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Sammanfattning 

Examensarbetet har omfattat en komplett produktutveckling. Detta har lett till en ny 

produkt som företaget SenseGraphics ska vidareutveckla och förhoppningsvis producera. 
Jobbet har kantats av utmaningar vad det gäller tekniken och de begränsningar företaget 

satt på projektet. Arbetet inleddes med en förstudie för att skapa förståelse för de produkter 
som skulle sammanfogas. Sedan togs olika koncept fram och därefter valdes det bästa 
konceptet ut. Detta koncept modellerades sedan i CAD och ritningarna från det användes 

för att bygga en prototyp. Examensarbetet avslutades med en presentation hos de 
inblandade företagen. 
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Abstract 

This thesis has included a complete product development. It has led to a whole new 

product that SenseGraphics probably will further enhance and in the future take to 
production. The job has been full of obstacles regarding both technical problems and 

limitations set by the companies active in the project. The thesis started out with a pilot 
study of the two products that was about to merge together. After that a number of 
concepts emerged and the best one was chosen with some help from different matrices. 

This concept was then created first as a 3D-model and at last as a full scale prototype. The 
thesis was ended by a presentation on both the companies and at Linköpings universitet.   
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1 Inledning 

1.1 Ordlista 

I uppsatsen förekommer en del branschspecifika uttryck, dessa förklaras kort nedan: 

 Eye tracking – teknik för att få information vilken riktning en människas ögon har. 

 Eye tracker – utrustning som använder ”eye tracking” för insamling av data.  

 Haptik – att styra elektronik med rörelse och få respons med hjälp av känseln1. 

 Haptisk hårdvara – verktyg med in- och utsignal i form av känsel.  

 Polarisering – riktning för ljusvågor, kan ha linjär eller cirkulär utbredning2 

 Fokalplan – arbetsbänkens spegelbild av bildskärmen.  

 Spionspegel – spegel som både kan släppa igenom och reflektera ljus beroende på 
vilken sida av spegeln ljuskällan befinner sig.  

1.2 Bakgrund 

På marknaden för neurologisk rehabilitering finns en mängd produkter som används för att 
öva upp den motorik som oftast går förlorad vid till exempel en stroke. Det kan vara allt 

från vanliga pussel till avancerade arbetsbänkar där patienten får interagera med hjälp av 
känsel i en virtuell värld. När produkter liknande det sistnämnda hjälpmedlet används har 

forskare och doktorer stort intresse av att få veta responstid hos patienten. I dagsläget är 
man hänvisad till magnetröntgen eller EKG-analyser för att tillgodose sig den 
informationen. Dessa undersökningar är både tidskrävande och kostsamma.  

Om man på något vis kunde se var patienten tittar vid en specifik tidpunkt skulle man 
kunna räkna ut hur lång tid det tar innan patienten reagerar. All den information som 

forskarna då kan erhålla skulle kunna leda till nya upptäckter inom neurologin. 

Företaget SenseGraphics är i huvudsak ett mjukvaruföretag som tillverkar H3DAPI, ett 
gränssnitt mellan haptisk hårdvara och dator. Denna mjukvara används för tillfället bara 

inom forskning och utbildning men förväntas snart säljas på licens till företag inom 
branschen för medicinteknik. Förutom själva mjukvaran tillverkar företaget även 

hårdvarulösningar, däribland deras virtuella arbetsbänkar. Eftersom marknaden efterfrågar 
en produkt som kan minska kostnaderna vid neurologisk rehabilitering är företaget 
intresserad av att starta utvecklingen av en ny arbetsbänk. 

Ett samarbete har etablerats mellan SenseGraphics och Tobii, världsledande på ”eye 
tracking”. Deras produkter utmärker sig eftersom de fungerar för olika sorts ögon, med 

glasögon och linser samt att de tillåter stora huvudrörelser utan att tappa kontakten med 
ögonen. Tillsammans med Tobiis produkter finns stora förutsättningar för att kunna bygga 
en fungerande produkt. Med hjälp av detta arbete och de båda företagens expertis så 

kommer en ny effektivare arbetsbänk kunna utvecklas. 
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1.3 Syfte och mål 

Intentionen med detta examensarbete är att studera SenseGraphics arbetsbänkar och Tobiis 
olika ”eye trackers” för att se om en integration mellan dessa produkter är möjlig. Om det 

är möjligt ska det inledas en utveckling av en ny produkt. 

Eftersom examensarbetet är under en begränsad tidsperiod är målsättningen med uppsatsen 

att dokumentera den teoretiska bakgrunden till produktintegrationen. Detta för att 
underlätta fortsatt utveckling av den blivande produkten. Håller den planerade 
arbetsgången så är förhoppningen att hinna bygga en prototyp av produkten.  

1.4 Frågeställningar 

Uppsatsen avser att behandla följande frågor: 

 Är integrationen mellan SenseGraphics arbetsbänk och Tobiis eye tracker möjlig? 

 Hur optimeras konstruktionen för lägst pris med bibehållen prestanda? 

 Hur placeras eye trackern för bästa prestanda? 

 Hur kan produkten utformas med så låg vikt som möjligt? 

1.5 Avgränsningar 

Avgränsningar gällande valet av eye trackers är gjort till Tobiis då deras är enkla att 
använda och fungerar på nästan alla människor3. För att arbetet inte ska bli allt för 

omfattande kommer någon av de tidigare produkternas reflektionslösningar att användas. I 
enlighet med Bilaga 1 Kravspecifikation begränsar sig examensarbetet till sekventiell och 

polariserande teknik, båda dessa tekniker förklaras i den tekniska referensramen.  

