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Sammanfattning 
Denna rapport beskriver ett examensarbete vars huvudsakliga uppgift har varit att ta fram ett 

förslag på en ny produkt åt Aqwary AB som tillåter användning av en mobiltelefon som 

dykdator. Detta är relevant då det ska hjälpa dykcenter att intressera nya dykare och öka deras 

entusiasm genom att göra sporten både enklare och mer social. En konceptstudie har initierats 

med de inledande faserna i Liedholms etablerade produktutvecklingsmetod och avslutats med 

en egen tolkning av konceptframtagningen och resulterat i ett slutkoncept. Detta koncept har 

vidareutvecklats och designats för att vara ergonomiskt med hjälp av en 

marknadsundersökning. Resterande design har skett med hänsyn till tillverkning, 

hållfasthetsberäkningar samt nyskapande idéer med ursprung i befintliga produkter. 

Arbetet har resulterat i ett fullt utvecklat och dimensionerat koncept med tillhörande 

konstruktionsunderlag i form av både 3D-modeller och ritningar. Resultatet stämdes av mot 

en KKL som togs fram för hela produktutvecklingsprocessen i början av arbetet och det 

uppfyllde 19 av 31 punkter. Det har också skapats en 3D-utskriven prototyp innehållande de 

fyra viktigaste delarna av konceptet som gav en positiv känsla av framtida användning. 

Arbetet anses ha givit goda resultat som är användbara vid vidare konstruktion. 

Eftersom arbetet endast behandlar en tidig konceptutveckling återstår konstruktions- och 

produktionsarbete innan en färdigställd produkt kan lanseras på marknaden. I detta arbete 

innefattas bland annat ingående beräkningar gällande tätning och flytkraft, fästanordning för 

komfortabel och säker användning, tillverkningsegenskaper samt en noggrann 

marknadsundersökning av efter efterfrågan på produkten och önskade funktioner produkten 

skulle erhålla.  



 

Abstract 
This report describes a bachelor thesis whose main task has been to develop a concept for a 

new product that allows the use of a mobile phone as a dive computer. This is relevant 

because it will help dive centers to attract new divers and increase their enthusiasm by making 

the sport easier and more social. A concept study has been initiated with the initial phases of 

Liedholm's established product development methodology but with its own interpretation of 

the concept development and resulted in a final concept of the product. This concept has been 

developed and designed to be ergonomic with the help of a market research. The remaining 

design has been made with respect to manufacturing, strength calculations and innovative 

ideas originating in existing products.  

This work has resulted in a fully developed and dimensioned concept with associated design 

documentation in the form of both 3D models and drawings. The result was checked against a 

list of design criteria that was developed for the entire product development process at the 

beginning of the work and met 19 of the 31 points. A 3D printed prototype containing the four 

main elements has also been delivered that gave a positive feel of future use. The work is 

considered to have given good results which are useful in further design.  

Since work only deals with a small part of the overall product development, some design and 

production work remains before a finished product can be launched on the market. This 

includes, among other things, detailed calculations regarding sealing and buoyancy, a 

attachment device for comfortable and safe use, production characteristics and a thorough 

market research.  



 

Förord 
Under arbetets gång har vi fått förtroende av Anders Brodin att börja lägga grunden för en 

helt ny produkt i Aqwarys utbud. Detta, samt alla hjälp och värdefulla åsikter Anders har 

bidragit med på vägen, vill vi ge ett stort tack för. Vidare vill vi visa uppskattning till vår 

handledare Philip Ekströmer som med sin erfarenhet av konstruktion, rapportskrivning och 

även Aqwary som företag bidragit med både stöd och svar på vitala frågor. Andra personer 

som bidragit till och offrat tid för detta arbete och därav förtjänar ett stort tack är: 

- Martin Palmér och Jacob Meijer, våra opponenter, för bra åsikter och god feedback 

under hela arbetsförloppet. 

- Marcus Eriksson, Universitetsadjunkt på avdelningen för Maskinkonstruktion, för att 

ha delat med sig av sin erfarenhet inom diverse metoder vid plasttillverkning.  

- Hannah Rönnquist, Produktutvecklare och teknisk ledare på Saab Dynamics, för all 

hjälp och information gällande kompositmaterial. 

- Alla medverkande i vår marknadsundersökning som bidragit till en stor del av den 

huvudsakliga designen av produkten. 

Slutligen hoppas vi att de resultat som åstadkommits under arbetets gång kommer till 

användning i vidare produktutveckling, och önskar Aqwary mycket god framgång framöver.  

Tack! 

  



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .......................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte ...................................................................................................................................... 1 

1.2 Mål ........................................................................................................................................ 1 

1.3 Frågeställningar ..................................................................................................................... 1 

1.4 Problembeskrivning ............................................................................................................... 1 

1.5 Avgränsningar ....................................................................................................................... 2 

2 Teoretisk bakgrund .......................................................................................................... 3 

2.1 Affärsmässig bakgrund .......................................................................................................... 3 

2.2 Befintliga lösningar ................................................................................................................ 4 

2.3 Material ................................................................................................................................ 7 

2.4 Bakgrund till tekniska analyser .............................................................................................. 8 

2.5 Formsprutning ..................................................................................................................... 10 

3 Metod ............................................................................................................................ 11 

3.1 Konceptgenerering .............................................................................................................. 11 

3.2 FMEA ................................................................................................................................... 14 

3.3 Computer-Aided Design (CAD) program ............................................................................... 14 

3.4 ANSYS ................................................................................................................................. 14 

4 Genomförande ............................................................................................................... 15 

4.1 Konceptgenerering .............................................................................................................. 15 
4.1.1 Från problem till konstruktionskriterielista ........................................................................................ 15 
4.1.2 Funktionsanalys .................................................................................................................................. 16 
4.1.3 Egen etablering av koncept ................................................................................................................ 19 
4.1.4 FMEA .................................................................................................................................................. 26 

4.2 Design ................................................................................................................................. 26 
4.2.1 Layout - Slutkoncept ........................................................................................................................... 27 
4.2.2 Design och framtagning av CAD-modeller .......................................................................................... 31 
4.2.3 Materialval .................................................................................................................................... 38 

4.3 Tekniska analyser ................................................................................................................ 39 
4.3.1 Hållfasthetsanalys ............................................................................................................................... 39 
4.3.2 Elförsörjningsanalys ............................................................................................................................ 43 
4.3.3 Fjäderanalys ........................................................................................................................................ 43 
4.3.4 Materialkostnad ................................................................................................................................. 45 

4.4 Ritningar ............................................................................................................................. 46 

4.5 Tillverkning .......................................................................................................................... 46 

4.6 Prototyp .............................................................................................................................. 47 

5 Resultat ......................................................................................................................... 48 



 

6 Felkällor ......................................................................................................................... 54 

7 Slutsats .......................................................................................................................... 56 

8 Diskussion ...................................................................................................................... 57 

8.1 Resultat ............................................................................................................................... 57 

8.2 Material och tillverkning ...................................................................................................... 57 
8.2.1 Val av material till lucka och telefonmodul ........................................................................................ 57 
8.2.2 Tillverkning ......................................................................................................................................... 58 
8.2.3 Beräkningar av materialkostnad ......................................................................................................... 58 
8.2.4 Temperaturtålighet ............................................................................................................................ 58 

8.3 Metoder och arbetssätt ....................................................................................................... 58 
8.3.1 Avvikelse från Liedholms produktutvecklingsmetod .......................................................................... 58 
8.3.2 Marknadsundersökningar ................................................................................................................... 59 
8.3.3 Handledning på företaget ................................................................................................................... 59 

9 Fortsatt arbete ............................................................................................................... 60 

Referenser ........................................................................................................................ 62 

Bilagor .............................................................................................................................. 65 

  



 

Figur- och tabellförteckning 
Figur 1 - PADI:s dyktabell för uträkning av sin No decompression time och planering av sina dyk. 
Källa: (Padi, u.å.) .......................................................................................................................... 3 

Figur 2 - Visar ett av många interface i Aqwarys dykdator Smart Console. Här ses dykuppgifter om 
Bob, t.ex. var Bob befinner sig i förhållande till användaren. Källa: (Aqwary, u.å.B) ........................ 4 

Figur 3 - Visar ett annat av många interface i Aqwarys dykdator Smart Console. Här ses en lista 
över de dykare som är uppkopplade på Subaquatic Network. Källa: (Aqwary, u.å.B) ...................... 4 

Figur 4 - Scuba Capsules dykenhet. (Scuba Capsule, u.å.B) ............................................................. 4 

Figur 5 - Bild på iGills enhet. Källa: (SlashGear 2012) ..................................................................... 5 

Figur 6 - Bild på tätningen av en Casio klocka modell G-300. .......................................................... 5 

Figur 7 - Bild på tätningen av ett GoPro-skal. ................................................................................. 6 

Figur 8 - Bild på spännet på ett GoPro skal. ................................................................................... 6 

Figur 9 - Bild på 10bar:s GoPro skal GP3 Plus. Källa: (10bar, u.å.) ................................................... 6 

Figur 10 - Bild på tätningen av batteriluckan på Aqwarys Smart Console ........................................ 7 

Figur 11 - Bild på tätningen på Aqwarys Smart Console ................................................................. 7 

Figur 12 - Bild på en spänd och en ospänd fjäder och beteckningar på de viktiga dimensionerna. ... 9 

Figur 13 - Illustration av en formsprutningsform med en side-action. Källa: (Tremblay, 2011) ....... 10 

Figur 14 - Enkel illustration över faserna i den metod arbetet använt sig av ................................. 11 

Figur 15 - Generell bild av en black-box med operander och huvudfunktion ................................ 12 

Figur 16 - Generell bild av ett transformationssystem ................................................................. 12 

Figur 17 - Generell bild av ett Funktions-/medelträd. Där de fasade rutorna representerar 
funktioner och de helt rektangulära representerar medel ........................................................... 13 

Figur 18 - Generell bild av en morfologisk matris. ........................................................................ 13 

Figur 19 - Projektets Black-box där huvudfunktion och operander presenteras ............................ 16 

Figur 20 - Projektets transformationssystem där huvudfunktionen delats upp i faser ................... 17 

Figur 21 - Skiss av slutkoncept .................................................................................................... 26 

Figur 22 - Kartongprototypen som användes till diverse undersökningar ..................................... 27 

Figur 23 - Kartingprototypen som användes till diverse undersökningar. ...................................... 27 

Figur 24 - Layoutskiss som visar fyra vyer av det slutgiltiga konceptet .......................................... 28 

Figur 25 - Skiss på hur skalets stora öppning skulle utformas och tätas ........................................ 29 

Figur 26 - Alternativskiss med ett spänne på varje kortsida .......................................................... 29 

Figur 27 - Alternativskiss med ett spänne på varje kortsida och gångjärn ..................................... 29 

Figur 28 - Alternativskiss med två spännen och gångjärn. ............................................................ 30 

Figur 29 - Alternativskiss med ett spänne och gångjärn på motsatt sida ....................................... 30 

Figur 30 - Skiss på tätning och utformning av luckan till elektroniken ........................................... 30 

Figur 31 - Skiss på utformning av luckan till elektroniken ............................................................. 31 

Figur 32 - En tidig CAD-modell av skalet. ..................................................................................... 32 

Figur 33 - CAD-modell med korrigerade gångjärn ........................................................................ 32 

Figur 34 - CAD-modell av luckan för elektronikutrymmet ............................................................. 33 

Figur 35 - Tidig CAD-modell av luckan till dem primära öppningen ............................................... 33 

Figur 36 - Slutgiltig CAD-modell av luckan med ändrade gångjärn. Infällt: Anpassade o-ringsspår . 34 

Figur 37 - De konstruerade spännena med låssprint monterade på skalet .................................... 35 

Figur 38 - CAD-modell av batterihållaren. Infällt: Hålet som förbinder batteriutrymmet och 
elektroniken i skalet ................................................................................................................... 35 



 

Figur 39 - CAD-modell av telefonmodulen med fjädrar och tryckplattor. Infällt: Stöd i hålet för 
kameralinsen ............................................................................................................................. 37 

Figur 40 - Hål in till elektronikutrymmet för djupmätaren ............................................................ 37 

Figur 41 - CAD-modell av handtaget som skall placeras på baksidan med hål för piezo-sändare i 
respektive ände. Infällt: Hålet från elektronikutrymmet ut till håligheten i handtaget .................. 38 

Figur 42 - Valda randvillkor för FEM-analys av en tidig CAD-modell av skalet ................................ 39 

Figur 43 - Deformationen av skalet vid FEM-analys ..................................................................... 39 

Figur 44 - Valda randvillkor för korrigerad CAD-modell ................................................................ 40 

Figur 45 - Deformationen av de korrigerade skalet vid FEM-analys .............................................. 40 

Figur 46 - Deformation för väggen i elektronikutrymmet. ............................................................ 41 

Figur 47 - Här ses den isats som gjordes för att motverka deformation av väggen i 
elektronikutrymmet. .................................................................................................................. 41 

Figur 48 - Valda randvillkor för FEM-analys av handtaget ............................................................ 42 

Figur 49 - Deformation av handtaget vid FEM-analys ................................................................... 42 

Figur 50 - Deformation av glasskivan vid FEM-analys ................................................................... 43 

Figur 51 - Utdrag ur Lesjöfors produktkatalog och visar två fjädrar som varit passande för 
produkten. Källa: (Lesjöfors AB, u.å.) .......................................................................................... 45 

Figur 52 - Tillverkningsalternativ 1 med dess två delar och pilar för monteringsriktning. ............... 46 

Figur 53 - Tillverkningsalternativ 2 med dess tre delar och pilar för monteringsriktning ................ 47 

Figur 54 - Slutprodukten i CAD-programmet Catia V5 .................................................................. 48 

Figur 55 - En sprängskiss på slutprodukten i CAD-programmet Catia V5 ....................................... 49 

Figur 56 - Baksidan av slutprodukten .......................................................................................... 49 

Figur 57 - Slutprodukten med en modell av en iPhone monterad för att ge en bild av hur det skulle 
kunna se ut när en telefon är monterad för användning .............................................................. 50 

Figur 58 - Den 3D-utskrivna prototypen med en mobiltelefon installerad..................................... 50 

Figur 59 – Den 3Dutskrivna modellen av skalet med handtaget monterat. Här ses även 
kameraknappens placering markerad med lila. ........................................................................... 51 

Figur 60 - Den 3D-utskrivna modellen av telefonmodulen ........................................................... 51 

Figur 61 - Den 3D-utskrivna modellen av luckan .......................................................................... 51 

 
Tabell 1 - De vitala frågorna som undersökts står som kolumnhuvuden. Tre huvudsakliga problem 
står nämnda i den vänstra kolumnen, de resterande frågorna har sedan besvarats radvis med 
avseende på varje problem ........................................................................................................ 15 

Tabell 2 - Projektets morfologiska matris där produktens olika funktioner och lösningar på dessa är 
presenterade. (Tätning: lösning 1 är en o-ring, lösning 2 en hörnformad o-ring och lösning 3 en 
kombination av de båda. Klara av telefoner i olika storlekar: lösning 1 är fjädrar, lösning 2 insatser i 
gummi, lösning 3 kuddar och lösningar 4 modul .......................................................................... 19 

Tabell 3 - Utvärderingstabell över de olika funktionernas respektive lösningar och för- och 
nackdelar med dessa .................................................................................................................. 20 

Tabell 4 - Utvärderingstabell över de olika funktionernas respektive lösningar och för- och 
nackdelar med dessa .................................................................................................................. 23 

Tabell 5 - Visar arbetets KKL samt en återkoppling mot denna. [M]=uppfyllt marginalvärde, 
[I]=uppfyllt idealvärde ................................................................................................................ 53 

  



 

Bilageförteckning 
Bilaga A - Konstruktionskriterielista ................................................................................................ 65 

Bilaga B - Funktions-/Medel-träd .................................................................................................... 66 

Bilaga C - FMEA ............................................................................................................................. 67 

Bilaga D - Materialkostnad ............................................................................................................. 69 

Bilaga E1 - Telefonundersökning .................................................................................................... 70 

Bilaga E2 - Telefonundersökning .................................................................................................... 71 

Bilaga F1 - Huvuddel - Blad 1 .......................................................................................................... 72 

Bilaga F2 - Huvuddel - Blad 2 .......................................................................................................... 73 

Bilaga F3 - Huvuddel - Blad 3 .......................................................................................................... 74 

Bilaga F4 - Huvuddel - Blad 4 .......................................................................................................... 75 

Bilaga F5 - Elektroniklucka.............................................................................................................. 76 

Bilaga F6 - Lucka ............................................................................................................................ 77 

Bilaga F7 - Spännen - Del 1 ............................................................................................................. 78 

Bilaga F8 - Spännen - Del 2 ............................................................................................................. 79 

Bilaga F9 - Batterimodul ................................................................................................................. 80 

Bilaga F10 - Telefonmodul .............................................................................................................. 81 

Bilaga F11 - Telefonmodul - Fjäderanordning 1 ............................................................................... 82 

Bilaga F12 - Telefonmodul - Fjäderanordning 2 ............................................................................... 83 

Bilaga F13 - Silikonskal ................................................................................................................... 84 



 1 

1 Inledning 
I dagens samhälle får smarta telefoner en allt större roll i personers vardag vilket ger nya 

affärsmöjligheter för företagen. Detta växande intresse för att hela tiden öka 

användningsområdena för sin mobiltelefon samt att kunna dela sina upplevelser med sina nära 

och kära är början på den affärsidé vilken detta examensarbete bygger på: Att kunna 

kombinera dessa behov med dykning, för att göra sporten till en enkel och social aktivitet 

även för den oerfarne dykaren. Examensarbetet utförs för Aqwary, som har en ständig strävan 

att öka känslan av gemenskap och samhörighet mellan dykare och nu vill utöka målgruppen 

för detta. Hela arbetet sker med stöd av grundare av, och VD för, Aqwary AB, Anders Brodin. 

1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att förbättra oerfarna dykares upplevelse vid dykning. Detta ska ske 

genom en enkel produkt som ökar deras entusiasm för, och intresse av, dykning.  

1.2 Mål 
Målet med detta arbete är att utforma en produkt som tillåter att en mobiltelefon används som 

både dykdator och kamera. Produkten ska i huvudsak kunna hyras ut av dykcenter med målet 

att involvera och locka fler nya dykare. Kring denna affärsidé ska en konceptstudie göras och 

konstruktionsunderlag tas fram. En första prototyp ska också skrivas ut med företagets 3D-

skrivare.  

1.3 Frågeställningar 
Följande frågeställningar kommer att undersökas: 

 Hur ska en mobiltelefon på ett användbart sätt kunna skyddas från vatten vid dykning? 

