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Sammanfattning 
Följande examensarbetes rapport handlar om utveckla konstruktion, modellering samt ner 
skalning av ett projekt, glasögon upphittaren. Arbetet som rapporten bygger på är utfört i 
samarbete med uppdragsgivaren Birger Klasson. Projektet innefattar utvecklingen av ett 
gammalt projekt som gjorts på högskolan innan som handlar om glasögon upphittare, deras 
grupp fokuserade på teknologin som användes för att mota signaler. Skälet bakom 
utvecklingen är att skala ner den gamla prototypen men även modellera en smidigare design 
för skalet.  

Genom några möten mellan uppdragsgivaren och författarna har idén kommit fram om att 
uppdatera chipet med GPS sändare inbyggt med ljud-enheten. De ska kopplas ihop med en 
mobil enhet genom Bluetooth-signaler.  

Flera olika lösningsförslag har utarbetats där det till slut uppenbarats två olika koncept på 
lösningar. De två lösningarna har vägts upp mot varandra utifrån metoden från 
principkonstruktionen. Resultatet av dessa bedömningar blev ett förslag där skalet 
komprimeras till chipets storlek för smidigare grepp runt bågarna, samt att den inte tar lika 
mycket utrymme.  

Prototypen visade sig vara lyckad, konstruktionens dimension är hälften jämfört med den 
ursprungliga prototypen. Produkten har en ny smalare design, fäster sig lättare på glasögon 
samt uppdaterad teknologi i chip och mottagare.  

De olika metoderna som följdes under arbetets gång kom från tillverknings-, primär-, och 
principkonstruktions kurserna.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

Abstract 
The following thesis report is about developing new design, modeling and scaling down of a 
former project, the glasses finder. The work on which the report is based is carried out in 
collaboration with the client Birger Klasson. The project involves the development of an old 
project done at the college before that involves glasses finder, their group focused on the 
technology used to receive the signals. The reason behind the development is to scale down 
the old prototype but also to model a smoother design for the shell. 

Through some meetings between the client and the authors, an idea came up about updating 
the chip with a GPS transmitter built-in with the audio device. They will be paired with a 
mobile device and connect through Bluetooth signals. 

Several different solutions have been developed but only two different concepts were finally 
revealed. The two solutions have been weighed against each other based on the method of the 
principle-construction. The result of these assessments became a proposal where the shell is 
compressed to the size of the chip for smoother grip around the arcs, and that it does not take 
as much space. 

The prototype proved successful, the design dimension is half compared with the original 
prototype. The product has a new narrower design, lends itself to glasses and updated 
technology in the chip and receiver. 

The different methods that were followed during the course of work came from the 
manufacturing-, primary-, and principal-construction courses. 
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1. Inledning 
Uppgiften till examensarbete bestämde gruppen att fortsätta utveckla en gammal produkt som 
gjorts på Högskolan innan. Det gamla projektet gick ut på att använda sig av en sändare 
som genom Bluetooth spårar borttappade glasögon med hjälp av ljud-enheter. Designen av 
skalet var för stor från det gamla projektet, vilket gjorde att den blev klumpig och svår att 
fästa. Deras fokus var på vilken teknik som skulle kunna användas för att hitta glasögonen, 
och inte själva designen. Principen är fortfarande samma, men genom komprimering ska 
produkten skalas ner, samt fördela vikt på bättre sätt.  

1.1 Problembakgrund 
Har man glasögon kan det bero på att man har dålig syn, eftersom det blir svårt att se utan 
glasögonen kan det bli jobbigt att hitta dem ifall man tappar bort dem. Det blir svårt att arbeta 
och kunna leva ordentligt när man ser suddigt. Man får helt enkelt vänta på försäkringen eller 
köpa nya glasögon och då kan man få vänta i veckor innan man får ersättning.  

1.2 Syfte 
Syftet med projektet är skala ner själva prototypen samt ändra designen för att få den 
smidigare men även få den balanserad. Prototypen är för stor jämfört med glasögonen som 
påverkar trycket på glasögonen vid bågarna på grund av vikten, det som ska göras är att 
minska vikten så man inte känner av produkten på glasögonen. Produkten ska även få ett nytt 
chip med starkare sändare, bättre ljud-enhet men det kommer även läggas till GPS funktion.  
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2. Teoretisk referensram 
2.1 Produkter 
Tile är ett företag som gör små produkter som fäst t.ex. på nyckelhållare för att kunna hitta 
borttappade nycklar. Den lilla produkten ger ljud ifrån sig som gör det lätt för människor att 
kunna hitta sina nycklar t.ex. under kläder. Tile produkten använder sig av dagens teknologi, 
alltså bluetooth-enhet samt GPS. Konceptet på hur produkten fungerar är så som de flesta 
teknologiska enheter används idag.  

