En bild på nedsänkningarna visas i Figur 88.  
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Figur 88. Renderad bild som visar nedsänkningar runt om ljudutsläppen 

Den öppning som krävdes för kontaktdonet angavs i dess specifikation som visas i Bilaga IV 
– Kontaktdonsspecifikation. Den osymmetriska formen på öppningen skulle bidra till att 
kontaktdonets hölje som monteras i produktens hölje inte skulle vridas då en kontakt vrids i. 
Även en nedsänkning runt om öppningen skapades på utsidan där de adhesiv som tätar 
kontaktdonets hölje skall monteras. Öppningen för kontaktdonet visas i Figur 89. 

 
Figur 89. Renderad bild som visar öppningen för kontaktdonet 

Öppningen för lysdioden placerades bredvid kontaktdonet. Dess storlek fastställdes till 5 
millimeter. På insidan skapades små stag som skulle förenkla placeringen av den transparenta 
plastskiva som skulle täta öppningen. Placeringen av öppningen för lysdioden sett inifrån 
lådan där även stagen syns visas i Figur 90. 

  
Figur 90. Renderad bild som visar öppningen för indikeringsdioden sett inifrån underdelen 
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7.2 Avslutande justeringar på höljet 
Då det grundläggande utseendet var fastställt kunde de sista små finjusteringarna på konceptet 
utföras. Detta innefattade att lägga till företagets logotyp på höljet samt färdigställa produkten 
för tillverkning genom att lägga till släppningsvinklar. Till sist krävdes dessutom små 
justeringar av ursprungsdesignen på grund av problem vid prototypframställningen. 

7.2.1 Logotyp 
Då produktens utseende var fastställt kunde det konstateras att höljet fick ett ganska kalt 
utseende. Därför bestämdes efter samtal mellan teknolog och företagsrepresentanter att en 
logotyp skulle användas trots att polisen föredrog att utelämna detta. Från de förslag som 
framkom under konceptgenereringen hämtades inspiration och företaget föredrog att använda 
den fullständiga logotypen med både text och bild. Placeringen skulle vara diskret men ändå 
synlig. Det var även viktigt att logotypen inte placerades på ett sådant sätt så att det skulle se 
konstigt ut om produkten monterades i ett annat led. Med andra ord skulle den kunna ses från 
sidan eller upp och ner utan att ge ett felaktigt utseende. Olika placeringar testades och till sist 
placerades logotypen på motsatt sida av kontaktdonet där bilden hamnar på upphöjningen och 
texten på sneda ytan mellan upphöjningen och kortsidan. Logotypen synliggörs genom att den 
sänks ner 0,5 millimeter i höljet. Logotypens utseende visas i Figur 91. 

 
Figur 91. Renderad bild som visar logotypens placering och utseende 

7.2.2 Släppningsvinklar 
För att färdigställa modellen för tillverkning infördes även släppningsvinklar. 
Släppningsvinklar är lutningar på väggarna som möjliggör att produkten kan tas ur de verktyg 
som används vid formsprutningen. Släpningsvinklar skall vara minst 1o (Bruder, 2011). 
Släppningsvinklar lades till på samtliga vertikala väggar  

7.2.3 Justeringar efter diskussion med prototypföretag 
Då teknologen kände sig redo att beställa prototyper för att utvärdera produkten, vilket 
redovisas i nästa kapitel, framkom en liten brist i produktens utformning. Nämligen att med 
släppningsvinklar blev den inre väggen hos tätningsskåran endast 0,3 millimeter på dess 
tunnaste ställe. Detta var ej möjligt att framställa i en SLS maskin och krävde således en 
förändring. Det ansågs att en permanent lösning var att föredra framför att endast korrigera 

88 
 



   färdigt koncept 

detta för prototypen då en sådan tunn vägg även kunde ge problem vid formsprutning. Den 
tunna väggen visas i Figur 92. 

 
Figur 92. Renderad bild som visar var väggen blev alltför tunn 

Efter att ha diskuterat olika lösningar såsom en förtjockning av innerväggen eller förflyttning 
av skåran beslutades till sist att o-ringssnöret skulle bytas ut till ett tunnare nämligen ett med 
diametern 1 millimeter. Detta medförde att skåran modifierades om och i övrigt behölls 
konstruktionen. Inbyggnadsmåtten för ett o-ringssnöre med diametern 1 millimeter gavs 
återigen av Mats Lindgren och visas i Figur 93 (Lindgren, 2013). 

 
Figur 93. Inbyggnadsmått för o-ringssnöre med 1 millimeters diameter vid inbyggnad i 

metallkonstruktion  

  

89 
 



färdigt koncept 

7.3 Komponenter och montering 
De komponenter som krävs för att säkra tätning och funktion av produkten fastställdes under 
vidareutvecklingen och kunde implementeras i det färdiga konceptet. Utifrån detta kunde 
även en monteringsanvisning utformas. 

7.3.1 Produktens komponenter 
Produktens samtliga komponenter som krävs för konceptet redovisas i Tabell 4. 

Tabell 4. Produktens komponenter 
Nr Komponent Dimension Mängd 

1 Överdel till hölje Varierande 1 st 

2 Adhesiv Ø20 x Ø45 x 0,8 mm 8 st 

3 Komplett kretskort 220 x 180 x 4 mm 1 st 

4 Underdel till hölje Varierande 1 st 

5 O-ringssnöre Ø1 x ~800 mm 1 st 

6 Lysdiodsfönster 15 x 15 x 0,25 mm 1 st 

7 Hus till kontaktdon M12 1 st 

8 Tätningsbricka Ø3,2 x Ø8 x 1 mm 10 st 

9 PT-skruv M3 x 10 mm 10 st 

10 Kardborre ~200 x 50 mm  2 st 

7.3.2 Monteringsanvisningar 
För att förstå hur samtliga delar skall användas togs en monteringsanvisning fram. 
Monteringen går till enligt följande; 

A. Den transparenta plastskivan som agerar fönster för lysdioden limmas fast på 
underdelen av höljet. 

B. Metallhöljet till kontaktdonet förs igenom dess avsedda öppning i höljets underdel. 
C. Metallhöljet fastmonteras med hjälp av en mutter. 
D. O-ringsnöret placeras i dess avsedda skåra i höljets underdel. 
E. Kretskortet placeras på sin plats genom att kontaktdonet trycks genom metallhöljet. 
F. Adhesiven monteras på högtalarna. 
G. Höljets överdel trycks på plats mot höljets underdel. 
H. Tätningsbrickorna placeras i de små skruvtornen på underdelens undersida. 
I. Höljets överdel och underdel skruvas samman underifrån. 
J. Kardborreband limmas fast på undersidan av höljets underdel. 

Samtliga dessa steg visas i Figur 94 där komponenterna är numrerade enligt Tabell 4. 
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Figur 94. Monteringsanvisning för höljet 
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7.4 Tillsatskomponenter 
För att konceptet skall kunna användas och klara av samtliga krav som ställdes på den krävs 
även vissa tillsatskomponenter. För att kunna utlösa produkten krävs en triggerknapp. För att 
kunna använda produkten på runda sköldar krävs en tillsats för detta och för att kunna 
använda produkten som ett civilt larm krävs en monteringstillsats för detta ändamål. 

7.4.1 Triggerknapp 
Triggerknappen utvecklades av Högskoleingenjör Oskar Jonsson som ett 
kandidatexamensarbete. Knappen monteras på handtaget på skölden med hjälp av 
kardborreband. Knappen kan sedan manövreras med samma hand som används för att hålla 
skölden så att dem andra handen blir ledig. Formspråket på knappen är inspirerad av utseendet 
på höljet som utvecklats i detta projekt. Triggerknappens utseende visas i Figur 95. 

 
Figur 95. Triggerknappen som utvecklats av Oskar Jonsson (Jonsson, 2013) 

7.4.2 Tillsats för flexibelt sköldmontage 
För att kunna montera produkten på rundade sköldar utvecklades ett flexibelt sköldmontage. 
Detta består av en aluminiumplatta med nedböjda kanter. Denna platta tillverkas genom att 
profilen skärs ut platt och bockas i kanterna. Plattan är på ovansidan klädd med 
kardborrevelour. Mellan kanterna är tre resårband uppspända i vilka kardborrebandshanar är 
fastsydda. Dess utseende visas i Figur 96. 

 
Figur 96. Renderad bild på tillsatskomponent för montering på rundade sköldar 

Denna kan monteras mot en rundad sköld som försetts med kardborrevelour då resårbanden 
följer sköldens rundning. Därefter kan produkten monteras på plattan på samma sätt som om 
skölden vore platt. Denna monteringsanvisning visas i Figur 97. 
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Figur 97. Montering av produkt på rundad sköld med hjälp av tillsatskomponent 

7.4.3 Tillsats för civilt montage 
Då produkten även skall kunna användas som civilt larm utvecklades en tillsatskomponent för 
detta. Denna komponent är endast en platta som tillverkas i aluminium där en profil skärs ut 
och bockas till önskad form. Monteringen av höljet på tillsatskomponenten sker genom att de 
fyra skruvarna som är monterade i hörnen på höljet skruvas ur och istället skruvas längre 
skruvar in som även går genom tillsatskomponenten. Därefter skruvas hela paketet fast i 
väggen genom små öglor i tillsatskomponenten. Tillsatskomponenten för civilt montage visas 
i Figur 98 och hur den monteras samman med höljet och därefter upp på väggen visas i Figur 
99. 

 
Figur 98. Renderad bild på tillsastskomponent för civilt montage 

 
Figur 99.  Montering av produkt på vägg med hjälp av tillsatskomponent 
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8. Utvärdering av koncept 
Då det slutgiltiga konceptet var färdigutvecklat kunde detta utvärderas. För att 
möjliggöra detta krävdes att en fullskalig prototyp byggdes med samtliga 
komponenter. Denna prototyp testades sedan för att se om den klarade av de krav 
som ställts upp. Även en priskalkyl togs fram och företagets synpunkter 
undersöktes. Till sist kunde en jämförelse mot kravspecifikationen ske för att 
undersöka om samtliga krav uppfyllts. Hur denna utvärderingsprocess 
genomfördes redovisas i detta kapitel. 
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8.1 Prototyper 
För att kunna testa om produkten lever upp till de krav som ställts och även för att få en bättre 
bild över hur produkten ser ut togs prototyper fram. För att kunna utföra de tester som krävdes 
men även kunna visa upp utseendet så beställdes två olika typer av prototyper, en med fokus 
för att användas till tester och en med fokus på att visa produktens visuella utformning. Två 
prototyper av varje sort togs fram för att minska den negativa påföljden av en defekt prototyp. 

8.1.1 Prototyper för tester 
De två prototyper som togs fram för att kunna användas för tester beställdes från 
prototypföretaget Prototal AB. Prototal är ett företag som är specialiserade på att ta fram 
prototyper till företag och de erbjuder prototyper från en rad olika processer och i olika 
material (Prototal AB, 2013).  
Den framställningsprocess som är mest lämplig för en prototyp som skall testas ur 
hållfasthetssynpunkt är Selective Laser Sintering, SLS. Denna metod går förenklat ut på att ett 
tunt lager med pulver läggs ut på en skiva. Detta pulver bestrålas med en laserstråle på de 
områden som skall vara en del av produkten så att dessa områden sintras samman. Skivan 
sänks sedan ett litet steg och ett nytt lager med pulver läggs ut och bestrålas på samma sätt. 
Detta upprepas till dess att hela produkten framställts (Liou, 2008).  
Ett problem som uppstod var att dessa prototyper ej blev vattentäta vilket var essentiellt för att 
kunna undersöka produktens vattentäthet. För att avhjälpa detta så valde Prototal att klarlacka 
prototyperna vilket ger en vattentät hinna över detaljerna. De levererade prototyperna visas i 
Figur 100. 

 
Figur 100. Prototyper från Prototal 

8.1.2 Prototyper för visuell presentation 
De två prototyper som framställdes för att vara utställningsexemplar beställdes från företaget 
WE DO AB. WE DO är ett litet konsultföretag som arbetar dels med att utveckla produkter 
från beställare men även med att ta fram olika typer av prototyper (WE DO AB, 2013).  
Den metod som företaget använder sig av kallas i prototypkretsar endast för 3D-modellering 
då det är den ursprungliga metoden för att ta fram prototyper i 3D. Denna metod fungerar 
ungefär på samma sätt som SLS men där härdningen sker med UV-strålning istället för en 
laserstråle (Lindberg, 2013). Den maskin som företaget använder heter Z-printer 450 och 
visas i Figur 101. 
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Figur 101. WE DO’s 3D-skrivare som användes för två av de fyra prototyperna 

En sak som gäller för båda typerna av 3D skrivning är att ytan på prototyperna blir skrovlig. 
Eftersom de prototyper som skrevs ut hos WEDO skulle användas som utställningsexemplar 
beslutades att manuell försköning av dessa två prototyper skulle ske. För att få in lite 
prototypbyggande i projektet beslutades även att denna försköning skulle ske av teknologen 
själv och hur detta utfördes redovisas i Bilaga IX – Prototypbygge. Slutresultatet visas i Figur 
102. 