 Hur ska telefonen kunna visa dykdata samt vara uppkopplad på Aqwarys 

undervattensnätverk? 

 Hur kan anordningen utformas för att på bästa sätt tillåta fotografering med 

mobilkameran under dykning? 

1.4 Problembeskrivning 
Det konstruktionsproblem detta examensarbete behandlar bygger på Aqwarys affärsidé och 

idén att göra dykning ännu enklare och roligare för de dykare som inte har varken egen 

utrustning eller erfarenhet. Då de flesta i dagens samhälle äger en mobiltelefon och människor 

också använder sin mobiltelefon till fler uppgifter ska en vattentät omslutningsanordning tas 

fram. Omslutningsanordningen ska gå att koppla upp på undervattensnätverket som sedan ska 

delas till en applikation i den nämnda telefonen och på så sätt utnyttja telefonen som 

dykdator. En viktig del av den nya produkten är att det ska finnas möjlighet till fotografering 

med mobilkameran samt navigeringsmöjligheter i applikationen med hjälp av någon typ av 

knappsats. Eftersom telefonmarknaden är väldigt spridd mellan olika tillverkare och 

operatörssystem ligger även stor vikt i att produkten ska tillåta både iOS och Android samt 

mobiltelefoner av många storlekar.  
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1.5 Avgränsningar 
Då arbetet skulle kunna göras oerhört stort var avgränsningar tvungna att göras på grund av 

den tid och de resurser som fanns att tillgå. Aqwary hade önskemål om att en 

marknadsundersökning skulle genomföras, där efterfrågan samt viktiga funktioner som skulle 

göra produkten konkurrenskraftig skulle ingå. Den marknadsundersökning som ska 

genomföras kommer endast att behandla produktens ergonomi och utformning på grund av 

den begränsade tidsåtgången. Konceptet och dess konstruktion kommer byggas på 

approximationer av ingående elektronikkomponenters storlek då data på detta ej finns att 

tillgå. Mjukvaruutveckling kommer inte utföras. Då arbetet endast gäller framtagning och 

utvärdering av koncept och konstruktionsunderlag för vidare konstruktion kommer inga 

produktionsritningar tas fram. En typ av fästanordning tillhörande produkten som i framtiden 

ska bistå med en ökad säkerhet vid användning kommer inte heller konstrueras på grund av 

den begränsade tidsåtgången. Undersökningar kring materialval på o-ringar görs ej då 

Aqwary uttryckte en tydlig vilja att använda samma material som på Smart Console. Detta, 

samt att endast ett förslag på tätning ska tas fram eftersom inga test kommer kunna 

genomföras. Telefonmarknaden förändras hela tiden vad gäller olika modeller och dess 

storlek. Då en undersökning på möjliga framtida modeller skulle vara både tidskrävande och 

väldigt svårt kommer detta inte utföras. Produkten kommer utformas efter hur marknaden ser 

ut idag.   
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2 Teoretisk bakgrund 
Nedan redogörs för den teori som detta examensarbete använder sig av och bygger på. 

2.1 Affärsmässig bakgrund 
Dykdatorer används av dykare i hela världen. De används främst för att beräkna den tid en 

dykare kan vara under vattnet utan att risken för dykarsjuka blir för stor. Denna tid kallas No 

decompression time. De första dykdatorerna slog igenom på marknaden under sent 80-tal - 

tidigt 90-tal och ändrade hela sporten eftersom dykare tidigare varit tvungna att beräkna tiden 

med hjälp av diverse tabeller, vilket var både komplicerat och tidskrävande. Ett exempel på en 

sådan tabell visas i Figur 1. Tack vare denna revolution blev sporten enklare och på så sätt 

mer lättillgänglig och populär hos allmänheten. (Suunto; u.å.) 

Aqwary AB är ett företag inom dykbranschen som är baserat i Linköping. De har specialiserat 

sig inom tillverkning av dykdatorer. Aqwarys affärsidé bygger på att ge dykare ett nytt sätt att 

kommunicera med varandra under vattnet med hjälp av ett så kallat Subaquatic Network. 

(Aqwary, u.å.A) Deras nuvarande produkt, Smart Console, visar inte bara det egna 

tanktrycket, djupet och dykarens no decompression time utan den är även kopplad till alla i 

gruppens likadana Smart Consoles. På detta sätt visar den också, genom Subaquatic Network, 

deras tanktryck, djup, vilken riktning de befinner sig i förhållande till dykaren samt hur långt 

bort de är. Exempel på interfaces visas i Figur 2 och 3. Skulle någon i gruppen vara utan luft i 

tanken larmas resterande dykare och ger på så sätt alla möjligheten att agera och hjälpa 

varandra vid de faror dykning medför. Denna typ av nätverk är nytt på marknaden och har 

potential att revolutionera dykningens framtid. (Aqwary, u.å.B)  

Figur 1: PADI:s dyktabell för uträkning av sin No decompression time och planering av sina dyk. Källa: (Padi, u.å.) 
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2.2 Befintliga lösningar 
På marknaden finns idag en del produkter som har löst liknande problem som de detta arbete 

behandlar, vilket gjorde att en konkurrentundersökning kunde bidra med värdefull 

information och nya idéer. Detta kunde även Smart Console tillföra. Framtida användning av 

teknik som redan finns hos företaget underlättar både utveckling och produktion och minskar 

också kostnader i dessa. 

Scuba Capsule har två produkter till försäljning för tillfället, Scuba Capsule 5 till Apples 

iPhone 5 och Scuba Capsule 6 till Apples iPhone 6 vilken ses i Figur 4. De båda bygger på ett 

hus av aluminium med repfritt glas över skärmen och kameran. De är trycktestade och 

godkända för dykning ner till 200 meters djup. Produkternas luckor är tätade med en o-ring 

samt en hörnlist i gummi och sedan förseglad med ett dragspänne i ena änden av luckan. För 

navigering i deras applikation har de en touchsensor på framsidan samt en funktion som 

bygger på att användaren slår på produkten. (Scuba Capsule, u.å.A) 

Figur 2: Visar ett av många interface i Aqwarys 
dykdator Smart Console. Här ses dykuppgifter om 
Bob, t.ex. var Bob befinner sig i förhållande till 
användaren. Källa: (Aqwary, u.å.B) 

Figur 3: Visar ett annat av många interface i 
Aqwarys dykdator Smart Console. Här ses en lista 
över de dykare som är uppkopplade på 
Subaquatic Network. Källa: (Aqwary, u.å.B) 

Figur 4: Scuba Capsules dykenhet. Källa: (Scuba Capsule, u.å.B) 
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En annan produkt som finns tillgänglig är ifrån företaget iGills. Den heter iGills 5X och kan 

ses i Figur 5. IGills 5X är ett skal i transparent hårdplast med en knappsats över deras 

inbyggda elektronik på framsidan. 5X är trycktestad och godkänd för dykning ner till 60 

meters djup och använder sig av en o-ring mellan skalhalvorna som tätning. (iGills, u.å)  

En vattentät klocka av märke Casio, modell G-300 är vattentät ner till 200 m och använder sig 

av en o-ring som tätning och därefter fyra skruvar för att försegla baksidan och applicera ett 

tryck på o-ringen, se Figur 6. (Casio, u.å.)  

 

 

 

Figur 5: Bild på iGills enhet. Källa: (SlashGear 2012) 

Figur 6: Bild på tätningen av en Casio klocka modell G-300. 
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GoPro:s vanliga vattentäta kameraskal klarar ett djup på 40 m. De använder sig endast av en 

hörnlist som sedan trycks ihop av skalets ytterkant samt lockets innerkant vid försegling enligt 

Figur 7. Förseglingsmekanismen är tvådelad, en försegling samt ett lås som försäkrar att 

luckan inte kan öppnas av misstag väl under vattnet. Ett krokfäste hakas fast i luckan och 

trycks sedan med handkraft ner mot skalet där den låses med hjälp av en spärr, se Figur 8. 

(GoPro, u.å.)  

10bar:s Hero 3/Hero 3 Plus/Hero 4 Housing HS GP3 Plus är ett vattentätt kameraskal och 

klarar ett djup på 90 m. Tätningen är gjord med en o-ring som trycks ihop av en platt 

glasskiva som pressar ner o-ringen med hjälp av två skruvar. Dessa skruvar sitter diagonalt till 

varandra i var sitt hörn som Figur 9 visar. (10bar, u.å.)  

 

Figur 7: Bild på tätningen av ett GoPro-skal. Figur 8: Bild på spännet på ett GoPro skal. 

Figur 9: Bild på 10bar:s GoPro skal GP3 Plus. Källa: (10bar, 
u.å.) 
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Aqwarys Smart Console har ett användningsdjup på 50 m (Aqwary, u.å.B) och använder sig 

av två olika sorters tätning, en till modulen i sig och en till batteriluckan. För att täta modulen 

används en o-ring, som visas i Figur 11. Denna placeras i det spår som syns i figuren och 

trycks sedan ihop när överdelen av modulen skruvas fast med hjälp av tio stycken skruvar. 

Batteriluckan hålls tät med hjälp av en hörnlist som ligger emot den kant som pilen i Figur 10 

pekar på. Luckan skruvas sedan fast och listen trycks då emot hålkanten. 

2.3 Material 
Styckena nedan redogör för de undersökningar som gjordes angående olika typer av material. 

Plast 

Karbonatplast (PC) och Akrylnitril-Butadien-Styren-plast (ABS) är de mest använda 

plastsorterna till vattentäta produkter som används under vattnet vilket 2.2 State of the art 

också visar.  

 PC-plast  

PC är en naturligt transparent och mycket hållbar plast. Den är väldigt slagtålig och 

styv. (Nationalencyklopedin, u.å.A) Den är mycket vanlig i allt från hushållsapparater 

till maskindelar. Formbeständighetstemperaturen ligger mellan 135 och 

140°C (Nordic Plastics Group, u.å.A) och den klarar också av hastiga 

temperatursvängningar bra och påverkas inte av fuktighet (Solutions Direct, u.å.). I de 

produkter arbetets State of the art undersökte var PC den vanligaste.  

 ABS-plast   

ABS är naturligt mjölkvit men går att göra transparent. Den har precis som PC god 

slagseghet och är styv. Eftersom den innehåller tre kemiska delar kan koncentrationen 

av dessa tre varieras och på så sätt kan också plastens egenskaper ändras. 

(Nationalencyklopedin, u.å.B) Formbeständighetstemperaturen ligger på ca 

100°C (Nordic Plastics Group, u.å.B). 

Jämfört med PC är ABS mer kostnadseffektiv vad gäller material- och tillverkningskostnader 

men den har sämre egenskaper vad gäller slagseghet, styvhet och temperaturpåverkan. ABS-

Figur 10: Bild på tätningen av batteriluckan på Aqwarys 
Smart Console. 

Figur 11: Bild på tätningen på Aqwarys Smart Console. 
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plast behöver också behandlas för att kunna användas utomhus utan att bli gul och förstöras 

vilket är en stor nackdel och också något som skulle öka kostnaden för den vid tänkt 

användning utomhus. (Solutions Direct, u.å.) Då ABS inte är naturligt genomskinlig behöver 

ändringar på ett kemiskt plan göras. De genomskinliga varianterna av ABS har lite sämre 

slagseghet men är däremot ännu mer lätta att bearbeta (C. Geddes, u.å.).  

Aluminium 

Aluminium är ett material som helt obehandlat har en naturlig resistans mot korrosion då det 

bildas en, några millimeter tjock, yta av aluminiumoxid som skyddar resterande material från 

vidare korrosion. Vid användning i vatten, och i synnerhet saltvatten innehållande 

klorider, ökar den potentiella risken för korrosion mycket och det kan då bildas gropfrätning i 

materialet som succesivt ökar med tiden. (Aluminiumdesign.net; u.å.) För att undvika detta i 

största möjliga mån kan olika legeringar av aluminium tas fram för att öka 

korrosionsbeständigheten. Aluminium 6061är en av de mest använda legeringarna och 

används till t.ex. båtar, fartyg, helikoptrar och broar och har en väldigt 

bra korrosionsbeständighet. (aalco, 2016) Den har också oerhört god formbarhet vilket 

förenklar tillverkning. En annan liknande legering vid namn 6063 har ännu bättre 

korrosionsbeständighet men lite sämre formbarhet. Företaget Sapa rekommenderar 

användning av 6063 när kosmetiskt utseende har betydelse. (Sapa, u.å.)  

Kolfiber 

Kolfiber utgörs mestadels av akryl och rayon men också av andra organiska fibrer. Detta 

material är mycket starkt och tåligt men också väldigt sprött. På grund av detta används det 

sällan utan att först kombineras med exempelvis plast för att sänka sprödheten och samtidigt 

kombinera styrkan i kolfibrerna med plastens seghet. (Nationalencyklopedin, u.å.C) 

Repfritt glas 

Cornings Gorilla glas används som skydd för skärmen i de flesta mobiltelefoner idag och har 

bra hållbarhetsvärden. Ett annat repfritt glas är safirglas. Detta framställs av syntetisk safir 

och används ofta till glas i klockor av högre kvalitet då det är mycket hårt och extremt svårt 

att repa. (Mirit Glas, u.å). Nackdelen med safirglaset är dess kostnad som är ungefär tio 

gånger så hög som Gorilla glasets. Gorilla glaset klarar också av ett upp till 2,5 gånger så högt 

tryck som safirglaset innan det går sönder vilket kan anses väldigt fördelaktigt i de fall då det 

utsätts för tryckbelastningar. (Seekingalpha, 2014) 

2.4 Bakgrund till tekniska analyser 
Nedan redovisas teorin kring de tekniska analyser som utförts under projektet. 

FEM - Finita ElementMetoden 

FEM är en numerisk beräkningsteknik som bygger på att stora och komplexa problem delas 

upp i små element. Dessa element kan sedan lösas vart och ett i förhållande till varandra. 

Ungefär som att räkna på varje legoklots i en byggsats med lego.  

Lösningarna som fås ut är ungefärliga lösningar till partiella differentialekvationer då de 

exakta lösningarna brukar vara mycket svåra att få fram. Ekvationerna löses oftast numeriskt 

vilket är mycket tidskrävande och det är då med stor fördel man låter datorer göra dessa 

beräkningar istället.  (Combitech AB, u.å) 
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Grundläggande ellära 

Batterikapacitet mäts i enheten Amperetimmar [Ah] och är definierat enligt strömstyrkan, 

Ampere [A], multiplicerat med tiden, i antal timmar [h]. Önskas då att få ut batteritiden om 

strömförbrukningen är känd kan denna enkla formel användas, 
𝐴ℎ

𝐴
= ℎ där kapaciteten i [Ah] 

delas med strömförbrukningen i [A]. Ur denna fås då den tid i timmar [h] batteriet skulle klara 

av att driva en apparat men en viss strömförbrukning. 

Kompressionsfjädrar 

En kompressionsfjäder är en fjäder som ospänd har dess totala längd. Detta på grund av att 

dessa fjädrar är designade för att motverka komprimering av dem. När en kompressionsfjäder 

trycks ihop vill den tillbaka till dess ursprungsläge vilket skapar en fjäderkraft i motsatt 

riktning mot den kraft som tryckte ihop fjädern. Ett exempel på en kompressionsfjäder ses i 

Figur 12 (Got Springs Sweden AB, u.å.) Kraften en kompressionsfjäder applicerar när den 

trycks ihop kan beräknas genom ekvation 1 nedan. Ekvation 2 beskriver förhållande mellan 

fjädrarnas olika längd och x. (Lundh, u.å.)  

𝐹 = 𝑓𝑗ä𝑑𝑒𝑟𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 

𝐿0 =  𝑓𝑗ä𝑑𝑒𝑟𝑛𝑠 𝑜𝑠𝑝ä𝑛𝑑𝑎 𝑙ä𝑛𝑔𝑑. 

𝐿𝑛 = 𝑓𝑗ä𝑑𝑒𝑟𝑛𝑠 𝑖ℎ𝑜𝑝𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑡𝑎 𝑙ä𝑛𝑔𝑑. 

𝑐 = 𝑓𝑗ä𝑑𝑒𝑟𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛. 

𝐷𝑡 = 𝑡𝑟å𝑑𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘𝑒𝑛. 

𝐷𝑚 = 𝑓𝑗ä𝑑𝑒𝑟𝑛𝑠 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟. 

𝑥 = 𝑙ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑓𝑗ä𝑑𝑒𝑟𝑛 ℎ𝑎𝑟 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑡𝑠 𝑖ℎ𝑜𝑝. 

𝐹 = 𝑐 ∗ 𝑥   (ekv. 1) 

𝑥 =  𝐿0 − 𝐿𝑛   (ekv. 2) 

Figur 12: Bild på en spänd och en ospänd fjäder och beteckningar på de viktiga 
dimensionerna. 
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2.5 Formsprutning 
Vid formsprutning används en tillverkad form, delad i två stycken fasta delar. Håligheter i 

dessa utgör tillsammans, när formarna är ihopsatta, den detalj som ska tillverkas. Plast värms 

upp och pressas in i formen och skapar på så sätt den nämnda detaljen. Rörliga delar, så 

kallade side-actions som illustreras i Figur 13, kan läggas till i formen för att tillåta 

tillverkning av mer komplexa modeller. Problemet med dessa är att ju större rörelse och 

hålighet formen behöver klara av desto högre blir tillverkningskostnaden. (Tremblay, 2011, s. 

49).  

  

Figur 13: Illustration av en formsprutningsform med en side-action. (Tremblay, 2011) 
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3 Metod 
I följande stycke förklaras de metoder som användes i arbetet. 

3.1 Konceptgenerering 
Konceptframtagning och konceptgenerering utfördes enligt Liedholms (1999) etablerade 

produktutvecklingsmetod, som bygger på att en produkt tas fram genom en systematisk 

arbetsgång. Denna metod är uppdelad i tre faser, varav detta arbete har använt sig av de två 

första och sedan gått vidare med en egen metod för den tredje fasen enligt Figur 14. Dessa två 

faser ger god insikt i produkten och underlättar på så sätt hela processen från idé till färdigt 

koncept.

 

Figur 14: Enkel illustration över faserna i den metod arbetet använt sig av. 

Fas 1, Från problem till konstruktionskriterielista (KKL), är en kritisk problemgranskning där 

fem, för projektet vitala frågor, ställs för att få en övergripande blick av problemet och vad 

som ska åstadkommas. Dessa fem frågor är följande: 

- Vad är problemet? 

- Vem har problemet? 

- Vad är målet? 

- Vilka bieffekter ska undvikas? 

- Vilka begränsningar finns?   

