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SAMMANFATTNING 

Denna uppsats beskriver utvecklingen av ett skal till en vädersond för engångsbruk i troposfären. 

Syftet var att undersöka hur skalet skulle kunna utformas för att möjliggöra användning till både 

en radiosonde och en dropsonde, samt hur miljöpåverkan i end-of-life-fasen av produkten skulle 

kunna minskas. 

Arbetets genomförande baserades på en produktutvecklingsprocess framtagen av Ulrich och 

Eppinger (2008). En förstudie utfördes och resulterade i en kravspecifikation som låg till grund 

för konceptgenereringen. Framtagna koncept utvärderades och de mest lovande testades med 

hjälp av fysiska prototyper och virtuella simuleringar tills en slutgiltig utformning hade fastställts. 

Arbetet resulterade i ett cylinderformat rör av cellulosadiacetat som omsluter större delen av 

vädersondens kretskort och lämnar utvalda komponenter exponerade. I vardera änden av röret 

sitter två halvcylindriska korkar av naturlig kork som täpper igen öppningarna. En tunn skärm av 

cellulosadiacetat i form av en fyrdelad cirkel fästs vid cylinderns ena ände och bromsar fallet till 

önskad hastighet. Vid användning som dropsonde ser skärmen även till att sonden faller stabilt 

och i rätt orientering. 

Miljöpåverkan i end-of-life-fasen identifierades främst som plastnedskräpning och giftiga utsläpp 

från de elektroniska komponenterna. Då det inte framstod som ett realistiskt alternativ att 

permanent kapsla in elektroniken för att förhindra utsläppet av gifter så valdes istället att 

motverka de långsiktiga effekterna av plastnedskräpning. Samtliga delar av skalet består därmed 

av biologiskt nedbrytbara material. Det konstaterades även att det finns goda utsikter för 

användning av biologiskt nedbrytbara skal även för sonder som används på högre altituder, och 

att miljöpåverkan möjligen kan minskas ytterligare genom användning av grön elektronik länge 

fram. 
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ABSTRACT 

This Master Thesis describes the development of a casing for a disposable weathersonde for one-

time use in the troposphere. The purpose was to examine how the casing could be designed to 

allow for use as both a radiosonde and a dropsonde, and how the environmental impact of the 

end-of-life phase could be reduced. 

The work process was based on a product development process developed by Ulrich and 

Eppinger (2008). A pre-study was conducted which resulted in a requirement specification that 

formed the basis for concept generation. The concepts were evaluated and the most promising 

ones were tested using physical prototypes and virtual simulations until a final design had been 

established. 

The work resulted in a cylindrical tube of cellulose diacetate which envelops most of the 

 circuit board and leaves selected components exposed. At each end of the tube 

there are two semi-cylindrical corks made of natural cork that seal the openings. A thin screen of 

cellulose diacetate in the shape of four quarter-circles is attached to one end of the cylinder and 

brakes the fall to the desired speed. When used as a dropsonde the screen also ensures that the 

casing falls in a stable manner and in the correct orientation. 

The environmental impacts in the end-of-life phase were identified mainly as plastic waste and 

toxic emissions from the electronic components. As there appeared to be no realistic way to 

permanently encapsulate the electronic components and prevent the release of toxins, it was 

instead decided to counteract the long-term effects of plastic waste. All parts of the casing thus 

consist of biodegradable materials. It was also found that in there are good prospects for the use 

of biodegradable casings even for weathersondes that are used at higher altitudes, and that the 

environmental impact can possibly be reduced further through the use of green electronics in the 

future. 
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1 INLEDNING  

I detta kapitel beskrivs arbetets bakgrund och problemformulering, syfte, mål, frågeställningar och 

avgränsningar. 

1.1 BAKGRUND 
Sparv Embedded AB är ett svenskt teknikföretag baserat i Linköping som utvecklar system med 

sensorer och radiokommunikation, främst för vädermätning. Företaget grundades 2012 av 

Anders Petersson. Bland annat utvecklar de produkten Windsond, en liten vädersond för 

väderrapportering på olika altituder. 

Den nuvarande sonden som företaget har består av en bägare i plast som sensorer och 

radiosändare monterats i. En heliumballong fästs sedan i sonden för att lyfta upp den. Mätningar 

tas under tiden som den stiger; detta kallas för en radiosonde. Huvudsakligen mäter sonden 

luftens temperatur, vindriktning och vindhastighet. Det finns även ett flertal tillägg som erbjuder 

olika funktioner, exempelvis luftfuktighetsmätning, ökad precision för mätvärden och funktioner 

som förenklar återhämtning av sonden. Högsta altitud som sonden är tänkt att användas vid är 

8000 m. Sonden väger cirka 12 gram vilket är mindre än konkurrerande sonder och därmed 

minskar mängden helium som behöver användas för att lyfta upp den till önskad höjd i önskad 

takt. Den låga vikten och lilla storleken är därför något som ger Windsond konkurrenskraft. Då 

sonden nått en viss höjd bränner den automatiskt av snöret till ballongen med en glödtråd och 

faller sedan ned mot marken igen. För att minska risken att sonden orsakar skada på sig själv eller 

sin omgivning vid landning är det önskvärt att begränsa fallhastigheten till mindre än 10 m/s. I 

Figur 1 visas en typisk användningscykel för en Windsond med återhämtningsfunktion.  

 

Figur 1: Typisk användningscykel för en Windsond med återhämtningsfunktion 
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I de fall som sonden inte återhämtas bidrar den till en lokal miljöpåverkan. Därför är det 

intressant att utreda möjligheter för att minimera den påverkan som sonden har då den går 

förlorad i naturen.  

Användningsområden för Windsond inkluderar bland annat: 

 Datainsamling till lokala väderleksrapporter 

 Undersökning av lokala väderfenomen 

 Kartläggning av luftburna partiklars rörelser 

Sparv Embedded AB påbörjar nu utveckling av deras nästa generation av vädersond, Windsond 

S2, med unikt låg vikt och liten storlek. I och med detta behöver ett skal för Windsond S2 

designas. Skalets funktion innefattar att skydda de elektroniska komponenterna från kyla och 

fukt, samt att begränsa sondens fallhastighet. Som den föregående versionen av företagets 

vädersond, Windsond S1, kommer den nya versionen finnas tillgänglig både med och utan olika 

tilläggsfunktioner, såsom att förenkla återhämtning av sonden. I detta projekt ligger fokus på en 

sond som inte har några tilläggsfunktioner och kommer lämnas i naturen. Därför bör den orsaka 

så liten miljöpåverkan som möjligt i end-of-life-fasen. Utöver detta ska skalet även ha så låg vikt 

som möjligt för att minimera sondens totalvikt.  

Det finns även planer på att använda sonden som en så kallad dropsonde som gör mätningar 

medan sonden faller. För att kunna utföra mätningar på detta vis krävs enligt företaget att sonden 

faller med en hastighet mellan 3 och 5 m/s.  

1.2 SYFTE 
Syftet med projektet är att utreda hur en vädersond kan utformas för att möjliggöra användning 

som både radiosonde och dropsonde. Det ska även utredas hur miljöpåverkan kan minskas i end-

of-life-fasen då en vädersond lämnas ute i naturen. Resultatet ska sedan kopplas till andra sonder 

som är i användning idag för att resonera kring möjligheten för vidare applikationer.  

1.3 MÅL 
Målen för projektet är att ta fram en design och produktionsunderlag för ett skal till version 2 av 

vädersonden Windsond som bidrar till minskad miljöpåverkan i end-of-life-fasen, kan användas 

på altituder upp till 8000 meter och möjliggöra justerbar fallhastighet mellan 3 och 10 m/s. 

Dessa mål ska vara uppfyllda inom 20 veckor ifrån projektets start den 18:e januari 2016.  

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 
F1. Hur kan skalet utformas för att det ska möjliggöra att sonden används som både 

radiosonde och dropsonde? 

F2. Hur kan miljöpåverkan som uppstår i end-of-life-fasen minskas för en vädersond? 

F3. Vilka möjligheter finns för användning av biologiskt nedbrytbara material för 

vädersonder? 
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1.5 AVGRÄNSNINGAR 
Examensarbetet fokuserar på utformning av skalet till vädersonden och kommer således inte 

förändra de elektroniska komponenterna. Vid analys av miljöpåverkan för de två versionerna av 

Windsond görs ingen grundlig studie av elektroniken då de båda versionerna innehåller identiska 

eller likvärdiga elektroniska komponenter.  
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2 PROJEKTFÖRUTSÄTTNINGAR 

I detta kapitel presenteras en beskrivning av produkten i dagsläget och andra lösningar som finns på 

marknaden. 

2.1 RADIOSONDER 
En radiosonde är ett ballongburet vädermätningsinstrument (Null, 2013). De första riktiga 

radiosonderna tillverkades och användes i slutet av 1920-talet och början av 1930-talet (Null, 

2013). Då användes för första gången radiovågor för att överföra mätvärden från en ballongburen 

vädersond till någon mottagare. Sedan den tiden har radiosonder inte utvecklats avsevärt utöver 

att ingående komponenter förfinats (Null, 2013).   

Radiosonder används i hela världen för att samla in data kring exempelvis temperatur, relativ 

luftfuktighet och tryck (Null, 2013). Det går även att använda radiosonder för att mäta andra 

storheter, bland annat vindhastighet, ozonkoncentration och radioaktivitet ifall de utrustats med 

sensorer för de ändamålen (Antikainen, et al., 2003). Sedan 1957 görs alla mätningar på 

radiosondestationer vid 00:00 UTC och/eller 12:00 UTC med undantag för mätningar vid svåra 

väderförhållanden (Null, 2013). Figur 2 visar var stationer som används för mätningar med 

radiosonder finns (Antikainen, et al., 2003).  

 

Figur 2: Kartläggning av radiosondestationer i världen (Antikainen, et al., 2003) 

Mätvärdena som samlas in med hjälp av radiosonder används exempelvis för att göra 

väderprognoser och vädermodellering (Null, 2013). Radiosonder och liknande in-situ-

mätinstrument är de mest högupplösta mätverktyg som finns för mätning av atmosfärens 

storheter (Cohn, et al., 2013). In-situ innebär att mätningarna görs på plats och inte på håll. Ett 

exempel på mätinstrument som inte är in-situ är satelliter som kan användas för att göra 

mätningar som motsvarar de som kan göras med radiosonder. Sådana har inte samma upplösning 
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som radiosonder, men har fördelen över radiosonder att de kan göra mätningar på platser som är 

svåra att nå med radiosonder (Cohn, et al., 2013).  

2.2 DROPSONDER  
En dropsonde är en sond med funktioner som liknar de en radiosonde har, men som istället för 

att vara ballongburet släpps från någon flygande farkost, vanligtvis flygplan, och samlar mätdata 

medan den faller (Null, 2013). De första dropsonder som användes utvecklades under 60-talet 

för att förbättra bevakningen av orkaner och cykloner (Antikainen, et al., 2003). De är även 

fördelaktiga att använda i miljöer, eller under förhållanden, som gör användandet av radiosonder 

svårt (Null, 2013). Sondering i svåra väderförhållanden har förenklats med hjälp av dropsonder 

(Antikainen, et al., 2003). Under 90-talet bidrog dropsonder till en 20 % förbättrad precision 

hos prognoser om var cykloner skulle nå land (Antikainen, et al., 2003).  

2.3 ANDRA TYPER AV SONDER 
Utöver radiosonder och dropsonder finns det andra typer av in-situ sonder som fungerar på 

liknande vis. En del av dessa beskrivs under rubrikerna som följer här.  

2.3.1 DRIFTSONDER 

En driftsonde är ett ballongburet magasin som släpper ner dropsonder på förutbestämda 

intervaller eller på kommando (Cohn, et al., 2013). De utvecklades som ett kostnadseffektivt 

alternativ för att göra högupplösta sonderingar av svårnådda områden, såsom polarområden och 

över öppet hav (Antikainen, et al., 2003). Dropsonder som släpps från flygplan kan också 

åstadkomma detta, men till skillnad från flygplan kan en driftsonde sväva omkring i atmosfären i 

ett flertal månader (Cohn, et al., 2013). Driftsonder är även kapabla att utföra autonoma 

sonderingsoperationer (Antikainen, et al., 2003). En nackdel med driftsonder är att det är svårt 

att skicka dem till förutbestämda platser för att göra mätningar till följd av att de följer vinden 

(Cohn, et al., 2013).  

2.3.2 ROCKETSONDER 

Rocketsonder liknar dropsonder, men använder en raket för att komma upp till den altitud som 

mätningarna ska börja tas ifrån (Ikonen, 2003). Det finns två vanliga användningsområden för 

rocketsonder. Antingen skjuts de upp till höjder kring 70 km eller mer för att göra mätningar 

från de högsta delarna av atmosfären, eller så skjuts de till höjder kring cirka 3 km och gör då 

mätningar i det lägsta skiktet av atmosfären (Antikainen, et al., 2003).  

2.4 WINDSOND 
Versionen av Windsond som berörs av detta projekt är Windsond S2. Den har en smalare och 

mer avlång form än Windsond S1 vilket gör att den tar mindre plats och är lättare att hantera. 

Windsond S2 kommer i sitt mest basala utförande kunna mäta storheter såsom lufttemperatur, 

luftfuktighet och vindhastighet. Det finns även planer på att utveckla sonden så att den kan mäta 

andra storheter, exempelvis olika typer av luftburna partiklar och skadliga gaser i atmosfären. 
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Dessutom finns planer på att utveckla sonden så att den går att använda som ett så kallat 

sensorpaket som kan kopplas samman med externa sensorer.  

Enligt företaget är det inga större skillnader gällande vikten av elektroniken mellan versionerna 

S1 och S2. En schematisk bild av Windsond S2:s kretskort där de mest kritiska elementen 

markerats visas i Figur 3.  

 

Figur 3: Schematisk bild av kretskortet till Windsond S2 

Kontakten behöver på något sätt kunna vara åtkomlig för användare, exempelvis för att kunna 

ladda sondens batteri. Markeringen för skalets övre gräns i Figur 3 visar hur långt upp på 

kretskortet som skalet får gå. Delarna av kretskortet som är ovanför den gränsen ska vara 

exponerade. Ovanför den gränsen sitter sensorn som måste vara exponerad för att kunna göra 

korrekta mätningar. Där sitter även en knapp som används för att starta sonden då den används 

som radiosonde. Det framkom senare i projektet att sonden är tänkt att vara inkopplad innan 

den släpps från någon typ av magasin då den används som dropsonde. Kontakten på den nedre 

änden av sonden ska då användas för att hålla sondens batteri laddat och för att aktivera sonden 

innan den släpps.  

2.5 JÄMFÖRELSE MED KONKURRERANDE SONDER 
Windsond S1, företagets aktuella sond, väger totalt 12 g (Sparv Embedded AB, 2015). Det 

innebär att den har en låg vikt och liten storlek i jämförelse med konkurrerande produkter. I 

Tabell 1 visas dimensioner och vikter för Windsond och en del av dess konkurrenter.  
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Tabell 1: Windsond och konkurrerande sonders dimensioner och vikt 

Produkt 
Dimensioner L x B x H 

[mm] 

Vikt 

[g] 

Graw Radiosonde DFM-09 (Graw, 2016) 200 x 42 x 60 90 

Lockheed Martin Sippican Mark II 

Microsonde/ GPS Mark II Microsonde 

(Sippican, Inc., 2016) 

144 x 102 x 193 300 / 350 

Meisei RS-06G GPS Radiosonde (Meisei, 

2016a) 
88 x 98 x 155  

Meisei RS-11G GPS Radiosonde (Meisei, 

2016b) 
67 x 86 x 155 85 

Modem Dropsonde (Modem, 2016a) 260 x 30 350 

Modem M10 GPSonde (Modem, 2016b) 95 x 95 x 88,5 150 

Modem Pilotsonde (Modem, 2016c) 120 x 30 47 

Vaisala Radiosonde RS41-SG / RS41-SGP 

(Vaisala Oyj, 2016a) 

145 x 63 x 46 (ihopfälld) 

272 x 63 x 104 
109 / 113 

Vaisala Radiosonde RS92-AM / RS92-D / 

RS92-SGP (Vaisala Oyj, 2016b) * 
220 x 80 x 75 

160 / 150 / 

160 

Windsond S1 78 x 85 12 

Windsond S2** 100 x 11,5 x ? <12 

* Vaisala Radiosonde RS92-D och RS92-SGP kan använda ett alternativt batteri som ökar vikten 

till 270-280 g respektive 280-290 g (Vaisala Oyj, 2016b).  

** Dimensioner och vikt för sonden Windsond S2 går inte att fastställa i nuläget. Dimensionerna 

som presenteras i tabellen motsvarar de som kretskortet har i dagsläget.  

Dimensionerna som tagits upp i Tabell 1 är inte lika betydande under användning som vikten 

hos sonderna. En sonds vikt påverkar hur mycket helium som krävs för att lyfta den till önskad 

höjd i önskad hastighet.  

Många sonder använder skummade polymerer, så som expanderad polystyren, som material för 

sina skal (Gai, et al., 2014), (Barnes & Pangborn, 2012), (Flores, et al., 2013), (Vaisala Oyj, 

2016a). Gai, et al. (2014) nämner att de använder expanderad polypropen som material för deras 

skal för att skydda mot stötar, men även för att isolera mot de låga temperaturerna som 

förekommer på högre altituder. De nämner att det materialet har en särskilt låg 

värmeledningskoefficient. Barnes & Pangborn (2012) nämner att de använder en låda av 

expanderad polystyren eftersom den skyddar elektroniken mot stötar och att den även isolerar 

från omgivningen.  
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3 METOD 

I detta kapitel beskrivs metodiken bakom arbetets utförande. 

3.1 ÖVERGRIPANDE PROCESS 
Projektets arbetsprocess grundar sig i produktutvecklingsmodellen som har definierats av Ulrich 

och Eppinger (2008). En beskrivning av arbetsprocessen ses i Figur 4.  

 

Figur 4: Flödesschema över projektets arbetsprocess 

Under förstudiefasen samlas relevant kunskap in för att sammanställa en kravspecifikation. 

Denna ligger till grund för konceptgenereringen, där en mängd olika koncept tas fram som sedan 

utvärderas i konceptutvärderingen. Valt koncept utvecklas sedan vidare, och det skapas modeller 

och prototyper för att genomföra tester som säkerställer att konceptet uppfyller kraven. Efter 

detta tas produktionsunderlag för den färdiga produkten fram. Vid slutet av arbetet diskuteras 

hur produkten kan utvecklas vidare och hur fortsatt arbete kan gå till.  

Ulrich och Eppingers produktutvecklingsmodell används då författarna har erfarenhet av att 

arbeta enligt den och anser att den lämpar sig väl för projektet. 

3.2 FÖRSTUDIE 
Nedan beskrivs de metoder som användes för att utföra förstudien. 

3.2.1 LITTERATURSTUDIER 

Litteraturstudie är en metod som används för att samla in information och kunskap. Litteraturen 

som används kan exempelvis vara böcker, artiklar, uppsatser eller webbsidor. Studien sker 
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generellt genom att sammanfatta information från olika källor och dra slutsatser som kan 

tillämpas i arbetet (Cronin, et al., 2008).  

3.2.2 MOSCOW 

MoSCoW är en metod för rangordning av krav. Namnet MoSCoW står för de fyra olika typerna 

av krav som metoden innefattar, vilka beskrivs nedan enligt Khan et al. (2015): 

 Must: Kravet måste uppfyllas.  

 Should: Kravet bör uppfyllas vid möjlighet men anses inte obligatoriskt. 

 Could: Kravet kan uppfyllas vid möjlighet men anses inte obligatoriskt. 

  Kravet är av låg prioritet eller svårt att uppfylla och kommer ej tas med i 

planeringen.  

Must-krav är den viktigaste gruppen då alla dessa krav måste uppfyllas för att projektet ska 

lyckas. Should- och Could-krav prioriteras av projektmedlemmarna utifrån vad som ger vinning 

för projektet och är rimligt att genomföra inom dess ramar (Khan, et al., 2015) -krav kan 

även kallas Would-krav och kan användas för att beskriva krav som kan uppfyllas i ett senare 

skede av projektet i mån av tid, förutsatt att övriga krav fortfarande uppfylls (Tonnquist, 2012).  

Denna metod används för att prioritera kraven i projektet eftersom den förenklar 

prioriteringsarbetet och tydligt visar vilka krav som prioriterats högst.  

3.3 KONCEPTFRAMTAGNING 
Nedan beskrivs de metoder som användes i konceptgenereringsfasen. 

3.3.1 BRAINSTORMING 

Brainstorming är en metod för att generera idéer som kan utföras individuellt eller i grupp. Vid 

brainstorming ställs först ett tydligt problem upp och sedan genereras lösningar på problemet 

(Wilson, 2013). Målet är att ta fram så många och så varierade idéer som möjligt och det är 

otillåtet att kritisera eller begränsa lösningarna (Levine, et al., 2016).  

Denna metod används i projektet för att generera idéer, men även som stöd för andra metoder, 

då det är ett naturligt sätt att utföra idégenerering som ger goda resultat.  

3.3.2 FUNKTIONSMEDELTRÄD 

Funktionsmedelträd är en metod där en produkt bryts ner i delfunktioner och dellösningar 

(Robotham, 2001). Till att börja med identifieras viktiga delfunktioner hos produkten, och 

sedan söks olika typer av medel för att implementera dessa funktioner. Dessa medel bryts i sin tur 

ner till ytterligare delfunktioner, och processen upprepas tills de ej går att bryta ner ytterligare. I 

Figur 5 visas ett exempel på hur ett funktionsmedelträd kan struktureras.  
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Figur 5: Exempel på uppbyggnaden av ett funktionsmedelträd 

I detta projekt används denna metod för att utreda vilka medel som kan förse produkten med de 

funktioner som krävs av den. Metoden underlättar detta arbete då den anses bidra med en tydlig 

struktur för arbetet och på så vis gör att utredningen blir grundligare. Dessutom bidrar resultatet 

från funktionsmedelträd med en grund för morfologiska matriser.  