1.6 Metod 

1.6.1 Informationssökning 

I inledningen av examensarbetet inhämtades information om Tobiis olika produkter och 

deras verksamhet. Arbetet fortsatte sedan med att söka information om hur olika 3D-
tekniker fungerar och deras för- och nackdelar, här användes SenseGraphics personal till 

stor del men även frisökningar på internet gav en del uppslag. Utformningen av 
kravspecifikationen formades i samråd med handledaren, för att skapa denna användes en 
mall från en designkurs4. Information om optiska lösningar har inhämtats dels från 

frisökningar på internet och dels från en mailkorrespondens med en professor vid 
Linköpings universitet5. 
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1.6.2 Planerad arbetsgång 

Arbetet genomfördes under tio veckor, nedan beskrivs planeringen veckovis. En enkel 
grafisk version av detta finns nedanför stycket i Figur 1 och en utförligare i Bilaga 2 
Tidsplan. 

1. Skrivande av tidsplan, kravspecifikation och rapportmall. Test av eye tracker, 
haptisk utrustning och olika 3D-tekniker. 

2. Fortsatt test av utrustning, generera olika lösningar på uppkomna problem under 
test. Fortlöpande skrivning av examensarbete från denna vecka.  

3. Ta fram koncept samt fortsatt test av utrustning. 

4. Samma som vecka 3. 
5. Finputsa koncepten och val av koncept tillsammans med företaget.  

6. Skapa ritning för det nya konceptet.  
7. Anskaffa de material som krävs för prototypen, påbörja bygge av prototyp.  
8. Fortsatt byggande av prototyp. 

9. Fortsatt bygge och test av prototyp. 
10. Redovisning för SenseGraphics och framläggning vid Linköpings universitet. 

 

 

 

 

 

Figur 1. Planerad arbetsgång 

1.6.3 Verklig arbetsgång 

Första veckan inleddes med ett möte hos tobii och utkvittering av eye trackers. Därefter 
upprättades en testrigg där projektets tester utfördes. Redan under första veckan skapades 
kravspecifikationen, tidsplanen och dispositionen för rapporten.  

Under andra och tredje veckan fortsatte rapportskrivningen med inhämtning av 
bakgrundsinformation om olika 3D-tekniker. Tester utfördes med olika kombinationer av 

3D-glasögon och eye trackers. 

Den fjärde veckan genomfördes uträkningar av minimåtten för projektorskärmen och 
skissning av olika designlösningar. 

De tre följande veckorna skapades nya koncept och dessa ställdes mot varandra i olika 
beslutsmatriser. Ett brainstormingmöte fullföljdes för att generera tänkta kundkrav. Flera 

tester av eye trackers i kombination med spegel och 3D-glasögon utfördes. 

De sista veckorna ägnades åt att rita upp det nya konceptet i CAD-programmet 
ProENGINEER. Därefter användes denna modell för att bygga prototypen av den nya 

produkten. För att göra presentationen mer professionell skapades en video för hur den nya 
produkten kan sättas ihop. Avslutningsvis hölls presentationen med representanter från 

både tobii och SenseGraphics i tobiis lokaler.  

 
Prototypbygge 

   
Förstudie Konceptidé Konceptval 
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1.6.4 Verktyg för produktutveckling 

För att ta reda på vilka krav som framtida kunder skulle kunna ställa på produkten 
användes personalen på SenseGraphics. När tekniska lösningar skulle genereras togs den 
hårdvaruansvarige, tillika handledaren på företaget, till hjälp. Vid båda tillfällena användes 

brainstorming för att ta fram nya idéer. Brainstormingen genomfördes i öppen 
diskussionsgrupp och resultatet skrevs ihop till en lista . Resultatet från brainstormingen 

finns att läsa i Bilaga 3 Viktighet.  

För att sedan se vilka tekniska lösningar som skulle prioriteras vid produktutvecklingen 
användes ett så kallat kvalitetshus (QFD-matris6). Detta verktyg ger ett värde per teknisk 

lösning som kan användas i vidare beslutsmatriser. Analysen finns i Bilaga 4 Kvalitetshus 
(QFD). 

Då koncepten genererades användes en morfologisk matris för att ta fram de koncept som 
skulle kunna användas för vidareutveckling. Denna finns att läsa i Bilaga 5 Morfologisk 
matris. 

Vilka koncept som skulle vidareutvecklas togs fram genom två olika beslutsmatriser. Först 
användes en enklare analys som kallas Pughs matris, denna tar inte hänsyn till värdet som 

framställdes genom QFD-matrisen för produktens tekniska egenskaper. Därefter användes 
en avancerad analys med hänsyn just till egenskapernas värde. Dessa matriser finns att läsa 
vidare i Bilaga 6 Basic decision matrix och 7 Advanced decision matrix. 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 SenseGraphics Immersive Workbench 

För att få en bild av produkterna som ska integreras granskades SenseGraphics Display 
300, detta för att se hur en displaylösning kan vara uppbyggd. Denna helhetslösning 

används för att återge virtuella objekt som man kan ta på och få respons i form av känsla. 
En applikation för denna produkt är strokerehabilitering, patienten får då enklare uppgifter 

och kan även få stöd av haptiken att utföra dessa. Själva stommen (1) på produkten är 
byggd i trä och består av en platta där en speciell datorskärm med stöd för 3D-stereo (2) 
monteras. Denna skärm reflekteras i spegeln (3) och skapar ett fokalplan (4) där den 

haptiska hårdvaran har sitt rörelseområde. På detta sätt skapas en virtuell arbetsvolym som 
ser ut att vara under spegeln precis där användarens händer arbetar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Ritning av SenseGraphics Display 300 med referenser 