 
Figur 102. Prototyper från WEDO efter försköning 
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8.1.3 Komponenter till prototyper 
För att få prototyperna så lika den slutgiltiga produkten som möjligt beställdes komponenter 
från de tillverkare som tidigare valts som lämpliga leverantörer. En bild med samtliga 
komponenter som beställdes visas i Figur 103. 

 
Figur 103. Komponenter som införskaffades till prototyperna 

De komponenter som beställdes med hänvisning till Figur 103 visas i Tabell 5. 
Tabell 5. Komponenter som införskaffades till prototyperna  

Nr Komponent Dimension Mängd Leverantör 

1 PT-skruv M3 x 10 mm 50 st Ejot 

2 Fiberbricka Ø3,2 x Ø8 x 1 mm 100 st Sternhammar 

3 O-ringssnöre Ø1 mm 5 m Mecmove  

4 Lim Loctite 406 1 flaska Mecmove 

5 Kardborre 50 mm  25 m Gripband 

6 Adhesiv 297 x 240 x 0,8 mm 2 st HA Converting 

7 A-PET plast 297 x 240 x 0,25 mm 1 st Vink 

8 Hus till kontaktdon M12 10 st Phoenix Contacts 
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Det sista som saknades för att prototyperna kunde bli kompletta var kretskort och sladdar för 
triggning respektive laddning. Dessa delar sköttes av företaget som tog fram en 
prototypmodell på kretskortet med korrekt hårdvara men med en tidig version av mjukvaran. 
Detta kretskort tillsammans med en prototyp för laddningssladd och triggersladd visas i Figur 
104. 

 
Figur 104. Kretskort samt triggerprototyp med laddningssladd 

8.1.4 Montering av testprototyp 
För att kunna utföra tester monterades en av prototyperna från prototal ihop med samtliga 
komponenter. De komponenter som behövde bearbetning före monteringen kunde ske var 
adhesiven samt A-PET plasten. Då detta var klart monterades prototypen samman steg för 
steg vilket visas i Bilaga X – Montering av testprototyp. Slutresultatet visas i Figur 105. 

 
Figur 105. Den färdigmonterade testprototypen 
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8.2 Tester av prototyp 
För att se om konceptet levde upp till de krav som ställts samt för att undersöka vissa 
intressanta egenskaper utfördes en rad tester. Det som undersöktes var i tur och ordning; 
ljudtrycksnivån, stöttåligheten, värmebeständigheten, vattentätheten samt vissa övriga 
specifikationer. 

8.2.1 Test av ljudtrycksnivå  
Ljudtrycksnivån undersöktes både utomhus och inomhus för att se hur ljudtrycksnivån kan 
variera beroende på var den används. Testerna utfördes på olika avstånd både framför och 
bakom skölden. Utomhus utfördes testerna genom att en person triggade prototypen då den 
var monterad på skölden medan en annan person mätte upp ljudnivån på intressanta avstånd. 
Inomhus genomfördes testerna genom att prototypen riggades upp på skölden och den 
ljudmätare som tidigare använts till gallertester riggades upp på en stol. Denna anordning 
visas i Figur 106 

. 
Figur 106. Testrigg för ljudtester 

Resultat från de tester som utfördes visas i Bilaga XI – Test av ljudtrycksnivå. Resultatet 
visade att då ljudtrycksnivå mättes utomhus blev maximala värdet 117,5 dB(A) en meter 
framför skölden. Skillnaden mot att stå en meter bakom skölden var nästan 30 dB(A) vilket 
tyder på att skölden medför en riktning av ljudet. Inomhus var ljudtrycknivån som högst på 
avståndet 0,1 meter och uppgick då till 118,5 dB(A) samt lägst när den placerades 1 meter 
bakom skölden då den endast var 100,7 dB(A). Således ger skölden en minskning av 
ljudnivån på nästan 20 dB(A) då den används inomhus. 
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8.2.2 Test av stöttålighet 
För att se om prototypen levde upp till kraven på stöttålighet utfördes ett falltest. Detta 
utfördes genom att prototypen släpptes från olika höjder med olika kanter nedåt. Höjderna 
som testades var 20 centimeter, 40 centimeter samt 80 centimeter. Kanterna som testades var i 
ordningen; landa på undersidan, landa på ovansidan, landa på ena långsidan, landa på kortsida 
utan kontaktdon och till sist landa på kortsida med kontaktdon. Efter varje stöt undersöktes 
om några skador uppkommit och ett ljudtest utfördes. Den första höjden gav inga synbara 
eller märkbara skador. På höjd nummer två uppstod inga skador för samtliga sidor utom vid 
kontaktdonet där en skärva slogs bort vilket visas i Figur 107.  

 
Figur 107. Skärva som slagits bort över kontaktdonet 

Denna limmades fast och testerna fortgick. På högsta höjden uppkom inga skador då 
prototypen då den släpptes på undersidan samt ovansidan. Då den släpptes på långsidan 
uppkom dock skador på skruvtorn och en spricka uppkom där skärvan tidigare slagits bort och 
därmed avlutades testerna. De skador som uppkom visas i Figur 108. 

   
Figur 108. Skador som uppkom vid falltest 

8.2.3 Test av värmebeständighet 
För att se hur värmen som uppstår i kretskortets komponenter påverkar höljet utfördes test 
med en värmekamera. Den värmekamera som användes var av modell Flir i3 som kan mäta 
temperaturer upp till 250oC med en noggrannhet på 0,15oC. Testet genomfördes i två steg. 
Först undersöktes temperaturen på kretskortet då det ej var monterat i lådan och därefter 
undersöktes temperaturen på höljet. I båda fallen triggades komponenten i fem minuter och 
temperaturen mättes varje hel minut. Hur temperaturen varierade under testerna visas i Figur 
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109 samt Figur 110 där färgskalan går mellan 18oC till 51oC och temperaturen som visas är 
den temperatur som uppmäts i siktet mitt på bilden.  

 
Figur 109. Värmen som uppkommer i kretskortet under fem minuters triggning 

 
Figur 110. Värmen som uppkommer på höljets ovansida under fem minuters triggning 
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Testerna visade således att den maximala temperaturen som uppkommer på kretskortet är 
drygt 45oC och att den temperatur som leds ut till höljets ovansida då blir ungefär 32oC. Det 
är följaktligen dessa temperaturer som materialet måste motstå.  

8.2.4 Test av vattentäthet 
För att kunna detektera var en eventuell läcka skulle ske utfördes inledningsvis ett test på 
endast locket. Detta plastades in så att den enda vägen in för vattnet var via högtalarna. Vatten 
hälldes sedan på överdelens ovansida där vattnet fick stå i 10 minuter. Hur det såg ut när 
vatten fylldes på högtalarna visas i Figur 111. 

 
Figur 111.  Vattentäthetstest mellan högtalare och hölje 

Därefter hälldes vattnet av, inkapslingen avlägsnades och resultatet undersöktes. Det visade 
sig att en betydlig mängd vatten trängt in till kretskortet. Det vattenfyllda kretskortet visas i 
Figur 112. 

 
Figur 112. Vatteninträngning på kretskort  

103 
 



utvärdering av koncept 

För att undersöka var problemet uppkommit monterades höljet och kretskortet isär. Det såg då 
ut som att vattnet trängt in mellan adhesivet och högtalarna vilket visas i Figur 113. 

 
Figur 113. Vatteninträngning mellan adhesiv och högtalare  

Även höljets täthet undersöktes separat genom att endast höljet skruvades samman. 
Ljudutsläppet och öppningen för kontaktdonet tejpades tätt och i övrigt användes de korrekta 
tätningslösningarna. Testet utfördes genom att lådan placerades i ett vattenbad i 5 minuter. Då 
Lådan öppnades upp efter testet hade en viss mängd vatten trängt in. Det var dock svårt att 
avgöra om inträngningen skett vid skruvarna eller om det skett vid höljets delning. Detta kan 
ses på det indikeringspapper som användes och visas i Figur 114. 

 
Figur 114. Vatteninträngning genom höljet påvisat av indikeringspapper 

De tester som redovisats tidigare motsvarar tester för kappslingsklassning IPx7 vilket 
konstruktionen inte klarar av. För att undersöka om konstruktionen åtminstone höll för en 
kappslingsklassning IPx6 monterades samtliga komponenter samman igen. Testerna utfördes 
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genom att prototypen besprutades med en vattenstråle under fem minuter. Därefter togs höljet 
isär och undersöktes. Resultatet visade att en liten mängd vatten trängt in men att detta ej 
påverkade produktens elektronik. Detta betyder att konstruktionen kan nå kapslingsklassning 
IPx6. Detta behöver dock understrykas av tester med korrekta material och under längre tid. 

8.2.5 Test av övriga specifikationer 
Vissa övriga specifikationer av produkten behövde kontrolleras för att ge en helhetsbild för 
produkten. Dessa var användningstid, laddningstid samt produktens massa. 
För att kunna ge ett ungefärligt värde på hur lång tid som produkten kan användas samt hur 
lång tid den sedan tar att ladda upp utfördes tester på detta. Användningstiden undersöktes 
genom att produkten först laddades helt fullt och därefter triggades tills batteriernas laddning 
nådde kritisk nivå och slog av triggningen. Därefter undersöktes laddningstiden genom att 
prototypen fick ladda tills indikeringen visade full laddning. I Figur 115 visas indikeringen då 
den laddas samt då den är fulladdad. 

 
Figur 115. Indikeringen under laddning (t.v.) samt då batterierna är fulladdade (t.h.) 

För att få korrekta data utfördes dessa tester två gånger. Resultatet från dessa tester visade att 
användningstiden är ungefär åtta minuter och laddningstiden är ungefär 45 minuter. 
Massan undersöktes genom att prototypen vägdes på en brevvåg med ett grams noggrannhet. 
Detta visade att den totala vikten utan sladd var 611 gram. Detta jämfördes med CAD-filen 
genom att endast höljets överdel och underdel vägdes var för sig vilket visade 119 gram 
respektive 108 gram. Dessa värden jämfördes med den massa som visades för dessa 
komponenter i CAD-filerna då dess material var inställt på PA. Vilket var 145 gram 
respektive 142 gram. Det kan då antas att det material som använts för prototyperna har något 
lägre densitet än det som kommer att användas. Eftersom övriga komponenter är korrekta kan 
dock den slutgiltiga massan, 𝑚𝑡𝑜𝑡, antas bli 
 𝑚𝑡𝑜𝑡 = 611 − (119 + 108) + (145 + 142) = 671 𝑔𝑟𝑎𝑚. [10]  
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8.3 Ekonomianalys 
För att kunna bedöma huruvida slutpriset på produkten blev ekonomiskt försvarbart eller ej 
utfördes en ekonomianalys. Denna analys grundades på att 1 000 detaljer skall tillverkas. 
Kostnaderna delades in tre kategorier vilka var inköpta komponenter, kostnad för 
specialtillverkade komponenter samt monteringskostnader. Dessa beräknades och 
sammanställdes till en total kostnad. 

8.3.1 Kostnad för inköpta komponenter 
Vissa komponenter köps in från tillverkare utan att tillverkarna behöver specialtillverka dessa. 
Några av dessa behöver dock modifieras för att kunna användas i produkten vilket sker vid 
monteringen. Dessa komponenter har ej en fastsatt mängd utan detta har uppskattats med 
hjälp av prototyperna. För att kunna jämföra priset mellan fiberbrickor och gummibrickor 
finns båda med i tabellen. Komponenterna, dess leverantörer, mängden som behövs, hur 
mycket denna mängd kostar samt totala kostnaden för komponenten till 1000 produkter visas i 
Tabell 6. 

