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Förord 

Det här examensarbetet har genomförts som del av Maskiningenjörsprogrammet vid 
Högskolan i Halmstad, arbetet bestod av 15hp fördelade på 20 veckor under 
vårterminen 2017.  

Det har varit ett intressant och utmanande arbete som har gett oss insikt i det verkliga 
arbetslivet och hur det är att samarbeta i projekt med kund. Det har varit en lärorik tid 
som bidragit till goda erfarenheter inom konstruktion med bland annat CATIA V5 som 
verktyg, samt erfarenheter i koncept-, prototyp - och produktframtagning.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till;  

• Thomas Fransson & Erik Eriksson, uppdragsgivare på PitchUp AB – För ett 
spännande och utmanande uppdrag som gett oss många nya erfarenheter.  

• Hans Löfgren, handledare på Högskolan i Halmstad - För ditt stora stöd och 
vägledning i projektet.  

• Dimitri Alkarra, anställd på Högskolan i Halmstad - För all din hjälp vid 
framtagning av konceptprototyp i FabLab samt kunskap inom 3D-printning.  

• Södra Cell Värö - För att vi fick komma på studiebesök och fick värdefulla 
synpunkter samt kunskap inom papperstillverkning och inblick i er 
underhållsprocess. 

 

Vi vill gärna rikta ett extra tack till en för oss väldigt betydande person i projektet; 

STORT TACK Dimitri Alkarra - För all den tid du lagt ner i FabLab och hjälpt oss 
med 3D-utskrifter till vår prototyp och våra olika tester under 
konceptframtagningsprocessen. Din hjälp har varit avgörande i vårt arbete för att lyckas 
komma fram till ett gott resultat.  

 

 

Sofia Lyckberg                                                               Oliver Petterson 
Fia.lyckberg@gmail.com                                                Oliver.Pettersson1993@gmail.com  
0707-395360                                                                 0733-314509 
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Sammanfattning 

Initiativet till detta projekt togs av PitchUp AB, då efterfrågan av en bättre drönare för 
inspektion till industri framkommit. 

För att utföra inspektioner i trånga miljöer krävs idag mycket arbete, då delar av 
industrin måste stängas ner under utförandet. Många arbetsplatser kräver även att 
ställningar monteras på plats som tillträde för inspektionen, vilket utgör större resurser 
för personal, tid och kostnader.  

Fokus i projektet har varit att ta fram ett designkoncept till en ny drönare som skall 
användas vid inspektion för underhållsarbeten inom industri i trånga och mörka miljöer.  

För att förbättra resultatet i projektet har projektgruppen varit på besök hos Södra Cell 
Värö i Varberg, för att få en större inblick i vilka typer av invändiga miljöer en drönare 
skulle kunna användas och underlätta en inspektion för de anställda. 

Projektet har resulterat i en 3D-modell samt ett designkoncept i form av en prototyp, 
där gruppen fokuserat främst på tre viktiga komponenter utifrån krav och önskemål. 
Dessa är utformningen på gimball, chassit samt propellerskydden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: drönare, inspektion, design.    
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Abstract 

The initiative to this project came from PitchUp AB, as the demand forth drones for 
inspection within industrial environments has arisen.  

Inspections in enclosed environments are often difficult to execute and demand a lot  of 
resources in planning, time and staff. Many companies require as well that scaffoldings 
are set up when an inspection is to take place, which requires even more resources.  

This project has had its focus set on developing a new design concept for a drone that 
shall be used for preliminary inspection in maintenance of dark, enclosed industrial 
environments. For further research a field trip to Södra Cell Värö in Varberg has taken 
place to reach a better understanding in the actual environments. This gave an insight of 
how the drone could be used to relieve the workers of the physical danger and help reach 
results more effectively.  

The result of the project has concluded in a design concept projected as a 3D-model and 
a prototype, whereas the three key areas has been targeted of importance from the 
demands; the configuration of the gimball, main body and propeller protection. 
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ORDLISTA 

UAV - Unmanned Aerial Vehicle  

UAS - Unmanned Aerial Survailance  

VTOL -Vertikal Start och Landning 

Multirotor - Luftfarkost som drivs av minst 3 rotorer 

RPA - Remotly Piloted Aircraft 

RPAS - Remotly Piloted Aircraft System 

ICAO - International Civil Aviation Organization 

PLA - Polylactid  

GPS - Global Positioning System 

Gimball - En till treaxlig kameraupphängning 

Abrasivt - En böjning på abrasion, betydande kemisk eller mekanisk nedbrytning av 
materials ytskikt. 

Filament - Material bearbetat till trådstruktur, där fibrerna går i kontinuerlig riktning 
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1. Introduktion 

Idag används drönare till inspektion och besiktning av vindkraftverk, elkraft och andra 
höghöjdsarbeten. Användandet av drönare har idag expanderat till flera områden och 
används inom räddningstjänsten såväl som industrier. Fördelarna med att använda sig av 
drönare är en överblick snabbt kan upprättas över exempelvis skogsbränder eller i 
områden där tillgängligheten är svår. Idag använder bland annat Räddningstjänsten Syd 
drönare vid olika insatser, exempelvis drunkningsolyckor (Skånska Dagbladet, 2016), 
för att effektivare söka och lokalisera personer för undsättning där tiden är en kritisk 
faktor 

Mellan åren 2013- 2016 var det 147 anmälda arbetsplatsolyckor i Sverige med dödlig 
utgång som var förvärvsarbetande anställda och egenföretagare, enligt Arbetsmiljöverkets 
statistisk (Arbetsmiljöverket, 2017). Procentuellt var det 10,88% av dödsolyckorna som 
anmälts som "fall av person". 

PitchUp AB i Mölndal har uppmärksammat att efterfrågan av lösningar för inspektion i 
inneslutna miljöer ökat, vilket lett till att drönare tagits fram för syftet. Under ett 
studiebesök hos Södra Cell Värö i Varberg, framkom att det krävs två arbetsveckor för 
att stänga ner anläggningarna, tömma deras silos och bygga arbetsställningar innan 
operatörer kan inspektera invändigt. Detta underhåll kräver mycket resurser och är 
väldigt kostsamt. Dessutom är det risk för att en arbetsplatsolycka kan uppstå.  

Idag finns det inga drönare som kan filma i mörker med hög noggrannhet. Frågorna 
som ställs är; Går det att utforma en drönare som klarar av att flyga i mörker i trånga 
utrymmen? Går det att konstruera en drönare med en kamera som har högupplösning 
och med ett chassi som tål att krocka i lägre hastigheter utan att bilden påverkas eller 
drönaren går sönder?  
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2. Bakgrund 
I dagsläget används termen ”Drönare”, vilket är endast en utav fem termer. Första 
termen som framkom är UAV som uppstod under 1990-talet, vilket är fjärrstyrda aeriala 
fordon som trådlöst skickar data från t.ex. GPS eller radar. UAS framkom därefter under 
2000-talet som skapar kategorin övervakningssystem för drönare. 2005 börjades termen 
RPA användas inom militära bruk, där det menas markbaserad pilot. ICAO tog fram 
termen RPAS som menar aerialt fordon som kräver styr och kontroll tillsammans med 
komponenter som utgör ett komplext system. Termen drönare är den vanligaste 
allmänna termen som innehåller alla ovanstående kategorier och kan vara i storlek allt 
från en insekt till ett kommersiellt flygplan (Klauser & Pedrozo, 2015).  