3.3.3 MORFOLOGISK MATRIS 

En morfologisk matris är en matris som används för att utforska kombinationer av olika 

lösningar (Ulrich & Eppinger, 2008). I varje kolumn av matrisen presenteras olika lösningar för 

en särskild delfunktion. Detta ger en överskådlig sammanställning av alla framtagna dellösningar 

och underlättar kombination av olika lösningar för att ta fram en stor mängd koncept (Fargnoli, 

et al., 2006). Denna metod används i projektet då den underlättar idégenereringsarbetet genom 

att bidra med en utgångspunkt.  

3.3.4 CONCEPT SCREENING 

Concept Screening är en metod för strukturerad utvärdering och eliminering av genererade 

koncept, beskriven av Ulrich & Eppinger (2008). Först bestäms ett antal kriterier som ska 

användas vid utvärderingen, baserade på exempelvis krav från kravspecifikationen eller kundens 

önskemål. Dessa kriterier förs in i en matris tillsammans med genererade koncept, se Figur 6. 

  Koncept 

Kriterier 
Koncept 

A 

Koncept 

B 

Koncept 

C 
(Referens) 

Kriterium 1 + + 0 

Kriterium 2 - 0 0 

Kriterium 3 - + 0 

        

Summa -1 +2 0 
Figur 6: Exempel på uppbyggnaden av en Concept Screening-matris 

Vid utvärdering sätts ett av koncepten som referens som övriga koncept jämförs med. Om ett 

koncept uppfyller ett kriterium bättre än referenskonceptet tilldelas det ett plus, är de likvärdiga 
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tilldelas det en nolla och om det uppfyller kriteriet sämre tilldelas det ett minus. Denna 

utvärdering görs för alla kriterier och poängen läggs sedan ihop för varje koncept. Baserat på 

totalsummorna går det sedan att jämföra koncepten och eliminera de med låga poäng, eller göra 

en ytterligare iteration av utvärderingen med ett annat referenskoncept.  

Denna metod används i projektet då den på ett snabbt och överskådligt vis kan underlätta 

koncepteliminering genom att strukturera jämförandet av olika koncept. 

3.3.5 CONCEPT SCORING 

Concept Scoring är en metod för utvärdering och val av koncept, beskriven av Ulrich & 

Eppinger (2008). Metoden utförs i en matris lik den som används för Concept Screening, och 

kan använda sig av samma kriterier. I Concept Scoring tilldelas kriterierna viktningsvärden som 

totalt går upp till 100 %. Varje koncept tilldelas sedan poäng från en skala från 1 till 5 för varje 

kriterium. Kriteriets viktningsvärde multipliceras med den tilldelade poängen och resulterar i 

konceptets viktade poäng för det kriteriet. Konceptets viktade poäng för samtliga kriterier 

summeras sedan till konceptets totala poäng. För ett exempel av hur en Concept Scoring-tabell 

utformas, se Figur 7.  

    Koncept 

    Koncept A Koncept B Koncept C 

Kriterier Viktning Betyg Poäng Betyg Poäng Betyg Poäng 

Kriterium 1 0,35 2 0,7 4 1,4 1 0,35 

Kriterium 2 0,5 3 1,5 2 1,0 4 2,0 

Kriterium 3 0,15 1 0,15 2 0,3 5 0,75 

                

Summa 2,35 2,7 3,1 

Rang 3 2 1 
Figur 7: Exempel på uppbyggnaden av en Concept Scoring-matris 

Till skillnad från Concept Screening tar Concept Scoring hänsyn till kriteriernas relativa 

viktighet, och inkluderar en mer noggrann utvärdering av hur väl koncepten uppfyller 

kriterierna. Detta leder till ett mer utförligt resultat men medför även mer subjektivitet i 

utvärderingen, vilket bör tas hänsyn till vid analys och slutgiltigt val (Ulrich & Eppinger, 2008).  

Denna metod används i detta projekt för att utföra konceptvalet då den tar hänsyn till hur 

kriterier prioriteras, samt möjliggör differentiering mellan olika koncepts betyg för ett givet 

kriterium.  

3.3.6 QFDE 

Quality Function Deployment for the Environment, förkortat QFDE, har baserats på metoden 

Quality Function Deployment, förkortat QFD, med tillägget att miljömässiga aspekter explicit 

behandlas (Masui, et al., 2001). QFD är till för att utreda vilka komponenter och funktioner 

som har störst inverkan på vagt definierade önskemål och krav som ställts på en produkt (Masui, 

et al., 2001).  
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Kraven och önskemålen som används i QFD kallas Voice of Customer, förkortat VOC, eftersom 

de motsvarar kunders önskemål (Yongming, et al., 2009). För QFDE används utöver VOC även 

Voice of Environment, förkortat VOE, för att motsvara miljömässiga krav och önskemål. Då dessa 

sammanställs motsvaras kundkrav exempelvis av krav från miljölagstiftningar och önskemål från 

anställda på återvinningscentraler (Yongming, et al., 2009). Eftersom VOC:er och VOE:er 

används som grund för QFDE spelar kunders önskemål en central roll i metoden (Yongming, et 

al., 2009). Vanligtvis viktas dessutom VOC:er utifrån resultat av kundundersökningar (Masui, et 

al., 2001). Viktningarna kan anta värdena 1, 3 och 9, där en hög siffra innebär en hög vikt.   

QFD består av två faser där den första kopplar VOC:er och VOE:er till egenskaper hos 

produkten. Masui, et al. (2001) och Yongming, et al. (2009) kallar dessa egenskaper för 

Engineering Metrics, förkortat EM. I detta projekt benämns de istället Quality Characteristics, 

förkortat QC, då det är vad de kallats i undervisningen på Linköpings universitet. De olika 

VOC:erna och VOE:ernas kopplingar till QC:er representeras i en matris med hjälp av en siffra: 

1, 3 eller 9 där högre siffror innebär starkare kopplingar (Masui, et al., 2001). Då ingen siffra 

tilldelas menas att det inte finns någon koppling. När samtliga kopplingar värderats beräknas 

sedan poängen som vardera QC fått. Detta görs genom att multiplicera en QC:s alla 

kopplingsvärden med vikten för respektive VOC eller VOE. Dessa värden summeras tillslut för 

att få QC:ns totala poäng i Fas I (Masui, et al., 2001). Då samtliga QC:ers poäng nåtts beräknas 

deras vikt relativt varandra genom att dividera en given QC:s poäng med summan av samtliga 

QC:ernas poäng (Masui, et al., 2001). Ett exempel av hur en matris för QFDE Fas I kan se ut 

visas i Figur 8.  

 

Figur 8: Exempel på en matris för QFDE Fas I 

I den andra fasen kopplas QC:erna till olika komponenter och funktioner i produkten (Masui, et 

al., 2001). På samma vis som i Fas I görs detta i en matris där kopplingarna värderas med 

siffrorna 1, 3 eller 9. Beräkningarna för att nå komponenternas relativa vikt nås på samma sätt 

som QC:ernas relativa vikter i Fas I. Här multipliceras dock kopplingsvärdena med QC:ernas 

relativa vikter. Ett exempel på hur en matris för QFDE Fas II kan se ut visas i Figur 9.  
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Figur 9: Exempel på en matris för QFDE Fas II 

QFDE innehåller, utöver de två tidigare nämnda faserna, ytterligare två faser som avser att 

utvärdera olika ändringar i designen. I Fas III föreslås ändringar genom att komponenter återigen 

kopplas till QC:er som i andra fasen. I detta skede utesluts dock de kopplingar som den 

föreslagna förändringen inte påverkar. För de kvarstående kopplingarna byts kopplingsvärdena ut 

mot bedömningssiffror mellan 0 och 1 som bedömer graden av förändring som en komponent 

har för en viss QC. En hög bedömningssiffra innebär en stor förändring (Masui, et al., 2001). 

Med hjälp av bedömningssiffran och kopplingsvärdena från Fas II kan ett värde beräknas för den 

så kallade förbättringsandelen av QC. Detta görs genom att först multiplicera bedömningssiffran 

med respektive kopplingssiffra och sedan summera dessa värden för vardera QC. Denna summa 

utgör QC:ns poäng i Fas III. Poängen divideras sedan med summan av QC:ns alla 

kopplingsvärden från Fas II. Ett exempel av hur en matris för QFDE Fas III kan se ut visas i 

Figur 10. 

 

Figur 10: Exempel av en matris för QFDE Fas III 

Därefter, i fas fyra, kopplas de föreslagna förändringarna för de olika QC:erna tillbaks till VOE:er 

och VOC:er. Tillslut beräknas en dimensionslös bedömning av hur viktig förändringen är baserat 

på förändringens storlek och viktningen av de VOE:er och VOC:er som den påverkar (Masui, et 

al., 2001). Detta görs genom att multiplicera förbättringsvärdet för vardera QC som tagits fram i 

Fas III med kopplingsvärdena ifrån Fas I. Dessa värden summeras sedan för vardera VOC/VOE. 

Därefter multipliceras summan med vikten för respektive VOC/VOE. Dessa värden summeras 

sedan för att uppnå en förändrings allmänna poäng. Ifall enbart värdena för VOE:er summeras 
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nås istället förändringens miljömässiga poäng. Ett exempel av hur en matris för QFDE Fas IV 

kan se ut visas i Figur 11.  

 

Figur 11: Exempel av en matris för QFDE Fas IV 

I detta projekt används denna metod för att utreda vilka aspekter som är viktigast vid 

vidareutveckling av de koncept som valts. QFDE tar hänsyn till miljöaspekter vilket är önskvärt 

för detta projekt. Dessutom används resultatet från metoden för att utreda vilken eller vilka av 

produktens komponenter som är viktigast att beakta vid vidareutvecklingen.  

3.4 VIDAREUTVECKLING 
Nedan beskrivs metoderna som användes i vidareutvecklingsfasen.  

3.4.1 PROTOTYPTILLVERKNING 

Ulrich & Eppinger (2008) definierar en prototyp som en approximation av en produkt i ett eller 

fler intressanta avseenden. Med denna definition menar de att ordet prototyp innefattar bland 

annat skisser, testkomponenter och matematiska modeller. Prototyptillverkning kan leda till 

minskade utvecklingskostnader då kostsamma iterationer kan undvikas (Ulrich & Eppinger, 

2008). Det kan även leda till en snabbare utvecklingsprocess då prototyper kan leda till insikter 

och lärdomar, samt att prototyper kan möjliggöra att en utvecklingsprocess blir mer parallell än 

sekventiell (Ulrich & Eppinger, 2008).  

Prototyper kan graderas på två separata skalor för att klassificera prototypen (Ulrich & Eppinger, 

2008). I den första skalan graderas prototypen mellan fysisk och analytisk. En fysisk prototyp kan 

exempelvis representera en produkts tänkta utseende eller testa funktioner hos produkten. En 

analytisk prototyp är en virtuell prototyp som representerar prototypen på ett matematiskt eller 

visuellt sätt genom exempelvis CAD-modeller eller simulering. I den andra skalan graderas 

prototypen mellan att vara övergripande och specifik. Med övergripande menas att prototypen är 

tänkt att motsvara många av en produkts funktioner och egenskaper, i kontrast menas med 

specifik att prototypen är tänkt att motsvara enstaka funktioner och/eller egenskaper. En 

övergripande prototyp kan sällan vara fullt analytisk (Ulrich & Eppinger, 2008).  
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Prototyper kan användas för lärande, kommunikation, integration och milstolpar (Ulrich & 

Eppinger, 2008). Med detta menas att en prototyp kan bidra till att lärdomar dras om en 

produkt, förenklad kommunikation kring produkten, förenklad utveckling av gränssnitt mellan 

olika komponenter och att en prototyp kan markera att en funktionell milstolpe för en produkt 

nåtts (Ulrich & Eppinger, 2008). I Tabell 2 visas vilken typ av prototyp som passar vilken typ av 

användning enligt Ulrich & Eppinger (2008).  

Tabell 2: Kartläggning av vilken typ av prototyp som passar vilken typ av användning enligt Ulrich & Eppinger (2008), X markerar att 

prototypen är passande för användningen 

Typ av Prototyp Lärande Kommunikation Integration Milstolpe 

Specifik-Analytisk X    

Specifik-Fysisk X X   

Övergripande-Fysisk X X X X 

 

I detta projekt används prototyptillverkning för att förfina och utvärdera utformningar av skalet 

genom att använda dem i tester. Prototyperna som tillverkas i projektet är fysiska och 

övergripande och de används för lärande och kommunikation.  

3.4.2 SIMULERING 

Simulering kan användas för att studera modeller av olika koncept och utformningar i en virtuell 

miljö (Braun, 2015). Genom att göra modeller av en produkt i ett simuleringsprogram kan tester 

med fysiska prototyper undvikas (Braun, 2015). Detta kan vara önskvärt då prototyptillverkning 

eller testning är kostsamt och ifall testerna medför säkerhetsrisker (Braun, 2015). Ett vanligt sätt 

att göra en simulering är att beräkna lösningar till en matematisk simuleringsmodell steg för steg 

(Winsberg, 2003).  

Simulering kan tillämpas inom nästan alla forskningsområden (Winsberg, 2003). I många 

forskningsområden kan det användas för att åstadkomma en stor datamängd baserat på olika 

utgångspunkter då svårlösta ekvationer annars skulle behöva lösas (Winsberg, 2003). Ett annat 

vanligt användningsområde för simulering är designoptimering (Braun, 2015).  

I detta projekt används simulering för att ta fram värden för storheter på ett snabbare och mindre 

kostsamt sätt än genom tester eller beräkningar.  

3.4.2.1 HOPSAN 

Hopsan är ett simuleringsverktyg som utvecklats på Linköpings universitet sedan slutet av 1970-

talet (Eriksson, 2010). Det har sedan dess använts som ett forskningsverktyg på Linköpings 

universitet, men har även använts av företag (Eriksson, 2010).  

I Hopsan byggs en modell av ett system upp genom att koppla samman olika typer av 

komponenter (Braun, 2015). Dessa kopplingar kan göras genom att placera ut och 

sammankoppla olika fördefinierade, eller användardefinierade, komponenter i ett grafiskt 

gränssnitt (Eriksson, 2010). Hopsan genomför alla simuleringar genom att upprepa beräkningar 

av samtliga komponenter i den aktuella simuleringsmodellen i en viss ordning för varje tidssteg 

(Braun, 2015). Transmission Line Element-metoden, förkortat TLM, som Hopsan använder 
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eliminerar alla numeriska fel i simuleringen, men orsakar istället ett mindre allvarligt 

modelleringsfel (Braun, 2015).  

Hopsan används i detta projekt då det är ett användbart verktyg som lämpar sig för den typ av 

simulering som görs i projektet.  
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4 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras insamlad teori kring relevanta områden för arbetet. 

4.1 FÖRHÅLLANDEN I ATMOSFÄRENS LÄGRE SKIKT 
Jordens atmosfär består av ett antal olika skikt. Det nedersta skiktet kallas för troposfären och 

skiktet ovanför det kallas för stratosfären. I gränsen mellan troposfären och stratosfären finns den 

så kallade tropopausen. Vilken altitud som tropopausen ligger på varierar bland annat med var 

den mäts, vilken årstid den mäts och rådande väderförhållanden. Exempelvis presenterar Shapiro, 

et. al.  (1986) en kartläggning av troposfärens altitud vid ett väderfenomen som drabbade 

Nordamerika 1985. Där visar de att tropopausen lokalt befunnit sig vid tryck kring 700 hPa, 

vilket motsvarar en höjd på cirka 3 km enligt den Internationella Standardatmosfären, förkortat 

ISA (Cavcar, 2000). De presenterar även en generell modell av tropopausens altitudvariationer 

från nordpolen till ekvatorn där dess altitud varierar mellan 4 och 18 km (Shapiro, et al., 1986). 

Eftersom sonden som berörs i detta projekt är tänkt att användas på altituder upp till 8000 m 

kan den komma att vistas i såväl troposfären och tropopausen som den nedre stratosfären, dock 

främst troposfären. Härefter följer en beskrivning av de förhållanden som sonden kan komma att 

utsättas för vid användning.  

4.1.1 TEMPERATUR 

Temperaturen varierar genom hela atmosfären, bland annat beroende på altituden den mäts vid 

och rådande väderförhållanden. Enligt ISA minskar temperaturen linjärt med cirka 6,5 C per 

kilometer i troposfären (Cavcar, 2000). Då tropopausen nåtts avstannar temperaturförändringen 

och temperaturen blir därför konstant i de lägre delarna av stratosfären. Den temperatur som 

råder i tropopausen och lägre stratosfären är enligt ISA -56,5 C (Cavcar, 2000). Eftersom ISA är 

en förenklad modell av jordens atmosfär överensstämmer dock inte detta helt med verkligheten 

(Cavcar, 2000). Detta bekräftas exempelvis av mätvärden som presenteras av Gai, et al. (2014) då 

de uppmätte en lägsta temperatur på cirka 180 K, alltså cirka -93 C.  

4.1.2 LUFTTRYCK 

Enligt ISA är lufttrycket beroende av temperatur och altitud (Cavcar, 2000). Ju högre upp i 

atmosfären som lufttrycket mäts, desto lägre är det. Detta beror på den inversa proportionaliteten 

mellan lufttryck och altitud. Temperaturens inverkan på lufttrycket är låg i relation till den 

inverkan som altituden har (Cavcar, 2000). Detta innebär också att luftens densitet varierar. 

Enligt ISA beror luftens densitet på rådande tryck och temperatur (Cavcar, 2000).  

4.1.3 RELATIV LUFTFUKTIGHET 

Den relativa luftfuktigheten i luften varierar beroende på bland annat luftens temperatur och 

rådande lufttryck. Ruzmaikin, et al. (2014) visar att den relativa luftfuktigheten varierar med 

altitud. Hur variationen i sin tur ter sig beror på vilken latitud den observeras vid. De visar även 

att den relativa luftfuktigheten generellt är högst vid låga altituder och att den minskar då 

altituden ökar. Detta gällde enligt deras mätningar närmre polerna, men närmre ekvatorn ökade 
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den relativa luftfuktigheten efter att lufttrycket minskat under 300 hPa, vilket enligt ISA 

motsvarar en altitud på cirka 9 km.  

Utöver tidigare nämnda faktorer menar Ruzmaikin, et al. (2014) att relativa luftfuktigheten 

lokalt kan påverkas av naturen vid ytan då de nämner att vissa av mätningarna som de gjort 

påverkats av saharaöknen.  

4.2 FALLHASTIGHET 
Fallhastigheten som sonden har när den är på väg ner genom atmosfären är något som är 

intressant att begränsa för såväl radiosonder som dropsonder. Angående radiosonder nämns i 

Federal Meteorological Handbook No. 3, hädanefter förkortat till FMH, att fallhastigheten ej 

behöver begränsas ifall skaderisken för människor eller egendom bedöms vara tillräckligt låg 

(National Oceanic and Atmospheric Administration, 1997).  

Hock & Franklin (1999) nämner att fallhastigheten för dropsonder är knuten till den vertikala 

upplösning som kan uppnås. Då sonden de utvecklade använde sig av GPS, vilket hade en hög 

upplösning jämfört med tidigare tekniker, kunde de låta sonden falla med en relativt hög 

hastighet. Då fallskärmen vecklats ut helt begränsar den hastigheten till cirka 12 m/s (Hock & 

Franklin, 1999).  

I deras inledande kapitel presenterar Gai, et al. (2014) ett antal olika sonder och deras flygtider. 

De presenterar falltiderna för två av dessa där den ena var 32 minuter och den andra var 20-30 

minuter från 24 respektive 32 km. Detta motsvarar genomsnittliga fallhastigheter på cirka 12,5 

m/s respektive 17,7-26,6 m/s. Gai et al. (2014) uppskattade att deras sond skulle stiga till höjder 

kring 30-32 km och därifrån falla tillbaks till jordytan på cirka 50-60 minuter. Detta motsvarar 

en genomsnittlig fallhastighet på cirka 10 m/s. Enligt deras modell för fallhastigheten, som 

baserats på Formel 1, menar de att fallhastigheten bör avta i samband med att sonden närmar sig 

markytan.  

Formel 1: Formel för beräkning av stationär fallhastighet (Gai, et al., 2014) 

𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 = −√
2𝑚𝑔

𝐶𝑑𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡𝐴
 

I Formel 1 är 𝑚  det fallande objektets massa, 𝑔  tyngdaccelerationen, 𝐶𝑑 

luftmotståndskoefficienten, 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡  luftens densitet och 𝐴  det fallande objektets referensarea.  

Referensarean är objektets projicerade area på ett plan som är ortogonalt mot hastighetsvektorn. 

Formeln förutsätter att fallet uppnått sin stationära fallhastighet, alltså att fallet inte accelererar. 

Värdet på 𝐶𝑑 antags vanligen vara konstant, men enligt Li & Miller (2013) är det inte ett korrekt 

antagande. De menar att en kropps orientering påverkar dess luftmotstånd, vilket gäller generellt 

då kroppen inte är symmetrisk. En fallskärm, vilket var vad de använde för att begränsa 

fallhastigheten, följer enligt dem vinden mer än sonden på grund av dess förhållandevis låga vikt. 

På så vis kan fallskärmen orsaka att sondens orientering förändras under dess fall (Li & Miller, 

2013). I sin tur bidrar detta till att fallhastigheten inte blir konstant.  
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Andra faktorer som bidrar till att fallhastigheten inte är konstant är bland annat luftens densitet, 

tyngdaccelerationen och uppåtgående vindar. Luftens densitet bidrar till detta eftersom den inte 

är konstant; detsamma gäller för tyngdaccelerationen. Enligt ISA varierar luftens densitet mellan 

1,225 kg/m3 och 0,301 kg/m3 på höjder från 0 till 12000 m (Cavcar, 2000). 

Tyngdaccelerationen varierar inom samma altitudspann mellan cirka 9,82 m/s2 och 9,78 m/s2 

enligt formeln som presenteras av Henderson (2015). Utifrån Formel 1 kan därmed konstateras 

att fallhastigheten påverkas mindre av förändringen i tyngdacceleration än av förändringen i 

luftens densitet vid relevanta altituder. 

Li & Miller (2013) nämner att uppåtgående vindars hastighet vanligen uppskattas genom att 

subtrahera den teoretiska fallhastigheten från den uppmätta fallhastigheten. Denna metod ger en 

grov beräkning av vertikala vindhastigheten. Vertikal vindhastighet kan exempelvis användas för 

att bidra till modellering av stormväder (French, et al., 2006) (Drennan, et al., 2006).  