2.2 Eye tracking 

Det finns flera olika sätt att ta reda på var en människas blickriktning för dess ögon är, här 
nedan beskrivs den mest allmänna metoden som bland annat Tobii använder sig av. Den 

fysiska delen av tekniken är relativt enkel. Ett mänskligt öga absorberar allt ljus som når 
pupillen, det ljus som träffar resterande del av ögat reflekteras tillbaka mot ljuskällan. Eye  
trackern använder sig av detta genom att sända ut en IR-signal som reflekteras i hela ögat 

förutom i pupillen. När ljuset sedan når eye trackern registreras det reflekterade ljuset av 
utrustningen med hjälp av en kamera. Den bild som eye trackern får av ögonen är ganska 

lik verkligheten och med hjälp av matematiska formler kan eye trackern räkna ut vilken 
riktning personens ögon har. Denna teknik används i dagsläget till 
marknadsundersökningar och som kommunikationshjälpmedel för handikappade som både 

har tal- och motorikproblem.7 
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2.3 3D-teknik 

Redan på mitten av 1800-talet började människan experimentera med teknik för att se 
bilder i 3D. Utvecklingen har gått framåt och filmen har hunnit bli tredimensionell och 

sedan fotbolls VM 2010 har de första TV-programmen i 3D nått Europa8. 

För att uppnå en 3D-effekt måste två bilder visas separat för varje öga. Detta kan göras på 

ett flertal olika sätt men för tillfället dominerar två tekniker marknaden; sekventiell och 
polariserande, dessa presenteras nedan samt autostereoskopisk teknik. I nuläget använder 
SenseGraphics bara sekventiell teknik i sina displaylösningar, men företaget har intresse av 

att testa nya lösningar. 

2.3.1 Polariserande teknik 

Den polariserande tekniken är, som de flesta 3D-lösningar i dagsläget, baserat på att 
utövaren använder ett par speciella glasögon. Dessa är passiva och kräver därför inga 

batterier eller synkroniseringssignal. Uppsättningen fungerar genom att det ljus som källan 
sänder ut polariseras vertikalt för vänsterögat och horisontellt för högerögat. När sedan 

ljuset når glasögonen släpper de bara in det ljus som är anpassad för vartdera ögat (se Figur 
4). I moderna uppställningar används cirkulär polarisation men principen är densamma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Principskiss för horisontell/vertikal polarisering9 
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2.3.2 Sekventiell teknik 

I likhet med den polariserande tekniken används även här glasögon. I det här fallet är 
glasögonen uppbyggda av en LCD-skärm framför varje öga. Dessa skärmar växlar mellan 
att vara svarta och genomskinliga för vartannat öga. Detta synkroniseras med datorskärmen 

så att varje öga bara får sin egna unika bild.  

Fördelar med denna teknik är att användaren kan flytta huvudet utan förlora 3D-effekten 

och att skärmarna är billiga. Nackdelen är att glasögonen kräver  batteri och 
synkroniseringssignal från datorn. 

2.3.3 Autostereoskopisk teknik 

Den sista tekniken är den enda av de som inte kräver glasögon. Tekniken kan appliceras på 

olika sätt men det vanligaste är med hjälp av lentikulär lins. Detta innebär att skärmen 
producerar en bild vars ljus vinklas åt olika håll och därför uppfattas som två olika bilder 
för vartdera ögat (se Figur 4). Tekniken återfinns ofta på reklamprodukter som vill skapa 

en känsla av djup eller rörelse. Problemet med denna lösning är att tekniken är mycket dyr 
och skärmen kräver att ganska långt avstånd från betraktaren för att fungera 10. Med dessa 

egenskaper lämpar sig inte denna teknik för den blivande produkten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Autostereoskopisk bildskärm med lentikulär lins11 
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2.4 Haptisk hårdvara 

Haptisk hårdvara som begrepp betyder all mekatronik som använder känsel som insignal 
och utsignal. Några exempel på olika haptiska enheter är hjälmar, västar och de vanligaste; 

handhållna enheter av olika slag. Som vanlig konsument använder du haptik nästan varje 
dag då det förekommer i till exempel mobiltelefoner och spelkontroller12. De industriella 

enheter som finns på marknaden består ofta av en kula eller en penna på en ledad arm som 
man kan röra i tre dimensioner. SenseGraphics displaylösningar har, genom gränssnittet 
H3DAPI, stöd för flertalet av marknadens produkter.  