Under denna fas undersöks även State of the art för att få en inblick i hur konkurrenter och 

andra produkter har löst liknande problem. Här undersöks även om det finns några gällande 

patent på nuvarande lösningar som måste undvikas. Efter detta görs en bedömning av 

projektets tekniska och ekonomiska genomförbarhet där bl.a. företagets resurser och dagens 

befintliga teknik etc. tas i beaktning. Sista delen av första fasen är att upprätta en KKL, en 

lista på krav och önskemål kring vilken produktutvecklingen kommer ske. Denna tas fram 

tillsammans med företaget för att båda parter i slutändan ska bli så nöjda som möjligt med 

resultatet av arbetet.  

Fas 2, Funktionsanalys, inleds med etablering av en black-box. Denna görs för att ge ett 

övergripande och lösningsoberoende perspektiv på vad produkten ska utföra genom att 

produktens huvudfunktion och operander fås. Operander är parametrar som omvandlas eller 

byter tillstånd under användning av produkten. Huvudfunktionen i sin tur är den funktion som 

omvandlar operanderna från sitt in-tillstånd till ut-tillstånd, se Figur 15.  

. 
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Efter att black-boxen är etablerad görs en undersökning av olika tekniska principer som kan 

genomföra huvudfunktionen. När dessa principer är satta konstrueras ett 

transformationssystem. Transformationssystemet ska innehålla alla faser och funktioner 

produkten måste klara av att uträtta. Detta innehåller en lösningsoberoende beskrivning av 

produktförloppet genom en förberedande, en utförande och en avslutande fas. 

Transformationsfunktioner (transformationer) som krävs för att utföra processen fastställs 

sedan för varje fas, se Figur 16. 

 

Figur 16: Generell bild av ett transformationssystem. 

Sist i den andra fasen etableras ett Funktions/medel-träd (FM-träd) med tekniska lösningar 

och underfunktioner utifrån transformationerna i transformationssystemet. Ett FM-träd, se 

Figur 17, inleds med huvudfunktionen högst upp, under denna sätts de tekniska principerna 

för att sedan leda till de funktioner som behöver utföras för att den tekniska principen ska 

kunna utföra huvudfunktionen. Dessa funktioner löses sedan, samt har eventuella 

underfunktioner. (Liedholm, 1999) 

Figur 15: Generell bild av en black-box med operander och huvudfunktion. 
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Vidare arbete, fas 3, gjordes enligt en anpassad metod till detta arbete. Inspiration togs från 

Liedholms produktutvecklingsmetod men arbetet följer inte denna. Lösningarna och 

funktionerna från FM-trädet sätts först upp i en morfologisk matris, se exempel i Figur 18. En 

morfologisk matris hjälper till att ge en övergripande blick när utvärderingen av alla 

lösningarna ska göras. De olika funktionerna utvärderas och alla lösningars för- och nackdelar 

jämförs med varandra. Utefter dessa för- och nackdelar diskuteras och resoneras de bästa 

lösningarna till varje funktion fram. Efter att den bästa lösningen till varje funktion är 

framtagen sätts dessa ihop till ett slutkoncept som sedan tas vidare in i designfasen. 

Figur 18: Generell bild av en morfologisk matris. 

Figur 17: Generell bild av ett Funktions-/medelträd. Där de fasade rutorna 
representerar funktioner och de helt rektangulära representerar medel. 
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3.2 FMEA 
För att utvärdering av slutkoncept ska kunna ske på ett smidigt sätt kan en FMEA (Failure 

Mode and Effects Analysis) göras. Syftet med en FMEA är att ta fram de mest kritiska 

komponenterna eller funktionerna av produkten. Detta görs genom att de möjliga felsätten för 

komponenterna, effekterna av felen samt orsakerna till felen sätts upp i en tabell. Felsätten 

rankas sedan för att få ut ett riskprioriteringstal och kan på så sätt enkelt ge en bild av vilken 

komponent som är mest kritisk. Med denna kunskap kan åtgärder för att förhindra felet 

tillsättas. (McDermott, R. E., Mikulak, R. J. & Beauregard, M. R., 2009) 

3.3 Computer-Aided Design (CAD) program 
CATIA V5 är ett program som tillåter enkel design och framtagning av 3D-modeller som 

sedan kan användas för 3D-utskrivning. Dessa modeller kan också användas vid diverse 

analyser samt vid framtagning av ritningar.  

3.4 ANSYS 
ANSYS är ett simuleringsprogram som använder sig av Finita ElementMetoden (FEM) för att 

bland annat beräkna hållfasthetsparametrar, exempelvis deformation och spänningar. Till 

detta program kan de modeller som görs i CATIA V5 importeras för att sedan analyseras. 
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4 Genomförande 
Följande kapitel innehåller en ingående beskrivning av arbetsgången. 

4.1 Konceptgenerering 
I styckena nedan följer en redogörelse över det arbete som utfördes för generering av koncept 

samt den felanalys som utfördes. 

4.1.1 Från problem till konstruktionskriterielista 
Texten som följer innehåller en noga beskrivning över fas 1 i Liedholms etablerade metod för 

konceptframtagning, beskriven i 3.1 Konceptgenerering. 

Kritisk granskning 

För att direkt få en övergripande blick samt ett flertal olika synvinklar på problemen 

genomfördes en Kritisk granskning som redovisas i Tabell 1 nedan. I granskningen ställdes 

vitala frågor som också var grundläggande för resterande arbete och gav en objektiv syn på 

vad som på det stora hela skulle åstadkommas. 

Tabell 1: De vitala frågorna som undersökts står som kolumnhuvuden. Tre huvudsakliga problem står nämnda i den vänstra 
kolumnen, de resterande frågorna har sedan besvarats radvis med avseende på varje problem. 

Vad är problemet? Vem har problemet? Vad är målet? Vilka bieffekter ska 

undvikas? 

Dagens 

mobiltelefoner 

tillåter inte 

användning vid 

dykning.  

Semesterdykare som 

på ett smidigt sätt 

vill kunna använda 

sin mobiltelefon och 

dess funktioner 

under vattnet. 

Ta fram en vattentät 

lösning som tillåter 

användning av en 

mobiltelefon som 

dykdator. 

Att en dyr och/eller 

krånglig lösning tas 

fram. 

Det finns i dagsläget 

ingen produkt som 

kombinerar dykdator 

och kamera samt 

Aqwarys nätverk på 

ett smidigt sätt. 

Dykcentren som vill 

göra turister mer 

entusiastiska och 

intresserade.  

En bra 

kombinationslösning 

på de båda 

produkttyperna. 

Samma som ovan. 

Dyrt och krångligt 

om en dykdator och 

en kamera ska 

köpas. 

Semesterdykaren 

som inte dyker mer 

en några enstaka dyk 

varje år och därför ej 

vill lägga mycket 

pengar. 

Ta fram en billig och 

smidig lösning. 

Samma som ovan. 

State of the art 

Då produkter som bygger på liknande idéer redan finns på marknaden var nästa steg att göra 

en State of the art-undersökning, denna återfinns under 2.2 Befintliga lösningar och 

undersöker de lösningar som finns på liknande problem idag. De i dagsläget största 

konkurrenterna på marknaden för användandet av mobiltelefoner som dykdator är två företag, 

Scuba Capsule och iGills, som båda har begränsat sig till användandet av Apples telefoner. 
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Detta är något Aqwary inte vill begränsa sig till och hoppas därför att vara konkurrenskraftiga 

på marknaden med en produkt som tillåter att olika telefoner kan användas. 

Denna state of the art undersökning bestod också av att undersöka om det fanns några 

gällande patent som det löpte risk att konceptet skulle kunna inkräkta på. Där visade det sig 

att Amphibian Labs LLC har en patentansökan inne angående en tidigare produkt vid namn 

iGills SE-35. (Weakly, 2012) Eftersom chansen fortfarande fanns att detta kunde bli beviljat 

sattes krav på att inkräktning på detta patentets anspråk skulle undvikas. Det första anspråket 

bestod av ett krav på elektronisk dockning för att resterande anspråk skulle gälla. Detta kunde 

kringgås genom användning av Bluetooth, en trådlös anslutning istället för en elektronisk 

dockning. 

Teknisk och ekonomisk genomförbarhet 

Eftersom en stor del av tekniken, i form av elektronik, redan fanns inom företaget och en stor 

del av tekniken gällande ett vattentätt mobilskal redan fanns hos konkurrenter ansågs 

produkten som teknisk genomförbar. Ingen budget sattes för produkten utan endast ett 

önskemål om att ligga under konkurrenters prissättning. Då det endast är konceptframtagning 

samt konstruktionsunderlag som ska tas fram under detta arbetes gång och den faktiska 

konstruktionen ligger på företaget i ett senare skede ska hänsyn till ekonomin tas vid design. 

Detta för att en ekonomiskt hållbar produkt ska kunna tas fram. Arbetet anses vara 

ekonomiskt genomförbart.  

Konstruktionskriterielista 

När den kritiska granskingen och state of the art undersökningen var genomförda samt 

tillräcklig bakgrundsinformation var inhämtad kunde upprättandet av en KKL börja. För att få 

en så utförlig samt träffsäker KKL som möjligt inleddes denna process med ett möte med 

Aqwary för att få alla specifikationer, krav och önskemål från företaget samt se vad de 

förväntade sig av produkten. Därefter kunde detta tolkas, samt tillsammans med den 

information som fåtts genom de tidigare stegen i denna konceptfas sammanfattas i en KKL. 

Denna sammanställning diskuterades med företaget och när båda parter var överens kunde 

denna fastställas. KKL:n finns i Bilaga A. 

4.1.2 Funktionsanalys 

Nedan följer en ingående beskrivning av fas 2 i Liedholms etablerade metod för 

konceptframtagning som är beskriven i 3.1 Konceptgenerering. 

Black box 

Den andra fasen inleddes med en framtagande av en black-box. Figur 19 visar denna och 

visar också huvudfunktionen Använda mobil som dykdator, resterande boxar representerar 

inoperander (till vänster) och utoperander (till höger).  

Figur 19: Projektets Black-box där huvudfunktion och operander presenteras. 
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Tekniska principer 

Vidare undersöktes de tekniska principer som kunde användas för att genomföra 

huvudfunktionen och för att se vilket tekniskt perspektiv som skulle utnyttjas. 

 Vattentät telefon. Att genom en vattentät telefon kunna använda denna som dykdator. 

Detta alternativ ansågs extremt komplicerat då detta skulle ställa krav på 

mobiltelefonernas tillverkare att ta fram en telefon som klarade höga tryck. Eftersom 

detta dessutom var ett alternativ som var väldigt beroende av telefonen i sig valdes 

inte detta alternativ. 

 Vattentät påse. Att genom någon typ av vattentät påse kunna innesluta en mobiltelefon 

och på så sätt möjliggöra användning av denna som dykdator. Då djupkraven gör att 

det kommer bildas väldigt höga tryck och påfrestningar var den mjuka omslutning en 

påse skulle ge inte pålitlig nog. Det ansågs inte heller vara fördelaktigt att telefonen 

inte skulle sitta fast då det skulle bli inre belastningar av telefonen på den omslutande 

påsen. Detta alternativ valdes inte.  

 Vattentäta telefon. Att på något sätt göra den nämnda telefonen tät nog att kunna 

användas vid dykning. Detta var ett oerhört komplicerat och svårt alternativ som inte 

skulle ge turister och semesterdykare den bekvämlighet som eftersöktes. Att vattentäta 

telefonen skulle vara tidskrävande och även riskera att vara bestående samt skada 

telefonen. Detta alternativ valdes inte. 

 Vattenavstötande telefon. Att genom olika behandlingar göra den nämnda telefonen så 

pass vattenavstötande att den kan användas som dykdator. Detta undersöktes och var 

som tidigare nämnde princip också denna oerhört komplicerad och tidskrävande. Det 

var inte heller ett pålitligt eller ens möjligt alternativ på grund av det höga tryck som 

kommer bildas. Detta alternativ valdes inte. 

 Vattentätt skal. Att genom någon typ av skal till någon typ av mobiltelefon kunna 

använda den nämnda telefonen som dykdator. Denna princip används av konkurrenter 

inom samma produktlinje och var på så sätt ett lovande och flexibelt alternativ som 

kunde tillåta flera telefoner. Det ställer inte heller mer än ett storleksmässigt krav på 

telefonen. Detta alternativ valdes att gå vidare med. 

Transformationssystem 

Efter att de tekniska principerna undersökts och Vattentätt skal valts kunde arbetet fortskrida 

med ett transformationssystem, som kan ses Figur 20, där huvudfunktionen utvecklades och 

delades upp i tre stycken faser: förberedande, utförande och avslutande fas. Även detta steg 

gjordes lösningsoberoende för att kunna täcka in så många olika lösningar på problem som 

möjligt och på så sätt ge en större chans att de bästa lösningarna skulle hittas. 

Figur 20: Projektets transformationssystem där huvudfunktionen delats upp i faser.  
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Funktions-/medelträd 

Nästa steg i processen var att ta fram ett FM-träd. Detta finns i Bilaga D. Överst i FM-trädet 

är huvudfunktionen, under denna de tekniska principerna. Den valda tekniska principen 

delades sedan upp i de funktioner som behövde lösas för att den tekniska principen skulle 

kunna utföra huvudfunktionen. Dessa funktioner var följande: 

 Installering i skalet 

 Sända information 

 Vattentäta skalet 

 Visa information och nätverk 

 Ta foton 

De valdes då dessa var de mest centrala funktionerna och tillsammans med deras 

underfunktioner täckte de även in allt som nämnts i dialog med Aqwary samt i KKL:n.  

Funktionen Material som finns med i FM-trädet som underfunktion till Vattentäta skalet 

tydliggjorde och specificerade materialvalet. Den symboliserade även materialets vikt för 

slutproduktens kvalitet och hur fria tyglar som skulle ges med exempelvis formgivning. Där 

valdes metall, kompositmaterial samt plast som möjliga materialgrupper där alternativa 

lösningar kunde finnas. Då metaller ofta är tunga, dyra och/eller korroderar lätt i våta miljöer 

ansågs aluminium som det enda rimliga alternativet. Detta då den särskiljer sig från andra 

metaller till fördel för detta projekt både gällande korrosionsbeständighet och vikt. Från 

gruppen kompositmaterial valdes att undersöka kolfiber närmare då det är etablerat inom både 

användning och tillverkningsmöjligheter. Dessa två tillsammans med plast hade alla varianter 

som var lätta till vikten, kunde klara av de miljöer produkten skulle utsättas för, tillät smidig 

tillverkning samt var slagtåliga och hårda. I den undersökning av befintliga produkter som 

gjordes visades att i synnerhet plast samt också aluminium var pålitliga alternativ då de 

tidigare använts till liknande syften.  
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4.1.3 Egen etablering av koncept 
I följande kapitel redogörs den sista fasen i konceptgenereringen ingående. 

Morfologisk matris 

För att underlätta både etablering och utvärdering av koncept togs en morfologisk matris fram 

enligt Tabell 2. Denna är en sammanställning av lösningar och funktioner tagna direkt ur FM-

trädet. Funktionerna är placerade i den vänstra kolumnen och resterande kolumner är sedan de 

möjliga lösningarna på varje funktion.   

Tabell 2: Projektets morfologiska matris där produktens olika funktioner och lösningar på dessa är presenterade. 
(Tätning: lösning 1 är en o-ring, lösning 2 en hörnformad o-ring och lösning 3 en kombination av de båda. Klara av 
telefoner i olika storlekar: lösning 1 är fjädrar, lösning 2 insatser i gummi, lösning 3 kuddar och lösningar 4 modul. 
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Lösningsutvärdering och slutkoncept 

Utifrån den morfologiska matrisen kunde sedan de olika funktionerna utvärderas. Lösningarna 

till varje funktion jämfördes med varandra genom vägning av för- och nackdelar. Dessa för- 

och nackdelar diskuterades sedan med ihop med Aqwary och den lösning som ansågs lösa 

varje funktion på bästa sätt valdes. Denna undersökning är specificerad i Tabell 3 och 4.  

 

1 - Klara av att ta kort med 

olika mobiler 

Fördelar Nackdelar 

Olika storlek på glas/lins Tillåter fler enklare lösningar 

till att hålla de olika mobilerna 

på plats. 

Skalet blir mindre. 

Stor lins att skydda från repor. 

Anpassa placering efter lins Minskar skaderisk på lins. 

Kan använda sig av riktig 

optik. 

Stort skal. 

Svårt att lösa 

konstruktionsmässigt. 

2 - Skydda kameralins   

Skjutbar lucka Inga lösa delar. 

Smidigt. 

Bra skydd. 

Lite mer avancerad konstruktion. 

Tar lite mer plats än resterande 

alternativ. 

Lock Bra skydd. 

Enkel konstruktion. 

Lätt att tappa bort. 

Tygpåse Bra skydd. Lätt att tappa bort. 

3 - Navigering i interface   

Knappar som funkar på 

touchskärm 

Mycket möjligheter. Måste ha knappar i interfacet på 

applikationen. 

Svårare konstruktionsmässigt. 

Elektroniska knappar Elektroniken finns redan hos 

Aqwary. 

Enkelt/Smidigt 

Begränsningar i funktioner i 

applikationen. 

Slag Enkelt/Intuitivt Begränsningar i funktioner. 

Risk att skada 

konstruktionen/telefonen. 

Skakning Enkelt/Intuitivt Begränsningar i funktioner. 

Risk att skada 

konstruktionen/telefonen. 

Lätt att göra oavsiktligt. 

4 - Material   

Aluminium Hållbart. 

Snyggt. 

Kräver glas eller liknande för att 

se skärmen. 

Dyrt. 

Kolfiber Hållbart. 

Snyggt. 

Mycket dyrt. 

Kräver glas eller liknande för att 

se skärmen. 

Plast  Enkel tillverkning. Lättvikt. 

Kräver inga andra material. 

Sämre temperaturegenskaper. 

Mindre hållbart/hållfast. 

6 - Tank -> Skal   

Kabel Billigt Kabel i vägen. 

Mer tätning krävs. 

Ultraljud Trådlöst. 

Tekniken finns på Aqwary. 

Dyrare. 

Tabell 3: Utvärderingstabell över de olika funktionernas respektive lösningar och för- och nackdelar med dessa. De 
lösningar som valdes är markerade med mörk grått och skrivna i fet stil. 
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 Klara av att ta kort med olika mobiltelefoner. 

