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The central theme of this thesis is the product development process.
The main focus of the project has been on the initial stages of this
process. It depicts the systematic and methodical approach which is
essential in order to produce a prototype from a simple idea. The
main goal has been to produce a prototype and then test its
performance and properties in a comprehensive field study. The data
and experiences gained from this study are then to be used as a
foundation for the next steps in the product development process. It
is the goal of this thesis to also produce a conclusive suggestion
for an improved concept.
A visit to a urinoir is often an unpleasant experience. Men miss a
motivating factor to urinate correctly and upheld the hygiene in
public toilets, sometimes with disastrous results. In combination
with alcohol this behaviour often spiral out of control. The
aftermath is disgusting for users and cleaners alike. The goal for
the product is to redefine what a visit to a urinoir is all about.
The product in itself consists of a small unit which is equipped
with a display and sensor. The unit is then placed in the bottom of
the urinoir. When users urinate on its surface a time-based points
system activates and shown on the display. The theory is to motivate
a better behaviour with providing a fun experience for users. The
direct effect of this will lead to improved hygiene and less
cleaning.
Scientific and well recognised methodologies in product development
and project management has served as the foundation for the process
as a whole. In the beginning a detailed planning phase was carried
out which provided a stable ground for the project. In the next face
a comprehensive pre-study was conducted. The goal was to provide the
upcoming stages of the process with invaluable information which in
turn would simplify the concept development immensely.
In the concept development phase a specification of requirements was
developed. A brainstorming session compiled ideas and suggestions
into three final concepts. The concepts were then evaluated from a
set of criteria based in the specification of requirements. A final
concept was selected and designed with the help of SolidWorks. A 3Dprinter then produced a prototype which was tested and improved
until the specifications of requirements was fulfilled.
In the final phase a field study was executed which resulted in some
unsatisfactory complications. One of the two tests were sabotaged
completely and the other test experienced some major wreckage.
Despite this a substantial amount valuable information and
experience was acquired. Through the information gained a systematic
and scientific analysis was conducted which resulted identifying
several important factors regarding both the product and market
opportunities. The main aspects which needed improvement was:
general design and information regarding the purpose of the product
and a construction which improved sealing, positioning and
hydrodynamic properties.
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Sammanfattning
Produktutveckling är det centrala temat i detta examensarbete som utförts av Hannes
Sundbäck och Gustav Vassberg. Examensarbetets förhoppning har varit att ge inblick i
produktutvecklingsprocessen, men främst vägen från idé till färdig prototyp. Huvudmålet
har varit att tillverka en prototyp och därefter utföra en fältstudie där prototypen testas i en
verklig miljö. Information och erfarenheter som fältstudien resulterade i har sedan
utvärderats för att identifiera kritiska faktorer gällande konstruktion, potentiell marknad och
användarvärde. Det slutgiltiga målet har även inkluderat att ge ett konkret förslag på ett nytt
förbättrat koncept.
Dagens pub och nattklubbskultur präglas av ohygieniska toaletter. Besökare saknar en
motiverande faktor för att uppehålla hygien i dessa miljöer och i kombination med alkohol
får detta ofta lavinartade konsekvenser. Syftet med produkten är att omdefiniera vad ett
toalettbesök handlar om och förvandla denna tråkiga miljö till något nytt och roligt.
Produkten i sig är en liten enhet som placeras i urinoaren. Enheten har en display, sensor
och är utrustad med ett integrerat poängsystem. När en användare urinerar på produktens
yta så aktiveras poängsystemet. Teorin bakom produkten är att motivera användare att
urinera bättre genom att erbjuda en rolig upplevelse. Den direkta effekten av detta blir
mindre städning och kostnader.
Projektet har arbetat efter vetenskapliga och välkända metoder inom projekthantering och
produktutveckling. I projektets inledande del utfördes en grundlig planering för att ge en
överblick över projektets magnitud. Efter planeringsfasen utfördes en omfattande förstudie
där ämnen som IP-klasser, hydrodynamik, elektriska komponenter, plastkonstruktion och
tidigare tekniker undersöktes grundligt. Vilka aspekter av dessa ämnen som undersöktes
baserades på deras relevans för projektet i sin helhet.
Ur förstudien föddes en kravspecifikation som sedan varit utgångspunkt för allt arbete i
konceptgenereringen. Idéer och förslag sammanfattades och utvärderades efter
kravspecifikationens krav. Konceptgenereringen inledande del resulterade i tre olika
potentiella koncept. En utvärdering med Pughs-matris fastställdes sedan det optimala
koncept att fortsätta med i produktutvecklingsprocessen. Därefter följde detaljerad
konstruktion i SolidWorks. Projektet har haft tillgång till en 3D-skrivare vilket användes att
skriva ut de olika CAD-modellerna. Efter flertalet tester, som resulterade i ytterligare
konceptförbättringar, togs tillslut en slutgiltig prototyp fram.
Med en prototyp i hand kunde fältstudien påbörjas. Fältstudien utfördes på Västmanlands
och Stockholms Nation i Uppsala. På grund av komplikationer, haverier och undermålig
information så erhöll fältstudien en låg svarsfrekvens. Trots detta kunde flertalet kritiska
faktorer gällande konstruktion, marknad och användarvärde klarläggas. Utifrån denna
information utformades ett förslag på ett förbättrat koncept. De största förändringar för det
nya konceptet var: en attraktivare och mer informativ design, en omkonstruerad
stödkonstruktion, utformningen av en yta som minimerar stänk och slutligen en
konstruktion som förbättrar tätningen.
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1 Inledning
Ohygieniska pissoarer är någonting som präglar dagens restaurang och klubbkultur. En
pissoar i en nattklubbsmiljö är idag ofta illaluktande, smutsig och allmänt oinbjudande. I
och med att denna ogästvänliga miljö är så påtaglig så struntar folk i vanliga normer
gällande renlighet och allmän hyfs. Folk saknar en motiverande faktor för att hålla toaletter
rena och snabbhet är något som prioriteras över allt annat. Produkten som ska utvecklas i
detta examensarbete ska omdefiniera vad ett toalettbesök handlar om. Måste toalettbesök
vara tråkigt, kan det inte istället vara en rolig upplevelse som samtidigt bidrar till att skapa
en mer gästvänlig miljö för alla besökare?

1.1 Problemformulering
Målet är att hitta ett koncept som kan utvecklas till en produkt passande uppdragets
omfattning. Valet måste motiveras och godkännas av Uppsala Universitet. Examensarbetet
skall utföras för att få en djupare förståelse över de produktutvecklingsmetoder som
används vid produktframtagning idag. Det är också viktigt att maskiningenjörer förstår de
olika processerna som sker i en produktutvecklingsarbete då detta är en stor det av vad
yrket handlar om. Produkten som ska konstrueras ska ha en formgivning och funktionalitet
som tilltalar och med hjälp av ett poängsystem motiverar användarna. På detta sätt ska
produkten förhoppningsvis omdefiniera vad ett toalettbesök handlar om och bidra till en
mer gästvänlig miljö där stänk utanför urinoaren inte är ett problem.

1.2 Mål
Projektets mål är i stora drag att skapa en prototyp från en produktidé. Utföra minst en
fältstudie där prototypen testas i en verklig miljö. Syftet med fältstudien är att belysa
kritiska användarbehov samt utvärdera prototypens prestanda. Med denna analys och
utvärdering i hand ska sedan ett konkret förslag på ett förbättrat konceptförslag tas fram.
Mer specifikt delas examensarbetets mål upp i följande delar:




Producera en fysisk prototyp med hjälp av CAD och 3D-skrivare
Fastställa kritiska användarbehov och marknadspotential
Skapa ett förbättrat konstruktionsförslag i form av en CAD-modell

1.3 Avgränsningar
Marknaden - Projektet kommer endast att fokusera på pubar och nattklubbar istället för att
se till alla lokaler där urinoarer kan förekomma. Väl inne på det området har fokus hamnat
på nationer då de är väldigt samarbetsvilliga samt att det är lättillgängliga. Uppsala har flera
nationer och produkten kommer endast att placeras på maximalt två nationer.
Storskalig produktion - Projektet kommer endast arbeta med vissa steg av
produktutvecklingsprocessen. Aspekter som tillhör produktlansering och uppskalning av
produktion kommer alltså inte att ta hänsyn till.
Programmering - Projektet kommer att utelämna denna del helt. Programmeringen sker
med hjälp av en tredje part.
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Prototyp - Projektet kommer endast att ta fram en prototyp. Efter utvärdering och tester
kommer relevanta slutsatser och analyser dras gällande eventuella förbättringar. Ett
optimalt koncept redo för produktlansering kommer inte att utformas.

2

2 Metod
Det finns två huvudsakliga aspekter till ett examensarbete av den här magnituden. Projektet
ska dels hanteras i sin helhet. Det vill säga att hantera och organisera alla ingående
dimensioner av arbetet för att nå uppsatta mål inom utsatt tidsram. Den andra aspekten är
produtvecklingsprocessen, helt enkelt att bedriva ett systematiskt och vetenskapligt arbete
efter beprövade metoder och teorier.

2.1 Projekthantering
Examensarbetet har följt den klassiska projektmall som Bo Tonnquist beskriver i boken
“Project management”1.
1.
2.
3.
4.

Förstudie
Planering
Utförande
Utvärdering/avslutande

I projektets första skede utfördes en detaljerad förstudie. Förstudien har fokuserat på att
samla in relevant fakta som kunde användas för att förenkla produktutvecklingsprocessen.
Källorna till förstudien har främst varit tidigare kurslitteratur, vetenskapliga artiklar men
även till stor del olika komponentdatabaser. I planeringsfasen började projektets
utformning, omfattning, risker och tidsplanering att fastställas med hjälp av kända
planeringsverktyg. “Utförande delen” i det här projektet var den mest omfattande och det
var även här det las störst fokus och tid. Utförande och utvärderings delen av projektet kan
ses som själva produktutvecklingsprocessen.

2.2 Produktvecklingsprocess
Den produktutvecklingsmetod som låg som grund för examensarbetet härstammar från
Ulrich & Eppingers produktutvecklingsprocess som beskrivits i deras bok Product Design
and Development. Den bygger på iteration av sex steg2 som visas i Figur 2.1 nedan.

Figur 2.1 Produktutvecklingsprocess
För att arbeta efter denna metodik så var det av största vikt att upprätta ett samarbete med

1
2

Tonnquist, Bo, 2004. Project management, 16.
Ulrich & Eppinger, 2014, Produktutveckling: Konstruktion och design, 293.
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en intressent där produkten kunde testas i en verklig miljö men även samtidigt möjliggöra
återkoppling med kunden/användaren.

2.3 Moment
I de olika steg som beskrivs av projektmallen samt Ulrich & Eppingers metod så ingår
flertalet moment. För att ge en klarare och mer detaljerad bild över hur arbetet egentligen
har gått till så beskrivs därför huvudmomenten i kronologisk ordning nedan.
2.3.1 Projektplanering
Med hjälp av ett Gantt-schema (flödesschema för att beskriva olika faser) och WBSschema (Work breakdown structure, hierarkisk trädstruktur för att strukturera upp arbeten)
erhölls en bättre förståelse över projektets omfattning och tidsram. Med hjälp av verktygen
strukturerades arbetet upp och det var enklare att överblicka projektet och se vilka delar
som var väsentliga att arbeta med och vid vilken tidpunkt det borde ha varit klart.
2.3.2 Nulägesanalys
För att se hur det såg ut i dagsläget på den marknad projektet riktade sig mot gjordes en
nulägesanalys. Den befintliga miljön som produkten skulle vistas i observerades och
utvärderades. Syftet var främst att bestämma eventuella problem och utmaningar som
projektet stod inför.
2.3.3 Förstudie
Efter förstudie om plastkonstruktion, IP-klasser och andra närliggande områden studerats
och analyserats genererade det en hel del klarhet till projektet. Ju mer information som
erhölls desto enklare blev projektet att genomföra. Studien gjorde att en bred kunskapsbas
erhölls och man fick då bredare förståelse över hur produkten bör utvecklas och tillverkas
för att täcka de krav som ställs.
2.3.4 Kravspecifikation
I utformandet av kravspecifikationen togs informationen från förstudien och nulägesanalys
i stor beaktning. Med kraven på produkten erhölls ett grepp inom vilka ramar som
produkten skulle utvecklas. Specifikationen innehöll till slut tekniska, funktionsmässiga,
designmässiga och användarkrav.
2.3.5 Konceptgenerering/Brainstorming
Verktyget brainstorming är mycket känt inom produktutveckling3, där syftet var att på ett
öppet och fritt sätt skapa många idéer oavsett om detta är realiserbara eller inte. Det
finns många olika varianter av brainstorming men syftet är detsamma, att arbeta kring
problemet eller uppgiften. Idén här var att tanken skulle få löpa fritt där spontanitet
uppmuntrades för att få en kvantitet av idéer som senare kunde utformas till en kvalitativ
idé. Brainstormingen levererade i slutändan tekniska lösningar för produkten och en klarare
bild över relationerna mellan komponenterna erhölls.

