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Sammanfattning 

Detta examensarbete genomfördes i sammarbete med Comfort Audio AB, 

Halmstad. Examensarbetets har syftat till att reducera beröringskänsligheten på 

deras hörselprodukter. Vid beröring av produkterna skapas det skrapljud som tas 

upp av mikrofon och skickas till mottagaren.  

Projektet genomfördes genom en produktanalys där produkten identifierades och 

de områden som var känsliga för beröring lokaliserades. För att sedan ta del av 

Fredy Olssons metoder Principkonstruktion och Primärkonstruktion. I 

principkonstruktionen togs det fram ett antal lösningsförslag som skulle kunna 

lösa den höga beröringskänsligheten. Dessa för att sedan utvärderas och komma 

fram till två förslag som togs vidare in i principkonstruktionen. I detta steg valdes 

det exakt hur förslagen skulle konstrueras gällande form, material, ingående 

komponenter.  

Skrapljuden skapas genom beröring av produkten vilket är vibrationer som bildas 

och sprids till mikrofonen. Studier inom ljud i material fick studeras för att få 

insikt i ämnet. 

De slutgiltiga förslagen blev en omkonstruktion av mikrofonupphängningen i 

mellanhöljet där mikrofonen flyttas ner till kretskortet för att direkt fästas på 

kretskortet. Mellanhöljet ändras genom att kanten görs i gummi för att minska 

genereringen av skrapljud vid hantering av produkten. Det andra förslaget var att 

behålla den gamla mikrofonupphängningen på mellanhöljet men att där också ha 

kanten i gummi. 

Resultatet blev en reducerad beröringskänslighet med 9-15dB.   



 

 

Abstract 

This thesis is executed in collaboration with Comfort Audio AB, Halmstad. The 

thesis is aimed to reduce the touch sensitivity of their hearing devices. Handling 

the products it creates scraping sound which is picked up by the microphone and 

sent to receiver.  

The project was implemented by a product analysis in which the product was 

identified and the areas that were sensitive by touch were located. Then taking 

advantage of Fredy Olssons methods Principkonstruktion and Primärkonstruktion. 

In the Principkonstruktion some possible solutions to solve the high touch 

sensitivity were developed. These solutions were evaluated and two solutions 

come through which were put forward into the Principkonstruktion. In this step 

the solutions is exactly decided by the constructions shape, material and 

components.  

The scraping sounds is created by contact which leads to vibrations that is being 

formed and spread to the microphone. Studies with in sound materials were made 

to gain insight into the subject.  

The final solutions were redesigns of the microphone hanger in the middle part 

where the microphone is moved down to the circuit board and directly attached to 

the circuit board. The middle part is changed by that the edge is made of rubber to 

reduce the generation of scraping sound during handling of the product. The 

second solution was to keep the old microphone hanger in the middle part but also 

change the edge to rubber.  

The result was a reduced sensitivity of touch with 9-15 dB. 
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2. Terminologi 

 

Skrapljud Definitionen skrapljud är två material som dras mot 

varandra och skapar vibrationer som leder. 

Catia V5 Catia V5 är en mjukvara för 3D CAD ”Computer-

aided design”. Ett program för datorstödd 

konstruktion.  

Fostex FR-2LE Högkvalitativ ljudinspelare.  

Bitumenpapp Vibrationsdämpande papp.  

Frekvens Mäts i Hertz och är ett mått på ett antal 

tryckförändringar eller svängningar per sekund 

Hertz(Hz) SI-enheten för frekvens. 1Hz är en händelse per 

sekund. 

Infraljud Vågrörelse med en frekvens under 20Hz 

Ultraljud Vågrörelse med en högre frekvens än 20000Hz 

 

Decibel(dB) Ett logaritmiskt mått och anger ett förhållande till ett 

referensvärde.  

PolyJet teknik Detta är en formsprutningsteknik där två eller flera 

material går att formspruta i samma detalj. 

PC/ABS Sabic C6600 En plast med blandning av PC och ABS plast. 

Används av Comfort Audio AB. 

UL94-V2 En brandskyddsklassning av plaster. För mer 

information se bilaga 4. 

