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Arcoma is a company that develops and manufactures X-ray equipment for hospitals.
One of the most crucial components is the digital detector. Due to the high cost it is
made removable so it could be transferred and used in other X-ray apparatus.
The detector is placed in a so called detector holder. The current detector has a
rectangular shape which sometimes requires a 90 degree rotation to match the shape
of the patient. Recently a new quadratic detector has been introduced on the market
which is larger than the current one. Because of the quadratic shape and size the new
detector will not need the rotation. This means that the input function as well as the
holder has to be redesigned to adapt.
In this thesis the development of the detector holder is described.
In the planning phase a product specification was developed. The main requirement
was that the solution had to be purely mechanical.
A guideline was that the new construction also had to be cheaper to manufacture
than the current one.
The methodology can be broadly divided into initial studies, concept generation,
concept development and a final assemble in a CAD computer software.
Three different main concepts where produced. They were evaluated using a Pugh
matrix. One was then developed which resulted in a cheaper and much narrower
construction than the original solution.
This report was made for Arcoma to be used as a basis for their future development
of the detector holder.
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Sammanfattning
Arcoma är ett företag som tillverkar och utvecklar röntgenapparatur för sjukhus.
Elektroniken köps in och monteras i deras egna konstruktioner. En röntgenapparat
består av ett röntgenrör som sänder ut röntgenstrålar som sedan fångas upp bakom
patienten av en digital detektor inuti en så kallad detektorhållare. Detektorn är en
sensor som direkt skickar röntgenbilden (till skillnad från de gamla analoga
fotoplåtarna som krävde framkallning i mörkerrum) till en dator för analys.
Nyligen har det lanserats en ny kvadratisk detektor på marknaden som är större än
den rektangulära som Arcoma för tillfället använder. Detta innebär att deras
detektorhållare behöver omkonstrueras eftersom den tidigare krävde en 90 graders
rotation på grund av formen. Eftersom den nya detektorn är helt kvadratisk behövs
inte längre rotationsmomentet och därför blir även inmatningsfunktionen annorlunda.
Detta examensarbete beskriver utvecklingen av detektorhållaren och dess
inmatningsfunktion.
Under planeringsfasen togs en produktkravspecifikation fram. De viktigaste kraven
var att lösningen skulle vara helt mekanisk. In- och utmatningen skulle ske med en
hand. Det yttre plåthöljet från den nuvarande detektorhållaren skulle bevaras så att
samma plastkåpa kunde användas. En riktlinje var också att den nya konstruktionen
skulle bli billigare att tillverka än den nuvarande.
Metodiken kan grovt delas upp i litteraturstudie, marknadsundersökning,
konceptgenerering, konceptutveckling samt en avslutande datakonstruktionsfas.
Litteraturstudien gav den grundläggande kunskapen om röntgenutrustning. Vid
marknadsundersökningen studerades befintliga produkter innehållande
inmatningsfunktioner. Även Googles patentdatabas användes i syfte att få inspiration
inför konceptgenereringen.
I konceptgenereringen togs tre huvudförslag fram för själva inmatningsfunktionen.
Därefter utvärderades de mot varandra i en urvalsmatris. Konceptet som gav bäst
resultat utvecklades sedan på pappret samtidigt som datakonstruktionsfasen inleddes.
Konstruktionsfasen ledde till ytterligare förändringar av konceptet då nya idéer
uppkom i samband med visualiseringen av 3d-modellerna.
Konstruktionen resulterade i en billigare och betydligt smalare lösning än den
ursprungliga. Detta medför att detektorhållarens dimensioner skulle kunna
förminskas avsevärt om det anses att storlekskravet kan upphävas.
Rapporten kan ses som ett underlag för Arcoma vid deras framtida utveckling av
detektorhållaren.

Nyckelord: CAD, Konstruktion, Inmatningsfunktion, Konceptgenerering
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Förord
Examensarbetet som presenteras i denna rapport har gjorts på uppdrag av Arcoma
AB i Växjö 2012 och omfattar 15 högskolepoäng vilket innebär 10 veckors
heltidsstudier. Arbetet är en avslutning på den treåriga högskoleingenjörsutbildning i
maskinteknik som jag läst på Uppsala universitet.
Ett stort tack till min handledare Johan Henningsson som gett mig chansen att göra
arbetet på Arcoma. Jag vill även tacka Lars Degerman som varit examinator och
Claes Aldman som varit Ämnesgranskare för kursen.

Växjö juni 2012
Filip Runesson
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1 Inledning
Röntgentekniken har utvecklats markant de senaste årtiondena. Mycket forskning
leder till nya metoder och ny utrustning. Arcoma1 är ett företag som utvecklar och
tillverkar röntgenapparater. En av de viktigaste delarna är den digitala trådlösa
detektorn som används för att fånga upp röntgenstrålningen. Detektorn är en sensor
som skapar bilden av det röntgade området och skickar den digitalt till en dator för
vidare diagnostik.
En av Arcomas produkter är ett väggstativ där detektorn är löstagbar för att kunna
flyttas runt i rummet mellan deras andra apparater. Väggstativet används för att
röntga exempelvis lungor, men kan användas för hela kroppen.
Arcoma ska nu börja använda en ny och större detektor som finns tillgänglig från
tillverkaren Konica Minolta. Den nuvarande detektorn, med måttet 14x17 tum,
kräver en 90 graders rotation för att anpassa bilden efter kroppsstorleken. Detektorn
dras då ut från detektorhållaren på en skena på vilken en rotationsplatta sitter. Först
när hela detektorn är utanför detektorhållaren kan den roteras för att sedan föras
tillbaka in igen. Den nya detektorn, med måtten 17x17 tum, är både större och helt
kvadratisk och har på så sett inget behov av någon rotation vilket gör denna funktion
överflödig.
Rapporten är tänkt att användas som underlag för Arcoma vid utvecklingen av
detektorhållaren.

1.1 Problembeskrivning
1.1.1 Huvudmål
Uppgiften går ut på att ta fram en ny mekanisk inmatningsfunktion för den trådlösa
17x17 tums detektorn. Målet är att den nya inmatningsfunktionen ska medföra att
den totala tillverkningskostnaden för detektorhållaren blir lägre än den nuvarande.
Inmatningsfunktionen och dess tillhörande mekanismer ska slutligen visualiseras i
CAD-programmet Inventor.