Drönare, eller mer specifikt UAV, har idag växt fram på marknaden i ett rasande tempo. 
Tidigare har drönare varit använda inom militära områden som långdistans 
övervakning, men är idag även utvecklade för privatpersoner. Den industriella 
användningen för denna produkt finner dock nya områden kontinuerligt, i dagsläget 
används den inom leverans, transportmedel, post, lantbruk och polisövervakning. 
Teknologin som drönare medför bidrar till en smidig övervakning där personer inte 
behöver utsättas för fara, men detta kan enkelt missbrukas och därför har många 
regelverk införskaffats.  

PwCIL(Pricewaterhouse Coopers International Limited) gjorde en marknadsanalys på 
hur mycket företag hade kunnat ersätta arbete med drönare 2015, detta framkom till 
127 miljoner dollar. Den största delen var i infrastruktur och lantbruk där det idag finns 
arbeten som kräver bemannade flygfarkoster för att få en övergripande bild på 
situationen, eller för att exempelvis bespruta fält (Mazur, Wiśniewski, & McMillan, 
2016). 

2.1.  Syfte och mål 

Syftet med projektet är att ta fram ett designkoncept till en ny drönare som skall 
användas inom ett nytt område på marknaden. Drönare som i dagsläget används till 
inspektion, uppfyller inte de kraven som den nya marknaden ställer. Målet med 
projektet är att ta fram ett designkoncept och en prototyp som uppfyller 
uppdragsgivarens kriterier och önskemål, genom användning av 3D-modellering i 
CATIA V5, Renderingar i Keyshot 5, 3D-printer och färdiga komponenter.  

2.1.1. Problemdefinition 

Problemformuleringen för projektet lyder; "Hur skall en drönare designas, dedikerad till 
inspektion för inneslutna miljöer inom industrin, för att underlätta underhållsarbeten 
och slippa använda sig av fysiska personer?". 
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2.2.  Avgränsningar 

I detta examensarbete kommer fokus vara på design och prototypframtagning samt 
lämpligt materialval för att konstruktionen skall tåla stötar i en hastighet på 3,6km/h 
som motsvarar 1 m/s. 

Den skall kunna föras igenom ett hål på 600 mm i diameter samt kunna filma i en mörk 
miljö. Projektet har som avgränsning att kameran enbart skall vridas i en vertikal 
riktning. Projektet utgår från att propellrarna inte klarar av några stötar och därmed 
utförs inga beräkningar på dess hållfasthet. Alla komponenter på drönaren skall även 
bytas ut ifall de går sönder, därmed införs inte några beräkningar från fall utan endast på 
deformationen på skydden vid kollision i sidled. 

2.3. Individuella ansvarsområden/insatser i examensarbetet 

Arbetet utförs tillsammans med de två personer som är uppdragsgivarna på företaget 
PitchUp AB i Mölndal. Ansvarsområden under examensarbetet har fördelats jämnt och 
projektmedlemmarna har jobbat parallellt och tillsammans under hela arbetet. Detta för 
att på ett effektivt sätt ta beslut och diskutera fram bäst möjliga lösning på problemet 
samt problem som uppstått under examensarbetet.  

2.3.1.  Företagspresentation 

Pitchup AB är ett företag som arbetar med flygindustriservice samt tjänster för inom 
fotografering genom deras produkter. De arbetar med egenutvecklade- och 
marknadsledande produkter som specialisering samt levererar kompletta lösningar för 
VTOL /Multirotor /UAS farkoster till kunder över hela världen. De har sitt 
huvudkontor i Mölndal och har säljare i Lund. De planerar inom en snar framtid att 
utöka sin verksamhet med kontor i Stockholmsregionen (PitchUp, 2017).

  



TEORETISK REFERENSRAM  

 

4 

3. Teoretisk referensram  
3.1.  Produktundersökning 

Marknaden har idag exploderat för UAS produkter. Söktermen ”Drones” på sökmotorn 
Google.com ger tusentals olika produkt träffar, där utformningen av UAS enheter 
varierar i storlek från insekter till flygplan. 

Projektet har därmed blivit avgränsat till UAS enheter för industriellt syfte, där 
söktermen specificerats till ’industrial drone inspection’. Från de olika sökningarna och 
uppdragsgivarens hemsida, Pitchup.se, har följande UAS enheter uppmärksammats: DJI 
Mavic Pro, DJI Phantom, PitchUp XRange, PitchUp Explorian 4, Parrot Bebop, T-
Hawk.   

3.2.  Patent  

Från patentsökning på PRVs e-tjänst Svensk Patentdatabas, har endast ett patent 
framstått som relevant. Sökningar gjordes med sökord: “Drönare”, ”UAV”, ”UAS” 
gjordes såväl som sökning via IPC-klasslistan (WIPO) till kategorin ’B64C 
AEROPLANES; HELICOPTERS (air-cushion vehicles B60V)’ och dess subkategorier. 

Det enda patent av relevans, och i kraft, var ’SE 5353 346 C2’ som står under 
benämningen ’Livräddningsfarkost’. Eftersom denna uppfinning är utformad som en 
ihålig kropp med sammansatta delar anses den inte vara av större hinder för 
projektgruppens drönare. 

3.3.  Lagar och regelverk 

Idag finns det lag på kameraövervakning, (kameraövervakningslagen (2013:460). Denna 
styr hur all övervakning med kamera får ske i Sverige. Lagen måste följas och för att få 
tillstånd måste användarna ansöka om detta i det län som övervakningen är tänkt att ske. 
Drönare får inte flygas på allmän plats utan tillstånd. Beroende på vilket syfte drönaren 
skall användas till, krävs det olika tillstånd för att få flyga.  

Vid flygning av drönare, står det på transportstyrelsens hemsida att: “du skyldig att följa 
de lagar och föreskrifter som gäller för all luftfart.” Det finns vissa restriktioner gällande 
flygning av drönare i vissa områden. Det är förbjudet att flyga över fängelser, 
kärnkraftverk och nationalparker. Läs mer om transportstyrelsens föreskrifter i nästa 
stycke. 

Transportstyrelsen föreskrifter om obemannade luftfarkoster 

Det krävs tillstånd från Transportstyrelsen vid flygning av drönare utom räckhåll, det 
vill säga när du inte flyger inom synligt håll. Operatören måste kunna se drönare med 
egna ögon. Kan inte operatören se den med sina ögon utan kikare eller dyligt krävs det 
tillstånd. Tillstånd krävs även vid kommersiell flygning, vilket definieras som för 
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uppdrag, tjänstgöring och inte för nöje. Det krävs även tillstånd vid drift för 
forskningssyfte, samt för vissa geografiska områden.  

Flygtillstånd räcker inte ensamstående, utan måste i många fall kompletteras med 
ytterligare tillstånd när drönaren skall användas i närhet av en flygplats eller annan 
luftfartstrafik. Dessa tillstånd måste göras via ansökning till närmaste geografiska 
flygplats, eftersom flygplatsernas luftfartszoner i vissa fall sträcker sig långt utanför dess 
inhägnade område. Dessa zoner kan man finna på Luftfartsverkets webbplats. 
("Transportstyrelsen," 2017) 

Det finns fyra stycken olika kategorier som obemannade luftfartyg klassas som.  