De haptiska enheter som styrs med handen kallas för stylus. De stylus som är enklast 
uppbyggda består av en 3-ledad arm, en vridbar penna, en mikroprocessor och tre 

elmotorer. Detta ger att enheten kan ta upp rörelse i tre dimensioner, rotation i tre 
dimensioner och enheten kan ge återkoppling med krafter i tre dimensioner. Ett exempel på 
en sådan produkt är SensAble PHANTOM Omni (se Figur 5). När användaren håller i 

pennan och gör en handrörelse genererar elmotorerna en ström, denna registreras av 
mikroprocessorn som sänder information om aktuell position till datorn. När datorn sedan 

har behandlat informationen skickar den tillbaka data om hur mycket kraft motorerna ska 
generera ut till handen. Detta sker med en uppdateringsfrekvens på 500 till 6000 Hz men 
vanligtvis används 1000 Hz13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. SensAbles PHANTOM Omni14 



14 

 

3 Tester och beräkningar 

3.1 Displayenheten 

3.1.1 Storlek 

De haptikenheter som är aktuella för den blivande arbetsbänken är listade i 

kravspecifikationen och även i Tabell 1 nedan. Dessa enheters arbetsområde är det som 
sätter begränsningen för hur stor bildskärmen måste vara för att kunna hantera enheternas 
fulla potential. Med hjälp av värdena på haptikenheternas arbetsområde i bredd och 

djupled kan man beräkna det värde som sätter begränsningen för storleken. Resultatet av 
dessa beräkningar gav att skärmen måste vara minst 32 tum, vidare beräkningar går att läsa 

i Bilaga 8 Haptiska enheter. 

Tabell 1. Sammanställning av arbetsområde för haptiska enheter 

 

Haptiska enheter Bredd (mm) Djup (mm) 

Haption Vitouse 3D15-25 644 350 

Force Diemension delta 3/6 400 260 

SensAble PHANTOM Premium 1.5 381 191 

Maximala mått för arbetsområde 644 350 

 

3.1.2 Bildkälla 

För att utesluta en del alternativ innan det kommer till konceptgenereringen diskuteras i 

detta stycke vilka bildkällor som är aktuella för blivande produkten. Målsättningen var att 
få fram en representant av varje typ.  

De bildkällor som i dagsläget klarar kravet på 3D-stereo och den upplösning som är angett 
i kravspecifikationen är TV-apparater av LCD och plasmatyp samt DLP-projektorer. 

När det kommer till TV-apparater är valet enkelt då det bara finns en TV-apparat på den 

svenska marknaden som ligger inom rätt storleksområde15. Detta är en LCD-TV och är av 
modellen UE32C8705 från tillverkaren Samsung. 

På marknaden för projektorer med prestanda som överrensstämmer med 
kravspecifikationen finns det tre produkter16. De är Acer H5360, Optoma HD67 och 
ViewSonic PJD6531w. Dessa tre har liknande prestanda men den som utmärker sig är 

ViewSonics projektor. Egenskapen som gör ViewSonics projektor unik är dess kastavstånd 
(avståndet från projektor till duk) som endast är 0,4 meter medans motsvarande är 1 meter 

för konkurrenterna. Valet av projektor grundas på denna egenskap då detta underlättar 
montaget av projektorn och kan minimera storleken på arbetsbänken. Hädanefter kommer 
ViewSonic PJD6531w benämnas projektorn. 
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3.2 Eye tracker 

Den ena av de eye trackers som projektet har tillgång till var av undersökningstyp där den 
vanliga användningen består i analyser av människors sätt att interagera med nya 

produkter, denna kallas X120. Den andra eye trackern är designad för att kunna byggas in i 
andra företags produkter (IS-Z1). Bild på dessa finns i Bilaga 9 Eye trackers. Dessa två 

skiljer sig i både uppbyggnad, utseende och egenskaper. Till exempel kräver X120 ett 
avstånd på 50-80 cm17 till betraktaren medans IS-Z1 kräver ett avstånd på 45-65 cm18. När 
bekantskap stiftats med de eye trackers projektet hade att tillgå började tester i 

kombination med 3D-glasögon och spegel, resultaten går att läsa nedan.  

3.2.1 Test med sekventiell teknik 

Det första som testades var att använda aktiva glasögon i kombination med samtliga eye 
trackers. Här påträffades ett stort problem direkt, glasögonen började blinka i oregelbundna 

mönster och tappade därför 3D-effekten. Anledningen till problemet är troligen interferens 
mellan signalen som eye trackern skickar ut och styrsignalen som 3D-glasögonen tar emot. 

Detta problem skulle teoretiskt sett kunna avlägsnas med hjälp av olika optiska filter. En 
lösning skulle kunna vara linjärt polariserande filter. Dessa filter kan exempelvis sättas på 
glasögonens mottagare och på eye trackern, i den lösningen skall filtren vara vridna 

vinkelrät mot varandra för att blockera signalen. En annan lösning kan vara att linjärt 
polarisera signalen för sändaren och mottagaren för glasögonen så att interferens försvåras, 

i det fallet vänds filtren åt samma håll. Båda dessa test har genomförts utan lyckade 
resultat, det visade sig att de filter som företaget har tillgång till inte blockerade det 
infraröda ljuset. 

Under testen upptäcktes att räckvidden för eye trackern var mycket begränsad medans 
glasögonens styrsignal kunde färdas långa sträckor. Styrsignalen till glasögonen verkade 

även reflekteras i omgivningen. Detta ledde till slutsatsen att man borde kunna avskärma 
mottagaren fysiskt från eye trackerns signal. Detta test gav lyckat resultat.  

Den sista och absolut enklaste lösningen är att använda glasögon som inte har IR-

mottagare. Vid examensarbetets början fanns inga lösningar av den sorten men 
efterforskningar visade att leverantören skulle lansera en ny produkt efter examensarbetets 

slut. Dessa lösningar använder då radiofrekvens för att skicka synkroniseringssignalen till 
glasögonen. 