Eftersträvan låg på att göra modulen så liten och smidig som möjligt samt även att 

tillverkning och produktion skulle vara enkel och billig. Att anpassa placering efter 

linsen gjorde detta svårare på grund av den stort varierande kameraplaceringen hos 

dagens mobiltelefoner. Detta skulle även skapa ett krav på ett högt antal möjliga 

placeringar av mobiltelefonerna. På grund av detta samt att användning av riktig optik 

både var komplicerat och kostsamt valdes att gå vidare med olika storlek på glas. En 

större lins som direkt möjliggjorde alla telefoners kameraplacering med samma 

placering av telefonerna i skalet skulle vara extremt fördelaktigt för den totala 

storleken på skalet.  

 Skydda kameralins. 

På grund av valet i föregående stycke ställdes högre krav på linsskyddet då det var 

tvunget att skydda en större yta. Användning kommer ofta ske på en båt och av turister 

som inte alltid kommer vara varsamma med utrustning samt det faktum att produkten 

kommer vara avsedd för uthyrning. På grund av detta ville lösa delar undvikas i största 

möjliga mån. Både lock och tygpåse byggde på en lös del som skulle appliceras över 

linsen mellan dyk och efter användning. För att ställa så lite krav som möjligt på 

turister och dykcenter valdes därför skjutbar lucka för att minska risken att saker 

försvinner.  

 Navigering i interface. 

För att applikationen ska fungera på ett bra sätt behövde navigering mellan olika 

interfaces och funktioner kunna ske. Det andra alternativet, elektroniska knappar, 

finns redan på Smart Console och därför finns redan all teknik till detta tillgänglig. 

Dessa knappar fungerar genom magnetism till den elektronik med mottagare etc. som 

kommer vara placerad i skalet. Detta gör att ingen öppning skulle krävas i skalet då 

magnetismen går igenom plasten och problemet med tätning för knapparna helt 

försvinner. Detta var oerhört fördelaktigt, tidssparande och kostnadseffektivt. Slag och 

skakning ansågs bli för begränsade och aktivering kunde även enkelt ske via misstag. 

Knappar som funkar på touchskärm i sin tur blev, på grund av den tätning som då 

behövde ske, mer komplicerat och ställde även mer krav på den kommande 

applikationen. Elektroniska knappar valdes.  

 Material 

Då valet av rätt material var grunden till hela produkten är detta ytterst viktigt. Detta 

materialval symboliserade modulens huvuddel, resterande delar som t.ex. kameralins 

etc. undersöktes mer ingående under kapitel 4.2 Design. Aluminium och plast var de 

som blev aktuella eftersom kolfiber var betydligt dyrare. Kolfiber som material är inte 

nödvändigtvis dyrare än plast och aluminium men att ta fram verktyg för tillverkning 

är kostsamt och bearbetningsmetoder finns i dagsläget inte på företaget.1 Detta gör att 

det en stor mängd skulle behöva tillverkas för att det över huvud taget skulle finnas en 

chans att detta alternativ skulle bli lönsamt. Kvar var då alternativen aluminium och 

plast. Aluminium var ett dyrare alternativ och ifall hela modulen skulle tillverkas i 

detta material skulle en glas/plastskiva behöva sättas in för att skärmen skulle synas 

samt för att möjliggöra fotografering. Plast var det mest frekvent använda till liknande 

produkter samt kamerahus. Det var billigt och lätt att tillverka, nackdelen med plast  

                                                 

1 [1] Rönnquist, H. Produktutvecklare/Teknisk ledare; Saab Dynamics; 2016; Intervju 19 april 
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var att det inte skulle ge samma känsla av en pålitlig produkt samt att övre delen av 

temperaturintervallet skulle kunna bli ett problem. Eftersom designen av skalet inte 

stod klar gjordes valet att gå vidare med både plast och aluminium för att senare se 

vad som passade bäst samt undersöka ifall en kombinationslösning var möjlig. 

 Tätning 

Skalet behövde som tidigare nämnt vara vattentätt och för att åstadkomma detta 

behövdes någon typ av tätning. Här kom den tidigare beskrivna state-of-the-art-

undersökningen in då denna innefattade lösningar på liknande problem. Hörnlist 

förekom i en del produkter med lägre krav på djup, t.ex. GoPro. Eftersom målet var 

betydligt högre än de krav som ställs på GoPro:s skal och möjligheterna med o-ring 

ansågs betydligt större togs hörnlist ur diskussionen. De två resterande alternativen, o-

ring och både o-ring och hörnlist sågs på ett flertal olika produkter, varav några med 

långt högre trycktålighet än den efterfrågade; På grund av detta valdes att gå vidare 

med dessa två.  

 Tank -> skal 

Från tanken skulle information om tanktryck på något sätt behöva sändas till skalet. 

Till alternativ 2, ultraljud, fanns redan tekniken på företaget vilket gjorde alternativet 

tilltalande. Som tidigare nämnt var enkelhet och smidig användning grunden till att 

produkten skulle bli attraktiv på marknaden och ultraljud skulle vara ett trådlöst 

alternativ och skulle därför ge större rörlighet. Rörligheten skulle i sin tur göra att både 

användning och fotografering blir lättare. Aqwary hade också önskemål om att 

ultraljud skulle utnyttjas. Vid användning av kabel skulle kabelns ingång i skalet 

behöva tätas även om detta alternativ hade den stora fördelen att modulen skulle bli 

mer energisnål. Ultraljud valdes och hänsyn togs till energifrågan. Denna fråga 

behandlas mer senare.  
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7 - Skal -> Mobil Fördelar Nackdelar 

Kabel Mindre energibehov. Mer tätning krävs. 

Kräver olika kontakter. 

Bluetooth Kompatibelt med alla 

telefoner. 

Enklare konstruktion. 

Större energibehov. 

8 - Strömförsörjning   

Standardbatterier Enkelt att byta, även ute på 

havet. 

Dyrt att behöva byta. 

Platskrävande. 

Kräver batterilucka. 

Induktivt laddningsbart 

batteri 

Kräver ingen batterilucka. 

Smidigt. 

Laddningsbart. 

Lite mer komplicerat. 

Mobilens batteri Kräver ingen plats. 

Ingen lucka behövs. 

Sladd mellan mobil och 

elektronikmodul. 

Kortare livslängd. 

Vanligt laddningsbart batteri Laddningsbart. Kräver öppning/kontakt. 

9 - Klara av olika 

telefonstorlekar 

  

Fjädrar Hållbart. 

Stabilt. 

Klarar av stora skillnader i 

telefonstorlek. 

Svårare konstruktion. 

Dyrare. 

Insatser i gummi Enkelt. 

Billigt. 

Hållbart. 

Ostabilt. 

Tillåter inte så stort spann av 

telefonstorlekar. 

Kuddar Enkelt. 

Stabilt. 

Billigt. 

Begränsad till ett färre antal 

telefonstorlekar per kuddpar. 

Slits ut fortare. 

Modul/Insats Stabilt. 

Hållbart. 

Många lösa delar. 

Komplex konstruktion. 

Begränsat. 

10 – Öppning   

Skruvlock Bra tätning. 

Enkelt. 

Lösa delar. 

Platskrävande. 

Lucka på toppen Enkel i- och urtagning. 

Gångjärn gör att det inte kan 

hamna fel. 

Mycket yta att täta. 

Lock med spännen Lätt att applicera kraft med 

flera spännen. 

Lösa delar. 

Kan felplaceras. 

Lucka i änden Inga lösa delar. 

Gångjärn gör att det inte kan 

hamna fel. 

Lite yta att täta. 

Försvårad installation av 

telefonen. 

Tvådelat skal Mycket enkel installation. Mycket att täta. 

Tabell 4: Utvärderingstabell över de olika funktionernas respektive lösningar och för- och nackdelar med dessa. De 
lösningar som valdes är markerade med mörk grått och skrivna i fet stil. 
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 Skal -> mobiltelefon. 

Aqwary hade en önskan att alternativet Bluetooth skulle undersökas noga. Bluetooth 

skulle då användas för att skicka information samt för att få den tidigare nämnda 

knappfunktionen, och på så sätt navigeringen, att fungera. Målet med detta var att få 

en mer flexibel lösning gällande antal telefoner som skulle passa i modulen. En 

sladdlösning skulle vara problematiskt i och med att ingångarna ser olika ut på olika 

telefoner. Många olika ingångar gjorde att detta hade behövt lösas med ett flertal 

adaptrar. En undersökning genomfördes därför på möjligheterna med Bluetooth för att 

kunna göra en bedömning på ifall detta var ett pålitligt alternativ. Genom 

undersökningen upptäcktes Unified Remote, vilket är en applikation som gör det 

möjligt att med hjälp av Bluetooth styra en hel dator med en mobiltelefon (Unified 

Remote, u.å.). Då möjligheterna var så pass mycket större än de som behövdes för att 

göra Bluetooth till ett tekniskt möjligt alternativ resulterade detta i att Bluetooth ansågs 

vara värt att bygga vidare på.  

 Strömförsörjning. 

Eftersom skalet skulle innehålla både mottagare och sändare av information, samt som 

tidigare nämnt en magnetisk knappfunktion skulle detta behöva förses med ström. 

Som tidigare nämnt valdes både ultraljud och Bluetooth som alternativ för 

omhändertagande och transmission av information. Detta ökade kraven på en 

tillförlitlig energikälla till den elektronik som skulle behöva finnas, inbyggd i skalet. 

Vanliga/Standard batterier var pålitligt på grund av möjligheten att byta batterier ute 

på vattnet och var något som inget av resterande alternativ erbjöd. Nackdelen var 

kostnaden samt att det ställde högre krav på dykcenter som eventuellt ligger mer 

avsides och inte har ständig tillförsel av batterier. Induktivt laddbart batteri var en bra 

lösning då den tillät en helt försluten design gällande, i skalet, befintlig elektronik. 

Nackdelen med mobilens batteri var att användning av mobilbatterier skulle bli mer 

oförutsägbart eftersom det skulle vara olika kvalitet på olika batterier. Detta alternativ 

tillät inte heller Bluetooth utan skulle behöva en sladdlösning för överföring av 

strömmen. Vanligt laddbart batteri skulle kräva någon typ av ingång batteriet skulle 

kunna laddas via, en vattentät sådan är både dyr och komplicerad. Här valdes 

vidareutveckling av vanliga/standard batterier på grund av möjligheten att kunna byta 

batterier väl på plats, att inte vara beroende av eluttag och att inte behöva ha enheter 

låsta, ståendes på laddning. 

 Klara av telefoner i olika storlekar. 

För att vara slagkraftig på marknaden behövde modulen passa med så många olika 

mobiltelefoner som möjligt. Detta gjorde att telefoner av många olika storlekar 

smidigt var tvungna att kunna sättas fast och hållas stabila i modulen. Gummiflärpar 

och kuddar hade båda problemet att de inte klarade av det, i KKL:n, satta 

storleksspannet utan hade medfört att dykcentrena hade varit tvungna att byta 

kuddar/insatser i gummi beroende på telefonstorlek. De hade också problemet att de 

lätt skulle bli utslitna i längden och skulle på så sätt också kräva frekventa byten. 

Fjädrar skulle kunna tillåta det önskade storleksspannet men nackdelen var att 

installation skulle kunna bli en svårighet. Modul var från början dyrt och omständligt 

då detta hade medfört att varje telefonmodell krävt sin egen modul. Eftersom inget av 

alternativen visade sig vara en pålitlig lösning på egen hand blev valet att kombinera 

fjädrar och modul för att få de fördelarna med dem båda, men ingen av nackdelarna. 
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 Öppning. 

Eftersom en större öppning ställde större krav på tätningen var både Lucka på toppen 

och tvådelat skal ofördelaktiga. Dessa skulle vara de svåraste att täta på ett tillräckligt 

bra sätt, men de bästa gällande installation av telefonen. Som nämnt i tidigare stycke 

valdes en kombinationslösning av modul och fjädrar för att hålla telefonen på plats 

men samtidigt förenkla installation. Detta medförde att lock med spännen och lucka i 

änden också kunde få en enkel installation trots sin lilla öppning. För att undvika lösa 

delar samt en rund öppning men samtidigt ha en liten yta att täta valdes då lucka i 

änden för vidare utveckling. 

Då vissa lösningar, så som t.ex. material och tätning, krävde mer ingående undersökningar 

togs båda dessa val vidare in i designfasen. När utvärderingen ansågs klar hölls ett möte med 

Aqwary där den presenterades och diskuterades för att ge möjlighet att ta hänsyn till 

företagets åsikter. Därefter togs ett slutkoncept fram som bestod av de alternativ som under 

respektive stycke hade valts med ett par undantag som mötet med Aqwary ledde till. En fjärde 

alternativ lösning för Skydda kameralins kom då fram, nämligen att ha repfritt glas och sedan 

en tjockare kant av plast på linsen. Detta skulle göra att även om turisterna tappade eller lade 

skalet på exempelvis golvet, skulle glaset i sig aldrig komma i direkt kontakt med någon yta 

och på så sätt inte utsättas för fara. Undantaget var dock ifall skalet skulle kastas eller tappas 

på en spetsig yta, vilket motverkades genom att glaset skulle vara repfritt. Detta alternativ 

ersatte då den skjutbara luckan. Efter överläggning om Material valdes plast som 

huvudmaterial. Detta tillsammans med eventuella aluminiumdetaljer eller vissa delar i 

aluminium skulle bygga upp produkten.  

Slutkonceptet, se Figur 21, fick därmed följande lösningar: 

 Stor lins för fotografering med flera olika telefoner. 

 Tjock kant på lins samt repfritt glas. 

 Elektroniska knappar för navigering i interface. 

 Plast med ev. aluminiumdetaljer. 

 Frågan om tätning togs vidare in i designfasen.  

 Ultraljud mellan tank och skal. 

 Bluetooth mellan skal och mobiltelefon. 

 Standardbatterier. 

 Modul med fjäderlösning för smidig installation och användning av mobiltelefoner 

inom storleksspannet som finnes i KKL:n. 

 Liten lucka i änden av skalet.  
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Figur 21: Skiss av slutkoncept. 

4.1.4 FMEA 
När slutkonceptet var framtaget gjordes en FMEA för att hitta de möjliga felen, deras orsaker 

samt eventuellt redan i ett tidigt skede vidta åtgärder för att förhindra så många som möjligt 

av dessa. Den hittas i Bilaga C. Denna gjordes med konstruktion, produktion och användning 

i åtanke för att kunna användas under hela utvecklingsprocessen. Under fortsatt arbete hade 

denna en stor roll då en del av felen, främst de mindre kritiska, kunde förebyggas redan under 

designfasen genom exempelvis FEM-analyser och ingående förundersökningar. Det som 

visade sig mest kritiskt var korrosion av metalldelar, i detta fall luckan där diskussioner kring 

att göra denna i aluminium skett. Det bestämdes då att en noggrann undersökning kring olika 

legeringar skulle ske. Något som var väntat kritiskt var tätningen, som i detta skede av 

utvecklingen inte skulle kunna testas. Det som då gjordes var att större hänsyn togs kring de 

lösningar som applicerats på liknande produkter och att dessa lösningar sedan skulle byggas 

vidare på för att i ett senare skede av produktutvecklingen kunna testas. Mer kommentarer 

kring, samt förslag utifrån, FMEA:n finns i kapitel 9 Fortsatt arbete. 

4.2 Design 
I följande kapitel redogörs arbetets fortsatta detaljdesign, hur designen av alla delar valdes 

och varför. Det redogörs också för de materialval och undersökningar som gjorts. 



 27 

4.2.1 Layout - Slutkoncept 
När lösningarna var utvärderade och valda återstod att dimensionering och design. En väldigt 

avgörande fråga gällande designen var hur Aqwarys elektronik skulle placeras i skalet. Det 

diskuterades om det skulle vara smidigt att ha den bakom telefonen, som i Figur 21, vilket 

skulle ge ett tjockare men kortare och smalare skal. De andra alternativen var att elektroniken 

antingen skulle placeras nedanför telefonen och därmed få ett väldigt avlångt men tunt skal 

eller att den skulle vara belägen bredvid telefonen och då bli ett mer rektangulärt och tunnare 

skal. Efter överläggning togs beslut att en skalenlig prototyp på ett mer rektangulärt och 

tunnare skal skulle tas fram i kartong och silvertejp, se Figur 22 & 23. Detta för att få en 

känsla av hur den skulle fungera ergonomiskt sett. När prototypen var framtagen diskuterades 

hur knappfunktionen skulle skapas för att fungera på ett bra sätt med aktuella handfattningar 

för den valda designen. För att bestämma detta gjordes en mindre undersökning där 30 

stycken studenter på universitet medverkade. Undersökningen gjordes endast muntligt och 

dokumentation finns ej. Varje person fick syftet med produkten förklarat för sig. De fick 

sedan greppa prototypen och ge sin åsikt angående föredragen handfattning och bekväm 

knapplacering matchande denna fattning. Efter deras åsikter diskuterats fick de olika förslag 

på redan uttänkta varianter och testa dessa. Det blev tidigt tydligt att ett alternativ stod ut ur 

mängden gällande popularitet och vad som kändes naturligt för medverkande med både stora 

och små händer. För att efter undersökningen spegla testgruppens opinion lades ett 

plasthandtag till på baksidan av prototypen då många tyckte att den både var och skulle bli 

svår att använda med en hand. Detta kan ses i Figur 23. Vad gällde knapplacering anpassades 

denna efter både resultatet av undersökningen och det nya plasthandtag som lagts till. Denna 

kan ses på layoutskissen i Figur 24. 

Efter fastställning av den huvudsakliga designen gjordes en slutgiltig layoutskiss där även ett 

utkast på grundläggande dimensioner inkluderades. Denna kan ses nedan i Figur 24 och visar 

fyra vyer på skalet samt de viktigaste dimensionerna.  

Figur 22: Kartongprototypen som användes till diverse 
undersökningar. 

Figur 23: Kartingprototypen som användes till diverse 
undersökningar. 
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Figur 24: Layoutskiss som visar fyra vyer av det slutgiltiga konceptet 

Efter att storlek och design var någorlunda fastställda återstod luckornas design och 

mekanismer samt även hur tätningen skulle utformas. Då test av tätning och produkt inte 

skulle innefattas av detta arbete skulle en kvalificerad gissning angående detta göras. För att 

kunna göra en sådan togs hänsyn till de resultat som State-of-the-art-undersökningen givit och 

de olika produkterna jämfördes noggrant med varandra. Som Figur 25 visar valdes en lösning 

där två o-ringar används för att dels dubbla den möjliga tätningen som ges och dels ge stöd åt 

resterande konstruktion. Felkällor kring detta tätningskoncept diskuteras i kapitel 6 Felkällor. 