• Kategori 1A UAS 
• Kategori 1B UAS 
• Kategori 2 UAS 
• Kategori 3 UAS 

För att kunna ansöka måste man ha teknisk specifikation på vilken typ av obemannat 
luftfartyg man tänkt använda i verksamheten.  

För att söka tillstånd för den typen som är tänkt för drönaren i detta projekt (se bilaga 
7), måste den uppfylla grundkraven i kategori 1B UAS som listas nedan: 

• Luftfartygets maximala startvikt ska vara mer än 1,5 kg men mindre eller lika 
med 7 kg. 

• Luftfartyget utvecklar en maximal kinetisk energi på högst 1000 J. 
• Luftfartyget flygs enbart inom synhåll för piloten.  

("Transportstyrelsen," 2017) 

Kameraövervakningslagen (2013:460) 
Allmänna krav 

Paragraf 7 § i kameraövervakningslagen (2013:460), beskrivs det allmänna krav gällande 
kameraövervakning: “Kameraövervakning ska bedrivas lagligt, enligt god sed och med 
tillbörlig hänsyn till enskildas personliga integritet.” (Riksdag, 2016a) 

Ansökan om tillstånd 

Gällande tillstånd för användning av drönare, står det i kameraövervakningslagen att 
övervakningen skall vara av ett särskilt intresse och skall vägra tyngre än att en enskilds 
intresse att bli övervakad. 

“Vid bedömningen av intresset av kameraövervakning ska det särskilt beaktas om 
övervakningen behövs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor eller 



TEORETISK REFERENSRAM  

 

6 

andra därmed jämförliga ändamål.” (9 § andra stycket kameraövervakningslagen) 
(Riksdag, 2016b). 

Paragraf 16 § i kameraövervakningslagen (2013:460), beskriver hur en ansökan om 
kameraövervakning skall gå tillväga. I lagen står det att “En ansökan om tillstånd till 
kameraövervakning enligt 8 § ska göras skriftligen hos länsstyrelsen i det län där 
övervakningen ska ske.”. Det innebär att när en drönare, som är utrustad med kamera, 
skall användas till ett visst syfte måste tillstånd finnas och den får inte användas till något 
annat än tillståndet säger (Riksdag, 2016c).  

Drönare i verksamhet 

21 oktober 2016 beslutades det, i Högsta förvaltningsdomstolen, att en drönare med 
kamera uppfyller all rekvisit och därmed måste tillstånd finnas före användning av en 
drönare. Detta har i dag försvårat för olika verksamheter, främst privatpersoner, att 
använda sig av drönare i syfte att övervaka. Idag finns det företag som levererar drönare 
till olika typer av verksamheter och påverkar inte de företag som levererar drönare. De 
behöver inte tillstånd att tillverka eller leverera produkter med kamera dock måste 
brukarna ha tillstånd.  

Lantmäteriet 

Vid flygning av drönare som är utrustad med kamera, krävs det tillstånd från 
länsstyrelsen i det län flygning och fotografering skall ske. Skall denna information 
publiceras eller spridas vidare så krävs det tillstånd från Lantmäteriet, då detta räknas 
som flygfoto över geografiska områden (Lantmäteriet). 
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4. Metod 
4.1. Produktdefinitionsfasen 

4.1.1. DFM (Design for Manufacturing) 

Termen Design for Manufacturing, en av underliggande rubriker för Design for ”X”, 
används inom Produktionsutveckling för den tillverkande aspekten. Vad det beskriver är 
metod för hur produkten skall vara designad för att möta kundkraven samtidigt som 
materialval bör skötas för att tillverka kvalitativa produkter. De största aktiviteterna som 
DFX innefattar är: 

• Kartlägga kund och marknadskrav samt vilka funktioner som krävs 
• Välja design principer och skapa design koncept 
• Identifiera processer och material 
• Analysera olika koncept och processer samt skapa modifieringar  
• Kartlägga kvalitetskrav 
• Analysera metoder för montering samt demontering 
• Skapa ingenjörsmodeller och detaljerade ingenjörsbaserade koncept  
• Utföra ekonomiska analyser samt upprätta en kostnadskalkyl för produktion 
• Tillverkning av prototyp 
• Utföra tester och modifiera design efter resultat 
• Kontrollera möjligheterna till designen 
• Upprätta produktion av produkten 
• Skapa produktionskontroller 

 

4.1.2.  Kravspecifikation 

Nigel Cross beskriver i boken Engineering Design Methods Strategi, för att förstå 
problemen behövs det definieras till olika parametrar. Detta bidrar till att problemet 
bryts ner och mål, avgränsningar för arbetet och kriterier för vad produkten skall klara 
av framkommer (Cross, 2014). 

Projektgruppen upprättade därmed en kravspecifikation som utgångspunkt. 
Kravspecifikationen beskriver användaren, omgivning, material samt funktion. Den är 
uppställd utifrån dessa faktorer och fått ett ID-nummer för att enkelt kunna titta på 
vilket krav det gäller i kommande steg. Varje specifikation har fått ett ”K” eller ”Ö”, som 
står för krav eller önskemål för att det ska vara lätt att se vilken specifikation som är 
högst prioriterad (Österlin, 2011). (Se bilaga 1) 
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4.1.3.  Viktning av krav 

För att kunna bestämma vikten hos olika krav, viktas dessa mot varandra. Resultatet 
visar de specifikationer som är viktigast att ta hänsyn till vid konstruktionens 
utformning. Genom att använda en matris för att vikta kraven mot varandra, säkerställs 
att de krav som ställs motsvarar förväntat resultat. I viktmatrisen listas kraven upp 
horisonatalt samt vertikalt, och därefter vägs kraven mot varandra om det har 
samhörighet med varandra. Resultatet sammanställs i totala minus och plus, som 
därefter omvandlas till en procentsats (Se bilaga 2).  

4.1.4.  QFD-matris 

QFD är en metodik för att samla in kunders krav och önskemål, för att effektivt 
strukturera upp hur att tillmötesgå dem. Utförandet av en QFD-matris utgörs genom 
användning av de sju lednings- och planeringsverktygen för att identifiera och prioritera 
kunders förväntningar. Dessa ställs upp i en matris för att avgöra vad kunder önskar och 
kräver för att produkten skall ses som kvalitativ. 

I projektet användes en färdigställd mall på ett kvalitetshus hämtat från qfdonline.com, 
dokumentet fylldes först i efter kravspecifikationen (se Bilaga 1) från PitchUp AB där 
önskemål och krav kategoriserades enligt kolumner. Efter studiebesöket hos Södra Cell 
Värö kompletterades matrisen med ytterligare krav och önskemål som belysts av kund. I 
sektionen ”komparativ analys” användes insamlade data från Kapitel 3.1, 
produktundersökning, där befintliga produkter vägdes upp gentemot satta önskemål. 
Resultatet visade att ingen annan produkt har möjligheten till att film i mörker, endast 
en såg ut att vara robust designad. Två hade en väldigt enkel funktion för att byta batteri 
och majoriteten var enkla att styra. 