2.2 Fredy Olson Metod 
Fredy Olson metod är i tre steg princip-, primär- och tillverkningskonstruktion där man 
beskriver en tillverknings process.  

2.3 Catia v5 
Catia v5 är ett CAD program som används för att skapa produkter digitalt för att få en blick 
av 3d perspektiv innan man producerar. Catia V5 är världsledande program inom bil och 
flygindustrin och används av företag som Volvo samt Scania.  

Catia v5 funktion är att man ska kunna skapa en produkt som kommer från papper och penna 
för att få en 3d visuell bild av produkt digitalt. I Catia v5 skapar man designen på produkten 
och all dess mått för få den sista precisionen innan tillverkning av produkter. 

2.4 3D skrivare 
3D skrivares användnings område är att få test av någon produkt för att kunna se en 
verklighetsbild av produkter. 3D skrivare har gjort stor lättnad till många företag t.ex. företag 
som skapar skal för mobiler för att kunna se hur design blev.  

Idag har 3d skrivarna gjort en stor lättnad samt minskat kostnad för företag för att kunna se 
en bild av en produkt återigen t.ex. skal för mobiler där man kan se först test versioner innan 
man producerar.  

2.5 teknologin 
Idag har teknologin utvecklats något extremt t.ex. Bluetooth som är en standard för trådlös 
kommunikation mellan t.ex. headset och mobiltelefon eller mellan tangentbord och dator. 
Bluetooths viktigaste funktion är att ersätta det stora antalet kabelförbindelser mellan olika 
enheter. Det har idag underlättat för många teknologiska saker som mobiltelefoner och 
högtalare för att kunna slippa ha en sladd som kopplas ihop. Bluetooth använder sig av 
radiovågor istället för ljus och frekvensen är 2.4 GHz, en frekvens som får användas över 
hela världen utan speciella tillstånd. WLAN (trådlös nätverk) fungerar exakt likadant.  

Enligt nationalencyklopedin har Bluetooth olika profiler t.ex. Serial port profile (SPP) som 
används för att koppla upp sin dataöverföring samt fungerar ansluta en trådlös GPS mottagare 
eller för att ersätta en seriell datakabel. 

GPS är också en viktig roll i teknologins utveckling, GPS skapades eller utvecklades på 
1970-talet av USA:s försvarsmakt men idag använder även många företag samt 
privatpersoner.   

med hjälp av satelliter som snurrar runt jorden och GPS-mottagare går det att mycket lätt att 
se vart t.ex. ens bil, flygplan eller person befinner sig. Den som har en GPS-mottagare kan 
alltså när som helst veta vart exakt på jordklotet man befinner sig. I satelliterna finns en sorts 
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klockor som kallas atomur, dessa klockor visar och sänder ut exakt rätt tid, och har man en 
GPS-mottagare kan man ta emot signalerna. Skillnaden mellan den tid som satelliten sänder 
ut och tiden när mottagaren får signalen visar hur lång avståndet är mellan satelliten och 
mottagaren. Genom kombinera tidssignaler från flera satelliter samtidigt kan man bestämma 
exakt var på jordklotet mottagaren befinner sig. Informationen kommer från 
nationalencyklopedin.  

2.6 Glasögon produkt 
Produkten måste finansieras på ett smidigt sätt för att komma ut på marknaden, genom att 
visa upp på media hur lätt man kan tappa bort glasögon visar vi en lösning till konsumenten 
med produkten. På så sätt kommer efterfrågan för produkten ökas inom kortare tid. Dem som 
har glasögon vet att det kan ta lång tid att hitta glasögonen när man har slarvat bort dem, men 
tänker inte på det efter man har hittat dem, på så sätt får konsumenterna en tankeställare och 
hur lätt det kan lösas.  