Tabell 6. Kostnad för inköpta komponenter 
Komponent Leverantör Mängd Kostnad Kostnad för 1000 st 

PT-skruv Ejot 10 000 st 0,22 SEK/st 2 200 SEK 

Fiberbricka Sternhammar 10 000 st 0,52 SEK/st 5 200 SEK 

Gummibricka Lundgrens 10 000 st 0,6 SEK/st 6 000 SEK 

O-ringssnöre Mecmove  850 m* 8 SEK/m 6 800 SEK 

Loctite 406 Mecmove 10 flaskor** 224 SEK/flaska 2 240 SEK  

Kardborre Gripband 420 m*** 8,5 SEK/m 3 570 SEK 

Hus till kontaktdon Phoenix Contacts 1 000 st 11,43 SEK/st 11 430 SEK 

Total kostnad för inköpta komponenter  31 440/32 240 SEK 

*Beräknad på att det krävs 0,85 m o-ringssnöre per produkt  
** Beräknad på att en 20 g flaska lim räcker till 100 produkter.  
*** Beräknad på att det krävs 0,42 m kardborre per produkt  

8.3.2 Kostnad för tillverkade komponenter 
Vissa komponenter behöver specialtillverkas av leverantörerna. Adhesiven och A-PET 
plasten behöver endast skäras i rätt storlek medan höljet måste formsprutas. För att kunna 
jämföra vilken formsprutningsmetod som är mest lämplig finns båda dessa med i analysen. 
Verktygskostnaden läggs till kostnaden för de 1000 tillverkade produkterna. Priset för 
samtliga komponenter som tillverkas visas i Tabell 7. 

Tabell 7. Kostnad för tillverkade komponenter 
Komponent Leverantör Verktygs 

kostnad 
Styck 
kostnad 

Mängd Kostnad för 
1000 st 

Adhesiv HA Converting 10 500 SEK 1,85 SEK/st 8 000 st 25 300 SEK 

A-PET plast Vink - 1 SEK/st 1 000 st 1 000 SEK 

Hölje i Al-verktyg Premould 155 000 SEK 52 SEK/st 1 000 st 207 000 SEK 

Hölje i stålverktyg ToBe 235 600 SEK 25,55 SEK/st 1 000 st 261 150 SEK 

Total kostnad för tillverkade komponenter 233 300/287 450 SEK 
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8.3.3 Monteringskostnad 
Eftersom produkten består av flera olika komponenter från olika leverantörer måste en 
montering ske någonstans. Eftersom monteringen är relativt komplex och många små 
komponenter används kan det antas att monteringen måste ske för hand. Kostnaden för denna 
montering kan uppskattas genom att använda formeln 
 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 ∗ 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑. [11]  

Monteringstiden kan uppskattas från den tid det tog att montera prototyperna. Denna 
uppskattas till tre minuter per produkt. Detta betyder att den totala monteringstiden för 1000 
produkter blir 

 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 =
1 000 ∗ 3

60
= 50 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟. [12]  

Arbetskostnaden är den lön som monteringspersonalen får för arbetet. Denna lön antas vara 
200 SEK/timme. Monteringskostnaden kan då beräknas till 
 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 50 ∗ 200 = 10 000 𝑆𝐸𝐾. [13]  

8.3.4 Total kostnad 
De prisuppgifter som framkom lades samman och slogs ut per produkt. Den totala kostnaden 
där gummitätningar används och höljet formsprutas i aluminiumverktyg visas i Tabell 8.  

Tabell 8.  Den totala kostnaden för samtliga komponenter samt montering 
 Kostnad för 1000 

stycken 
Kostnad per produkt 

Inköpta komponenter 32 240 SEK 32,24 SEK/st 

Tillverkade komponenter 233 300 233,3 SEK/st 

Montering 10 000 SEK 10 SEK/st 

Total kostnad  275,54 SEK/st 

 
Kostnaden för att tillverka produkten blir alltså 275,54 SEK per produkt om 1000 stycken 
tillverkas. Dock så tillkommer kostnader för kretskortet, triggerknapp med sladd samt 
laddningssladd. Kostnaderna för dessa är svåra att avgöra och en gissning känns irrelevant. 
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8.4 Respons från företaget 
För att får reda på hur företaget ser på produkten som tagits fram utfördes ett sista möte där 
företagets representanter deltog. Mötet inledde med att prototyperna visades upp och en 
montering demonstrerades. Sedan förevisades de resultat som framkommit under testerna och 
små förslag på justeringar presenterades. Därefter fick företagets representanter komma med 
sina synpunkter, funderingar och förslag på förbättringar 
Företaget tycker att det estetiska utseendet på produkten är över förväntan. De tycker att dess 
utseende är mycket tilltalande och har inga anmärkningar på den biten. De uppskattar att 
logotypen fick en framträdande roll samtidigt som den är diskret. Företagets representanter 
anser att de prototyper som tagits fram i detta arbete är mycket snygga och tillräckligt 
utvecklade för att kunna användas vid marknadsföring. 
De anser att de funktionella bristerna som framkom under testerna är något oroväckande men 
de tror att mindre justeringar skulle leda till att de uppfyller deras krav på produkten. De 
förstår även att vissa krav var något högt ställda. När det kommer till vattentåligheten menar 
företagets representanter att en sista utväg kan vara att lacka kretskortet, vilket betyder att 
kretskortet klarlackas och på så sätt blir vattentåligt. 
De tycker att priset på 275 SEK per produkt är högt men skulle troligtvis tillsammans med 
övriga komponenter ge ett försäljningspris som motsvarar priset för deras nuvarande 
produkter som kostar ungefär 5 000 SEK. Detta pris tror de är rimligt vid försäljning till 
polisiära instanser men att det är alltför högt vid försäljning till privatpersoner. De menar dock 
att antalet på 1 000 produkter är lågt och att tillverkningen troligtvis kommer att vara större än 
så vilket skulle medföra ett lägre pris per produkt. 
När det kommer till ändringar vill företaget att små justeringar skall ske på insidan av höljet. 
Dessa justeringar skall möjliggöra att plats finns för att lägga till en mottagare för en 
radiolänk samt en anvisning för att kunna penetrera höljet och montera in en IR-sensor. Båda 
dessa objekt är framförallt till en civil användning. 
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8.5 Utvärdering mot kravspecifikation 
För att kunna bedöma hur konceptet lever upp till de krav som ställts på produkten gjordes en 
jämförelse med kravspecifikationen. Först ställdes endast tabellen upp och en bedömning 
huruvida kraven var uppfyllda eller ej utfördes och därefter motiverades dessa bedömningar. 

8.5.1  
Kraven som ställdes upp tillsammans med en kommentar om de uppfylldes visas i Tabell 9. 

Tabell 9. Kravspecifikation för produkten 
 Krav Uppfyllt 

Storlek 
 och 
komponenter 

Produkten skall innehålla 8 stycken högtalare, nödvändig hårdvara samt 
batteri. 

Ja 

Produkten skall ha en in-/utgång för: triggersladd, uppladdningskontakt samt 
indikering som visar laddningsstatus. 

Ja 

Vikten skall minimeras. Ja 

Produktens uppladdningskontakt skall gå att låsa fast vid civilt bruk. Ja 

Produktens triggersladd skall klara av ryck. Ja 

Form  
och 
utseende 

Produkten skall följa företagets designlinje. Ja 

Produkten skall utstråla styrka utan att vara skrämmande. Ja 

Produktens utseende skall fungera i hela världen. Troligtvis 

Produktens utseende skall fungera i en civil miljö. Ja 

Produkten skall kunna fästas på polisens kravallsköldar. Ja 

Omgivning 
 

Produkten skall klara höga samt låga temperaturer. Ungefär -20 till +60 °C. Ja 

Produkten skall klara av stor variation av luftfuktigheten. I viss mån 

Produkten skall ha ett IP värde på minst IPx6. Troligtvis 

Produkten skall klara av UV-strålning. Ja 

Materialval Produkten skall vara slagtålig enligt MIL-standard 810G Nej 

Produkten skall vara enkel att tillverka. 

 

Nej 

Produkten skall vara billig att tillverka. 

 

Beror på 

Produkten skall ha en livslängd på minst 5 år vid vanlig användning. Vet ej 

Miljöpåverkan skall minimeras. 

 

I viss mån 

Övrigt Produkten skall kunna öppnas av kunnig personal, ej av användaren. 

 

Nej 

Produkten skall hantera den värme som uppstår i hårdvaran. 

 

Ja 

Produktens slutpris skall vara ekonomiskt försvarbart. Ja 

Standardkomponenter skall användas. 

 

Ja 

 Önskemål  

Form och 
utseende 

Produkten bör kunna fästas på polisens västar. 

 

Ja 

Produkten skall i möjligaste mån riktas framåt. I viss mån 

Omgivning Produkten bör ha ett IP värde på IPx7 

 

Nej 

Eventuellt skall produkten kunna användas i saltvattensmiljö. 

 

Troligtvis 

Övrigt Eventuellt skall hänsyn tas till en framtida integrering av ljusbarriär i 
produkten. 

 

Nej 
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8.5.2 Motivering av kravspecifikationsbedömning  
För gruppen storlek och komponenter ansågs samtliga krav uppfyllda. De två första kraven 
med produktens innehåll är såklart avklarade. Vikten som är ungefär 670 gram anses vara ett 
bra värde och inga onödiga komponenter eller former förekommer. Att laddningssladden kan 
låsas och triggersladden klarar ryck uppfylls genom att kontakten kan skruvas fast på 
kontaktdonet. 
Kraven på gruppen form och utseende är till stor uppfyllda även de. Företagets representanter 
är mycket nöjda med utseendet och anser att den passar in hos dem. Att den utstrålar styrka 
utan att vara skrämmande är mycket subjektivt men dess robusta och kantiga utseende 
tillsammans med rundade former eftersträvar ett sådant intryck. Kravet på att den skall kunna 
användas i hela världen är svårbedömd men inga hinder kan upptäckas i nuläget Det anses 
även att produkten kan användas som ett civilt larm utan att kännas malplacerat. Att 
produkten skall kunna fästas på polisens sköldar löses med kardborreband och om sköldarna 
är rundade finns det en tillsats att använda. Därav anses även detta krav vara avklarat. 
Omgivningskraven som ställdes upp är också uppfyllda till stor del. Temperaturerna ger inga 
skador varken på elektronik eller höljet. Luftfuktigheten har inte kunnat undersökas men 
eftersom det valda materialet har en viss begränsning i att det absorberar fukt med följden att 
dess egenskaper försämras bör luftfuktigheten hållas på en låg nivå. Materialvalet medför 
samtidigt att produkten klarar UV-strålning. Att konstruktionen når upp till 
kapslingsklassning IPx6 är ej fastställt men då den klarade liknande tester med goda resultat 
bör detta krav uppfyllas.  
De krav som grupperades som materialval har blandade resultat. Kravet på att produkten skall 
vara stöttålig enligt MIL-standard uppfylls ej då konstruktionen gick sönder på flera ställen 
vid dessa tester. Dock så klarade konstruktionen av att släppas på den sida som kan bli fallet 
då den är placerad på skölden nämligen ovansidan. Dessutom kommer kontaktdonet inte vara 
lika utsatt då en kontakt är inkopplad. Att produkten skall vara enkel att tillverka anses inte 
vara uppfyllt då monteringen av konstruktionen är alltför komplex. Att produkten är billig att 
tillverka beror på hur stort antal som tillverkas och vilken formsprutningsmetod som väljs. 
Om seriestorleken blir stor kommer verktygskostnaderna bli låga och styckpriset kommer att 
bli lågt. Livslängden måste tiden utvisa men materialet skall åtminstone klara fem år. 
Miljöpåverkan är också svårbedömd. Men då material som kan återvinnas har valts till stor 
del och komponenterna kan tas isär vid återvinning anses ändå kravet vara uppfyllt. 
Hos de övriga kraven är samtliga uppfyllda utom ett. Det som inte uppfyllts är att endast 
kunnig personal skall kunna öppna produkten. Öppningen har försvårats till viss del genom att 
torx-skruvar valts men dessa är ändå relativt vanliga. Det kan dock försvåras genom att 
kardborrebanden monteras över skruvarna. Värmen som uppkommer i kortet är inga problem 
då denna inte ens överstiger 50oC. Priset anses vara ekonomiskt försvarbart då det motsvarar 
priset på företagets tidigare produkter. Kravet på standardkomponenter anses vara uppfyllt då 
alternativ finns för samtliga lösningar där det är möjligt.  
Bland önskemålen är endast det på att produkten bör kunna fästas på polisens västar uppfyllt. 
Önskemålet om att rikta ljudet framåt sker till viss del av skölden men hur mycket beror på 
placeringen av produkten på skölden samt omgivningen. Annars är önskemålet på 
kapslingsklassning IPx7 inte möjligt då det krävs betydligt kraftigare tätningar. Önskemålet 
om att produkten skall kunna användas i saltvattensmiljö bör kunna uppfyllas då materialet i 
sig klarar detta. Önskemålet om en integrering av ljusbarriär uppfylldes ej och ansågs även 
vara överflödigt från företagets sida. 
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9. Avslutning  
När konceptet utvärderats kunde de sista avslutande delarna i projektet 
sammanställas. Först fastslogs den slutgiltiga utformningen av produkten efter 
några små justeringar. Därefter konstaterades hur företaget skall jobba vidare med 
produkten. Till sist kunde arbetet och dess resultat diskuteras och slutsatser kunde 
dras. Dessa delar redovisas i detta avslutande kapitel. 
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9.1 Slutgiltig produkt 
För att avhjälpa de små brister som upptäcktes vid testerna samt för att uppdatera produkten 
efter företagets önskningar utfördes vissa små justeringar på produkten. Därefter kunde 
produktens användning visualiseras och beskrivas med hjälp av prototyper.  