1.1.2 Delmål
Följande beskrivs de delmål som har satts upp för att uppnå huvudmålet.


1

Inuti detektorhållaren krävs det en spärr- eller låsfunktion för att säkra
detektorn samt hålla den i ett stadigt grepp för att undvika glapp med
kontaktdonet som tillför ström och sänder data.

Arcoma AB (2006) www.arcoma.se
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En utmatningsfunktion, direkt kopplad till låsmekanismen, behövs också när
detektorn ska flyttas från röntgenapparaten.



Förslag ska ges på hur delarna ska monteras inuti detektorhållaren.



Grövre kostnadsuppskattningar ska under arbetets gång göras och användas
som riktlinje vid konstruktionen. Även förslag på vidare besparingar ska ges
när arbetet är klart.

1.1.3 Avgränsningar
Vissa avgränsningar har gjorts för att projektets ramar enklare ska kunna överskådas.


Konstruktionsarbetet avser först och främst in- och utmatningsfunktionen
samt dess tillhörande delar ur ett funktionellt perspektiv.



Då Arcoma levererar väggstativ som är både vänster och högermatade, är
arbetet endast anpassat efter den senare.



Eftersom projektet ska användas som underlag för utvecklingen av
detektorhållaren har tillverkningsaspekterna för konstruktionens delar
lämnats utanför.

1.2 Krav och önskemål
Nedan följer ett urval av de mest grundläggande kraven från
produktkravspecifikationen.
1.2.1 Funktionalitet
Inmatning och utmatning av detektorn skall ske på mekanisk väg, alltså får ingen
elektronik användas.
Detektorn ska kunna matas in och ut ur position med hjälp av endast en hand utan
risk för att den hamnar fel eller att strömmen bryts med det kontaktdon som den ska
anslutas till.

1.2.2 Användargränssnitt
Röntgenapparaten används på sjukhus där stressade situationer kan uppstå.
Konstruktionen måste vara anpassad så att det är självklart för användaren hur
detektorn ska laddas och matas ut.
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1.2.3 Storlek
Konstruktionen skall rymmas inom detektorhållarens nuvarande rektangulära
plåtchassi. Höljet, med dimensionerna 516 x 560 x 100 mm, ska behållas för att den
tillhörande plastkåpan efter konstruktionen fortfarande ska passa.

1.2.4 Konstruktion
I så stor utsträckning som möjligt skall redan existerande delar från den nuvarande
detektorhållaren återanvändas.
Detektorn har måtten 460 x 460 x 16 mm, som inmatningsfunktionen därför måste
anpassas efter.

1.2.5 Kostnad
Målet är att den nya detektorhållaren ska ha ett lägre tillverkningspris än den
nuvarande. Uppskattningar ska därför göras under arbetets gång för att samtidigt
användas som riktlinjer vid konstruktionen.

1.2.6 Önskemål
Inmatningsfunktionen ska kunna överföras utan större förändringar till andra
detektorhållare där laddningen sker från ett annat håll, exempelvis underifrån.
Användargränssnittets design bör vara enkel och begriplig.

1.3 Metodik och moment
Arbetet kan delas in i fyra faser: Planering, studier, konceptgenerering och
konstruktion. Konceptgenereringen och konstruktionsarbetet löpte förhållandevis
parallellt eftersom nya idéer och lösningsförslag dök upp när delarna visualiserades i
3d.
Planeringsfasen räknas inte till arbetet eftersom den var förberedande och gjordes
innan projektstarten. I detta moment ingick framtagning av projektplan, tidsplan och
produktkravspecifikation.
Avsnitten nedan förklarar kortfattat hur faserna gick till. Under kommande kapitel
tas metodiken upp mer genomgående.
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1.3.1 Studier
Först gjordes en litteraturstudie i samband med en undersökning av den nuvarande
detektorhållaren. Detta för att få förståelse för hur dagens röntgenutrustning fungerar
men också för att begripa de grundläggande funktionerna som inte skulle komma att
förändras i och med omkonstruktionen.
Ett kandidatarbete2 från Chalmers som gjorts för Arcoma om nästa generations
röntgensystem lästes för att få kunskap om design och användargränssnitt för
framtidens röntgenapparatur.
Därefter studerades olika inmatningsfunktioner på befintliga produkter för att få
idéer inför konceptgenereringen.
1.3.2 Konceptgenerering
Skisser för tre olika huvudkoncept togs fram för att sedan utvärderas och utvecklas.
1.3.3 Konstruktion
Efter att huvudkonceptet var valt påbörjades konstruktionsarbetet i Inventor.
Allt eftersom de inre komponenterna utvecklades ritades de upp i programvaran.

2

Axelsson, S. Falk, D. Kääpä, J. Wahnström, I. (2011)
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2 Bakgrundsbeskrivning
2.1 Teori
Studierna som gjordes gav kunskap om röntgenutrustningens historia, utveckling
samt dagens teknik. Nedan ges en kortfattad beskrivning av ämnet.
2.1.1 Historia och principen bakom
Röntgenstrålning upptäcktes år 1895 av Wilhelm Röntgen. Sedan dess har tekniken
utvecklats avsevärt från analog till digital framkallning.
Röntgenstrålar är elektromagnetisk strålning med hög energi och kort våglängd 3. När
dessa strålar skickas genom en kroppsdel så kommer vissa att bromsas upp mer än
andra på grund av genomträngningsförmågan av de inre organen och skelettet. Det är
ämnets atomnummer samt tjockleken på materialet som avgör hur mycket av
röntgenstrålningen som går igenom.
För att fånga upp strålningen användes från början fotografiska glasplåtar bestrukna
med ett tunt skikt av silverbromid och silverjodkristaller. Strålningen svärtade
glasplåtarna vilka sedan kunde framkallas i ett mörkerrum. Dessa plåtar var mycket
tunga och känsliga för all form av ljus. De innehöll även stora mängder kemikalier
som med jämna mellanrum fick bytas ut. Glasplåtarna ersattes sedan allteftersom
med tunn plastfilm vilket underlättade röntgenprocessen.