3

Editorial Team, Mind Tools, www.mindtools.com/brainstm
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Med hjälp av konceptgenereringen och brainstormingen togs flertalet koncept fram med
utgångspunkt från kravspecifikationen. De hade sina likheter men också olikheter. Först
och främst såg genereringen till teknisk funktionalitet så att produkten gjorde det den ska
göra men sedan varierade designen samt produktens sammansättning av komponenter och
material. När det fanns ett urval av koncept erhölls konkret bild över vilka parametrar som
det slutliga konceptet borde innefatta.
2.3.6 Konceptutvärdering och Pughs matris
De framtagna koncepten utvärderades och analyserades i detta steg. Återigen kopplades det
till kravspecifikationen samtidigt som Pughs matris kom till användning för att få fram ett
optimalt koncept4. Här ställdes samtliga koncept i relation till de olika kraven samt den
relevanta information som erhållits från förstudierna. Utifrån metoden erhölls de koncept
som troligtvis var den bästa vägen att gå förutsatt att korrekta krav har satts på produkten.
Matrisen var aningen subjektiv men det gav en relativt snabb och tydlig bild över det bäst
lämpade konceptet för vidareutveckling.
2.3.7 Konceptval och förbättringsåtgärder
Efter utvärderingen gjordes ett konceptval, här valdes det mest optimala konceptet och
analyserades ytterligare. Detta för att få grepp om det fanns förbättringsåtgärder eller om
det skulle gå direkt till konstruktion. Förbättringsåtgärderna syftade på att endast göra
mindre förändringar av konceptet.
2.3.8 Design systemnivå och detaljerad design.
Med ett optimalt koncept i hand användes SolidWorks för att skapa en konstruktion.
Produkten skapades med hjälp av de komponenter som valts ut och det var även i det här
steget som programmeringen skedde. Här konstruerades flertalet prototyper som skrevs ut
av en 3D skrivare och som blev ihopsatt med övriga komponenter.
2.3.9 Test och förbättring av koncept
När första generationens prototyp var färdigställd började tester att implementeras. Med
tester som utfördes i hemmet kunde produktens design och egenskaper utvärderas och
analyseras. I detta skede testades vattentäthet genom att hålla produkterna under vatten med
papper inuti dom för att se om pappret efter ett tag blev fuktigt eller blött. Snäppförbanden
testades också genom att böja dom åt olika håll för att se deras styvhet och hållfasthet. På
gängorna utfördes också drag och trycktest för att se hur de förhöll sig till dessa
förhållanden. Därefter kom andra generationens prototyp att skrivas ut med hjälp av 3Dskrivare. Med nya prototypen utfördes liknande test för att fastställa förbättring.
2.3.10 Fältstudie
En fältstudie är också en del av test och förbättring för produktutvecklingsarbetet. Detta var
tester som gjordes i naturliga miljöer, till skillnad från hemmet där det skapades artificiella
miljöer. Studien utfördes dels med hjälp av observationer och kommunikation med
användarna men även med hjälp av ett digitalt frågeformulär. Fältstudien gav en tydligare
bild över användarnas krav och hur de ska utformas på bästa sätt.
4

Mc Dermott, David, How To Use The Pugh Matrix, www.decision-making-confidence.com.
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2.4 Verktyg inom produtvecklingsprocessen
Mjukvara och verktyg som använts under hela projektets gång är SolidWorks, Eagle och en
3D-skrivare. Med SolidWorks har all konstruktion och modellering skett. Här har problem
och svårigheter kunnat identifieras innan några pengar har spenderats på att ta fram en
prototyp. När en CAD-modell byggts upp i SolidWorks har denna fil sparats i ett STLformat vilket är det format som kan kommunicera med 3D-skrivaren som projektet haft
tillgång till. Tillsammans med 3D-skrivaren medföljer ett program för kalibrering av 3Dutskriften. Med programvaran har 3D-skissen lagts in och kalibrerats för bästa utskrift.
Sedan har data skickats till skrivaren som bygger prototypen. Efter att en prototyp erhållits
börjades det arbeta med komponenterna som ska vara inuti konstruktionen. Alla enheter har
lötts ihop med hjälp av ett mönsterkort som utvecklats i programmet Eagle. I programmet
har det skissats ut vilka komponenter som finns och vilka vägar som måste skapas på
kortet. Dessa mönsterkort kan köpas färdiga men de är onödigt stora då de inte är
utformade för ett specifikt syfte. Därför byggdes egna mönsterkort i Eagle som endast
tillgodosåg projektets nödvändiga egenskaper vilket då gjorde de väsentligt mindre. Korten
tillverkades sedan av ett företag som heter PCBWAY.
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3 Förstudie
En litteraturstudie har utförts på väl utvalda områden. Syftet är att förse projekt med
värdefull kunskap gällande tekniska möjligheter samt belysa faktorer som kan komma att
påverka produktutvecklingen i sin helhet. Genom att bygga upp en teoretisk referensram
samt kunskap inom utvalda områden så kan utvecklingen av en prototyp utföras med större
kompetens och enkelhet. Eftersom prototypen ska vistas i en ogästvänlig miljö som också
innehar konstruktionsmässiga begränsningar så har passande områden valts ut för att
säkerhetsställa att relevant information införskaffas.

3.1 IP-klasser
Hur väl en produkt är skyddad mot inträngande föremål, korrosiva ämnen samt vatten/fukt
kan avgöras med hjälp av IP-klassning som syns i figur 3.1. Klassificeringen går från
skalan noll till tio. Ju högre upp på skalan desto mer motståndskraftig är produkten mot
ovannämnda medium. Dessa kapslingskrav används främst för produkter som ska användas
i ogästvänliga miljöer som t.ex. utomhus eller under vatten. Produkter som måste erhålla en
stor tillförlitlighet under dessa omständigheter måste då uppfylla ett visst krav på IP-klass
för att minimera risken för kortslutning eller haveri. För att erhålla en viss IP-klass så utförs
inkapsling tester som utgår från den europeiska standarden EN 60259 som är densamma
som den svenska standarden SS EN 60259. Kapslings klassificering skrivs enligt formeln
IP-XZ. Där X är graden av skydd mot inträngande föremål (damm, små partiklar samt
mindre föremål) och Z är graden av skydd mot fukt och vatten. För att klassificeringen ska
godkännas så får inget vatten eller fukt tränga in i sådan mängd, eller på ett sådant ställe, att
produktens drift eller säkerhet påverkas. I tabell 3.1 och 3.2 nedan tydliggörs kraven för
respektive IP-klass.5

5
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Tabell 3.1 Testkrav gällande vatten och fukt enligt SS EN 602596
Klassificering

Test (enligt SS EN 60259)

IP-X0

Oskyddad

IP-X1

Kapseln exponeras för droppande vatten i 10 min. Vattenflödet är 1 mm/min.

IP-X2

Kapseln exponeras för droppande vatten i 4 intervaller som är 2,5 minuter långa.
Vattenflödet är 3 mm/min. Kapseln testas i 4 olika lägen, max 15⁰ från normal vinkeln.

IP-X3

Kapslingen exponeras för strilande vatten under 10 min. En strilbåge används där varje dysa
har ett vattenflöde på 0,07 l/min.
Ett standardiserat spridarmunstycke kan även användas, då är exponeringstiden 1 min/m2 ,
men minst 5 min. Vattenflödet ska då vara 10 l/min.
Vattenstrilningens angreppsvinkel är för båda fallen 60° från lodlinjen.

IP-X4

Kapslingen exponeras för strilande vatten under 10 min. En strilbåge används där varje dysa
har ett vattenflöde på 0,07 l/min.
Ett standardiserat spridarmunstycke kan även användas, då är exponeringstiden 1 min/m2 ,
men minst 5min. Vattenflödet ska då vara 10 l/min.
Vattenstrilningen utförs från alla vinklar.

IP-X5

Kapslingen beskjuts med en vattenstråle (∅6,3 mm) under minst 3 min (alternativt 1
min/m2 ) från ett avstånd på 2,5-3 m. Vattenflödet är 12,5 l/min.

IP-X6

Kapslingen beskjuts med en vattenstråle (∅12,5mm) under minst 3 min (alternativt 1
min/m2 ) från ett avstånd på 2,5-3 m. Vattenflödet är 100 l/min.

IP-X7

Kapslingen sänks ner i en vattenbehållare på 1m djup i minst 30 min.

IP-X8

Kapslingen sänks ner i en vattenbehållare och testas där efter kundens specifikation gällande
tid och vattentryck.

För att klassificeringen ska godkännas så får det inträngande materialet/objektet inte helt
tränga in i kapslingen samtidigt som tillfredsställande avstånd bibehålls till
spänningsförande och rörliga delar. Damm och små partiklar får inte heller tränga in i
sådana mängd, eller på sådan plats, att produktens drift och säkerhet påverkas. För att
erhålla IP-6X krävs det dock att inget damm trängt in i kapslingen, den ska alltså vara helt
förslutande.

6
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Tabell 3.2 Testkrav gällande inträngande föremål och partiklar enligt SS EN 602597
Klassificering

Test (enligt SS EN 60259)

IP-0X

Oskyddad

IP-1X

En sfär (∅50 mm) trycks mot kapslingens alla öppningar med tryckkraften 50 N.

IP-2X

En sfär (∅12,5mm) trycks mot kapslingens alla öppningar med kraften 30 N och ett
standardiserat provfinger
(∅12mm) trycks mot kapslingens alla öppningar med en kraft på 10 N.

IP-3X

En standardiserad provsond (∅2,5mm) trycks mot kapslingens alla öppningar med en kraft
på 3 N.

IP-4X

En standardiserad provsond (∅1mm) trycks mot kapslingens alla öppningar med en kraft på
1N.

IP-5X

Kapslingen utsätts för finkornigt cirkulerande talkpulver i en dammkammare under en
tidsperiod på 2-8 h. Tiden beror på produktens förutsättningar och specifikationer.
Provningen utförs med 20 mbar undertryck och en luftcirkulation på max 60 volymer/h. I
vissa fall kan produkten testas utan undertryck.
Utöver detta trycks en standardiserad provsond (∅1mm) mot kapslingens alla öppningar med
en kraft på 1 N.

IP-6X

Kapslingen utsätts för finkornigt cirkulerande talkpulver i en dammkammare under en
tidsperiod på 2-8 h. Tiden beror på produktens förutsättningar och specifikationer.
Provningen utförs med 20 mbar undertryck och en luftcirkulation på max 60 volymer/h.
Utöver detta trycks en standardiserad provsond (∅1mm) mot kapslingens alla öppningar med
en kraft på 1 N.

3.2 Plastkonstruktion
Plastkonstruktion är ett oerhört brett ämne där all information som finns att tillgå inte är
relevant för just det här examensarbetet. Eftersom projektet förlitar sig på användandet av
3D-skrivare så blir områden som formsprutning särskilt irrelevant. Litteraturstudien inom
detta fält är därför avgränsat till vissa specifika områden som kommer ha stor vikt för
utformningen av produkten. De områden som valts ut är:



Snäppförband
Vattentätning

Vid massproducering av produkten så hade ju kunskap gällande material och formsprutning
varit av stor vikt. Men med tanke på examensarbetets uppsatta mål och avgränsningar så
antas detta vara utanför examensarbetets omfattning.

7
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3.2.1 Snäppförband
För att koppla ihop två olika delar med varandra så är en av de vanligaste metoderna att
använda sig av snäppförband. Snäppförband kommer i många olika former och storlekar
som illustreras i Figur 3.1.

Figur 3.1 Exempel på olika snäppförband8
Beroende på hur snäppförbandet konstrueras så kan olika egenskaper uppnås. Ett enkelt
exempel på detta redovisas i Figur 3.2. Den ena modellen har ett “snäpphuvud” med snäva
vinklar medan den andra modellen har mer avrundade hörn och kanter. Effekten av detta
blir att den ena modellen är demonterbar medans den andra är låst och svår att få upp. En
snäppvinkel under 90° gör låsningen demonterbar. För att åstadkomma det resultat som
passar produktens behov bäst är det därför viktigt att ta vissa konstruktionsparametrar i
beaktning.

Figur 3.2 Två exempel på olika konstruktioner av snäppförband
Att rörelsen för snäppmoment ligger inom det elastiska området är av högsta vikt. Om
rörelsen ligger utanför detta området så kommer plastiskt deformation att uppstå på
snäppförbandet, vilket sällan är önskvärt. Vid alltför hög plastisk deformation så blir ju
även det oundvikliga resultatet att snäppförbandet går sönder. För att säkerhetsställa att
snäppmomentet håller sig inom det elastiska området så kan benlängden räknas ut som en
funktion av tjockleken och snäpphöjden. Relationen mellan benhöjd, tjocklek och
snäpphöjd illustreras i Figur 3.3.

8
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Figur 3.3 Benlängden som en funktion av snäpphöjden och tjockleken9
Förutom att ta hänsyn till hur olika konstruktionsmässiga parametrar relaterar till varandra
så spelar även själva formen på snäppförbandet stor roll. I Figur 3.4 visas två olika profiler
på snäppförband. De belastas båda med samma kraft P och har samma förskjutning i y-led.
Den stora skillnaden är att den översta modellen har en jämn tvärsnittsarea igenom hela
modellen medan den nedre modellens tvärsnittsarea minskar med längden. De svarta linjer
som går horisontellt i profilerna visar hur belastningen sprids ut genom hela modellen. Det
man då kan se är att den översta modellen har en ojämnare fördelning av denna kraft vilket
ger stor belastning på de yttre fibrerna. Den undre modellen har mer parallella svarta sträck
vilket tyder på en jämnare fördelning av belastningen10.

Figur 3.4 En bild tagen med polariserat ljus på två olika snäppförband11
Sammantaget så använder den övre modellen 17% mer material och upplever en 46% större
påfrestning än den optimala modellen (nedre profilen).
9

Profilgruppen, snäppförband, www.profilgruppen.se
Bayer MaterialScience, Snap-Fit Joints for plastics, http://fab.cba.mit.edu.
11
Bayer MaterialScience, Snap-Fit Joints for plastics, http://fab.cba.mit.edu.
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Om man använder sig av en avtagande tjocklek så är tumregeln att vid snäpphuvudets
början bör tjockleken ha minskat med max 50% av det som den var från början. Om man
har alla parametrar tillgängliga så kan man beräkna den maximala förskjutningen för de
olika modellerna. I Figur 3.5 kan man se att den maximala förskjutningen i y-led ökas med
ca 38% när tjockleken avtar med 50%12.

Figur 3.5 Två olika modeller med beräkning för den maximala förskjutningen
3.2.2 Tätning
Vattentätning kan beskrivas som att förhindra ett medium för att läcka till ett annat
utrymme. Att vattentäta en demonterbar plastkonstruktion innebär flertalet utmaningar.
Både material och öppningar måste kunna motstå vatten och fukt till den grad som utsatt
IP-klassificering beskriver. Beroende på enhetens utformning och specifikationer så finns
det olika sorters tätningsmetoder att applicera. Man kan dela upp de olika
tätningsmetoderna i olika begreppspar13:

12
13



Beröringsfria eller berörande tätningar: Beröringsfria tätningar utnyttjar ett
spärrmedium för att uppnå önskad tätning. Det sker alltså ingen fysisk kontakt
mellan tätningskonstruktion och den yta som tätas mot.



Statiska eller rörliga tätningar: Med en helt statisk tätning menas det att inga
rörelser förekommer mellan de ytor som ska tätas. Statiska tätningar är betydligt
mer effektiva och enkla att utforma än rörliga.



Radial eller axialtätningar: Beroende på om rörelsen är roterande eller axiell vid
tätningsytan så används respektive tätning.

Bayer MaterialScience, Snap-Fit Joints for plastics, http://fab.cba.mit.edu.
Olsson, Karl-Olof, 2006, Maskinelement, sidan 148.
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Den vanligaste indelningen är dock i beröringsfria och berörande tätningar14.
Begreppsparen är inte helt skilda från varandra utan man kan t.ex. ha en beröringsfri
radialtätning. Ett exempel på detta är en så kallad radial spalttätning. Grundkonstruktionen
består helt enkelt av en smal spalt mellan hål och axel. I denna smala spalt pumpas sedan ut
ett spärrmedium som hindrar andra medium från att ta sig igenom utrymmet. I Figur 3.6
visas en genomskärning på tätningskonstruktionen hos en elektrisk generator som ska
förhindra att vätgas läcker ut till luften15.