9.1.1 Justeringar 
Utifrån utvärderingen kunde några små justeringar utföras på produkten så att den slutgiltiga 
produkten blev så bra som möjligt. Det första som ändrades var att skåran för o-ringssnöret 
gjordes 0,3 millimeter djupare och läppen som skall trycka ner o-ringssnöret gjordes 0,3 
millimeter högre. Detta utfördes för att det skall vara enklare att montera då o-ringssnöret kan 
tryckas ner i skåran enklare. Det ger även en säkrare tätning då det blir en tydligare kant vid 
skåran. En ytterligare förbättring som utfördes på skåran var att hörnen där höljet går upp över 
kontaktdonet rundades av. Detta förenklar även det monteringen av o-ringssnöret. Denna 
förbättring visas i Figur 116. 

 
Figur 116. Renderad bild som visar hur skåran fördjupats och hörnen vid kontaktdonet rundats av 

På insidan av överdelen utfördes även tre justeringar. Den första var att två ribbor skapades 
som skall stabilisera väggen på underdelen vid kontaktdonet. Den andra justeringen var att de 
ribbor som går ner från de två skruvtornen närmast kontaktdonet rundades av så att en 
radiolänk får plats under en av dessa. Den tredje justeringen var att en läpp skapades som 
skall agera antydan för ett hål till en sensor. Placeringen av denna antydan gavs av dess 
framtida placering på kretskortet vilket medförde att en av de tvärgående ribborna i 
upphöjningen behövde tas bort. De två sista justeringarna var önskemål från företaget då de 
vid slutskedet av projektet upptäckt ett behov av att kunna implementera ytterligare 
komponenter för att öka möjliga användningsområden. De tre justeringarna syns i Figur 117. 
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Figur 117. Justeringar utförda på överdelens insida numrerade efter hur de nämns i texten 

I underdelen utfördes två justeringar. Den första var att skruvtornen breddades en millimeter 
för att öka hållfastheten. Den andra justeringen var att de fyra bakre skruvtornen fick en 
förhöjning så att de vid montering trycks mot skruvtornen från överdelen. Det avstånd som 
uppkom berodde på att kretskortet inte placeras mellan dessa torn vilket är fallet för övriga 
sex. De justeringar som utfördes på underdelen visas i Figur 118. 

 
Figur 118.  Justeringar utförda på underdelen  

Då dessa justeringar var utförda ansågs konstruktionen vara optimerad och ritningsunderlag 
kunde tas fram. Dessa ritningsunderlag visas i Bilaga XII – Ritningsunderlag. 

  

1. 
2. 

3. 
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9.1.2 Visualisering och användningsbeskrivning 
Produkten är en svart högtalarlåda med de ungefärliga måtten 250x190x30 millimeter. En bild 
som visar produktens storlek i förhållande till en tändsticksask visas i Figur 119. 

 
Figur 119. Produktens storlek i förhållande till en tändsticksask 

Produkten monteras på polisens sköldar med kardborre som är fastlimmat på produktens 
undersida. Triggning av högtalarna sker med hjälp av en knapp som monteras på sköldens 
handtag. Produkten monterad på en polissköld visas i Figur 120.  

  
Figur 120. Produkten monterad på en polissköld  
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Då produkten används på polissköldar som är rundade finns det en tillsats som medför att 
montering blir stabil. Denna tillsats formas efter den rundade skölden samtidigt som den ger 
en platt yta för produkten att fästas på. Denna komponent visas i Figur 121. Den prototyp som 
visas har tillverkats genom att 2 millimeter tjockt aluminium vattenskurits till en ram och 
bockats. Därefter har ramens ovansida beklätts med honsidan av kardborre. Tills sist har 
resårband med pålimmade kardborreband sytts fast på undersidan av ramen.  

 
 

 
Figur 121. Tillsatskomponent som används för montering på rundade sköldar 
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Produkten kan även användas som ett civilt larm i till exempel bostäder. För att montera 
produkten permanent finns då en ytterligare tillsats. Denna tillsats har fyra hål i vilken 
produkten skruvas fast samt fyra hål som används för att skruva fast hela anordningen i en 
vägg. Denna tillsats visas i Figur 122 där prototypen tillverkats genom att 2 millimeter tjockt 
aluminium vattenskurits och därefter bockats.  

 

 
Figur 122. Tillsatskomponent som möjliggör civil montering av produkten 
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9.2 Vidare arbete för företaget 
Det första steget för företaget är att slutföra de delar av produkten som inte utförts i detta 
arbete. Detta innefattar triggerknappen, mjukvaran till kretskortet samt de sladdar som skall 
användas.  
Företagets kommer sedan att använda de prototyper som tagits fram för att undersöka hur 
marknaden ser ut. De kommer att demonstrera dessa prototyper som om de vore den färdiga 
produkten och då se om intresse finns. Utifrån denna respons kan de sedan uppskatta hur stora 
volymer de vill tillverka och börja göra upphandlingar på tillverkare med detta arbete som 
grund. Det stora valet som måste göras är att välja mellan aluminiumverktyg eller stålverktyg.  
Företaget kan sedan ta fram mindre volymer som de utför mer tester på innan de kan starta en 
fullskalig produktion. 
Innan en slutgiltig försäljning kan ske måste slutgiltiga detaljer fastställas. Bland detta är det 
primära en användningsinstruktion som visar hur produkten skall användas, vilken kapacitet 
den har med mera. De behöver även ta fram en kartong som produkten kan levereras i. 
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9.3 Diskussion 
Projektets utförande och resultat diskuterades för att hitta vad som varit bra och vad som 
kunde gjorts bättre. Denna diskussion delades in i arbetsgång och metodik, slutkonceptet samt 
tester och användning.  

9.3.1 Diskussion om arbetsgång och metodik 
Grunden som lades vid början av arbetet möjliggjorde det bra resultatet som uppnåtts. Det var 
tydliga krav som ställdes upp från företaget vilket gjorde det enkelt att veta vilka bitar som 
skulle fokuseras på. Även syftet och målet med projektet medförde att en målbild fanns under 
hela projektets gång. Hypotesen som ställdes upp var dock något krystad då projektets slutmål 
var väldigt tydligt. Det fanns inte så mycket olika resultat som kunde uppnås. 
Arbetsgången har haft vissa brister vilket lett till små förseningar av projektet. Projektet 
kunde följt en tydligare struktur vilket hade underlättat arbetet. Detta vara extra tydligt under 
konceptgenereringen där väldigt många olika lösningar behandlades samtidigt istället för att 
fokus lades på varje del för sig. Detta medförde att de tre koncepten var något oklara. Om det 
istället tagits fram lösningar på helheten och därefter detaljlösningar skulle troligtvis 
koncepten blivit något tydligare. Denna metodik följdes dock under vidareutveckling vilket 
förenklade arbetet betydligt. En styrka med konceptgenereringen var å andra sidan att det 
startade väldigt brett och sakta smalnades av. En anledning till att arbetsgången haft brister är 
att det varit svårt att få handledning från företaget då yrkesmässig kompetens inom mekanisk 
produktutveckling saknas. Företagets arbetssätt skiljer sig även mycket från skolvärldens 
vilket försvårat arbetet. I skolvärlden ställs ramar upp som gäller genom ett helt projekt 
medans det i ett företag kan ändras från dag till dag.  
Metoderna som användes under projektet anses vara tillräckliga men en fältstudie av polisens 
arbete hade troligtvis gett en ännu bättre bild av vad som krävdes av produkten. Intervjuer av 
personer i industrin har varit mycket givande och ger både snabbare och i vissa fall mer 
korrekta uppgifter än vad som kan erhållas ur litteraturen. De tester som utfördes var mycket 
bra eftersom de påvisade produktens brister vilka kunde justeras till den slutgiltiga produkten. 
Detta tillsammans med några ytterligare justeringar medförde att den slutgiltiga produkten 
faktiskt är en produktionsfärdig produkt. 

9.3.2 Diskussion om slutkonceptet  
Den produkt som tagits fram har fått mycket positiv återkoppling både från företaget och även 
privatpersoner. På produktens yttre framtoning kan inga direkta brister hittas. Däremot så 
upptäcktes vissa brister på dess funktionella egenskaper vilka dock förhoppningsvis avhjälpts. 
En aspekt som inte lyfts fram under arbetet är färgvalet. Detta beror på att polisens utrustning 
alltid är svart och därför reflekterades aldrig över att ha någon annan färg. I den civila 
tillämpningen kan dock andra färger vara intressant men denna fråga får då bli något för 
företaget. 
Att produkten skall formsprutas var ett självklart val trots att det ger vissa ekonomiska 
problem i form av dyra verktygskostnader. Detta kommer förhoppningsvis att lösas genom att 
volymen ökar. Materialvalet anses vara bra men en mer grundläggande sökning hade 
föredragits. Till slut lyckades valet ske med hjälp av expertis från industrin och trotts de 
kunskaper som inhämtats under studietiden är det troligtvis den vägen som måste gås även 
senare i arbetslivet.  
De tillsatskomponenter som utvecklades löser sina uppgifter utan att vara alltför invecklade. 
Det kunde dock ha lagts mer tid på att utveckla dessa. Eventuellt hade en lösning där tillsatsen 
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för den flexibla monteringen på sköld kombinerats med tillsatsen för civil montering 
utvecklats. 