2.1.2 Digital röntgenutrustning
De gamla analoga framkallningsmetoderna har idag nästan helt ersatts av digital
röntgenteknik. Istället för en fotokänslig plåt används en digital detektor för att fånga
upp strålarna. Detektorn är en rektangulär platt sensor som finns i olika utföranden.
På de första modellerna fanns det en tillhörande kabel. De senaste är däremot
trådlösa. Detektorns fördel är att den ger en bild som direkt kan ses på datorskärmen.
Strålningsdosen som krävs är också mindre.
Detektorn är placerad i en så kallad detektorhållare som är en del av
röntgenapparaten. Apparaterna kan se ut på olika sätt för olika ändamål.
Digitala detektorer är dyrbara instrument och därför brukar de inte monteras i
detektorhållaren utan görs som en separat del som kan flyttas mellan apparaterna.

3

Röntgen Helsingborg (2012) www.rontgen.com
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2.2 Beskrivning av den nuvarande detektorhållaren
och dess funktion
Detektorhållaren sitter i ett väggstativ som används för att röntga hela kroppen.
Hållaren består av ett rektangulärt plåtchassi som omsluts av ett plasthölje vars
funktion är att ge ett enklare utseende utåt samt för att dölja all inre elektronik.
Hållaren sitter monterad på en ställning och kan flyttas i höjdled. Observera att
följande bilder föreställer den vänstermatade varianten.

Figur 2:1 Vänstermatad detektorhållare

Inuti detektorhållaren finns det en rörlig enhet på vilken den laddade detektorn
placeras. Denna enhet är monterad på två skenor som gör att den kan dras ut utanför
detektorhållaren. På enhetens baksida sitter en rotationsplatta som kan rotera först
när hela delen är utanför hållaren. På sidan sitter en spak samt en knapp som styr
detektorhållaren mekaniska funktioner. Knappen frigör den rörliga delen som sedan
kan dras ut. Spaken lösgör rotationsplattan så att den kan roteras med hjälp av
handkraft.
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Figur 2:2 Utdraget läge

Figur 2:3 Påbörjad rotation

Figur 2:4 Nedre skena
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Längst in i apparaten sitter en lägessensor som känner av när detektorn är helt
inskjuten i position. En utstickande del av den rörliga enheten vidrör då sensorn.

Figur 2:5 Sensor

Utgångsläget för detektorhållaren är när plattan inte är roterad. I detta läge kan
detektorn matas in i stående position längs två spår som sitter monterade på
rotationsplattan. För att föra in detektorn pressas en plastcylinder ner som sitter vid
ingången. Cylindern är mekaniskt kopplad till två hakar som vrids utåt när den
flyttas. När detektorn är helt instoppad och har anslutits mot kontaktdonet så har
också cylindern åkt upp till utgångsläget. Samtidigt har hakarna vridits tillbaks och
greppat om detektorn.

Figur 2:6 Plastcylinder och hake

8

Kontaktdonet sitter fastskruvad på en vinklad plåtdetalj. Denna del är i sin tur
monterad på två fjädrar som går längs med två stänger till det nedre högra hörnet av
rotationsplattan (på den högermatade varianten så sitter kontakten i det övre vänstra
hörnet). På så sätt följer kontaktdonet med i rotationen samtidigt som fjädrarna gör
att kontakten kan röra sig fritt när detektorn förs in mot den. På båda sidor sitter även
två styrstavar som passas in i två hål på detektorn. En magnet inuti kontaktdonet
säkerställer också dockningen.

Figur 2:7 Kontakt med plåtfäste
När detektorn ska plockas ut måste den först roteras till utgångsläget om den är
liggande. Därefter trycks cylindern manuellt ner för att lossa hakarna. Tre
fjäderkomponenter som verkar på detektorn hjälper då till att skjuta ut den en liten
bit så att den sedan kan dras ut med handkraft.

Figur 2:8 De tre fjäderkomponenterna
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3 Resultat av studier
3.1 Funktionsanalys av den nuvarande
detektorhållaren
Efter att ha undersökt lungstativet kunde en del slutsatser dras om vilka
huvudfunktionerna blir. För att detektorn ska kunna anslutas till kontaktdonet krävs
det någon form av styrning som för den på plats. För att hålla detektorn kvar i
position krävs det en låsmekanism. När den sedan ska plockas ut igen så behövs det
en mekanisk anordning som öppnar låset och eventuellt matar ut den.
Härunder listas de tre huvudfunktioner som anses måste ingå i koncepten:


Detektorstyrning mot kontaktdonet



Låsmekanism



Utmatningsfunktion (eventuellt kopplad till låsmekanismen)
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3.2 Inmatningsfunktioner på befintliga produkter
Först användes Googles patentdatabas4 för att söka efter produkter med mekaniska
funktioner. De flesta patent som hittades var av äldre modell. Detta är inget problem
eftersom många av de funktioner som används dagligen är av äldre ursprung.
Det svåra med att söka patent var att hitta givande nyckelord som gav bra resultat.
Orden skulle beskriva en funktion som var så pass universal att den sedan skulle
kunna appliceras på detektorhållaren.
Först och främst undersöktes knappar samt enheter för disketter och minneskort. En
idé om en knapplös utskjutningsmekanism eftersöktes. En funktion som endast
kräver ett tryck på den synliga sidan av detektorn för utmatning. På grund av att
detektorn i inmatat läge måste ha ett säkert låssystem så var det svårt att få
inspiration ifrån de funna patenten.
Följande exempel på sökord och fraser användes vid patentsökningen:
Button push release mechanism
Latching button release mechanism
Card connector ejector mechanism
Card diskette insert mechanism
Card ejector mechanism
Card input removal mechanism
Automatic card ejector mechanism connector
Memory card insert
Memory card input removal function
Mechanic cassette input function
Disk drive
Diskette drive
Diskette ejector mechanism
Diskette input function
Diskette loading system
Detector ejector mechanism connector
Floppy disk input function

Dessvärre var sökningar inte tillräckligt tillfredställande och inget patent som
hittades har använts vid konceptgenereringen.
En marknadsundersökning av röntgenapparater5 för digitala detektorer gjordes även
men gav inte heller något bidragande resultat. För att se hur konkurrenter gjort krävs
en närmre undersökning av varje enskild detektorhållare. Av risk för plagiat kan det
antas att företag inte heller skickar ut ritningar och CAD-filer till utomstående.