4.2.1 VANLIGA LÖSNINGAR FÖR ATT BEGRÄNSA FALLHASTIGHET 

För både dropsonder och radiosonder används ofta fallskärmar för att begränsa fallhastighet. I 

FMH nämns inga alternativa medel för att minska fallhastigheter (National Oceanic and 

Atmospheric Administration, 1997). Där nämns även att fallskärmen bör ha en orange, eller 

annars kontrasterande, färg för att den lättare ska kunna urskiljas från himlavalvet. Gai et al. 

(2014) nämner att de sonder som de undersökt använder sig utav fallskärmslösningar, samt att 

även den som de själva utvecklat använder en fallskärm. I deras undersökning av förändringar i 

en sonds luftmotståndskoefficienter under fall undersökte Li & Miller (2013) en dropsonde som 

använde en fallskärm. 

I de flesta artiklar som studerats har fallskärmen som använts endast nämnts förbigående. 

Fallskärmen för dropsonden AVAPS som utvecklades av National Center for Atmospheric Research, 

förkortat NCAR, på 90-talet har dock beskrivits kortfattat. Den fallskärmen är utformad som en 

pyramid som fylls med luft och vecklas ut helt efter cirka fem sekunders fallande (Hock, 2016). 

Anledningen till att fallskärmen fylls långsamt är att undvika plötsliga ryck som annars skulle 

kunna uppstå då sonden är tänkt att släppas ut från ett flygplan (Hock, 2016). Fallskärmens 

utformning hjälper även med att stabilisera sonden under fall genom att begränsa eventuella 

pendelrörelser (Hock, 2016).  

4.3 MILJÖPÅVERKAN I END-OF-LIFE-FASEN 
För att kunna bedöma den miljöpåverkan som uppstår i end-of-life-fasen för sonden har 

miljöpåverkan som elektronik och plast studerats. Detta eftersom det är de typer av material som 

sonden innehåller.  

4.3.1 WEEE 

WEEE, vilket är en förkortning av Waste Electrical and Electronic Equipment, avser avfall från 

elektriska eller elektroniska produkter, vilket förkortat kallas EEE. Mängden WEEE inom EU 

under 2005 var cirka 5 millioner ton och den siffran förväntas öka till 12 millioner ton år 2020 

(EU, 2015a). Detta innebär att WEEE är en av de snabbast växande avfallstyperna inom EU 

(EU, 2015a). Denna typ av avfall innehåller över 1000 olika substanser, varav en del är giftiga 
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eller miljöfarliga (Babu, et al., 2007). Bristfällig hantering av denna typ av avfall kan leda till 

skada för så väl hälsa som miljö (EU, 2015b). Generellt består WEEE med avseende på vikt av 

cirka 66 % metalliska material, såsom järn, koppar och aluminium, samt 34 % icke-metalliska 

material (Babu, et al., 2007).  Exempel på särskilt skadliga substanser som kan förekomma i 

WEEE innefattar bly, kvicksilver, kadmium, arsenik och hexavalent krom (Babu, et al., 2007). 

Samtliga av dessa substanser har skadlig verkan på antingen miljön, människors hälsa, eller både 

och. I listan nedan presenteras exempel på vilken typ av skada som dessa substanser kan leda till.  

 Bly: Orsakar ett flertal hälsoproblem hos människor, exempelvis anemi, njurproblem och 

hjärnsjukdom (Organisation for Economic Co-operation and Development, 1993). 

Fåglar som äter bly kan dö av svält till följd av att blyet paralyserar deras muskelmage 

(Yu, 2005). Bly kan även i varierande grad vara giftigt växter (Yu, 2005).   

 Kvicksilver: Kan orsaka sjukdomar i bland annat njurar och hjärna (Puckett, et al., 2002). 

Kvicksilver kan omvandlas i sediment till metylkvicksilver som lätt tas upp av organismer 

såsom fiskar och på så sätt transporteras genom näringskedjan (Puckett, et al., 2002).  

 Kadmium: Leder till sjukdomar i bland annat hjärta, matsmältningssystemet, njurar och 

lungor hos människor (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2011). 

Kadmium är väldigt giftigt för växter och orsakar bland annat nekros, nedsatt 

fotosyntesfunktion och vissnande (Yu, 2005). Hos djur kan kadmium orsaka bland annat 

utmärgling och abnormaliteter i cellstruktur (Yu, 2005).  

 Arsenik: Orsakar olika typer av cancer hos människor (Yu, 2005). Arsenik kan orsaka 

skada och utvidgning av kapillärer som i sin tur kan leda till cirkulatorisk kollaps (Yu, 

2005). Studier på möss har visat att arsenik påverkar deras centrala nervsystem (Yu, 

2005). Det kan även vara giftigt för vissa växter, men forskningen är bristfällig (Yu, 

2005).  

 Hexavalent krom: Påverkar immunsystemet, njurar och lungor hos människor (Agency 

for Toxic Substances and Disease Registry, 2011). Hos växter kan hexavalent krom bland 

annat leda till hämmad frögroning och försämrad tillväxt hos groddar (Zayed & Terry, 

2003).  

EU har två direktiv som berör WEEE: ett som avser dess hantering, det så kallade WEEE-

direktivet, och ett som avser att begränsa användandet av skadliga substanser, det så kallade 

Reduction of Hazardous Substances-direktivet, eller förkortat RoHS-direktivet (EU, 2015a). I 

RoHS-direktivet har EEE delats in i elva kategorier som visas i Tabell 3. Av de elva kategorier 

som listas i RoHS-direktivet utgör de första fyra nästan 95 % av det WEEE som genereras 

(Widmer, et al., 2005).  
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Tabell 3: Beskrivning av de 11 EEE-kategorier som presenteras i RoHS-direktivet (EU, 2011) 

Nr.  Kategori 

1 Stora hushållsapparater 

2 Små hushållsapparater 

3 IT- och telekommunikationsutrustning 

4 Konsumentutrustning 

5 Belysningsutrustning 

6 Elektriska och elektroniska verktyg 

7 Leksaker, sport- och fritidsprodukter  

8 Medicintekniska produkter 

9 Övervaknings- och kontrollinstrument inklusive 

industriella övervaknings- och kontrollinstrument 

10 Automater 

11 Annan elektrisk eller elektronisk utrustning som 

inte omfattas av någon av ovanstående kategorier 

 

4.3.1.1 LITIUMBASERADE BATTERIER 

De batterier som Windsond använder är litiumbaserade. Litiumbaserade batterier används i 

många olika typer av produkter och ersätter allt mer andra batteriteknologier (Xu, et al., 2008). 

LiCoO2 är ett vanligt förekommande material i denna typ av batterier eftersom det är enkelt att 

tillverka och ger batterierna goda egenskaper (Xu, et al., 2008). Det innehåller dock kobolt, 

vilket är sällsynt (Xu, et al., 2008). Kobolt i sig bidrar till miljömässiga föroreningar och 

hälsorisker (Kang, et al., 2013). Eftersom kobolt är sällsynt och icke-förnybart bidrar 

användningen av det till en accelererad utarmning av det som resurs (Kang, et al., 2013).  

Utöver kobolt används även ämnen såsom koppar, nickel, tallium och silver, som bidrar till 

samma typer av miljö- och hälsomässiga problem, i många litiumbaserade batterier (Kang, et al., 

2013). Då denna typ av batterier läggs på deponi läcker de ut dessa ämnen i skadliga mängder 

(Kang, et al., 2013).  

4.3.2 GRÖN ELEKTRONIK 

Green electronics, eller på svenska Grön elektronik, är ett nytt forskningsområde inom elektronik 

som bland annat innefattar forskning kring organiskt baserad elektronik och elektronik som på 

ett icke-skadligt sätt kan integreras i organismer och miljöer (Irimia-Vladu, 2014). Med organiskt 

baserad elektronik menas teknik som baserats på kol (Irimia-Vladu, 2014). Forskning inom 

området inspireras delvis av naturen och har då exempelvis som mål att imitera komplexa 

funktioner såsom fotosyntes (Irimia-Vladu, 2014).  

En fördel som organisk elektronik har gentemot icke-organisk elektronik är att det möjliggör 

tillverkning av tunna, starka och flexibla komponenter (Irimia-Vladu, 2014). Detta har 

exempelvis använts för att tillverka flexibla solceller på ett plastsubstrat (Kaltenbrunner, et al., 

2012). Dessa solceller har goda egenskaper i förhållande till deras vikt vilket kan göra dem 

lämpliga för ändamål då vikt är kritiskt (Kaltenbrunner, et al., 2012). Utöver polymera material 



24 

 

har forskning även visat att pappersmaterial kan användas som substrat för organiskt baserad 

elektronik (Irimia-Vladu, 2014). Forskning har visat att det finns potential att utveckla 

elektroniska kretsar med energikälla och andra komponenter på en bit papper (Irimia-Vladu, 

2014). Detta pekar mot att elektronik möjligen kommer kunna göras biologiskt nedbrytbar till 

en större grad i framtiden (Irimia-Vladu, 2014).  

Organiska transistorer, så kallade OFET:er har under de senaste åren utvecklats till att få bättre 

prestanda än vissa silikonbaserade transistorer (Mei, et al., 2013). De bästa tillgängliga OFET:er 

övervägs även för användning inom applikationer som exempelvis Radio Frequency Identification-

taggar, eller förkortat RFID-taggar (Mei, et al., 2013). En annan typ av organiska elektroniska 

komponenter som blir allt vanligare i produkter såsom plattskärmar idag är OLED:er (Irimia-

Vladu, 2014).  

Trots att icke-organisk elektronik optimerats för att ha så låg energiförbrukning som möjligt i 

användning behövs fortfarande mycket energi för att tillverka dem (Irimia-Vladu, 2014). Jämfört 

med icke-organisk elektronik är miljöpåverkan vid framtagning av organisk elektronik låg 

(Irimia-Vladu, 2014).  

Att organisk elektronik används i kommersiella produkter i dagsläget visar på att tekniken inte 

alltid är sämre än motsvarande icke-organiska komponenter, men det finns utrymme för 

förbättring (Irimia-Vladu, 2014). Utveckling av materialen som används i OFET:er gör stora 

framsteg, men deras miljö- och hälsopåverkan är fortfarande okänd (Mei, et al., 2013). För att 

tillverka OFET:er används även miljöfarliga lösningsmedel (Mei, et al., 2013). Många icke-

organiska komponenter har fortfarande bättre prestanda än de bästa tillgängliga organiska 

motsvarigheterna (Irimia-Vladu, 2014). Därför är det svårt att förutspå ifall organisk elektronik 

kommer kunna ersätta icke-organisk elektronik inom en snar framtid (Mei, et al., 2013).  

4.3.3 NEDSKRÄPNING AV PLAST I NATUREN 

I dagsläget konsumeras en enorm mängd plast årligen och det är inte alltid den omhändertas. 

Plast som hamnar ute i naturen kan ha negativa effekter på sin omgivning under en lång period 

(Klar, et al., 2014). De flesta plaster bryts ner ytterst långsamt och kan spridas till svårtillgängliga 

platser där de inte städas upp (Barnes & Pangborn, 2012). Detta leder till storskalig 

ackumulation av plastskräp i miljön. 

Även om plasten inte är biologisk nedbrytbar så kan den brytas ner på makronivå av andra 

faktorer som värme, UV-ljus och nötning från exempelvis djur eller havsvågor (Klar, et al., 

2014). Detta bryter dock bara ner plasten till mindre fragment, kallade mikroplast (Barnes, et al., 

364). Djur misstar ofta mikroplast för mat och kan skadas av eventuella tillsatser eller kemiska 

ämnen som bundit sig till mikroplastens yta (Lithner, 2011). Genom att fåglar konsumerar 

plasten följer mikroplast med ut i avföringen och sprids därmed till avlägsna miljöer, exempelvis 

hav, där de fortsätter göra skada (van Franeker, 2011). 

Av plastskräp som hamnar i havet uppskattas generellt att 15 % flyter iland, 15 % flyter på ytan 

och resterande skräp sjunker (Klar, et al., 2014). Plast som flyter iland sköljs upp på stränder och 

leder till förändringar i temperatur och permeabilitet hos sanden, vilket påverkar lokal fauna 
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(Carson, et al., 2011). Plast som sjunker riskerar att skada marin flora och fauna, och om den når 

botten och lagras i havets sediment är det troligt att den aldrig flyttas eller bryts ner (Klar, et al., 

2014).  

Ofta så används kemiska tillsatser i plast för att förändra dess egenskaper, så som färg, flexibilitet 

eller försvar mot oxidering och UV-strålning. Flera av dessa tillsatser, exempelvis externa 

mjukgörare, är inte bundna till plasten och kan därmed migrera till materialets yta och komma i 

kontakt med omgivningen (Klar, et al., 2014). Mjukgörare används till många olika plasttyper 

och vanliga mjukgörare som ftalater och bisfenol A har uppvisat hälsovådliga effekter vid kontakt 

med människor och djur (Vaughn, 2011). Tillsatserna är generellt väldigt svåra att bryta ner, 

vilket gör att de ackumuleras i miljön och ökar risken för skada (Klar, et al., 2014). 

4.4 BIOLOGISK NEDBRYTNING 
Biologisk nedbrytning innebär att levande organismer såsom svampar och bakterier bryter ner en 

organisk substans (Ali Shah, et al., 2008). För produkter som efter användning hamnar ute i 

naturen bör denna process gå så snabbt som möjligt för att minska nedskräpning och skada på 

omgivningen.  

Hur nedbrytningen av materialet går till beror på miljön som processen sker i. Nedbrytning kan 

ske på aerobiskt vis i syrerika miljöer och anaerobiskt vis i syrefattiga miljöer. Aerobisk 

nedbrytning resulterar enbart i koldioxid, vatten och biomassa. För att anaerobisk nedbrytning 

ska bli en faktor krävs att skalet ligger kvar så pass länge att den fullständigt begravs av sin 

omgivning, vilket inte sker om skalet bryts ner tillräckligt snabbt. Därför är det främst aerobisk 

nedbrytning som anses relevant för detta arbete. 

4.4.1 BIOLOGISKT NEDBRYTBARA POLYMERER 

Polymerer är en grupp av material som kan ha en stor mängd olika egenskaper. I detta arbete är 

de intressanta då de generellt inte påverkas starkt av fukt och låga temperaturer samt har relativt 

låg densitet. Många polymerer kan dessutom formas till tunna och komplicerade former. 

Många vanliga polymerer kan brytas ner av naturliga mikroorganismer, men tiden som 

nedbrytningen tar varierar kraftigt mellan dem. Vissa polymerer har observerats vara lättare att 

bryta ner än andra och har därför använts för applikationer där snabb nedbrytning är att önska. 

(Cutright & Hunsuck, 1971). 

De flesta polymerkedjor är för stora för mikroorganismer att angripa, så nedbrytningsprocessen 

initieras ofta av hydrolys, fotooxidering eller mekanisk sönderdelning så att de långa 

polymerkedjorna bryts ner till kortare oligomerer (Singh & Sharma, 2008). Hydrolys är den 

viktigaste av dessa processer och sker genom att vattenmolekyler reagerar med molekylkedjorna 

för att klyva dem (Ali Shah, et al., 2008). Vattenmolekylerna tränger in långt i materialet, vilket 

medför att hydrolys kan sönderdela materialet genom hela dess tvärsnitt, till skillnad från 

exempelvis fotooxidering som endast angriper ytan (Bastioli, 2006). Ett materials förmåga att 

hydrolyseras beror på dess kemiska struktur; väldigt kristallina polymerer är svårare att 
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hydrolysera, medan porösa och hydrofila polymerer kan hydrolyseras effektivt då 

vattenmolekylerna enkelt kan tränga in i materialet (Singh & Sharma, 2008).  

De vanligaste polymererna som kan brytas ner effektivt innehåller estergrupper, då dessa generellt 

är lätta att hydrolysera (Shimao, 2001). Polymerer med högre molekylmassa är generellt svårare 

att bryta ner, då de behöver ytterligare sönderdelning innan mikroorganismer kan angripa dem 

(Ali Shah, et al., 2008). Även hög kristallinitet medför svårare nedbrytning, och i väldigt 

kristallina polymerer observeras ibland att enbart de amorfa partierna av materialet bryts ner 

(Bastioli, 2006).  

Blandning med icke-nedbrytbara tillsatser kan också påverka materialets förmåga att brytas ner, 

eller leda till negativa effekter på omgivningen vid nedbrytning (Klar, et al., 2014). På senare tid 

har det dock kommit biobaserade mjukgörare som är biologiskt nedbrytbara och skonsamma för 

miljön, exempelvis polyoler, citrater, glycerol triacetat och oligomera esteramider (Vieira, et al., 

2011). 

Cambridge Engineering Selector, CES, är en materialdatabas som innehåller verktyg för 

materialval. CES visar data för materialegenskaper för en stor mängd material, samt information 

om lämpliga produktionsprocesser för bearbetning av materialen (Ashby, 2005). CES användes 

för att identifiera biologiskt nedbrytbara polymerer, och de som hittades var polylaktid, 

polyhydroxyalkanoater, cellulosaacetat, polycaprolakton, polyglykolid och termoplastisk 

stärkelse. Enligt CES var dock polyglykolid tyngre, starkare och avsevärt dyrare än de andra 

kandidaterna. Det valdes därmed att inte utforska polyglykolid vidare då det ansågs osannolikt 

att ett så högpresterande material skulle bli nödvändigt. De materialen som studerades 

presenteras under föjlande rubruker.  

4.4.1.1 POLYLAKTID  

Polylaktid, PLA, är en termoplastisk polyester som tillverkas från naturliga råvaror som majs 

(Bastioli, 2006). Materialet har sett ökad användning på senaste tiden då det kommer från 

förnyelsebara resurser och är biologiskt nedbrytbart (Bruder, 2013). Materialet används generellt 

i produkter som inte ställer höga krav på termiska och mekaniska egenskaper, ofta för att ersätta 

volymplaster som polypropen eller polystyren (Sin, et al., 2012). 

Huvudbeståndsdelen i PLA är mjölksyra. Mjölksyremolekyler har två stereoisomerer, vilket 

innebär att de kan förekomma i två olika varianter som är spegelbilder av varandra: L-laktid och 

D-laktid (Sin, et al., 2012). De två isomererna bidrar till olika egenskaper hos materialet och 

båda kan existera samtidigt genom kopolymerisation. Genom att variera fördelningen av L-laktid 

och D-laktid kan materialets egenskaper därmed anpassas.  

PLA är inte en särskilt hydrofil plast, vilket medför att materialet är relativt hydrolysbeständigt 

och behöver vara i kontakt med vatten över en viss tidsperiod för att börja brytas ner 

(Fukushima, et al., 2009). Efter hydrolys kan dock materialet brytas ner fullständigt av 

mikroorganismer, men det sker betydligt långsammare i anaeroba miljöer (Sin, et al., 2012). 

Mikroorganismer som kan bryta ner PLA förekommer inte ofta i många ekosystem, vilket 

medför att även aerob nedbrytning sker relativt långsamt (Tokiwa, et al., 2009). Tiden för 
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nedbrytning påverkas dock även av vilken sorts PLA som används, då faktorer som exempelvis 

materialets kristallinitet varierar mellan olika sorter. För att underlätta nedbrytning kan 

materialets molekylmassa sänkas, men detta leder även till ett svagare material (Niaounakis, 

2013).  

PLA kan lämpa sig sämre för formsprutning än exempelvis polystyren, då 

kristallisationshastigheten är långsammare vilket ökar cykeltiderna (Platt, 2006). Materialet kan 

dock formas via injection stretch blow moulding, likt PET, eller användas i fiberform (Platt, 

2006). PLA kan även expanderas till ett skummaterial. Expanderad PLA har samma densitet och 

värmekonduktivitet som expanderad polystyren, vilket ofta används som isolerings- och 

paketeringsmaterial (Parker, et al., 2011). Massproduktion av expanderad PLA genom 

exempelvis formsprutning är dock fortfarande utmanande, bland annat på grund av dess låga 

kristallisationshastighet, och dessa produktionsmetoder utvecklas i dagsläget (Pantani, et al., 

2014). Expanderad PLA har därmed ännu inte sett större kommersiell utbredning (Nofar & 

Park, 2014). 

4.4.1.2 POLYHYDROXYALKANOATER 

Polyhydroxyalkanoater, PHA, är en grupp av biologiskt nedbrytbara polyestrar som produceras 

genom rent biologiska processer av bakterier. PHA kan framställas ur många olika substrat, 

inklusive förnyelsebara råvaror som stärkelse och cellulosa (Reddy, et al., 2003). De olika typerna 

av PHA kan ha betydligt olika egenskaper, och forskning sker kontinuerligt för att ta fram nya 

varianter (Sudesh, 2013). Generellt sett har materialens egenskaper liknats till polyeten och de ser 

därmed användning som plastfilm och förpackningar (Bastioli, 2006). 

PHA-material hydrolyseras lätt vilket gör att fullständig nedbrytning av materialet kan ske 

effektivt (Chen & Wu, 2005). Då den biologiska processen som framställer PHA även sker ute i 

naturen finns det en stor mängd mikroorganismer som kan bryta ner oligomererna, och dessa har 

hittats i varierande miljöer som jord, havsvatten, kompost och slam (Sudesh, et al., 2000). 

Studier av Tokiawa et al. (2009) undersökte nedbrytbarheten av PHA jämfört med PLA genom 

att studera populationen av mikroorganismer i olika ekosystem som kunde bryta ner dem, och 

fann att samtliga PHA-material i studien var lättare att bryta ner än PLA. Det material som flest 

mikroorganismer kunde bryta ner var polyhydroxybutyrat, PHB, som är ett av de vanligaste 

PHA-materialen och kan brytas ner både aerobt och anaerobt (Bugnicourt, et al., 2014). 

Eftersom olika varianter av PHA har olika kemiska kompositioner och kristallinitet varierar dock 

även nedbrytningstiden (Sudesh, 2013).  

PHA-material formas oftast genom formsprutning eller extrusion, och kan uppnå snabba 

processhastigheter på grund av dess termiska egenskaper som tillåter snabb kristallisation i 

särskilda temperaturintervall (Bugnicourt, et al., 2014).  