9.3.3 Diskussion om tester och användning 
Eftersom testerna inte genomfördes med den färdiga produkten kan inte resultaten ses som 
helt pålitliga. När det kommer till produktens prestanda såsom ljudtrycksnivå, användningstid 
samt laddningstid kommer stora förändringar ske då den korrekta mjukvaran är utvecklad. 
Framförallt användartiden kommer att öka betydligt och ett värde närmare det beräknade på 
20 minuter kommer förhoppningsvis erhållas. Testerna på laddningstiden ger en signal om att 
denna kommer att vara betydligt längre än användningstiden och detta kommer en förbättrad 
mjukvara ej kunna minska. En användare bör således räkna med att produkten kan ta uppemot 
en och en halv timme att ladda upp fullt.  
Ljudtrycksnivån kommer att öka då den riktiga mjukvaran är framtagen och kommer då ligga 
mellan 125 dB(A) och 130 dB(A). Detta betyder att ljudtrycksnivån kommer att öka även 
bakom skölden och troligtvis nå nivåer i närheten av 100 dB(A), grundat på testerna där det 
skiljde ungefär 30 dB(A) framför i förhållande till bakom skölden. De tester som utfördes 
påvisade också att ljudtrycksnivån ökar ytterligare för användaren då den används inomhus 
till följd av att ljudet studsar tillbaka på saker och väggar i rummet. Det kan således fastslås 
att en användare alltid bör använda hörselskydd då produkten används. För de som utsätts för 
produkten är det svårare att ge tydliga direktiv. Arbetsmiljöverkets krav på att ljudtrycksnivå 
ej får överstiga 140 dB(C) för impulsljud, vilket detta eventuellt kan ses som, är uppfyllt. ISO 
1999:1990 påvisade att risken för hörselskador är låg vid exponering kortare än en minut per 
dag för ljudtrycksnivåer på 125dB(A). Detta medför att så länge ingen är dum nog att stå kvar 
en längre tid framför skölden då den används eller att personen utsätts för återkommande 
exponeringar under en dag är risken för hörselskador liten. 
Testprototyperna är visserligen tillverkade i ett nylonmaterial vilket även kommer att vara 
fallet för den slutgiltiga produkten. Men eftersom prototyperna är 3D-utskrivna blir de något 
sprödare än då de formsprutas. Därmed kan framförallt stöttålighetstesterna ses som något 
inkorrekta. Men de påvisade ändå konstruktionens svagheter som var skruvtornen och 
framförallt kortsidan vid kontaktdonet. Förhoppningsvis har dessa svagheter förbättrats 
genom de ribbor som placerades ut vid kontaktdonet samt den förtjockning och förlängning 
av skruvtornen som utfördes till den slutgiltiga produkten. De stöttester som utfördes var dock 
ganska tuffa i förhållande till hur produkten kommer att användas. Den största påfrestning 
som kan komma att uppkomma är då produkten är monterad på skölden och skölden slängs i 
marken med produkten först. Eftersom produkten då landar med ovansidan nedåt, som är 
produktens starkaste sida, bör denna påfrestning klaras av. Som nämnts tidigare kommer en 
sladd i kontaktdonet medföra att smällen på denna sida minskas betydligt och den enda 
gången kontaktdonet är utsatt är då den skall förvaras.  
Testerna av vattentätheten visade att den kappslingsklassning som krävdes eventuellt kan 
uppnås. Det som måste tänkas på är att adhesivet måste fästas på högtalarna först så att denna 
yta med säkerhet blir tät därefter kan högtalarna tryckas mot höljet. Adhesivet måste även få 
verka en tid innan det utsätts för väta. Den fördjupning av skåran tillsammans med förhöjning 
av läppen som genomfördes till den slutgiltiga produkten ökar chansen att produkten blir tät. 
Även användning av gummibrickor istället för fiberbrickor medför en bättre tätning. På den 
slutgiltiga produkten kan även kardborrebanden placeras över skruvhålen så att tätningen ökar 
och en demontering försvåras vilket är eftersträvansvärt.  
Priset som beräknade kommer bero mycket på vilka tillverkningsmetoder och volymer som 
väljs. En brist i denna priskalkyl är att inga internationella aktörer kontaktats vilket mycket 
väl kan leda till ett lägre slutpris.   
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9.4 Slutsats 
Projektet har till slut lett fram till ett resultat som uppfyller de mål som ställdes upp i 
inledningen. Företaget har fått ritningar på en produkt som de kan börja tillverka. Testerna 
som utfördes på produkten påvisade visserligen vissa brister men dessa har förhoppningsvis 
lösts med de sista finjusteringar som utfördes. Företaget har även fått förslag på lämpliga 
tillverkare och leverantörer av komponenter med aktuella prisbilder. I många fall finns även 
flera tillverkare och leverantörer att välja på. Prototyperna som tillverkades för utställning 
håller mycket god kvalitet och kommer att användas vid marknadsföring av produkten. Den 
hypotes som ställdes upp visade sig vara korrekt då en högtalarlåda med innovativ och 
tilltalande utformning har erhållits. 
Under projektets gång har teknologen fått använda många av de kunskaper som inhämtats 
under studietiden. Bland dessa kan kunskaper om ljud och vibrationer, materiallära och inte 
minst produktutvecklingsprocessen nämnas. Samtidigt har nya erfarenheter som att arbeta mot 
en verklig beställare och upprätta kontakt med industriföretag erhållits. Dessa nya 
erfarenheter är mycket nyttiga inför ett framtida arbetsliv. 
Företaget har fått det de efterfrågade och teknologen har berikats med nya erfarenheter. 
Således kan projektet anses vara mycket lyckat. 
 
 

122 
 



   avslutning 

  

123 
 



 

 

 

 
 

124 
 



 

 

10. Referenser 
De källor som använts under arbetets gång redovisas i detta stycke. För att förenkla 
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offerter, bildkällor samt programkällor.  
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Bilaga I – Tester för kappslingsklassning 
Testerna som skall utföras för första siffran hos kappslingsklassning redovisas i nedanstående 
Figur I samt förklaras i Tabell I nedanför där allt är hämtat från Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2009). 

 
Figur I. Tester för första siffran i kapplingsklassning 

Tabell I. Förklaring på tester för första siffran i kaplingsklassningen 
IP 1X En sfär (Ø 50 mm) trycks mot alla kapslingens öppningar m ed tryckkraften 50 N. 

IP 2X Ett standardiserat provfinger (Ø 12 mm) trycks mot alla kapslingens öppningar med en tryckkraft av 
10 N och en sfär (Ø 12,5 mm) trycks mot alla kapslingens öppningar med en tryckkraft av 30 N. 

IP 3X En standardiserad provsond (ståltråd Ø 2,5 mm) trycks mot alla kapslingens öppningar med en 
tryckkraft av 3 N 

IP 4X En standardiserad provsond (ståltråd Ø 1 mm) trycks mot alla kapslingens öppningar med en 
tryckkraft av 1 N 

IP 5X I en dammkammare exponeras kapslingen för finkornigt cirkulerande talkpulver under en tidsperiod 
av 2- 8 timmar (förutsättningarna för den specifika kapslingen styr provningstiden). Provningen 
utförs med maximalt 20 mbar undertryck inuti kapslingen och med maximalt 60 volymer/timme 
luftgenomströmning. Om specifik produktstandard medger, utförs provningen utan undertryck under 
8 timmar. Utöver dammprovningen trycks en ståltråd (Ø 1 mm) mot alla kapslingens öppningar med 
en tryckkraft av 1 N. 

IP 6X I en dammkammare exponeras kapslingen för finkornigt cirkulerande talkpulver under en tidsperiod 
av 2- 8 timmar (förutsättningarna för den specifika kapslingen styr provningstiden). Provningen 
utförs med maximalt 20 mbar undertryck inuti kapslingen och med maximalt 60 volymer/timme 
luftgenomströmning. Utöver dammprovningen trycks en ståltråd (Ø 1 mm) mot alla kapslingens 
öppningar med en tryckkraft av 1 N. 

Acceptansvillkoren för en IP klassning uppfylls om tillfredsställande avstånd från det 
inträngande föremålet hålls till farligt spänningsförande delar. För IP 5X skall inträngande 
damm ej påverka drift eller säkerhet. För IP 6X skall damm ej kunna tränga in. 
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Testerna som skall utföras för andra siffran hos kappslingsklassning redovisas i nedanstående 
Figur II samt förklaras i Tabell II nedanför där allt är hämtat från Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2009). 

Figur II. Tester för andra siffran i kapplingsklassning 

Tabell II. Förklaring på tester för andra siffran i kaplingsklassningen 
IP X1 Kapslingen exponeras för droppande vatten under 10 minuter med 1 mm/min vattenflöde. 

IP X2 Kapslingen exponeras för droppande vatten under 4 x 2,5 minuter med 3 mm/min vattenflöde. 
Kapslingen provas i fyra (4) fasta lutningslägen, 15o från normal positionering.  

IP X3 Kapslingen exponeras för strilande vatten under 10 minuter, med hjälp av strilbåge där varje dysa 
ger 0,07 l/minut vattenflöde. Alternativt används standardiserat spridarmunstycke med 10 l/minut 
vattenflöde. Om spridarmunstycke används är exponeringstiden 1 minut/m2, dock minst 5 minuter. 
Oavsett provningsutrustning begränsas vattenstrilningen till ± 60o från lodlinjen.  

IP X4 Kapslingen exponeras för strilande vatten under 10 minuter, med hjälp av strilbåge där varje dysa 
ger 0,07 l/minut vattenflöde. Alternativt används standardiserat spridarmunstycke med 10 l/minut 
vattenflöde. Om spridarmunstycke används är exponeringstiden 1 minut/m2, dock minst 5 minuter. 
Vattenstrilningen utförs från alla riktningar på kapslingens ytor.  

IP X5 Kapslingen beskjuts med vattenstråle genom ett munstycke(Ø 6,3 mm) på ett avstånd av 2,5 - 3 
meter från provföremålet. Vattenflödet är 12,5 l/minut och varaktigheten är 1 min/m2, dock minst 3 
minuter. 

IP X6 Kapslingen beskjuts med vattenstråle genom ett munstycke (Ø 12,5 mm) på ett avstånd av 2,5 - 3 
meter från provföremålet. Vattenflödet är 100 l/minut och varaktigheten är 1 min/m2, dock minst 3 
minuter. 

IP X7 Kapslingen sänks ner i en vattenbehållare till en (1) meters vattendjup och förblir där under 30 
minuter. 

IP X8 Kapslingen sänks ner i en vattenbehållare och provas med vattentryck och varaktighet enligt 
kundens specifikation. 

Acceptansvillkoren för en IP-klass uppfylls om inget vatten trängt in i sådan mängd eller på 
sådant ställe att materielens tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras efter 
respektive test. 

Referenser för Bilaga I 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. (2009). IP-klassning - Grad av skydd mot inträngande vatten. 
Hämtat från: <http://www.sp.se/sv/index/services/ip/Documents/Grad_av_skydd_vatten.pdf>  
Använd den 6 Mars 2013 
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Bilaga II – Högtalarspecifikation 
På nästa sida redovisas specifikationen för den högtalare som används i produkten. 
Specifikationen är skickad från företaget Ningbo East Electronics Limited och gäller 
högtalaren W 53-A. 
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High-Output Piezo Alarm Transducer 

W-53A   FEATURES: 　
· Low Frequency and Wide Frequency
· High Output and High Impedance
· A Glass Reinforced Nylon Housing

APPLICATIONS: 
· Alarm System
· Automatic Control Equipment
· Communication Equipment

DIMENSIONS: (Unit: mm) CHARACTERISTICS: 

ELECTRICAL SPECIFICATIONS:     
Min. Sound Pressure Level at  
3±0.5kHz /18VP -P Square Wave /30cm…………105dB(A) 
Capacitance at 100Hz…………………..………...140nF±30% 
Allowable Input Voltage…………………………...50VP -P  
Frequency Range……………………….……..…..1.0~5.0kHz  
Operating Temperature……………………………-20~+70ºC 
Storage Temperature………………………………-30~+80ºC 
Case Material/Color…………………………….PA66+30% Glass Fiber/Black 
Weight………………………………………….….10g 

PACKING INFORMATION: 
 Packing: 400 pcs per export carton 

 Carton Size: 47 x 30.5 x 35cm 
G. Weight: 5.5 kgs N. Weight: 4.0 kgs  

Address: No. 12. Lane 722. Sangtian Road Jiangdong, Ningbo, 315040 P. R. China 
   Sales Tel: +86-574-87809820(International)/87805605(Domestic) 

Fax: +86-574-87803761 

Rev.3
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Bilaga III – Potentiella kontaktdon 
Potentiella kontaktdon undersöktes och dess mest intressanta data ställdes upp i en tabell. 
Totalt undersöktes nio stycken kontaktdon där de sju första är höljmonterade och de två sista 
är kretskortsmonterade. Detta redovisas i Tabell III till Tabell V.  

Tabell III. Tabell över möjliga kontaktdon 
Namn Bulgin - PX0412/06P Bulgin PXP6012/08P/CR Lumberg 0314-2 06-1 

Antal poler 6 8 6 
Ip-klassning IP68 matat, omatat okänt IP68 matat, IP 66 omatat? IP68 matat, IP67 omatat 
Standard IEC 61076-2-106 
Utstickslängd ~10 mm ~24 mm 10 mm 
Låsning Skruv Push-pull, låsbar Skruv 
Märkström 5 A 10 A 5 A 
Märkspänning 125 277 V 60 V 
Temperaturtålighet -40 ⁰C/+80 ⁰C -40 ⁰C/+120 ⁰C -40 ⁰C/+85 ⁰C 
Material på hölje PA PC/PBT Förnicklad zink 
Kontaktfastsättning Crimp- / Lödanslutning Crimpanslutning Lödning 
Pris styckvis 32,99 SEK/st [1] 42,36 SEK/st [1] 42 SEK/st [1]

Pris mängd 23,85 SEK/st  (>500st) [1] 29,62 SEK/st  (>100st) [1] 34,19 SEK/st (>250st) [1]

Ritning/CAD X/- X/- X/- 
Källa (Bulgin, 2011) (Bulgin, 2012a) (Lumberg Group, 2012a) 
Leverantörer Farnell, Elfa Farnell, RS Farnell, RS, Lumberg 

Tillhörande kontakt 
Namn Bulgin - PX0410/06S Bulgin PXP6010/08S/CR Lumberg 0322 06 

Antal poler 6 8 6 
Ip-klassning IP68 matat, omatat okänt IP 68 matat, IP 66 omatat? IP 68 matat, 
Standard IEC 61076-2-106 
Temperaturtålighet -40 ⁰C/+80 ⁰C -40 ⁰C/+120 ⁰C -40 ⁰C/+85 ⁰C 
Material på hölje PA PC/PBT Förnicklad CuZn-legering 
Längd på hölje 46 mm 78,4 mm 53 mm 
Pris styckvis 33,51 SEK/st [1] 57,48 SEK/st [1] 57,77 SEK/st [1]

Pris mängd 25,56 SEK/st  (>500st) [1] 40,24 SEK/st  (>100st) [1] 53,07 SEK/st (>50st) [1]