För att på ett bra sätt rymma de båda o-ringarna ökades tjockleken på skalets yttervägg från 3 

till 5 mm ute i kanterna på det sätt Figur 25 illustrerar. Luckan valdes att tillverkas i 

aluminium för att motverka att den formas av trycket vattnet skulle applicera under 

användning. På så sätt medfördes att den kraft som kommer läggas på o-ringarna av spännena 

blir så nära konstant över hela luckan som möjligt. Eftersom aluminium i stort sett är en stel 

kropp, i jämförelse med plasten som skalet huvudsakligen skulle tillverkas i, skulle luckan 

också ge ännu mer motverkan mot deformationer vattnets höga tryck, 5 bar vid 50 meter, 

skulle orsaka.  
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Det som återstod var att ta beslut kring luckans förslutningsmekanism, t.ex. gångjärn, antal 

spännen etc. En bra mekanism var viktig på grund av att o-ringarna behövde tryckas ner med 

samma kraft längs hela luckan för att ge en så optimal tätning som möjligt. I Figur 26-29 

nedan visas de olika alternativen som fanns. För att täcka in så stor del av långsidorna, som 

skulle bli de mest kritiska, valdes det i Figur 28 illustrerade alternativet där två spännen på 

ena långsidan och ett gångjärn på andra långsidan skulle fördela den applicerade kraften på 

mest fördelaktigt vis.  

Figur 26: Alternativskiss med ett spänne på varje kortsida. 

Figur 27: Alternativskiss med ett spänne på varje kortsida och gångjärn. 

Figur 25: Skiss på hur skalets stora öppning skulle utformas och tätas. 
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När allt var bestämt kring den primära luckan var det dags att titta på den mindre öppningen 

som krävdes för att få tillgång till elektroniken i skalet. Denna valdes att fästas med skruvar 

för att helt omöjliggöra oavsiktlig öppning. Eftersom luckan ej skulle öppnas särskilt ofta, 

enbart vid problem med elektroniken, ansågs skruvar vara lämpliga då det gav en bra och 

säker kraftapplikation. Felkällor kring detta tätningskoncept diskuteras i kapitel 6 Felkällor. 

För att göra så att luckan inte stack ut var godstjockleken tvungen att göras lite tjockare runt 

elektroniken. Detta för att ge öka ytan för o-ringen och skruvarna men samtidigt inte minska 

ytan på öppningen. En layoutskiss över denna öppning och dess lock finns nedan i Figur 30 & 

31. 

Figur 29: Alternativskiss med ett spänne och gångjärn på motsatt sida. 

Figur 28: Alternativskiss med två spännen och gångjärn. 

Figur 30: Skiss på tätning och utformning av luckan 
till elektroniken. 
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Aqwary har på sin nuvarande Smart Console en knappsats gjord i silikon. Detta har utnyttjats 

i ett koncept på deras nästkommande dykdator där ett skyddande hölje med inbyggda knappar 

i silikon är planerat. Detta ansågs som en lösning även denna produkt skulle kunna gynnas av 

då tillverkningen kommer ske i genomskinlig PC-plast. Dels för att knapparna inte längre 

skulle kräva något extra konstruktionsarbete och dels för att det skulle dölja batterierna, 

elektroniken och eventuella fogar och skarvar. Detta silikonskydd skulle även ge ett bättre 

grepp och innebära mer skydd från repor och stötar för hela konstruktionen. På grund av detta 

lades ett silkonhölje till konceptet. Detta silkonhölje ersatte i sin tur den tjocka kant som 

skulle vara till skydd för kameralinsen då silikonet ansågs fylla samma funktion. 

4.2.2 Design och framtagning av CAD-modeller 
Nästa steg i arbetet var att ta fram 3D-modeller i CAD utefter de skisser och bilder som var 

framtagna samt att även designa kvarstående delar, till exempel spännena. Detta gjordes i 

CAD-programmet CATIA V5 och modeller för alla ingående delar i skalet började skapas. 

Till batterihållare och spännen togs mycket inspiration från andra produkters redan 

existerande delar medan andra delar fick göras helt utifrån egna idéer och skisser. Styckena 

nedan redogör denna del av arbetet. 

Huvuddel 

Huvuddelen av produkten, skalet, modellerades till största delen enligt den layoutskiss som 

tidigare hade gjorts. Dimensioner och mått ändrades till viss del samt att plasthandtaget på 

baksidan av modellen i stället gjordes som en egen del. Öppningen, där den stora luckan 

skulle sitta, byggdes ut och gjordes tjockare för att ge mer plats för tätningen som tidigare 

nämnt bestod av två stycken o-ringar. Resultatet av den första modelleringen visas i Figur 32. 

Figur 31: Skiss på utformning av luckan till 
elektroniken. 
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Figur 32: En tidig CAD-modell av skalet. 

Efter att första utkastet av modell hade utvärderats tillsammans med Aqwary poängterades att 

vissa parametrar skulle kunna behöva ändras då hänsyn till tillverkning behövde tas. Detta 

inledde en inläsning i formsprutning för att ge möjlighet att kunna göra en kvalificerad 

bedömning av hur produkten kunde utformas för att göra tillverkningsprocessen smidigare. 

Denna sammanfattas i 2.5 Formsprutning. En universitetsadjunkt rådfrågades även gällande 

tillverkningen och det stod då klart att gångjärnen skulle begränsa tillverkningen till att bli 

dyrare, mer omständlig alternativt väldigt svår. Detta på grund av den långa side-action som 

skulle behövas i formen vid formgjutning samt att den skulle löpa risk att gå sönder då den 

även skulle behöva vara väldigt smal. Vid borrning skulle samma problem uppstå även där. 

Med detta i åtanke ändrades kopplingen gångjärn – lucka. Ändringen på skalet blev två större 

varianter i stället för fem mindre och visas i Figur 33. Mellan dessa två skulle luckan sedan 

fästas med hjälp av en axel igenom gångjärnen på skalen och ett par liknande gångjärn på 

luckan, se Figur 36. Axeln låses sedan på plats med två låsringar i spår på axeln mellan 

gångjärnen på luckan. Det fack som kan ses högst upp i båda figurerna är det utrymme där 

Aqwarys redan befintliga elektronik så som mottagare, djupmätare etc. kommer att installeras. 

 

Figur 33: CAD-modell med korrigerade gångjärn. 
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Elektroniklucka 

Den lucka som skulle täcka och skydda elektroniken i skalet designades enligt Figur 34 

nedan. Luckan kommer med hjälp av en skruv i varje hörn att trycka ner en o-ring, som ligger 

i ett spår i skalet. 

 

Lucka - Huvudöppning 

Luckan till den stora öppningen för telefonen och batterierna togs fram enligt skisser och 

beskrivningar under 4.2.1 Layout – Slutkoncept. Det som återstod att designa på luckan som 

inte var inkluderat på de tidiga skisserna var någon form handtag som kunde förenkla öppning 

och stängning. Även gällande gångjärnen återstod en del design; Form på och spåren att fästa 

spännena i behövde bestämmas. Den första CAD-modellen av luckan kan ses i Figur 35 och 

hade flera små gångjärn längs hela öppningen.  

Figur 35: Tidig CAD-modell av luckan till dem primära öppningen. 

Figur 34: CAD-modell av luckan för elektronikutrymmet. 
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Som nämnt tidigare blev tillverkning en stor fråga och därför behövde gångjärn på både skal 

och lucka ändras för att förenkla tillverkningsprocessen. Luckan som skulle fästas mellan de 

gångjärn som modellerats på skalet behövde då antingen ha ett långt gångjärn, eller flera små. 

På grund av att borrning av så små och långa hål i aluminiumet skulle bli problematiskt valdes 

att ha två stycken i ungefär samma storlek som de på skalet. Därefter skulle en lång 

aluminiumpinne föras genom alla fyra gångjärn och på så sätt fördela belastningen jämt och 

motverka snedbelastning. Modifieringarna på luckan kan ses i Figur 36. Spåren för o-ringarna 

ändrades också i detta skede för att stämma mer överens med de standarder som fanns för o-

ringsspår (Teknikprodukter, u.å). Spåren är avsedda för en o-ring med diameter 1,25 mm och 

har ett djup på 1mm och en bredd på 1.3 mm, detta ger ett spår med något större tvärsnittsarea 

än o-ringen och tillåter därmed expandering av ringen i sidled när den trycks ihop på höjden. 

Detta är obligatoriskt då massivt gummi är inkompressibelt. 

Försegling - Huvudöppning 

Stängning och låsning av luckan var sedan tidigare bestämt att det skulle utgå ifrån någon 

form av spänne. Inspiration togs bland annat ifrån den sortens spännen som används på 

alpinpjäxor samt ifrån GoPro-skalet som studerades ur flera aspekter. För att låsa spännet, så 

att det ej går att öppna oavsiktligt, valdes en mycket simpel lösning där en sprint som låser 

spännet i stängt läge används. Efter att detta var bestämt påbörjades modellering av dessa 

delar och resultatet kan ses monterat på skalet i Figur 37. 

Figur 36: Slutgiltig CAD-modell av luckan med ändrade gångjärn. Infällt: Anpassade o-
ringsspår. 
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Figur 37: De konstruerade spännena med låssprint monterade på skalet. 

Batterimodul 

För användandet av AAA-batterier krävdes en modul dessa kunde placeras i. Denna 

designades och anpassades efter det hål som var avsett för batterierna i skalet, se Figur 38. 

Det gjordes beräkningar på hur många batterier som skulle behövas för det önskade antal dyk 

som skulle klaras. Beräkningarna finnes under 4.3.2 Elförsörjningsanalys och gav att två 

stycken skulle vara tillräckligt. Användning av två stycken sparade också mycket plats. 

Inspiration togs från liknande batterihållare i andra produkter men gavs en yttre form som 

skulle passa och tillåta en bra installation i nämnt hål i skalet. Hållaren kommer kopplas till 

befintlig elektronik genom ett litet hål i väggen mellan dessa utrymmen, som pilen i Figur 38 

visar. För att möjliggöra utdragning av hållaren och ett smidigt byte av batterier gjordes ett 

litet handtag på den yttre sidan av modulen samt en kabelbuffert i batteriutrymmet som 

kommer tillåta att modulen dras ut ur skalet utan att skada varken elektronik eller kopplingar.  

 

Figur 38: CAD-modell av batterihållaren. Infällt: Hålet som förbinder batteriutrymmet och elektroniken i skalet. 
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Telefonmodul 

Som tidigare nämnt skulle en telefonmodul tas fram som användaren först kunde installera sin 

telefon i och sedan skjuta in i skalet. Modulen skulle ha en fjäderlösning för att tillåta många 

typer av telefoner, dessa konstruerades som Figur 39 illustrerar. En platta kopplad till två 

fjädrar kommer att trycka telefonen uppåt och en platta kopplad till en fjäder kommer att 

trycka telefonen i sidled. På detta sätt kommer telefonen, oavsett storlek, alltid pressas mot 

hörnet där kameralinsen är placerad och tillåta en så liten lins som möjligt. Anledningen till 

att antalet fjädrar varierar mellan sidorna var att skillnaden i mobillängd var betydligt större 

mellan modeller än var den var i telefonbredd (kan ses i KKL:n). Detta satte större krav på 

den fjädermodul som skulle pressa uppåt. För att inte riskera att några knappar på telefonen 

skulle tryckas in under användning och installation behövde en undersökning genomföras där 

majoriteten av marknadens telefoner och deras knappar togs i beaktning. Undersökningens 

resultat kan ses i Bilaga E1 där de svarta strecken till vänster representerar alla telefoners 

placering av knappar. Siffrorna till höger symboliserar de mått där stöd kan konstrueras i 

modulen. En telefon som satte käppar i hjulen var Xperia Z5 Compact som var en av de 

minsta på marknaden. Dess placering av knappar gjorde att inget stöd skulle kunna 

konstrueras på de 13 första centimetrarna och på så sätt skulle ingen telefon med längd på 

mindre än 13 cm kunna användas. Därför togs beslutet att bortse ifrån Xperia Z5 Compact vid 

vidare konstruktion och ett stöd sattes på 7.5 cm, vilket visas i Figur 39. Samma typ av 

undersökning behövde också göras för att bekräfta storleken som i layoutskissen antagits på 

kameralinsen. Denna undersökning kan ses i Bilaga E2 där varje blå prick representerar en 

eller flera telefonmodellers maximumdistans på dess kameralins i förhållande till telefonens 

överkant samt ena långsida. Resultatet blev en extrempunkt i bredd och en i höjd på linsen. 

Dessa var 5,4 cm i bredd och 4,9 cm i höjd. För att då täcka in dessa telefoner gjordes 

kameralinsen 5,5 x 5 cm. Detta ledde till att modulen designades och dimensionerades enligt 

Figur 36. De båda fjädermodulerna kan ses, samt de spår som lades in för att stabilisera dessa 

så att fjädrarna endast trycker i den önskade riktningen. Spårens längd anpassades efter de 

beräkningar och fjädrar som redovisas under 4.3.3 Fjäderanalys men anpassas vid 

tillverkning till de valda fjädrarnas ospända längd. Kameralinsen anpassades i storlek samt att 

ett stöd lades till, som pilen i Figur 39 illustrerar, så att även de minsta telefonerna skulle 

ligga stabilt i modulen. Detta anpassades efter telefonundersökningen för att inte riskera att 

hindra någon fotografering. Stödet är markerat med en fyrkant innehållande ett kryss i Bilaga 

E2. 
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Figur 39: CAD-modell av telefonmodulen med fjädrar och tryckplattor. Infällt: Stöd i hålet för kameralinsen. 

Placering av sensorer och givare 

För att skalet skulle kunna fungera som en dykdator behövdes en del givare och sensorer t.ex. 

piezo-sändare som kommunicerar med de andra enheterna i nätverket samt en sensor som 

mäter vilket djup användaren befinner sig på. Dessa var därför tvungna att sättas på lämplig 

plats i skalet och på ett smidigt sätt kunna att anslutas till elektroniken. Djupsensorn 

placerades på långsidan av facket för elektroniken, bredvid det ställe kameraknappen skulle 

placeras på, för att tillåta smidig anslutning. Hålet i Figur 40 illustrerar var djupsensorn 

kommer att monteras och hålet konstruerades enligt instruktioner från sensorns leverantör. 

 

Figur 40: Hål in till elektronikutrymmet för djupmätaren. 
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Piezo-sändarna i sin tur valdes att placeras i varsin ände av det extra plasthandtag som lades 

till för att tillåta hantering med en hand, detta illustreras i Figur 41. Plasthandtaget designades 

och dimensionerades med hjälp av den tidiga prototyp och marknadsundersökning som 

gjordes gällande produktens ergonomi. Genom denna placering av piezo-sändarna erhölls ett 

bra täckningsområde då vardera har sändning och mottagning ungefär enligt en 45° kon. Detta 

samt att de inte skulle täckas över av en hand vid normal användning. För anslutning av dessa 

sändare krävdes det att handtaget gjordes ihåligt och att ett extra hål i skalet ut från 

elektronikutrymmet till denna ihålighet gjordes för kablarna. Detta hål visas med pilen i Figur 

41. 

 

Figur 41: CAD-modell av handtaget som skall placeras på baksidan med hål för piezo-sändare i respektrive ände. Infällt: 
Hålet från elektronikutrymmet ut till håligheten i handtaget. 

4.2.3 Materialval 
Den teori som specificeras i 2.3 Material ligger till grund för de materialval som gjordes 

under projektets gång. Nedan redogörs för de material, och varianter av material, som valdes. 

 ABS-plast behöver, som nämnt i 2.3 Material, genomgå en extra behandling för att 

inte gulna vid utomhusanvändning och få ändringar gjorda i den kemiska strukturen 

för att den ska bli transparent. Detta, samt det faktum att slagseghet, styvhet och 

temperaturpåverkan var betydligt bättre hos PC-plast gjorde att denna typ av plast 

valdes.  

 Båda aluminiumlegeringarna 6061 och 6063 skulle fungera till dess ändamål i denna 

produkt som korrosionsbeständig metall, men på grund av dess sprida 

användningsområden inom fuktiga miljöer och undervattensmiljöer valdes 6061. 

 Till kameralinsen valdes Cornings repfria Gorillaglas på grund av den stora skillnad i 

kostnad som fanns i jämförelse med Safirglas, samt det faktum att Gorillaglaset också 

klarade ett betydligt högre tryck. 
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4.3 Tekniska analyser 
Stycken nedan redogör för de tekniska analyser som genomförts under arbetets gång gällande 

hållfasthet, elförsörjning, materialkostnader och fjädrar. 

4.3.1 Hållfasthetsanalys 
De analyser i hållfasthet som gjordes på de olika delarna utfördes med hjälp av FEM, som 

förklaras i den teoretiska bakgrunden i kapitlet 2.4 Bakgrund till tekniska analyser. Det 

scenario som simulerades i programvaran ANSYS var ett hydrostatiskt-tryck på hela skalet 

som skulle motsvara det tryck som uppkommer vid 50 meters djup (5 bar). Felkällor kring 

dessa analyser diskuteras i kapitel 6 Felkällor. När dessa analyser gjordes på en tidig CAD-

modell av skalet stod det klart att de stora ytorna över telefonens skärm och baksida var de 

mest kritiska. På grund av detta valdes att tillverkningen av telefonmodulen inuti skalet skulle 

ske i aluminium 6061, precis som luckan till huvudöppningen. Detta skulle skapa ett inre 

aluminiumskelett som skulle hjälpa skalet stå emot trycket och på så sätt minska 

deformationen på de ytor där aluminiumet låg emot den yttre plasten. På den undre sidan av 

skalet gav detta också extra stöd åt den kritiska kameralinsen. I båda analyserna nedan 

motsvarar Fixed Support de ytor där telefonmodul samt lucka ligger emot skalet. Aluminium 

ansågs alltså i dessa fall som en stel kropp i jämförelse med den förhållandevis elastiska 

plasten. Ett hydrostatiskt tryck motsvarande 0,5 MPa (5 bar) lades sedan på resterande av de 

yttre ytorna. Alla analyser skedde på förenklade modeller för att kunna koncentrera ANSYS 

resurser och mesh på de kritiska ytorna. De första analyserna ses i Figur 42 & 43.  

 

Figur 43: Deformationen av skalet vid FEM-analys. 

Figur 42: Valda randvillkor för FEM-analys av en tidig CAD-modell av skalet. 
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Denna analys ledde till en ökad tjocklek på skalets ovansida, ovanför telefonens skärm, vilket 

visade en mycket positiv effekt mot deformationen. Tjockleken ökades från 3 till 5 mm och 

analyserna på dessa ses i Figur 44 & 45. Precis som i föregående analys symboliserar Fixed 

Support aluminiumens kontaktytor med plasten och ett hydrostatiskt tryck motsvarande ett 

djup på 50 m lades på alla skalets yttre ytor. 

 

Figur 44: Valda randvillkor för korrigerad CAD-modell. 