4.4.1.3 CELLULOSAACETAT 

Cellulosaacetat, CA, är en termoplast som framställs via kemisk behandling av cellulosa (Fischer, 

et al., 2008). Cellulosa är en polysackarid som förekommer naturligt i växter och finns i större 

mängd än någon annan organisk polymer i världen (Klemm, et al., 2005). Vid framställning av 
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materialet reagerar cellulosan med ättiksyraanhydrid och ättiksyra vilket medför att ett antal av 

cellulosans tre hydroxylgrupper byts ut mot acetatgrupper (Fischer, et al., 2008). Genomsnittliga 

antalet hydroxylgrupper som byts ut, materialets Degree of Substitution, DS, har en inverkan på 

materialets egenskaper och nedbrytbarhet (Puls, et al., 2011). 

Den vanligaste formen av cellulosaacetat har en DS på ungefär 2-2.5, och ansågs länge inte vara 

biologiskt nedbrytbar (Fischer, et al., 2008). Studier visade sedan på att även dessa material gick 

att bryta ner genom att enzymer först bryter ner acetatgrupperna (Gu, et al., 1993). Dessa 

enzymer är vanliga i naturen då acetatgrupper förekommer i naturliga substanser (Puls, et al., 

2011). Tiden för biologisk nedbrytning påverkas dock kraftigt av materialets DS; 

komposteringstester utförda av Gardner et. al. (1994) visade på ytterst liten massreduktion hos 

prover med DS på 2.5 eller högre efter 30 dagar. 

CA har funnits i över 100 år och har bland annat sett användning inom medicin, textilfibrer, 

glasögonbågar och cigarrettfilter (AZoM, 2013). På grund av dess transparens har det även 

används i stora mängder till fotografisk film (Richardson, et al., 2014). Cellulosaacetat kan även 

expanderas till ett skummaterial och har använts i denna form till exempelvis termoformade 

matförpackningar (Hopmann, et al., 2014).  

4.4.1.4 POLYCAPROLAKTON 

Polycaprolakton, PCL, är en termoplastisk petroleumbaserad polyester (Tokiwa, et al., 2009). 

Det kan brytas ner fullständigt av mikroorganismer i bland annat havsvatten, jord och kompost 

(Leja & Lewandowicz, 2010). Materialets smältpunkt ligger runt endast 60 °C (Tokiwa, et al., 

2009). 

Materialet används för medicinska och agrikulturella applikationer där biologisk nedbrytning är 

att önska (Ali Shah, et al., 2008). Jämfört med andra nedbrytbara polymerer bryts PCL dock ner 

ytterst långsamt, och används därmed ofta i blandningar med andra polymerer som bryts ner 

snabbare (Bastioli, et al., 1995). 

4.4.1.5 TERMOPLASTISK STÄRKELSE 

Stärkelse är en polysackarid som kan utvinnas ur förnyelsebara resurser som majs, potatis och 

vete. Dessa grödor produceras i många miljoner ton per år och stärkelse är därmed billigt och lätt 

att få tag på (Sun, et al., 2016). Termoplastisk stärkelse, TPS, uppnås genom uppvärmning och 

tillsättning av vatten (Shanks & Kong, 2012). Det resulterande materialet kan formas via 

exempelvis formsprutning, extrudering och extrusion blow molding (Nafchi, et al., 2013).  

TPS är väldigt hydrofilt och dess mekaniska egenskaper påverkas i hög grad av materialets 

fuktinnehåll (Shanks & Kong, 2012). Generellt sett har materialet dock väldigt låga 

hållfasthetsegenskaper, vilket gör det olämpligt att använda utan tillsatser i många applikationer 

(Corradini, et al., 2007). Vid förvaring av materialet migrerar vattenmolekyler, och 

vätebindningar bildas mellan molekylkedjorna vilket leder till rekristallisation. Denna 

rekristallisation orsakar förändringar i materialets egenskaper, såsom högre brottgräns och lägre 

elongation (Nafchi, et al., 2013). 
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Eftersom stärkelse förekommer naturligt i stora mängder är TPS biologiskt nedbrytbart i många 

olika miljöer (Bastioli, 2006). Stärkelsens hydrofili medför dessutom att materialet kan brytas ner 

snabbt jämfört med andra biopolymerer (Shanks & Kong, 2012). 

Stärkelse går även att göra till ett skum, exempelvis för användning som skyddande pellets i 

förpackningar (Shanks & Kong, 2012). Även som skum är materialet dock sprött, stelt och 

väldigt vattenkänsligt (Soykeabkaew, et al., 2015). 

4.4.2 ÖVRIGA MATERIAL 

Utöver polymerer övervägdes även träfiberbaserade material som kartong och papper på grund av 

deras nedbrytbarhet, men eftersom sonden används i kalla och blöta miljöer så sågs polymerer 

som ett säkrare alternativ. Dock undersöktes kork eftersom det har väldigt låg densitet, tål att 

vätas och har goda elastiska egenskaper. 

4.4.2.1 KORK 

Kork är ett naturligt lättviktsmaterial som utgör barken från korkeken, latin: Quercus subus. 

Utvinning av kork dödar inte trädet, vilket innebär att trädet ej behöver fällas och att barken 

sedan växer tillbaka (Gil, 2015). Kork hämtas från ett träd ungefär var nionde år, och korkekens 

långa livslängd möjliggör utvinning av kork ungefär 12-14 gånger per träd (Pereira, et al., 2012). 

Kork har många användningsområden men dess marknad utgörs ungefär till 70 % av vinkorkar 

(WWF, 2006). 

På senare tid har det blivit vanligt att tillverka vinkorkar i andra material än kork, exempelvis 

plast. Detta har bidragit till en uppfattning om att kork är en bristvara, men dessa alternativa 

vinkorkar har huvudsakligen blivit populära för att kork kan innehålla ämnet 2,4,6-trikloranisol 

som ger dålig smak till vinet (Fontana, 2012). På grund av detta har efterfrågan på kork sjunkit 

vilket har medfört att det har blivit mindre lönsamt att bevara och underhålla korkskogar 

(Oliveria & Costa, 2012). Sierra-Pérez et al. (2015) menar att kork bör utnyttjas i mer varierade 

applikationer för att göra kork till ett mer konkurrenskraftigt och lönsamt material att producera. 

Kork används generellt i naturlig form eller som agglomererad kork, vilket innebär att materialet 

sönderdelas till granuler och blandas med polyuretan (Sierra-Pérez, et al., 2016). Naturlig kork 

har låg värmeledningsförmåga, låg densitet och släpper ej igenom vatten (Silva, et al., 2005). 

4.4.3 EN 13432 

EN 13432 är en europeisk standard för biologisk nedbrytning och kompostering av 

paketeringsmaterial (Vinçotte, 2000). Standarden definierar krav som ställs på material för att de 

ska kunna påstås vara komposterbara, alltså att de kan brytas ner av mikroorganismer under en 

viss tidsperiod (Greene, 2014). Standarden beskriver även hur materialet ska testas för att 

kontrollera uppfyllnad av kraven. För att certifieras enligt EN 13432 behöver fyra huvudsakliga 

krav uppfyllas, beskrivna nedan enligt certifieringsorganet Vinçotte (2000):  
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 Kemisk komposition: Standarden definierar max tillåtna halter av tungmetaller och andra 

farliga ämnen i materialet. 

 Biologisk nedbrytning: Materialet ska gå att bryta ner till koldioxid, vatten och mineraler. 

För att uppfylla kravet ska minst 90 % av materialet ha brutits ner av mikroorganismer 

efter 6 månader i labmiljö. 

 Sönderdelning: Efter 12 veckor ska minst 90 % materialet ha brutits ner till fragment 

som kan passera genom sil med 2x2 mm stora hål. Nedbrytningen sker i 

kallkomposteringsmiljö (Greene, 2014).  

 Ecotoxicitet: Materialet och dess nedbrytningsprocess ska ej påverka omgivningen 

negativt. 
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5 KRAVSPECIFIKATION 

I detta kapitel presenteras kravspecifikationen för sonden. 

Kravspecifikationen för sonden består både av krav som kommit direkt ifrån företaget och sådana 

som identifierats under förstudien. Dessa har sedan delats upp i tre kategorier: allmänna krav, 

krav på material och krav på utformning. Kraven rangordnades sedan enligt MoSCoW. Den 

slutgiltiga kravspecifikationen presenteras nedan i Tabell 4. 

Tabell 4: Kravspecifikation för skalet 

Nr Krav Prioritet 

1 Allmänna krav   

1.1 Sondens vikt skall understiga 12g Must 

1.2 Under en 50 minuter lång flygning på altituder upp till 8000 m skall 

sonden upprätthålla en inre temperatur på minst -40 °C Should 

1.3 Vid användning som dropsonde ska sensorn vara riktad nedåt Should 

1.4 Någon del av sonden ska vara i en färg som är synlig mot himmelen Could 

2 Krav på skalets material   

2.1 Samtliga delar av skalet ska vara helt naturliga eller certifierade enligt EN 

13432 Must 

2.2 Den biologiska nedbrytningen av skalet i aeroba utomhusmiljöer ska vara 

skonsam för miljön Must 

2.3 Skalet ska kunna förvaras och användas utan att brytas ned.  Must 

2.4 Skalets material ska kunna användas vid temperaturer kring -40 °C Must 

2.5 Skalets material ska tåla att vätas utan nedsatt funktion Must 

2.6 Skalets material ska vara helt förnyelsebart Could 

3 Krav på utformning   

3.1 Skalet ska kunna öppnas och stängas Must 

3.2 Skalet ska förhindra att elektroniska komponenter skadas av fukt Must 

3.3 On/off-knappen ska vara åtkomlig Must 

3.4 Sensorn ska vara exponerad för omkringliggande luft Must 

3.5 Sondens fallhastighet vid ett tryck på 1013 hPa ska vara 3-5 m/s för 

dropsonde och max 10 m/s för radiosonde Should 

3.6 Skalet ska kunna monteras av en person Should 

3.7 Sonden ska kunna användas av en användare med handskar Should 

3.8 Skalets komponenter ska gå att tillverka manuellt Could 
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Utöver dessa krav så identifierades ett antal önskemål utan något särskilt målvärde. Dessa 

presenteras nedan i Tabell 5. 

Tabell 5: Lista över önskemål för skalet 

Nr Önskemål 

4 Allmänna önskemål 

4.1 Sonden ska ta så lite plats som möjligt vid transport 

4.2 Sonden ska falla med minimal rotation 
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6 KONCEPTGENERERING 

I detta kapitel redovisas genomförandet av de konceptgenereringsmetoder som har använts.   

6.1 BRAINSTORMING 
Brainstorming har genomförts både individuellt och gemensamt. Metoden har främst använts 

som stöd till de andra metoderna som nämns i kapitlet, men även som en separat metod. Då 

brainstorming utförts för att utforska koncept har det främst gjorts individuellt i samband med 

skissande av de framtagna koncepten.  

6.2 FUNKTIONSMEDELTRÄD 
Vid framtagning av de funktionsmedelträd som använts utforskades funktioner och medel 

genom gemensam brainstorming. Totalt gjordes ett övergripande träd för hela produkten, samt 

träd för följande fyra av dess delfunktioner:  

 Öppning och stängning av sonden 

 Begränsning av fallhastighet 

 Montering mitt på kretskortet 

 Förhindra temperatursänkning 

Samtliga funktionsmedelträd presenteras i Bilaga 1. I Bilaga 1 har medel en rektangulär form och 

funktioner är parallelltrapetser. Öppning och stängning av sonden avser lösningar för att öppna 

och stänga skalet för att komma åt den ände av sonden där kontakten sitter. Begränsning av 

fallhastighet avser olika lösningar för hur sondens fallhastighet kan begränsas. Montering mitt på 

kretskortet avser lösningar för hur skalet kan utformas för att effektivt skydda önskade delar av 

kretskortet men exponera andra delar. Förhindra temperatursänkning utforskar olika sätt för att 

minimera temperatursänkningen inuti själva sonden. Dessa funktionsmedelträd är kopplade till 

en del av kraven på skalens utformning, samt en del av de allmänna kraven.  

Endast lösningar som upplevdes genomförbara har utforskats djupare för att begränsa 

komplexiteten av de lösningar som inkluderats. Detta innebär att trädet för Förhindra 

temperatursänkning innehåller funktionen Värma upp under flygning, men inga medel för att 

åstadkomma funktionen. Detsamma gäller för trädet Begränsning av fallhastighet som innehåller 

funktionen Tyngdacceleration. För att värma upp sonden under flygning skulle exempelvis något 

elektriskt värmeelement kunna läggas till i sonden, eller så skulle sonden kunna målas svart så att 

den absorberar mer solljus. Dock anses dessa lösningar inte vara tillämpningsbara eftersom 

projektet inte berör elektroniken i sonden och att färg skulle försvåra fullständig nedbrytning av 

sonden. Tyngdaccelerationen skulle i praktiken kunna varieras genom att geografiskt begränsa 

användandet av sonden till områden med låg tyngdacceleration, exempelvis höga altituder. Dock 

anses inte det vara en rimlig lösning. 
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För att rikta om rörelseenergin i trädet Begränsning av fallhastighet nämns medlet Rotation. 

Eftersom detta strider direkt mot önskemål 4.2, att sonden ska falla med minimal rotation, 

används inte detta medel i senare steg.  

Det valdes att använda mer generella begrepp för de medel som beskrevs i träden för att undvika 

att beskriva specifika utformningar. På så vis kunde lösningarna användas som inspiration i 

senare skeden utan att begränsa lösningsmängden.  

6.3 MORFOLOGISK MATRIS 
De morfologiska matriser som gjorts har baserats på de funktionsmedelträd som tagits fram. 

Funktionerna som nämnts i träden utgör rubriker i matriserna som sedan medel för att 

åstadkomma funktionerna listas under. Då funktionsmedelträden beskrev delfunktioner för de 

flesta medlen räckte inte en matris för att beskriva lösningarna på ett förståeligt sätt. Därför 

valdes att göra en övergripande huvudmatris som beskrev de medel som möjliggjorde 

huvudfunktionerna i vartdera trädet. Därefter gjordes en matris för varje av de medlens 

underfunktioner.  

Då matriserna sammanställdes upptäcktes dock att delar av funktionsmedelträden inte innehöll 

tillräckligt utförliga lösningar, samt att de lösningar som tagits med i vissa träd ansågs orealistiska 

att använda utan att strida mot uppställda krav. Därför gjordes en iteration för att revidera 

funktionsmedelträden innan de slutgiltiga morfologiska matriserna sammanställdes. Totalt 

gjordes fem morfologiska matriser som visas i Bilaga 2. De funktioner som inte hade några 

möjliggörande medel inkluderades inte i matriserna. 

Generering av koncept utifrån de morfologiska matriserna skedde individuellt genom att välja en 

kombination av medel från de olika matriserna. Därefter skissades koncept som tagits fram 

genom brainstorming för vald kombination. Kombinationerna valdes så att det skulle gå att 

tillämpa dem rent praktiskt. Samtliga skisser som gjordes utifrån kombinationer av medel som 

tagits upp i de morfologiska matriserna visas i Bilaga 3.  
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7 KONCEPTUTVÄRDERING 

I detta kapitel presenteras genomförande och resultat av de konceptutvärderingsmetoder som har 

använts. 

Efter konceptgenereringen utfördes först en informell utvärdering av den genererade 

konceptmängden. I denna utvärdering eliminerades alltför snarlika koncept och idéer från 

ofärdiga koncept kombinerades till nya koncept. Detta resulterade i 15 olika koncept som 

presenteras nedan i Figur 12, med beskrivning i Tabell 6. 

 

Figur 12: Enkla figurer av de 15 framtagna koncepten 

Tabell 6: Beskrivning av framtagna koncept 

Nr. Beskrivning av koncept 

1 Tunt cylinderformat plastskal som sluts med en kork av ett poröst material. Mitt på 

kretskortet sluts öppningen med två halvor av en kork på vardera sidan av kretskortet. 

Korken i nedre änden kan bytas ut till en större kork som ökar luftmotståndet och 

därmed minskar fallhastigheten. 

2 Tunt cylinderformat plastskal som sluts genom att föra in fibermaterial i ändarna. För 

att minska fallhastigheten kan mer fibermaterial användas så att det sticker ut ur 

cylindern och ökar luftmotståndet. 

3 Tunt cylinderformat plastskal som sluts med korkar i båda ändar, likt koncept 1. För 

att minska fallhastigheten förs en tunn uppspänd plastfilm in mellan korken och 

nedre öppningen för att öka luftmotståndet. 

4 Styvt cylinderformat plastskal som kan delas till två identiska halvor. Mitt på 

kretskortet monteras en plasthätta med snäpplås som skalet sluts runt för att hålla tätt. 

För att minska fallhastigheten används skaldelar i alternativ form.  
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5 Tunt cylinderformat plastskal som kan öppnas på längden och stängas med en knapp. 

Mitt på kretskortet monteras två halvor av en styv plasthätta med en elastisk botten 

som skalet sluts runt för att hålla tätt. För att minska fallhastigheten monteras en 

fallskärm av en tunn plastfilm på skalet. 

6 Styvt cylinderformat plastskal som är gängat invändigt i båda ändar. Mitt på 

kretskortet skjuts en gängad plastbit på som skalet skruvas fast vid. I andra änden 

skruvas ett lock på. Detta lock kan bytas ut till ett lock med större area för att minska 

fallhastigheten. 

7 Kretskortet placeras i en plastpåse som sluts på mitten med elastiskt band. För att 

minska fallhastigheten monteras en fallskärm av tunn plastfilm med hjälp av samma 

band.  

8 Kretskortet placeras i en plastpåse som sluts med en klämma. För att minska 

fallhastigheten placeras påsen i en större påse med öppningar där luft kommer in för 

att bromsa dess fall. 

9 Mitt på kretskortet monteras två skumdelar som tillsammans bildar en triangulär 

form. Sedan monteras ett plastark som viks ihop till en triangulär form runt 

kretskortet. På vardera sidan av skalet monteras en tunn plastvinge som fälls ut när 

sonden faller för att minska fallhastigheten. 

10 Plastark som böjs ihop till en cylinderform runt kretskortet. Mitt på kretskortet träs 

en elastisk plastbit på som arket sluts runt. På insidan av arket placeras två 

halvcylindrar i poröstmaterial för ytterligare isolering. Arkets ände böjs ner som ett 

lock över öppningen och längden på lockets vingliknande bihang justeras för att 

uppnå önskat luftmotstånd.  

11 Cylinderformat skal i poröst material. Mitt på kretskortet sluts öppningen med två 

korkhalvor som i koncept 1. I andra änden har skalet vingliknande bihang vars storlek 

kan justeras för att uppnå önskat luftmotstånd. 

12 Elastiskt skal med åtsittande öppningar i båda ändar. Skalet fylls med helium likt en 

ballong för att öka luftmotståndet, minska densitet och minska fallhastighet. 

13 Cylinderformat plastskal med gängor i nedre änden. Mitt på kretskortet sluts 

öppningen med två korkhalvor som i koncept 1. I nedre änden skruvas ett lock på. 

För att minska fallhastigheten används ett lock med vingar för att rikta om 

rörelseenergin. 

14 Cylinderformat plastskal i flera lager. Innerst placeras två porösa halvcylindrar för 

isolering. Utanpå det monteras en tunn plastcylinder, följt av en plastcylinder med 

utskurna hack, och ytterst en plastcylinder med vertikala remsor utskurna på 

mittpartiet. Den yttersta cylindern trycks ihop genom att ändarna låses i hacken på 

den mellersta cylindern. Remsorna böjs därmed utåt och ökar luftmotståndet. I 

ändarna sluts skalet med korkar som i koncept 1. 

15 Styvt cylinderformat plastskal som är delat i två identiska halvor. Halvorna snäpps fast 

i varandra och klämmer åt mitt på skalet för att hålla tätt. I nedre änden har skalet 

vingliknande bihang vars storlek kan justeras för att variera fallhastigheten.  
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7.1 CONCEPT SCREENING 
De 15 koncepten utvärderades först genom Concept Screening som gjordes i två iterationer, där 

det jämfördes hur väl de olika koncepten uppfyllde 13 kriterier. Kriterierna togs delvis fram 

baserat på de krav som fanns på skalet och delvis baserat på önskemål från företaget. Dessa 

kriterier, samt en beskrivning av vad som menas med dem, presenteras i Tabell 7.  

Tabell 7: Beskrivning av kriterier som använts vid Concept Screening 

Kriterium Beskrivning 

Vikt 
Spekulativ bedömning av skalets vikt. Ett positivt värde innebär 

att vikten är låg i jämförelse med referenskonceptet.  

Temperaturisolering Skalets förmåga att isolera mot kyla.  

Temperatur 

mittskydd 

Hur väl konceptets lösning för montering mitt på kretskortet 

isolerar mot kyla. 

Nedbrytbarhet 
En bedömning utifrån insamlad kunskap kring olika 

materialtyper och tillgänglighet av nedbrytbara alternativ.  

Enkel att öppna 
En bedömning av hur simpel öppning och stängning av skalet 

är.  

Fukt skal Hur väl konceptets skal tätar mot fukt.  

Fukt mittskydd 
Hur väl konceptets lösning för montering mitt på kretskortet 

tätar mot fukt.  

Transportstorlek 
Skalets transportstorlek. Ett positivt värde innebär att 

transportstorleken är låg i jämförelse med referenskonceptet. 

Fallhast designbarhet 
En bedömning av hur komplicerad konceptets lösning är att 

utforma en realiserbar lösning utav.  

Fallhast varierbarhet 
En bedömning av hur enkelt konceptet gör det för användaren 

att variera fallhastigheten.  

Tillverkningsbarhet En bedömning av hur svårt skalet är att tillverka.  

Monterbarhet skal En bedömning av hur svårt skalet är att montera.  

Monterbarhet 

mittskydd 

En bedömning av hur svår montering av komponenten som 

sitter mitt på kretskortet är.   

 

Resultatet av den första screeningen var att koncept 14 kom på första plats, följt av koncept 11, 2 

och 1. I denna iteration av screeningen hade koncept 11 valts som referenskoncept eftersom det 

var lättförstått och välformulerat. På de efterkommande placeringarna hade flera koncept fått 

samma poäng och därav samma rang.  