Det finns idag ett fåtal produkter med liknande tanke på hur man kan lösa problemet med 
borttappade glasögon. De produkterna anses inte vara smarta lösningar till problemet då de är 
klumpiga samt ekonomisk ohållbara, med detta i tanke behövs det något som är hållbart men 
även med god design konstruktionsmässigt.  

Dagens substitut till författarnas produkt är den produkten bilden nedan visar, en apparat som 
fästs med snöre på glasögonbågarna.  Denna produkt använder sig av två enheter för att 
fungera, bilden nedan är enheten som fästs på glasögonen, den andra enheten är en dosa i 
samma storlek som används som en mottagare. Kortfattat använder sig denna produkt av 
radiosignaler med olika kanaler på enheten, det som skiljer denna produkt med författarnas 
prototyp är tekniken. Teknologin som används i författarnas produkt är Bluetooth signaler 
med GPS sändare som är kopplat med en mobiltelefon, medan produkten på bilden består av 
2 enheter, sändare och mottagare.  

 

Bild 1: Radiosändare 
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3. Metod   
I detta kapitel har vi för avsikt att ge läsaren en grund för att underlätta den kritiska 
granskningen av vårt projekt. Vi kommer ge läsaren en bild på vilka metoder och olika steg 
vi tar för att få fram det resultat vi har.    

3.1 Sammanfattning om genomförandet  
Det första som gjordes var att hitta den smartaste lösningen på hur man skulle kunna bygga 
upp produkten för att få den smidig att fästa samt att den fästs på ett ställe som inte stör 
användaren. Det kom fram 2 olika koncept på lösningen, väldigt lika men fortfarande med 
skillnad. Första steget blev att sketcha upp designerna på A4-papper för att få en helbild av 
produkten, vart den ska fästas, hur den ska fästas och hur den kan fästas lättaste sätt. Båda 
designer fick liknande koncept men urskiljer sig från varandra genom skalet. Nästa steg blev 
att väga upp dessa två olika koncept mot varandra för att vidare se vilka av lösningarna passar 
bäst som produkt. Efter vägningen kom det konceptet som passade bäst för produkten och 
utifrån den designades produkten med hjälp av Catia V5. Det tog flera försök att designa den 
i Catia, då senare det skrevs ut en prototyp av komponenterna för att testa hela produkten. 
Eftersom 3D-skrivaren inte har hög precision samt att produkten är liten krävdes det flera 
försök för att få rätt dimensioner på prototypen.  

3.2 Skisser & modeller  
Det första som gjordes var att ta fram idéer och sketcher (Se Bilaga 3) på hur man skulle 
kunna lösa en bra & hållbar design. Dessa skisser baserades på samma grundidé, men det 
som skiljer dem två lösningarna är skalet. Skillnaden är storleken i skalet, den första 
lösningen skulle få ett större skal på grund av hur den designades inifrån, det tog mer 
utrymme för att få in chippet vilket gjorde produkten större. De två lösningarna vägdes (Se 
Tabell 3: Produktionsviktning-Krav) även upp mot varandra med hjälp av kraven & 
önskemålen, som visade att den andra Prototypen skulle passa bäst för produkten. Designen 
blev mindre utifrån, samt att monteringen blev lättare för att fästa produkten med 
bågarna.  Det visade sig att båda produkterna var väldigt lika men fick ändå en liten skillnad 
som gör en stor skillnad i efterfrågan.   

3.3. 3D-Modell  
Steget efter skisserna var att få fram en 3D-modell på produkten, alltså hur skalet kommer se 
ut i klart stadie. Med hjälp av Catia V5 modellerades produkten upp för att få en helhetsbild 
på hur den skulle kunna se ut i färdigt stadie. Med mätningar från chipet börjades 
dimensioneringarna på skalet, hur insidan ska se ut samt utsidan. Det första steget var att 
kolla dimensionerna från chipet för att kunna avgöra hur stort insidan av skalet behövdes 
göras. Insidan ska vara designad så man lätt kan placera chippet men även att den håller sig 
fäst på en position. Här blev det viktigt att kolla på elasticiteten för fästet, det behövs ett 
material som ska kunna pressas lite i horisontell riktning i jämförelse med bågarna för att den 
lätt ska kunna placeras. Det krävdes flera ändringar här för att kunna få chipet & skalet rätt 
dimensionerad samt att funktionerna av chipet är fungerande.   