Viktningar av kraven återspeglas i en relativ vikt efter vilket samhörande de har till 
funktionella kraven, där samhörigheten kategoriseras enligt Svagt-, Delvis- och Starkt 
Samhörande. Vikterna bestämdes utifrån diskussion av kraven samt resultatet från 
viktmatrisen (se Bilaga 2), där behovet av att kunna filma i mörker samt att enkelt 
kunna opereras var av störst vikt. Dokumentets färdiga formler visade även att rotation 
utav kameran var högst prioriterad som funktionellt krav, följt av batteriets storlek. 

4.1.5.  FMEA 

Design-FMEA mallen som använts i projektet är hämtat från GE Medical Systems, 
skriven av Allen A. Dembski (Dembski, 1998). Dokumentet har förenklats genom att 
använda huvudkomponenter som funktioner, där endast kamera och lampa har tagits 
hänsyn till som subkomponenter efter viktningen i QFD-huset (Se bilaga 3).   

Under FMEA ifyllnaden har brainstorming (se Kapitel 3.4) använts för att hitta risker 
till potentiella fel, där störst vikt har legat i att finna riskerna de olika yttre 
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komponenterna kan medföra. Riskerna där minst kunskap fanns var bland de elektriska 
komponenterna, där kända fel utifrån förståelse är kabelbrott, kontaktfel och 
felmontering. Därmed blev risker inom elektriska komponenter begränsande och större 
vikt placerades på fel i utformning och konstruktion. 

FMEA arbetet pågick genom att ställa upp de olika funktionerna sen byta över 
dokumentet och fylla i olika rader separat för att bygga vidare till fler risker, en metodik 
inspirerad från Brainwriting (se Kapitel 3.4). 

4.2.  Konceptframtagning 
4.2.1.  Workshop 

Under projektets konceptframtagningsprocess har olika designmetodiker använts. Detta 
för att i ett tidigt skede få fram kvantitet av idéer för att inte missa några detaljer och 
sedan bryta ner dessa och utvärdera och väga vilka idéer som är bäst att jobba vidare 
med.  

Brainstorming 

Projektgruppen använde sig av brainstormingsmetoden i början av projektet för att få en 
kvantitet av idéer (Se bilaga 5).  

Detta är en metod som främst används i idéfasen i konceptframtagningen. Konceptet är 
uppbyggt på att uppmuntra spontanitet och är idéskapande. Den kan användas inom 
flera olika områden men används främst i produktutveckling. Metoden är ett snabbt sätt 
för att få fram idéer och tankar för att sedan kunna bryta ner dessa och inte begränsa sig 
i ett tidigt skede.  (G. Ullman, 2010) 

Fördelen med denna metod är att den ger utrymme för alla sorts idéer och tankar. Den 
gör att alla idéer är bra idéer i början. Inga idéer får kritiseras ifrån början. Alla som 
deltar i brainstormingen kan utveckla varandras idéer och förbättra varandras lösningar. 
En annan fördel med metoden är att man minimerar risken att den idé som kanske från 
början verkar som en dålig idé, genererar till en bra idé eller problemlösning. Vanligtvis 
genomförs brainstorming i grupp med mer än en person. Nackdelen med denna metod 
är att den kan ge ”idéutmattning”, d.v.s. att den kan medföra att deltagarna inte 
genererar några nya idéer tillslut. Detta kan undvikas genom att sätta en tidsbegränsning 
med brainstormingen. (Österlin, 2011) 

Vidare jobbade man med en annan typ av brainstormingsmetod, brainwriting, som 
presenteras under nästa rubrik. 

Brainwriting 

Enligt Österlin (2011) är brainwriting en lämplig metod att använda i början av 
konceptgenereringsfasen eftersom inga idéer försummas och deltagarna får chansen att 
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använda sin kreativitet. Den bygger på tre stycken steg. Det första steget går ut på att 
bryta ner funktionerna som måste uppfyllas, exempelvis "roterande kamera". Steg två i 
metoden går ut på att komma på flera olika koncept som kan utföra funktionerna som 
krävs på modellen. I steg tre kombinerar man ihop koncepten man kom fram till i 
föregående steg för att få fullständiga koncept som uppfyller kraven (G. Ullman, 2010). 
Det som är viktigaste med metoden är att de deltagande har god kännedom i hur 
metoden används för att den skall kunna generera ett gott resultat. 

Under brainwriting var det två deltagare som deltog och under 5 minuter fick deltagarna 
skissa ner 3 olika koncept. Efter dessa 5 minuter bytte deltagarna papper med varandra 
och 5 nya minuter påbörjades och 3 nya koncept skissades. (Se bilaga 5). Efter totalt 10 
minuter tittade deltagarna på varandras skisser och gick vidare med metoden morfologi 
som presenteras i nästa stycke.  

Morfologier 

Efter brainwriting-metoden gick gruppen vidare med dessa och använde sig av morfologi 
som Ullman (2011) beskriver att det är en bra metod att kombinera ihop de bästa 
lösningarna från deltagarna för att vidare upprepa brainwriting processen igen, för att 
skissa nya bättre koncept utifrån de man valt ut från första omgången. Gruppen gjorde 
två omgångar med denna metodik och kom därefter fram till tre olika koncept som 
gruppen ville jobba vidare med (Se bilaga 5). 

Möten 

Möten mellan uppdragsgivare och projektmedlemmar används till en design strategi, där 
mellan varje besök utförs avskiljande arbete för att reflektera över de olika möjligheter 
som finns. Under möten reflekteras även de olika möjligheter för att bedöma de 
lämpligaste att arbeta vidare med, där efter mötet så repeteras det avskilda arbetet på de 
lösningar som valts att arbeta vidare med (Cross, 2000). Genom repetition av stegen 
gallras lösningarna ner för att tillslut generera en slutlig lösning. 

4.3. Materialval  

Ett krav på projektet är att konstruera drönaren för att motstå kollisioner i en hastighet 
av 1m/s, samtidigt som ett viktkrav står i koppling eftersom givna motorer endast klarar 
av en kapacitet på 2kg.  

För att kunna tillverka komplexa designkoncept, vilket uppfyller utformningskraven, 
tillkom ett materialkrav där materialet skulle vara lätt formbart.  CES Edupack 2016 
användes som verktyg för att jämföra olika materials densitet, e-modul samt 
tillverkningsmöjligheter. Relevanta materialval som framkom var kompositer, 
termoplaster och cellplaster. En preliminär fördjupning gjordes ej, utan nästa steg var att 
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söka relevanta tillverkningsmetoder. Kriterier som ställdes fram efter möte med 
uppdragsgivare var: 

• Snygg yta 
• Kunna producera komplexa former 
• Kunna tillverkas i omgångar 
• Så låg tillverkningskostnad som möjligt 

4.3.1.  Tillverkningsmetod  

Under mötets gång viktades därefter resultat från tillverkningsmetoder efter 
kravspecifikationen, FMEA dokumentet, QFD matrisen mot de nya kriterierna. Beslutet 
som framkom var att olika komponenter skulle tillverkas i olika material, eftersom inget 
material passade in på kriterierna för alla komponenter. Resultatet blev att chassit samt 
gimball skulle tillverkas med 3D-utskrivning, propellerskydd skulle tillverkas med 
vakuumformning samt den inre fästplattan skulle tillskäras.  