 

Figur 45: Deformationen av de korrigerade skalet vid FEM-analys. 

På grund av den stora skillnaden i påverkan av trycket, från 11,3 mm till 3,3 mm i 

deformation, bestämdes att denna yta skulle vara 5 mm tjock. Något som också upptäcktes 

under dessa tester var den deformation som påverkar det utrymme där Aqwarys elektronik 

kommer vara installerad. Denna undersöktes då noggrannare genom att skruvhålen sattes som 

stela då dessa kommer innehålla skruvar när luckan är monterad. Resultatet av detta kan ses i 

Figur 46 och ansågs vara kritiskt på grund av risken att detta skulle kunna påverka tätningen 

till att släppa in vatten och förstöra elektroniken.  
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Figur 46: Deformation för väggen i elektronikutrymmet. 

För att motverka och ta hänsyn till detta gjordes en ändring på den lucka som vid användning 

skulle täta facket. En extra modul gjordes på luckans undersida som vid försegling av luckan 

skulle placeras i hålet och på så sätt ge ett extra stöd mot deformationen. Passformen på denna 

skulle behöva fungera så att när långsidan skulle vilja tryckas inåt skulle denna extra bit 

förhindra detta och på så sätt helt också motverka all deformation här. Ändringen på luckan 

kan ses i Figur 47. 

 

Figur 47: Här ses den isats som gjordes för att motverka deformation av väggen i elektronikutrymmet. 

Det plasthandtag som skulle fästas på baksidan av skalet undersöktes på grund av de stora 

ytor som skulle påverkas av djuptrycket. Sidorna i båda hålen ansågs stela då piezo-sändarna 

skulle fästas där och dessa skulle då hjälpa till att motverka deformationen. Undersidan lades 

även den som stel då den fästs mot undersidan av skalet som i stort sett inte deformeras alls på 
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grund av det inre aluminiumskelettet. Vattentrycket bestående av 5 bar lades på handtagets 

yttre ytor. Dessa specifikationer kan ses i Figur 48. Som resultatet i Figur 49 visar var 

deformationen så pass liten att åtgärder ej behövde vidtas.  

 

Figur 48: Valda randvillkor för FEM-analys av handtaget. 

 

Figur 49: Deformation av handtaget vid FEM-analys. 

FEM-analyser gjorde också på den glasskiva som skulle agera kameralins. Data angående 

Cornings Gorilla glas användes (MatWeb, u.å) och liksom i tidigare analyser användes ett 

hydrostatiskt tryck på 5 bar. Detta resulterade i en deformation enligt Figur 50 och ansågs 

vara så liten att den inte skulle påverka varken glasskivan eller konstruktionen i sin helhet.  
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Figur 50: Deformation av glasskivan vid FEM-analys. 

4.3.2 Elförsörjningsanalys 
En undersökning på batterier och elförbrukning gjordes. Beräkningar är gjorda på förväntad 

batteritid utefter mätningar utförda på Aqwarys nuvarande konsol. Teorin bakom dessa 

beräkningar finns presenterad i 2.4 Bakgrund till tekniska analyser. De mätningar som gjordes 

var på vilken effekt och ström Smart Console drar utan dess skärm. Detta gjordes för att se 

hur många AAA-batterier som skulle behövas för att driva enheten och för att se hur lång tid 

enheten skulle kunna drivas med dessa. Mätningarna gav att konsolen drog 130 mA, men 

under 70 ms var fjärde sekund när ultraljudet sänds drog den 1 A. Detta gav ett medelvärde på 

strömförbrukningen enligt uträkning nedan i ekvation 1:  

0,07∗1000+4∗130

4,07
=  145 mA   (ekv.1) 

AAA-batterier har ett spänningstal på 1.5 V och en kapacitet på ca 1000 mAh. Två av dessa 

skulle då ge 2000 mAh och med den tidigare uträknade strömförbrukningen kunde den 

teoretiska livslängden för enheten räknas ut enligt ekvation 2. 

𝑚𝐴ℎ

𝑚𝐴
= ℎ    (ekv.2) 

2000

145
= 13,8 h   (ekv.3) 

Denna teoretiska batterilivslängd, från ekvation 3, var betydligt bättre än det krav som var satt 

i KKL:n på två dyk, motsvarande ungefär 1,5 h, och två AAA batterier ansågs därmed både 

lämpligt och tillräckligt för användning. Felkällor kring dessa uträkningar diskuteras i kapitel 

6 Felkällor. 

4.3.3 Fjäderanalys 
För att hålla telefonen på plats i hörnet av telefonmodulen, över kameralinsen, designades en 

fjäderanordning som förklarades i 4.2.2.6 Telefonmodul. Vid beräkningar angående vilken 

fjäder, vilken kraft denne skulle trycka med och vilken ospänd och spänd längd denne skulle 

ha användes Lesjöfors AB:s register över kompressionsfjädrar enligt deras Swedish Standard 

(Lesjöfors AB, u.å.). Till grund för dessa beräkningar ligger den teori som är beskriven i 2.4 
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Bakgrund till tekniska analyser där grundläggande teori om kompressionsfjädrar finns, samt 

även formler och beteckningar förklaras. Värdena på telefonernas storlekar togs direkt ifrån 

KKL:n där beräkningarna har gjorts på marginalvärdet. Nedan följer redogörelse över de 

beräkningar som gjordes gällande fjädrarna och som kan användas vid val av fjädrar till 

produktion. 

𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑙ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑓𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡 𝑖 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑓𝑜𝑛𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒𝑛. 

𝐿𝑡,𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑖𝑛𝑙ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑜𝑚 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑓𝑜𝑛𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑠𝑠𝑝𝑎𝑛𝑛𝑒𝑡. 

𝐿𝑡,𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥𝑙ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑜𝑚 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑓𝑜𝑛𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑠𝑠𝑝𝑎𝑛𝑛𝑒𝑡. 

𝐿𝑓,𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥𝑙ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑑ä𝑟 𝑓𝑗ä𝑑𝑒𝑟𝑛 𝑚å𝑠𝑡𝑒 𝑘𝑢𝑛𝑛𝑎 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡. 

𝐿𝑓,𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑖𝑛𝑙ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑓𝑗ä𝑑𝑒𝑟𝑛 𝑚å𝑠𝑡𝑒 𝑘𝑢𝑛𝑛𝑎 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑎𝑠 𝑖ℎ𝑜𝑝 𝑡𝑖𝑙𝑙. 

𝐵𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑣 det 𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑏𝑎𝑟𝑎 𝑖 𝑓𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡 𝑖 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑓𝑜𝑛𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒𝑛. 

𝐵𝑡,𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑖𝑛𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑜𝑚 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑓𝑜𝑛𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑠𝑠𝑝𝑎𝑛𝑛𝑒𝑡. 

𝐵𝑡,𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑜𝑚 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑓𝑜𝑛𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑠𝑠𝑝𝑎𝑛𝑛𝑒𝑡. 

𝐵𝑓,𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 𝑑ä𝑟 𝑓𝑗ä𝑑𝑒𝑟𝑛 𝑚å𝑠𝑡𝑒 𝑘𝑢𝑛𝑛𝑎 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡. 

𝐵𝑓,𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑖𝑛𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 𝑓𝑗ä𝑑𝑒𝑟𝑛 𝑚å𝑠𝑡𝑒 𝑘𝑢𝑛𝑛𝑎 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑎𝑠 𝑖ℎ𝑜𝑝 𝑡𝑖𝑙𝑙. 

𝑓 = 𝑓ö𝑟𝑠ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 

I ekvation 4-12 gjordes beräkningar på den fjäderanordning som trycker på telefonens nedre 

kortsida. Här fås den maxlängd vid vilken fjädern behöver kunna applicera tillräcklig kraft för 

att hålla den minsta telefonen på plats samt också den minimumlängd fjädern behöver kunna 

komprimeras till för att den största telefonen ska få plats.  

𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  −  𝐿𝑡,𝑚𝑖𝑛 − 𝐵𝑝 =  𝐿𝑓,𝑚𝑎𝑥  (ekv.4) 

185 𝑚𝑚 − 135 𝑚𝑚 − 2 𝑚𝑚 = 48 𝑚𝑚  (ekv.5) 

𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐿𝑡,𝑚𝑎𝑥  −  𝐵𝑝 =  𝐿𝑓,𝑚𝑖𝑛  (ekv.6) 

185 𝑚𝑚 −  160 𝑚𝑚 − 2 𝑚𝑚 = 23 𝑚𝑚 (ekv.7) 

Med dessa uppgifter kunde standardfjädrar börja undersökas för lämpliga matchningar vad 

gällde dessa två mått. I Figur 51 visar den nedre rektangeln en, enligt dimensionerna, 

passande fjäder. Denna var längre än Lf,max vilket skulle ge en kraft på de minsta telefonerna. 

Den var också kortare helt komprimerad än nödvändigt, vilket skulle ge en liten marginal och 

då förenkla installation av telefonen. För att kunna säkerställa att den skulle kunna hålla 

telefonen stabil beräknades den, av fjädern, applicerade kraften vid Lf,max där kraften skulle 

vara minst och mest kritisk. Denna kraft multiplicerades sedan med två för att symbolisera det 

faktum att två fjädrar skulle användas här. Resultatet, 21 N, ansågs som tillräcklig kraft då 

detta ungefär motsvarar den kraft tyngdaccelerationen orsakar när 2 kg hålls i handen.  

𝐹𝐿 = 𝑐 ∗ 𝑥    (ekv.8) 

𝐿0 −  𝐿𝑓,𝑚𝑎𝑥 = 𝑥   (ekv.9) 

𝑐 ∗ (𝐿0 − 𝐿𝑓,𝑚𝑎𝑥 ) =  𝐹𝐿   (ekv.10) 

0,417 ∗ (73,1 − 48) = 10,4667 𝑁  (ekv.11) 

2 ∗ 10,4667 𝑁 =  20,9334 𝑁 ≈ 21 𝑁  (ekv.12) 

Samma beräkningar genomfördes sedan, i ekvation 13 - 20, på den fjäderanordning som 

skulle hålla telefonen på plats i sidled. För att ge extra, valid plats åt fjädern föreslogs i detta 
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skede att fjädern skulle kunna försänkas 1 mm i varje plastplatta i anordningen. Detta för att 

få ett lite bredare spektrum med fungerande fjädrar. I beräkningarna nedan utnyttjas denna 

lösning. En idé som också uppkom var möjligheten att ha koniska fjädrar för att då maximalt 

kunna utnyttja det lilla utrymme som fanns att tillgå.  

𝐵𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  −  𝐵𝑡,𝑚𝑖𝑛 − 𝐵𝑝 + 𝑓 =  𝐵𝑓,𝑚𝑎𝑥  (ekv.13) 

89 𝑚𝑚 −  65 𝑚𝑚 −  2 𝑚𝑚 + 2𝑚𝑚 = 24 𝑚𝑚  (ekv.14) 

𝐵𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐵𝑡,𝑚𝑎𝑥  −  𝐵𝑝 +  𝑓 =  𝐵𝑓,𝑚𝑖𝑛  (ekv.15) 

89 𝑚𝑚 − 80 𝑚𝑚 − 2 𝑚𝑚 + 2 𝑚𝑚 = 9 𝑚𝑚 (ekv.16) 

Med dessa mått hittades den fjäder som i Figur 51 visas med den övre rektangeln. Denna 

tycktes passa av dimensionerna att döma. Resultatet 5,52 N ansågs vara i lägsta laget, men 

tillräcklig på grund av den höga kraft de undre fjädrarna gav och att denna anordning endast 

skulle vara ett komplement för stabilitet i sidled.  

𝐹𝐵 = 𝑐 ∗ 𝑥    (ekv.17) 

𝐿0 −  𝐵𝑓,𝑚𝑎𝑥 = 𝑥   (ekv.18) 

𝑐 ∗ (𝐿0 − 𝐵𝑓,𝑚𝑎𝑥 ) =  𝐹𝐵   (ekv.19) 

0,368 ∗ (39 − 24) =  5,52 𝑁   (ekv.20) 

De valda fjädrarna beräkningarna ovan skett på är funktionella till produkten men det finns 

många andra som också kan fungera. Denna beräkning illustrerar ett smidigt sätt att 

undersöka passningen av en fjäder till just denna produkt. 

 

4.3.4 Materialkostnad 
Beräkningar gjordes även på materialkostnaden för en produkt enligt valt koncept och design, 

dessa kan ses i Bilaga D. Beräkningarna innefattade endast det faktiska materialet, dvs. plast 

och aluminium, i en produkt och hänsyn togs ej till standardkomponenter, spill, bestämda 

kvantiteter eller produktionskostnader.  

Figur 51: Utdrag ur Lesjöfors produktkatalog och visar två 
fjädrar som varit passande för produkten. (Lesjöfors AB, u.å.)  
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4.4 Ritningar 
Ritningar som har gjorts på alla konstruerade delar innefattar vitala mått för vidare 

konstruktionsarbete och kan ses i Bilaga F1-13. På grund av att den framtagna produkten 

endast är ett första förslag på koncept och ej en produktionsklar produkt har därför inte 

fullständiga produktionsritningar gjorts. 

4.5 Tillverkning 
Då tillverkning var en stor parameter vad gäller produktens slutgiltiga kostnad önskade 

Aqwary, som tidigare förklarat i 4.2.2 Design och framtagning av CAD-modeller, att hänsyn 

till detta skulle tas vid design. De ville också att produkten skulle kunna formsprutas, vilket är 

en tillverkningsmetod som finns beskriven i 2.5 Formsprutning. Under designfasen gjordes 

ett försök att nå det företag som i dagsläget tillverkar Aqwarys produkter, vilket på grund av 

långvarig frånvaro var omöjligt. Det som då gjordes var att ett flertal möjliga förslag på 

tillverkning togs fram utifrån dels teorin bakom formsprutning och dels dialoger med en 

universitetsadjunkt på Linköpings universitet. Dessa förslag redogörs i följande text. 

Första alternativet, enligt Figur 52, byggde på att skalet delas upp i två delar, detta för att 

slippa någon större side-action. I detta fall skulle bara en krävas: En som skulle röra sig en 

kort sträcka, gå in i öppningsänden och skapa kragen samt den fasning som ska utgöra 

tätningsytan. Den andra delen blev i detta förslag en helt plan skiva vilket skulle underlätta 

framtagning av denna. Anledningen till att kragen behölls hel på den stora delen var att 

eventuella skarvar på tätningsytan skulle riskera att förstöra eller försämra tätningen. 

  

Figur 52: Tillverkningsalternativ 1 med dess två delar och pilar för monteringsriktning. 
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Det andra alternativet, som finns illustrerat i Figur 53, var likt det första i det att en överdel 

tillverkas från en plan skiva. Skillnaden mellan alternativen var att detta inte skulle kräva 

någon side-action då kragen skulle göras separat i en annan form och sedan monteras ihop 

med resterande två delar.  

Ett tredje alternativ var att tillverka skalet i en del och att i så fall använda sig av en komplex 

form med flera side-actions. Nackdelen med detta alternativ var att formen skulle bli väldigt 

dyr att framställa, medan fördelen var att montering och skarvar skulle undvikas. En 

gemensam nackdel de två första alternativen hade var, bortsett från skarvar och 

eftermontering, att rundningarna i övre kant av batteri- och telefonutrymmet var tvungna att 

tas bort för tillåta formsprutningsformarnas rörelse.  

Gångjärnen nämndes under 4.2.2 Design och framtagning av CAD-modeller som kritiska 

komponenter i tillverkningen. Detta på grund av deras lilla storlek och att det skulle krävas 

side-actions som skulle behöva förflytta sig en lång sträcka. Förslaget för tillverkning av både 

gångjärn och fästen för spännen var att tillverka dem som enskilda delar och sedan svetsa dit 

dem i efterhand. På detta sätt skulle dyra formgjutningsformar kunna undvikas. Detta gällde 

som komplement till båda de två första alternativen.  

4.6 Prototyp 
En 3D-utskriven prototyp av produkten var, som tidigare nämnt, ett av målen med arbetet. 

Delarna som valdes att skrivas ut var de som ansågs viktiga för att få en helhetsbild av 

produkten. Dessa var skalet, telefonmodulen, luckan till huvudöppningen och handtaget. 

Skalet och telefonmodulen var så pass stora att dess 3D-modeller fick delas och skrivas ut i 

två separata delar för att sedan limmas ihop. Resultatet av detta kan ses i Figur 59 & 60 under 

kapitel 5 Resultat. Handtaget och luckan kunde skrivas ut enligt deras ursprungliga 3D-

modeller. Luckan kan ses i Figur 61 och handtaget ses monterat på skalet i Figur 59.   

Figur 53: Tillverkningsalternativ 2 med dess tre delar och pilar för monteringsriktning. 
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5 Resultat 
Det färdigställda konceptet, som illustreras i Figur 54-57, är i huvudsak gjort i transparent 

karbonatplast med huvudlucka och telefonmodul i aluminium 6061. Kameralinsen är gjord i 

repfritt Gorilla glas och är anpassad efter majoriteten av dagens telefonmarknad. För att klara 

av många telefonmodeller har en modul designats med två fjäderanordningar som ska hålla 

telefonen på plats samt ett hål anpassat efter storleken på linsen. En huvudlucka på kortsidan 

är fäst med två gångjärn, förseglas med två spännen och håller skalet tätt med hjälp av två o-

ringar på en fasad yta. Ett utrymme är gjort för den elektronik som produkten behöver, t.ex. 

Bluetoothsändare och ultraljudsmottagare, och detta tätas med en lucka som pressar ned en o-

ring med hjälp av fyra skruvar. Denna elektronik drivs av två stycken AAA-batterier som är 

placerade i en designad batterimodul, vilken ges tillgång till via huvudöppningen. För att göra 

produkten mer användarvänlig finns ett plasthandtag på baksidan, i vilket piezo-sändare är 

placerade för att spara utrymme. För att omsluta produkten och bidra med extra skydd har ett 

silikonskal tagits fram. I detta är de tre knapparna inbyggda och fungerar genom magnetism. I 

Figur 54 och Figur 57 visas det som tillverkats i karbonatplast transparent för att på bästa sätt 

visa hur den verkliga produkten skulle se ut. Figurerna visar den totala sammansättningen, 

samt explosionsvyer, av alla de delar som skapats och designats under arbetet. Den 3D-

utskrivna prototypen som skapades utifrån de viktigaste delarna visas i Figur 58-61 .  

 

Figur 54: Slutprodukten i CAD-programmet Catia V5. 
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Figur 55: En sprängskiss på slutprodukten i CAD-programmet Catia V5. 

 

 

Figur 56: Baksidan av slutprodukten. 