SVHC Kemikalielagstiftning av plaster. För mer information 

se bilaga 4. 
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3. Introduktion 

3.1 Företagspresentation 

Företaget grundades 1994 under namnet Bolaget Comfort Innovation AB. 1998 

bytte de namn till det nuvarande, Comfort Audio AB. Företaget tillverkar digitala 

hörselprodukter för hörselskadade på arbetsplats, skola och platser där mycket 

bakgrundsljud förekommer. Hörselhjälpmedlen tar upp ljud och behandlar de 

innan det skickas vidare till hörapparaten. Det som behandlas är filtrering av 

bakgrundsljud och förtydligar tal.[1] 

 

 

 

DM10 är en liten och smidig mikrofon som fästs på till exempel kläderna med 

hjälp av ett clips. Mikrofonen skickar en kodad radio signal som skickas med 

hjälp av SST(Secure Stream Technology). Denna eliminerar även allt 

överföringsbrus mellan mottagare och mikrofon.[2] 

DM10 är utrustad med FCR(Free Channel 

Request), Detta hindrar frekvensen från att bli 

upptagen av en annan sändare och bidrar till att 

man kan utrusta ett helt klassrum utan att 

störningar uppkommer.[2] 

3.2 Problemformulering 

Anledningen till projektet är att Comfort Audio AB vill reducera 

beröringskänsligheten hos sina produkter. Det skapas skrapljud vid hantering av 

produkterna som tas upp utav mikrofonen. Dessa ljud kan upplevas störande för 

mottagaren. Comfort Audio AB vill att vi ska hitta en lösning som gör mikrofonen 

i handenheten mindre känslig för beröring.  

3.3 Avgränsningar 

Projektet omfattar konstruktion inom mekanik med ingående komponenter, så 

som omplacering av mikrofon, ny utformning av höljet samt material. Mjukvaran 

är redan befintlig och inget som kommer att ingå i detta projekt. 

Figur 3.1.2 – DM10. 

Illustration: Comfort Audio AB 

Figur 3.1.1 – Logotyp för Comfort 

Audio. Illustration: Comfort Audio AB 
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4. Bakgrund 

4.1 Syfte och mål 

Målet med examensarbetet är reducera beröringskänsligheten på hörselprodukten 

genom att utreda vilka faktorer det är som genererar mest skrapljud, om det är 

materialet, ytan, mikrofonupphängningen, mikrofonen, ytterkanten. Utefter detta 

skall författarna konstruera fram ett eller flera förbättringsförslag åt Comfort 

Audio AB i Halmstad. 
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5. Teoretisk referensram 

Detta examensarbete är ett konstruktionsprojekt som avser en förbättring. Därför 

har författarna valt att arbeta efter Fredy Olsson metod gällande 

produktutveckling. Samt att författarna har valt att använda sig utav läran om 

akustik.  

Olsson (1995) delar upp produktutvecklingsprocessen i tre delar, 

Principkonstruktion, primärkonstruktion och tillverkningskonstruktion. 

Författarna har valt i detta projekt valt att fokusera på principkonstruktion och 

primärkonstruktion. 

Som tillverkningskonstruktion väljer författarna att arbeta enligt Karlsson och 

Kubát (2001) teori gällande hur ett materialval skall utföras. 

5.1Produktanalys 

För att förstå hur produkten fungerar så görs en analys utav produkten vid 

användning. Analysen görs genom laboration som innefattar en delning av 

produkten för att identifiera alla komponenter som berörs av själva beröringen. 

Även en laboration utav produkten genomförs där produkten kopplas till en 

ljudinspelare för att få ut frekvenskurvor som sedan analyseras. Detta medför en 

ökad förståelse för produktens användning samt att ett resultat av för och 

nackdelar med dagens beröringskänslighet på dagens produkt. 

5.2 Principkonstruktion 

Delen Principkonstruktion Olsson (1995) är det inledande konstruktionsarbetet 

där man utgår från en behovslösning eller en produkttyp för att komma fram till 

en principlösning. Målet för konstruktionen är att utefter alternativa 

lösningsförslag få fram en produkt som håller de krav och önskemål som är satta 

för lösningen. Lösningen skall presenteras som ett utkast eller som en modell.  