4
5

Google (2012) Google Patents
Zimmermann, D. Gebhardt, G. (2012)
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3.3 Användargränssnitt
Eftersom detektorhållaren är en del av en produkt som ska locka kunden så är både
funktion och utseende viktigt. Den enda mekaniska funktionen som operatören
kommer att använda sig av på hållaren är utskjutningsmekanismen när detektorn ska
plockas ut. Eftersom momentet måste vara mekaniskt så finns det lite olika
funktioner att välja bland. De tre vanligaste principerna är spak, handtag eller knapp.
Eftersom de tre levererar samma funktion så måste man utgå ifrån vad som kommer
att kännas bäst och mest ergonomiskt för användaren, men även vad som ser bäst ut
utifrån ett designperspektiv. Både handtag och spak kan kräva ett visst utrymme i
detektorhållaren samt ge utstickande delar som förstorar detektorhållarens omfång.
Det finns även fördelar med spak och handtag eftersom kraften som krävs från
användaren för att lossa låsmekanismen enklare kan minskas med t ex
hävstångsprincipen. Antalet delar blir generellt färre och konstruktionen enklare. En
knapp däremot kräver för det mesta fler komponenter och blir oftast mer
komplicerad men ger å andra sidan ett uttryck för högre kvalitet eftersom designen ut
mot användaren blir enklare.
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4 Koncept
I följande avsnitt kommer konceptgenereringen och konceptvalet att redovisas.
Tanken var att dessa skisser skulle skilja sig så mycket som möjligt från varandra i
konstruktion och funktion, detta för att enklare kunna ställa upp dem mot varandra i
en urvalsmatris.

4.1 Konceptgenerering
4.1.1 Koncept 1
Detektorhållaren består av en flyttbar detektorenhet som är monterad på två skenor,
en upptill och en nertill. Den kan sedan flyttas fram och tillbaks mellan två olika
lägen. Innan detektorn skjuts in så befinner den sig i det yttre läget, se figur 4:1,
bilden till höger.
I nederkant vid öppningen av detektorhållaren sitter en hake som förs upp och låser
detektorn när den flyttbara delen skjuts in. Haken kommer då att glida längs med en
ramp som tvingar upp den till att greppa kring detektorn. När den flyttbara
detektorenheten sedan har skjutits in till det inre läget så kommer låsfunktionen, som
består av en klaff, att trilla ner med hjälp av en fjäder. Klaffen hindrar då hela den
flyttbara delen samt detektorn från att röra sig utåt. Detektorn hålls alltså fast både av
haken och av klaffen.
En spak är kopplad till låsfunktionen. När spaken förs uppåt kommer klaffen först att
släppa detektorn och därefter detektorenheten som då kommer att skjutas ut längs
med skenorna av de fjädrar som sitter monterade till vänster i detektorhållaren.
Skenorna är placerade så att de även hindrar enheten från att åka helt ut.

Figur 4:1 Koncept 1
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4.1.2 Koncept 2
Koncept 2 har en dörrliknande konstruktion som de flesta komponenter sitter
monterade på. En utstickande del av ryggplattan används som handtag för att
manövrera dörren. Två spår gör det möjligt att skjuta in detektorn till kontaktdonet.
Det finns två olika lägen, det första när dörren är ”öppen” då detektorn ska laddas,
och det andra när dörren är ”stängd” då detektorn är ansluten till kontakten. I det
öppna läget så är dörren vriden med en viss vinkel vilket innebär att detektorn skjuts
in snett i hållaren längs med spåren. Väl inne så ”stängs” dörren med hjälp av
handtaget och på så sätt tvingas detektorn på plats av den kloss som sitter monterad
inuti. Klossen är formad med en vinkel som gör att detektorn pressas mot fjädrarna
och kontakten när dörren stängs. För att sedan få ut detektorn igen så öppnas dörren
så att detektorn inte längre har kontakt med klossen. Fjädrarna kommer då att skjuta
ut detektorn så att den kan avlägsnas ur hållaren.
I det stängda läget låses dörren automatiskt av två kulor i över och nederkant. Två
fjädrar verkar på kulorna som trycks ner i en fördjupning. När dörren öppnas krävs
det då en viss kraft för att övervinna fjädrarnas tryck mot kulorna.

Figur 4:2 Koncept 2
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4.1.3 Koncept 3
Detektorn skjuts in i hållaren och passerar samtidigt två rörliga hakar som sitter
monterade över och under ingången. Hakarna pressas ner av detektorn längs med
spår som även håller dem på plats. När väl detektorn är längst inne i hållaren och helt
har passerat hakarna kommer dessa att skjutas upp av de fjädrar som sitter monterade
på dem. I detta läge hindrar hakarna detektorn från att glida ut.
Utmatningen sker via ett hantag som är kopplat till ett vajersystem. Vajern är
ansluten till hakarna på ett sätt så att när man drar i handtaget förs de båda ner under
spåret som detektorn sitter i.

Figur 4:3 Koncept 3
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Vajern är inte fäst direkt på haken, vilket skulle leda till risk att handtaget blev slappt
när hakarna pressas ner. Istället går vajern inuti ett rör där diametern på ingången i
ena änden är smalare än innediametern på röret. På vajern sitter det en bricka som
hindrar den från att åka ut. När hakarna pressas ner av detektorn så kommer vajern
att stanna kvar på sin position inuti röret, se skiss.

Figur 4:4 Koncept 3, haken
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4.2 Val av koncept
När ett av koncepten skulle väljas ut användes Pughs urvalsmatris6 till hjälp.
Matrisen går ut på att ett referenskoncept, i detta fall den nuvarande detektorhållaren,
jämförs med de framtagna konceptens krav från produktkravspecifikationen.
Eftersom alla tre koncepten uppfyllde kraven utsågs andra kriterier. Storleken var det
enda krav som fick vara kvar eftersom komponenterna i detta stadium ännu inte var
fullständigt dimensionerade.
I matrisen sattes sedan ett plus, minus eller en nolla efter varje kriterium beroende på
om det nya konceptet var en förbättring, försämring eller likvärdig med referensens
egenskap. Plus, minus och nollor summerades sedan och koncepten rankades efter
totalsumman i stigande ordning.
Eftersom de tre koncepten är idéer och inte färdiga lösningar så är resultaten i
matrisen i de flesta fall också uppskattningar.