Vid utskrivningen av prototypen med 3D skrivare krävdes det även om dimensioneras lite då 
3D skrivaren inte har hög precision och gör små deformationer i produkten då den är så liten. 
Till exempel att den blev svår fäst på grund av att axeln fick små ändringar och inte ville fästa 
sig med hålen. Det ledde till att vi var tvungna att göra flera exemplar så att axlarna skulle 
passa hålen.  
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4. Produktdefintion 
4.1 Produkt 
Produktens uppgift är för att personer lätt ska kunna hitta sina glasögon med hjälp av 
glasögon upphittaren som fästs på bågarna på glasögonen. Detta genomförs med hjälp av ett 
Bluetooth chip som sänder ut radiosignaler som tas upp av telefon. Produkten består av ett 
chip som ska placeras in i ett hölje som kommer anpassas till glasögon samt ett litet fäste som 
håller fast höljet på bågarna.  

Chipet är kopplat genom Bluetooth som kommunicerar till telefonen och när du aktiverar 
chipet avger chipet ljud för förenkla att hitta glasögonen. Produkten och iden är relativt 
simpel medför detta att konstruktionen även blir måttlig omfattande.  

Projekt Anv. område Produkt Produkt-enheter 
Hållare med chip 
för glasögon 

Hitta borttappade 
glasögon 

Hållare – Hölje 
- Fästanordning 

 
4.2 Process 
Huvuduppgiften för produkten är att hitta borttappade glasögonen, genom ett chip som är 
kopplade med telefonen genom Bluetooth. Produkten ska vara enkel och smidig med hjälp av 
fästanordning ska produkten sättas på glasögonbågen. Produkten ska även kunna fästas på 
höger eller vänster sida av bågarna.  

4.3 Omgivning 
Produkten kommer att fästas på glasögonens bågar, hållaren kommer kunna användas på 
både vänster och höger sida. Räckvidden för sändaren i chippet kommer ligga runt 150 – 200 
meter. 

4.4 Människan 
Produkten kommer att användas av människor som använder glasögon och det är användaren 
som kommer själv fästa produkten på glasögonen. Till detta kommer man behöva använda 
sig av mobiltelefon för att komplettera produkten för att kunna hitta borttappade glasögon.  

Produkten kommer förenkla tid och energi för många människor som använder glasögon när 
man har tappat bort dem. 
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5. Krav & önskemål  
Författarna fick krav och önskemål av privatperson som ville vidareutveckla en gammal 
produkt.  

 

Bild 2: Specifikationskrav 

 

5.1 Specifikationsförklaring 
K1: Ett av huvudkriterierna som författarna har i uppdrag är konstruktionen på produkten ska 
ha enkel montering på grund av att produkten ska vara så simpel som möjligt. 

K2: Produkten ska ha en ner skalad dimension och inte vara för stor på grund av den inte ska 
störa när du har dem på dina glasögon. 

K3: Produkten ska vara lätt att använda, t.ex. när du sätter dem på glasögon bågarna. 

K4: Produkten ska vara vattentålig samt anpassade till väder. 

Ö1: Produkten ska placeras på glasögonens bågar och alltså måste produkten följa bågens 
geometri. 

Ö2: Produkten ska samt ha en realistisk storlek alltså inte vara för stor så att den stör 
användaren när glasögonen används. 
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5.2 Kriterieuppställning 
För att sålla ut de viktigaste kraven och önskemål viktar vi dem i en matris, de kraven och 
önskemål som får högst poäng kommer ligga till grund för vilka som ska läggas mest vikt. 

  

 

 

 

Tabell 1: Kravspecifikation 

 

 

 

 

Cirkeldiagram 1: Kravspecifikation 
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Tabell 2: Önskemålspecifikation 

 

 

 

Cirkeldiagram 2: Önskemålspecifikation  

 
 
 
5.3 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen innehållande krav och önskemål som fastställdes innan i arbetet blev att 
krav 1 & 2 & 3 gick vidare när de viktades mot varandra och handledaren beslutade att dessa 
3 krav är dem viktigaste och ska läggas mest fokus på. 

Kravet 4 som plockades bort är att den ska vara vädertålig/vattentålig, detta är på grund av att 
fokus ligger mest att produkten ska minskas, lätt att användas och ha en enkel montering.  