3.2.2 Test med polariserande teknik 

Som beskrivet tidigare i kravspecifikationen så finns det ytterligare en 3D-teknik som är 

aktuell för arbetsbänken, polariserande teknik. Utseendet på dessa glasögon påminner om 
ett par vanliga solglasögon med enda skillnaden att glasögonen vrider ljusets polarisation. 
Dessa glasögon är passiva vilket innebär att de inte behöver styrsignal och påverkas därför 

inte av eye trackern. Resultatet vid test med eye trackern var mycket goda. Det problem 
som uppstod var att glasögonbågarna skymmer IR-signalen vid vissa extrema vinklar och 

stör därför den pågående eye trackingen. Detta problem är inget hinder för integrationen 
och kan således försummas. 
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3.2.3 Test med spegel 

För att möjliggöra olika montage av eye trackern gjordes test med spegel och eye tracker i 
kombination (se Figur 6). Spegeln som används i arbetsbänken är en så kallad spionspegel 
men fungerar som en vanlig spegel för eye trackern. Test gjordes med eye trackern både 

rättvänd och upp och ner. Även här testades uppställningen med 3D-glasögon för att 
säkerhetsställa funktionaliteten.  

Tobiis X120 var svårast att använda i denna uppställning då eye trackern tappade kontakt 
med ögonen vid mindre huvudrörelser. IS-Z1 klarade uppgiften bättre och tack vare den 
något kortare minimiavståndet till betraktaren så blev arbetsställningen bra utan att flytta ut 

eye trackern allt för långt från spegeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Montage för test av reflektionslösning, bilden är skalenlig 

3.3 Materialval 

Den blivande produkten kommer att tillverkas i väldigt små kvantiteter och i första hand 

säljas till forskarteam. Med det i åtanke så måste kostnaden för materialet hållas på en låg 
nivå då företaget vill göra en så stor vinst som möjligt. Eftersom produkten är av det dyrare 
slaget måste den fortfarande ha en gedigen kvalitétskänsla för att kunna rättfärdiga det pris 

företaget väljer att sätta.  

De material som företaget varit i kontakt med tidigare är plywood och aluminium, men 

företaget är nu intresserade av att testa att arbeta i plast. Företagets leverantörer kan idag 
erbjuda aluminium och plywood och företaget har med hänsyn till projektet knutit en 
plastleverantör till sig. Den plastsort som leverantören har rekommenderat är polykarbonat 

och SenseGraphics går efter leverantörens linje.  

För att montera de befintliga produkter som företaget tillverkar används skruvförband från 

IKEA till deras Display 300 och till 3D-LIW används de skruvfästen som leverantören 
AluFlex tillhandahåller. En målsättning som företaget har är att minimera antalet förband 
och förbandssorterna. Denna målsättning stämmer väl överrens med kundkraven, mer om 

detta går att utläsa i QFD-matrisen i Bilaga 4 Kvalitetshus (QFD). 
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4 Resultat 

4.1 Konceptgenerering 

För att ta fram ny koncept användes en morfologisk matris. Här togs alla varianter av 
tekniska lösningar upp och blandades ihop till tre stycken kompletta lösningar. Dessa 

lösningar återfinns i Tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Resultatet från morfologiska matrisen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Koncept 2” togs fram för att likna den befintliga produkten Display 300, detta för att 
använda som referens i konceptval senare. ”Koncept 1” är den lösning som företaget har 
uttryckt störst intresse för och ”Koncept 3” är en idé för företaget att jobba med i framtiden 

då vissa lösningar i detta koncept inte är fullt färdigutvecklade. Fullständig matris kan läsas 
i Bilaga 5 Morfologisk matris. 

4.2 Konceptval 

Efter att koncepten genererats användes två olika beslutsmatriser. Den ena är för att snabbt 
urskilja vilka koncept som är värda att jobba vidare med och den andra för att avgöra vilket 

koncept som är bäst lämpat för utveckling. 

Koncept 1 

Polariserande 

ViewSonic 
PJD6531w +filter 

Tobii IS-Z1 

Reflekterande 

Polykarbonat 

Modulddesign 

X-design 

Koncept 2 

Sekventiell (IR) 

Samsung 
UE32C8705 

Tobii IS-Z1 

Direkt 

Plywood/MDF  

Konventionell 

Funktionell 

design 

Koncept 3 

Sekventiell (RF) 

ViewSonic 
PJD6531w  

Tobii X120 

Reflekterande 

Aluminium 

Moduldesign 

A-design 
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4.2.1 Basic decision matrix 

Den enkla matrisen bygger på att sätta ett koncept som referens och sedan jämföra de 
andra med det konceptet. Är konceptet bättre än referensen på en av egenskaperna så sätts 
ett plustecken ut, är konceptet lika bra som referensen sätts en nolla ut och om det är sämre 

får konceptet ett minustecken på den egenskapen. I slutändan summeras antal plus- och 
minustecken och det värdet vägs mot de andra konceptens motsvarighet. Resultatet blev 

som väntat att ”Koncept 1” utmärkte sig som den bästa produkten, dock så är det ingen av 
koncepten som kan uteslutas i detta skede då summorna var snarlika. Hela matrisen finns 
att läsa i Bilaga 6 Basic decision matrix. 

4.2.2 Advanced decision matrix 

Sista instansen innan produkten ska börja ta form är att använda en avancerad matris. Detta 
verktyg tar, till skillnad från den enkla matrisen, hänsyn till det värde för egenskaperna 
som genererats i QFD-analysen (se Bilaga 4 Kvalitétshus (QFD)). Hela matrisen återges 

nedan i Tabell 3. 