Den andra iterationen av screeningen gjordes för att verifiera den första iterationens resultat. Där 

användes koncept 15 som referenskoncept då det skilde sig mycket från majoriteten av 

koncepten. I denna iteration uppnåddes andra resultat än i den första, vilket berodde på att ett 

annat referenskoncept användes. Detta konstaterades efter jämförelse mellan betygssättningen 

mellan de olika iterationerna. Det koncept som vann i denna iteration var koncept 11, följt av 

koncept 14, 5, 3 och 8. Det fullständiga resultatet av båda iterationer visas i Bilaga 4. Utifrån de 
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båda iterationernas resultat valdes tillslut att ta vidare följande nio koncept till Concept Scoring: 

1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12 och 14.  

7.2 CONCEPT SCORING 
Vid Concept Scoring valdes att utesluta kriteriet Temperatur mittskydd och ersätta kriteriet 

Temperaturisolering med Isolering skal som var tänkt att representera hela skalets förmåga att 

isolera mot kyla. Det konstaterades att monteringen mitt på kretskortet hade som huvudsaklig 

funktion är att täta mot fukt. Då kriteriet uteslöts kontrollerades att resultaten från screeningen 

inte påverkades avsevärt ifall den uteslöts även där. Det visades då att kriteriet inte hade stor 

inverkan på screeningens resultat och bekräftade då även att kriteriet kunde uteslutas i scoringen.  

Viktningen av de olika kriterierna diskuterades fram för att kunna reflektera de viktigaste kraven 

ur kravspecifikationen och även representera de kriterier som inte baserats på krav på ett rättvist 

sätt. Då de olika koncepten betygsattes jämfördes de med varandra för att avgöra hur koncepten 

förhöll sig till varandra. Då koncepten placerats på ett passande vis i en betygsskala från 1 till 5 

för ett visst kriterium matades samtliga konceptens betyg för det kriteriet in i tabellen. Resultatet 

från scoringen var att koncept 1 vann, följt av koncept 8, 11, 3 och 14. De koncept som totalt 

fick sämre betyg än dem uteslöts. För fullständigt resultat ifrån scoringen, se Bilaga 5. Det rådde 

dock osäkerhet kring om koncept 8 kunde tåla att den inneslutna luften expanderades till följd av 

det minskade lufttrycket, och ifall koncept 14 hade så många komponenter att det riskerade att 

dess tillverkningskostnad skulle bli för hög. Därför valdes att diskutera med företaget innan det 

beslutades ifall dessa koncept skulle utvecklas vidare eller uteslutas.  

Efter diskussion med företaget valdes att utesluta koncept 8 och 11. Anledningen till att koncept 

8 uteslöts var att plastpåsen som skalet bestod av möjligen kunde bygga upp elektrostatiska 

laddningar som riskerade att förstöra elektroniska komponenter. Koncept 11 uteslöts eftersom 

det ansågs vara för krångligt att komma åt kontakten på den nedre änden av kretskortet till följd 

av att skalet var slutet i den nedre änden. Företaget ansåg att koncept 14 hade god potential men 

skulle behöva vidareutvecklas för att kunna användas. De tre koncept som kvarstod efter detta 

var alltså koncept 1, 3 och 14, se Figur 13.  

 

Figur 13: De tre kvarstående koncepten efter Concept Screening 

De tre koncept som tagits vidare till vidareutvecklingsfasen har gemensamma komponenter i den 

cylinder som träs över kretskortet och de korkarna som används för att försluta skalet. Detta 
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innebär att det är de olika lösningarna för att begränsa fallhastigheten som utgör skillnaden 

mellan koncepten.  

7.3 QFDE 
QFDE användes för att undersöka vilka komponenter som var av störst vikt för 

vidareutvecklingen av koncepten, men även för att se vilka förbättringsalternativ som var att 

föredra. Samtliga matriser som genererades för QFDE:n presenteras i Bilaga 6. I matriserna har 

VOE:er, miljömässiga QC:er och miljömässiga poäng markerats med gröna färger. I matrisen för 

Fas I har vissa VOC:er och VOE:er markerats med en blå färg för att visa vilka av VOC:erna och 

VOE:erna som låg i fokus vid Fas III och IV.  

7.3.1 FAS I OCH II 

I första fasen tolkades krav från kravspecifikationen och de kriterier som använts i Concept 

Screening och Scoring för att få fram VOC:er. VOE:erna och de miljöorienterade QC:er som 

användes hämtades främst ifrån en generell lista som föreslagits av Masui, et al. (2001). De 

QC:er och VOE:er som inte hämtats därifrån identifierades vid beaktande av sondens egenskaper 

och ingående komponenter. I Tabell 8 presenteras de VOC:er och VOE:er som användes och i 

Tabell 9 presenteras de QC:er som användes. Anledningen till att en del av VOE:erna och de 

miljöorienterade QC:erna inte användes var att de antingen ansågs irrelevanta för arbetet eller 

inte ansågs bidra tillräckligt mycket till det aktuella fallet.  

Tabell 8: VOC:er och VOE:er som använts till QFDE:n 

 

  

VOC:er VOE:er 

Nr. Beskrivning Nr. Beskrivning 

1 Kräva lite helium 

för att lyfta 

10 Låg 

materialanvändning 

2 Enkel att öppna 11 Enkel att tillverka 

3 Hålla temperaturen 12 Lätt att hantera 

produktionsavfall 

4 Ej släppa in fukt 13 Ej skadlig för 

omgivningen 

5 Enkel att montera 14 Enkel nedbrytning 

6 Lätt att transportera 15 Förnyelsebara material 

7 Varierbar 

fallhastighet 

  

8 Pålitliga mätningar   

9 Pålitlig 

kommunikation 
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Tabell 9: QC:er som använts till QFDE:n 

Allmänna QC:er Miljömässiga QC:er 

Nr. Beskrivning Nr. Beskrivning 

1 Tjocklek 7 Vikt 

2 Värmeledningsförmåga 8 Volym 

3 Luftmotståndskoefficient 9 Antal komponenter 

4 Täthet 10 Antal olika material 

5 Fallriktning 11 Hårdhet 

6 Fallstabilitet 12 Fysisk livslängd 

 

Vid viktning av de olika VOE:erna och VOC:erna valdes att utgå från tidigare viktning av 

kriterier i Concept Scoring med viss justering för att passa skalan som används i QFDE. 

Kopplingssiffrorna för både Fas I och II diskuterades fram under genomförandet. Resultatet efter 

andra fasen visade att cylindern var den av de gemensamma komponenterna som var mest kritisk 

vid vidareutvecklingen, följt av korkhalvorna i toppen av skalet och till sist korken i botten av 

skalet. Av de olika lösningarna för fallhastigheten var koncept 1 mest kritiskt, efter det koncept 

14 och till sist koncept 3.  

7.3.2 FAS III OCH IV 

För Fas III och IV valdes att utvärdera förändring med fokus på följande fyra VOE:er eller 

VOC:er  

 Varierbar fallhastighet 

 Låg materialanvändning 

 Enkel att tillverka 

 Enkel nedbrytning 

Dessa valdes eftersom de rör aspekter hos skalet som förväntats utgöra utmaningar för vissa av 

koncepten. Syftet med att jämföra de olika konceptens förändringspotential för just dessa 

VOC:er och VOE:er var att undersöka ifall de olika koncepten hade olika mycket 

förändringspotential givet ett visst fokus. Därigenom skulle vidareutvecklingen av de olika 

koncepten kunna tilldelas olika fokusområden. Anledningen till att mer kritiska VOC:er och 

VOE:er, exempelvis skalets vikt, inte användes för denna jämförelse var att sådana fokusområden 

skulle hanteras för samtliga koncept.   

För att göra denna jämförelse gjordes fyra olika matriser för Fas III och fyra olika matriser för Fas 

IV för vartdera konceptet, alltså totalt 24 matriser. De bedömningssiffror som matades in i Fas 

III-matriserna diskuterades fram under genomförandet och var tänkta att representera de olika 

konceptens potential i förhållande till varandra.  

Det uppstod svårigheter vid bedömningen av hur enkel tillverkningen av koncept 1 skulle vara. 

Den mest kritiska komponenten i detta koncept skulle vara korken som sitter i skalets nedre 

ända. Tillverkningssvårigheten skulle bero mycket på vilket material som användes, vilket inte var 
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bestämt i detta skede. Bedömningssiffrorna sattes tillslut till 0 för fokusområdet Enkel att 

tillverka eftersom det endast skulle vara problematiskt att tillverka korken av materialet kork och 

inte något av de andra studerade materialen. I Tabell 10 visas de olika allmänna och miljömässiga 

poäng som koncepten fick för vartdera fokuset i Fas IV.  

Tabell 10: De olika konceptens allmänna och miljömässiga poäng för de olika fokusområdena 

  
Varierbar 

fallhastighet 

Låg 

material-

användning 

Enkel att 

tillverka 

Enkel 

nedbrytning 

Koncept 1 
Allmän poäng 8,3848 4,7311 0 4,9773 

Miljömässig poäng 0,7798 1,3761 0 1,6062 

Koncept 3 
Allmän poäng 5,2679 0,7885 3,4929 1,7310 

Miljömässig poäng 0,2478 0,2294 3,4929 1,2362 

Koncept 14 
Allmän poäng 3,2594 2,7177 3,9660 5,0197 

Miljömässig poäng 0,2572 0,6919 0,8078 1,0108 

 

För att förtydliga resultaten som presenterats i Tabell 10 rangordnades fokusområdena utifrån 

både de allmänna och de miljömässiga poängen för vartdera konceptet. Detta visade vilka två 

fokusområden som var viktigast för de olika koncepten och möjliggjorde även en allmän 

utvärdering av de olika fokusområdena. Dessa resultat presenteras i Tabell 11.  

Tabell 11: De viktigaste fokusområdena för de olika koncepten 

  Bästa förbättringspotential för 

konceptet 

Koncept 1 
Allmän poäng Varierbar fallhastighet 

Miljömässig poäng Enkel nedbrytning 

Koncept 3 
Allmän poäng Varierbar fallhastighet 

Miljömässig poäng Enkel att tillverka 

Koncept 14 
Allmän poäng Enkel nedbrytning 

Miljömässig poäng Enkel nedbrytning 

 

Utöver dessa resultat rangordnades även de olika fokusområdena gentemot varandra, samt de 

olika koncepten gentemot varandra. Det visade sig att koncept 1 var det mest kritiska konceptet, 

följt av koncept 3 och till sist koncept 14. Dessutom visade det sig att Enkel nedbrytning var det 

mest kritiska fokusområdet, därefter följde Enkel att tillverka och Varierbar fallhastighet och till 

sist Låg materialanvändning. Dessa resultat presenteras mer utförligt i Bilaga 7.   
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8 PROTOTYPTILLVERKNING 

I detta kapitel beskrivs hur prototyptillverkning gått till, vilka material som använts och prototyperna 

som tagits fram.  

Fysiska prototyper tillverkades för att undersöka vilka lösningar som skulle gå att tillverka, samt 

för att se hur väl de olika koncepten fungerade i praktiken. På så vis användes prototyperna både 

för att utveckla koncepten vidare och för att utvärdera koncepten. Materialen som användes i 

prototyperna var främst sådana som fanns tillgängliga i Linköpings universitets modellverkstad. 

Under tillverkningen av prototyperna genomfördes kontinuerligt icke-formella falltester för att 

utvärdera de olika prototypernas styrkor och svagheter så att lärdomar kunde dras för senare 

iterationer av liknande utformningar.  

Inledningsvis tillverkades prototyper för samtliga av de tre koncepten. Korta beskrivningar av 

konceptens gemensamma komponenter och hur de tillverkades finns i listan nedan.  

 Kretskort: Första versionen tillverkades av en tjock kartong i en form som representerar 

det faktiska kretskortets form. Längden och bredden av prototyperna stämde överens 

med det faktiska kretskortets längd och bredd. Materialet i dessa byttes först till Capa-

board och slutligen till plast för ökad styrka. Samtliga versioner av kretskortet visas i 

Figur 14. 

 

Figur 14: Samtliga versioner av prototypen för kretskortet 

 Cylinder: Tillverkades av en tunn, böjlig plast som rullades ihop till ett cylindriskt rör 

med cirka 13 mm diameter som sedan tejpades ihop. Cylindern visas i Figur 15.  

 

Figur 15: Prototyp för cylindern 
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 Toppkorkar: Första versionen tillverkades av blåskum i halvcylindrisk form. Senare 

tillverkades de istället av naturlig kork då blåskummet trycktes ihop efter upprepad 

användning. Samtliga versioner av toppkorkarna visas i Figur 16.  

 

Figur 16: Samtliga versioner av prototyper för toppkorkarna 

 Bottenkork: Första versionen tillverkades av blåskum i cylindrisk form. I andra versionen 

lades en fläns till i änden för att hålla korken på plats och underlätta demontering. Denna 

kork byttes sedan ut mot en likadan kork i naturlig kork. Samtliga versioner av 

bottenkorken visas i Figur 17.  

 

Figur 17: Samtliga versioner av prototypen för bottenkorken 

Totalt tillverkades tillräckligt många av de gemensamma komponenterna för att kunna montera 

fyra kompletta prototyper. I Figur 18 visas de slutgiltiga gemensamma komponenterna i 

monterat tillstånd med korkar av kork och kretskort av plast.  

 

Figur 18: Slutgiltiga versioner av prototyper för de gemensamma komponenterna i monterat tillstånd 
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Under följande rubriker beskrivs hur prototyperna för de olika koncepten utformades, vilka 

material som användes för att tillverka dem samt resultaten av inledande icke-formella tester av 

de olika utformningarna.  

8.1 UTFORMNINGAR AV BOTTENKORKAR FÖR KONCEPT 1 
För koncept 1 tillverkades totalt tre olika former på korkar i det första skedet av 

prototyptillverkningen. Dessa presenteras i Figur 19.  

 

Figur 19: Tre varianter av prototyper för koncept 1 

Materialet som användes för att tillverka korkarna var blåskum. Det valdes att tillverka flera olika 

utformningar av bottenkorken för detta koncept eftersom dess utformning gick att variera mest 

av de olika koncepten. Deras former genererades fram under en kort brainstormingsession innan 

prototyptillverkningen påbörjats men anpassades också löpande för att kunna testa olika 

variationer av samma grundformer.  

Vid icke-formella tester av de utformningar som gjorts för koncept 1 framkom det snabbt att 

samtliga korkar presterade dåligt och hade låg inverkan på sondens fallhastighet och stabilitet 

under fallet. Eftersom testerna var entydiga för samtliga utformningar valdes efter detta stadie att 

utesluta koncept 1 från vidare utveckling.  

8.2 UTFORMNINGAR AV FILMER OCH PLATTOR TILL KONCEPT 3 
För koncept 3 tillverkades en fyrkantig plastfilm som enligt hur konceptet definierats trycktes 

ned i cylindern med hjälp av korken. Utöver detta tillverkades totalt tre olika plattor i skummad 

plast och overheadpapper. Dessa presenteras i Figur 20. 

 

Figur 20: Tre varianter av prototyper för koncept 3 
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Det framkom under testande att utformningarna som testades för koncept 3 samtliga påverkade 

prototypens fall på något önskvärt vis. Den enkla plastfilmen bidrog med fallstabilitet, men 

påverkade inte fallhastigheten avsevärt, och de olika plattorna påverkade fallhastigheten, men 

bidrog inte mycket till att stabilisera prototypens fall. Då samtliga tester visade på lovande 

resultat utvecklades konceptet vidare.  

8.3 UTFORMNINGAR AV KOMPONENTER TILL KONCEPT 14 
För koncept 14 tillverkades två varianter, se Figur 21. Den ena varianten tillverkades enligt 

konceptets originella utformning, och den andra varianten var anpassad för att kunna vecklas ut 

självmant när den släpptes i ett hopfällt tillstånd. Materialen som användes var overheadpapper 

och tejp. 

 

Figur 21: Två varianter av prototyper för koncept 14 

Konceptets ursprungliga utformning visade sig ha väldigt låg inverkan på prototypernas 

fallegenskaper. På grund av detta och att dess utformning inte gick att variera speciellt mycket 

togs beslutet att utesluta den från vidare utveckling. Den alternativa utformningen bestod av en 

kort cylinder där det stack ut fem smala remsor från cylinderns ena ända. Denna variant 

påverkade inte heller prototypens fallegenskaper mycket då den testades. Däremot visade tester 

att den var bra på att veckla ut sig och togs på grund av detta vidare i utvecklingen med tanken 

att försöka kombinera det med koncept 3 på något vis.  

8.4 VIDAREUTVECKLING AV KVARVARANDE KONCEPT 
Inför vidareutveckling av koncepten utfördes ett enkelt test där den alternativa utformningen av 

koncept 14 kombinerades med plastfilmen från koncept 3. Förhoppningen var att den alternativa 

utformningen för koncept 14 skulle spänna upp filmen från koncept 3 och på så sätt förbättra 

båda koncepts inverkan på prototypens fallhastighet. Testet var lovande och visade att 

fallhastigheten minskade samtidigt som god stabilitet erhölls.  
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En ny prototyp tillverkades sedan av en platt bit overheadpapper i formen av ett kors som en 

cirkulär plastfilm fästes på. Plastfilmen fick även ett cirkulärt hål i mitten för att undvika att den 

blev sträckt och veckad då den trycktes fast mellan bottenkorken och röret. I mitten av 

plastkorset gjordes även ett hål för att möjliggöra att korset fästes mellan cylindern och korken. 

Materialet i hålet skars dock inte bort, utan lämnades i åtta cirkelsegment som var tänkta att ligga 

mellan korkens yttersida och cylinderns insida efter montering. Denna prototyp visas i Figur 22.  

 

Figur 22: Prototyp för en kombination av koncept 3 och 14 

Vid tester med denna prototyp observerades bättre fallegenskaper än med någon av de tidigare 

utformningarna. Den nya komponenten som är en kombination av koncept 3 och 14, hädanefter 

kallad skärmen, stabiliserade konceptets fall mer än tidigare koncept gjort och minskade samtidigt 

fallhastigheten.  

Utöver att filmen från koncept 3 användes i skärmen utvecklades även koncept 3 vidare separat. 

Då plattorna från tidigare tester visat sig vara bra på att minska fallhastighet men inte på att 

stabilisera fallet så lades fokus på att ta fram en utformning av en platta som var mer stabil. Då 

skärmen presterade väl valdes att efterlikna den genom att skära plattan till fyra cirkelsegment för 

att göra den mer flexibel. För att efterlikna skärmens hål gjordes hål på varje delningslinje mellan 

cirkelsegmenten. På grund av utformningens likhet till skärmen valdes att även kalla den för en 

skärm. Den resulterande utformningen av skärmen för koncept 3 visas i Figur 23.  

 

Figur 23: Prototyp för en version av skärmen i overheadpapper 
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Även den nya utformningen av skärmen för koncept 3 visade goda fallegenskaper i många 

användningsfall. En extra variant av skärmen för koncept 3 gjordes även med en annan typ av 

delning mellan de olika cirkelsegmenten. Syftet var att göra det lättare att fälla ihop 

cirkelsegmenten samt undersöka ifall delningens utformning på något sätt påverkade 

fallegenskaperna. I det konceptet skars fyra smala cirkelsegment bort med jämna mellanrum 

istället, se Figur 24.  

 

Figur 24: Alternativ utformning på skärmen av overheadpapper 

8.5 SLUTGILTIGA PROTOTYPER TILL TESTER 
Det valdes att tillverka olika varianter av de två skärmtyperna och utföra tester för att se vilka av 

dem som gav bäst resultat. De dimensioner som varierades var diametern på skärmen, diametern 

på hålet samt bredden på plastkorsets armar. Båda skärmtyper tillverkades dessutom i varianter 

som hade triangulär form och kvadratisk form för att utreda om de formerna hade några fördelar 

över den cirkulära form som ursprungligen använts. I Tabell 12 presenteras samtliga 

skärmutformningar som tillverkades inför testerna. Bilder på dessa visas i Bilaga 8.  
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Tabell 12: Samtliga skärmutformningar som tillverkades inför testerna 

Namn Material Form 
Diameter 

[cm] 

Håldiameter 

[cm] 

Korsbredd 

[cm] 

C-12-6-2 OH-papper, plastfilm Cirkel 12 6 2 

C-12-6-1 OH-papper, plastfilm Cirkel 12 6 1 

C-12-4-2 OH-papper, plastfilm Cirkel 12 4 2 

C-12-4-1 OH-papper, plastfilm Cirkel 12 4 1 

C-10-5-2 OH-papper, plastfilm Cirkel 10 5 2 

C-10-5-1 OH-papper, plastfilm Cirkel 10 5 1 

C-10-3-1 OH-papper, plastfilm Cirkel 10 3 1 

C-8-4-2 OH-papper, plastfilm Cirkel 8 4 2 

C-8-4-1 OH-papper, plastfilm Cirkel 8 4 1 

C-8-0-1 OH-papper, plastfilm Cirkel 8 - 1 

T-12-4-1 OH-papper, plastfilm Triangel 12 4 1 

S-12-4-2 OH-papper, plastfilm Kvadrat 12 4 2 

S-12-4-1 OH-papper, plastfilm Kvadrat 12 4 1 

C-12** OH-papper Cirkel 12 - - 

C-12* OH-papper Cirkel 12 - - 

C-10* OH-papper Cirkel 10 - - 

C-8* OH-papper Cirkel 8 - - 

T-12* OH-papper Triangel 12 - - 

S-12* OH-papper Kvadrat 12 - - 

 

För att se till att prototypernas vikt ungefär motsvarades fästes vikter i form av spikar på 

prototypens kretskort innan montering. Enligt företagets uppskattning kommer det faktiska 

kretskortet inklusive alla monterade komponenter väga 4,756 g. Då spikarna fästs på 

prototypernas kretskort vägde det totalt cirka 5 g. Resterande komponenters vikt anpassades inte 

då den slutgiltiga vikten för dessa komponenter ännu var okänd.  
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9 TESTER OCH BERÄKNINGAR 

I detta kapitel redovisas hur framtagna koncepts funktionalitet verifierades, samt hur teoretiska 

beräkningar av skalets egenskaper genomfördes.  