Ritning/CAD X/- X/- X/- 
Källa (Bulgin, 2011) (Bulgin, 2012a) (Lumberg Group, 2012b) 
Leverantörer Farnell, Elfa Farnell, RS Farnell, RS, Lumberg 

Övrigt Lock finns för 11SEK/st[1] 
=>IP68 omatat 

[1]: Prisuppgift från se.farnell.com kontrollerad den 14 Mars 2013  
[2]: Prisuppgift från elproman.se kontrollerad den 14 Mars 2013   
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Tabell IV. Tabell över möjliga kontaktdon 
Namn Souriau UTS7106P Elproman 400061-00 Bulgin PX0738/P 

Antal poler 6 5 6 
Ip-klassning IP 68 matat, omatat okänt IP 67 matat, omatat okänt IP68 matat, omatat okänt 
Standard M 12 
Utstickslängd ~ 16 mm 10 mm ~ 8 mm 
Låsning Bajonett Skruv Skruv 
Märkström 7 A 4 A 3 A 
Märkspänning 250 V 60 V 250 V 
Temperaturtålighet -40 ⁰C/+105 ⁰C -25 ⁰C/+90 ⁰C -20 ⁰C/+70 ⁰C 
Material på hölje Termoplast Förnicklad mässing Polyamid 
Kontaktfastsättning Crimpanslutning Färdigmonterat Färdigmonterat 
Pris styckvis 60,31 SEK/st [1] 78 SEK/st [2] 86,37 SEK/st [1]

Pris mängd 43,86 SEK/st (>250st) [1] 55,80 SEK/st (>100st) [2] 58,31 SEK/st  (>500st) [1]

Ritning/CAD X/X X/- X/- 
Källa (Souriau, 2011) (Elproman, 2012) (Bulgin, 2012b) 
Leverantör Farnell, Elfa Elproman Farnell,  Conrad 

Tillhörande kontakt 
Namn Souriau UTS6JC106S Elproman 400002-11 Bulgin PX0739/S

Antal poler 6 5 6 
Ip-klassning IP 68 matat, omatat okänt IP 67 matat, omatat okänt IP68 matat, omatat okänt 
Standard M 12 
Temperaturtålighet -40 ⁰C/+105 ⁰C -25 ⁰C/+90 ⁰C 
Material på hölje Termoplast Nylon med 30% glasfiber Polyamid 
Längd på hölje 63,2 mm 55 mm Max 69 mm 
Pris styckvis 107,32 SEK/st [1] 66 SEK/st [2] 134,05 SEK/st 
Pris mängd 72,40 SEK/st (>250st) [1] 47 SEK/st (>100st) [2] 90,60 SEK/st 
Ritning/CAD X/- X/- X/- 
Källa (Souriau, 2011) (Elproman, 2012) (Bulgin, 2012b) 
Leverantörer Farnell, TTI Electronics Elproman Farnell 

Övrigt Oklart om IP klass då 
omatad. Fastsätts utifrån. 

Enkelt att hitta 
komplement 

Lock finns för 7 SEK/st[1]  
=>IP68 omatat  

[3]: Prisuppgift från www.elfa.se kontrollerad den 14 Mars 2013  
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Tabell V. Tabell över möjliga kontaktdon 
Namn Glenair 804-003-00 Bulgin PX0413/06P Phoenix 1436686 

Antal poler 5 6 5 
Ip-klassning IP 68 matat, IP 67 omatat IP68 matat,  omatat okänt IP 67 
Standard M12 
Utstickslängd ~ 5 mm ~10 mm 14,3 mm 
Låsning Push-pull Skruv Skruv 
Märkström 5-23 A 5 A 4 A 
Märkspänning 500 V 125 V 60 V 
Temperaturtålighet -65 ⁰C/+150 ⁰C -40 ⁰C/+180 ⁰C -25 ⁰C/+85 ⁰C 
Material på hölje Al-legering + valfri 

 
PA Zink 

Kontaktfastsättning Crimpanslutning Skruv utifrån Skruv inifrån 
Pris styckvis 450 SEK/st [4] 33,09 SEK/st [1]

Pris mängd 350 SEK/st (~1000st) [4] 26,48 SEK/st (>250st) [1] 30,97 SEK/st (1000st) [5]

Ritning/CAD X/- X/- X/X 
Källa (Glenair, 2010) (Bulgin, 2011) (Phoenix Contacts, 2013) 
Leverantör Glenair Farnell, Elfa Phoenix Contacts 

Namn Okänt Bulgin - PX0410/06S Phoenix 1536324 

Antal poler 5 6 
Ip-klassning IP 68 matat, IP 67 omatat IP68 matat,  omatat okänt IP 67 
Standard M12 
Temperaturtålighet -40 ⁰C/+80 ⁰C -25 ⁰C/+90 ⁰C 
Material på hölje Al-legering + valfri ytbeh PA TPU 
Längd på hölje 46 mm 44 mm 
Pris styckvis 326 SEK/st 33,51 SEK/st [1]

Pris mängd 250 SEK/st (~1000st) 25,56 SEK/st  (>500st) [1] 40 SEK/st  (10st) [5]

Ritning/CAD -/- X/- X/X 
Källa (Runesson, 2013) (Bulgin, 2011) (Phoenix Contacts, 2013) 
Leverantörer Glenair Farnell, Elfa Phoenix Contacts 

Övrigt Kontaktperson finns. Lock finns för 
11SEK/st[1] =>IP68 
omatat 

Hölje med artikelnummer 
1436709 krävs för täthet 
kostnad 11,43 SEK/st 
(1000st), Kontaktperson 
finns 

[4]: Prisuppgift från Pontus Runesson, Applikationsingenjör hos Glenair  den 11 Mars 2013 
[5]: Prisuppgift från Thomas Carrvik, Affärsansvarig hos Phoenix Contacts den 13 Mars 2013.
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Bilaga IV – Kontaktdonsspecifikation 
Specifikationer för det kontaktdon som valdes redovisas på följande sidor. De första fyra 
sidorna visar specifikation för kontaktdonets plastinsats med artikelnummer 1436686 och 
resterande två sidor visar metallhöljet som har artikelnummer 1436709. 
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Phoenix Contact AB
http://www.phoenixcontact.se Apr 15, 2013

Extract from the online
catalog

SACC-CI-M12MS-5CON-L90 SCO
Order No.: 1436686

http://eshop.phoenixcontact.se/phoenix/treeViewClick.do?UID=1436686

Sensor/actuator flush-type connector, plug, 5-pos., A-coded, with
angled solder connection, only contact insert

Commercial data

EAN

4 046356 438759

Pack 20

Customs tariff 85366990

Gross weight in pieces 5.10 g

Catalog page information Page 52 (PC-2011)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
2008-07-31

Please note that the data given
here has been taken from the
online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation at http://
www.download.phoenixcontact.com.
The General Terms and Conditions
of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data

Rated current at 40°C 4 A

Rated voltage 60 V

Number of positions 5

Volume resistance ≤ 3 mΩ

Insulation resistance ≥ 100 MΩ

Ambient temperature (operation) -25 °C ... 85 °C (Plug / socket)

X 

http://www.phoenixcontact.se
http://eshop.phoenixcontact.se/phoenix/treeViewClick.do?UID=1436686


SACC-CI-M12MS-5CON-L90 SCO Order No.: 1436686
http://eshop.phoenixcontact.se/phoenix/treeViewClick.do?UID=1436686

Phoenix Contact AB
http://www.phoenixcontact.se Apr 15, 2013

General characteristics

Standards/regulations M12 plug-in connector IEC 61076-2-101

Coding A - standard

Surge voltage category II

Pollution degree 3

Degree of protection IP67

Contact material CuZn

Contact surface material Au

Contact carrier material PA 66

Sealing material FKM / EPDM

Mounting type PCB mounting

Connection method Solder pins

Status display No

Certificates

Certification UL Recognized

Certifications applied for:

Certification Ex:

Accessories

Item Designation Description

Housing screw connection

1437889 SACC-M12 NUT PRESS M12 socket, housing screw connection, press-in version, for all
Speedcon-compatible THR and wave soldering contact carriers

1437892 SACC-M12 PLUG PRESS M12 pin, housing screw connection, press-in version, for all
Speedcon-compatible THR and wave soldering contact carriers

1552243 SACC-M12-SCO NUT M12 SPEEDCON housing screw connection for M12 female
inserts, with O-ring, for all SPEEDCON-capable THR and wave
soldering contact carriers
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SACC-CI-M12MS-5CON-L90 SCO Order No.: 1436686
http://eshop.phoenixcontact.se/phoenix/treeViewClick.do?UID=1436686

Phoenix Contact AB
http://www.phoenixcontact.se Apr 15, 2013

Additional products

Item Designation Description

Housing screw connection

1436709 SACC-M12-SCO PLUG L90 M12-SPEEDCON housing screw connection for M12 male inserts,
with flat gasket, for all Speedcon-compatible THR and wave
soldering contact carriers

Drawings

Drilling plan/solder pad geometry

Drilling diagram only valid in connection with the SACC-M12-
SCO PLUG L90 housing (order no. 1436709)

Dimensioned drawing

M12 flush-type connector, plug, contact
carrier, side view M12 flush-type connector, plug, contact

carrier, front view
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SACC-CI-M12MS-5CON-L90 SCO Order No.: 1436686
http://eshop.phoenixcontact.se/phoenix/treeViewClick.do?UID=1436686

Phoenix Contact AB
http://www.phoenixcontact.se Apr 15, 2013

Optionally with O-ring (green) for tight seal
when plugged in.
- the axial mating force of 80 N per
connector may not be exceeded when
using with assembled O-ring!
- Avoid radial forces!

Locked area on the PCB

Schematic diagram

Pin assignment M12 male connector, 5-pos., A-coded, male
side
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Phoenix Contact AB
http://www.phoenixcontact.se Apr 15, 2013

Extract from the online
catalog

SACC-M12-SCO PLUG L90
Order No.: 1436709

http://eshop.phoenixcontact.se/phoenix/treeViewClick.do?UID=1436709

M12-SPEEDCON housing screw connection for M12 male inserts,
with flat gasket, for all Speedcon-compatible THR and wave soldering
contact carriers

Commercial data

EAN

4 046356 438773

Pack 10

Customs tariff 85366990

Gross weight in pieces 6.33 g

Catalog page information Page 58 (PC-2011)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
2008-07-31

Please note that the data given
here has been taken from the
online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation at http://
www.download.phoenixcontact.com.
The General Terms and Conditions
of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data

Ambient temperature (operation) -25 °C ... 85 °C

General characteristics

Material Zinc die-cast (nickel-plated)

Sealing material FKM

Mounting type M12 x 1
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Certificates

Certification GOST
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Drawings

Dimensioned drawing

Housing cutout for M12 fastening thread,
mounting panel with feed-through hole
(alternative with surface as protection
against rotation)
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Bilaga V – Ekvationer för ljudutsläpp 
De ekvationer som krävs för att beräkna resonansfrekvensen erhölls av Svante Granqvist och 
dessa tillsamman med nödvändiga uträkningarna redovisas i denna bilaga. 

Högtalarens resonansfrekvens, 𝑓 [𝐻𝑧], beräknas med hjälp av resonansvinkelfrekvensen, 
𝜔0 [𝑟𝑎𝑑/𝑠], enligt 

𝑓 = 𝜔0
2∙𝜋

. [I] 

Resonansvinkelfrekvensen beräknas med formeln 

𝜔0 = 1
�𝑚∙𝐶𝑚

. [II] 

Där 𝐶𝑚 [𝑚/𝑁] är en inverterad fjäderkonstant för den luft som ansamlas i högtalaren och 
𝑚 [𝑘𝑔] är massan hos den luft som ansamlas över högtalaröppningen. I högtalaren som skall 
användas är dess innandöme format som en uppochnedvänd kon. En illustration som visar 
detta med de mått hos högtalaren som krävs för att beräkna resonansfrekvensen visas i Figur 
III. 

Figur III. Mått hos högtalaren som krävs för att beräkna högtalarens resonansfrekvens 

Formeln för den inverterade fjäderkonstanten är 

𝐶𝑚 = 𝑉1
𝜌0∙𝑐2∙𝑆2

. [III] 

Där 𝑉1 [𝑚3] är den volym som är samlad inne i högtalaren, 𝜌0[𝑘𝑔/𝑚3] är luftens densitet, 
𝑐 [𝑚/𝑠] är ljudets hastighet och 𝑆 [𝑚2] är arean för högtalarens ljudutsläpp. 
I de valda högtalarna är den inre volymen formad som en kon och ges då av formeln 

𝑉1 = 𝐴∙ℎ
3

. [IV] 

Där är ℎ [𝑚] höjden på denna kon och 𝐴 [𝑚2] är konens bottenarea som ges av 
𝐴 = 𝑟12 ∙ 𝜋.  [V] 

I vilken 𝑟1 [𝑚] är den diameter som bildas på insidan av högtalaren. 
Arean S ges av formeln 

𝑆 = 𝑟22 ∙ 𝜋. [VI] 

Där 𝑟2 [𝑚] är diametern på högtalarens utsläppshål. 