Tabell 3. Advanced decision matrix 

 

Egenskaper Relativ viktighet Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 

Billigt material 5,0 3 5 2 

Lätt material 7,5 4 3 5 

Små paket ("knockdown") 4,9 4 5 1 

Moduluppbyggd 14,8 5 1 5 

Kabelkanaler 9,2 3 3 5 

Ytbehandlad med färg 6,3 5 4 2 

CE-certifiering 4,4 3 3 3 

Kvalitétsmaterial 11,5 4 2 5 

Få och samma förband 19,3 4 5 2 

Touchscreen 4,8 3 3 3 

Antistatiskt material 4,2 3 4 2 

Symmetrisk design 8,1 4 4 2 

Summa 45 42 37 

Summa viktighet x konceptvärde 394 336 333 

Rangordning 1 2 3 

 

I denna matris framgår det på samma sätt som i ”Basic decision matrix” att Koncept 1 är 
en klar vinnare. Det går även att utläsa att samma koncept är bäst på de egenskaper som 
har högst viktighet. Med båda dessa matriser som beslutsgrund bestämde nu företaget att 

gå vidare med koncept 1 till prototypbyggande.  Matrisen i sin helhet återfinns även i 
Bilaga 7 Advanced decision matrix.  
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4.3 CAD-modell 

Efter att en grov skiss för produkten gjorts började skapandet av en komplett CAD-modell. 
De första delar som skapades var projektorn och polarisationsmodulatorn, dessa delar är 

från utomstående leverantörer och dess mått är således fasta. För att fästa dessa 
komponenter i displaylösningen skapades en enkel platta som sedan fästes i toppen av 

projektorstaget. Sedan utformades projektorskärmen, för att minimera storleken av 
produkten användes de beräknade minimimåtten för displayenheten. 

När de obligatoriska delarna var modellerade skissades projektor- och skärmstagen upp så 

att vinkeln mellan projektor och skärm blev rätt. Därefter korrigerades längden på stagen 
för att ge rätt kastavstånd och kasthöjd.  

Nästa del som skulle skapas var spegeln. Det enda krav spegeln har är att den måste 
utformas för att spegla hela skärmens bild. Självklart kan man göra en spegel som är lika 
stor som projektorskärmen, men det medför att spegeln blir onödigt stor och tung. 

Eftersom det minsta avståndet mellan skärmen och projektorn är större än noll kan hela 
spegelns storlek skalas ner, men man kan även begränsa av spegeln till en parallelltrapets 

då avståndet från skärmen till projektorn inte är samma för hela skärmen (se figur 7). Med 
hjälp av enkla tester kunde en vinkel på parallelltrapetsens kortsidor bestämmas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Avståndets variation mellan projektorskärm och spegel 

För att hålla spegeln på plats konstruerades en spegelhållare. Dess form styrdes till stor del 
av spegelns storlek men även att företaget vill ha möjlighet att hänga haptikenheter. Detta 

löstes genom att skapa ett utrymme där en platta kan skjutas in. På denna platta kan man 
sedan montera på haptikenheterna. Denna platta har mått anpassade för att även kunna 

användas för stående haptikenheter. 

Det sista som skapades för modellen var två skenor som har till uppgift att hålla de stående 
haptikenheterna på plats men även att fästa projektor- och skärmstagen i förhållande till 

varandra. 

Hela modellen sattes sedan ihop och skarpa kanter rundades av för att ge produkten en 

mjukare utformning.  
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4.4 Prototypbygge 

Det vinnande konceptet ska i framtiden byggas i polykarbonat men för byggandet av 
prototypen användes trä, mer specifikt MDF-skivor av 19 millimeters tjocklek. Denna 

tjocklek skilde sig från CAD-modellens och gjorde att en del av måtten på modellen var 
tvungna att modifieras för att fungera till prototypen. För att tillverka de svåraste detaljerna 

skrevs ritningar ut i full skala, dessa användes sedan för att tillverka mallar för detaljerna. 

Med förberedelserna klara sågades, frästes och borrades alla detaljer ut. Dessa sattes sedan 
ihop med 13 skruvar av 3 olika typer. Med prototypens stomme klar sattes projektor, 

polarisationsmodulator och skärm fast. Spegeln som ska användas i den färdiga produkten 
ska produceras särskilt för produkten, men för prototypbyggandet användes två 

rektangulära speglar hopsatta till en. Den skärm som användes sades kunna bevara 
polarisationen som modulatorn ger, dock så var detta inte fallet. Resultatet av det blev 3D-
effekten gick förlorad när projektorns bild träffade skärmen.  

Resultatet blev en prototyp som såg ut som modellen. Dock så var omständigheterna inte 
så gynnsamma då hela prototypen byggdes i ett kontorslandskap med vanliga elverktyg. 

Detta ledde till att vissa nyckelmått inte blev tillräckligt exakta men även att 
konstruktionen inte blev så stabil som det var tänkt. I sin tur ledde det till att bilden som 
projektorn kastade hamnade lite högt, men även att spegeln hamnade för långt från eye  

trackerns tänkta position. Prototypen visade dock att konstruktionen var fungerande och 
genomförbar. 
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5 Slutsats 

Examensarbetet har lyckats integrera SenseGraphics produkt med eye tracking, det var 

detta som var uppsatsens huvuduppgift. Utöver det har projektet även lyckats hitta den 
bästa positionen för eye trackern. När det gäller att anpassa produkten för lägsta vikt och 

pris har tiden för projektet inte räckt till för att optimera dessa faktorer till perfektion, 
självklart har hela tiden strävan varit att försöka konstruera för bästa vikt och pris.  