 

Telefonmodul 
Handtag 

Silikonskal Batterimodul 

Skal Elektroniklucka 

Spännen 

Lucka 
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Figur 57: Slutprodukten med en modell av en iPhone monterad för att ge en bild av hur det skulle kunna se ut när en telefon 
är monterad för användning. 

Figur 58: Den 3D-utskrivna prototypen med en mobiltelefon installerad. 
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Figur 61: Den 3D-utskrivna modellen av luckan. 

Figur 60: Den 3D-utskrivna modellen av telefonmodulen. 

Figur 59: Den 3D-utskrivna modellen av skalet med handtaget monterat. 
Här ses även kameraknappens placering markerad med lila. 
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I Tabell 5 följer en återkoppling mot den KKL som skapades i början av arbetet. Denna KKL 

gjordes med hela utvecklingsprocessen från idé till färdig produkt i åtanke. Återkopplingen 

har gjorts med avseende på den del av produktutvecklingen som har genomförts under detta 

arbete och visar att 19 av 31 punkter har uppfyllts. De punkter som ej har uppfyllts, 

betecknade med *, återstår i den fortsatta produktutvecklingen på grund av den begränsade 

delen av hela processen detta arbete behandlar. Betecknad med ** är den önskan om att 

produkten skulle kunna tillverkas med nuvarande maskinpark, något som har begränsats av 

långvarig frånvaro på det ansvariga företaget. I KKL:n finns också tre punkter som har 

betecknats med Nej*, vilka det redogörs för nedan. Anledningen att dessa tre punkter har 

betecknats med både Nej och * är att de fortfarande, i det fortsatta arbetet, kan uppfyllas om 

så önskas. 

 Kunna sättas fast och hållas smidigt under dykningen. 

På grund av att detta endast var ett önskemål och lättare kommer kunna lösas i ett 

senare skede av produktutvecklingen när design är helt fastställd, samt på grund av 

den tidsbegränsning som fanns i detta arbete valdes detta att ej göras. 

 Visa att installationen skett på rätt sätt.  

Detta genomfördes ej eftersom detta skulle kräva mycket tid samt kräva en 

komplicerad lösning. Det är också någonting som inte är nödvändigt för produktens 

huvudsakliga funktion.  

 Med telefon i, ska anordningen flyta. 

Då arbetet var, som tidigare nämnt, tidsbegränsat valdes detta bort på grund av hur 

komplicerat detta problem är. Bland annat var elektronik ännu inte utvecklad och 

tillgänglig för vägning. Denna funktion skulle också medföra problemet att ifall 

produkten flyter vid ytan kommer den vara väldigt svår att använda och kontrollera 

djupare i vattnet. På grund av detta ansågs det att denna funktion skulle behöva 

utvärderas och diskuteras närmare för att se ifall den fortfarande var aktuell i en 

slutgiltig produkt.  
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Tabell 5: Visar arbetets KKL samt en återkoppling mot denna. [M]=uppfyllt marginalvärde, [I]=uppfyllt idealvärde 

1 Funktionsegenskaper Idealvärde Marginal-  

värde 

Krav/  

Önske-

mål 

Uppfyllt 

1.1 Skydda mobiltelefonen från vattnet vid dykning.   K Ja 

1.2  Visa dykdata på nämnd mobiltelefon.    K Ja 

1.3  Vara uppkopplad på Subaquatic Network.    K Ja 

1.4  Tillåta fotografering med nämnd mobiltelefon.    K Ja 

2  Funktionsbestämmande egenskaper       

2.1 Vara vattentät.   K Ja 

2.2  Klara av användning i djupet. [m] 100  50  K * 

2.3  Klara av att användas i temperaturintervall. [°C]  0 - 40 K Ja [M] 

2.4 Klara av att lagras i temperaturintervall. [°C] -30 - 80 -20 - 70 K * 

2.5  Kunna sättas fast och hållas på smidigt sätt under 

dykningen. 

  Ö Nej* 

2.6  Fungera med iOS och Android.    K Ja 

2.7  Klara mobiltelefoner inom bestämt storleksspan. [cm] 12.0 x 5.5 - 

16.5 x 8.5 

13.5 x 6.5 - 

16.0 x 8.0  

K Ja [M] 

2.8  Klara av mobiltelefoner med bestämd tjocklek. [cm] 0.4 - 1 0.45 - 0.9  Ja [I] 

2.9  Smidig installation av telefon.    Ö Ja 

2.10  Visa att installationen skett på rätt sätt.    Ö Nej* 

2.11  Använda sig av bluetooth mellan ultraljudsmottagare 

och telefon.  

  Ö Ja 

2.12  Använda sig av Aqwarys elektronik till 

ultraljudsmottagare och knappsats.  

  K Ja 

2.13  Använda mobilhögtalare för larmsignal.   Ö * 

2.14  Använda sig av interface i på företag skapad app.    K * 

2.15 Kameralins ska vara reptålig.    K Ja 

2.16 Med telefon i ska anordningen flyta.   Ö Nej* 

3  Brukstidsegenskaper         

3.1  Klara ett antal dyk på en batteriladdning. [antal dyk]* 4 2 K Ja [I] 

3.2  Vara smidig att underhålla.   Ö * 

3.3  Produktens totala livslängd. [antal dyk]* 3000 1000 Ö * 

3.4 Vara stöttålig och klara av våldsamt handhavande.   K Ja 

4  Tillverkningsegenskaper         

4.1  Vara möjlig att tillverka hos den tillverkaren som 

används till dagens produkter. 

  Ö *** 

4.2 Vara smidig att montera ihop.   Ö * 

5  Lag- och säkerhetsegenskaper         

5.1  Skall inte inkräkta på nuvarande gällande patent.   K Ja 

5.2 Mobiltelefonen skall inte ta skada under användning.   K Ja 

6  Estetiska egenskaper         

6.1 Se tillförlitlig och robust ut.   Ö Ja 

6.2 Vara estetiskt tilltalande.   Ö Ja 

7  Ekonomiska egenskaper         

7.1  Vara billigare än marknadskonkurrenterna [$] 75 265 Ö * 

*=Har ej kunnat följas upp. Återstår i det fortsatta konstruktions- och utvecklingsarbetet. 

**=Har ej kunnat undersökas på grund av långvarig frånvaro hos tillverkaren.  
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6 Felkällor 
I följande stycken presenteras reflektioner och tankar om de felkällor som finns till 

beräkningar och resultat. 

Hållfasthetsberäkningar 

De hållfasthetsberäkningar som genomfördes i programvaran ANSYS är gjorda med 

förenklade varianter av skalet på grund av de begränsningar i antalet mesh som finns i 

universitetets version av programmet. I detta finns en viss möjlighet till marginella fel i 

resultaten denna undersökning gav och de siffror som användes för beslut angående 

exempelvis tjocklek. Något som också kan ha påverkat resultatet är det faktum att aluminium 

antogs vara en stel kropp och de kontaktytor skalet hade med aluminiumet sattes som fasta. 

Detta stämmer givetvis inte helt och även om detta ansågs vara ett godtagbart antagande finns 

även här en felmarginal. Plasthandtaget, som ej var monterat i analysen, skulle med största 

sannolikhet hjälpa till att bibehålla skalets form och motverka deformationerna och på så vis 

eventuellt, i detta, tillåta en lite tunnare tjocklek. Alla beräkningar i ANSYS påverkas även av 

den mänskliga faktorn på det sätt att utförare av test kan ha gjort dessa på ett felaktigt sätt. Då 

deformation både kan leda till sprickor och skador på inre delar, t.ex. mobiltelefonen, kan 

även marginella fel göra stor skillnad. 

Elförsörjningsberäkningar 

Beräkningarna av batteritid, som låg till grund för valet av antal batterier, är gjorda med 

uppgifter om strömförsörjning från Aqwary. Där gjordes ett test med elektroniken i deras 

Smart Console utan dess skärm. Då detta var den enda information som fanns att tillgå ansågs 

detta stämma på ett ungefär även för produkten trots givna skillnader som fanns. Smart 

Console har fyra stycken piezo-sändare (till skillnad från två) och inte någon bluetooth-

sändare vilket påverkar elförbrukningen okänd mängd. Det är inte heller bestämt hur 

elektroniken ska utformas till den nya produkten vad gäller komponenter. För exakta 

uppgifter angående batteritid behöver elektroniken anpassas till produkten och sedan testas. 

Något som också behöver tas hänsyn till är det faktum att batteritiden är beroende av 

kvaliteten på batterier hos användaren. I beräkningarna som utförts har dessa gjorts på två 

AAA-batterier med vardera 1000 mAh, vilket är batterier med god kvalitet då de vanligtvis 

ligger runt 900 mAh. Allt detta leder till en potentiellt stor felmarginal i dessa beräkningar, 

vilket också skulle ha kunnat leda till felaktig design då fler batterier eventuellt hade ansetts 

nödvändiga utifrån korrekt resultat. 

Design av utrymme för elektronik 

Då produkten fortfarande är i det första stadiet av dess utveckling uppstod problemet i 

designfasen att den elektronik som skulle placeras i skalet inte fanns att tillgå ännu. Därför 

skapades det utrymme baserat på approximationer ifrån Aqwary som gör att krav ställs på att 

elektroniken kan komprimeras och få plats på det sätt konceptet nu kräver. Detta kan kräva 

ändringar på designen i framtiden. Luckan till detta utrymme placerades på toppen för att 

förenkla installation av kretskort och möjliggöra fastsättning av dessa med skruv.  

Design av telefonmodul 

Dagens telefonmarknad är större än någonsin och det tillkommer nya modeller och tillverkare 

hela tiden. Detta gör det väldigt svårt att framtidssäkra en produkt som bygger på att vara 
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kompatibel med så många olika modeller som möjligt. En del nya modeller kommer med 

största sannolikhet inte att vara kompatibla med produkten då det ansågs väldigt svårt att 

förutspå var deras knappar och kameror kommer placeras. Yttermåtten på telefonerna var den 

parameter som produkten mestadels anpassades till och dessa går inte heller att förutspå på 

framtida modeller. Inga spekulationer kring om telefonerna kommer fortsätta bli större eller 

om utvecklingen kommer vända och medföra mindre och smidigare telefoner igen kan göras. 

Möjligheten finns också att de blir oregelbundet formade eller flexibla. Det finns redan idag 

böjda telefoner, t.ex. LG Flex. Produkten kan därför i sin nuvarande form vara ohållbar över 

en längre tid beroende på telefonmarknadens utveckling. I dagsläget finns ingen idé för hur 

produkten skulle kunna bli mer marknadsanpassad med avseende på tid. En parameter som 

inte undersöktes eller togs hänsyn till var det faktum att det finns stora telefontillverkare i 

andra världsdelar vars modeller inte finns på marknaden i Sverige och därför inte kunde tas 

med i beräkning. Detta gör att vissa av deras extrema telefoner, i storlek och kameraplacering, 

kanske inte kommer vara kompatibla med denna produkt. Under designprocessen styrde 

yttermåtten av telefonerna både design och storlek av produkten. Om ett större spann av 

telefonstorlekar skulle önskas, utan att en storleksökning på själva produkten skulle krävas, 

finns möjligheten i användning av koniska fjädrar för att på så sätt inte få någon dödlängd på 

fjädrarna. Ett försök till undersökning av dessa gjordes och fjädrar av rätt dimensioner 

hittades men på grund av deras ej linjära fjäderkonstant genomfördes inga ytterligare 

beräkningar på dessa.  

Tätning 

Något som försvårade valet av tätning var det faktum att inget test kunde utföras i den del av 

produktutvecklingen som behandlades. Det som var tungt vägande när beslut skulle tas var 

dels lösningar på liknande produkter och ändamål samt de diskussioner som skedde med 

företaget. Eftersom valen av tätning, både på elektronikluckan och luckan vid 

huvudöppningen, endast var kvalificerade gissningar i detta skede finns potential för att andra 

alternativ skulle kunna vara mer fördelaktiga. Den noggranna bakgrundsundersökningen som 

gjordes ansågs i denna fas som tillräcklig grund för att kunna ta fram till ett kvalificerat 

koncept på tätningen men inget kan säkerställas förrän test har utförts i ett senare skede. 
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7 Slutsats 
Nedan besvaras de frågeställningar som sattes upp i början av arbetet. 

 Hur ska en mobiltelefon på ett användbart sätt kunna skyddas från vatten vid 

dykning? 

Den framtagna produkten utför detta på ett effektivt sätt. Då inga tester har gjorts på tätningen 

kan det inte säkerställas att just den valda tätningen fungerar men konceptet i sig har 

konstruerats för att vara så användbart som möjligt. Detta främst genom att hänsyn tagits till 

storlek och ergonomin. I detta fall besvaras frågan genom ett vattentätt skal i karbonatplast 

som hålls tätt med hjälp av o-ringar. Luckor har designats för att inte påverkas negativt av 

trycket utan snarare hålla mer tätt med hjälp av det och alla hållfasthetsberäkningar som har 

genomförts gjordes med avseende på det tryck som skapas på 50 m djup. Hur användbart 

konceptet är återstår att se efter vidare utveckling.  

 Hur ska telefonen kunna visa dykdata samt vara uppkopplad på Aqwarys 

undervattensnätverk? 

Denna punkt är både ett konstruktionsproblem och ett mjukvaruproblem. För att lyckas 

inkludera detta i produkten och även ställa mindre krav på mjukvaruutveckling gjordes hela 

telefonens skärm synlig. Sändning av information samt knappkommandon ska fungera genom 

Bluetooth till telefonen och data ifrån tanken ska sändas via ultraljud till den inbyggda 

elektroniken. Detta är en lösning på nämnd frågeställning då det gör produkten mer flexibel 

både gällande användning och antal telefonmodeller. För att sedan vara uppkopplad på 

Aqwarys nätverk har piezo-sändare placerats för att få ett så stort täckningsområde som 

möjligt. Här har produktens totala storlek blivit prioriterat före 100 % täckning. Allt detta 

kommer drivas med två AAA-batterier. Detta är baserat på elförsörjningsberäkningarna som 

dessvärre har relativt stora felmarginaler, beskrivna under 6.2 Elförsörjningsberäkningar. 

Resterande delar av dessa funktioner ligger på vidare utveckling av mjukvara.  

 Hur kan anordningen utformas för att på bästa sätt tillåta fotografering med 

mobilkameran under dykning?  

För att tillgodose detta och samtidigt tillåta många olika telefonmodeller valdes ett koncept 

där kameralinsen var större samt utan optik. Detta underlättade skapandet av telefonmodulen 

då hålet för linsen sattes i ena hörnet av den och därför möjliggjorde fotografering med alla 

telefoner endast genom placering av dessa i det nämnda hörnet. Detta gjorde också att 

produkten kunde effektiviseras gällande utrymme då alla telefoner placerades på samma sätt 

och inte var beroende av en optisk lins på en specifik plats. Linsen kommer tillverkas i repfritt 

glas för att ge så klara foton som möjligt och denna placerades bara några millimeter från 

telefonens kamera för att inte riskera reflektioner. För att sedan tillåta enkel fotografering väl 

under dykningen har en kameraknapp placerats lättillgängligt vid plasthandtaget. Detta gör att 

fotografering även kan ske med en hand. 
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8 Diskussion 
Nedan följer tankar och reflektioner om arbetets resultat, arbetssätt samt felkällor. 

8.1 Resultat 
Vid design av huvudelen gick vi endast helt i enlighet med den opinion 

marknadsundersökningen speglade, något som diskuterats i förhand med Aqwary och 

beslutades tillsammans. Lyckligtvis matchande de åsikter som visade sig mest frekvent i 

undersökningen också med de diskussioner vi hade haft med företaget, vilket gjorde valet av 

den grundläggande designen självklart. Vidare gjordes huvuddelen med målet att bli så liten 

och bekväm som möjligt, men att fortfarande tillåta ett tillräckligt stort spann av telefoner. 

Detta gjorde att de extrema telefonstorlekarna inte skulle fungera med slutdesignen.  

Målet med den enkla prototyp som skrevs ut var att ge oss en bild av vad vi åstadkommit 

designmässigt både gällande ergonomi, känsla och passform. Denna var i bristfällig kvalitet, 

vilket gjorde att inga slutsatser kunde dras gällande passform, då gångjärn, öppning och lucka 

var oanvändbara. Kring resterande två parametrar kunde däremot slutsatser dras. 

Plasthandtaget skulle kunna ges en större diameter för att ytterligare underlätta användning 

med en hand, eftersom det är i minsta laget för större handstorlekar. Ett förslag är också 

alternering av kameraknappens och piezo-sändarens placeringar ifall detta skulle föredras. 

Detta skulle med största sannolikhet ta bort all risk för att sändaren täcks med fingrar under 

användning. Antalet piezo-sändare skulle kunna dubblas (4 st) för att ge ett större 

täckningsområde precis som på Smart Console men det skulle krävas större ändringar i design 

för att tillåta placering av dessa på ett bra sätt. Anledningen till att detta antal valdes var att 

storleken och användarvänligheten på produkten ansågs viktigare än att ha 100 % 

täckningsområde, en prioritering som baserades på vad den oerfarne dykaren skulle anse 

viktigast. Vad gäller storleken på det färdiga konceptet är det betydligt större än vad 

allmänheten skulle tänka när de hör ”Vattentätt mobilskal”, vilket är negativt. Då vi haft 

storleken i åtanke under hela arbetet och försökt komprimera delar så mycket som möjligt kan 

endast de nödvändiga komponenterna flyttas runt. Med andra ord hade placering av 

exempelvis elektronik kunnat ge skalet en tjockare eller mer avlång form, något som skulle 

kunna få vissa att uppfatta den som mindre.  

Bortsett från dessa punkter är vi i helhet nöjda med den slutdesign produkten har fått.  

8.2 Material och tillverkning 
Styckena nedan redogör för de diskussioner som har gjorts gällande material och framtida 

tillverkningsprocesser. 

8.2.1 Val av material till lucka och telefonmodul 
Att göra luckan och telefonmodulen i aluminium var fördelaktigt på många sätt, som förklaras 

i rapporten, men på grund av den korrosionsrisk som finns hos metaller i fuktiga miljöer 

kommer det en risk med detta. Kostnaderna ökar också ofta då man blandar material i en 

tillverkningsprocess. Det går att tillverka dessa delar i plast precis som resterande av 

konstruktionen för att spara på kostnaden och slippa risken för korrosion. Detta skulle i så fall 

bidra till större deformationer samt att man eventuellt skulle behöva ändra designen till det 

rejälare för att den ska orka stå emot det höga tryck produkten kommer utsättas för.  
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8.2.2 Tillverkning 
För att få en pålitlig och prisvänlig produkt är det viktigt att hålla tillverkningskostnaderna 

nere, vilket var något Aqwary önskade vid design. Då vi ej haft möjlighet att diskutera något 

av de alternativ som togs fram med ansvarigt företag togs alternativ för tillverkningen fram. 