Massan, 𝑚, hos den luft som ansamlas över högtalaröppningen beräknas med formeln 
𝑚 = 𝜌0 ∙ 𝑉2. [VII] 
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𝑉2 [𝑚3] är volymen hos den luft som ansamlas över högtalaröppningen vilket ges av 
 𝑉2 = 1,7 ∙ 𝑟2 ∙ 𝑆. [VIII]  

Ekvation VI kan då föras in i ekvation VII och förenklas till 
 𝑉2 = 1,7 ∙ 𝑟2 ∙ 𝑆 = 1,7 ∙ 𝑟2 ∙ 𝑟22 ∙ 𝜋 = 1,7 ∙ 𝑟23 ∙ 𝜋.  [IX]  

Detta infört i ekvation VI ger 
 𝑚 = 𝜌0 ∙ 1,7 ∙ 𝑟23 ∙ 𝜋. [X] 

Vidare kan ekvation V föras in i ekvation IV enligt 
 𝑉1 = 𝐴∙ℎ

3
= 𝑟12∙𝜋∙ℎ

3
.  [XI] 

Ekvation XI samt ekvation VI kan sedan föras in i ekvation III och förenklas enligt 
 

𝐶𝑚 = 𝑉1
𝜌0∙𝑐2∙𝑆2

=
𝑟12∙𝜋∙ℎ

3
𝜌0∙𝑐2∙𝑟24∙𝜋2

= 𝑟12∙ℎ
3∙𝜌0∙𝑐2∙𝑟24∙𝜋

.  
[XII] 

Sedan kan ekvation X samt XII föras in i ekvation II för att erhålla en formel för 
resonansvinkelfrekvensen som är   

 𝜔0 = 1
�𝑚∙𝐶𝑚

= 1

�𝜌0∙1,7∙𝑟23∙𝜋∙�
𝑟12∙ℎ

3∙𝜌0∙𝑐2∙𝑟24∙𝜋
�

= 1

��1,7∙ℎ∙𝑟12

3∙𝑐2∙𝑟2
�
.  [XIII] 

Till sist förs ekvation XIII in i ekvation I och ger då en formel för resonansfrekvensen som är 
 𝑓 = 𝜔0

2∙𝜋
= 1

��1,7∙ℎ∙𝑟12

3∙𝑐2∙𝑟2
�

2 ∙ 𝜋⁄ = 1

2∙𝜋∙��1,7∙ℎ∙𝑟12

3∙𝑐2∙𝑟2
�
.  [XIV] 

 

Ljudets hastighet i luft vid temperaturen 20 ℃ är 𝑐 = 343 𝑚/𝑠. 
Måtten hos högtalaren som krävs i denna formel är; 

ℎ = 10 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 = 0,01 𝑚  
𝑟1 = 20 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 = 0,02 𝑚  
𝑟2 = 8 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 = 0,008 𝑚  
Dessa värden insatta i ekvation XIV ger då resultatet 

 𝑓 = 1

2∙𝜋∙��1,7∙ℎ∙𝑟12

3∙𝑐2∙𝑟2
�

= 1

2∙𝜋∙��1,7∙0,01∙0,022

3∙3432∙0,008 �
= 3243 𝐻𝑒𝑟𝑡𝑧 ≈ 3,24 𝑘𝐻𝑧.  [XV] 

Högtalarna har således en resonansfrekvens på ungefär 3,24 𝑘𝐻𝑧.  
Då denna yta skall byggas ut kommer en förslagsvis trattformad yta att byggas på vid 
högtalaröppningen. Detta kommer medföra att luften som ansamlas i högtalaren kommer att 
öka. Hur denna påbyggnad kommer att förändra utseendet på högtalarens ljudutsläpp och 
intressanta mått visas i Figur IV. 
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Figur IV. Högtalaren med konformad påbyggnad samt mått för att beräkna resonansfrekvens 

För att kunna beräkna volymen hos tratten krävs att höjden är känd på den kon som tratten är 
en del av. Denna höjd, ℎ𝑘 kan beräknas med hjälp av rätvinkliga trianglar med formeln 

 ℎ𝑘
𝑟𝑢

= (ℎ𝑘−𝑡)
𝑟ö

⇒ ℎ𝑘 = 𝑡
�1−𝑟ö

𝑟𝑢
�
.  [XVI] 

Där 𝑟𝑢 är konens bottenradie vilket i detta fall är 𝑟3, 𝑟ö är radien på ytan som delar konen 
vilket i detta fall är 𝑟2 och t är avståndet mellan dessa båda radier.  
Volymen hos denna kon kan då beräknas med 

 𝑉𝑘 = 𝑟32∙𝜋∙ℎ𝑘
3

.  [XVII] 

Den kon som bildas över delningsytan har en volym, 𝑉𝑘2, som ges av 
 𝑉𝑘2 = 𝑟22∙𝜋∙(ℎ𝑘−𝑡)

3
.  [XVIII] 

Vilket betyder att volymen hos den trattformade ytan som bildas mellan konens bottenyta och 
delningsyta, 𝑉3, beräknas med hjälp av ekvation XVII och XVIII enligt 

 𝑉3 = 𝑉𝑘 − 𝑉𝑘2 = 𝑟32∙𝜋∙ℎ𝑘
3

− 𝑟22∙𝜋∙(ℎ𝑘−𝑡)
3

= 𝜋
3
∙ �𝑟32 ∙ ℎ𝑘 − 𝑟22 ∙ (ℎ𝑘 − 𝑡)�. [IXX] 

I denna ekvation är samtliga variabler utan ℎ𝑘 känd vilket betyder att ekvation XVI måste 
implementeras i ekvation IXX vilket efter viss förenkling ger 

 
𝑉3 = 𝜋

3
∙ �𝑟32 ∙ ℎ𝑘 − 𝑟22 ∙ (ℎ𝑘 − 𝑡)� = 𝜋

3
∙ �𝑟32 ∙ �

𝑡
�1−𝑟2𝑟3

�
� − 𝑟22 ∙ �

𝑡
�1−𝑟2𝑟3

�
− 𝑡�� =  

= 𝑡∙𝜋
3
∙ � 𝑟32

�1−𝑟2𝑟3
�
− 𝑟22 ∙ �

1
�1−𝑟2𝑟3

�
− 1��. 

[XX] 

Eftersom tratten är ökande kommer volymen i tratten att adderas till den mängd luft som 
ansamlats över högtalaröppningen och således öka dess massa enligt 

 𝑚 = 𝜌0 ∙ (𝑉3 + 𝑉4).  [XXI] 

Där 𝑉4 således är den volym som samlas över trattens öppning och ges av 
 𝑉4 = 1,7 ∙ 𝑟33 ∙ 𝜋. [XXII] 

Ekvationerna XX samt XXII kan då föras in i ekvation XXI för att erhålla totala massan 
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𝑚 = 𝜌0 ∙ (𝑉3 + 𝑉4) = 𝜌0 ∙ �

𝑡∙𝜋
3
∙ � 𝑟32

�1−𝑟2𝑟3
�
− 𝑟22 ∙ �

1
�1−𝑟2𝑟3

�
− 1�� + 1,7 ∙ 𝑟33 ∙ 𝜋� =

   

= 𝜌0 ∙ 𝜋 ∙ �
𝑡
3
∙ � 𝑟32

�1−𝑟2𝑟3
�
− 𝑟22 ∙ �

1
�1−𝑟2𝑟3

�
− 1��+ 1,7 ∙ 𝑟33�.  

[XXIII] 

Den inverterade fjäderkonstanten 𝐶𝑚 kommer att förändras då utsläppshålets area 𝑆2 ökar. 
Denna area ges av ekvationen 

 𝑆2 = 𝑟32 ∙ 𝜋. [XXIV] 

Vilket insatt i ekvation III tillsammans med ekvation XI ger fjäderkonstanten 
 

𝐶𝑚 = 𝑉1
𝜌0∙𝑐2∙𝑆22

=
𝑟12∙𝜋∙ℎ

3
𝜌0∙𝑐2∙𝑟34∙𝜋2

= 𝑟12∙ℎ
3∙𝜌0∙𝑐2∙𝑟34∙𝜋

.  
[XXV] 

Detta betyder att resonansvinkelfrekvensen kan beräknas med hjälp av ekvation XXIII samt 
ekvation XXV infört i ekvation II och förenklat till 

 𝜔0 = 1
�𝑚∙𝐶𝑚

= 1

�𝜌0∙𝜋∙�
𝑡
3∙�

𝑟32

�1−𝑟2𝑟3
�
−𝑟22∙�

1

�1−𝑟2𝑟3
�
−1��+1,7∙𝑟33�∙

𝑟12∙ℎ
3∙𝜌0∙𝑐2∙𝑟34∙𝜋

=   

= 1

��𝑡3∙�
𝑟32

�1−𝑟2𝑟3
�
−𝑟22∙�

1

�1−𝑟2𝑟3
�
−1��+1,7∙𝑟33�∙

𝑟12∙ℎ
3∙𝑐2∙𝑟34

.  

[XXVI] 

Ekvation XXVI infört i ekvation I ger en ekvation för resonansfrekvensen som ser ut enligt 
följande 

 𝑓 = 𝜔0
2∙𝜋

= 1

��𝑡3∙�
𝑟32

�1−𝑟2𝑟3
�
−𝑟22∙�

1

�1−𝑟2𝑟3
�
−1��+1,7∙𝑟33�∙

𝑟12∙ℎ
3∙𝑐2∙𝑟34

2 ∙ 𝜋⁄ =   

= 1

2∙𝜋∙��𝑡3∙�
𝑟32

�1−𝑟2𝑟3
�
−𝑟22∙�

1

�1−𝑟2𝑟3
�
−1��+1,7∙𝑟33�∙

𝑟12∙ℎ
3∙𝑐2∙𝑟34

.  

[XXVII] 

Samtliga dessa variabler är kända sedan innan förutom höjden 𝑡 samt radien 𝑟3. Höjden 𝑡 är 
känd då detta är den uppbyggnad som blir i höljet vilket antas vara 4 millimeter. 
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Bilaga VI – MATLAB-kod 
För att kunna optimera ljudutsläppets utseende utfördes en rad beräkningar. För att förenkla 
detta implementerades dessa beräkningar i MATLAB. Koden för denna implementering med 
förklarande kommentarer redovisas här. 
clc;clear all; 
%% Beräkning av ursprunglig resonansfrekvens 
  
% Variabler som krävs för beräkning av ursprunglig resonansfrekvens 
r1=0.02;    % Högtalarens innerradie 
r2=0.008;   % Högtalaröppningens radie 
h=0.01;     % Högtalarens höjd 
po=1.2;     % Luftens densitet 
c=343;      % Ljudets hastighet i 25-gradig luft 
  
% Beräkning av ursprungliga resonansfrekvensen, steg för steg  
% (se Bilaga 5-Ekvationer för ljudutsläpp) 
S=(r2^2)*pi;            % ekvation IX 
V2=1.7*r2*S;            % ekvation VIII               
m=po*V2;                % ekvation VII 
A=(r1^2)*pi;            % ekvation V 
V1=A*h/3;               % ekvation IV 
cm=V1/(po*(c^2)*(S^2)); % ekvation III 
wo=1/(sqrt(m*cm));      % ekvation II 
f=wo/(2*pi);            % ekvation I 
  
 % Beräkning av ursprungliga resonansfrekvensen med förenklad formel 
F=1/(2*pi*(sqrt((1.7*h*(r1^2))/(3*(c^2)*r2)))); % ekvation XV 
 
%% Beräkning av optimal hålradie på hölje 
  
% Ytterligare variabler som krävs för beräkning av optimal hålradie 
t=0.004;                    % Uppbyggnad av höljet  
  