5.1 Diskussion 

Om examensarbetet hade utförts under en längre period kunde beräkningar gjorts för att 
optimera konstruktionen för lägsta vikt. Då hade även en färdig produkt kunnat framställas 

i rätt material. Även prisoptimeringen har blivit lidande av den bristande tiden för 
projektet. 

De olika designlösningarna som togs fram är gjorda av en lekman i området och skulle 

med hjälp av en riktig industridesigner kunna utvecklas. 

5.2 Vidare studier 

För att skapa 3D-effekten i arbetsbänken har en polarisationsmodulator används, denna del 

sitter precis framför projektorn och vrider polarisationen för varje unik bild. När den 
polariserade bilden når prototypens skärm förvrängs den lite och 3D-effekten förvanskas 

således. För att bevara 3D-effekten krävs en speciell projektorskärm med en 
silverbeläggning. För framtida utveckling av produkten krävs alltså en annan skärm till 
produkten. 

Vidare så kan även en TV med 3D-stöd användas i kombination med sekventiella glasögon 
styrda av en radiosignal. Detta skulle kunna ge helt andra designlösningar för produkten än 

vad den mer låsta konstruktionen med projektor och skärm kan göra.  

Formspråket som används i den nya produkten följer inte på något vis de tidigare 
produkternas design, ett nytt projekt skulle kunna vara att se över alla SenseGraphics 

produkter och fundera ut en genomgående design för dessa. 

Den självklara vidareutvecklingen är att få produkten att fungera på ett tillfredställande vis. 

Detta kräver då att SenseGraphics mjukvara, H3DAPI, kan tillgodose sig den information 
som eye trackern skickar till datorn. 
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Bilaga 1 Kravspecifikation 

Målsättning 

Målet med denna produktutveckling är att skapa en prototyp av en ny produkt. Produkten 
som utformas ska vara en modell mellan SenseGraphics Display 300 och 3D-LIW. 
Resultatet ska sedan om möjligt integreras med en ”eyetracker” från Tobii.  

Funktionskrav 

Från SenseGraphics sida fordras att den nya arbetsbänken kan utföra det som tidigare 
produkter klarar. I grova drag innebär det: 

 att den haptiska hårdvarans manövreringsområde ska sammanfalla med fokalplanet 

som ges av reflektionen från skärmen 

 att 3D-effekt ska kunna produceras från bildkällan 

 att reflektionslösningen från SenseGraphics tidigare produkter ska bevaras i den 
mån det är möjligt  

Förutom det ska den nya produkten klara: 

 att nya mer utrymmeskrävande haptiska enheter kan införas utan större ändringar i 

konstruktionen 

 att enheter som Force Diemension delta 3/6, Haption Vitouse 3D15-25 och 

SensAble PHANTOM Premium 1.5 ska passa i den nya produkten 

Den nya prototypen ska (vid användning av SenseGraphics mjukvara H3DAPI och en 

Tobii eyetraceker) kunna registrera klientens fokusmönster för ögonen. Detta samtidigt 
som produkten presenterar en 3D-bild som går att kontrollera med haptikhårdvara.  

Ergonomi 

Den nya prototypen ska kunna brukas vid ett höj- och sänkbart bord och haptikhårdvaran 

ska vara lätt att nå och manövrera. ”Eyetrackern” som ska installeras får inte störa 
klientens upplevelse vid bruk. Om det är möjligt så ska kunden kunna flytta huvudet i viss 
mån utan att tappa kontakt med ”eyetrackern”. Storleken på skärmen ska ligga någonstans 

mellan de två existerande produkter som SenseGraphics tillverkar i dagsläget och 
skärmens upplösning får inte understiga 1280 x 720 pixlar.  

Materialkrav 

De krav som SenseGraphics har på material för prototypen är att det ska vara billigt och 

lätt utan att förlora sin robusthet och kvalitet. Modellen ska även kunna skalas upp eller ner 
för att göra plats för olika monitorer. Produktens yta ska kunna målas i olika färger. 
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Kostnadskrav 

Prototypen ska optimeras för att kunna skickas, detta betyder att paketet som det skeppas i 
blir så litet och platt som möjligt (knock down). Antalet komponenter ska minimeras och 
om det är möjligt bör samma skruvtyp användas för hela prototypen så att tillverknings- 

och monteringskostnader blir låga. Kan produkten byggas på ett modulmässigt sätt är detta 
att föredra då kunden själv kan välja vilka tillbehör de vill ha.  
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Bilaga 2 Tidsplan 

             
 

Aktivitet 
Vecka 
1 

Vecka 
2 

Vecka 
3 

Vecka 
4 

Vecka 
5 Semester 

Vecka 
6 

Vecka 
7 

Vecka 
8 

Vecka 
9 Vecka 10 

 
Rapportskrivande                       

 
Kravspecifikation                       

 
Studie av produkter                       

 
Konceptgenerering                       

 
Konceptval                       

 
Ritning                       

 
Prototyptillverkning                       

 
Test av produkt                       

 
Presentation                       
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Bilaga 3 Viktighet 