4.4.  Prototypframtagning 
4.4.1.  3D-skrivare 

Idag har 3D-skrivar industrin expanderat till olika områden, alltifrån utskrifter i metaller 
till organ från celler (3D-Printing.se). Den största industrin är inom 
prototypframtagning, där flera modeller för hobbybruk finns i dagsläget. Utvecklingen 
av 3D-skrivare har idag möjliggjort att husbyggen kan utföras med hjälp utav en 3D-
skrivare. Det mest använda filamentet idag är plast, då detta är billigt och lätt att 
bearbeta.  

Till prototypframtagning i detta examensarbete har FLASHFORGE Dreamer Dual 
Extrusion 3D Printer och Makerbot Finder använts, vilka är försedda med FFF tekniken 
(Nationalencyklopedin, 2017). Denna teknik är den mest kända inom 3D-skrivning. 
Den går ut på att filament, exempelvis PLA, extraheras genom ett munstycke som 
extruderar ut termoplasten, lager på lager och bygger upp modellen på en förvärmd 
platta ("Hur fungerar det - 3D Center," 2017). 

Högskolan i Halmstad har en facilitet på campus vid namn FabLab, vilket är en 
prototypverkstad. Försedd med 3D-skrivare samt laser skärare har detta valts som 
verktyg för prototypframtagning. Den nära och goda tillgängligheten medför att 
kontroller kan kontinuerligt upprättas. 
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5. Resultat 

Projektet har resulterat i konceptframtagning i form av design, där inga fysiska 
kontroller utöver utskrivna koncept utförts. 

5.1. Mötesresultat 

Under projektet har ett flertal möten mellan uppdragsgivare och projektmedlemmar 
existerat. Syftet med mötena har varit nulägesrapporter och även reflektioner över gjorda 
framsteg samt planerade aktiviteter i projektet. Dessa möten har resulterat i utvalda 
lösningar till konstruktionen av chassit från framförda koncept (se kapitel 5.4) samt 
byten av andra komponenter som varit mer lämpliga till styrsystemet.  

 

5.2. Beräkningar 

För beräkning av propellerskydden vid kollision mot vägg har formeln för kinetisk 
energi använts (5-1), där förflyttningen har härletts från mekanisk fjädring (5-2) till att 
få fram fjäderkonstanten. Detta sattes in i ursprunglig formel för att skapa ett utryck för 
kraften vid fjäderkonstanten gånger den kinetiska energin (5-3) : 

𝑭𝑭 ∗ 𝜹𝜹 = 𝑬𝑬𝒌𝒌                                                      (5-1)         

𝑭𝑭 = 𝒌𝒌 ∗ 𝒙𝒙 => 𝒙𝒙 = 𝑭𝑭
𝒌𝒌

                                  (5-2)         

𝑭𝑭 ∗ 𝑭𝑭
𝒌𝒌

 = 𝑬𝑬𝒌𝒌 => 𝑭𝑭𝟐𝟐 = 𝒌𝒌 ∗ 𝟏𝟏
𝟐𝟐
∗ 𝒎𝒎 ∗ 𝒗𝒗 𝟐𝟐  => 𝑭𝑭 = �𝒌𝒌∗𝒎𝒎∗𝒗𝒗𝟐𝟐

𝟐𝟐
                 (5-3) 

5-1 är formel för kinetisk energi, 5-2 för mekanisk fjädring och 5-3 en härledning av 5-1 
samt 5-2 för att få fram kraft av kinetisk energi och fjäderkonstanten, där: F = kraft i 
Newton, 𝛿𝛿 = deformation i meter, m = massa i kilogram, 𝑣𝑣 = hastighet i meter per 
sekund, 𝑡𝑡 = tid i sekunder, 𝐸𝐸𝑘𝑘 = kinetisk energi i Joule och k = fjäderkonstant i Newton 
per meter.  

För att beräkna deformationen användes FEM-analyser i Catia V5 på skyddet med 
balken, där en fjäderkonstant beräknades från en kraft på 58 N och deformation (se 
figur 5-1). Materialet som valts att användas för benchmarking är PLA (E-modul: 2315 
MPa, sträckgräns: 51 MPa) och kolfiber (E-modul: 242 GPa, sträckgräns: 4432 MPa) 
eftersom detta används till prototypframtagningen. Därmed blev fjäderkonstanten 
64444 N/m från delta vid punktlasten (0,9mm), vilket leder till kraften 254 N insatt i 
ekvation 5-3 tillsammans med kraven på max vikt och topphastighet. 

Resultatet insatt i FEM-analysen på armens infästning till kroppen och skyddet blev en 
förflyttning på 5,9 mm ytterst på armen medan infästningen inte rört sig alls (se figur 5-
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2). Detta resultat var när kraften placerades 90 grader från armens riktning, vilket antas 
vara belastning av störst kritiskt värde (se bilaga 8 för spänningar).  

 
Figur 5:1 Bestämning av fjäderkonstant 

 
Figur 5:2 Deformation från kraften 254 N 
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5.3. Slutgiltigt materialval 

Slutligt materialval valdes av uppdragsgivaren, vilka hade befintliga leverantörer. 
Materialet begränsades därmed till PA 2200 för 3D-skrivna komponenter och 
termoplast för vakuumformade. Projektgruppen och uppdragsgivaren diskuterade olika 
materialval såsom kolfiber och PLA. Men uppdragsgivaren hade sedan tidigare använt 
sig utav PA 2200 på andra drönare och tyckte att detta material var mest lämpligt för 
denna drönare för att materialets yta var visuellt mest passande för designen. De tyckte 
att materialets yta på PA 2200 är lite hårdare utseendemässigt och ger en mer robust 
känsla med sin matta yta. 

5.3.1. Val av infästningsplatta 

För att uppfylla villkoret att kunna fästa komponenterna plant i drönaren valdes en 
infästningsplatta i kolfiber. Uppdragsgivaren hade kunskapen från tidigare erfarenhet att 
3mm skulle räcka för att hålla nere vikten. Utöver villkoret som plan för komponenter 
bidrar även plattan med en styvhet, dock finns inga konstruktionsdata för detta. 

5.4. Utvärdering av konceptval 
5.4.1.  Koncept 1 

 
Figur 5:3 Koncept 1 

Koncept 1 bygger på avtagbara kolfibersköldar på sidorna som skydd mot yttre faror. 
Gimballen är byggd som sfär för att rotera i spår, där lampor sitter längs sidorna. Med 
centrerade propellrar har de öppet luftflöde för maximal effekt. Fördelen med detta 
koncept är att skydden enkelt kan bytas ut vid skador, samt att den är konstruerad i 
färdiga kolfiberdetaljer för att reducera vikt. Nackdelen är däremot att det öppna 
luftflödet kan släppa förbi föremål ovanifrån, samt att tyngdpunkten blir instabil från 
propellrars placering. Efter möte med uppdragsgivaren framkom det att detta koncept 
inte kommer fungerar aerodynamiskt på grund av propellrarnas placering. Koncept 1 



RESULTAT 

 

15 

utformades med fokus på designen. Efter utvärdering kunde gruppen bygga vidare på 
idén med skydd för propellrarna.  