%Ursprungsvariabler som krävs för implementering i while-slinga 
r3=r2;                      % Radien r3 startar vid samma värde som r2 
fh=0;                       % Frekvensen anges som 0 
fhvektor=[];                % Tom vektor som sparar frekvensvärden 
r3vektor=[];                % Tom vektor som sparar radievärden 
  
while fh<f+200;             % While-slinga som pågår tills den ursprungliga  
                            % resonansfrekvensen passerats med 0,2 kHz  
    r3=r3+0.00001;           % Radien ökas med 0,1 millmeter per iterering 
  
    hk=(t/(1-(r2/r3)));         % ekvation XVI 
    Vk=((r3^2)*pi*hk)/3;        % ekvation XVII 
    Vk2=((r2^2)*pi*(hk-t))/3;   % ekvation XVIII 
    V3=Vk-Vk2;                  % ekvation IXX 
    V4=1.7*(r3^3)*pi;           % ekvation XXII 
    m=po*(V3+V4);               % ekvation XXI 
    S2=(r3^2)*pi;               % ekvation XXIV 
    cm=V1/(po*(c^2)*(S2^2));    % ekvation XXV 
    wo=1/(sqrt(m*cm));          % ekvation II 
    fh=wo/(2*pi);               % ekvation I 
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% Beräkning av resonansfrekvensen vid optimerat hölje med förenklad formel 
Fh=1/((2*pi)*(sqrt((((t/3)*(((r3^2)/(1-(r2/r3)))-((r2^2)*... 
((1/(1-(r2/r3)))-1))))+(1.7*(r3^3)))*(((r1^2)*h)/(3*(c^2)*(r3^4))))));  
% ekvation XXVII 
     
    fhvektor=[fhvektor,fh];     % Frekvensen sparas i en vektor 
    r3vektor=[r3vektor,r3];     % Radien sparas i en vektor 
end 
   
r3vektor=r3vektor.*1000;      % Radierna omvandlas till millimeter 
fhvektor=fhvektor./1000;      % Frekvenserna omvandlas till kHz 
plot(r3vektor,fhvektor,...    % Frekvenserna plottas mot radierna  
    r3vektor,f/1000);         % samt visar ursprungliga resonansfrekvensen 
  
xlabel('Radie r3'); 
ylabel('Resonansfrekvens'); 
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Bilaga VII – Gallerutformningar 
Sex stycken olika gallerutformningar togs fram för att undersöka vilken som var optimal för 
produkten. De CAD-filer som skapades renderades och redovisas i denna bilaga. 
För att kunna undersöka hur mycket ljud som släpps ut ur den ursprungliga konformade ytan 
togs först en sådan fram. Denna fick agera referens för testerna och visas i Figur V. 

Figur V. Referensprov med konisk öppning sett ovanifrån samt underifrån 

Gallerförslag 1; ”Rutnät med rak undersida” är ett enkelt rutnät med en millimeter tjocka stag 
som sitter i en konformad yta. Gallerförslag 1 visas i FigurVI . 

Figur VI. Galler utformat som ett rutnät sett ovanifrån, underifrån samt implementerat i produkten 

Gallerförslag 2; ”Rutnät med sned undersida” är en utveckling av gallerförslag 1 där 
undersidan på gallret har försetts med skarpa kanter för att undersöka om en sådan utformning 
ger ett större ljudutsläpp. Detta förslag visas i Figur VII. 

Figur VII. Samma som ovan men där gallret försetts med taggar på undersidan 

Gallerförslag 3; ”Hålnät” är ett klassiskt högtalargaller med många små hål. Detta visas i 
Figur VIII. 
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Figur VIII. Galler med små öppningshål sett ovanifrån, underifrån samt implementerat i produkten 

Gallerförslag 4; ”Hjulekrar” är utformat som ekrarna hos ett hjul med en liten cirkel mitt i 
gallret. Gallerförslag 4 visas i Figur IX. 

Figur IX. Galler formad som ekrar på ett hjul sett ovanifrån, underifrån samt implementerat i 
produkten 

Gallerförslag 5; ”Spindelnät” är ett katigt galler med många små stag som ger ett utseende likt 
ett spindelnät. Detta förslag visas i Figur X. 

Figur X.  Kantigt galler sett ovanifrån, underifrån samt implementerat i produkten 

Gallerförslag 6; ”Upphöjt rutnät” är likadant som gallerförlag ett men istället för att vara plant 
längs höljets ovansida så är gallret upphöjt i en cirkulär bana med högsta punkt två millimeter 
över höljet. Detta visas i Figur XI. 

Figur XI. Upphöjt galler med rutnät sett ovanifrån, underifrån samt implementerat i produkten 
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Bilaga VIII – Gallertester 
För att se vilken utformning som var lämplig för ett skyddsgaller över högtalarna på 
produkten testades sju olika galler som visas i Figur XII. Resultatet visas i Tabell VI.  

 
Figur XII. De sju varianter på galler som testades 

Tabel VI. Resultat vid test av ljudtrycksnivåer för olika galler 
 Test 1 

[dBA] 
Test 2 
[dBA] 

Test 3 
[dBA] 

Medel [dBA] Skillnad från 
referens [dBA] 

Utan galler 114,5 114,4 114,8 114,6 +0,7 

Referensgaller 114,1 113,7 114,0 113,9  

Galler 1 111,9 112,2 111,9 112 -1,9 

Galler 2 111,7 111,7 111,8 111,7 -2,2 

Galler 3 109,8 109,8 109,8 109,8 -4,1 

Galler 4 112,2 112,2 112,2 112,2 -1,7 

Galler 5 111,3 110,0 111,0 110,8 -3,1 

Galler 6 112,7 112,7 112,6 112,7 -1,2 

En ytterligare möjlighet för skydd av högtalare var med hjälp av högtalarmembran. 
Membranet monterades först direkt på högtalaren och därefter på gallret, se Figur XIII, för att 
undersöka om det gav någon skillnad. Ett membran av modell Saati Acoustex 032 
undersöktes och resultatet visas i Tabell VII. 

 
Figur XIII. Membran monterat på högtalare t.v samt på galler t.h. 

Tabell VII. Resultat vid test av ljudtrycksnivåer med membran 
 Test 1 

[dBA] 
Test 2 
[dBA] 

Test 3 
[dBA] 

Medel [dBA] Skillnad från 
referens [dBA] 

Utan galler  114,5 114,4 114,8 114,6 +0,7 

Endast  
galler 6 

112,7 112,7 112,6 112,7 -1,2 

Endast membran 111,9 111,7 112,0 111,9 -2,0 

Membran*  
+ galler 6 

110,0 109,8 109,6 109,8 -4,1 

Membran**  
+ galler 6  

110,6 110,7 110,6 110,6 -3,3 

*Membran monterat på högtalare 
**Membran monterat på galler 
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Bilaga IX – Prototypbygge 
De prototyper som beställdes från WE DO AB genomgick en försköningsprocess av 
teknologen eftersom tanken med dem var att använda som utställningsexemplar. Detta 
genomfördes i fyra steg efter det att prototypen kom ut ur skrivaren då den såg ut som i Figur 
XIV. 

 
Figur XIV. Prototypens utseende då den kom ut ur 3D-skrivaren 

Det första steget mot fulländning var att sandpappra bort de värsta ojämnheterna på 
prototypen. Detta utfördes med ett sandpapper med grovheten 120. Resultatet av detta steg 
visas i Figur XV.  

 
Figur XV. Prototypens utseende efter att den bearbetats med grovt sandpapper 

Steg två i försköningen var att sprutspackla detaljerna. Detta medför att ojämnheterna i 
detaljerna fylls upp och en slät modell erhålls. För att undvika att logotypen fylldes igen av 
sprutspacklet tejpades denna över. Prototypens utseende efter detta steg visas i Figur XVI.  

 
Figur XVI. Prototypens utseende efter att den sprutspacklats 
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Efter att detaljerna sprutspacklats användes ett sandpapper med grovheten 320 för att erhålla 
helt släta detaljer. För att uppnå önskat resultat utfördes steget med sprutspacklet samt detta 
steg två gånger. Resultatet efter den andra putsningen visas i Figur XVII. 

 
Figur XVII. Prototypens utseende efter att den bearbetats med fint sandpapper 

Det avslutande steget i förfiningsprocessen var att måla detaljerna. Målningen utfördes med 
en svart sprayfärg. Prototypens utseende efter detta steg och således det slutgiltiga utseendet 
hos prototypen visas i Figur XVIII. 

 
Figur XVIII. Prototypens utseende efter att den målats svart. 

Två exemplar av denna prototyp togs fram. Exemplar nummer två förbättrades något innan 
den skrevs ut genom att o-ringsskåran fördjupades 0,3 millimeter och den läpp som trycker 
ner o-ringen förlängdes samma längd. Därefter förfinades den på samma sätt som föregående 
exemplar.  
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Bilaga X – Montering av testprototyp 
Monteringen av prototypen genomfördes på samma sätt som den riktiga produkten är tänkt att 
monteras. Hur denna montering skedde steg för steg redovisas i denna bilaga. 
Monteringen började med att den utskurna A-PET plasten limmades fast över öppningen för 
lysdioden med hjälp av limmet Loctite 406. De komponenter som användes i detta steg och 
resultatet visas i Figur IXX  

 
Figur IXX. Lysdiodfönstret limmas fast på höljet 

Nästa steg var att limma fast adhesiven på höljets överdel. Komponenterna som användes och 
resultatet av detta steg visas i Figur XX. 

 
Figur XX. Adhesiven monteras på undersidan av höljets överdel 

Efter det modifierades o-ringsnöret till rätt längd med en skalpell och lim innan det placerades 
i skåran på höljets underdel. Dessa komponenter och resultatet visas i Figur XXI. 

 
Figur XXI. O-ringsnöret modifierades och placeras i skåran på höljets underdel 
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Sedan monterades höljet till kontaktdonet fast i dess avsedda hål. Komponenter och resultat i 
detta steg visas i Figur XXII. 

 
Figur XXII. Höljet till kontaktdonet monteras 

Nästa steg var att montera kretskortet i höljets underdel genom att den placerades i lådan och 
sköts in genom höljet för kontaktdonet. Hur detta steg utfördes visas i Figur XXIII. 

 
Figur XXIII. Montering av kretskort 

Därefter kunde höljets överdel och underdel monteras ihop med hjälp av skruvar. Även tätningsbrickor 
adhesiv och o-ringsnöret var viktiga att få på rätt plats i detta steg. Komponenterna och resultatet av 
detta steg visas i Figur XXIV 

 
Figur XXIV. Hopmontering av höljet 
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Det sista steget för monteringen var att montera dit kardborrebanden. För att underlätta en 
demontering placerades dessa ej över skruvhålen. Komponenterna och resultatet för detta steg visas i 
Figur XXV. 

 
Figur XXV. Montering av kardborre 

Därefter var prototypen klar för tester och slutresultatet visas i Figur XXVI. 

 
Figur XXVI. Färdigmonterad testprototyp 
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Bilaga XI – Test av ljudtrycksnivå 
Ljudtrycksnivån mättes först upp utomhus på en öppen plats där risken för eko ansågs 
minimal. Prototypen monterades på skölden och avstånden som undersöktes var 1, 2, 5 samt 
10 meter framför skölden och 1 samt 2 meter bakom skölden. Resultatet visa i Tabell VIII. 

Tabell VIII. Resultat vid test av ljudtrycksnivåer utomhus 
Avstånd Test 1 Test 2 Medelvärde 

1 m framför 117,5 dB(A) 117,5 dB(A) 117,5 dB(A) 

2 m framför 112,0 dB(A) 111,8 dB(A) 111,9 dB(A) 

5 m framför 104,7 dB(A) 104,7 dB(A) 104,7 dB(A) 

10 m frmför 92,4 dB(A) 93,0 dB(A) 92,7 dB(A) 

1 m bakom 87,7 dB(A) 87,7 dB(A) 87,7 dB(A) 

2 m bakom 84,6 dB(A) 84,6 dB(A) 84,6 dB(A) 

Ljudtrycksnivån mättes därefter upp i ett rum på avstånden 0.1, 1 samt 3 meter framför 
testprototypen och 0.1, 1 samt 3 meter bakom testprototypen då den var monterad på en sköld. 
Två tester utfördes per avstånd och resultat redovisas i Tabell IX. 

Tabell IX. Resultat vid test av ljudtrycksnivåer inomhus 
Avstånd Test 1 Test 2 Medelvärde 

0,1 m framför 118,6 dB(A) 118,7 dB(A) 118,65 dB(A) 

1 m framför 113,7 dB(A) 113,9 dB(A) 113,8 dB(A) 

3 m framför 106,0 dB(A) 106,5 dB(A) 100,7 dB(A) 

0,1 m bakom 103,2 dB(A) 102,0 dB(A) 102,6 dB(A) 

1 m bakom 100,7 dB(A) 100,7 dB(A) 100,7 dB(A) 

2 m bakom 101,8 dB(A) 101,8 dB(A) 101,8 dB(A) 
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Bilaga XII – Ritningsunderlag 
Ritningsunderlag togs fram på följets överdel och underdel. Dessa ritningar visas i denna 
bilaga. 
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