Kriterier som används vid valet av koncept:

6



Användarvänlighet – Hur ergonomisk funktionen är att använda.



Montering – Avser hur enkelt det är att montera delarna men också
uppskattningsvis hur lång tid det tar.



Antal komponenter – Uppskattning av antalet delar som krävs.



Säkerhet – Säkerheten räknas utefter låsfunktionen men även risken för att
detektorn skadas vid inmatningen eller utmatningen.



Storlek – Om det finns risk för att konstruktionen kommer bli större än väntat
och därmed inte uppfylla kravet för den maximala storleken.



Kostnadsuppskattning – Om den uppskattade kostnaden överstiger priset på
referenskonceptet.



Slitage och service – Om delar kan behöva bytas ut på grund av slitage.



Tillverkning – Avser tillverkningstid för komponenterna samt eventuella
svårigheter som kan uppstå.

Wikipedia (2012) Pughs Matris
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4.2.1 Pughs matris
Användarvänlighet
Alla tre koncepten har en förbättrad användarvänlighet gentemot
originalkonstruktionen eftersom det krävs mindre arbete för att manövrera
röntgenapparaten. Tidigare var detektorn tvungen att roteras och därför krävdes ett
extra moment förutom inmatningen. I koncept 1 och 3 behöver endast detektorn
skjutas in och sedan plockas ut efter användningen. Koncept 2 däremot behöver
ytterligare en rörelse från operatören eftersom ”dörren” måste stängas för att
detektorn ska låsas och hamna i rätt position. Denna extra rörelse räknas inte som en
försämring av användarvänligheten eftersom den är så pass enkel.
Montering
När det gäller monteringen så är koncept 3 klart besvärligast, främst på grund av
vajersystemet som kräver många upphängningspunkter. Även låsfunktionen med sina
tillhörande delar bidrar till att konceptet ger längst monteringstid.
Koncept 1 och 2 uppskattas att vara ungefär likvärdiga med originalkonstruktionen.
Antal komponenter
Uppskattningsvis så har den nuvarande detektorhållaren fler delar än alla tre
koncepten, främst pga rotationsfunktionen. Koncept 3 däremot kommer att ha
betydligt fler delar än de övriga koncepten eftersom den består av ett vajersystem
samt att låsfunktionen innehåller flertalet speciella delar. Därför har konceptet
jämställts med den nuvarande konstruktionen. Koncept 2 har något färre delar än
koncept 1.

Säkerhet
I koncept 1 hålls detektorn på plats dels av haken men också av låsfunktionen som
även spärrar den flyttbara delen från att röra sig utåt. Detta ger en hög säkerhet
eftersom detektorn hålls på plats på två oberoende ställen, därför uppskattas
säkerheten till god och jämförs med samma säkerhet som finns i referenskonceptet.
I det tredje konceptet hålls detektorn fast på liknande sätt vilket bidrar till samma
säkerhet, dock kan vajersystemet ställa till det. Med tiden finns risk att spänningen i
vajern minskar vilket kan leda oväntade driftsbrott.
I koncept 2 kan skador på detektorn uppkomma om operatören inte fört den
tillräckligt långt in innan dörren stängs. Detektorns kant kan då komma att klämmas
mellan dörren och klossen. Detta är en så pass allvarlig aspekt att säkerhetskriteriet
får ett negativt värde.
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Storlek
Spaken i koncept 1 kan komma att sticka ut utanför ramen för storlekskravet på
grund av att kraften från den flyttbara delen kan göra att låsklaffen måste förstoras.
Även koncept 2 kan behöva mer utrymme än beräknat eftersom dörren kräver ett
visst svängrum. Endast tredje konceptet håller sig säkert innanför gränserna.
Kostnadsuppskattning
Inget av koncepten förväntas bli dyrare än referenskonceptet eftersom alla tre
uppskattningsvis har färre delar och borde därför logiskt sätt bli billigare. Det är dock
svårt att uppskatta hur mycket billigare de kommer att bli eftersom alla tre har
specialtillverkade komponenter i plåt och plast. Koncept 2 har minst antal
uppskattade delar så därför antas det att den lösningen blir billigast.
Slitage och service
De enda konceptet där slitage skulle kunna uppstå i en sådan omfattning att det
skulle påverka användandet eller säkerheten är i det tredje konceptet på grund av
vajerlösningen.
Tillverkning
Delarna i alla tre koncepten är uppskattningsvis enkla att tillverka.
Alla tre koncepten har specialtillverkade plastdetaljer. På varje sitter det 2 skenor
som detektorn skjuts in på. Koncept 1 har en hake, koncept 2 en placeringskloss och
koncept 3 innehåller plastdetaljer i låssystemet.
Trots de specialtillverkade delarna kommer antagligen koncepten att vara enklare att
tillverka än den nuvarande detektorhållaren.
Tabell 4:1 Pughs urvalsmatris
Kriterier
Användarvänlig
Montering
Antal komponenter
Säkerhet
Storlek
Kostnadsuppskattning
Slitage och service
Tillverkning
summa +
summa summa 0
totalsumma
Rankning

Referens
0
0
0
0
0
0
0
0

8
0
2
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Koncept
1
+
+
+
0
0
0
+
4
1
3
3
1