Figur 3.6 Radial spalttätning av vätgas
Berörande tätningar, eller elastomertätningar som de också kallas, är en tätning som
utnyttjar en mjuk del av gummi eller plast som tätningsmekanism. Det finns en hel uppsjö
av olika utformningar beroende på om tätningen ska vara statisk, rörlig, radial eller axial.
En av de vanligaste tätningarna är O-ringen. Den är i regel gjord av någon sorts gummi.
Beroende på dimensioner och temperatur samt kemiska förhållanden så används olika
sorters material. För att täta så placeras O-ringen antingen i ett spår eller hus och pressas
sedan mot den yta som den ska täta mot. I Figur 3.7 kan detta observeras tydligare16.

Figur 3.7 Olika exempel på tätning med O-ring

14

Olsson, Karl-Olof, 2006, Maskinelement, 147.
Olsson, Karl-Olof, 2006, Maskinelement, 145.
16
Olsson, Karl-Olof, 2006, Maskinelement, 151.
15
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När O-ringen deformeras så trycks den ut i det spår eller hus som den är placerad i. Det är
detta tryck som hindrar läckage. När ringen deformeras så uppstår en tryckskillnad vilket
gör att O-ringen pressas mot den ena sidan av spåret. I Figur 3.8 illustreras detta tydligare17.

Figur 3.8 Deformation av O-ring under tryckskillnad
Det finns även olika sorters läpptätningar. De består av en mjuk del, kallad läpp, som med
ett lätt tryck pressas mot axel eller hus och skapar på så sätt en smal spalt som hindrar
mediet från att passera. För att öka trycket kan man använda antingen en fjäder eller snett
ställda vingar som förstärker tätningen. I Figur 3.9 visas en axial och en radial
lapptätning18.

Figur 3.9 Tre olika exempel på en läpptätning
V-ringar är en tätning som utnyttjar samma princip som läpptätningar men består istället av
en solid kropp av gummi. Tätningsläppen på profilen trycks mot huset medans den
resterande kroppen appliceras på axeln, vilket håller tätningen på plats. Fördelen med denna
sorts tätning är att den kan anpassas till geometriska avvikelser som t.ex. axialförskjutning
och snedhet mot den yta som den ska täta mot. Figur 3.10 illustrerar konceptet
grundligare19.

17

Olsson, Karl-Olof, 2006, Maskinelement, 152.
Olsson, Karl-Olof, 2006, Maskinelement, 153.
19
Olsson, Karl-Olof, 2006, Maskinelement, 154.
18
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Figur 3.10 Tätning med V-ring
Packboxar eller packningar är också en vanlig tätning som syns i figur 3.11. Vanligtvis
består en packningen av ett antal ringar som är impregnerade med ett medel för att avvisa
vätskor och minska friktion. Vanligaste appliceringen är vid tätning mot vatten. Packningen
pressas mellan två ytor för att uppnå tätning. Ju hårdare tryck desto bättre tätning men även
desto större friktion.

Figur 3.11 Exempel på tätning med en packbox
Sammantaget är det statiska tätningar som är mest applicerbara för projektet. Här ingår
bland annat O-ringar. Men det finns även andra alternativ. Gängor kan t.ex. utrustas med ett
speciellt tätelement. Antingen med gängtejp eller något annat tätmedel. En annan metod
som används i bland annat ångturbinhus är att använda en applicera en kletig massa som
stelnar och sedan pressas ihop och på så sätt jämnar ut alla yt-ojämnheter som finns20.

3.3 Komponentundersökning
Tekniska komponenter som är relevanta för detta projekt finns i många olika former och
utgår ofta från olika sorters teknik. För att bredda kunskaperna gällande tekniska
möjligheter samt förenkla konceptutvecklingen så har en fördjupande undersökning utförts
gällande de huvudkomponenter som produkten kommer bestå av. Huvudaspekter för
produkten där komponentval antas vara av högsta vikt är; Vilken strömkälla som ska

20

Olsson, Karl-Olof, 2006, Maskinelement, 155.
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användas, vilken sensor som är mest effektiv samt vilken sorts display som passar bäst med
avseende på produktens kravspecifikation och konstruktionsmässiga restriktioner.
3.3.1 Strömkälla
Att förse produkten med el genom en vägganslutning hade varit optimalt då man slipper
konstruktionsmässiga utmaningar som kommer med en batteridriven produkt. I detta fall
anses dock en vägganslutning inte vara möjligt då de flesta toaletter helt enkelt inte har
eluttag. Produkten kommer alltså att utnyttja batterier som primär strömkälla. Batterier
finns i många olika former och består även av olika kemiska uppsättningar vilket förser
dom med en mängd olika sorts egenskaper. De huvudsakliga formerna är cylindriska,
rektangulära, prismatiska eller i form av knappceller. De huvudsakliga kemiska ämnena i
batterier är alkaliska, litium, magnesium och nickel. Dessa kombineras ofta med något
annat ämne som t.ex. en metall eller en polymer för att ge batteriet speciella egenskaper21.
Knappceller är små runda batterier som varierar mellan 5-25mm diameter och 1-6mm i
höjd. De används i stor utsträckning världen över och man hittar dom främst i små portabla
elektroniska enheter som t.ex. miniräknare och armbandsur. Ett knappcellsbatteri med en
litiumkärna kan producera upp till 3V spänning medan andra uppsättningar som
magnesium, zink och alkaliska batterier ger en maximal spänning på 1.5V. Ett av de
vanligaste litium batterierna idag är CR2032. Modellen används i stor grad för att driva
olika elektriska enheter som är energisnåla. Nackdelen är nämligen att knappcellsbatterier
har en hög inre resistans vilket gör att kapaciteten försämras rejält vid kontinuerlig ström.
Strömmen måste därför vara pulserande för att bibehålla kapaciteten. De är inte heller
återladdningsbara och kräver särskilda hållare22.
Cylindriska och rektangulära batterier är de mest populära och allmänt kända batterierna
som finns i omlopp idag. De är större än knappcellsbatterier och har standardiserade
storlekar. De används i alla möjliga vardagliga enheter som t.ex. fjärrkontroller, ficklampor
och miniräknare. Beroende på kemisk uppsättning så kan man få olika spänning och
kapacitet. Men skillnaden mot knappcellsbatterier är att de även kan vara
uppladdningsbara23.
Prismatiska batterier återfinns främst i enheter som kräver en stor ström och spänning. De
är även uppladdningsbara, lätta och har hög effektivitet. Några exempel på produkter som
har denna energikälla är övervakningskameror, smartphones och laptops. Nackdelen är att
de är ostabila om det inte innesluts korrekt och de är även dyra24.
De olika batteriernas mest avgörande egenskaper har samlats i Tabell 3.3. Kapaciteten
(mAh) beskriver i stort sett hur mycket energi som kan förvaras i batteriet. Ett vanligt
missförstånd är dock att tro att batteriet med högst kapacitet ger längst livstid och högst
ström. Detta avgörs främst av effektiviteten (C). Beteckningen C står för C-rate, vilket
beskriver den takt som batteriet kan urladdas i förhållande till sin kapacitet. För enkelhetens
21

Battery Solutions, Battery Types, www.batterysolutions.com.
Lady Ada, Lithium batteries and coin cells, 2015, https://learn.adafruit.com/all-about-batteries/.
23
Lady Ada, Alkaline, 2015, https://learn.adafruit.com/all-about-batteries/.
24
Lady Ada, Li-lon and Lipoly, 2015, https://learn.adafruit.com/all-about-batteries/.
22
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skull kan man säga att det är “urladdningstakten”. Ett batteri som har kapaciteten 1Ah och
effektiviteten 1C kan ge en ström på 1A under 1 timma. Om effektiviteten är 0.5C kan
batteriet bidra med 500mAh under 2h och så vidare25. I Tabell 3.3 listas de olika
batteriernas egenskaper. I Tabell 3.4 kan man finna en sammanfattning över nackdelar samt
fördelar för de olika batterierna.

Tabell 3.3 Egenskaper för olika sorters batterier
Typ av batteri

Kapacitet (mAh)

Max
Spänning (V)

Effektivitet (C)

Energidensitet (Wh/kg)

Knappcell (Litium)

220-1000

1,5 3V

0,005

270

Cylindriska/
Rektangulära (AAA storlek)

1000-3000

1,2-9

0,1-0.2

60-100

Prismatiska

750

3,6–7,2

1-10

126-185

Tabell 3.4 Fördelar och nackdelar för olika sorters batterier
Typ av
batteri

Fördelar

Nackdelar







Små och lätta
Hög spänning
Billiga
Kan enkelt kopplas samman
Säkra






Låg effektivitet
Dålig kapacitet vid kontinuerlig
ström
Svårare att montera
Ej uppladdningsbara

Cylindriska/
Rektangulära
(AAA storlek)







Säkra
Billiga
Enkla att använda
Kan enkelt kopplas samman
Uppladdningsbara (vissa
sorter)





Stora
Låg spänning
Låg energikapacitet

Prismatiska






Hög effektivitet
Hög spänning
Lätta och små
Hög energidensitet




Instabila
Dyra

Knappcell (Litium)

25

Lady Ada, Power capacity and power capability, 2015, https://learn.adafruit.com/all-about-batteries/.
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3.3.2 Sensorer
För att produkten ska kunna registrera när någon använder produkten måste enheten förses
med en sensor. Det finns många olika typer av sensorer såsom rörelsesensor,
temperatursensor, radarsensor, IR-sensor, vibrationselement osv. Det går dock att dela upp
dessa olika sensorer i olika grupper. De sensorer som undersöks i denna litteraturstudie är
följande26:





Beröringsfria kapacitiva givare
Temperatursensorer
Fotoceller
Kraftgivare

Flera av dem här sensorerna fungerar i teorin för den typ av syfte som produkten skall ha.
Sensorn bör helst vara av mindre typ och vara relativt billig då en eftersträvan efter en så
billig produkt som möjligt finns. Sensorn behagas också vara enkel att installera.
3.3.3 Kapacitiva givare
Kapacitiva givare är sensorer som registrerar en signal när förändring sker i dess
kapacitans, en sådan givare syns i figur 3.12. Kapacitans beskriver hur två ledande föremål
med ett avstånd mellan dom reagerar på en spänningsskillnad. Kapacitans givare är enkelt
sagt uppbyggda på så sätt att vid den främre delen så återfinns två elektroder. Med hjälp av
en svängningskrets så skapas ett kapacitivt fält mellan dessa elektroder. När ytterligare ett
spännings ledande föremål påverkar detta fält så börjar de positiva och negativa
laddningarna att röra sig fram och tillbaka vilket då registreras av givaren27.

Figur 3.12 Förenklad överblick över en kapacitiv givare
26
27

Agarwal, Tarun, Know all types of sensors, https://www.elprocus.com/types-of-sensors-with-circuits/.
Wang, David, 2014, Basics of capacitive sensing and applications, http://www.ti.com/SNOA927.
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En vanlig applikation för denna sorters sensorer finner man bland annat i smartphones. När
fingret, som är ledande, närmar sig detta kapacitansfält så skapas en alternativ spänning
vilket förändras kapacitansen vilket detekteras av givaren. Om man t.ex. har en vante på sig
som inte är har samma ledningsförmåga så registreras ingen förändring. Kapacitiva givare
är alltså beröringsfria och detekterar alla föremål/medium som leder spänning och kommer
inom avkänningsområdet. Det är alltså inga krafter som verkar mellan givaren och det
detekterande föremålet/ämnet28.
3.3.4 Temperatursensorer
Temperatursensorer används till både vardagliga industriella ändamål. Det finns många
olika typer av temperatursensorer som alla har sina fördelar respektive nackdelar. Man kan
dock dela upp temperatursensorer i två huvudgrupper; kontakt sensorer och beröringsfria
sensorer. De temperatursensorer som antas vara relevant för detta projekt och därför
undersöks i denna litteraturstudie är29:



Termistor/RTD-termometer
IR-sensor

Den enda sensor som är beröringsfri är IR-sensorn. Resterande sensorer kräver
direktkontakt med det medium som ska mätas för att fungera. En termistor och en RTDtermometer (Resistance Theromometer Detector) fungerar båda efter samma princip. De
består av halv ledande material som har blivit utsatt för sintring för att åstadkomma stora
skillnader i resistans proportionellt till små förändringar i temperatur. Man leder en
spänning genom sensor och när man spänningen minskar eller ökar, alltså när resistansen
ökar/minskar, så registreras en signal. Termistorer kan delas upp i två olika sorter.
Nämligen NTC (Negative Temperature Coefficient) eller PTC (Positive Temperature
Coefficient). Hos termistorer som är enligt NTC modellen så sjunker resistansen när
temperaturen ökar. Hos PTC-modeller är effekten den motsatta. Den stora skillnaden
mellan termistorer och RTD-termometrar är att dels så är RTD-termometrar gjorda av
endast metaller medan termistorer till största del är gjorda av keramer eller polymer.
Termistorer är även mer precisa men fungerar under ett mycket mindre temperaturintervall,
nämligen mellan minus 90⁰ till 130⁰ . Några fördelar med termistorer är bland annat att de
är pricksäkra och känsliga. Nackdelarna är att de ofta kräver ett komplicerat
kopplingsschema, dyra samt att de har hög energiåtgång när de är i drift30.
IR-sensorer använder sig av en detektor som är kalibrerad för att fånga upp vissa
våglängder inom spektrumet för infraröd strålning. En LED producerar en våglängd som är
identisk med den som detektorn är inställd att leta efter. När ett objekt då närmar sig sensor
så kommer en viss del av strålningen “studsa” tillbaka mot detektorn som då sänder ut en
signal när intensiteten går över ett utsatt värde. I Figur 3.13 illustreras detta tydligare.

28

Wang, David, 2014, Basics of capacitive sensing and applications, http://www.ti.com/SNOA927.
Electronics Tutorials, Temperature Sensors, http://www.electronics-tutorials.ws.
30
Soltero, Manny, 2015, what are you sensing? https://e2e.ti.com/blogs_.
29
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Figur 3.13 Hur en IR-sensor fungerar31
En IR-sensor kan mäta av allt som emitterar infraröd strålning, vilket är i stort sett alla
vardagliga objekt och ämnen32. Några fördelar med IR-sensorer är att de kan känna av
förändringar inom ett stort område och är även snabba och bra på att upptäcka rörelse.
Nackdelarna är att de är oerhört dyra och har svårt att upptäcka skillnaden på objekt som
har samma temperatur33.
3.3.5 Fotocell
Fotoceller fungerar väldigt likt IR-sensorer men istället för att mäta infraröd strålning så
detekterar de istället ljus. De vanligaste av dessa fotoceller är de där mottagaren eller
reflektorn är separerad från den emitterande enheten, se figur 3.14.