9.1 FALLTESTER 
Två typer av tester utfördes för att utvärdera fallegenskaper hos de olika utformningarna som 

tagits fram för skärmen. Den första typen gick ut på att mäta tiden det tog sonden att falla från 

en given höjd; hädanefter kallas dessa tester hastighetstester. Den andra typen gick ut på att 

studera sondens beteende vid fall; hädanefter kallas dessa tester stabilitetstester. Hastighetstesterna 

genomfördes inomhus eftersom inomhusmiljöer är mer kontrollerade miljöer med färre yttre 

störningsmoment än utomhusmiljöer. Detta ansågs kunna ge mer konsekventa mätningar för 

sondernas fallhastigheter. Stabilitetstester utfördes utomhus eftersom sonden kommer användas i 

utomhusmiljöer.  För båda testtyper uppsöktes platser som var lättillgängliga och som ansågs vara 

höga nog att utföra testerna på.  

9.1.1 HASTIGHETSTESTER 

Hastighetstesterna utfördes i Kårallen på Campus Valla i Linköping under kvällstid. Kårallen 

lämpade sig väl eftersom det enkelt gick att släppa sonderna från andra våningen ner i 

källarvåningen, även känd som Baljan. Sonderna släpptes från räcket på andra våningen till golvet 

i baljan, en höjd som uppmättes till 7,6 m. Tiden det tog för sonderna att falla mättes tills fem 

lyckade mätningar gjorts för vardera skärmen. Eftersom endast ett exemplar av varje skärm 

tillverkats testades fyra olika skärmar åt gången. Samtliga prototyper vägdes efter testtillfället och 

prototypernas projicerade areor beräknades då både vikten och arean skulle komma att användas 

i ett senare skede. I Tabell 13 visas genomsnittet av de tider som uppmättes, den area som 

beräknats och den vikt som uppmätts för vardera skärmen.  
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Tabell 13: Genomsnittstider, vikter och beräknad projicerad area för samtliga skärmar som testats 

Prototyp Genomsnittstid [s] Vikt [g] Projicerad 

area [m2] 

C-12-6-2 1,81 8,8 0,010437 

C-12-6-1 1,53 8,7 0,009633 

C-12-4-2 1,76 8,9 0,011184 

C-12-4-1 1,46 8,6 0,010800 

C-10-5-2 1,71 8,4 0,007436 

C-10-5-1 1,50 8,1 0,006840 

C-10-3-1 1,48 8,2 0,007692 

C-8-4-2 1,61 8,3 0,004900 

C-8-4-1 1,53 8,1 0,004517 

C-8-0-1 1,58 8 0,005027 

T-12-4-1 1,39 8,1 0,003875 

S-12-4-2 1,93 8,7 0,007074 

S-12-4-1 1,57 8,2 0,006691 

C-12** 2,17 9,3 0,009731 

C-12* 2,09 9,3 0,010996 

C-10* 2,03 8,9 0,007540 

C-8* 1,74 8,5 0,004712 

T-12* 1,65 8,6 0,004441 

S-12* 1,84 8,8 0,006886 

 

9.1.1.1 SIMULERING I HOPSAN 

För att ta fram simulerade 𝐶𝑑-värden för de olika skärmarna simulerades fallet i Hopsan. Bilder 

av de olika delarna av simuleringsmodellen som användes visas i Bilaga 9. För simuleringen 

användes formler som beskriver de olika krafterna som verkar på en sond under fall vid stationär 

fallhastighet, se Formel 2.  

Formel 2: Formel för krafter som verkar på ett objekt vid stationär fallhastighet (Çengel, et al., 2012) 

𝐹𝑑 = 𝑊 − 𝐹𝑏 

I Formel 2 är 𝐹𝐷 kraften som uppstår till följd av motstånd, 𝑊 objektets vikt och 𝐹𝐵 flytkraften. 

Utifrån Formel 2 kan en formel för den resulterande kraften som verkar på en fallande kropp fås 

ifall det högra ledet subtraheras från det vänstra. Då sonden har en låg volym och luft har en låg 

densitet valdes att utesluta uttrycket för flytkraft i simuleringen eftersom den kraftens bidrag 

ansågs vara försumbart. Den nya formeln där uttrycken för de kvarvarande krafterna skrivits ut 

presenteras i Formel 3 (Çengel, et al., 2012).  

Formel 3: Formel för beräkning av total kraft som verkar på ett objekt under fall 

𝐹𝑡𝑜𝑡 =
𝐶𝑑𝐴𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙

2

2
− 𝑚𝑔 
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Vid jämförelse mellan Formel 1 och Formel 3 ses att de använder sig av samma storheter. Formel 

3 kan sedan divideras med det fallande objektets massa i båda led för att få en formel som 

beräknar kroppens acceleration, se Formel 4.  

Formel 4: Formel för beräkning av ett fallande objekts acceleration 

𝑎 =
𝐶𝑑𝐴𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙

2

2𝑚
− 𝑔 

I simuleringsmodellen definierades den positiva riktningen för fallet om vilket motsvarar att 

högra ledet i Formel 4 multipliceras med -1. Detta gjordes för att göra uppbyggnaden av resten 

av simuleringsmodellen blev mer intuitiv. Integralen av det användes sedan för att beräkna 

objektets fallhastighet. Integralen av hastigheten används i sin tur för att beräkna hur långt 

sonden fallit. För att kunna jämföra hur det simulerade fallet förhöll sig till testfallen användes 

detta för att jämföra tiden det tog den simulerade sonden att falla de 7,6 m som fallhöjden i 

testerna var. Genom att simulera fallet med ett flertal olika 𝐶𝑑-värden kunde på så vis ett 

passande 𝐶𝑑-värde hittas för varje skärm. De värden som behövde matas in för att genomföra 

simuleringen för varje skärm var de olika prototypernas vikt, projicerade area och genomsnittliga 

uppmätta falltid.  

Simuleringen gjordes på ett iterativt sätt där varje iteration använde ett annat 𝐶𝑑-värde än 

föregående iterationer. Simuleringsmodellen gjorde som flest 30 iterationer per simulering.  Ifall 

skillnaden mellan den simulerade falltiden och den uppmätta falltiden var mer än 0,1 % av den 

uppmätta falltiden fortsatte simuleringen till nästa iteration, annars avbröts den för att göra 

simuleringen mer tidseffektiv. 𝐶𝑑-värdet som användes för en given iteration, förutom den första, 

beskrivs av Formel 5. 

Formel 5: Formel för iterativ beräkning av 𝐶𝑑-värden i simulering 

𝐶𝑑,𝑛 =
𝑡𝑢𝑝𝑝𝑚ä𝑡𝑡 ∗ 𝐶𝑑,𝑛−1

𝑡𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔,𝑛−1
 , 𝑛 = 2, 3, 4, …  

Formel 5 användes för att den på ett enkelt sätt gjorde justeringar på 𝐶𝑑-värdena i proportion till 

skillnaden i uppmätt och simulerad falltid. 𝐶𝑑-värdena som användes för den första iterationen 

av simuleringen var 1 och 0,1. Simuleringen gjordes med två ursprungsvärden för att säkerställa 

att samma resultat skulle fås oavsett om ursprungsvärdet var högre eller lägre än det faktiska 

värdet.  Detta ledde till att ett högt och ett lågt 𝐶𝑑-värde togs fram för vardera skärmen vilket har 

tolkats som att det faktiska 𝐶𝑑 -värdet för skärmen befinner sig någonstans mellan de två 

simulerade värdena. För samtliga simuleringar var skillnaden mellan det höga och det låga 𝐶𝑑-

värdet mindre än 0,004 vilket motsvarar mindre än 1,2 % av det genomsnittliga 𝐶𝑑-värdet för 

samtliga prototyper.  

Då inget 𝐶𝑑-värde hittats som fått den simulerade falltiden att vara mindre än 0,1 % ifrån den 

uppmätta falltiden gjordes simuleringen om. I dessa fall användes de sista 𝐶𝑑-värdena från den 

tidigare simuleringen som ursprungsvärden. På så vis uppnåddes fler än 30 iterationer av 
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simuleringen vid behov. Detta gjordes för att samtliga 𝐶𝑑 -värden skulle tas fram på ett 

konsekvent sätt.  

Genomsnitten av de två 𝐶𝑑-värden som tagits fram för varje skärm användes sedan för att 

beräkna teoretiska fallhastigheter för de olika skärmarna med hjälp av Formel 1. De beräknade 

fallhastigheterna presenteras i Tabell 14 tillsammans med de 𝐶𝑑-värden som använts för att 

beräkna dem. I Tabell 14 har även de olika skärmarna rangordnats baserat på deras beräknade 

stationära fallhastighet, och de prototyper som fått en rang under 10 har markerats med en grön 

färg.  

Tabell 14: Beräknade stationära fallhastigheter och genomsnitt av simulerade 𝐶𝑑-värden för samtliga prototyper 

Prototyp 
Genomsnittligt 

𝐶𝑑-värde 

Stationär 

fallhastighet [m/s] 
Rang 

C-12-6-2 0,4831405 5,28953779 6 

C-12-6-1 0,2577925 7,494753756 14 

C-12-4-2 0,41372 5,553313311 7 

C-12-4-1 0,17205 8,613965811 18 

C-10-5-2 0,528172 5,855864159 9 

C-10-5-1 0,3023985 7,923935785 16 

C-10-3-1 0,251249 8,24800241 17 

C-8-4-2 0,6188 6,624404712 11 

C-8-4-1 0,511751 7,495090047 15 

C-8-0-1 0,5335515 6,915516002 12 

T-12-4-1 0,305733 10,46964524 19 

S-12-4-2 0,866228 4,771066709 4 

S-12-4-1 0,39851 7,021871331 13 

C-12** 0,9423155 4,032431218 1 

C-12* 0,7517175 4,247250565 2 

C-10* 0,9655265 4,427260173 3 

C-8* 0,8996075 5,669765026 8 

T-12* 0,786018 6,284913622 10 

S-12* 0,773331 5,147339774 5 

 

𝐶𝑑-värdena som erhålls genom denna simuleringsmetod är konstanter och tar därmed inte 

hänsyn till att 𝐶𝑑-värden beror på Reynoldstal och sondens orientering. Detta är en förenkling 

som gjorts då det inte ansågs relevant för arbetet att utreda 𝐶𝑑-värden för sonden i olika 

orienteringar och vid olika hastigheter.  

9.1.2 STABILITETSTESTER 

Stabilitetstesterna utfördes med ett tillvägagångssätt som liknade det som användes för 

hastighetstesterna. Testerna gjordes på en viadukt i närheten av stadsdelen Garnisonen i 

Linköping med en trottoar på sidan av vägen där sonderna kunde släppas ned på en cykelväg. 

Istället för att mäta hur lång tid det tog prototyperna att falla från en given höjd studerades 
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istället hur de föll. Det valdes att göra testerna genom att släppa sonden med tre olika 

orienteringar och även ett slumpartat kast. De olika orienteringarna som sonden släpptes med var 

rätt orientering, upp-och-ner, eller åt sidan. Hädanefter kallas de olika släppsätten rätt fall, fel 

fall, sidofall och kast. Genom att släppa prototyperna på olika sätt samlades information om hur 

väl de kunde justera deras orientering givet olika utgångsorienteringar. Under tiden som 

prototyperna föll studerades även deras rörelser. Det noterades ifall de roterade, vinglade eller 

trasslade under fallet. Med trassel menas här att skärmen på något sätt lagt sig emot cylindern 

under fallet och på så sätt orsakat instabilitet.  

En första omgång av stabilitetstester utfördes för att utreda samtliga sonders stabilitet. Vid dessa 

tester släpptes varje prototyp en gång per släppsätt. Fallens egenskaper beskrevs under testtillfället 

i ord. Vid bearbetning av resultaten representerades anteckningarna istället med siffror för att 

förenkla bearbetningen av resultaten. Misslyckade tester tilldelas värdet -1, lyckade tester 

tilldelades värdet 1 och lyckade tester där sonden snurrat eller vinglat tilldelades värdet 0. Ett 

lyckat test innebär här att sonden vänt sig rätt och inte trasslat under fallet. Testerna visade att 

större skärmar generellt ledde till mer stabila fall. De visade också att cirkulära skärmar generellt 

presterade bättre än triangulära och kvadratiska skärmar. I Tabell 15 visas resultaten från de 

första stabilitetstesterna. I Tabell 15 har prototyperna även rangordnats och de prototyper som 

fått en rang under 10 har markeras med en grön färg. 

Tabell 15: Resultat ifrån första stabilitetstestomgången 

Prototyp Rätt fall Fel Fall Sidofall Kast Summa Rang 

C-12-6-2 1 1 -1 1 2 2 

C-12-6-1 1 -1 1 -1 0 8 

C-12-4-2 1 1 1 1 4 1 

C-12-4-1 1 1 -1 1 2 2 

C-10-5-2 0 1 -1 1 1 5 

C-10-5-1 1 -1 1 -1 0 8 

C-10-3-1 0 1 0 1 2 2 

C-8-4-2 1 -1 -1 0 -1 13 

C-8-4-1 -1 0 0 0 -1 13 

C-8-0-1 -1 -1 0 -1 -3 19 

T-12-4-1 0 -1 1 0 0 8 

S-12-4-2 0 0 0 -1 -1 13 

S-12-4-1 1 0 -1 1 1 5 

C-12** 1 -1 -1 1 0 8 

C-12* 0 0 0 1 1 5 

C-10* -1 -1 -1 1 -2 17 

C-8* 1 -1 -1 -1 -2 17 

T-12* 1 -1 0 0 0 8 

S-12* 0 -1 0 0 -1 13 
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För att vidare utforska sondernas stabilitet valdes att utföra en ytterligare omgång med tester. I 

denna omgång skulle testerna utföras fler gånger per prototyp. Det valdes att eliminera ett antal 

prototyper ifrån dessa tester eftersom vissa prototyper presterat dåligt i antingen 

stabilitetstesterna, hastighetstesterna, eller både och. För att se vilka prototyper som skulle 

elimineras summerades varje prototyps rang ifrån stabilitetstesterna med den rang de fick efter 

deras teoretiska stationära fallhastighet beräknats. Därefter rangordnades de igen baserat på den 

summan. Den nya rangordningen samt de värden som använts för att ta fram den presenteras i 

Tabell 16. I Tabell 16 har även de prototyper som fått en rang under 10 markerats med grön 

färg.  

Tabell 16: Total rangordning av prototyper efter första stabilitetstester 

Prototyp Rang stabilitet Rang hastighet Summa Rang 

C-12-6-2 2 6 8 2 

C-12-6-1 8 14 22 13 

C-12-4-2 1 7 8 2 

C-12-4-1 2 18 20 11 

C-10-5-2 5 9 14 5 

C-10-5-1 8 16 24 14 

C-10-3-1 2 17 19 10 

C-8-4-2 13 11 24 14 

C-8-4-1 13 15 28 18 

C-8-0-1 19 12 31 19 

T-12-4-1 8 19 27 17 

S-12-4-2 13 4 17 6 

S-12-4-1 5 13 18 7 

C-12** 8 1 9 4 

C-12* 5 2 7 1 

C-10* 17 3 20 11 

C-8* 17 8 25 16 

T-12* 8 10 18 7 

S-12* 13 5 18 7 

 

Av de nio prototyper som markerats i Tabell 16 togs åtta vidare till vidare stabilitetstester. Det 

valdes att utesluta prototypen S-12-4-1 eftersom den liknar, och har fått sämre rang än, S-12-4-2, 

samt visat sämre resultat i hastighetstesterna. I testerna som utfördes med de åtta kvarvarande 

prototyperna användes ett protokoll för att strukturera dokumenteringen av prototypernas 

fallegenskaper. Protokollet utformades så det fanns utrymme för att dokumentera hur en 

prototyp uppfyllde kriterierna: Prototypen vänder rätt under fall, Prototypen faller stabilt, 

Prototypen faller rotationsfritt och Prototypen trasslar ej. Innebörden av dessa kriterier är densamma 

som de som användes för den första testomgången, men de har formulerats för att alla beskriva 

positiva fallegenskaper för att förenkla dokumenteringen. Det markerades även från början ifall 

samtliga kriterier var fullt uppfyllda, delvis uppfyllda, eller ej uppfyllda. Detta förkortades till F, 

D, respektive E. Det utfördes sammanlagt 28 tester per prototyp där varje släppsätt testades sju 
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gånger för varje prototyp. Det ifyllda protokollet för testerna visas i Bilaga 10. I protokollet är 

inte kriteriet Prototypen trasslar ej inkluderat för prototyperna med asterisker i deras namn. 

Detta beror på att de inte kan trassla. I Tabell 17 visas fördelningen mellan fullt, delvis, och ej 

uppfyllda kriterier för samtliga prototypers alla tester.  

Tabell 17: Resultat ifrån andra stabilitetstestomgången 

Prototyp Kriterium Antal F Antal D Antal E Andel E 

C-12-6-2 

Vänder rätt 25 1 2 7 % 

Faller stabilt 17 0 11 39 % 

Rotationsfri 12 5 11 39 % 

Trasslar ej 16 0 12 43 % 

C-12-4-2 

Vänder rätt 28 0 0 0 % 

Faller stabilt 20 0 8 29 % 

Rotationsfri 14 6 8 29 % 

Trasslar ej 21 0 7 25 % 

C-10-5-2 

Vänder rätt 24 0 4 14 % 

Faller stabilt 21 0 7 25 % 

Rotationsfri 17 4 7 25 % 

Trasslar ej 21 0 7 25 % 

S-12-4-2 

Vänder rätt 24 0 4 14 % 

Faller stabilt 16 2 10 36 % 

Rotationsfri 17 5 6 21 % 

Trasslar ej 22 1 5 18 % 

C-12** 

Vänder rätt 23 0 5 18 % 

Faller stabilt 23 0 5 18 % 

Rotationsfri 10 1 17 61 % 

C-12* 

Vänder rätt 18 1 9 32 % 

Faller stabilt 22 0 6 21 % 

Rotationsfri 13 2 13 46 % 

T-12* 

Vänder rätt 11 0 17 61 % 

Faller stabilt 15 0 13 46 % 

Rotationsfri 4 0 24 86 % 

S-12* 

Vänder rätt 17 0 11 39 % 

Faller stabilt 16 0 12 43 % 

Rotationsfri 7 2 19 68 % 

 

Vid jämförelse av de olika sondernas testresultat prioriterades antalet misslyckade fall för varje 

sond, alltså de fall där sonden trasslar eller inte vänder rätt. Därefter prioriterades stabilitet och 

lägst prioritet låg på kriteriet att sonderna skulle falla rotationsfritt. Anledningen till att 

kriterierna prioriterats i den ordningen är att misslyckade fall är det mest allvarliga problemet och 

att sonden ska falla rotationsfritt är av låg vikt. För att jämföra prototypernas prestationer har 

procentsatserna som listas i kolumnen Andel E i Tabell 17 använts. För att jämföra andelen 

misslyckade fall användes den högre av de två procentsatserna för kriterierna Vänder rätt och 
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Trasslar ej för en given prototyp. Ur Tabell 17 kan det utläsas att Prototyp C-12** och S-12-4-2 

presterat bäst av alla prototyper gällande misslyckade fall. Vid närmre studier av det ifyllda 

protokollet kan det dock utläsas att S-12-4-2 haft totalt sju misslyckade fall och att C-12** haft 

totalt fem misslyckade fall, se Bilaga 10. Därför har alltså C-12** presterat bäst av alla prototyper 

både i och med att den har minst misslyckade fall och att den fallit stabilt i flest fall. Däremot har 

den roterat mer än andra prototyper. I och med att rotationen är lägre prioriterad blir C-12**, 

trots dess tendens att rotera, det vinnande konceptet.  

9.2 BERÄKNING AV VÄRMEÖVERFÖRING 
För att undersöka vilken tjocklek som lämpades bäst för cylindern valdes att undersöka 

värmeöverföringen från skalets insida till den omkringliggande luften. För att göra detta antogs 

att luften i skalet inte fick falla under -40 °C istället för att komponenterna på kretskortet inte 

fick göra detta. Det antogs även att kretskortet inte genererar någon värme, att altituden vid 

vilken beräkningarna görs är 8000 m, att omkringliggande luft hade temperaturen -60 °C, att 

luften i skalet hade temperaturen 20 °C och att det är vindstilla. Eftersom beräkningarna endast 

rör skalets tjocklek tas ingen hänsyn till korkarna i cylinderns båda ändar. Genom att göra dessa 

förenklingar beräknades enbart den värmeöverföring som temperaturskillnaden mellan luften på 

skalets insida och den omkringliggande luften utanför skalet gav upphov till. 

Värmeöverföringseffekten beräknades med Formel 6.  

Formel 6: Värmegenomgång för cirkulärt rör (Storck, et al., 2011) 

�̇� = 𝑈𝐴𝑦(𝑇𝑜𝑚𝑔,𝑖 − 𝑇𝑜𝑚𝑔,𝑦) 

I Formel 6 är 𝐴𝑦 cylinderns ytterarea, 𝑇𝑜𝑚𝑔,𝑖 temperaturen för luften på skalets insida, 𝑇𝑜𝑚𝑔,𝑦 

temperaturen för omgivande luft på utsida och 𝑈  värmegenomgångskoefficienten.  För att 

använda Formel 6 måste först värdet för 𝑈 beräknas, vilket görs med Formel 7.  

Formel 7: Värmegenomgångskoefficienten för cirkulärt rör (Storck, et al., 2011) 
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I Formel 7 är 𝑅𝑦  skalets ytterradie, 𝑅𝑖  skalets innerradie, ℎ𝑖  värmeövergångskoefficienten för 

konvektionen på skalets insida, ℎ𝑦  värmeövergångskoefficienten för konvektionen på skalets 

utsida, 𝑘𝑗 värmeövergångskoefficienten för cylinderns olika lager. Eftersom skalet som används 

endast har ett lager är 𝑗 = 1 för denna beräkning. ℎ𝑖-värdet som användes för konvektionen på 

insidan av skalet hämtades ur fjärde upplagan av läroboken Fundamentals of Thermal-Fluid 

Sciences (Çengel, et al., 2012). Det valdes att använda det högsta värdet de presenterade då det 

ansågs säkrare att överskatta värmegenomgången än att underskatta den. Därför tilldelades ℎ𝑖 

värdet 25.  