5.4.2.  Koncept 2 

 
Figur 5:4 Koncept 2 

Koncept 2 bygger på två skydd som är fästa med armar i 30 grader år vardera håll i en 
horisontal riktning. Dessa skydd sitter över propellrarna och har hål på varje sida för att 
förses med luft. Kameran är placerad under nosen på drönaren. Fördelen med detta 
koncept är att propellrarna skyddas av skydden ovantill. Propellrarna är placerade 
uppåtriktat, vilket kan vara en nackdel för luftflödet under skydden. En annan nackdel 
är kamerans placering, då den kan utsättas för kollisioner eftersom den inte sitter 
tillräckligt skyddad samt att den inte uppfyller kravet med att kunna filma uppåt. 
Batteriet är placerat baktill för att få jämn fördelad vikt på drönaren.  

5.4.3.  Koncept 3 

 
Figur 5:5 Koncept 3 

Koncept 3 bygger på skydd som sitter runt propellrarna, som tar upp stötar. En annan 
fördel med detta koncept är att propellerskydden kan monteras efteråt och bytas ut vid 
eventuella defekter. Framtill på chassit är kameran placerad i en gimball för att få 
ytterligare skydd från stötar. Fördelen med att den sitter i ett upphäng mellan chassit för 
att minimera direkt kontakt med föremål. Batteriet sitter placerat uppe i chassit för att 
enkelt kunna bytas.  
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5.5. Utvärdering av krav 
Tabell 5:1 

 
Resultatet från viktning av krav (Se bilaga 2) visar att framförallt krav med beteckning F-
8, F-3, F-7 samt M-1 är viktiga krav att ta hänsyn till vid konceptframtagningen.  

Kravbeskrivning:  

• F-8: ”Den ska ha belysning så den kan filma i mörka miljöer” 
• F-3: ”Den ska ha en flygtid på minimum 20min”  
• F-7: ”Mått på produkten får inte överstiga 590x590mm” 
• M-1: ”Den ska vara stöttålig, tåla stötar i en hastighet på 3,6km/h”  

Med den utformning och materialval, som koncept 3 har, uppfylls dessa krav med 
reservation att uppdragsgivare använder sig av det styrsystemet som det uppgivit. (Se 
Bilaga 2 för fler resultat från viktningsmatrisen). 

5.6. Slutgiltigt koncept 

Det slutgiltiga konceptet valdes av uppdragsgivaren, eftersom det uppfyllde deras 
önskemål och krav. Uppdragsgivaren ville jobba vidare med koncept 3 efter vägning av 
för-och nackdelar med komponenternas placering och vad de kommer att utsättas för. 
En stor faktor på valet av koncept föll på visuellt uttryck och vad de anser kommer ge 
bäst intryck hos potentiella kunder. Färgvalet orange utstrålar varning och är en färg som 
används bland annat av arbetare på väg (RISE). Formen på slutkonceptet är robust och 
utstrålar en hårdhet och styrka. Se figur 5:7 och figur 5:8 för slutgiltigt koncept. 

Inuti chassit sitter en infästningsplatta med komponenter. Chassit sitter som en extra 
säkerhet och stöd kring infästningsplattan, därmed kan inga komponenter falla loss ifrån 
drönaren.  
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Figur 5:6 Slutkoncept underifrån 

 
Figur 5:7 Slutkoncept ovanifrån 
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5.7. Komponenter 
5.7.1.  Gimball 

Gimball sitter längst fram på konstruktionen och är hölje för kameran och LED-
belysning. Den är enaxlig och kan rotera i 180 grader vertikal riktning. Materialet på 
gimball är PA2200 och har ett lock med fyra infästningsskruvar, detta för lätt 
tillgänglighet för inre komponenter. Den kommer tillverkas via 3D-skrivning. 

 
Figur 5:8 Gimball 

5.7.2. Chassi 

Chassiet är utformat i två delar, en topp- och bottendel, i syfte för att lätt kunna 
monteras. Detta fungerar som yttre skydd för de inre komponenterna (Se figur 5:10). 
Den kommer att tillverkas via 3D-skrivning i PA 2200. Se figur 5:15 för sprängskiss 
över slutkoncept. 

 
Figur 5:9 Chassi 

5.7.3.  Infästningsplatta 

Infästningsplattan sitter inuti chassit och är i kolfiber. Dess huvudfunktion är att hålla 
styrsystemet, armar och batteri på plats samt att stärka vridstyvheten på hela drönaren. 
Den har hål för infästning i chassits bottendel. Se figur 5:15 för sprängskiss. 
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Figur 5:10 Infästningsplatta 

5.7.4.  Propellerskydd 

Propellerskydden är tillverkade via vakuumformning i en förutbestämd termoplast och 
är i två lika delar för enkel montering samt tillverkning. De ligger fästa runt armarna på 
drönaren som stöd och kläms ihop som ett skruvförband med M3 skruv på insidan (se 
figur 5:15 för sprängskiss på slutkoncept). 

 
Figur 5:11 Propellerskydd 

5.7.5.  Kon 

Konen är placerad över motorerna på armarna. Den är utformad som en droppe för att 
luftflödet skall gå längs med och styras ner mot propellrarna samt dölja del av 
styrenheten till motorerna. Materialet valt för tillverkas är PA 2200.  

   
Figur 5:12 Kon 

5.8. Prototypframtagning 

Under slutfasen av projektet har en prototyp tagits fram. Projektet resulterade i en 
prototyp visar huvuddesignen och huvudfunktionerna. Detta är inte slutprodukt utan 
endast en konceptprototyp, framtagen i FabLab faciliteten på Högskolan i Halmstad.  
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5.8.1. Rendering 

För att förtydliga konceptet utan en fysisk produkt har rendering programmet Keyshot 5 
och 6 använts för att skapa realistiska bilder som genererar en uppfattning av hur den 
fysiska produkten ser ut. Även för att skapa en uppfattning av hur den kommer upplevas 
i verkliga miljöer. 

 
Figur 5:13 Rendering i verklig miljö 

 
Figur 5:14 Sprängskiss på slutkoncept 



RESULTAT 

 

21 

  



DISKUSSION 

22 

6. Diskussion 
6.1. Resultatdiskussion 

Med hjälp av kravspecifikation som enligt Österlin (2011) är viktigt att starta i ett tidigt 
skede i projekt, kunde projektgruppen undersöka vilka funktioner som krävdes. Detta 
verktyg var ett av de viktigaste för att kunna genomföra arbetet och komma fram till ett 
resultat. Designkonceptet uppfyller flertalet av uppdragsgivarens satta krav, som vilket 
efter viktning av krav, visade sig vara nyckelfunktionerna.  

Enligt den teoretiska referensramen skulle möten användas som en design strategi. 
Gruppen använde denna strategi, vilket gav resultat genom diskussioner kring färgval 
och form på drönaren. Under mötena diskuterades vad operatören skulle uppleva när 
denne använde drönaren samt känslan kring användningen. Efter diskussioner kom 
projektgruppen, tillsammans med uppdragsgivaren, fram till att kunden skulle uppleva 
säkerhet och robusthet vid användning.  