31

Agarwal, Tarun, IR sensor circuit diagram and working principle, www.elprocus.com
Agarwal, Tarun, IR sensor circuit diagram and working principle, www.elprocus.com
33
Johnson, Steve, 2017, Advantages and disadvantages IR detectors, www.sciencing.com
32

20

Kap 3. Förstudie

Figur 3.14 Två exempel på fotoceller34
Nackdelen med dessa modeller är dock att de kan ha problem när det kommer till att
upptäcka transparenta material. Direktavkännande fotoceller är därför att föredra när man
har att göra med transparenta material. I figur 3.15 illustreras denna metod.

Figur 3.15 Direktavkännande fotocell
Det emitterande elementet kan bestå av antingen laser, vanligt ljus eller fiberoptik.
Nackdelen med vanligt ljus är att det kan bli problem att upptäcka udda former och
skepnader. Det intensiva ljuset från en laser är då istället att föredra. En laserstråle ger även
en betydligt högre precision, är tåligare mot smuts och det är enklare att ställa in
användningsområdet då lasern är synlig för blotta ögat. Det fiberoptiska alternativet är mer
komplicerat men har sina fördelar. Man erhåller en oerhört hög precision och den tar även
väldigt liten plats35.
3.3.6 Kraftgivare
Kraftgivare utnyttjar de egenskaper vilket vissa kristaller besitter36. Dessa egenskaper
kallas piezoelektricitet och piezoresistans. Ungefär tjugo stycken naturligt förekommande
mineraler besitter piezoelektricitet. Piezoelektricitet innebär att när mineralen deformeras så
omsätts mekaniskt arbete till elektricitet, det här visas i figur 3.16. Denna egenskap
fungerar även åt andra hållet; elektricitet omsätts till mekaniskt arbete. Effekten uppstår
34

Johnson, Steve, 2017, Advantages and disadvantages IR detectors, www.sciencing.com
Acumo, Generell information om Fotoceller, www.acumo.se
36
Joe, 2009, Piezoelectric Ceramic & Film, http://sensorwiki.org
35
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eftersom speciella piezo kristaller sätts i självsvängning vid mycket exakta spänningar och
frekvenser. En kraftgivare detekterar alltså upp denna spänning som uppstår. Piezoresistans
är ett liknande fenomen men grundar sig i att resistansen ökar vid kraftig deformation av en
ledare. Alla material får dock en ökad resistans vid deformation. Ett enkelt exempel på
detta är när man förlänger en koppartråd. Dess tvärsnittsarea minskar, vilket gör att
resistansen minskar. Men hos mineraler som piezoresistiva egenskaper så är resistans
ökningen betydligt större och har inte att göra med förändringar i längd och tjocklek.

Figur 3.16 Ett piezoelektriskt material som utsätts för deformation
När man pratar om kraftgivare pratar man ofta om piezoelement. Dessa är tunna membran
som återfinns i många olika storlekar och tjocklekar. De återfinns i en mängd vardagliga
föremål såsom radio, tv-apparater och alarmklockor. Fördelarna med piezoelmenten är
många: de har hög precision, billiga, enkla att använda, låg energiförbrukning och det är
enkelt att modifiera känslighet. Nackdelarna är att eftersom de utsätts för direkt kontakt och
deformation så är livstiden begränsad. De är även temperaturkänsliga vilket kan försämra
deras precision37. En summering av fördelar respektive nackdelar för alla olika sensorer
återfinns i Tabell 3.5 nedan.

37

Joe, 2009, Piezoelectric Ceramic & Film, http://sensorwiki.org
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Tabell 3.5 En summering av fördelar och nackdelar för de olika sensorerna
Typ av enhet

Fördelar





Dyr
Komplicerad krets
Känslig för fukt och
väta



Beröringsfri
Kan detektera alla ämnen/material
som är ledande
Kan detektera objekt genom andra
material
Hög precision

Temperatursensor




Pricksäkra
Känsliga






Dyra
Komplicerad krets
Hög energiåtgång
Svår att anpassa till
projektet

Fotocell




Pricksäkra
Tåliga mot smuts och utslitning




Hög energiåtgång
Dyra

Kraftgivare






Billig
Enkla att använda
Känsliga
Låg energiförbrukning




Begränsad livstid
Känsliga för höga
temperaturer

Beröringsfria
kapacitetsgivare




Nackdelar



3.3.7 Display
Det finns ett stort utbud av displayer och alla har olika fördelar. De flesta displayer fungerar
för det ändamålet projektet har, nämligen att visa poäng efter en signal från sensor.
Fördelaktigen eftersöks en skärm som är prisvärd, energisnål, lättinstallerad och liten till
storleken. De displayer som undersökts har därför begränsats till ett visst antal olika
displayer som i grunden utgår från olika sorters tekniker. De sorter som undersökts är:




LED (Light Emitting Diodes)
LCD (Liquid Crystal Display)
OLED (Organic Light Emitting Diodes)

Man dela upp dessa olika displayer i två grupper: 2D-displayer och segmenterade displayer.
En segmenterad display kan bara visa siffror och alfanumeriska siffror. De olika segmenten
består oftast av en singel LED eller LCD lampa. De största fördelarna med segmenterade
displayer är att de är billiga, enkla att använda och energisnåla. Det finns även mer
komplicerade LED och LCD skärmar i 2D som består av flera olika färg dioder. Nackdelen
med dessa är att de kräver en högre energiåtgång samt att de är dyrare och ofta är ofta
betydligt större. Fördelen är ju dock självklart att det ger större designmöjligheter samt ett
mer attraktivt utseende. En OLED skärm utnyttjar nyare teknik som erbjuder ytterligare
egenskaper så som en tunn och böjlig skärm som fortfarande ger en hög upplösning.
Nackdelen är främst att de är väldigt dyra38. I tabell 3.6 nedan har de vanligaste
produkterna inom respektive klassificering valts ut och jämförts med varandra.
38

Maxim integrated, Electronic Displays Comparison, https://www.maximintegrated.com.
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Tabell 3.6 En summering av fördelar och nackdelar för olika displays
Klassificering Modell
LED

LED HDSP-G511

Fördelar






LCD

LCD 159-RS-20/7,5






OLED/PLED OLED W162-X9LG






Nackdelar

Finns i små
storlekar
Energisnål
Enkel att
använda
Billig
Fungerar vid
låg spänning



Finns i små
storlekar
Energisnåla för
monotona
färger
Enkel att
använda
Erbjuder färger
och
bakgrundsljus




Finns i små
storlekar
Attraktivt
utseende
Ej segmenterad
display
Tydlig skärm










Färgval och
effektivitet varierar
med strömmen
Ljusstyrkan kan vara
ett problem
Tråkigt utseende

Oftast dyrare än LED
Kräver mer spänning
och ström än LED
Temperaturkänslig

Kräver högre
spänning och mer
ström än LCD och
LED
Dyra

3.4 Elektroniklära
Under projektets gång har det även uppdagats att det krävs en djupare undersökning och
förståelse i elektroniklära. Att införskaffa egenskaper gällande teorier, verktyg och program
inom detta fält är essentiellt för att skapa en fungerande elektronisk krets som innehar alla
de funktioner som är värdefulla för produktens framgång. Funktioner som eftersöks är
främst ett strömsparläge och ett poängsystem som har förmågan att återställas automatiskt.
Utformningen av poängsystemet är främst en programmeringsuppgift, vilket är begränsat i
projektet. Ett strömsparläge är dels en programmeringsuppgift men kräver även särskilda
komponenter för att fungera.
Ett strömsparläge innebär att när produkten inte används så ska den stänga av vitala
funktioner som drar mycket energi, som t.ex. display och processor. När sensorn sedan
känner av aktivitet så ska enheten kunna startas automatiskt och felfritt. För att erhålla den
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strömsparfunktion som eftersöks så behöver man inkludera en operationsförstärkare. Kort
sagt så fungerar en operationsförstärkare på så sätt att den skickar ut en högre spänning än
vad som kommer in. När enheten har aktiverat strömsparläget och stängt av processorn så
är det en väldigt liten spänning i kretsen, långt ifrån nog för att driva processorn. För att
“väcka” enheten så måste man uppnå en spänning som matchar de specifikationer som
styrkortet har. En sensor har sällan förmågan att skapa dessa spänningar på egen hand. De
små spänningar som sensor avger måste förstärkas, vilket är operationsförstärkarens
jobb39. Figur 3.17 nedan visas ett kopplingsschema för en enkel operationsförstärkare.

Figur 3.17 Kopplingsschema för en “Closed loop”-amplifier
För att bestämma magnituden av den förstärkningen som operationsförstärkaren ska
åstadkomma så kan man använda sig av följande samband40:
𝐴𝐶𝐿 = 1 +

𝑅𝑓

(3.1)

𝑅𝑔

Sambandet grundar sig i Kirchhoffs lag om konstanta strömmar och Ohms lag. En mer
detaljerad beskrivning går att finna i bilaga 1.41 Sammanfattningsvis så är valet av resistorer
inte bara viktigt för att minimera störningar men alltså även av högsta vikt när det kommer
till att skapa en strömsparfunktion.
För att hantera all data och processa denna så behövs en MCU (mikrostyrkort/kretskort)
som är anpassningsbart till de konstruktion, samt komponentmässiga, restriktioner
som projektet innehar. Ett av de vanligaste kretskorten som passar dessa specifikationer är
en Arduino. En mer grundlig beskrivning över en vanlig Arduino Pro-mini kan ses i tabell
3.7 nedan.

39

Electronics Tutorials, Operational Amplifiers Basics, http://www.electronics-tutorials.ws/.
Wikipedia, 2017, Operational amplifier, https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_amplifier
41
Wikipedia, 2017, Operational amplifier, https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_amplifier
40
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Tabell 3.7 Beskrivning av Arduino
Beteckning

Vin (RAW)

Stift för oreglerad spänning

VCC

Stift för reglerad spänning, 3V eller 5V

GND

Jordnings stift

RX

Används för att emot TTL-data (Translator – Transistor Logic)

TX

Används för att skicka TTL-data

2-13

Digitala stift

A0-A3

Analoga stift

Kortet har både analoga och digitala inputs. Analoga signaler är kontinuerliga signaler som
representerar fysisk mätdata. Digitala signaler är diskreta signaler, de ger alltså värde på
antingen ett eller noll, och är genererade av digital modifiering. Sensorn kommer alltså vara
kopplad till de analoga stiften och displayen till de digitala stiften42.

3.5 Hydrodynamik
Hydrodynamik är läran om vätskor i rörelse. För att minimera stänk så spelar därför
hydrodynamik stor roll för produktens utformning och placering. Det har utförts grundliga
studier på vilka faktorer som har störst påverkan för stänk vid användandet av en urinoar.
Dessa faktorer kan kopplas till olika fysiska fenomen men även konstruktionsmässiga
aspekter. De faktorer som har störst inverkan på stänk är43:

42
43

Diffen, Analog vs. Digital, http://www.diffen.com.
Yirka, Bob, 2013, University physicists study urine splash-back and best tactic for men, https://phys.org.
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Utformningen av kontaktytan som flödet träffar
Angreppsvinkeln på flödet
Avståndet till kontaktytan

När ett flöde träffar en friktionsfri plan yta så delas flödet upp i mindre droppar som
obehindrat sprider sig horisontellt i upp till 360°. En yta som innehåller elastiska
“friktionsprofiler”, som kan observeras i Figur 3.18 nedan, kan dock begränsa denna
spridning markant. Vätskan studsar mellan de små utrymmen som återfinns mellan de
elastiska plastprofilerna istället för att spridas obehindrat44.

Figur 3.18 Ett vattenflöde träffar två ytor med olika utformning45
Spridningens omfattning är direkt beroende på angreppsvinkelns lutning. Angreppsvinkeln
är med andra ord den vinkel, gentemot horisontalplanet, som flödet träffar kontaktytan. En
angreppsvinkel på 90° är optimalt för att minimera stänk46. I Figur 3.19 nedan kan man
observera skillnaden när ett flöde träffar en horisontell respektive vertikal yta.

Figur 3.19 Ett flöde träffar en yta där angreppsvinkeln är 90° respektive 0°47
44

Yirka, Bob, 2013, University physicists study urine splash-back and best tactic for men, https://phys.org.
Yirka, Bob, 2013, University physicists study urine splash-back and best tactic for men, https://phys.org.
46
Yirka, Bob, 2013, University physicists study urine splash-back and best tactic for men, https://phys.org.
47
Yirka, Bob, 2013, University physicists study urine splash-back and best tactic for men, https://phys.org.
45

27

Examensarbete: UTVECKLING AV P-COUNTER

Den faktor som har störst inverkan på mängden stänk är dock avståndet till kontaktytan.
Det flöde som uppstår när man urinerar följer Plateau-Rayleighs teorier om instabilitet.
Teorin beskriver varför ett fallande kompakt vattenflöde bryts upp i mindre droppar.
Övergången från ett konstant flöde till mindre droppar har stor betydelse för det stänk som
uppstår. Enskilda droppar har en betydligt större spridningsradie än ett konstant flöde som
påvisas i Figur 3.20 nedan48.

Figur 3.20 Ett konstant vattenflöde träffar en vertikal yta49
För att erhålla en design som minimerar negativa hydrodynamiska effekter ska följande
egenskaper alltså erhållas:




Kontaktytan ska ha en utformning som skapar små utrymmen som förhindrar
vätskan att spridas obehindrat.
Angreppsvinkeln ska vara så nära 90° som möjligt.
Avståndet till kontaktytan ska minimeras så Plateau-Rayleigh instabilitet inte kan
uppstå 50.

3.6 Tidigare produkter
I detta område finns det väldigt få tekniker som används till samma syfte som den produkt
som ska tas fram. Trots att det finns få av dem så finns det tekniker som är direkt
verksamma i samma områden. En teknik som har undersökts är måltavlor eller rättare sagt
klistermärken för toaletter. Dessa klistermärken finns i flera motiv och fungerar som ett
hjälpmedel för att träffa rätt i toaletten eller i urinoaren. Ett exempel på hur klistermärket
ser ut och hur det fungerar syns i figur 3.21.