2
+
+
+
+
0
+
5
2
1
3
1

3
+
0
0
0
0
+
2
2
4
0
2

4.2.2 Analys av urvalsmatris
Av resultatet att döma så är koncept 1 och 2 likvärdiga men vid analys av de enskilda
kriterierna för de två kan en del slutsatser dras. Det som skiljer dem åt är först och
främst säkerhetskriteriet. Koncept 1 har likvärdig säkerhet som referenskonceptet.
Koncept 2 har däremot ett minus. Orsaken är som tidigare beskrivet att detektorn kan
skadas vid inmatningen. Nästa kriterium som skiljer dem åt är
kostnadsuppskattningen. Uppskattningsvis är koncept 2 billigare på grund av färre
komponenter. Detta är enbart uppskattning och därför inget kriterium som överväger
säkerheten.
Båda koncepten har fått minus för storleken. Om låsfunktionen i koncept 1 skulle
omkonstrueras eller flyttas så skulle storleken kunna minskas. Storleken av det andra
konceptet går däremot förmodligen inte att förminska eftersom det krävs ett visst
bestämt svängrum.
Slutsatsen efter matrisen är att om låsfunktionen i koncept 1 utvecklas eller flyttas så
får konceptet det bästa resultatet. Koncept 2 bör väljas bort enbart på grund av
säkerheten.
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4.3 Analys och vidareutveckling av koncept
Efter att koncept 1 valts så tog utvecklingen av de enskilda komponenterna och
delarna vid, både på papper och i datorn.
När det var klart att låsmekanismen skulle behöva flyttas eller i alla fall
omkonstrueras, insågs därmed att spärrfunktionen mot detektorn också förmodligen
skulle behöva ersättas. Genom att placera en identisk hake som den vid nedre delen
av öppningen så skulle detektorn fortfarande hållas fast på två ställen. Denna lösning
ansågs som den bästa och behölls så att de nya idéerna för låsmekanismen fick
anpassa sig därefter.
Nedan följer en skiss som saknar låsfunktion men visar systemet med två hakar.

Figur 4:5 Utvecklad utan låsfunktion

4.3.1 Val av användarinterface
I detta skede var det dags att bestämma hur gränssnittet mot användaren skulle vara.
Handtag och spakar kan vid första anblick förvirra operatören om personen inte är
underrättad om produktens funktioner. T ex kanske det inte alltid är uppenbart vilket
håll en spak ska dras åt eller vilken kraft som krävs. En knapp däremot som endast
behöver pressas in är enklare och mer ergonomisk att använda och man kan oftast
direkt se hur den fungerar. Även ur designsynpunkt är en knapp bättre eftersom den
kan ge ett enklare och renare utseende. Av dessa anledningar valdes därför knapp
som mekanism till utmatningsfunktionen.
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4.3.2 Låsfunktionen
Först påbörjades en utredning för att ta reda på bästa plats dit låsfunktionen kunde
flytta. Eftersom det var beslutat att knapp skulle ersätta spak fick även en ny
konstruktion av låsmekanismen utvecklas. Funktionen bestod av en hake som gick
ner och hindrade den flyttbara delen från att röra sig utåt. Låsets delar placerades på
samma plats fast något längre in i detektorhållaren. För att få haken att släppa togs då
en skiss fram för ett system av delar som anknöts med en knapp på utsidan. När
knappen trycks in överförs rörelsen så att haken lyfts upp underifrån, se figur 4:6.

Figur 4:6 Ny skiss av låsfunktionen
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4.3.3 Utveckling av låsfunktionen
Efter att ha utvärderat den nya låsfunktionen och även platsen för den, konstaterades
att antalet delar och leder kunde minskas om haken förflyttades till mitten av
detektorhållaren. Detta medför också att kraften från hela den flyttbara delen blir mer
centrerad.
Istället för att knappen via leder pressade haken underifrån och uppåt förenklades
mekaniken så att knappen direkt tryckte på en vinklad del av haken.

Figur 4:7 Utvecklad låsfunktion
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5 Konstruktion
Konstruktionen påbörjades med att de första klara delarna i konceptet modellerades
upp. Allteftersom komponenterna blev klara monterades de i ett assembly (montage i
Inventor). Plåthöljet tillhörande den nuvarande detektorhållaren rensades på de delar
som inte skulle ingå i den nya konstruktionen. Därefter monterades efter hand de nya
komponenterna.

5.1 Komponenter som bevarades
Främsta anledningen till att komponenter behålls är för att deras funktion kommer
vara densamma efter nykonstruktionen. Förändring skulle innebära ytterligare
tillverkningskostnader på grund av fler antal delar.
Följande delar är oförändrade i konstruktionen:


Kontaktdonets fäste och tillhörande komponenter

5.2 Beskrivning av konstruktionens huvudfunktioner
5.2.1 Flyttbara detektorenheten
Den flyttbara enheten består av en plåtstomme av aluminium där tre av sidorna är
bockade. På insidan av de bockade kanterna, nertill och upptill, sitter de två plastspår
som detektorn skjuts in mellan. Vid ingången av spåren sitter även de hakar som ska
hindra detektorn i inskjutet läge från att röra sig. Hakarna hålls på plats av var sin
genomgående stålstång. Runt stången sitter en fjäder som verkar både på haken och
på plastspåret. Fjädern tvingar haken mot rampen så att den alltid är nervriden när
enheten befinner sig i ytterläget.
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Figur 5:1 Den flyttbara enheten

Figur 5:2 Haken och plastspåret
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5.2.2 Den flyttbara enhetens lägen
Från början var det tänkt att detektorenheten skulle sitta på två skenor liknande de
som finns på den nuvarande detektorhållaren. Detta förenklades genom att skenorna
ersattes av två spår, upptill och nertill, som den istället kunde skjutas längs med. För
att undvika slitage och för att minska friktionen mellan delarna så valdes ett
plastmaterial till spåren.
Spåren sitter monterade på en avlång bockad plåt. Denna del fungerar som en inre
vägg och stoppar enheten när den skjuts in. På denna vägg sitter pyramidfjädrar
utplacerade som verkar på ryggplattans inre bockade sida, vilket medför att
fjäderkraften inte är direkt på detektorn. Fjädrarna hålls på plats av brickor.
Vid båda ändarna av plastspåren sitter de ramper som hakarna förs längs med när
detektorn matas in. Denna ramp består av en bockad plåtdel.

Figur 5:3 Konstruktionen som den flyttbara enheten skjuts in i

Figur 5:4 Den nedre rampen
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Lägessensorn
Placeringen av lägessensorn är oförändrad. En utstickande del, monterad med
presspassning på plåtstommen, utför samma funktion som tidigare.