Principkonstruktionen som initialt tillämpades bygger till stor del på att identifiera 

krav och önskemål, generera idéer. De delmoment som är mest övergripande i 

principkontruktionen är: 

Produktdefinition 

I produktdefinitionen skall produkten beskrivas utifrån användningsområde, 

benämning och vilka delar som ingår i produkten. I processen beskrivs vad 

produkten har för huvuduppgifter. Omgivningen är där produkten kommer 
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användas. Samspelet mellan produkt-människa skall förklaras i vilka som är 

användare samt vilka blir berörda vid användning utav produkten. Vilken 

ekonomi produkten har när det gäller pris, underhållskostnad, installationskostnad 

och användningskostnad? 

Utvärdering 

En utvärdering görs i allmänhet i flera omgångar där de dåliga förslagen 

försvinner för de är otillräckliga eller t.ex. för dyra. De bra förslagen går vidare 

fram till dess att det bästa framkomna produktförslaget återstår (Olsson, 1995).  

Primär utvärdering 

I första utvärderingen görs en grovsållning utav alla förslag där de mest 

ointressanta sållas bort. Sållningen sker genom att man går efter sunt förnuft, egna 

och andras erfarenheter. Endast de viktigaste kriterierna tas hänsyn till (Olsson, 

1995). 

Mellanliggande utvärdering 

De förslag som klarat sig vidare från primära utvärderingen utvecklas och 

granskas igen. Denna gång tas det hänsyn till flera kriterier. Efter detta återstår 

bara ett fåtal förslag som går vidare till en slutgiltig utvärdering(Olsson, 1995).  

Slutgiltig utvärdering 

Förslagen vidareutvecklas och testas, genomgå försök/experiment och utvärderas 

sedan ännu en gång. Målet med denna slutliga utvärdering är att ha ett slutgiltigt 

förslag för utarbetning och presentation(Olsson, 1995).  

Presentation av valt produktförslag 

En presentation utav produktförslaget utarbetas till det skick som erfordras vid 

presentation.  

Beskrivning och beskrivningsskisser 

Förslaget skall presenteras i vanliga fall i form av frihandsskiss eller av fysiska 

modeller. Dessa kan kompletteras med en kortfattad text. (Olsson, 1995) 

5.3 Brainstorming 

En brainstorming innefattar olika produktförslag som tas fram. Dessa förslag är 

oftast enkla och kortfattade som även brukar vara ofullständiga. De måste inte 

uppfylla kriterier utan de viktiga är kvantiteten och inte kvaliteten i denna del. De 
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förslag som är bäst eller mest intressanta går man vidare med och skriver mer 

ingående om dessa. [6] 

Mindmap 

En mindmap är en ickelinjär anteckning som skiljer sig ifrån den ”vanliga” 

anteckningen där det skrivs upp ifrån ena hörnet ner till botten utav pappret. 

Huvudämnet skrivs i mitten utav av arket där sedan linjer dras ifrån till 

underrubriker. Dessa underrubriker är nyckelord till huvudämnet där man har ett 

visst tankesätt inför det ämnet. [7] 

5.4 Primärkonstruktion 

Primärkonstruktion Olsson (1995) innefattar att man kommer fram till en primär, 

preliminär och en fungerande produkt. Detta moment är till för att fastställa och 

identifiera komponenter, bestämma ingående detaljers utformning och material. 

Till sist göra en sammanställning på produkten och alla ingående delar. De 

delmoment som är mest övergripande i primärkonstruktionen är: 

Produktutkast 

 I ett produktutkast skall det ingå vilka väsentliga delar som ingår i produkten. 

Delarna skall arrangeras hur de placeras inbördes med varandra. 

Huvuddimensioner skall vara ungefärligt uppskattade vilket då ger en bra 

uppfattning angående utrymme och disposition av ritningar. Om produkten ingår i 

en annan större del skall detta även visas(Olsson, 1995).  

Detaljkonstruktion 

I detaljkonstruktionen skall man finna och bestämma en detaljs uppbyggnadssätt, 

utformning och material. Här beskrivs de belastningar, miljöpåfrestningar och 

personsäkerhet som detaljen skall klara av(Olsson, 1995).  