Önskemålen viktades mot varandra och resultatet blev att båda är lika viktiga, att den ska en 
realistisk mått samt att produkten ska följa glasögon bågs geometri. Båda är lika viktiga så 
författarna beslutade att ingen av önskemålen ska plockas bort. 
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6. Idéskisser 
Eftersom arbetet som görs uppföljs av ett gammalt projekt, använder sig författarna av gamla 
skisser som underlag men utvecklar nya designer samt bättre teknologi till produkten.  

6.1 Gammal Skiss 

 

Bild 3: Gammal sketch  

Här visas en gammal skiss som gjordes av föregående grupp för utvecklingen av glasögon 
hittaren. Eftersom focusen log på teknologin så tänktes inte desginen lika mycket vilket 
gjorde att produkten blev klumpig och svår att fästa på bågarna. Dimensionerna på skalet är 
dubbelt stora i jämförelse med chipet, vilket inte har någon mening för produkten mer än att 
den blir klumpig. Den är även större i bredden, som gjorde skalet tjockare, detta för att chipet 
som användes i prototypen var byggd i tjocklek medan chipet som författarna använder sig av 
är smalare men har lite större omkrets.  
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Produktidé 1 
Prototypen sitter på en av sidorna på glasögon bågarna, enkelt genom att fästa den bakifrån 
bågarna och dra dem till den position konsumenten föredrar. Eftersom chipet är 30x30x3 
designades skalet så kompakt som möjligt för att produkten ska fungera samt vara så liten 
som möjligt. Skalets dimensioner är 34x34x5, designen är gjord med några hål på sidan så 
ljudet från ljud-enheten kommer ut lätt.  

 

Bild 4: Lösningsförslag 1 
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Skiss 
Nedan visas skissen för dimensionerna av produkten. Skisserna som visas i skalan 2:1 är 
hållaren där chipet kommer sitta i, det gjordes som underlag för att hitta den minsta lösningen 
åt skalet. Det stora hålet som är 2cm i radie är hållaren för batteriet som sitter på chipet. Det 
lila hålet är hållaren för ljud sändaren, en platta som är i mässing som vid kontakt med 
chipets antennkrets ger ljud. Den har ett likadant system som ett brandlarm bara mycket 
mindre.  

 

Bild 5: Prototyp-sketch 
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Produktidé 2 
Prototypen som är skissad nedanför är att den ska sitta perfekt på bågarna. Storleken har 
dimensionerats ner för anpassa den till glasögonen. 

 

 

Bild 6: Lösningsförslag 2 
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Prototypviktning  
Efter produktförslagen vill författarna vikta dem två förslagen med krav och önskemål för att 
kunna se vilket förslag som är bäst tillämpad.  

Tabell 3: Produktviktning-Krav 

Tabell 4: Produktviktning-Önskemål 

 

Produktutkast  

  

  

 

       

Bild 7: Prototyp-Design 
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Bild 8: Prototyp-Skalet 
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7. Material  
Nästa steg för författarna är bestämma vilka/vilket material som produkten ska bestå av. 
Detta gjordes utifrån de krav och önskemål som sattes innan i rapporten. 

7.1 Material 
Gällande materialval till produkten valde författarna direkt att titta på någon typ av plast. 
Plasterna som författarna tittade på var Polypropen (PP) och Akrylnitril butadin styren 
(ABS).  

Enligt plastbearbetning & naturskyddsföreningen så har ABS plast ett stort 
användningsområde inom t.ex. skyddshjälmar, skal till resväskor och leksaker, Medan PP 
plast har ett stort användningsområde så som livsmedel, leksaker och hushållsartiklar.  

Dessa två plaster har dem bästa egenskaperna för produkten, författarna valde att vikta dessa 
två plaster mot varandra för att kunna se vilket som är bäst för produkten.  

Material E-modul 
(GPA) 

Sträckgräns 
(Mpa) 

Pris (kr/kg) Densitet 
(kg/m3) 

Miljövänlig 
Återvinningsbart 

ABS 1,1 – 2,8 18,4-51 16-18 kr 1000-1250 ja 
PP 0,9-1,6 21-38 14-16 kr 890-910 ja 

 
Tabell 3: Materialviktning 

Tabellen visar de två plasternas e-modul, sträckgräns, vikt, pris per kilo och om de är 
miljövänliga/återvinningsbara. Tabellen visar att ABS har högre e-modul än PP även 
sträckgränsen är högre. Båda plasterna är återvinningsbara som är väldigt viktigt. 
Informationen kommer ifrån Nationalencyklopedin.  