48

Yirka, Bob, 2013, University physicists study urine splash-back and best tactic for men, https://phys.org.
Yirka, Bob, 2013, University physicists study urine splash-back and best tactic for men, https://phys.org.
50
Yirka, Bob, 2013, University physicists study urine splash-back and best tactic for men, https://phys.org.
49
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Figur 3.21 Tidigare teknik i form av ett klistermärke som placerar i toaletten51
Detta klistermärke placeras på en torr yta i toaletten och enligt en undersökning i Holland
så har det visat att dessa klistermärken kan förbättra siktet med upp till 80 %52. I teorin bör
alltså klistermärken minska skvätt utanför toaletten. I beskrivningarna för klistermärkena
marknadsförs de också som att det är någonting kul vilket visar att de är verksamma i
samma område som examensarbetet och P-counter.
Andra tekniker som också uppdagats är en form av spel som finns för toaletter och
urinoarer. Det finns många olika former av spel som är/har varit aktiva men det som är
mest relevant är förmodligen de spel som det Japanska företaget Sega har utvecklat. I figur
3.22 syns dessa spel.

Figur 3.22 Segas urinoar-spel53
Dessa spel fungerar så att användaren interagerar med toaletten genom att urinera på en
sensor som är placerad inuti urinoaren som mäter volym och tryck. Ingången styr spelet
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Stickerland, Måltavla för toalett, http://stickerland.se/maltavla.html
Stickerland, Måltavla för toalett, http://stickerland.se/maltavla.html
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Feit, Daniel, 2012, Sega begins sales of urine-powered “toylet” videogame, https://www.wired.com.
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som visas på en skärm som är monterad i ögonhöjd. Spelen som inkluderas är av olika slag
men syftet är att göra ett toalettbesök roligare och få japanska män att kissa rätt.
Varje spel varar mindre än en minut och följs upp av en annons som visas på skärmen.
Enligt den officiella Toylet-webbplatsen har spelen fått positiv respons av kunderna
(restaurangerna) som upplever att urinoarerna har fått bättre hygien och mindre städning
krävs. Det har också visat sig att de annonserade produkterna säljer dubbelt så mycket och
att den totala försäljningen har ökat med argument till att kunderna stannar längre54.

54

Feit, Daniel, 2012, Sega begins sales of urine-powered “toylet” videogame, https://www.wired.com.
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4 Produktutvecklingsprocessen
Förstudie och planering kan ses som två stödpelare för själva produktutvecklingsarbetet. De
ligger som grund för utförandet av resterande delar i projektet. Den här grunden är
essentiell för att säkerhetsställa att projektet erhåller uppsatta mål och kvalité inom den
tidsram som fastställts. I detta kapitel, som följer Ulrich och Eppingers metod, kommer
produktutvecklingsarbetet av P-counter att delges. Kapitlen följer arbetsgången i
kronologisk ordning och beskriver de steg och moment som utförts. Alla val gällande
komponenter och koncept kommer ha djup förankring i förstudiens införskaffade
information. De metoder och teorier som tidigare beskrivits kommer även genomsyra
produktutvecklingens arbetssätt och utförande. Eftersom det är en prototyp som ska
produceras under en kort tidsram så kommer största fokus att lägga på kriterier som antas
vara av högsta vikt för produktens framsteg.

4.1 Konceptgenerering
Med hänsyn till utvalda komponenter samt kravspecifikations direktiv, avgränsningar och
projektets önskemål så genomförs en genomgående och systematisk konceptgenerering.
Idéer, tankar och förslag sammanställs och illustrerats i en brainstorming session. Syftet
med brainstormingen är att lyfta fram väsentliga frågeställningar samt belysa tekniska
lösningar och möjligheter som går att applicera för projektet. Huruvida alla idéer är
realiserbara är av mindre relevans då huvudsyftet är att kombinera olika koncept för att
finna den optimala lösningen.
4.1.1 Kravspecifikation
I kravspecifikationen tas många aspekter i beaktning. Från marknadskrav till användarkrav
summeras i tabell 4.1. Produkten tar inte hänsyn till alla krav då de är specificerade enligt
hög, medel och låg. Där hög står för skallkrav och det är alltså vad produkten måste
förmedla. Medel står för börkrav och det är vad produkten bör tillföra men det är inte alltid
nödvändigt. Låga krav står för mindre viktiga krav som är mer “trevligt att ha”, detta kan
vara design eller att det är en enkelt att byta batteri på produkten. Kraven placeras under
dessa kategorier utifrån hur viktigt det är för kunden och för hur svårt det blir att möta
kravet sett till kostnad och tid.
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Tabell 4.1 Kravspecifikation
Klassificering

Krav

Hög

IP-55, ev IP-66.
Visa resultat med hjälp av poängsystem
Effektiv batteritid
Justerbar till alla sorters urinoarer
Tillverkningskostnad < 50 kr/st.
Bredd, diameter < Ø100 mm ev 100x100 mm

Medel

Tjocklek < 20 mm
Hydrodynamisk design som minimerar skvätt

Låg

Skydda avlopp
Enkelt att byta batterier
Tillföra doft
Snygg design

Enligt dem här kraven är det enklare att få en överblick över vad förväntningarna är på den
färdiga produkten och det blir sannolikt lättare att ta fram rätt komponenter för uppgiften.
Produkten bortser från några av kraven med låg klassificering för att ge garanti för
skallkrav och börkrav. Det är svårt att se vilka krav som bortsetts från i den låga
klassificeringen då det är en fråga om uppfattning hos kunden och de specifikationer som
kan förekomma i t.ex. skydd av avlopp. Det som kan styrkas är att kravet om en tillförande
doft har bortsetts från helt och hållet i mån av tid och pengar på utveckling av detta.
4.1.2 Komponentval
För att förenkla konceptgenereringen väljs grundkomponenterna för produkten ut i förväg.
Eftersom tidsramen att få fram en prototyp är så kort anses det vara av största vikt för
projektet att satsa på komponenter som förhåller sig inom rimliga ramar gällande pris,
storlek och komplexitet. Utifrån kravspecifikationen är de komponenter som väljs fram
även de mest optimala. Denna bedömning grundar sig i förstudiens detaljerande utvärdering
av de olika komponenterna. De utvalda komponenterna visas i tabell 4.2 nedan.
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Tabell 4.2 Utvalda komponenter
Typ av enhet

Modell

Strömkälla

Batteri AAA (Alkaliskt)

Sensor

Piezoelement

Display

LED HDSP G511

4.1.3 Brainstorming
Med realiserbarhet som utgångpunkt så utförs ett första urval av koncept från
brainstormingen. Tre stycken koncept väljs därefter fram som potentiella kandidater för att
gå vidare med i produktutvecklingsprocessen. De tre koncepten väljs ut med omsorg då
båda har sina fördelar och nackdelar samt att de summerar de idéer och tankar som
brainstormingen resulterade i.
4.1.4 Utvalda koncept
Konceptet grundar sig i de primära idéerna angående utformning och funktion som fanns
vid projektets början. En simpel cirkelformad enhet som sluts med hjälp av trapetsgängor
samt vattentätas med hjälp O-ringar eller annan tätningsmetod. Den är enkel att öppna och
har en form som antas passa till de flesta skålformade pissoarer. Sensor monteras i skalet
och försluts med hjälp av en silikonlösning. Displayen monteras på insidan bakom ett
transparent material som monteras i skalet. Resterande tekniska komponenter sätts fast med
hjälp av små snäppförband som även fungerar som en sorts ribbor. Dess funktion är att
erhålla en inre stabilitet och fixering av olika komponenter. Den stora nackdelen är att en
rund form inte är anpassad till de komponenter som produkten består av. Batterihållaren
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samt kretskortet är rektangulära. Detta medför flertalet konstruktionsmässiga begränsningar
gällande storlek då diametern måste ta hänsyn till de rektangulära formernas parametrar.
Det blir alltså svårt att utnyttja den invändiga cirkulära arean på ett effektivt sätt. En
illustration av konceptet visas i Figur 4.1.

Figur 4.1 Illustration av det cirkelformiga konceptet
Koncept 2 - Rektangulär form
I grund och botten samma koncept som det cirkelformiga men utformad som en rektangel
för att erhålla en bättre inre konstruktion. Med en rektangulär form kan det inre utrymmet
utnyttjas maximalt och resultatet blir en produkt som är betydligt mindre än den
cirkelformiga. Enheten sluts med hjälp av fyra små skruvhus placerade i enhetens hörn. Det
stora problemet ligger här i IP-klassificeringen. Som förstudien förtydligar så är det svårt
att erhålla en jämn tätning längs med hela enheten då trycket är störst vid skruvhusen. Det
går inte heller att köpa standardiserade O-ringar utan man måste då se till andra lösningar.
Utöver detta så är den betydlig mer komplicerad att öppna och tillverka. En illustration över
konceptet finns nedan i figur 4.2.
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Figur 4.2 Illustration av det rektangulära konceptet
Koncept 3 - Ingjuten konstruktion
Det sista utvalda konceptet är fundamentalt annorlunda gällande många aspekter. Det går ut
på att gjuta in alla komponenter i en sorts urinoarmatta. Det som skulle skrivas ut av 3Dskrivaren skulle alltså då vara en gjutningsform som sedan användes till att fylla med någon
sorts flytande material som sedan stelnar och skapar den slutgiltiga produkten. Det finns
flera fördelar med en sådan här konstruktion. En sådan här enhet skulle passa till de flesta
urinoarer och vattentätning blir inte heller något större problem. Storleken hade kunnat
optimeras på ett effektivt sätt då inga yttre konstruktionsparametrar egentligen existerar.
Beroende på hur mattan utformats samt vilket material som används så skulle det bli enkelt
att kunna förhindra att material blockerar urinoaren samtidigt som man även kan tillföra en
attraktiv doft. Rent marknadsmässigt så blir det även lättare att sälja in då man säljer flera
funktioner i ett och samma paket. Nackdelarna kan dock sammanfattas till att
komplexiteten ökar avsevärt. Konstruktionsmässigt så finns det en mängd problem som kan
uppstå, vilket beskrivs grundligare i förstudien. Vilket material som lämpar sig bäst för den
här sortens bruk är inte helt enkelt att införskaffa. Illustrationen över det ingjutna konceptet
finns i figur 4.3.
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Figur 4.3 Illustration av det ingjutna konceptet
4.1.5 Pughs matris
För att ytterligare klargöra vilket koncept som är bäst lämpat att fortsätta med så används
en Pugh-matris55 och återfinns i tabell 4.3. De krav som återfinns i Pugh-matrisen är
hämtade från kravspecifikationen och är viktade i skalan ett till tio istället för det vanliga 1
till 5, detta för att få en större klarare skillnad mellan koncepten. Viktningen har
utgångspunkt i vad som antas vara av störst relevans för att lösa de utmaningar som
projektet står inför. Det rektangulära koncept sätts som referens för de andra koncepten.
Den slutgiltiga Pugh-matrisen går att finna i Tabell 4.3 nedan.

55

Mc Dermott, David, How To Use The Pugh Matrix, hwww.decision-making-confidence.com.
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Tabell 4.3 Pughs-matris
Krav

Viktning Cirkelformad Rektangulär
(K1)
utformning (K2)
Referenspunkt

Ingjuten
konstruktion
(K3)

Vattentätning

10

+

0

+

Justerbar till alla
sorters urinoarer

7

0

0

+

Liten konstruktion

8

-

0

+

Låg komplexitet

10

+

0

-

Tillföra doft

2

0

0

+

Förhindra blockering
av urinoar

2

0

0

+

Användarvänlig
(Enkel att justera,
byta batteri mm.)

6

+

0

-

Billig att tillverka

5

+

0

-

Summa av plus:

4

0

5

Summa av minus:

1

0

3

Summa av nollor:

3

8

0

Viktad summa av plus:

31

0

29

Viktad summa av minus:

8

0

21

TOTAL poäng

23

0

8

Den överlägsna vinnaren K1 som främst vinner i kategorierna gällande “Vattentätning” och
“Låg komplexitet”. Dessa kategorier är essentiella för att tillverka en prototyp med de
resurser och den begränsade tidsramen som projektet innehar. Om man ser till den viktade
summan av plus så kan man se att K3 i stort sätt erhåller samma summa som det
cirkelformade konceptet trots dess höga komplexitet som drar ner poängen. Det finns alltså
flertalet andra fördelar med detta koncept. Att inkorporera dessa egenskaper i en senare del
av koncept utvecklingen är något som ses som en nödvändighet för att säkerhetsställa
produktens framgång.
4.1.6 Konceptutvärdering
Produkten som ska tillverkas måste tillmötesgå två olika grupper och marknader, som båda
har olika förväntningar på produkten. Den ena gruppen är kunderna, det är helt enkelt de
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restauranger och klubbar som köper produkten. Den andra gruppen är användarna, eller
slutkunderna, som egentligen är dom som upplever och utnyttjar själva produkten. För att
erhålla en produkt som resulterar i både nöjda kunder och användare så är det flera olika
aspekter som tas i beaktning. Kunderna förväntar sig att produkten ska hjälpa till att
framför allt minska städning men även bidra till en trevligare atmosfär. Slutkunderna ska
främst erbjudas en rolig upplevelse som ger värde åt deras besök. Med detta i baktanke
beslutar projektet att försöka inkorporera vissa egenskaper från K3 till K1. Det finns även
flera områden från kravspecifikationen som konceptet i sin nuvarande form inte uppfyller,
något som kan åtgärdas genom att kombinera vissa koncept med varandra.
En av de bästa egenskaperna med K3 är att den omges av en elastisk urinoarmatta. Förutom
den uppenbara fördelen att den skyddar avloppet mot skräp så ger den även sorts stöd för
placering av produkten. Det erbjuder möjligheten att lättare placera produkten i alla olika
sorters urinoarer. Utan någon sorts stödfunktion för K1 så blir det även svårt att erhålla en
fördelaktig hydrodynamisk funktion som minskar skvätt. Det beslutas att inkorporera
produkten med någon sort stödfunktion för att erhålla de egenskaper som efterfrågas i
kravspecifikationen.
4.1.7 Konceptval
Det slutgiltiga konceptet som väljs ut kan ses som en hybrid mellan K1 och K3. Själva
grundkonstruktionen utgår från K1 med inslaget av en integrerad stödfunktion likt den i
K3. Att tillverka en fungerande prototyp utifrån detta koncept antas täcka
kravspecifikationens krav till största grad. Men det är även ett koncept som utgår från
enkelhet vilket gör det realiserbart att få fram en fungerande prototyp.