Produktsammanställning 

När alla komponentval är klara och alla specialdetaljer har tagits fram skall man ta 

fram en sammanställning över produkten. Om produkten är komplex görs en 

totalsammanställning över hela produkten samt undersammanställningar.  

Sammanställningen är till för att kontrollera och visa uppbyggnaden för produkten 

vilket utgör underlag för verkstads beställningar och monteringsarbeten(Olsson, 

1995). 
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5.5 Ljud   

Läran om ljud kallas akustik och beskriver hur ljud uppfattas, sprider sig och 

uppkommer.[12] 

Ljud är tryckförändringar i ett material. Det spelar ingen roll om mediet är i gas, 

flytande eller fastform. Ljudet fortplantar sig dock sämre desto längre materialets 

molekyler är ifrån varandra. Därför kan inget ljud uppstå i vakuum (Andersson, J, 

Akustik & buller, 1998). 

Hur ljud färdas genom ett medium delas in i luftburet och stomburet ljud. Det 

stomburna ljudet färdas genom ett fast material till exempel i en konstruktion som 

följd av vibrationer från till exempel ett slag. Det luftburna ljudet färdas från det 

fasta materialet ut i luften (Bodén H Ljud och Vibrationer, KTH 2001). 

I akustiken så skiljer man på toner och buller. Toner är något som örat uppfattar 

som behagligt och buller uppfattas oftast som störande. Tonernas höjd kallas för 

frekvens. Den högsta frekvens en människa kan höra ligger på 20 000 Hz och den 

lägsta på 20Hz. Ett normalt samtal brukar ligga mellan 1000Hz till 4000Hz. Om 

en ton ligger över detta intervall så kallas det för ultraljud och under för infraljud 

(Bodén H Ljud och Vibrationer, KTH 2001). 

Styrkan på ljud mäts i dB(decibel). Där det starkaste ljudet en människa kan 

uppfatta ligger på 194 dB och det lägsta på 0dB. Ett normalt samtal ligger på ca 

60dB. Vid dämpning av flera ljudkällor i en produkt är det mest effektiva att 

koncenterera åtgärderna mot den ljudkälla som genererar det starkaste ljudet 

(Bodén H Ljud och Vibrationer, KTH 2001) . 

Ljud i fasta ämnen 

Ljud färdas 17gånger snabbare i stål än genom luft. Detta beror på att molekylerna 

i ett fast ämne är mycket närmare varandra än de i till exempel en vätska eller gas. 

Ljud färdas alltså snabbast genom material med hög densitet och sämre i dem med 

låg. [9,10,11] 

5.6 Materialval 

Materialvalsdelen innefattar delar som definierar vad man vill ha ut av materialen. 

Utefter de sätts det upp krav för att sedan använda dessa krav och göra en sållning 

för att få ut det bäst lämpade materialet (Klason och Kubát, 2001). 
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5.7 Ritteknik 

Ritningar har blivit ett viktigt tekniskt redaskap vid tankeutbyte mellan 

människor. I vissa fall är det den enda formen som gäller när människor skall 

förmedla med teknisk information. (Lundkvist 1999)  

För att få ut så bra förklaring används ritningarna till att beskriva utformning eller 

funktion för en detalj(Lundkvist 1999). 

6. Metod 

6.1 Produktanalys 

För att få en bättre bild av vad som generarar mest skrapljud tillämpas en 

produktanalys. Denna genomfördes dels genom en analys där produkten plockas 

isär samt en laboration där författarna fick tillgång till en radiostudio på 

Högskolan i Halmstad. Av projektgruppens handledare Lars Bååth fick det 

tillgång till en Fostex FR-2LE, mikrofon samt tillhörande kablar. 

6.1.1 Analys 

Under ett besök på Comfort Audio skruvades produkten isär utav Johan Sahlin, 

detta då ingen tillgång till rätt verktyg var att finna. Detta för att få insikt och 

förståelse på hur produkten skruvas isär samt hur den var uppbyggd.  