Kraven och önskemålen som författarna beslutade har stor betydelse i valet av material till 
produkten. Kravet 3 (lätt att använda) samt önskemålet 1 (följa bågens geometri) var dem två 
betydelsefulla för valet av material till produkten på grund av produkten ska vara elastisk 
samt hållbar.  

Båda materialen är återvinningsbara samt har relativt samma e-modul och sträckgräns men 
priset avgör valet på grund tillverkningskostnaden. PP är billigare än ABS och samt när det 
kommer till vikt av materialen väger PP mindre. Valet som författarna valde är att PP är 
materialet som kommer att användas.  

E-modul och sträckgräns spelade inte så stor roll i valet på grund av att produkten inte 
kommer utsättas av större krafter. 
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8. Komponentval  
Tabellen nedan visar vilka olika komponenter produkten består av, alla färdiga samt unika 
delar som kommer finnas i produkten. De färdiga delarna behöver inte modifieras vilket 
betyder att dem delarna bara ska köpas in, medan dem unika enheterna är dem delarna som 
ska byggas upp för produkten, alltså enheter/delar (som köps in) och unika enheter/delar (som 
skall tillverkas).  

 

Tabell 4: Komponent-enheter 

Några av komponenterna som finns i produkten är förvalda från projektets uppdragsgivare, 
Chipet som är inne i produkten köptes in av uppdragsgivaren medan skalet till prototypen är 
uppbyggd med 3d-skrivare.  

8.1 Bakre del 
Den bakre delen av produkten som visas i bilden nedan är grundkomponenten, denna del 
fästs på ena sidan av glasögonbågarna. Den är designad så att chipet lätt ska kunna placeras i 
skalet och fästas inne med sidorna. Inne delen av skalet är dimensionerad 30x30x3, samma 
mått som chipet så den fylls ut perfekt med kanterna. Hålen är lätt printade med 0.5mm i 
tjocklek, det större hålet är designat för batteriet och har 2.1mm i diameter. Det lila hålet är 
designat för summern som är 1.6mm i diameter. Vid varje kant av komponenten finns en 
pelare som har diametern 2.5mm samt en längd på 4mm. Den lila cirkeln som sitter i kanten 
är för fylla ut skalet med chipet så den hjälper till med fästet. Komponentens material 
fokuserades inte lika mycket på då produkten inte kommer utsättas för mycket kraft, därför 
valdes polypropen på grund av elasticiteten samt att det är ekonomisk billigt, konstruktionen 
behöver ha lite elasticitet då det blir lättare att fästa dem på bågarna.  

 

 

Bild 9: Bakre del 
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8.2 Främre del 
Den främre delen är locket till skalet, den använder sig också av polypropen som material och 
är designad så chipet fästs bra samt att man kan trycka på knappen som finns på chipet för att 
testa ljudet. Insidan är designad med små hål för att ljudet lätt ska komma ut, samt med en 
liten pelare som man kan trycka inåt för att pressa knappen. Materialet är hyfsat mjukt i 
mitten vilket gör det lätt att trycka på knappen när produkten är komplett. På kanterna är 
hålen designade så att den kan slutas med den bakre delen enkelt, med 4mm djuphet och 
2.5mm i diameter. Komponentens utsida har en tjocklek på 5mm medan insidan har 3mm i 
tjocklek. Pelaren är 5.5mm i diameter med en 0.5mm avrundning och 1mm lång.  

         

Bild 10: Främre del 

8.3 Chip 
Chipet som finns inne i produkten är inköpt, den är kopplad som en Bluetooth-enhet och 
skickar signaler till mobilen med både GPS samt Bluetooth. Räckvidden på signalerna är upp 
till 200m men uppskattas vara mellan 150-200m. På chipet sitter ett Panasonic CR 2025 3V 
batteri, det är ganska vanligt batteri och kan köpas från dem flesta butiker. Under chipet sitter 
summern, som är fast limmad med den bakre delen. Summern kopplas direkt med chipet då 
antennerna måste vara anslutna för att få drivspänningen så den avger ljud.   