Figur 5:5 Den utstickande delen

5.2.3 Låsmekanismen

Figur 5:6 Låsmekanismen, låst läge

Figur 5:7 Låsmekanismen, öppet läge
Låsmekanismen består av flertalet delar och sitter placerad centralt i
detektorhållaren. Delarna är alla monterade på en bockad plåtdetalj som sitter
fastskruvad på insidan av plåthöljet. En hasp med två vinklade ytor vilar mot en kant
av plåtdelen och hålls ner av en fjäder. När detektorenheten skjuts in så trycker en
kort stålstång, fastsatt med presspassning på ryggplattan, på den nedre vinklade delen
av haspen. På så sätt lyfts den upp. När detektorn är helt inskjuten och uppkopplad
mot kontakten så har även stålstången tagit sig innanför haspens hake som därmed
faller ner till utgångsläget. I detta läge är den skjutbara delen låst.
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För att mata ut detektorn igen trycks en knapp in som är placerad på hållarens utsida.
Knappen är direkt ansluten till en längre stålstång. Stången hålls fast i axiell led och
på knappens motsvarande sida sitter ett lager monterat. Lagret kan rulla längs med
den övre vinklade delen på haspen så att när knappen förs in trycks haspen upp. På så
sätt kommer den tillslut att vara över den korta stålpinnen. Den flyttbara enheten
kommer då att med hjälp av pyramidfjädrarna skjutas ut till utgångsläget så att
hakarna faller av detektorn.

5.2.4 Montering av inmatningsfunktionens delar i detektorhållaren
Den bockade plåten med pyramidfjädrarna sitter monterad på insidan av den vänstra
väggen av hållarens hölje. De enda krafterna som verkar på delen är de från
detektorn och därför är den endast monterad i sidled av ett antal stänger. Varje stång
fungerar som en bärande pelare. Två bakom varje fjäder eftersom det är där krafterna
blir som störst när detektorn är inmatad. Stängerna är monterade på genomgående
skruvar som samtidigt håller brickorna på plats.

Figur 5:8 Montering av pyramidfjäder
Skenorna och rampen är monterade på samma sätt med stänger. Dessa belastas
endast ovanifrån av detektorns vikt. Se figur 5:4.
Låsmekanismen sitter som tidigare beskrivet monterad mot detektorhållarens hölje.
Den hålls även vinkelrätt upp i axiell led av den sidopanel som sitter på den högra
kanten ut mot användaren. Panelen håller inte bara upp knappen utan skyddar också
låsmekanismen och hållarens inre delar. I figur 5:9 är sidopanelen bortplockad för att
ge en bättre vy.
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Figur 5:9 Låsfunktionens montage

5.3 Importerade komponenter
Man kan dela upp konstruktionens komponenter i två kategorier: Nytillverkade delar
som är specialgjorda för konstruktionen, samt färdiga komponenter som införskaffas
och importeras i Inventor.
I detta fall har endast enkla delar så som skruvar och fjädrar importerats7. Ett lager
används i låsmekanismen, men detta har plockats från den nuvarande konstruktionen.
Alla importerade delar är främst valda efter dimension för att passa konstruktionen.
Inga krafter har beräknats på de fjädrar som används utan allt har estimerats efter
egen uppskattning. Se avsnittet för rekommendationer för mer information.

5.4 Materialval och dimensionering
Alla material har valts efter de som redan finns i den nuvarande detektorhållaren.
De större plåtdelarna är i aluminium för att främst minska vikten. De mindre
metalldelarna är i stål för att ge högre hållfasthet. Plastspåren som detektorn skjuts in
mellan ska vara i PET-plast och de mindre plastdetaljerna är gjorda av acetalplast.
Tabell 5:1 Materialval
Material
Aluminium
Stål
Plast

7

Beteckning
SS4106/EN-AW 5005
SS2333/EN 1.4301
PET, acetalplast

Lesjöfors AB (2012) Solid Components
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5.4.1 Tjocklekar
Alla plåtdelar har dimensionerats så att tjockleken är 1 mm. När en plåt bockas så
deformationshärdas den samtidigt vilket gör att 1 mm bör vara tillräckligt för att
klara de krafter som verkar på konstruktionen. Krafterna kommer främst ifrån de tre
fjädrarna som verkar på aluminiumstommens bockade sida. Uppskattningsvis är den
totala kraften från alla tre runt 100 N. Då aluminium klarar betydligt högre krafter
har därför inga beräkningar gjorts.
Plastdelarna har gjorts något tjockare och är som tunnast 2 mm.
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6 Resultat
6.1 Färdig konstruktion
I figur 6:1 nedan ses den färdiga konstruktionen monterad i detektorhållaren men
utan den yttre plastkåpan. Bilden visar utgångsläget när ingen detektor är laddad. Här
kan man se knappen som frigör låsmekanismen som sticker ut ur panelen.
Figur 6:2 visar hur detektorn, i turkos färg, är inmatad och ansluten till kontakten.

Figur 6:1 Oladdad detektorhållare

Figur 6:2 Inmatad detektor
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Figur 6:3 visar hur haken allt eftersom detektorn förs in lyfts upp.

Figur 6:3 Hake förs upp längs ramp

Figur 6:4 nedan visar hur den ena haken håller detektorn på plats.

Figur 6:4 Greppande hake
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Figur 6:5 Låsfunktionen
Ovan ses hur låsmekanismens hasp håller den flyttbara delens stomme i den korta
stålstången.