Uppbyggnad 

Produkten är uppbyggd med två ytterhöljen och ett displayskydd. Dessa skyddar 

insidans känsliga delar. De känsliga delarna är: 

 Mikrofon 

 Kretskort 

 Display 

 Batteri 

Det som håller ihop hela produkten är mellanhöljet. Mellanhöljet hjälper till att 

hålla alla komponenter på plats. Utan den delen hade inga knappar, kretskort eller 

mikrofon varit på sin plats.  

6.1.2 Laboration 

Laborationen gjordes i en radiostudio på Högskolan i Halmstad. Rummet är 

skolan mest ljudisolerade och detta rum kom till förfogande för att uppnå så bra 
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resultat som möjligt. Det utgicks från att hörselprodukten sitter fastklämd på den 

person som talar och där med placerades produkten på ett mjukt underlag vid 

laborationen. Vid hårt underlag som t.ex. vid en konferens där produkten är 

placerad på ett bord ligger den för mestadels still för upptagning av ljudet. Vid 

placering på en person som t.ex. en föreläsare är det mycket möjligt att talaren rör 

sig och gestikulerar. Då skapas ett skrapljud genom kontakt mellan produkten och 

klädesplagg. Det finns även risker att produkten utsätts för lättare slag. Så det som 

testades var att skapa skrapande samt lättare slagljud på produkten.  

Tillvägagångssätt 

Från en Fostex FR-2LE kopplades det in en utvändig mikrofon samt en 3,5mm 

sladd som kopplades till produktens integrerade mikrofon. Detta för att vara extra 

noga för att få ut så bra resultat som möjligt. Vid skapandet av ljuden testades 

beröring av en del i taget utav produkten för inspelning i 5 sek. Detta så att 

identifiering över produktens varierande känslighet blir lättare.  

 

 

 

 

 

6.1.3 Resultat av analys och laboration 

För att en bättre bild av vad resultatet av laborationen blev beskrivs det kort om de 

delar som utmärkte sig: 

Knappar 

Vid analys uppmärksammades att knapparna var hårda och kantiga. Detta visade 

sig sen vid laborationen genom att knapparna vid snabba rörelser genererade 

skrapljud. Dock skiljer sig knapparna på Comfort Audio AB’s produkter så inget 

ytterligare fokus läggs på dessa. 

Öppningar 

Produkten har öppningar för laddhål och hörlursutgång. Runt dessa hål skapas det 

skrapljud som leds in i produkten och tas upp utav mikrofonen. Hålen bidrar till 

Figur 4.2.2.1- Visar en Fostex FR-

2LE som användes under 

laborationen. Illustration: Niclas 

Harbig 

Figur 4.2.2.2 - Visar en DM10 

samt utvändig mikrofon som 

användes vid laboration. 

Illustration: Niclas Harbig 
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vassa kanter. Skraptestet på dessa kanter visade sig att de genererar mycket ljud. 

Det framgick inte om öppningarna i sig skulle vara en bidragande orsak till att 

mikrofonen fångade upp skrapljud från till exempel ovanhöljet. 

Mellanhölje 

Mellanhöljet har en kant som går utanför de andra skaldelarna. Eftersom 

mikrofonen sitter upphängd i denna del så genererar den kanten mycket 

vibrationer som tas upp utav mikrofonen.  

Ovan/underhölje 

Dessa två delar är högglanslackerade och i laborationen genererade de relativt lite 

skrapljud i jämförelse med mellanhöljet och knapparna.  

Laborationen visade att ovan och underhölje är högglanslackerat och genererar 

redan nu relativt lite skrapljud i jämförelse med de andra delarna läggs fokus 

på mellanhöljet och insidan av konstruktionen. 

Skrapljudet tolkas av författarna att ligga på ca 40dB på ytterkanten på 

mellanhöljet och ca 35dB på ovanhöljet av produkten. För att se 

frekvenskurvor på ytterkanten samt ovanhölje se bilaga 5. 

7. Principkonstruktion 

7.1 Produktdefinition 

Produktdefinitionen är den första fasen inom principkonstruktionen som innefattar 

vad produkten har för funktion, huvuduppgift, deluppgifter, dess omgivning, 

användande och de ekonomiska förutsättningar som produkten har.  