Utifrån slutresultatet blev drönaren designmässigt som kund önskade. Semantik har 
varit i fokus när designkonceptet togs fram. Känslan kring form och färg och hur 
drönaren upplevs.  Formen på drönaren är robust där den även ger ett hårt och starkt 
visuellt uttryck.  

Kunden önskade en synlig färg, där orange valdes fram vilket används som varselfärg. 
Denna synliggör produkten och är en färg som bland annat används på varselkläder och 
jaktkläder. Detta för att arbetare och jägare skall synas.  

Observationerna som gjordes under studiebesöket hos Södra Cell Värö (Se bilaga 6), 
bidrog att projektgruppen fick ett genomslag i projektet som gav ytterligare förståelse för 
de olika kravens betydelse. Det bidrog till att de resultat som framgick ur 
viktningsmatrisen (se bilaga 2) bekräftades. Även om alla krav som satts upp inte kunde 
behandlas i detta examensarbete, kan data från detta arbete användas för 
vidareutveckling i framtida projekt. 

Konstruktionen av gimballen är ett resultat efter besöket på Södra Cell Värö, då 
observationerna visade att kameran kommer att utsattas för mycket belastning. 
Gimballen konstruerades därmed på ett sätt som skyddar kameran väl. Utformningen på 
chassit korrigerades också efter besöket, där gimballen inte blir den komponent som tar 
de största belastningarna. Kameran är den mest kritiska komponenten och viktigaste är 
att den skyddas för att uppfylla syftet med drönaren. Uppdragsgivaren belyste genom 
projektet vikten i att kameran fick ett ordentligt skydd, vilket projektgruppen lyckats 
med. Gimballen blev därför en del av resultatet. 

Kravet som ställdes på storleken av produkten var en stor utmaning. Utifrån 
uppdragsgivarens val av 10 tums propellrar, skapades en minimumram på storlek. 
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Kamerans specifika funktion skapade ännu ett minimumkrav vilket medförde att chassit 
fick grundläggande form. Därefter var besöket på Södra Cell Värö den sista avgörande 
funktionsbestämningen som gav propellerskydden dess utformning. 

Fortsatt utveckling av designkonceptet 

Designen på drönaren idag uppfyller kraven från uppdragsgivaren. Dock kan materialval 
vara att lämpligt att titta närmare på. Utifrån ingenjörsmässigt perspektiv hade gruppen 
rekommenderat att jobba vidare med koncept 3. Rekommendationerna är att de tittar 
närmare på andra materialval och tillverkningsprocesser. Materialvalet på propellerskydd 
samt chassi hade kunnat vara kolfiber, då densiteten är 1720 kg/m3 för kolfiber och 
PA2200 är 930 kg/m3 (Norrby, 2008). Det ökar vikten på konstruktionen, men ger 
bättre mekaniska egenskaper. Genom att se över komponentval på styrsystemet samt 
använda mindre komplexa former på designen, kan en viktökning på konstruktionen 
undvikas. En annan rekommendation utifrån ingenjörsmässigt perspektiv är att titta 
närmare på de andra koncepten och utvärdera dessa djupare. De andra koncepten var 
utformade med sköldar för propellrarna, men dessa hade inte fungerat att flyga med på 
grund av luftflödet till propellrarna begränsas. Dock fick gruppen inspiration från dessa 
koncept till slutkonceptet. En teknisk utmaning som gruppen utelämnade på grund av 
tidsramen och bristande kunskap, var elektroniken som används på drönaren samt 
luftflödesberäkningar. Detta är något gruppen rekommenderar ur ett ingenjörsmässigt 
perspektiv att titta närmare på. Med luftflödesberäkningar skulle val av komponenter 
kunna resultera i en viktreduktion, vilket gruppen tidigare nämnt, vara lämpligt.  

6.2.  Metoddiskussion 

Under examensarbetet har projektmedlemmarna använt sig av flera metoder för att få ett 
gott resultat. Under konceptframtagningsprocessen användes brainwriting och 
morfologier, metoder som en av projektdeltagarna hade som erfarenhet från tidigare 
designkurser på Högskolan i Halmstad. Dessa metoder visade sig ge ett gott resultat, 
eftersom gruppen kom fram till koncept som uppdragsgivaren ville jobba vidare med.  

Valet att använda sig av QFD-matris vilket resulterade i ett utfall som var väntat och 
visade sig vara en lämplig metod. Utfallet var som väntat för att viktningen av kraven 
från kravspecifikationen motsvarade resultatet som QFD gav. Projektdeltagarna har 
tidigare använt sig av QFD-matriser och hade goda kunskaper hur den används, vilket 
troligen bidrog till ett gott slutresultat. En nackdel med denna metod kan vara att 
gruppen tittar på vad som finns på marknaden och gör jämförelse med de produkterna. 
Det skulle kunna leda till att slutkonceptet inte blir så nytänkande. Gruppen använde 
sig även av en kravspecifikation samt viktning av krav, vilket gav en tydlig bild på vilka 
krav som hade störst tyngd samt viktigast att ta hänsyn till vid konceptframtagningen.   
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Observationerna som gjordes på Södra Cell Värö, gav en tydligare bild till vad drönare 
måste klara av för kundens behov. Detta studiebesök var därmed givande och utgjorde 
ett avgörande genombrott i projektet, då tidigare krav som ställts kunde specificeras 
ytterligare. Fördelar med möten och studiebesök är att olika lösningar och utformning 
kan diskuteras som främjar kundens krav och önskemål. Personliga möten kan även ge 
fördel eftersom konstruktörerna kan ställa djupare frågor på kunds krav och önskemål. 
Motsatt effekt kan även inträffa eftersom kunden inte har kunskapen inom utvecklingen 
för produkten och därmed inte har full förståelse för konstruktion. Komplexa problem 
kan uppstå om kunden ger önskemål på konstruktionen som inte är genomförbart. En 
annan aspekt att belysa är att gruppen endast utförde besök hos en specifik kund, vilket 
kan medföra att anpassningar skedde gentemot den kunden och inte mer generella 
lösningar.  

Valet med att ha ett studiebesök hos en potentiell kund var givande och fler 
observationer hade kunnat utförts för att få ytterligare insikt i funktionernas utformning. 
Då produkten skall användas i trånga och inneslutna miljöer fick gruppen ändra 
utformningen på produkten för att den skulle passa enligt mått. Återigen kan detta 
besök medfört anpassningar specifikt efter den kunden och inte efter anpassningar för 
flertal kunder. För att finna medelmått alternativt anpassningsbara lösningar, kunde 
gruppen utfört studiebesök hos andra företag för att få större inblick till vad som 
efterfrågas på marknaden. Trots det, var valet med att ha ett besök givande och en 
metod som valdes istället för exempelvis enkäter för att kundens användningsmiljö 
kunde visuellt inspekteras och önskemål kom fram på ett tydligare sätt.  

Genom den goda tillgängligheten till faciliteteten FabLab på Högskolan i Halmstad, har 
projektgruppen haft möjlighet att ta fram prototyper på komponenter via 3d-skrivare. 
Det har lett till förbättringar på konstruktion, då fysiska och visuella kontroller har 
kunnat göras på utformningen. Från prototyputskrifter har diverse fel framstått, där 
justeringar på utformning utförts på locket till gimballen. Även gimballen fick 
justeringar efter slutvald kamera monterats fast, eftersom dess objektivs beteende under 
vidvinkelinställning varit ospecificerad sedan tidigare. Passformen mellan kamerafästet 
och gimballen medförde att linsen fångade upp för stor del utav hålets kant, där 
håldiametern ökades för godkänt resultat. 