4.2 Systemkonstruktion
Målet med detta steg är att bestämma komponenter och modellera de olika huvuddelarna
som produkten består av. Efter att ett slutgiltigt koncept och ingående komponenter
fastställts så utförs nu en grundligare modellering av inre och yttre design samt utveckling
av önskvärda funktioner. Med tanke på konceptets utformning, samt den faktainsamling
som skett i förstudien, så görs valet att vattentäta produkten med hjälp av gängtejp och en
packning. Packningen placeras på så sätt att den undre delen pressas mot packningen när
enheten skruvas ihop. Utöver modellering av yttre och inre design så behövs även alla
elektroniska komponenter fastställas och sammankopplas. Sammantaget behöver projektet
lösa följande utmaningar:





Få alla elektroniska komponenter och funktioner att fungera korrekt
Säkerställa utsatt IP-klassificering
Erhålla stabil och effektiv inre design
Utforma stödkonstruktion

4.2.1 Elektriska komponenter och funktioner
Om man ser till kravspecifikationen så finns det flertalet funktioner och egenskaper som
produkten måste inneha för erhålla attraktiva egenskaper för både kund och användare. De
egenskaper som primärt eftersöks är:
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Strömsparfunktion
Minimering av brus och störningar
Hantering av in/ut-data från de olika komponenterna

I Tabell 4.4 visas de komponenter som väljs ut för att gå vidare med i projektet.
Urvalsprocessen och beräkningar (för att bestämma storlek på resistorerna) grundar sig i
förstudiens införskaffade information. Beräkningarna återfinns i bilaga 1.
Tabell 4.4 Komponentlista för elektroniska komponenter
Komponent / material

Antal

Kretskort
Arduino Pro Mini, 3V + atmega 328-chip.

1

Operationsförstärkare LM358P DIP-8 dual op-amp.

1

Kopplingskort
PCB - Printed Circuit Board.

1

Motstånd SMD 0805 0,125 W - 1 Mohm.

1

Motstånd SMD
0805 0,125 W - 220 ohm.

1

Med bestämda komponenter i hand utformas ett kopplingsschema i Eagle. Ritningen
skickas sedan till en tredje part som skriver ut ett mönsterkort. Själva sammansättningen av
elektroniska delar utförs sedan när mönsterkortet levererats. Det färdigställda kretskortet
och ritningarna från Eagle finns i bilaga 2.
4.2.2 Stödkonstruktion
Första konstruktionsförslaget var att bygga en gjutform där egna urinoarsmattor skulle
tillverkas med hjälp av flytande silikon. Den silikonmatta ska fungera som en fixtur i
urinoarerna. Dock fungerar inte detta då 3D-skrivaren gått sönder och klarade inte av att
skriva ut en allt för komplicerad konstruktion. Istället har ett stativ som finns i figur 4.4
utformats som istället för silikonmattan fungerar som en fixtur för P-counter.
Konstruktionens tanke är också enligt teorierna om hydrodynamik och hur vatten/urin mot
en horisontell yta skvätter väldigt mycket. Staffliet är då utformat så att P-counter hamnar i
en vertikal vinkel vilket medför minimalt stänk. Samtidigt ligger inte P-counter i botten på
urinoaren vilket kan skapa vattentätningsproblem om den är i vatten en längre tid.
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Figur 4.4 Stödkonstruktion
4.2.3 Grundkonstruktion
Själva grundkonstruktionen för konceptet är i form av en simpel cirkel som består av två
olika delar som kan demonteras och förslutas med hjälp av gängor. Överdelen benämns i
rapporten som locket och underdelen är skalet. Eftersom enheten ska skruvas ihop så
innehåller locket alla snäppförband och övrig komplicerad konstruktion. Gängorna på
locket är placerade på insidan. Underdelen (skalet) är helt enkelt ett skal med yttre gängor.
Grundprincipen illustreras i Figur 4.5 och figur 4.6 nedan.

Figur 4.5 Locket och skalet på P-counter
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Figur 4.6 Överblick över skal och lock ihopsatta.

4.3 Detaljerad konstruktion
Konstruktionen är i grunden ganska simpel men har vissa områden som kräver mer
detaljerad design. I detta steg modelleras alla ingående delar mer detaljerat och geometriska
egenskaper fastställs.
4.3.1 Gängor och snäppförband
Gängor och snäppförband är bland annat två områden som kräver en mer detaljerad design
som syns i figur 4.7, 4.8 och 4.9. Eftersom delarna ska skruvas ihop så utformas en
trapetsgänga som är standard i bland annat rörelseskruvar. Måtten är standardiserade enligt
ISO-standard. Systemet av snäppförband i överdelen skräddarsys efter de ingående
komponenternas mått samtidigt som stor hänsyn tas till inre konstruktionsmässiga
restriktioner. För att erhålla en stabil konstruktion följer snäppförbanden även de
konstruktionsmässiga förhållanden som beskrivits i förstudien.
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Figur 4.7 Inre gängor och snäppförband

Figur 4.8 Konstruktionen på snäppförbanden i profil
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Figur 4.9 Yttre gängor på skalet
4.3.2 Utrymmen för sensor och display
Utrymmen för sensor och display är också komplicerade konstruktionsområden, områdena
syns tydligare i figur 4.10 och 4.11. Sensorn måste direkt exponeras av yttre krafter och
displayen måste vara synlig utanför det yttre skalet. Samtidigt måste de även vara
sammankopplade med kretskortet. Detta innebär att de kräver någon sorts extra förslutning
för att bibehålla uppsatt IP-klassificering. Utrymmet för displayen konstruerats som en
enkel öppning i det yttre skalet som har en liten insjunkning längs sidorna. Tanken är att
placera en tunn transparent plastskiva som sedan limmas fast. Konstruktionslösningen för
sensorn är densamma, här behövs dock inget transparent material. Sensorn inkapslas istället
med hjälp av silikon.

Figur 4.10 Plats för display med utrymme för akrylglas
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Figur 4.11 Plast för sensor med hål för sladdarna

4.3.3 Tätning
Konstruktionen vid områdena runt gängans nedre respektive övre del är avgörande för
produktens IP-klassificering. Vid överdelens yttre kant konstrueras ett spår som är
koncentriskt med den undre delens nedre kant. Tanken är att detta spår ska fylls med en
elastisk massa. När de två delarna då försluts så ska underdelens kant trycka på den
elastiska massan och på så sätt vattentäta hela enheten. Nedan finns figur 4.12 och 4.13 som
illustrerar tätningskonceptet.

Figur 4.12 Lockets tätningskoncept
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Figur 4.13 Snitt tätningskoncept när delarna sitter ihop

4.4 Test av prototyp
Det största testet för konstruktionen är att klara av utsatt IP-klassificering. För att undersöka
detta utförs ett test av IP-klassificering med utgångspunkt från SS EN 60259. Att simulera
exakta test förhållanden som beskrivs för IP-klasser enligt SS EN 60259 är svårt då
projektet inte har tillgång till den utrustning som krävs. Projektet utformar ett simpelt test
som ska simulera de förhållanden som kan jämföras med ett IP-X5 test. Enheten placeras
under en vanlig kran där vattenflödet har uppmätts till att möta de förhållanden som IP-X5
beskriver, nämligen ett flöde på 12,5 liter/min. Vattenflödet bestäms med hjälp av ett
tidtagarur och en behållare som rymmer cirka 2 liter. För att säkerhetsställa att vattenflödet
är runt 12,5 liter/min så ska denna behållare fyllas på 10 sekunder. Andra enkla allmänna
tester gällande sensorns känslighet och konstruktionsmässiga samt elektroniska egenskaper
utförs och utvärderas för att säkerhetsställa prototypens uppsatta krav.
4.4.1 Utvärdering av test
Utifrån de enkla test som utförs uppdagas en rad problem men även positiva egenskaper.
Problemen är primärt konstruktionsmässiga felaktigheter:




Produkten klarar inte av IP-klassificeringen. Vatten läcker igenom både material
och tätningskonstruktionen (tätningsmassan och gängtejpen). Tätningsmassan är
svårt att applicera jämnt i hela spåret och gängtejpen gör det svårt att demontera
enheten.
Konstruktionen är allmänt felkonstruerad. De två delarna glappar väldigt mycket
även när den är ihopskruvad. Snäppförband är för tunna och går lätt av. Det bildas
även en liten glipa där de två delarna ska mötas.

Förutom de problem som upptäcks så kan även flertalet positiva egenskaper fastställas. All
elektronik fungerar som den ska och sensorn är tillräckligt känslig för att känna av även
svaga förändringar över en stor yta. Produkten är även vattentät vid sensor och display.
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4.4.2 Förbättringsåtgärder
Prototypen måste genomgå flertalet konstruktionsmässiga förändringar för att rätta till de
problemen som har uppdagats. För att lösa problemet med IP-klassificeringen så utför
projektet tre åtgärder:





Tätningsmassan och gängtejpen ersätts med O-ringar. Spåret och underdelens kant
modifieras så att det passar en O-rings ideala förhållanden. För få bort det glapp
som uppstår när enheten försluts, samt för att försäkra uppsatt IP-klassificering, så
utrustas enheten med ytterligare en O-ring som placeras på utsidan.
Tätheten för utskrifterna i skrivaren ökas från 40% till 90% då 90% är maximalt.
Ytan på prototypen behandlas med aceton för att ge den extra vattenavvisande
egenskaper.

För att lösa de återstående problemen så utförs följande åtgärder:




Gängans lutningsvinkel minskas vilket gör att den får fler varv. Syftet för denna
åtgärd är att försöka minska att delarna glappar med varandra.
Snäppförbandens tjocklek fördubblas.
Korrigering av felaktig måttsättning för diverse konstruktionsparametrar.

Konstruktionsmässiga åtgärder utformning kan observeras i Figur 4.14 nedan.

Figur 4.14 Illustration av det nya tätningskonceptet

4.5 Slutgiltig prototyp
Den slutgiltiga prototypen utsätts för samma test som innan och klarar dessa utan några
större problem. Ett test som simulerar en IP-X7 miljö utförs även under denna period för att
testa prototypens gränser. Prototypen uppnår inte riktigt denna klassificering då viss fukt
går att finna innan för skalet efter utfört test. Men slutsatsen är ändå den att prototypen
antagligen erhåller en IP-X6 klassificering. Sammantaget är uppfattningen att prototypen
nu uppfyller de krav som ställts upp i kravspecifikationen och är redo för test i verklig
miljö. Nedan i figur 4.15 finns CAD-modellen samt den fysiska prototypen.
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Figur 4.15 CAD-modell samt den fysiska prototypen
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5 Fältstudie
Målet med fältstudien är att få in åsikter från både användare och slutkunder som sedan kan
användas i förbättringsarbetet. Det kan ses som själva kärnan i Ulrich & Eppingers teorier.
Den här kunskapen är ovärderlig för att skapa en framgångsrik produkt. Det finns dock
flera aspekter som är viktiga att ta i beaktning när man utför ett prototyptest:






Erhålla en systematisk datainsamling. Metoderna och testerna som utförs av en
produkt ska följa ett standardiserat system. Samma frågeformulär och
analysmetoder ska användas oberoende av testmiljön.
Testa inom relevant marknad och kundgrupp. Att t.ex. samla in data från en allmän
toalett kan ge stora variationer i önskemål och åsikter i jämförelse om man utför
samma test på en nattklubb.
Identifiera kritiska faktorer för kunder och inte tillverkare. Det är kundens åsikter
som ska bestämma vilka faktorer som är av vikt för produkten, inte tillverkaren56.

Eftersom det är en första prototyp som ska testas och lite information finns att tillgå om
potentiella marknader eller vad som är av värde för kunden så utförs en bredare
undersökning. Prototypen kommer testas i två olika miljöer, en lugnare och en mer hektisk.
Att studera skillnaden i resultat mellan dessa olika miljöer kan komma att ha avgörande
inverkan på val av framtida kundgrupper samt produktens fysiska utformning.
5.1.1 Val av testmiljö
För att belysa faktorer som är viktiga, samt avgöra vilka nationer som bäst passar för
fältstudien, så har en matris utformats som väger de olika nationerna mot varandra. Efter att
ha fysiskt granskat de olika nationer så valdes Smålands Nation ut som referenspunkt.
Kriterier som legat i grund för utvärderingen är: antal urinoarer, antal besökare,
samarbetsvillighet och tillgänglighet. Efter diskussion med nationerna och fysisk
observation har jämförelserna sammanfattats i tabell 5.1.
I tabellen syns det tydligt att det är Stockholms nation och Västmanlands nation som är de
bästa kandidaterna för att utföra ett test på. Västmanlands nation kommer att användas för
att testa produkten i lugnare miljö. Testmiljön är i grund och botten en pub som har ett
genomflöde från liten till medelnivå av gäster. Stockholms nation kommer att fungera som
ett test av produkten i en hektisk miljö. Stockholms nation har ett stort genomflöde av
människor vilket ger en inblick i hur väl prototypen lämpar sig för denna sortens miljö.
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Tabell 5.1 Jämförelse mellan olika nationer
Kund

Antal
urinoarer

Antal
besökare

Samarbets- Tillgänglighet
villighet

Sum

Stockholms nation

+

+ (många)

+

+ (ofta
bemannat)

+4

Västmanlands
nation

+

+

+

+

+4

Södermanlands
nation

+

+

0

+

+3

Gotlands nation

-

- (få)

0

- (ofta
obemannat)

-4

Göteborgs nation

-

-

0

-

-3

Gästrike-Hälsinge
nation

-

0

+

0

0

Östgöta nation

+

0

0

+

+2

Västgöta nation

+

-

0

-

-1

Värmlands nation

-

+

0

+

+1

Upplands nation

+

+

+

0

+3

Kalmars nation

-

-

0

-

-3

Norrlands nation

+

+

0

+

+3

Smålands nation
(ref)

0

5.1.2 Utformning av test
Eftersom det är av högsta vikt att få in data som är ocensurerad och opartisk, det vill säga
kundernas ärliga åsikter, så kommer datainsamlingen ske genom både observation och
utfrågning av kunder. Utfrågningen sker genom ett digitalt frågeformulär via Netigate som
består av fyra enkla frågor.





Var toalettbesöket roligare med P-counter?
Upplevde du några problem med produkten?
Vad skulle du vilja förbättra med produkten?
Betygsätt din upplevelse mellan 1-10.