 

 
Bild 11: Chip 
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8.4 Summer 
En summer är en elektronisk komponent som med hjälp av drivspännings kontakt skapar 
enkla ljud. Man använder sig av denna teknik i ett brandlarm men med mycket större summer 
för att få enkla ljud då man inte behöver hög audio ljud. Summern är en liten platta som är 
gjort av mässing, men med kontakt till chipets antenn får man låga frekvens ljud som kan 
höras cirka 10 – 15 meter ifrån. Den summer vi använder är en liten platta som är 1.5mm i 
diameter. Summern är fastlimmad med den bakre delen så den är fäst och lätt kommer i 
kontakt med chipets antenner.  

 

Bild 12: Summer 

8.5 Batteri 
Batteriet är ett vanligt litiumbatteri som kan köpas i nästan varje teknik butik, den är fäst med 
chipet vilket gör att man inte kan byta batteriet när produkten slutar fungerar och istället 
måste skicka in den för att få en ny. Det sitter på chipet på kanten men sitter så att både 
summern och batteriet ska få plats.  
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9. Kritisk granskning av resultat 
Ekonomi 
Kostnaden för materialet kommer inte alls att vara mycket på grund av att produkten är 
relativt liten och kostnaden för PP materialet kommer vara väldigt lågt.  

Kostnadsberäkningar 
Författarna räknar med att tillverkning av produkten med materialet inte kommer vara dyrt 
med tanke på kostnaden av materialet. Chippet däremot är väldigt oklart hur mycket det 
kommer kosta på grund av uppdragsgivaren valde sitt egna chipp. Kostnaden för chippet har 
inte författarna fått någon information av uppdragsgivaren för det var något personen själv 
ville sköta. 

Användarkrav 
Denna produkt förenklar för många människor som slarvar bort lätt sina glasögon för kunna 
hitta dem och spara onödig tid med att leta. Produkten är i tre delar ett chip, två delar som 
monteras ihop som man gör vid hand.  

Materialet som vi valde till den produkt är samt allergifri så alla kan använda denna produkt. 
Författarna ville ha produkt ner skalad och det blev lyckat och samt ett krav så att det inte stör 
personer som kommer använda dessa på sina glasögon.  

Miljö  
Författarna och uppdragsgivaren bestämde redan i början av arbetet att produkten kommer 
vara av plast, materialet som valdes (PP poly propylen) är ett miljövänligt samt 
återvinningsbart material. Plast tar väldigt mycket energi att framställa men tur är så återfår 
man energin vid återvinningen.  

Materialval 
Författarna står fast vid sitt val av material, PP (poly propylen) är det bästa materialet för 
produkten. Poly propylen är en plast som är rätt mjuk när den blir smalare eller tunnare, 
vilket produkten har och därför är detta material det perfekta. Samt är materialet elastiskt som 
produkten behöver vara när man sätter fast den på glasögon bågarna.  

Slutlig detaljkonstruktion 
Under arbete har författarna fått ändra små mått för få produkten att vara efter kraven och 
önskemålen. Med två produktförslag visste författarna ungefär hur produkten ska vara och 
vilka mått.  

Designen har inte förändrats mycket från produktförslagen men författarna valde att 
produktförslag två var det bästa. Måtten och storleken följer exakt kraven och önskemålen, 
men materialet fick författarna titta på extra för hitta det bästa materialet för produkten. 

3D prototyperna som författarna skrev ut hjälpte mycket för att se i verklighet hur den skulle 
se ut och hjälpte mycket med mått, dimensionering och samt för materialen. Hålen för 
montering fick författarna lite problem men efter ett par 3d prototyperna fick författarna fram 
den bästa 3d prototypen. 
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Felanalys 
Författarna tänkte sig att fel skulle uppstå montering av produkten med alla exakta mått med 
3D skrivare. Allt förutom hålen blev bra men de som författarna hade tänkt sig med exakta 
mått blev fel med små mått blev författarna tvungna ändra måtten ett par gånger innan det 
blev så författarna tänkt sig.  

Men under produktutprovningen uppstod problemet att det inte fanns samma material alltså 
(PP poly propylen) utan materialet PLA. PLA är ett elastiskt material så författarna kunde 
jämföra prototypen  ungefär med hur det riktiga materialet hade varit.  

Produktutprovning 
Författarna gjorde tester för att se om produkten är anpassad med varandra för att monteras. 
Författarna printade modeller i 3D skrivare för att få verklighetsbild av produkten och kunna 
välja ut vilken som är bäst för att kunna hålla chippet samt sättas fast på glasögon båge. 