Egenskap Gradering mellan 1 och 5 (5 är viktigast) Summering 

Fixering av stående haptikenheter 4 5 4 4,3 

Snygg 4 5 4 4,3 

Stryktålig design 4 5 4 4,3 

Anpassad för hatiklös användning 4 4 4 4,0 

Enkel att göra service på 4 5 3 4,0 

Möjlighet att märka produkten 3 4 4 3,7 

Snabb montering 4 3 4 3,7 

CE-märkt 5 4 1 3,3 

Eyecontrol 5 1 4 3,3 

Låg vikt 4 3 3 3,3 

Lågt pris 2 5 3 3,3 

Mobil 4 3 3 3,3 

Högtalare 3 2 4 3,0 

Möjlighet att välja färg 1 4 4 3,0 

Lätt att rengöra 3 3 2 2,7 

Dolda kablar 3 2 2 2,3 

Möjlighet att hänga haptikenheter 2 1 4 2,3 

Lättstyrd 2 2 3 2,3 
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Bilaga 4 Kvalitetshus (QFD) 
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4,3 
Fixering av stående 
haptikenheter       Ο                 

4,3 Snygg         Θ ▲   Θ Θ   ▲ ▲ 

4,3 Stryktålig design               Θ         

4,0 
Anpassad för haptiklös 
användning       Ο                 

4,0 
Enkel att göra service 
på ▲ ▲   Θ         Θ Ο   ▲ 

3,7 
Möjlighet att märka 
produkten           Ο             

3,7 Snabb montering   ▲   ▲         Θ     Θ 

3,3 CE-märkt             Θ           

3,3 Eyecontrol       Ο                 

3,3 Låg vikt   Θ                     

3,3 Lågt pris Θ ▲ Θ ▲         Ο     Ο 

3,3 Mobil   Ο ▲ ▲         Ο     ▲ 

3,0 Högtalare       Ο                 

3,0 Möjlighet att välja färg           Θ             

2,7 Lätt att rengöra       ▲ ▲       ▲   Θ   

2,3 Dolda kablar          Θ               

2,3 
Möjlighet att hänga 
haptikenheter       Ο                 

2,3 Lättstyrd                   Θ     
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Bilaga 5 Morfologisk matris 

 
3D-teknik 

 
 

 
Displayenhet 

 

 
 

 
Eyetracker 

 

 
 

Position 
eyetracker 

 

 
Material 

 
 
 

Konstruktion 
 
 

 
 

Design 
  

Polariserande 

ViewSonic 
PJD6531w + filter 

Sekventiell (RF) Sekventiell (IR) 

ViewSonic 
PJD6531w 

Samsung 

UE32C8705 

Tobii IS-Z1 Tobii X120 

Reflekterande Direkt 

Aluminium Plywood/MDF Polykarbonat 

Konventionell 

 

 

Moduldesign 

A-design Funktionell 

design 

 

Fällbar 

design 

 

X-design S-design 

Koncept 2 

Sekventiell (IR) 

Samsung 
UE32C8705 

Tobii IS-Z1 

Direkt 

Plywood/MDF  

Konventionell 

Funktionell 

design 

Koncept 1 

Polariserande 

ViewSonic 
PJD6531w +filter 

Tobii IS-Z1 

Reflekterande 

Polykarbonat 

Modulddesign 

X-design 

Koncept 3 

Sekventiell (RF) 

ViewSonic 
PJD6531w  

Tobii X120 

Reflekterande 

Aluminium 

Moduldesign 

A-design 
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Bilaga 6 Basic decision matrix 

Egenskaper 
Koncept 
1 

Koncept 
2 

Koncept 
3 

 
Valmöjligheter 

Billigt material - 0 - 
 

+ 

Lätt material 0 0 + 
 

0 

Små paket ("knockdown") + 0 0 
 

- 

Moduluppbyggd + 0 + 
  Kabelkanaler 0 0 + 
  Ytbehandlad med färg + 0 0 
  CE-certifiering 0 0 0 
  Kvalitétsmaterial + 0 + 
  Få och samma förband 0 0 - 
  Touchscreen 0 0 0 
  Antistatiskt material - 0 - 
  Symmetrisk design 0 0 0 
  Antal + 4 0 4 
  Antal 0 6 12 5 
  Antal - 2 0 3 
  Nettovärde 2 0 1 
  Rangordning 1 3 2 
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Bilaga 7 Advanced decision matrix 

Egenskaper Relativ viktighet 
Koncept 
1 

Koncept 
2 

Koncept 
3 

 
Valmöjligheter 

Billigt material 5,0 3 5 2 
 

1 

Lätt material 7,5 4 3 5 
 

2 

Små paket ("knockdown") 4,9 4 5 1 
 

3 

Moduluppbyggd 14,8 5 1 5 
 

4 

Kabelkanaler 9,2 3 3 5 
 

5 

Ytbehandlad med färg 6,3 5 4 2 
  CE-certifiering 4,4 3 3 3 
  Kvalitétsmaterial 11,5 4 2 5 
  Få och samma förband 19,3 4 5 2 
  Touchscreen 4,8 3 3 3 
  Antistatiskt material 4,2 3 4 2 
  Symmetrisk design 8,1 4 4 2 
  Summa 45 42 37 
  Summa viktighet x konceptvärde 394 336 333   

 Rangordning 1 2 3 
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Bilaga 8 Haptiska enheter 

Enhet 
Bredd 
(mm) Höjd (mm) Djup (mm) 

Haption Vitouse 3D15-25 644 500 350 

Force Diemension delta 3/6 400 400 260 

SensAble PHANTOM Premium 1.5 381 267 191 

Summa 644 500 350 

    Optimalt bildförhållande (x:1) 1,84 
  Diagonalt minimalmått för skärm (mm) 805 
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Bilaga 9 Eyetrackers 

Tobii X120 

 

Tobii IS-Z1 

 