6.3. Kritisk granskning 

Utifrån resultatet på FEM-beräkningar som gjorts på propellerskydden skall skydden 
klara av en kollision med kraften 254 Newton. FEM-analyserna som utförts på skydden 
visar ett resultat som inte tar hänsyn till kolfiberarmens väv i 4 riktningar vilket 
förstärker armen mot böjning. Detta medför att beräkningen inte är helt fullständig på 
grund av kunskapsbrist hos gruppen i programmet samt brist på materialdata. Enligt 
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bilaga 8 kan det ses att skydd uppfyller kravet vid stel axel samt att axeln klarar av 
deformationen. Konstruktionen är även byggd för att motverka för stora böjningar då en 
del av skydden ligger innanför kroppen och tar emot vid böjning.  

Gruppen anser att detta är ett godkänt resultat eftersom motorn rör sig centrerat med 
axeln men med reservation på fler beräkningar hade behövts för att ytterligare bekräfta 
resultatet. Det är svårt att förutse vilket håll propellrarna kommer utsättas för en 
kollision men gruppen har gjort en uppskattad beräkning som anses vara godtycklig. 

Dock kunde andra material möjligtvis gett ett bättre resultat på deformationen. 
Viktmässigt är propellerskydden konstruerade efter lättvikt, men med ett annat material 
skulle de kunnat styvare samtidigt bidragit till mindre deformation. Detta utlåtande är 
reflektioner och gruppen har ingen data på detta. Detta är något gruppen valt att inte 
för djupa sig i eftersom uppdragsgivaren bestämt slutgiltigt material på skydden.  

Drönare används mer och mer av olika aktörer. De används av flertalet 
räddningstjänstgrupper runt om i Sverige, som ett hjälpmedel vid utryckningar. 
Tekniken möjliggör att räddningstjänsten kan komma till undsättning på kortare tid 
och i sin tur rädda fler liv. Det som är viktigt i nyttjandet av tekniken är att de aktörer 
som använder sig av tekniken, använder det i rätt syfte. De är viktigt att säkerställa att 
det är seriösa aktörer som använder sig av drönare samtidigt som integriteteten säkras. 
(Johansen, 2017) 

Materialen som används till detta projekt är antingen återanvändningsbara eller 
nedbrytningsbara. Med flera separata delar kan dessa snabbt bytas ut för att minimera 
spill, samtidigt som den defekta komponenten kan återvinnas. Framtida möjligheter 
inom 3D-skrivar teknologin medför att bättre och billigare material kan komma att 
användas som ger mindre påverkan på miljön. Idag används främst PLA som filament, 
vilket medför att prototyp- och produktframtagning kan ske utan större påverkan på 
miljön eftersom PLA framställs från majsstärkelse.  

Eftersom drönare är fortfarande relativt nya på marknaden, finns det fortfarande stora 
möjligheter att tillämpa dem för. I framtiden kan drönare bli ett transportmedel för 
leveranser av många tjänster. Exempel på detta är inom medicin, sjuktransport, post och 
matleverans. Med teknologiska framsteg inom komponenter som sensorer och 
navigation, kan drönare bli mer autonoma med kollisionsmotverkan. 

Drönare kommer mer och mer att användas även inom viltskador, skogsbruk och 
liknade, vilket redan har uppmärksammats av uppdragsgivaren. Även infraröd teknologi 
har utvecklats till att passa små kameror, som öppnar upp möjligheter för att inspektera 
och förebygga eventuella skogsbränder.  
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Projektets resultat och gruppens förmågor 

Under detta examensarbete har projektdeltagarna kunnat utnyttja sina kunskaper som 
utbildningen gett dem. Projektdeltagarna har utökat sina kunskaper i 3D-modellering 
och rendering i Keyshot 6. Faciliteter som FabLab och datasalar på Högskolan i 
Halmstad har gett goda förutsättningar för projektets resultat. Gruppen anser att 
framförallt programvaran Catia V5 samt FabLab på Högskolan i Halmstad, har bidragit 
mest till detta. 

Utöver detta har projektdeltagarna även fått nya kunskaper inom drönarmarknaden och 
dess komponenter.  

Projektdeltagarna har även fått bredare kunskaper inom produktutveckling än vad 
deltagarna redan hade ifrån kurser som läst under utbildningen.  

Under projektets gång har gruppen ökat sin förståelse kring teknikens möjligheter i 
framtiden och hur stor påverkan tekniken har haft på individ- och samhällsutvecklingen. 
De ser även den framtida potentialen för hur mycket drönare och dess teknologi kan 
underlätta i samhället för den enskilda individen lika mycket som hela samhället.   

Gruppen har fått mer insikt i lagar och förordningar. Att använda sig av drönare krävs 
tydlig förståelse vad för lagar och förordningar som måste efterföljas. Det är viktigt att ta 
med att den personliga integriteten kan utsattas för en risk och användandet skall ske 
med aktsamhet av aktörer som fått tillstånd.  Syftet med användandet skall vara givande 
för företagsverksamhet eller statliga organisationer. Idag använder bland annat 
Räddningstjänsten Syd sig av drönare vid utryckningar (Skånska Dagbladet, 2016) och 
gruppen uppmuntrar fler liknade organisationer till att använda drönare i syfte att göra 
skillnad på ett positivt sätt samt för att undvika arbetsolyckor. 
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7. Slutsatser 

Slutsatsen som kan dras från detta examensarbete är att marknaden för drönare är snabbt 
ökande, där många användningsområden inte tagits hänsyn till. Med industrier som 
högrisk arbeten är detta en marknad där drönare kan utgöra en potentiell skillnad i 
säkerhet framöver.  

Examensarbetet har resulterat i ett färdigt designkoncept där kraven för inspektion som 
satts av uppdragsgivare har blivit uppnådda. Med design som projektmål har 
komponenternas förmåga ej beaktats, utan endast yttre skydd har tagits fram där vidare 
beräkningar hade kunnat utföras med bestämda komponenter.  Med dess design och 
materialvalen uttrycker den säkerhet samt ger ett robust utseende. 

Eftersom ingen fördjupning gjorts inom komponenter och material, ger detta utrymme 
att kunna anpassas till andra användningsområden såsom den offentliga sektorn. Vidare 
fördjupning i materialval och fler beräkningar på konstruktionen hade kunnat skapa fler 
möjligheter för dess användningsområden. 
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Bilaga 1 Kravspecifikation 
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Bilaga 2 - Viktmatris 



BILAGA 3 – QFD-MATRIS 

 

33 

 

Bilaga 3 - QFD-matris 
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Bilaga 5 - Workshop (brainstorming, brainwriting, morfologi, 
skisser)
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Bilaga 6 – Observation Södra Cell Värö 
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Bilaga 7 – Teknisk specifikation för ansökan av UAS-tillstånd
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Bilaga 8 – FEM-analyser på propellerskydd 

 
Deformation vid stel axel (F = 1244N, k = 1548523 N/m) 

 
Spänningar vid kraft av 254 N 
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