För att beräkna ℎ𝑦-värdet för värmeöverföringen från utsidan av skalet till den omkringliggande 

luften behövde både strålning och konvektion beaktas. Detta gjordes genom att linjärisera 
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strålningsvärmet för att sedan summera ℎ𝑦,𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 och ℎ𝑦,𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 till ℎ𝑦. För att beräkna 

ℎ𝑦,𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 användes Formel 8. 

Formel 8: Formel för beräkning av linjäriserad värmestrålningskoefficient (Storck, et al., 2011) 

ℎ𝑦,𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝜎𝜖12

𝑇1
4 − 𝑇2

4

𝑇1 − 𝑇2
 

I Formel 8 är 𝜎 Stefan-Boltzmanns konstant, 𝜖12 emissivitetsförhållandet mellan cylindern och 

omkringliggande atmosfär, 𝑇1  är skalets temperatur och 𝑇2  är den omkringliggande luftens 

temperatur. Emissivitetsförhållandet sattes i detta fall till 1, alltså dess maximala värde, då det 

ansågs säkrast att överskatta hellre än att underskatta strålningseffekten. Skalets temperatur, 𝑇1, 

antogs vara densamma som luften inne i skalet, alltså 20 °C eller 293,15 K. På samma sätt antogs 

𝑇2 vara densamma som den omkringliggande luftens temperatur, alltså -60 °C eller 213,15 K. 

ℎ𝑦,𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔  beräknades med dessa siffror till 3,77. För att beräkna ℎ𝑦,𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛  användes 

Formel 9. Det beräknade ℎ-värdet jämfördes sedan med värdena för påtvingad konvektion som 

presenterats Çengel et al. (2012) för att kontrollera att värdets trovärdighet.  

Formel 9: Formel för beräkning av värmeövergångskoefficienten vid konvektion (Storck, et al., 2011) 

ℎ =
𝑘𝑁𝑢

𝐿
 

I Formel 9 är 𝑘 värmeledningskoefficienten för luft, 𝑁𝑢 Nusselts tal och 𝐿 cylinderns längd. 

Värdet för 𝑘 interpolerades fram utifrån värden som Çengel, et al. (2012) presenterat i Table A-

22. 𝑁𝑢 beräknades med två olika formler då formlerna skiljer sig beroende på ifall gränsskiktet 

för strömningen över ytan är laminärt eller turbulent, se Formel 10 och Formel 11.  

Formel 10: Nusselts tal vid laminärt gränsskikt (Storck, et al., 2011) 

𝑁𝑢𝐿 ≈ 0,664𝑅𝑒𝐿
1 2⁄

𝑃𝑟1 3⁄  

Formel 11: Nusselts tal vid turbulent gränsskikt (Storck, et al., 2011) 

𝑁𝑢𝐿 ≈ 0,037𝑃𝑟1 3⁄ (𝑅𝑒𝐿
4 5⁄

− 23600) 

I Formel 10 och Formel 11 är 𝑃𝑟 Prandtls tal och 𝑅𝑒 Reynolds tal. Värdet för 𝑃𝑟 interpolerades 

fram utifrån värden som Çengel, et al. (2012) presenterat i Table A-22. 𝑅𝑒 används delvis för att 

beräkna 𝑁𝑢, men även för att avgöra ifall gränsskiktet är laminärt eller turbulent. Ifall 𝑅𝑒 ≥ 5 ∗

105 används Formel 11, annars används Formel 10 (Storck, et al., 2011). För att beräkna 𝑅𝑒 

användes Formel 12.  

Formel 12: Formel för beräkning av Reynolds tal (Storck, et al., 2011) 

𝑅𝑒 =
𝑈𝐿

𝜈
 

I Formel 12 är 𝑈  sondens hastighet relativt luften, 𝐿  cylinderns längd och 𝜈  är luftens 

kinematiska viskositet. Hastigheten 𝑈 beräknades med hjälp av Formel 1 med en luftdensitet 

som interpolerats fram utifrån värden i ISA (Cavcar, 2000). De resterande värdena som användes 
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för att beräkna hastigheten 𝑈 var de som uppmätts och beräknats för prototyp C-12**. Värdet 

som användes för 𝜈 interpolerades fram utifrån värden som Çengel, et al. (2012) presenterat i 

Table A-22. Då 𝜈 enligt Çengel, et al. (2012) beror på tryck behöver det interpolerade värdet för 

𝜈 divideras med det rådande trycket i atm. Detta tryck interpolerades utifrån värden i ISA 

(Cavcar, 2000).  

𝑅𝑒 beräknades till cirka 19500 vilket visade att det var Formel 10 som skulle användas för 

beräkningarna. Med Formel 9 kunde sedan ℎ𝑦,𝑘𝑜𝑛𝑣 beräknas till 22,74. Efter jämförelse med 

värdena som presenterats av Çengel, et al. (2012) presenterat konstaterades att detta var ett 

rimligt resultat. Med värdena för ℎ𝑦,𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 och ℎ𝑦,𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛  kunde sedan ℎ𝑦  beräknas till 

26,51.   

Utöver de värden som presenterats tidigare beräknades även 𝑈 -värden, samt total 

värmegenomgångseffekt, för ytterdiametrar på cylindern som varierade mellan 13,5 mm och 75 

mm i steg på 0,5 mm. Detta gjordes för tre olika 𝑘-värden för att representera olika material i 

olika tjocklekar. De 𝑘-värden som användes vid dessa beräkningar var det högsta och det lägsta 

𝑘-värdet som hittats i CES för relevanta material, samt ett genomsnitt mellan de två värdena. 

Graferna för värmeöverföringseffekterna som beräknades för de olika 𝑘-värdena, samt 𝑘-värdenas 

värden, presenteras i Figur 25.  

 

Figur 25: Värmeöverföringseffekters variation för tre olika k-värden och olika ytterdiametrar för cylindern 

Ur Figur 25 kan det utläsas att värmeeffekten för 𝑘1 och 𝑘3 ökar till en början. Detta innebär att 

ytterdiametrarna till en början ligger innanför den kritiska isoleringsradien för de två 𝑘-värdena. 

Detta innebär att den konvektiva värmeöverföringen på skalets utsida ökar mer till följd av den 

ökade ytterarean för cylindern än vad den konduktiva värmeöverföringen minskar till följd av 

den ökade materialtjockleken. För 𝑘2 gäller dock inte detta. Efter vidare beräkningar framkom 
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att 𝑘 -värden under 0,18 leder till en direkt minskning av värmegenomgångseffekten då 

ytterdiametern ökas. Detta innebär att en ökning i skalets ytterdiameter endast är lönsam ifall k-

värdet för det använda materialet är tillräckligt lågt. 

I Figur 26 presenteras den relativa förändringen i värmegenomgångseffekt för olika 

ytterdiametrar på cylindern. Där jämförs värmegenomgångseffekten för en given ytterdiameter 

med värmegenomgångseffekten då cylinderns ytterdiameter är 13,5 mm.  

 

Figur 26: Relativ förändring i värmegenomgångseffekt för tre olika 𝑘-värden och olika ytterdiametrar för cylindern 

I Figur 26 visas att det krävs som minst en ytterdiameter på 20 mm för att 

värmegenomgångseffekten för skalet ska minska med 10 %. Det gäller endast då det lägsta av de 

studerade materialens 𝑘-värden används. Utifrån denna information väljs att skalet ska ha en så 

låg materialtjocklek som möjligt.  
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10 DETALJDESIGN 

I detta avsnitt beskrivs hur detaljdesignen av skalets olika komponenter gick till, hur det motiveras, 

samt vilka material som valts för de olika komponenterna.  

10.1 DIMENSIONERING AV SKALETS KOMPONENTER 
Dimensioneringen av skalets olika komponenter baseras på olika tester och beräkningar, samt 

produktionsaspekter såsom passform och montering. Nedan beskrivs resonemang kring hur de 

olika komponenterna dimensionerats, samt de slutgiltiga dimensionerna för dem.  

10.1.1 CYLINDERN 

För att ge plats för kretskortet så sattes cylinderns innerdiameter till 13 mm. För att bestämma 

ytterdiametern gjordes en avvägning mellan isoleringsförmåga, massa och styrka. Enligt 

värmegenomgångsberäkningarna skulle det ur isoleringssynpunkt vara fördelaktigt med en så hög 

ytterdiameter som möjligt. Eftersom kravet på sondens vikt var högre prioriterat än 

isoleringsförmågan kunde inte en så stor cylinder som skulle vara nödvändigt för att förbättra 

isoleringsförmågan användas. Därmed gjordes skalet istället så tunt som möjligt. För att hålla för 

de krafter som korkarna ger upphov till valdes tillslut att sätta cylinderns ytterdiameter till 14 

mm, vilket innebär en materialtjocklek på 0,5 mm. Cylinderns längd sattes till 70 mm. Det 

förutsätter dock att kretskortet förlängs med 15 mm vilket är nödvändigt för att kunna använda 

denna utformning av skalet. Detta motiveras vidare under rubrik 10.1.3 Korkarna.  

10.1.2 SKÄRMEN 

Den skärmutformningen som valts är C-12** eftersom den presterat bäst av alla skärmar i både 

hastighets- och stabilitetstester. Formen är även produktionstekniskt enkel att tillverka, delvis på 

grund av att skärmen endast består av en komponent. Skärmen dimensionerades utifrån 

prototypens dimensioner med mindre anpassningar för att förbättra tillverkningsegenskaper och 

göra utformningen starkare.  

Skärmen för dropsonde-fallet har precis som C-12** en diameter på 120 mm. Den är tänkt att 

monteras i skalets nedre ände, alltså den ände där kontakten sitter. Vinkeln för de 

cirkelsektorformade utskärningarna som delar skärmens fyra vingliknande former sattes till 13°. 

Cirkelsektorerna rundas av nära skärmens mitt till en radie på 1,4 mm för att minska risken för 

att materialet spricker till följd av att hörnen är för skarpa. I mitten på skärmen delas en cirkel 

med diameter 14 mm till 8 små cirkelsektorer. Dessa ligger mellan korkarna och cylinderns 

innersida och gör att skärmen sitter på plats då skalet är monterat.  

Skärmen för radiosonde-fallet har samma utformning och dimensioner som den för dropsonde-

fallet förutom att ytterdiametern istället är 80 mm. Anledningen till detta är att radiosonden inte 

behöver falla lika långsamt som dropsonden. Denna skärm är tänkt att monteras i skalets övre 

ände, alltså den änden av skalet som är närmst sensorn. Det finns inget krav på att sonden ska 

falla med någon viss orientering då den faller som radiosonde, men det är önskvärt att den faller 

stabilt. Kretskortets tyngdpunkt är nära dess nedre ände, vilket gör det lättare att stabilisera fallet 
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när skärmen är fäst i övre änden. Därför kan fallet stabiliseras trots att skärmen för radiosonde-

fallet är betydligt mindre än den för dropsonde-fallet.  

10.1.3 KORKARNA 

Det valdes tillslut att göra korkarnas diameter 13,4 mm och deras längd 10 mm. Att diametern 

sattes till 13,4 mm var att både cylinderns innerdiameter och korkarnas diameter använder 

toleransen ±0,2 mm. Genom att sätta korkarnas diameter till 13,4 mm är alltså det minsta måttet 

de kan få detsamma som det största måttet som innerdiametern för cylindern. Eftersom korkarna 

trycks in på vardera sidan av kretskortet kläms de mellan både kretskortet och skalets insida. Då 

det inte finns någon utskärning i korkarna för att kompensera för kretskortets tjocklek leder detta 

till att korkarna behöver klämmas på plats och på så sätt skapa en greppassning.  

I ett sent skede av arbetet uppkom önskemål från företaget att kontakten på kretskortets nedre 

ända skulle vara åtkomlig just innan sonden släpps då den används som dropsonde. Detta ledde 

till det tidigare nämnda förslaget att förlänga kretskortet. För göra kontakten direkt åtkomlig 

utan att behöva öppna skalet valdes nämligen att använda samma typ av kork i skalets nedre ända 

som i skalets övre ända. För att möjliggöra det behövde det finnas ett 15 mm långt område 

ovanför kontakten på kretskortets nedre ända som var fritt från komponenter. Detta är för att 

korkarna ska få plats att vila mot en platt yta så att inga komponenter är i vägen för korkarna. 

Det valdes att göra det platta området längre än korkarna för att förenkla montering.  

10.2 MATERIALVAL 
Efter att utformning på samtliga komponenter hade bestämts så undersöktes lämpliga material.  

10.2.1 CYLINDER OCH SKÄRM 

Cylindern kräver ett nedbrytbart material som kan extruderas till ett tunt rör och är tillräckligt 

starkt för att korken ska kunna pressas in och hållas på plats. Skärmen kräver ett nedbrytbart 

material som kan framställas som en tunn, flexibel film. 

Flera typer av nedbrytbara polymerer kan tänkas uppfylla dessa krav, och de olika polymererna 

kan uppvisa stor variation i egenskaper beroende på sammansättning och eventuella tillsatser. 

Därmed har ingen specifik typ av polymer valts. Istället har ett antal leverantörer av tänkbara 

material identifierats och undersökts för att utvärdera hur väl de lämpar sig för ändamålet.  

10.2.1.1 NOVAMONT 

Novamont producerar Mater-Bi, en materialserie som baseras på termoplastisk majsstärkelse 

(Milionis, et al., 2014). Beroende på önskad applikation blandas stärkelsen med någon syntetisk 

nedbrytbar polymer. De huvudsakliga applikationerna för Mater-Bi är plastpåsar, plasttallrikar 

och plastbestick. Mater-Bi är certifierat enligt EN 13432 (Novamont, 2016). 

Materialet finns i flera olika varianter. De som är relevanta för detta arbete är filmmaterialet 

Mater-Bi Z som är en blandning av TPS och PCL, samt Mater-Bi Y som används till 

formsprutade produkter och är en blandning av TPS och CA (Ebnesajjad, 2013). 
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TPS är avsevärt lättare att bryta ner än resten av de studerade materialtyperna, men även sprödare 

och mer vattenkänsligt. Det framgår ej tydligt om additionen av andra polymerer påverkar dessa 

egenskaper eller vad för typ av mjukgörare som används i materialet. Mater-Bi ses därför som ett 

alternativ som möjligen skulle fungera, men från den information som finns tillgänglig går det 

inte att säkert säga att det uppfyller önskemålen. 

10.2.1.2 CELANESE 

Celanese producerar flera olika cellulosabaserade polymerer. De som övervägdes till skalet var 

Clarifoil och Acetate flake.  

Acetate flake är flingor av cellulosadiacetat som används som basmaterial för formsprutade och 

extruderade produkter. Materialet skulle lämpa sig för cylindern då tanken är att den extruderas. 

CA är något svagare än PLA men inte lika sprött, och då cylindern inte är tänkt att skydda 

elektroniken mot några kraftiga stötar så anses det osannolikt att skillnaden i styrka skulle ha en 

betydande inverkan.  

Clarifoil är ett filmmaterial av cellulosadiacetat som tas fram genom filmblåsning av acetate flake. 

Materialet kan blandas med olika mjukgörare beroende på önskat användningsområde, inklusive 

den biologiskt nedbrytbara mjukgöraren glycerol triacetat (Celanese, 2008). Materialet 

produceras i tjocklekar från 14-500 μm och tjocklekar till och med 106 μm är certifierade enligt 

EN 13432 (Celanese, 2008). 

Clarifoil ses som ett passande material för skärmen, då det kan använda sig av biologiskt 

nedbrytbara mjukgörare för att uppnå högre flexibilitet. Cellulosadiacetat har dessutom en DS 

runt 2, vilket medför snabbare nedbrytning. Främst på grund av detta så rekommenderas att 

material från Celanese används till skalet. 

10.2.1.3 NATUREWORKS LLC 

NatureWorks LLC tillverkar ett PLA-material vid namnet Ingeo. Ingeo framställs främst från 

majs, men även andra växter som sockerbetor och vete. Materialet är certifierat enligt EN 13432 

(NatureWorks LLC, 2014). 

Ingeo används till en stor mängd produkter, inklusive textilier, flaskor, matförpackningar och 

plastserviser. I dagsläget tillverkas sugrör av Ingeo i olika storlekar, men inga som är stora nog att 

användas till cylindern. Materialet anses dock lämpligt att använda till cylindern och skulle vara 

ett lite starkare alternativ än CA, med nackdelen att PLA i allmänhet är svårare att hydrolysera 

och bryta ner. 

Ingeo går även att använda som filmmaterial. NatureWorks LLC använder citrater och polyoler 

som mjukgörare, vilket möjliggör ett fullt nedbrytbart flexibelt material. Ingeo ses därför som ett 

möjligt alternativ för skärmen.  

10.2.1.4 CORBION PURAC 

Corbion Purac producerar ett PLA-material som framställs från sockerrör och kan användas både 

till film och till extruderade komponenter. Corbion Purac började producera PLA år 2015 och är 
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den näst största producenten av materialet efter NatureWorks LLC (Castro-Aguirre, et al., 

2016).  

Corbion Puracs PLA är certifierat enligt EN 13432 (Corbion, 2015). Då materialet fortfarande 

är relativt nytt är det dock inte lika utbrett eller beprövat som Ingeo, och det finns inte mycket 

konkret information om dess specifika egenskaper. Det går därmed inte att bekräfta att materialet 

lämpar sig för skalet, men det ses som ett möjligt alternativ. 

10.2.2 KORKARNA 

Korkarna kräver någon typ av nedbrytbart material som kan pressas in i cylinderns ändar och 

hållas på plats. Materialet bör därför vara elastiskt och inte deformeras till någon större grad när 

det pressas in i cylindern. Jämfört med resten av komponenterna tar korkarna upp en stor volym, 

så materialets densitet bör dessutom vara låg.  

De material som främst övervägdes till korkarna var naturlig kork och någon typ av elastisk porös 

polymer. Flera av de undersökta polymererna går att expandera till porösa material, men 

information om materialens egenskaper och tillgänglighet var svår att få tag på. Densiteten går att 

variera och det är möjligt att framställa material som väger ytterst lite. Elasticiteten och 

deformationsmotståndet hos dessa material var däremot svår att bedöma, samt hur lätt det skulle 

vara att tillverka små former av materialet. 

Naturlig kork har använts för att försegla behållare i hundratals år och är ett helt naturligt 

material som inte är skadligt för miljön. Naturlig kork var det material som användes i 

prototyperna och fungerade där utan problem. Då korkarna är avsevärt mindre än vinkorkar 

borde naturlig kork i tillräckligt stora stycken finnas tillgänglig. Kork har dessutom väldigt låg 

densitet.  

En nedbrytbar elastomer hade varit ett tänkbart material till korken. Elastomerer har dock 

mycket högre densitet än de andra alternativen, och inga av elastomererna i CES klassades som 

nedbrytbara. Vid undersökning av möjliga material framstod det som att nedbrytbara elastomerer 

fortfarande är i utvecklingsstadiet, och att det inte finns någon etablerad återförsäljare av sådana 

material.  
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11 RESULTAT  

I detta kapitel presenteras resultatet som nåtts i projektet med en beskrivning av dess egenskaper och 

funktioner. 

Projektet har resulterat i en utformning av skalet till vädersonden Windsond S2. Det monterade 

skalet består av följande sex komponenter: cylindern, en skärm och fyra korkar. Över de två 

varianterna av skalet finns det totalt fyra unika komponenter. En beskrivning av samtliga 

komponenter följer här.  

Cylindern är ett cylinderformat rör med en ytterdiameter på 14 mm, en innerdiameter på 13 

mm och en längd på 70 mm. Detta förutsätter att kretskortet förlängs med 15 mm för att lägga 

till ett plant område ovanför kontakten i nedre änden. Här föreslås att det tillverkas av acetate 

flake från Celanese som extruderas till rätt diametrar och sedan kapas till rätt längd antingen per 

maskin eller för hand. Uppskattningsvis väger cylindern 2,89 g. Cylindern visas nedan i Figur 27.  

 

Figur 27: Cylinder 

Skärmen för dropsonde-fallet är en platt cirkelformad detalj med en diameter på 120 mm. Den 

består av fyra vingliknande former som separeras av cirkelsektorformade utskärningar med en 

vinkel på 13°. Cirkelsektorerna rundas av nära skärmens mitt till en radie på 1,4 mm. I mitten på 

skärmen delas en cirkel med diameter 14 mm till 8 små cirkelsektorer. Skärmen för radiosonde-

fallet har samma utformning och dimensioner som den för dropsonde-fallet förutom att 

ytterdiametern istället är 80 mm. Det föreslås att skärmarna tillverkas av Clarifoil från Celanese 

med en tjocklek på 106 µm och formas genom manuell bearbetning eller stansning. 

Uppskattningsvis väger skärmen för dropsonde-fallet 1,34 g och skärmen för radiosonde-fallet 

0,60 g. Skärmarna presenteras nedan i Figur 28.  
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Figur 28: Skärmarna för dropsonde- och radiosondefallen visas till vänster, respektive till höger, i bild 

Korkarna är halvcylindrar med 13,4 mm i diameter och en längd på 10 mm. De tillverkas av 

naturlig kork på samma vis som vinkorkar, alltså att de trycks ut. Därefter kapas cylindrarna till 

rätt längd och delas på mitten antingen för hand eller maskinellt. Uppskattningsvis väger en kork 

0,13 g. Ett par korkar presenteras nedan i Figur 29.  

 

Figur 29: Ett par korkar 

Samtliga material som föreslagits för komponenterna, samt alternativa material som nämnts i 

rapporten, är biologiskt nedbrytbara enligt EN 13432 eller naturligt förekommande material. I 

och med detta är skalet fullkomligt biologiskt nedbrytbart.  

Monteringen av radiosonden, se Figur 30, görs enligt följande 4 steg: 

1. Håll två korkar mot kretskortet nedanför knappen på kretskortets övre ände.  

2. Trä skärmen på kretskortet så att den sitter nedanför korkarna som hålls mot kretskortet.  

3. Trä cylindern över de två korkarna så att skärmen kläms fast mellan korkarnas utsida och 

cylinderns insida.  

4. Trä de två sista korkarna in i cylindern på det plana området just ovanför kontakten.  
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Figur 30: Monteringssteg för skalet till en radiosonde 

Monteringen av dropsonden, se Figur 31, görs enligt följande 4 steg:  

1. Håll två korkar mot kretskortet nedanför knappen på kretskortets övre ände.  

2. Trä cylindern över de två korkarna.  

3. Trä på skärmen på kretskortet över kontakten på kretskortets nedre ända så att den ligger 

mot cylinderns nedre ände.  