Frågorna är utformade för at ge en insikt vad användare allmänt tycker om produkten, vad
som kan förbättras men framförallt ska de hjälpa till att belysa kritiska faktorer för
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produktens framgång. Frågeformuläret kan kommas åt genom att scanna in en QR-kod med
hjälp av mobilen. Med hjälp av ett digitalt frågeformulär förenklas hela processen och mer
tid skapas att lägga på andra viktiga aspekter för projektet. Frågeformuläret tillåter inte att
samma person kan rösta flera gånger vilket ger undersökningen en mer verklighetstrogen
bild. För att motivera gäster att besvara frågeformuläret så utlys även en tävling där
vinnaren kan vinna två stycken biobiljetter. Observering av kunder kommer ske anonymt
och kommentarer från kunder som är av vikt kommer att dokumenteras.
Två stycken P-counters placeras i Västmanlands urinoarer under en 5-dagars period. På
Stockholms nation begränsas testet till att testa en P-counter under en torsdag kväll då det
är veckans mest hektiska dag för nationen och många gäster i omlopp. I Figur 5.2 nedan
visas test miljön på Västmanslandsnation.

Figur 5.1 Testmiljön på Västmanslandsnation
5.1.3 Komplikationer
Resultat från fältstudien påverkas i hög grad av oförutsedda händelser. Många delar av
fältstudien tvingas avbrytas då den mänskliga faktorn påverkar testets förutsättningar. På
Stockholmsnation rivs produkten, samt medföljande faktablad, ned av en gäst. Enheten
förstörs i processen och testet avbrytas därför i förtid. På Västmanslandsnation så förstörs
även en annan enhet i förtid då den täcks av vatten på grund av dålig cirkulering i avloppet.
I Figur 5.3 visas efterdyningarna av sabotaget.
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Figur 5.2 Saboterad fältstudie på Stockholms nation
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6 Resultat
Det resultat som erhålls från fältstudien används till flertalet ändamål.
Produktutvecklingsprocessen är som sagt en itererande och systematiskt metod som bit för
bit skapar det optimala konceptet. Med detta i baktanke kan man se detta test som det i
första i ledet av många. De resultat som erhålls av fältstudien är inte utformade för att ge
förslag på detaljerade förändringar. Målet med resultaten är snarare att ge projektet
vägledning gällande kritiska faktorer för användare och kunder men även inom vilken
marknad och kundgrupper produkten bör appliceras.

6.1 Resultat från fältstudie
Fältstudien resulterar i femton svar från unika användare. Svaren är få men utförliga och
ger värdefull information för produktutvecklingens fortsättning. Resultatet är dock något
negativt då fler svar i allmänhet leder till en mer precis analys av prototypens egenskaper57.
I Figur 6.1 görs en jämförelse mellan antal användare och antalet som tog sig tid att besvara
frågeformuläret.

Figur 6.1 Svarsfrekvensen bland användarna
6.1.1 Statistik
I frågeformulärets början ställs den enkla men viktiga frågan om toalettbesöket verkligen
blir roligare med P-counter. I Figur 6.1 nedan visas svarsstatistiken.

57

GreatBrook, How many is enough? https://greatbrook.com/.
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Figur 6.1 Statistik från frågeformulärets första fråga
Nästa fråga i undersökningen är: Upplevde du några problem med produkten? Frågan är till
för att dels belysa användarvänlighten men ger även en inblick i prototypens prestanda och
figur 6.2 syns nedan.
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Figur 6.2 Statistik från frågeformulärets andra fråga
Tredje frågan ger användaren möjligheten att ge sin åsikt vad som bör förbättras.
Användaren kan välja mellan svaren: Form & design, storlek, poängsystemet, ingenting och
övrigt. Användaren kan även lämna sina egna kommentarer om ingen av svarsalternativen
beskriver deras åsikter. Svaren används för att kunna prioritera förbättringar inför nästa
iteration i produktutvecklingsprocessen. Procentuella fördelningen av svarsalternativen
visas i Figur 6.3 nedan.
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Figur 6.3 Statistik från frågeformulärets tredje fråga
Slutligen bes användarna betygsätta sin upplevelse på skalan 1-10. Tanken är att denna
gradering ska fungera som ett slags mätinstrument för framtida fältstudier. Om graderingen
ökar med varje iteration i produktutvecklingsprocessen så säkerhetsställs det att produkten
hela tiden förbättras. Svaren återfinns i figur 6.4.
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Figur 6.4 Statistik från sista frågan i frågeformuläret
6.1.2 Kommentarer
Förutom att klicka i olika svarsalternativ uppmanar undersökningen användarna att
kommentera egna åsikter, önskemål eller klagomål. Flertalet kommentarer har
dokumenterats, både från frågeformuläret och genom den anonyma undersökningen. Både
positiva och negativa kommentarer registrerades. De flesta kommentarer påpekade dock
problem med prototypen. Nedan följer ett utdrag av några av de vanligaste kommentarerna:


”Räknar den poäng? Såg inget sådant. Var ska man sikta? På den blå knoppen?
Jag gjorde så, men poänggörare rörde sig inte. Kissade jag månne för svagt?”



”Oklart om den räknar poäng”
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”Oklart - poängräknaren ändrade sig inte. Siktade jag fel? Nu är kisset dock slut.
Får dricka en massa vatten och försöka igen senare! Kärlek!”

Dessa svar registrerades alla på Västmanlandsnation under fältstudien sista två dagar.
Andra liknande kommentarer som registrerades var bland annat:


”Mer info”



”Lite ofräscht”

Den anonyma undersökningen resulterar i mycket positiva kommentarer men en stor del av
de dokumenterade kommentarerna beskriver brist på information. Många förstår helt enkelt
inte vad produkten gör eller hur den ska användas. Vissa är tveksamma till att använda
produkten då de inte förstår syftet och tror att den är till för andra ändamål.

6.2 Prototypens prestanda
Två av de tre prototyper som produceras havererar under fältstudiens gång. En havererar på
grund av den mänskliga faktorn medan den andra utsätts för förhållanden som den inte
klarar av. Det är dock enkelt att identifiera några gemensamma faktorer för de tre
enheterna:


Alla enheter upplever någon sorts läckage genom materialet. Efter fältstudien är det
enkelt att se små utrymmen i plasten som har utsatts för läckage. Magnituden av
läckaget varierar dock stort mellan enheterna.



All elektronik har fungerat utan problem fram till att de havererat. Enheterna har
samlat in data utan några större avvikelser och data har även gått att samla in trots
haveri.



Enheterna har ”ramlat av” eller flyttats från stödkonstruktionen, hur detta har skett
är oklart. Men antagligen så är den mänskliga faktorn återigen den skyldige.

I en av de havererade enheterna så har det skett en betydande kortslutning. Batteriet har
smält och läckt ut i resten av enheten. Användarsäkerheten är alltså riskerad vilket bör
läggas stor vikt vid. Ett haveri av denna magnitud kan få ödesdigra konsekvenser för
produktens rykte.
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Trots det låga antalet deltagare i undersökningen så uppdagades mycket värdefull
information för projekts fortsatta utveckling. Prototypens egenskaper sattes på prov och
flertalet kritiska faktorer kunde uppdagas. Med hjälp av data och de observationer som
erhållits kan välgrundade antaganden utfärdas gällande eventuella förbättring av koncept.
Vilken marknad samt kundgrupp som produkten bör vända sig till kan också fastställas tack
vare undersökningen. Huruvida information från frågeformuläret helt går att lita på är
diskuterbart. Svarsfrekvensen var endast 5.4% vilket är väldigt lågt. De svar som
registrerades var dock i regel ganska lika och variationen var liten. Det ger positiva
indikationer på att informationen ändå är relevant och kan användas till att utvärdera
huruvida examensarbetets mål är uppfyllda. Nedan följer en grundligare utvärdering av
fältstudien respektive prototypen.

7.1 Utvärdering av fältstudie
Fältstudiens mål var att undersöka och undersöka produkten i två olika miljöer men även att
belysa kritiska användarfaktorer. I den första aspekten så misslyckades fältstudien då
undersökningen på Stockholm nation saboterades tidigt under kvällen och få svar hann
registreras. Att kunna jämföra svar från de olika miljöer hade kunnat ge en mer detaljerad
bild gällande kritiska produktegenskaper. Men något som kan fastställas från denna
misslyckade undersökning är att produkten antagligen inte lämpar sig för hetsiga miljöer
där alkohol är ett centralt inslag. En motsatt åsikt skulle ju dock kunna vara att med en
bättre fästanordning så skulle produkten kunna göra succé.
Ur fältstudien kan man avläsa att användare till största delen är nöjda med produkten.
Endast en person tycker produkten är en dålig idé. Det verkar dock finnas en viss ovisshet
gällande produktens syfte och hur den ska användas. Nästan alla kommentarer som
dokumenteras nämner bristen på information som en betydande faktor. Det ska dock
nämnas att flertalet av dessa svar registrerades under fältstudiens två sista dagar. Det är
mycket möjligt att det är under denna tid som den ena enheten havererat. När det kommer
till konkreta förbättringsförslag så är form och design en klar vinnare. Inget oväntat resultat
då det är en första prototyp som testas. Poängsystemet verkar även vara ett problemområde,
men detta har antagligen att göra med bristen på information och haveriet som nämnts
ovan.
Anledningen till den låga svarsfrekvensen är ett intressant ämne. Trots att ett pris utlyses så
förblev svarsfrekvensen väldigt låg. Hade det inte blivit några svar alls om det inte funnits
någon motivation att utföra undersökningen? Det finns flera faktorer som kan ha haft stor
inverkan på svarsfrekvensen:






Testet kan ha varit för långt och komplicerat
Marknadsföringen av testet kan ha varit undermålig
Prototypen lockar inget intresse eller förbryllar användarna
Det var för svårt att komma åt testet
Mer motivation behövdes för att besvara undersökningen
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Det är svårt att avgöra den direkta orsaken, men ett antagande som kan göras är att det
antagligen är en kombination av alla ovanstående faktorer. Sammankopplingen som man
kan göra med övrig statistik från fältstudien är att med en prototyp som är mer
användarvänlig och enkel att förstå så hade antagligen mer människor fattat intresse för
produkten och på så sätt besvarat undersökningen. Ett annat antagande man kan göra är att
ett frågeformulär som besvaras fysiskt, alltså en direkt utfrågning av användarna, hade
antagligen varit mer lyckat. Detta antagande grundar sig i den anonyma undersökning som
utfördes då användare var mer än villiga att dela med sig av sina åsikter.

7.2 Utvärdering av prototyp
Ur fältstudien uppdagades flertalet brister i prototypen som de egna testerna inte lyckades
påvisa. Innan fältstudien påbörjades så testades och utvärderades prototypen grundligt och
viktiga aspekter såsom IP-klassificering fastställdes. Men med facit hand så är det tveksamt
huruvida prototypen faktiskt uppfyllde de krav som fastställdes i kravspecifikationen.
Nedan följer en grundligare utvärdering av prototypens huvudsakliga problemområden.
7.2.1 IP-klassificering
Att uppnå utsatt IP-klassificering har varit något som varit en genomgående utmaning
igenom hela projektet. I de tester som utfördes i hemmet, där prototypen placerades under
en kran med ett vattenflöde på 12,5 liter i minuten, erhölls strålande resultat. Testet kan
liknas med de test som utförs för att fastställa en IP-55 klassificering. Inget vatten eller fukt
detekterades i prototypens innandöme. Trots detta så är det uppenbart att det finns ett
problem, alla produkter visade tecken på läckage efter utförd fältstudie. Det är dock
projektets uppfattning att felet inte ligger i själva prototypen eller de test som utfördes
innan fältstudien. Felet ligger snarare i kravspecifikationen. Kravspecifikationens krav på
en IP-55 klassificering är helt enkelt alldeles för låg. Beslutet att sätta denna klassificering
grundades i förstudien och den nulägesanalys som utfördes i projektets början. Det som
dock inte togs i tillräckligt stor beaktning var till den grad som urinoarer fylls upp med
vatten. I verkligheten skulle nog en IP-77 klassificering behövas för att eliminera risken för
haveri.
7.2.2 Stödfunktion
Stödfunktionen som utvecklades för prototypen skulle tillgodose många ändamål. Den
skulle göra prototypen anpassningsbar till flera urinoarer, minska skvätt (angreppsvinkel
mellan 80° till 90°) och till sist även skydda enheten mot ansamlingar av vatten i botten av
urinoaren. Slutsatsen som kan dras är att stödfunktionen misslyckades i alla aspekter.
Anledningen till misslyckandet var helt enkelt att på något sätt förflyttades enheten från
stödfunktionen så att den blev liggande i botten av urinoaren. Antingen har den förflyttas
med mänsklig hjälp eller på grund av för stora ansamlingar av vatten. Eftersom ett test även
saboterades på Stockholms Nation så är det uppenbart att stödfunktion har en viktig roll för
framtida koncept. En korrekt utformad stödfunktion/fästanordning kan lösa många av de
krav och problem som är nämnda ovan samtidigt som den minimerar risken för sabotage.
Det som ska nämnas är ju dock att stödkonstruktionen som utformades var en nödlösning
då 3D-skrivaren upplevde konstruktionsproblem under projektets senare del då den inte
kunde skriva ut vissa former korrekt.
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7.2.3 Design gällande hydrodynamik
En kommentar som dokumenteras nämner att produkten känns ofräsch. Hypoteser till
grunden för denna kommentar är många. Men ett antagande som kan göras är att
användaren har upplevt att produkten ökar vätskespridning (skvätt) eller att produkten
flyter runt och blockerar avloppet. Den enda konstruktionsmässiga aspekt som skulle
förhindra vätskespridning och öka hygienen var ju egentligen stödfunktionen. Eftersom
enheten föll ur detta stöd så förlorar prototypen sin förmåga att förminska vätskespridning
och kan snarare erhålla en motsatt effekt. Sammantaget kan det då antas att prototypen till
viss mån inte uppfyller kravet från kravspecifikationen på en design som minimerar stänk.
Eftersom det bara kommit in ett klagomål om detta så är det dock svårt att avgöra
antagandet är helt korrekt. Det finns dock fler sätt att minimera stänk vilket beskrivs
grundligare i förstudien. Eftersom mindre vätskespridning har positiv effekt för både
användare och kunder bör detta tas i stor beaktning.
7.2.4 Motsvarande förväntningar
Huruvida prototypen uppfyller kravspecifikationen resterande krav är i högsta grad
diskuterbart. Vissa delar av kravspecifikationen är mer subjektiva än andra. Form och
design var bland annat något som uppdagades i fältstudien som viktigt att förändra. Den
uppenbara slutsatsen som kan dras är ju då att inte heller detta krav uppfylls. Vad som är en
attraktiv design är dock svårt att avgöra. En djupare analys och utvärdering behöver
antagligen göras för att finna det definitiva svaret på den frågan.
Den prototypen som skapats täcker inte kravspecifikationen helt och hållet men prototypen
är den första i ledet av många, det är så Ulrich & Eppingers metodologi fungerar58.
Kravspecifikationen är uppdelad i skallkrav, börkrav och lågt prioriterade krav. Projektet
utgångspunkt har från början varit att skapa en prototyp som fokuserar på att täcka
skallkraven och därefter försöka tillgodose resterande krav. Med detta i baktanke, samtidigt
som projekts korta tidsram tas i beaktning, så är det inte så konstigt att alla krav inte helt
tillgodoses.