6.2 Analys och diskussion
Då inmatningsfunktionen inte kräver lika mycket utrymme i djupgående led som för
den tidigare konstruktionen så kan hela detektorhållaren göras tunnare. Även bredden
skulle förmodligen kunna minskas något, men höjden behöver vara som tidigare.
Detta skulle dock kräva att plastkåpan även måste förminskas och att det därmed inte
går att använda samma till de båda hållarna.
På grund av det stora oanvända utrymmet blir monteringen av delarna ej optimal.
Stängerna som sitter bakom pyramidfjädrarna och håller inmatningsenheten i sidled
har fått göras längre än nödvändigt för att nå till detektorhållarens inre vägg. Om
bredden av hållaren skulle minskas så kan även stängerna förkortas.
Friktionen mellan den skjutbara delen och de fasta monterade plastspåren har
antagits vara tillräckligt låg för att fjädrarna som verkar på kanten ska skjuta ut den
till utgångsläget. Om friktionen inte är tillräckligt låg och fjädrarna inte är tillräckligt
starka finns det risk för att den inte kommer hela vägen till utgångspositionen. Detta
medför egentligen ingen försämring av funktionen då det bara handlar om någon
centimeter. Då plåtstommen är utskuren på ett sätt så att det finns plats för fingrarna
att greppa om detektorn kan den dras manuellt sista biten. Nackdelen är att det skulle
ge en lägre känsla av kvalité.
Inga kraftberäkningar har gjorts mer än uppskattningar vid valet av fjädrarna. Alltså
är kraften på låsmekanismen heller inte är beräknad.
Det kan komma att krävas en stor kraft för att skjuta ut den flyttbara enheten när
låsmekanismen släpper. Samtidigt hamnar samma kraft på haspen och stålstången.
Är kraften för stor kan skjuvning uppstå och stången därför behöva förstärkas
eftersom den endast är presspassad på plåtstommen. Eventuellt kan en liten del av
stommen skäras ut och bockas så att den utstickande delen då utför samma funktion
som stången.
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6.2.1 Kostnadsbesparingar
Då det redan i konceptstadiet insågs att den nya inmatningsfunktionen skulle bli
billigare än den nuvarande gjordes därför inga fortsatta kostnadsberäkningar. Dock
kan antagligen en del kostnadsbesparingar göras på resultatkonstruktionen.
Materialet i flertalet delar kan t ex reduceras. Plastspåren som den flyttbara
detektorenheten skjuts mellan kan delas upp i kortare delar så att ett mellanrum
bildas. Hakarna är för tillfället solida plastkomponenter. Dessa skulle kunna göras
ihåliga.
Då aluminium är dyrare än stål skulle dessa delar kunna ersättas såvida vikten inte
spelar någon roll.
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7 Rekommendationer och fortsatta studier
Konstruktionen av inmatningsfunktionen för detektorhållaren ska ses som en
prototyp för en eventuell utveckling av den nuvarande. Flertalet delar kan
omkonstrueras för att tillverkningskostnaden skall bli lägre. Man kan t ex undersöka
vad den totala kostnaden för detektorhållaren och plastkåpan skulle bli om de
förminskades. En mer optimal montering av delarna skulle då även kunna göras.
Om den nuvarande detektorhållarens hölje ska behållas kan monteringen av delarna
inuti göras på ett mer effektivt sätt.
Slitagetester bör göras för den skjutbara delen och plastspåret. Då funktionen
kommer att användas ofta är det klokt att undersöka vilken materialkombination som
fungerar bäst.
En mer djupgående studie av kraftpåverkan på de mekaniska delarna kan utföras för
att utröna vilka komponenter som eventuellt skulle behöva förstärkas.
Om inmatningsfunktionen skall överföras till en detektorhållare där detektorn matas
in underifrån, bör låsfunktionen ses över eftersom det då krävs extra hög säkerhet.
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Bilaga 1 Produktkravspecifikation

Produktkravspecifikation
Inmatningsfunktion

Allt eftertryck av hela eller delar av detta dokument utan beställarens skriftliga medgivande är förbjudet.
Författare:

Signatur:

Datum:

Signatur:

Datum:

Filip Runesson
Godkänd av:

Filnamn och status:

Sekretessnivå:

Produktkravspecifikation
Projekt:

Uppsala Universitet

Inmatningsfunktion

Datum:

Sida:

1(4)

1 SAMMANFATTNING
I denna produktkravspecifikation anges kraven för projektet ”Ny inmatningsfunktion för
Arcomas detektorhållare”. Först ges en generell beskrivning följt av mer specifika krav.

Filnamn och status:

Sekretessnivå:

Produktkravspecifikation
Projekt:

Uppsala Universitet

Inmatningsfunktion

Datum:

Sida:

2(4)

2 GENERELL BESKRIVNING
2.1 Gränssnitt
Inuti detektorhållaren finns det ett kontaktdon som detektorn ska anslutas till. Detektorn
ska vara stående och hållas på plats utan risk för glapp.
2.2 Funktioner
Detektorn ska enkelt kunna matas in och plockas ut ur detektorhållaren. Inmatningsoch utmatningsfunktionen skall vara mekanisk. Utmatningen ska ske genom en
handling av användaren.
2.3 Användare
Användaren är sjukhuspersonal
2.4 Begränsningar
Inmatningsfunktionen avser en detektorhållare på ett väggstativ som är högermatat.

Filnamn och status:

Sekretessnivå:

Produktkravspecifikation
Projekt:

Uppsala Universitet

Inmatningsfunktion

Datum:

Sida:
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3 SPECIFIKA KRAV
3.1 Funktionella krav
3.1.1 Funktionalitet
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3

Inmatningsfunktionen ska vara mekanisk
Detektorn ska anslutas till kontaktdonet inuti detektorhållaren
Detektorn måste stadigt hållas på plats så att anslutningen med
kontaktdonet inte bryts.

3.1.2 Storlek
4.1.2.1

Konstruktionen skall rymmas inom en rektangulär låda med dimensionerna
516 x 560 x 100 (H x B x D) [mm]

3.1.3 Material och form
4.1.3.1

Plast, aluminium, stål mm.

3.1.4 Strömförsörjning
4.1.4.1

Ström till detektorn överförs genom kontaktdonet

3.2 Krav på externa gränssnitt
3.2.1 Användargränssnitt
4.3.1.1
4.3.1.2
4.3.1.3

Inmatningsfunktion skall vara intuitivt designad för att underlätta
användandet
Inmatningen av detektorn skall kunna ske med en hand
Utmatning av detektorn sker via knapp, spak etc.

3.3 Övriga krav
3.3.1 Ekonomi
4.7.1.1

Tillverkningskostnaden för detektorhållaren får maximalt vara 8989 [SEK]
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Projekt:

Uppsala Universitet
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Bilaga 2 - Produktblad för 17x17 tums detektor

Bilaga 3 - Tryckfjäder

Bilaga 4 - Pyramidfjäder