4. Trä de två sista korkarna in i cylinderns nedre ände så att skärmen kläms fast mellan 

korkarnas utsida och cylinderns insida.  

 

Figur 31: Monteringssteg för skalet till en dropsonde 

Enligt vikterna som uppskattats för skalets olika komponenter väger skalet totalt 4,01g för 

radiosonde och 4,75 g för dropsonde. Tillsammans med kretskortets vikt uppgår radiosondens 

totalvikt till cirka 8,77 g och dropsondens totalvikt uppgår till cirka 9,5 g. De monterade skalen 

för radiosonde-fallet och dropsonde-fallet presenteras nedan i Figur 32.  
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Figur 32: De monterade skalen för dropsonde- och radiosondefallen visas till vänster, respektive till höger, i bild 

Skalet för dropsonde-fallet reducerar enligt beräkningar sondens fallhastighet vid ett tryck på 

1013 hpa till cirka 4,03 m/s. Vid samma tryck reducerar skalet för radiosonde-fallet sondens 

fallhastighet till cirka 5,67 m/s. I Bilaga 11 presenteras vilka krav och önskemål som uppfyllts 

tillsammans med kommentarer.  
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12 DISKUSSION  

I detta kapitel diskuteras resultatet som nåtts och metodernas genomförande under projektet.  

12.1 RESULTATDISKUSSION 
Arbetet har fokuserat på miljöpåverkan i end-of-life-fasen av produkten, men hur produktens 

miljöpåverkan ser ut i övriga delar av livscykeln har inte undersökts. För att se vad för effekter 

som framställning och transport av de nya materialen har på miljön så skulle en utförlig 

livscykelanalys behöva göras, vilket inte har rymts inom detta arbete. Samtliga material går dock 

att utvinna ur naturliga och förnyelsebara resurser. 

Det valdes att minska miljöpåverkan i end-of-life-fasen genom att utveckla ett biologiskt 

nedbrytbart skal. Tidigt i arbetet resonerades det dock kring om det skulle vara fördelaktigt att 

istället kapsla in kretskortet i ett skal som inte var nedbrytbart alls. Då det finns fördelar och 

nackdelar med båda lösningar är det inte självklart att den ena är bättre än den andra. 

Genom att kapsla in kretskortet i ett skal som inte bryts ner snabbt skyddas omgivningen från 

skadliga ämnen i de elektroniska komponenterna. Detta minskar en viss typ av lokal 

miljöpåverkan i end-of-life-fasen, men bidrar till problemet med plastnedskräpning i miljön 

vilket i sig kan skada lokal flora och fauna. Det är inte heller miljömässigt hållbart att förbruka 

resurser för att tillverka engångsprodukter utan att de någonsin återgår till det naturliga 

kretsloppet. Utöver detta finns det en risk att skalet skulle gå sönder på andra vis, exempelvis 

genom en hård landning eller djur som försöker äta sonden. Denna typ av mekanisk 

sönderdelning kan i sin tur initiera eller skynda på biologisk nedbrytning, eller till och med göra 

så att kretskortet hamnar utanför skalet. På så vis skulle elektroniken ändå riskera att komma i 

kontakt med omgivningen. 

För att förhindra att skalet bryts ner av andra faktorer skulle det gå att använda material som är 

starkare och inte försvagas av exempelvis UV-strålning eller temperatur. En utmaning ligger då i 

att finna ett material som kombinerar dessa egenskaper med låg densitet och högt motstånd mot 

biologisk nedbrytning. Det är då dessutom viktigt att själva skalets material inte innehåller några 

ämnen som kan skada omgivningen den landar i, så som kemiska tillsatser för att öka materialets 

livslängd. 

Används däremot ett biologiskt nedbrytbart skal medföljer nackdelen att elektroniken garanterat 

kommer i kontakt med omgivningen. Detta leder till att gifter i de elektroniska komponenterna 

släpps ut i miljön och kan orsaka skada på djur, växter och människor. Fördelarna med att 

använda ett biologiskt nedbrytbart skal är dock att det inte bidrar lika mycket till nedskräpningen 

samt att utnyttjade resurser kan återvända till det naturliga kretsloppet. Ett nedbrytbart skal är 

därför en mer hållbar lösning, men medför vissa risker för omgivningen den landar i.  

I bästa fall skulle det gå att tillverka kretskortet och dess ingående komponenter i material som 

inte skadar omgivningen eller till och med är biologiskt nedbrytbara. I dagsläget är det dock inte 

en möjlighet. Utvecklingen av grön elektronik verkar nämligen vara i ett tidigt stadie enligt Mei, 
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et al. (2013). Därmed går det inte att helt eliminera skalets miljöpåverkan i end-of-life-fasen än, 

men att åtminstone möjliggöra nedbrytning av skalet kan ses som ett steg på vägen mot en mer 

hållbar produkt.  

I detta arbete har valmöjligheten för material varit begränsad då biologiskt nedbrytbara 

polymerer fortfarande inte har sett någon enorm utbredning. Viss anpassning får därför ske efter 

vilka material som finns tillgängliga i dagsläget. Denna typ av material håller dock fortfarande på 

att utvecklas och börjar mer och mer användas som ersättning för några volymplaster. Det kan 

antas att mer varierade och billigare alternativ dyker upp på marknaden allteftersom tekniken 

mognar. 

För att säkerställa att valda polymerer är biologiskt nedbrytbara inom en rimlig tidsrymd så har 

endast material som är certifierade enligt EN 13432 undersökts. EN 13432 riktar sig dock 

egentligen mot kompostering i kontrollerade komposteringsförhållanden, inte nedbrytning i jord 

eller hav. Trots detta så ses standarden i detta arbete som en pålitlig indikator på att materialet 

även är nedbrytbart i okontrollerade förhållanden, då den bland annat ställer krav på materialens 

fragmentering i kallkomposteringsmiljö. Standarden bekräftar även att materialet bryts ner 

betydligt snabbare än vanliga polymerer, även om den verkliga tiden för nedbrytning ute i 

naturen är svår att förutsäga. 

För vädersonder som ska utföra mätningar på högre höjder ställs ytterligare krav på utformning 

och material. Då de utsätts för lägre temperaturer är det viktigare att skydda de elektroniska 

komponenterna, och någon typ av isoleringsmaterial skulle förmodligen behövas likt i dagens 

sonder som använder material som expanderad polystyren eller dylikt. Det finns ett antal 

biologiskt nedbrytbara polymerer som går att expandera till ett skum, som PLA och CA, och 

dessa används idag i exempelvis isolerande skivor eller tunna termoformade förpackningar. De 

förekommer inte ofta i tjockare eller mer komplicerade former, men när 

formsprutningsteknologin för nedbrytbara skummaterial har utvecklats ytterligare blir sådana 

produkter lättare att producera. Skummaterial har dessutom betydligt lägre densitet och är lättare 

att hydrolysera och bryta ner på grund av dess porösa struktur. De skulle därför vara väl lämpade 

för skalet till en engångsvädersond. 

Vädersonder som mäter på högre höjd är i dagsläget större och tyngre än Windsond. För att 

bromsa fallet med den typ av lösning som används i detta projekt skulle skärmen därför behöva 

vara betydligt större. I det läget skulle kanske dagens fallskärmslösningar vara smidigare, men 

även dessa skulle vara möjliga att tillverka i biologiskt nedbrytbara material, då flera av de 

undersökta materialen går att använda både i film- och fiberform. 

Det slutgiltiga skalet använder sig av två olika skärmar beroende på om det används till en 

radiosonde eller dropsonde. Skärmen som används för dropsonde-fallet skulle dock funka lika väl 

till radiosonde-fallet, med nackdelen att den kräver mer material, tar mer plats och väger mer. 

Fördelen med att använda samma skärm för båda typer av sond blir att endast en typ av skärm 

behöver tillverkas vilket leder till minskade verktygskostnader.  
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12.2 METODDISKUSSION 
Arbetets genomförande har gått bra och lett fram till ett resultat som uppfyller de högst 

prioriterade kraven. Det skulle dock gå att förfina processen för att kunna komma fram till ett 

ännu bättre resultat. I projektet lades mycket tid på att samla in teori i projektets början vilket var 

positivt för resterande delar av projektet då det gav insikter i hur projektets olika delar förhållit 

sig till varandra. Dessutom gav det kunskaper inom varje berört område som har varit 

användbara i utvecklingsarbetet och genomförandet av arbetets metoder.  

12.2.1 FUNKTIONSMEDELTRÄD OCH MORFOLOGISKA MATRISER 

Funktionsmedelträden upplevdes vara givande för arbetet då de på ett enkelt och strukturerat sätt 

bidrog till utforskandet av möjliga medel för att åstadkomma produktens funktioner.  

De morfologiska matriserna kunde ha använts för att åstadkomma ett större antal kombinationer 

än vad som faktiskt utforskades i detta projekt. Därför är det möjligt att vissa idéer som hade 

varit gångbara inte utforskats. Möjligen hade kombinationer kunnat slumpas fram för att komma 

åt fler kombinationer. Risken med ett sådant tillvägagångssätt är att en del av kombinationerna är 

omöjliga att använda i praktiken. Dessa kan ta tid att sortera bort vilket i sin tur kan göra 

utvecklingsarbetet mindre effektivt. Det upplevdes dock att antalet utforskade kombinationer i 

projektet var tillräckligt för att bilda en god uppfattning av lösningsrymden och komma fram till 

gångbara utformningar.  

12.2.2 QFDE, CONCEPT SCREENING OCH CONCEPT SCORING 

Vid konceptutvärdering valdes att använda metoderna QFDE, Concept Screening och Concept 

Scoring. Då dessa metoder utförs görs relativt subjektiva bedömningar och metoderna kan därför 

påverka resultatet negativt. I projektet har därför en diskussion hållits under genomförandet för 

att minska risken för att någons åsikter styrde metodens resultat. Dessutom har resultaten från 

metoderna tagits som rekommendationer för vilka koncept eller lösningar som var att föredra.  

Det valdes att använda QFDE:s Fas III och IV för att jämföra de olika lösningarna för att minska 

fallhastigheten. Metoden är egentligen tänkt att visa vilken av ett antal tänkta förändringar på 

utformningen som är att föredra. Eftersom metoden inte användes på det sätt som den var 

avsedd att användas kan resultaten från Fas IV ha blivit missvisande för jämförelsen mellan de 

olika lösningarna. Genom att använda QFDE så som det använts i det här arbetet kunde 

fokusområden för varje lösning identifieras. Trots att detta inte är vad metoden är tänkt att 

användas till var de fokusområden som identifierades lämpliga för de olika lösningarna.  

12.2.3 SIMULERINGAR 

Vid beräkningar av de teoretiska fallhastigheterna finns ett flertal felkällor. Det kan ha uppstått 

fel vid tidtagandet under testerna och vikterna som uppmättes för de olika prototyperna kan ha 

haft för låg precision som sedan lett till att felaktiga värden använts i simuleringarna. I sin tur har 

simuleringarna ett avsiktligt inbyggt fel på 0,1 %. Dessutom är inte simuleringar perfekta 

motsvarigheter av naturen vilket innebär att de troligen ger felaktiga resultat till viss mån. Det 

har även antagits att 𝐶𝑑-värden är konstanta i beräkningarna vilket inte är ett korrekt antagande 

enligt Li & Miller (2013).  
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För att minska felet som uppstod vid tidtagningen skulle en annan mätmetod kunna användas, 

exempelvis en som inte förlitar sig på människans reaktionstid. Vikterna skulle kunna uppnå 

högre precision ifall en bättre våg användes. För att förbättra 𝐶𝑑-värdena skulle en funktion för 

𝐶𝑑-värdet kunna tas fram istället för enbart konstanta värden. Den avsiktliga felmarginalen på 

0,1 % skulle även kunna minskas eller i bästa fall elimineras, förutsatt att det inte skulle kräva allt 

för mycket processorkraft. Alternativt skulle vindtunneltester kunna göras med sonden i olika 

orienteringar för att mäta 𝐶𝑑-värdet experimentellt.  

Eftersom kraven på produktens fallhastighet inte är speciellt höga ses dock den använda metoden 

som ett lämpligt tillvägagångssätt för beräkning av den teoretiska fallhastigheten. De fördelar som 

den har gentemot exempelvis vindtunneltester är att den är en enkel och snabb metod som inte 

kräver mycket resurser för att användas. Det skulle möjligen gå att använda samma metod för 

andra enklare applikationer där ett ungefärligt 𝐶𝑑-värde ska beräknas.  

12.2.4 BERÄKNINGAR AV VÄRMEGENOMGÅNGSEFFEKT 

Isoleringen framstod som ett större problem i början av projektet än det visade sig vara i slutet, 

vilket har inneburit att en del arbete gjorts som i slutändan visat sig vara mindre viktigt för det 

slutgiltiga resultatet. Det har även till viss del påverkat utvärderingen av koncepten, men då 

isoleringen tilldelades låg viktningspoäng är det osannolikt att resultaten skulle se annorlunda ut 

om denna insikt kommit tidigare i arbetet. Hade det uppfattats tidigare att isoleringen inte var av 

stor vikt hade dock mer tid kunnat läggas på att utforska och testa olika lösningar i 

utvecklingsfasen. I senare faser hade det kunnat ge mer tid till att exempelvis förfina skärmens 

slutgiltiga utformning.  

Värmegenomgångsberäkningarna som genomfördes har delvis felkällor i och med de förenklingar 

som gjorts vid beräkningar, samt osäkerhet i de värden som använts. Beräkningarna tar inte 

hänsyn till cylinderns ändar och det faktum att det sitter korkar där. Ifall värmegenomgången för 

korkarna även beräknats hade troligen en bättre approximation av skalets totala 

värmegenomgångseffekt kunnat nås. En del av de värden som använts är baserade på antaganden. 

Exempelvis är ℎ-värdet som användes för konvektion på skalets insida det högsta värdet som 

presenterades i en tabell över typiska värden. I beräkningarna har även en konstant fallhastighet 

antagits, samt att omgivande lufts temperatur konstant varit -60 °C. Dessa tre antaganden leder 

till att en högre värmegenomgångseffekt beräknas än vad som troligen skulle uppnås i praktiken. 

I praktiken varierar nämligen den omkringliggande luftens temperatur till följd av olika 

väderförhållanden och att altituden hela tiden förändras. Sondens fallhastighet är inte heller 

konstant då den minskar med altituden som sonden befinner sig vid.  

Värmeöverföringsberäkningarna har dock gett användbar information för dimensioneringen av 

skalets tjocklek. Det framkom att den kritiska isoleringsradien är av betydelse vid dimensionering 

av skalet. De ledde även till att beräkningar av hur mycket värmegenomgångseffekten skulle 

minska till följd av en given ökning av skalets ytterdiameter kunde göras. På så vis kunde det på 

ett enkelt sätt visas hur mycket en given ökning i skalets ytterdiameter skulle minska 

värmegenomgångseffekten.  
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13 SLUTSATSER  

F1: Hur kan skalet utformas för att det ska möjliggöra att sonden används som både 

radiosonde och dropsonde? 

De huvudsakliga skillnaderna mellan radiosonde och dropsonde är att dropsonden behöver falla 

långsammare och i en viss orientering för att kunna göra ordentliga mätningar. Den framtagna 

utformningen åstadkommer detta genom att variera storlek och position på en flexibel plastskärm 

som bromsar och stabiliserar fallet.  

F2: Hur kan miljöpåverkan som uppstår i end-of-life-fasen minskas för en vädersond? 

När en vädersond landar ute i naturen så uppstår miljöpåverkan i form av plastnedskräpning och 

utsläpp av gifter från de elektroniska komponenterna. Genom att kapsla in elektroniken i ett skal 

som inte är biologiskt nedbrytbart så förhindras möjligtvis att elektroniken kommer i kontakt 

med omgivningen, men denna lösning förvärrar nedskräpningen. Dessutom finns risken att 

skalet går sönder på andra vis vilket gör att elektroniken ändå exponeras för omgivningen. 

Genom att istället tillverka skalet i fullständigt biologiskt nedbrytbara material så motverkas de 

långsiktiga effekterna av plastnedskräpning helt och hållet, med nackdelen att elektronikens 

miljöpåverkan inte minskas. 

F3: Vilka möjligheter finns för användning av biologiskt nedbrytbara material för 

vädersonder? 

De biologiskt nedbrytbara material som har undersökts i detta arbete lämpar sig väl för den typ 

av komponenter som krävs till skalet i en vädersond. Flera av dagens vädersonder använder sig av 

skummade polymerer i skalet på grund av dess låga densitet och goda isoleringsförmåga. Ett 

flertal biologiskt nedbrytbara polymerer går att expandera till ett skum, med den ytterligare 

fördelen att materialets porösa struktur gör det ännu lättare att bryta ner snabbt. I dagsläget är 

dessa material dock fortfarande svåra att forma. Sonder som används i mindre extrema 

temperaturer behöver däremot ingen isolering och kan använda sig av dessa polymerer i deras 

vanliga tillstånd. 

Längre fram i tiden kan även elektroniken bytas ut mot grön elektronik som är gjord av material 

som är mindre miljöfarliga och möjligen även är fullkomligt biologiskt nedbrytbara. Vissa sonder 

skulle möjligen kunna använda sig av denna typ av komponenter redan idag, men en mer 

utbredd implementering av grön elektronik är inte möjlig i dagsläget.  

13.1 FRAMTIDA STUDIER 

Den framtagna produkten går fortfarande att förbättra i flera avseenden. Inom arbetets tidsram 

var det inte möjligt att göra många iterationer av prototyptesterna för att hitta den optimala 

utformningen för skärmen. Det skulle gå att göra utförligare utforskningar för att se om det finns 

möjlighet att reducera mängden material för att bromsa fallet till önskad hastighet. 
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Materialtjockleken på cylindern skulle kunna optimeras genom att utföra tester och beräkningar 

på de krafter som uppstår när korken trycks in. Om det är möjligt att göra cylinderväggen 

tunnare så skulle det innebära att mindre material krävs och att sonden blir lättare. 

Det går att undersöka hur någon av skalets delar skulle kunna göras i en färg som syns mot 

himmelen, exempelvis orange. Färgningsmetoden som används måste vara kompatibel med 

materialet och får ej hindra biologisk nedbrytning av skalet. 

Studier skulle kunna göras för att undersöka möjligheten att byta ut vissa elektroniska 

komponenter mot mer miljövänliga alternativ, exempelvis grön elektronik.  
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BILAGA 2: MORFOLOGISKA MATRISER 
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BILAGA 3: SKISSER UTIFRÅN KOMBINATIONER AV MEDEL FRÅN DE MORFOLOGISKA MATRISERNA 
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BILAGA 4: CONCEPT SCREENING 
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BILAGA 5: CONCEPT SCORING 
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BILAGA 6: QFDE-MATRISER 
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BILAGA 7: UTVÄRDERING AV RESULTAT IFRÅN QFDEN 
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BILAGA 8: SKÄRMPROTOTYPER  
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BILAGA 9: HOPSANMODELLER  

simulate_cd (del 1)
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BILAGA 10: STABILITETSTESTPROTOKOLL 
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BILAGA 11: KRAVUPPFYLLNAD 

Nr Krav Prioritet Uppfyllt? Kommentar 

1 Allmänna krav     

1.1 Sondens vikt skall understiga 12g Must Ja   

1.2 Under en 50 minuter lång flygning på altituder 

upp till 8000 m skall sonden upprätthålla en 

inre temperatur på minst -40 °C 

Should Ja  

1.3 Vid användning som dropsonde ska sensorn 

vara riktad nedåt 

Should Ja  

1.4 Någon del av sonden ska vara i en färg som är 

synlig mot himmelen 

Could Nej  

 

2 Krav på skalets material     

2.1 Samtliga delar av skalet ska vara helt naturliga 

eller certifierade enligt EN 13432 

Must Ja  

2.2 Den biologiska nedbrytningen av skalet i 

aeroba utomhusmiljöer ska vara skonsam för 

miljön 

Must Ja  

2.3 Skalet ska kunna förvaras och användas utan att 

brytas ned.  

Must Ja  

2.4 Skalets material ska kunna användas vid 

temperaturer kring -40 °C 

Must Ja  

2.5 Skalets material ska tåla att vätas utan nedsatt 

funktion 

Must Ja  

2.6 Skalets material ska vara helt förnyelsebart Could Ja Samtliga material som föreslagits för de olika 

skalkomponenterna består antingen av förnyelsebara 

material, eller material som kan framställas från 

förnyelsebara råvaror.  



137 

 

Nr Krav Prioritet Uppfyllt? Kommentar 

3 Krav på utformning     

3.1 Skalet ska kunna öppnas och stängas Must Ja Skalet kan öppnas och stängas, men kontakten som var 

anledningen till att skalet skulle gå att öppna och stänga 

är nu åtkomlig utan att skalet behöver öppnas.  

3.2 Skalet ska förhindra att elektroniska 

komponenter skadas av fukt 

Must Ja  

3.3 On/off-knappen ska vara åtkomlig Must Ja  

3.4 Sensorn ska vara exponerad för 

omkringliggande luft 

Must Ja  

3.5 Sondens fallhastighet vid ett tryck på 1013 hPa 

ska vara 3-5 m/s för dropsonde och max 10 m/s 

för radiosonde 

Should Ja  

3.6 Skalet ska kunna monteras av en person Should Ja  

3.7 Sonden ska kunna användas av en användare 

med handskar 

Should Ja  

3.8 Skalets komponenter ska gå att tillverka 

manuellt 

Could Ja Cylindern behöver extruderas, men kan kapas till rätt 

längd manuellt 

 

Nr Önskemål Kommentar 

4 Allmänna önskemål  

4.1 Sonden ska ta så lite plats som möjligt vid transport Sonden kan förvaras i ett rör som har en innerdiameter på 2,5 cm 

och en längd som är längre än kretskortet med dess monterade 

komponenter.  

4.2 Sonden ska falla med minimal rotation Skalet har orsakat måttlig rotation vid tester. Då detta önskemål är 

av låg vikt anses skalet vara tillräckligt bra.   
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