7.3 Marknadsanalys
Det finns sannolikt en marknad för P-counter sett till att en del förbättringar kan ske. Om
det blir en förbättrad produkt som med enkelhet kan placeras i vilken urinoar som helst
finns en stor marknad att slå sig in på. Produkten bör ha en lång batteritid så enheterna kan
ligga kvar i urinoaren en längre tid samtidigt som priset inte bör ligga för högt. Marknaden
är förmodligen pubar då testerna visar att den troligtvis inte kan slå sig in på klubbar på
grund av vandaliseringen. Detta grundar sig dock på hur produkten ser ut idag och
nattklubbar skulle kunna förvandlas till en potentiell kund i framtiden.
För att kunna argumentera för P-counter måste fördelarna finnas svart på vitt.
Verksamheter ser till saker som skapar värde för deras egen organisation. Pubar antas inte
58
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investera i en produkt som endast är till för att göra toalettbesök roligare för kunderna. Om
en bevisning om ökad försäljning eller mindre städning samt bättre hygien kan ske finns
förhoppningar om att marknaden kan expandera. En P-counter skulle då kunna installeras
på skolor, restauranger, pubar, arenor, offentliga toaletter etc. Marknaden skulle i princip
kunna betyda alla urinoarer oavsett i vilken miljö de befinner sig i. Urinoarer är även
universella vilket betyder att produkten kan ha en global marknad.
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8 Förslag på förbättringar
Efter analys av resultaten från fältstudien och prototypens prestanda så föds många idéer
som fundamentalt förändrar vissa delar av konceptet. Generellt läggs större vikt läggs vid
att täcka kravspecifikationens alla krav och kundernas önskemål. I avsnittet som följer
delges de slutgiltiga förändringar som bör implementeras i nästa prototyp och medföljande
fältstudie.

8.1 Konstruktion och design
Sammantaget är det många problem och kundönskemål som kan lösas med hjälp av att
ändra vissa konstruktion/design aspekter av produkten. Fältstudien, samt prototypens
prestanda, avslöjar att följande aspekter bör förbättras:


En bättre stödfunktion/fästanordning måste konstrueras. Konstruktionen ska
uppfylla krav gällande angreppsvinkel, justerbarhet till olika urinoarer samt
minimera risken för sabotage. Fördelaktigen ska den även hindra skräp från att
blockera avlopp samt tillföra attraktiv doft.



Design och konstruktion måste förtydliga dess funktion och syfte.



En design som minimerar stänk bör implementeras.



Attraktiv design bör erhållas.



En högre IP-klassificering bör uppnås. Antingen måste tillverkningsmetoden ändras
eller ytbehandlingen utvidgas. Utskrifter från 3D-skrivare har svårt att uppnå en
IP-77 klassificering trots en ytbehandling med aceton. Att övergå till plastgjutning
och använda plaster som ABS-plast eller Polypropen skulle kunna lösa problemet
helt men innebär stora konstruktionsförändringar vilket inte undersökts i detta
examensarbete.

8.2 Komponenter
Enheten ansågs också vara för stor och man bör därför också se till hur man kan konstruera
produkten så den blir mindre och tunnare. För att möjliggöra detta måste tillhörande
komponenter minskas markant. Till en början föreslås att undersöka möjligheten att ändra
batterityp från cylindriska AAA batterier till knappcellsbatterier (CR) enligt figur 8.1.
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Figur 8.1 Illustration över olika batteristorlekar
Med mindre batterier minskar storleken markant. Det finns också möjlighet att ändra
display till en som är mindre och tunnare enligt figur 8.2. Med en mindre display och
batteri kan mönsterkortet också konstrueras till en mindre storlek. De här är de största
faktorerna som ger upphov till större enhet. Om man kan minska dessa storlekar kommer
enheten uppskattningsvis minska sin diameter med 50-60 % och sin tjocklek med 60-70 %
vilket innebär kan resultera i en diameter på 4-5 cm och en tjocklek på 6-8 mm.

Figur 8.2 Storleksskillnad mellan två displayer.

8.3 Slutgiltigt konceptförslag
Nedan i figur 8.3 och figur 8.4 finns det slutgiltiga konceptförslaget. Förslaget ger en bättre
stödfunktion då förslagsvis, silikonet ger ett bättre grepp i urinoarerna. Det uppfyller också
de krav gällande minimering av stänk då designen förhåller sig till den teori som finns
angående hydrodynamik. Ytan på det förbättrade konceptet består bland annat av små
ojämnheter som sticker upp och minimerar spridningen av vätska. Fördelaktigen hindrar
designen även skräp från att blockera avlopp då enheten kan placeras i botten av urinoaren
och har en slutningsförmåga då det inte består av ett styvt material. Med det slutgiltiga
konceptförslaget erhålls också en högre IP-klassificering och vatten bör inte kunna tränga
sig genom fibrerna i silikonet eller i plasten som är ingjuten i mattan. Till sist anses
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förslaget ha en mer attraktiv design samt att konstruktionen förtydligar enhetens syfte.

Figur 8.3 Bild på potentiellt konceptet efter förbättringar

Figur 8.4 En närmare bild av den hydrodynamiskt utformade ytan
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9 Diskussion
Projektets mål har från börjat varit att ta fram en prototyp som kan användas i en fältstudie.
Informationen som samlas in under denna fältstudie ska sedan användas för att ge insikt i
kritiska användarbehov samt produktens prestanda under verkliga omständigheter. Genom
att göra denna sortens undersökning kan ett förbättrat konceptförslag tas fram vilket är till
för att användas i nästa iteration av Ulrich & Eppingers produktutvecklingsmetodologi.
Sammantaget har målen uppfyllts då en prototyp har tagits fram, kritiska användarbehov
har identifierats och utvärderats samt att ett förbättrat konceptförslag har utvecklats. Det
som dock är diskuterbart är hur väl och träffsäkert målen uppfyllts. Projektet har följt de
huvudsakliga stegen i Ulrich & Eppingers metodologi för att säkerhetsställa ett så
vetenskapligt och ingenjörsmässigt tillvägagångssätt som möjligt. Vissa genvägar har dock
utnyttjats för att hinna klart med projektets mål inom den korta tidsram som satts ut. Det är
särskilt planeringen, utformandet och utförandet av de individuella stegen som i vissa fall
innehåller flertalet brister och felaktigheter. Av alla dessa steg så ligger arbetets största
svaghet tveklöst i fältstudien. Som beskrivits innan så är den låga svarsfrekvensen,
sabotaget och haveriet faktorer som direkt påverkar det förbättrade konceptets utformning.
Risken finns att resultaten som erhållits i fältstudien är ofullständiga och i viss mån
felaktiga. Detta kan till exempel leda till att det förbättrade konceptet fokuserar på att
förbättra irrelevanta aspekter av produkten eller att andra viktiga aspekter inte tas i
tillräckligt stor beaktning. Tekniskt sett så skulle ju dock dessa eventuella felaktigheter
belysas i nästa fältstudie där det förbättrade konceptet skulle vara den prototyp som testas.
Det som dock talar för att fältstudiens resultat är pålitliga och relevanta är den låga
variationen av svar från undersökningen. Det fanns onekligen en konsensus bland
användarna att design, brist på information och hygien var problemområden. Dessa
områden plus de krav på en högre IP-klassificering och en förbättrad stödfunktion är
aspekter som det förbättrade konceptet tar i stor beaktning. Sammantaget går det att
konkludera att trots eventuella svagheter och brister så har ändå flertalet kritiska faktorer
och aspekter kunnat belysas.
Förutom fältstudien så uppdagades under projektets gång även vissa svagheter när det
kommer till planeringsstadiet och förstudien. En detaljerad och grundlig planering utfördes
i projektets början men det visade sig vara oerhört svårt att uppskatta alla de delar som
ingår i ett projekt av denna magnitud. Insamlandet av information som behövs för att skapa
en prototyp visade sig vara betydligt större än det som först uppskattades och planerades.
Information insamlandet har istället skett kontinuerligt genom projektets gång vilket
resulterat i vissa förseningar då hela processen stannar upp när relevant information inte
erhållits innan en uppgift ska påbörjas. Det är här som den största begränsningen med
Ulrich & Eppingers metod i detta fall ligger, metoden kräver en stor tidsram. Tidsramen
som sattes upp var antagligen lite för kort för att bedriva ett projekt av denna storlek på ett
tillfredsställande sätt. Med en större tidsram hade projektet kunna slippa ta vissa genvägar
och på så sätt minimera risken för eventuella brister och svagheter gällande arbetets
utförande och slutgiltiga resultat.
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Huruvida resultaten som erhållits från fältstudien har tolkats korrekt är också diskuterbart.
Resultat kan tolkas på olika sätt och i vissa fall kan det vara svårt att bedöma hur ett resultat
egentligen ska tolkas. Ett exempel på detta är kommentarer från fältstudien där användare
säger att produkten känns ofräsch. Dessa har tolkats som att produktens hydrodynamiska
egenskaper måste förbättras, vilket resulterade i den ojämna ytan på det förbättrade
konceptet. I själva fallet skulle man ju dock kunna dra slutsatsen att användaren helt enkelt
inte gillar produkten och att själva idén känns ofräsch. Argumentet mot detta är ju dock att
fältstudien avslöjar att 93,33% av användarna uppskattar produkten och tyckte att det
gjorde toalettbesöket roligare. Slutsatsen som kan dras är ju då att felet inte ligger i själva
idén utan i produktens egenskaper. Detta är bara ett exempel på hur resultaten har tolkats
och utvärderats men det är denna sortens tänk som legat i grund för de konceptuella
förbättringar som tagits fram.
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10

Slutsats och rekommendationer

Sammantaget finns det många slutsatser att dra ifrån ett arbete av denna magnitud. De mål
som satts upp har i största grad uppfyllts trots de komplikationer och utmaningar som växt
fram under projektets gång. En prototyp har tagits fram, testats och utvärderats. Utifrån
denna utvärdering har sedan ett förbättrat konceptförslag tagits fram för att användas i nästa
iteration i produktutvecklingsprocessen. I avsnittet nedan beskrivs de huvudsakliga
slutsatser, lärdomar och rekommendationer som uppdagats i projektet.

10.1

Projektet

Själva metodiken som arbetet grundar sig i är ett bra och enkelt sätt att bedriva ett projekt.
Att arbeta med ett projekt på ett systematiskt och vetenskapligt sätt gör det enkelt att hela
tiden säkerhetsställa att kunskap och resurser finns för att lösa de problem och utmaningar
som uppstår under projektets gång. Vikten av en detaljerad och grundlig förstudie, samt
planering, är essentiell och borde utförts med stor eftertanke. Förstudien utfördes mer eller
mindre igenom hela projektets gång istället för i början av projektet då nya områden som
krävde djupare undersökning hela tiden uppdagades. Att utföra en grundlig förstudie och
planering i projektets början hade varit mer fördelaktigt för att spara tid och resurser samt
minimera risken för komplikationer. Ett konkret exempel på detta är utformningen av
fältstudien. En grundligare fördjupning i olika teorier hur man utformar ett sådant här test
hade kunnat förbättra dess resultat samt minimera risken för sabotage.

10.2

Produktutvecklingsprocessen

Prototypen som togs fram antogs uppfylla kravspecifikationens krav. I fältstudien
uppdagades det dock att kravspecifikationens krav var felprioriterade och även i vissa fall
felaktigt utsatta. Den IP-klassificering som krävs för att produkten ska fungera i de utsatta
miljöer som den befinner sig i visade sig vara högre än den som initialt fastställdes i
projektets början. Krav på en attraktiv form och design visade sig också vara en av de
viktigaste aspekterna för användarna. I den ursprungliga kravspecifikationen var detta ett
lågt prioriterat krav. Huruvida den felaktigt utformade kravspecifikationen skadade
projektet eller inte är diskuterbart. Flera värdefulla lärdomar gällande produktens
konstruktion och värdefulla kundfaktorer kom fram tack vare detta, vilket egentligen är
själva målet med en prototyp. I nästa iteration av produktutvecklingsprocessen kan nu
större fokus läggas på konstruktionsmässiga faktorer som är av högst relevans för
produktens framgång och prestanda.

10.3

Konstruktion

Resultaten fastställde flera konstruktionsmässiga aspekter som behövde förbättras. Det
förbättrade konceptförslag som tagits fram från fältstudiens resultat grundar sig i en helt
skild tillverkningsteknik, nämligen formsprutning. För att uppfylla kravspecifikationens
krav samt lösa problemen med IP-klassificering och justerbarhet till olika sorters urinoarer
så är slutsatsen att tillverkning med hjälp av 3D-skrivare måste ersättas. I nästa iteration av
produktutvecklingsprocessen rekommenderas det därför att detta undersöks grundligare.
Eftersom form och design visade sig vara en väldigt viktig faktor så bör en grundligare
undersökning utföras i vilka designaspekter som är viktigast för användaren.
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Bilagor
Bilageförteckning
1. Samband i Kirchoffs lag om konstanta strömmar och Ohm’s lag och beräkning av
våra resistorer.
2. Färdigställda kretskortet och ritningarna från programmet Eagle.
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1. Samband i Kirchoffs lag om konstanta strömmar och Ohm’s lag och
beräkning av våra resistorer.
Eftersom Kirchoff’s lag säger att samma ström måste lämna en nod när den går in i en
annan, och eftersom impedansen i –pin är nära oändlighet kan vi anta praktiskt taget att all
ström som är samma flyter genom R, vilket skapar en utspänning. Sedan genom att
kombinera termerna med A bestämmer vi den slutna slinkan.

I projektets fall behövdes en förstärkning på cirka 3 gånger signalen vilket gav uträkningen:
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Det finns självklart andra kombinationer som ger samma utväxling men detta var det som
användes. Motståndet Rf blev 680 ohm, Motståndet Rg blev 220 ohm för att väcka enheten
från sleep mode. Motståndet för Piezoelementet satts på 1 Mohm för att få bort allt brus och
här kan såklart andra motstånd och väljas.
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2. Färdigställda kretskortet och ritningarna från programmet Eagle.
Kretskortet

Schema för kretskort
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