När författarna skrev ut på 3D skrivarna för få en känsla av produkten samt se om det blir 
förändringar storleksmässigt. Chippet fick plats i hållaren men problemet som uppstod för 
författarna var att 3D skrivaren skrev ut fel på hålen. Men efter par timmar fick författarna till 
slut prototyp fast med chippet och produktförslaget 2 var lösningen. 

10. Diskussion 
Författarna är väldigt nöjda med resultatet av produkten samt att kraven och önskemålen som 
sattes tidigare i arbetet kunde uppfyllas.  

När författarna gjorde viktning på prototyperna blev som innan arbetet att produktförslag 2 
var den bästa lösningen och med detta kom många utmaningar. 

författarna tittade på material för produkten hade författarna redan kännedom om att dessa 
material redan används i liknade produkter. För att få fram det bästa materialet viktades 
materialen med varandra. 

Uppbyggnaden av produkten hade författarna klar blick hur den skulle se ut och resultatet 
blev bra. Men som tidigare nämnt i arbetet ville författarna ha en blick på hur den skulle se ut 
och använde sig av 3D skrivare.  

Författarna gjorde undersökningar om produkten kommer vara miljövänlig, resultatet var 
väldigt lyckat på grund av att materialet är återvinningsbart samt allergifri. När det kommer 
till färdiga och unika delar så blev alla delar förutom chippet unika delar. Från 
uppdragsgivare fick författarna bara i uppdrag att göra hållaren i mindre storlek. 

Gällande de ekonomiska aspekter är produkten bra och billig, men när det kommer till 
chippet har inte författarna någon information. Uppdragsgivaren ville sköta själv angående 
chippet så den ekonomiska delen har författarna inte mycket information om. 

 Författarna hade kunnat kolla mer på de ekonomiska delarna när det kommer till chippet 
men som nämnt innan var det inte nödvändigt för uppdragsgivaren ville sköta chip delen 
själv. 
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Författarna fick frågan ifall man skulle kunna använda sig av produkten för andra föremål, 
bortsätt från glasögon. Själva grund idén kom ifrån uppdragsgivaren Birger, som fick 
motivation till det från en liknande produkt för nycklar. Det första mötet med 
uppdragsgivaren utgick på att visa idé konceptet till författarna om hur man med hjälp av ljud 
ska kunna hitta glasögon ifall man tappar bort dem. Eftersom uppdragsgivaren ville fortsätta 
med ett gammalt projekt beskrev han vad som skulle behövas ändras på produkten för att få 
den till succé. Författarna fick se en gammal modell av ex prototypen samt ritningar och 
rapport, genom analyseringar av materialet med uppdragsgivaren kom det fram olika förslag 
med en gemensam idé om vad som behövs göras för att få en efterfrågan på produkten. Ex 
prototypen var för stor för glasögon, det gjorde produkten klumpig samt att den stör 
individens seende ur ögonvråns perspektiv. Det blev självklart att produkten måste skalas ner, 
men även placera den på så sätt att den ska bli omärklig för individen.  

Under det andra mötet med uppdragsgivaren fick författarna ett chip som underlag till 
produkten. Chipet köptes in som ett test chip från ett större företag som säljer liknande 
produkter. Storleken på chipet var större än föregående prototypens chip, men eftersom ex 
prototypen inte använde hela ytan som krävdes kunde man ändå skala ner dimensionerna 
hälften jämfört med innan. Det nya chippet ingick även GPS sändare som diskuterades fram 
kan vara användbart för produkten.  

Det tredje mötet med uppdragsgivaren demonstrerade författarna första prototypen till 
glasögon upphittaren. Uppdragsgivaren var nöjd med storleken samt funktionerna med den 
nya produkten. Uppdragsgivarens samt författarna diskuterade om kostnaderna för 
massproducering av chip samt produkten, men valde att fortsätta med det själv.  

Produkten skulle kunna användas för flera olika föremål, till exempel mobil, nycklar, plånbok 
etc. Det går att bygga vidare på projektet för att utveckla nya designer och metoder för flera 
föremål. Författarna diskuterade och kan tänka sig att produkten skulle vara användbar för att 
ha på plånboken, eftersom det är viktigt samt lätt att tappa bort skulle man kunna designa en 
produkt som sitter fäst på plånboken eller bara ha en liten produkt inne i något av facken.  
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