På grund av avsaknad av uppgifter från det företaget kan vi inte säkerställa att något alternativ 

är funktionellt med nuvarande maskinpark. Detta var något som försvårade designarbetet 

eftersom hänsyn behövde tas till tillverkningsprocessen i allmänhet och inte bara hos det 

ansvariga företaget. Vi försökte därför förenkla konstruktionen så mycket som möjligt, med 

t.ex. gångjärn, vilket är något som också nämns i rapporten. På grund av detta kan ändringar i 

design behöva göras i ett senare skede för att matcha denna med företagets skicklighet samt 

möjligheter. Det var godkänt av Aqwary att förslag på tillverkning istället togs fram. 

8.2.3 Beräkningar av materialkostnad 
Beräkningarna kring materialkostnaden för produkten är som nämnt tidigare enbart 

genomförda gällande den mängd material som ingår i en produkt. Detta ger inte den mest 

korrekta angivelsen på vad materialet till en produkt skulle kosta. Dels då material säljs och 

köps i olika kvantiteter och dels då olika tillverkningsmetoder ger olika mycket spillmaterial. 

Med formsprutning blir det väldigt lite spill men vid fräsning av detaljen blir det betydligt 

mer. Beräkningarna var från en början tänkta att även inkludera approximerade 

produktionskostnader men då kontakt med företaget som tillverkar Aqwarys produkter idag 

inte kunde fås, gjordes dessa om till enbart kostnaden av materialet. Offerter och kostnader på 

standardkomponenter såsom skruvar och fjädrar valdes att inte undersökas närmare på grund 

av tidsbrist samt att det inte ansågs utgöra någon större kostnad. Med resultatet av beräkningar 

som genomfördes kunde slutsatsen att det materialval som hade gjorts var ekonomiskt dras. 

8.2.4 Temperaturtålighet 
De krav som sattes på temperaturtålighet i KKL:n var något som vi tog hänsyn till vid de val 

av material som gjordes. Varken övre eller undre delen av intervallet kommer orsaka problem 

på de material som valdes under detta arbete. Det kritiska vid uppfyllande av dessa krav 

kommer bland annat vara hur elektronikkomponenterna och sensorerna klarar extremvärdena 

i temperaturintervallet. Något som också kan påverkas är tätningen, därför är material till o-

ringar extra viktig för att just dessa parametrar. Material på o-ringar behandlas ej under detta 

arbete då Aqwary önskade fortsatt tillverkning av dessa enligt deras nuvarande materialval 

samt att endast ett koncept på tätning togs fram. 

8.3 Metoder och arbetssätt 
I följande stycken diskuteras de metoder som använts samt det utövade arbetssättet. 

8.3.1 Avvikelse från Liedholms produktutvecklingsmetod 
Som nämnt i 3.1 Konceptgenerering valde vi att utföra de två första faserna enligt Liedholms 

produktutvecklingsmetod. Inför den tredje fasen togs beslutet att frångå denna. I stället för att 

ta fram ett flertal koncept och sedan utvärdera dessa utvärderades alla funktioner och dess 

lösningar utefter den morfologiska matrisen som tagits fram. Anledningen till detta var att den 

stora mängd funktioner och lösningar skulle behöva ge oerhört många koncept av medioker 

karaktär för att täcka in alla möjliga lösningar. Efter att alla dessa koncept skulle ha 

utvärderats hade de lösningar som ansetts bäst behövt kombineras ihop till ett slutkoncept. 

Det ansågs därför att vi, mer detaljerat och tidssnålt, kunde ta hänsyn till och mer ingående 
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undersöka alla möjligheter genom att utvärdera alla lösningar direkt och sedan kombinera 

ihop de bästa av dem till endast ett slutkoncept. Slutkonceptet kunde sedan finslipas och 

formas utefter ändrade förutsättningar och design i efterföljande arbete. Ett alternativ till 

arbetsgången hade varit att undersöka andra redan etablerade metoder för att se om någon 

skulle passa våra behov bättre och sedan utföra arbetet enligt denna. Den avvikelse som 

gjordes anses inte ha påverkat slutresultatet negativt utan vi är under intrycket att 

slutkonceptet hade blivit detsamma. På detta sätt kunde därför tid sparas under detta skede av 

arbetet. Den insparade tiden kunde sedan läggas på andra områden, vilket gör att denna 

alternativa metod kan rekommenderas till tidsbegränsade projekt där antalet funktioner och 

lösningar är väldigt högt.  

8.3.2 Marknadsundersökningar 
Den marknadsundersökning som gjordes gällande produktens ergonomi visade sig vara 

väldigt fördelaktig. Det gav oss en stabil grund att bygga vidare på samt gav en tydlig bild av 

opinionen hos allt från deltagare som aldrig hade dykt tidigare, till de som hade mer 

erfarenhet av sporten. Ett försök att undersöka hur svenska dykcenter i Thailand såg på 

elförsörjningsfrågan gjordes. Denna undersökning skulle ge en bild av vad framtida 

potentiella kunder ville se implementerat i produkten. Tyvärr erhölls inga svar ifrån något av 

dessa och vi gick därför i valet av elförsörjning helt på Aqwarys och våra egna preferenser. 

Alla andra typer av marknadsundersökningar togs, som nämnt i avgränsningar, avstånd från. 

Detta på grund av att det ej ansågs tillhöra det ursprungliga konstruktionsproblem som fåtts 

och skulle vara oerhört tidskrävande och omfattande. I efterhand har vi insett att en ingående 

marknadsundersökning inte hade underlättat denna del av produktutvecklingen alls mycket, 

då denna mestadels hade innefattat funktioner i interface och applikation. 

8.3.3 Handledning på företaget 
Då Aqwary inte har någon konstruktör på företaget har ingen handledare inom konstruktion 

erhållits under processen. Detta har medfört att arbetet utförts på en självständig nivå, även då 

företagets VD har varit mycket hjälpsam och bidragit med värdefull feedback. Det hade varit 

intressant att ha en erfaren konstruktör delaktig i projektet och att kunna få dennes åsikter. 

Detta är en av få saker vi har saknat under projektets gång, även om det finns många fördelar 

med detta. Ett exempel på en sådan är att vi har tvingats ta betydligt större ansvar över 

arbetsgången och därmed också tvingat oss att utvecklas som konstruktörer.  
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9 Fortsatt arbete 
Eftersom detta arbete ej behandlar hela produktutvecklingsprocessen samt endast beskriver ett 

förslag på koncept och design följer ytterligare konstruktionsarbete som helt ligger i 

företagets händer. Under arbetets gång har flera förslag på vad som kan innefattas i detta 

fortsatta arbete tagits fram. I följande stycken nämns och förklaras dessa. 

Indikation av batterinivå 

Batterierna driver den elektronik som kommer att placeras i skalet och därför är dessa kritiska 

för dykarens säkerhet och produktens användning. Eftersom standardbatterier används och det 

inte finns någon indikation av batterinivå på dessa i dagsläget riskerar dykcenter/användare att 

behöva byta batterier mellan ett visst antal dyk för att vara på den säkra sidan. Att byta dessa 

oftare än vad som egentligen skulle vara nödvändigt är både oekonomiskt och opraktiskt. I det 

första fallet då vanliga standardbatterier används kommer dessa tas ut och slängas innan de är 

helt tomma vilket gör att inte all potential fås av dem. I det andra fallet då laddbara 

standardbatterier används skulle dessa tas ut och laddas när de ännu ej är helt tomma. Detta 

skulle i längden slita ut dem och göra dem till ett opålitligt alternativ då de skulle få en allt 

kortare batteritid. Detta i sig skulle utgöra en säkerhetsrisk. Det skulle också kunna bli en 

miljöfråga då batterier skulle behöva bytas mer frekvent i länder där återvinning kanske inte 

finns tillgängligt, vilket i sin tur skulle riskera att giftiga ämnen kom ut i naturen. En indikator 

på batterinivå skulle ge en extra känsla av säkerhet och pålitlighet för användaren, samt ge en 

möjlighet till utnyttjning av batteriernas fulla potential. 

Tätning 

Då endast koncept på tätning tagits fram, bestående av två stycken o-ringar på en fasad yta 

respektive en o-ring, är det av yttersta vikt att dessa i följande skeden testas ordentligt. Här 

återstår alla tester och beräkningar. De spår som gjorts för o-ringarna har gjorts utefter de 

standardkomponenter som finns och hur mycket utrymme dessa behöver för att täta på rätt 

sätt. Vad som också behöver göras är att beräkna den kraft spännen respektive skruvar 

behöver applicera för att o-ringarna ska lyckas hålla tätt. Beräkningarna bör ta hänsyn till det 

material dessa ska tillverkas i och leda till ändringar i dimensionerna på spännena. Något som 

också behöver beslutas vid fortsatt konstruktionsarbete är material till o-ringar. Detta är ett val 

Aqwary redan gjort till Smart Console och de ville använda samma till denna produkt. Vidare 

undersökningar kring detta är perfekt att göra när konceptet på tätning börjar bli redo att 

testas. 

Fästanordning 

I projektets KKL fanns ett önskemål om att produkten ska kunna sättas fast och hållas på 

smidigt sätt under dykning. Detta har delvis tagits hänsyn till då plasthandtaget på skalets 

baksida lades till, vilket ska möjliggöra smidig användning med en hand. Det som då återstår 

är någon typ av fästanordning för att inte ständigt behöva hålla i den under dykningen och 

därmed bara ha en hand till andra uppgifter. Den andra orsaken till att den önskas kunna fästas 

är att användaren inte ska bli av med produkten och sin telefon om denne skulle tappa den. Då 

det i dagsläget inte gjorts beräkningar kring produktens flytkraft skulle detta kunna få 

ödesdigra konsekvenser. Förslaget för att kringgå detta är någon form av handledsband som 

fästs i skalet på lämplig plats. Detta skulle medföra att användaren skulle kunna låta 

produkten hänga i bandet och då få två lediga händer under dykningen. Risken att bli av med 
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den om denne skulle tappa den försvinner också. Ett handledsband skulle därmed bidra till ett 

säkrare intryck av produkten och tillföra fler möjligheter under dykningen. 

Telefonmodul 

Ett problem som kan uppstå gällande den telefonmodul som ska tillverkas i aluminium är det 

faktum att detta material kan ha skarpa kanter som kan riskera att skada telefonen. För att helt 

undvika detta föreslås att skarpa kanter noga slipas ned vid tillverkning samt att någon form 

av vaddering eller skyddande plastfilm appliceras på aluminiumytan. Detta skulle göra 

användaren mer bekväm med att placera sin telefon i modulen och på så sätt göra produkten 

mer attraktiv.  

Flytkraft 

Aqwary hade ett önskemål om att flytkraften skulle beräknas hos produkten, eftersom den 

önskades flyta med telefon i för att utgöra en säkerhet ifall användaren skulle tappa den i 

vattnet. Detta är ett återstående konstruktionsproblem. Den nämnda fördelen i säkerhet har 

också nackdelen att dess flytkraft skulle öka proportionerligt med djupet, något som gravt 

skulle försvåra användandet vid exempelvis fotografering. För att lösa detta skulle någon 

variant av tryckkontroll kunna implementeras, vilket skulle möjliggöra trycksänkning vid 

stora djup. Liknande lösningar finns på bland annat kameror inom branschen.  

Tillverkningsegenskaper 

Ur tillverkningssynpunkt återstår större delen av arbetet på grund av att möjligheten för 

kontakt med det företag som nu sköter tillverkningen åt Aqwary ej fanns. Även en viss 

anpassning av produkten utefter deras perspektiv återstår. De föreslagna alternativen till 

tillverkningen bör dock fungera bra, vilket den inläsning som gjordes speglade. Hänsyn 

behöver efter detta också tas till hur montering och monteringsanvisningar ska planeras för att 

säkerställa att så få misstag görs som möjligt under produktion.  

Marknadsundersökningar 

Då ingen tidigare marknadsundersökning gällande efterfrågan och önskade funktioner gjorts 

under varken detta arbete eller av Aqwary i förberedande syfte återstår detta för vidare 

konstruktion och produktion. Önskade funktioner skulle förslagsvis vara perfekt att ta hjälp av 

vid den mjukvaruutveckling som ska göras vid skapandet av applikation och interface.  

Larm 

Ett önskemål var att telefonens högtalare skulle användas för en framtida larmfunktion. Detta 

larm skulle då sättas igång ifall någon av dykarnas luft tog slut och ge andra dykare, kopplade 

till samma Subaquatic Network, möjlighet att agera och hjälpa den utsatta. Det koncept som 

tagits fram under detta arbete tillåter denna lösning i det fall då telefonhögtalaren är 

tillräckligt stark för att låta ut ur det vattentäta skalet. Att få denna funktion att fungera 

återstår under mjukvaruutvecklingen i vidare konstruktionsarbete.  
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Bilagor 
Bilaga A - Konstruktionskriterielista  
1  Funktionsegenskaper  Idealvärde  Marginal-  

värde  

Krav/  

Önske

mål  

1.1 Skydda mobiltelefonen från vattnet vid dykning.   K 

1.2  Visa dykdata på nämnd mobiltelefon.    K 

1.3  Vara uppkopplad på Subaquatic Network.    K 

1.4  Tillåta fotografering med nämnd mobiltelefon.    K 

2  Funktionsbestämmande egenskaper      

2.1 Vara vattentät.   K 

2.2  Klara av användning i djupet. [m] 100  50  K 

2.3  Klara av att användas i temperaturintervall. [°C]  0 - 40 K 

2.4 Klara av att lagras i temperaturintervall. [°C] -30 - 80 -20 - 70 K 

2.5  Kunna sättas fast och hållas på smidigt sätt under dyket.   Ö 

2.6  Fungera med iOS och Android.    K 

2.7  Klara mobiltelefoner inom bestämt storleksspan. [cm] 12.0 x 5.5 - 

16.5 x 8.5 

13.5 x 6.5 - 

16.0 x 8.0  

K 

2.8  Klara av mobiltelefoner med bestämd tjocklek. [cm] 0.4 - 1 0.45 - 0.9  

2.9  Smidig installation och av telefon.    Ö 

2.10  Visa att installationen skett på rätt sätt.    Ö 

2.11  Använda sig av bluetooth mellan ultraljudsmottagare 

och telefon.  

  Ö 

2.12  Använda sig av Aqwarys elektronik till 

ultraljudsmottagare och knappsats.  

  K 

2.13  Använda mobilhögtalare för larmsignal.   Ö 

2.14  Använda sig av interface i på företag skapad app.    K 

2.15 Kameralins ska vara reptålig.    K 

2.16 Med telefon i ska anordningen flyta.   Ö 

3  Brukstidsegenskaper        

3.1  Klara ett antal dyk på en batteriladdning. [antal dyk]*  2 K 

3.2  Vara smidig att underhålla.   Ö 

3.3  Produktens totala livslängd. [antal dyk]* 3000 1000 Ö 

3.4 Vara stöttålig och klara av våldsamt handhavande.   K 

4  Tillverkningsegenskaper        

4.1  Vara möjlig att tillverka hos den tillverkaren som 

används till dagens produkter. 

  Ö 

4.2 Vara smidig att montera ihop.   Ö 

5  Lag- och säkerhetsegenskaper        

5.1  Skall inte inkräkta på nuvarande gällande patent.   K 

5.2 Mobiltelefonen skall inte ta skada under användning.   K 

6  Estetiska egenskaper        

6.1 Se tillförlitlig och robust ut.   Ö 

6.2 Vara estetiskt tilltalande.   Ö 

7  Ekonomiska egenskaper        

7.1  Vara billigare än marknadskonkurrenterna [$] 75 265 Ö 

* = antal dyk är baserat på en genomsnittstid av ett dyk och är ca 45 min.  
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Bilaga B - Funktions-/Medel-träd 
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Bilaga C - FMEA 
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Bilaga D - Materialkostnad 
Volymen på alla delar togs direkt ur CATIA och räknades sedan om till vikt med hjälp av 

densiteten för varje material (MakeItFrom.com, u.å.A-B) enligt ekvation 21. 

Materialkostnader togs från Plasticker (2016) och MetalPrices (2016). För att få ett nära 

korrekt pris på plasten användes Plastickers genomsnittsvärde av alla prisförslag de fått av 

företag de samarbetade med. Med kostnaderna i enhet €/kg räknades totalkostnaden i euro ut 

enligt ekvation 26 med hjälp av vikterna från ekvation 22 & 23.  

     𝜌 ∗ 𝑣 =
𝑘𝑔

𝑚3 ∗ 𝑚3 = 𝑘𝑔       (ekv.21) 

1200 ∗ 0,0003364 = 0,404 𝑘𝑔  (ekv.22) 

2700 ∗ 0,0000996 = 0,269 𝑘𝑔  (ekv.23) 

Euro

𝑘𝑔
∗ 𝑘𝑔 = 𝐸𝑢𝑟𝑜 [€]   (ekv.24) 

0,9 ∗ 0,404 = 0,3636 €   (ekv.25) 

1,74 ∗ 0,269 = 0,468 €   (ekv.26) 

Genom att utnyttja nuvarande valutakurs (Riksbanken, 2016) gjordes en omräkning till 

svenska kronor enligt ekvation 27 som resulterade i en total materialkostnad i plast och 

aluminium för produkten på under 10 kr. 

0,468 + 0,3636 = 0,8316 € = 7,79 𝑆𝐸𝐾  (ekv.27) 

Dessa beräkningar tog inte hänsyn till vilka kvantiteter materialet behövde köpas i och inte 

heller det spill som skulle uppstå från varje tillverkad produkt. Detta är alltså endast 

kostnaden av materialet, plasten och aluminiumet, i en produkt. Kostnader för 

standardkomponenter (fjädrar, skruvar) eller o-ringar är inte heller medräknade.  
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Bilaga E1 - Telefonundersökning 
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Bilaga E2 - Telefonundersökning 
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Bilaga F1 - Huvuddel - Blad 1 
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Bilaga F2 - Huvuddel - Blad 2  
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Bilaga F3 - Huvuddel - Blad 3 
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Bilaga F4 - Huvuddel - Blad 4 
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Bilaga F5 - Elektroniklucka 
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Bilaga F6 - Lucka 
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Bilaga F7 - Spännen - Del 1 
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Bilaga F8 - Spännen - Del 2 
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Bilaga F9 - Batterimodul 
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Bilaga F10 - Telefonmodul 
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Bilaga F11 - Telefonmodul - Fjäderanordning 1 

 



 83 

Bilaga F12 - Telefonmodul - Fjäderanordning 2 
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Bilaga F13 - Silikonskal 

 

 