Användning 

Syftet med produkten är att hjälpa hörselskadade att ta del av information och 

idéer som t.ex. lärare, chefer och medmänniskor har. Produkten består av ett antal 

delar som är:  

 Ovanhölje 

 Underhölje 

 Kretskort 

 Mellanhölje 
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 Mikrofon 

 Gummiskydd till mikrofon 

 3 Knappar (volym, av/på, press and talk) 

 Batteri 

 Display 

 Displayskydd 

 6 Skruvar 

 Puffskydd 

 Skumgummiskydd till batteri 

 Ljusledare 

 Clips 

Delarna utgör tillsammans hörselprodukten. Inga krav från företaget har mottagits 

utan det som skall göras är att utvärdera och utveckla beröringskänsligheten för 

produkten.  

Process 

Huvuduppgiften för produkten är att överföra ljud från talaren till den 

hörselskadade åhöraren.  

Omgivning 

Produkten kommer att användas i skolmiljöer, olika arbetsplatser, på fritiden som 

t.ex. i affären, i bilen och i hemmet.  

Människan 

Produkten kommer att användas av människor med hörselproblem där 

information och konversationer förekommer. Talare kommer använda produkten 

så att de både kan ta emot samt sända ljud. 

Ekonomi 

Eftersom produkten redan finns så har den ett pris men ett önskemål från företaget 

är att hitta en billigare ytbeläggning som har samma eller bättre egenskaper för 

beröringskänsligheten. Slitaget på produkten är inte speciellt högt då den är mest 

stilla och används inte så att det slits speciellt mycket. Det som kan påverkas är 

batteriet och mjukvaran.  

Figur 7.1.1 – Produktdefinition. 

Illustration: Harris 

communicatoons 
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Driftkostnad för produkten är nästan obefintlig då det enda som kostar är ström 

för att ladda produkten.  

 

7.2 Kriterieuppställning 

Vid uppstart av projektet fanns inga krav från företaget då angreppspunkten skulle 

vara så stor som möjligt. Så författarna förde en diskussion för att sätta upp krav 

och mål för projektet. Målet är att reducera beröringskänsligheten genom att 

försöka sänka skrapljudet från 40dB på ytterkant samt ovanhöljet från 35dB. 

Produkten skall ha samma funktion som tidigare variant. Genom detta togs ett 

antal krav tas fram: 

1. Minsta möjliga förändring på befintlig produkt 

2. Använda befintlig mjukvara 

3. Upphängning på talande person 

4. Elektroniken skall få plats i konstruktionen 

5. Konstruktionen skall gå att dela för underhåll 

Minsta möjliga förändring på befintlig produkt – Den befintliga produkten skall 

behållas till sitt ursprung så mycket som möjligt men med så mycket reducering 

av beröringskänsligheten som möjligt.  

Använda befintlig mjukvara – Den befintliga mjukvaran som finns i DM10 

används.  

Upphängning på talande person – Upphängning på talande person skall 

fortfarande finnas på det nya förbättringsförslaget.  

Elektroniken skall få plats i konstruktionen – Produkten skall inte bli så liten att 

den nuvarande elektroniken inte får plats. 

Konstruktionen skall gå att dela för underhåll – Detta för att lätt kunna byta ut 

delar i produkten som möjligen har gått sönder.  

Företaget hade ett önskemål om att det skulle kunna gå att undersöka om det fanns 

möjlighet till att byta till en billigare ytbeläggning, utan att öka skrapljuden. 
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7.3 Produktförslag 

7.3.1 Framtagning av produktförslag 

För att ta fram produktförslag används principen brainstorming, följt av en rad 

utvärderingar där de sämre eller orealistiska förslagen sållas bort och de bättre 

följs upp och utvecklas vidare.  

7.3.2 Brainstorming  

För att ta fram produktförslag används brainstorming där en mängd 

förbättringsförslag framkom. Förslagen skissades samt diskuterades fram. Dessa 

går att finna i bilaga 3. Förslagen är framtagna utan att ta hänsyn till om de är 

realistiska eller om de matchar kriterierna och bör därför vara av simplare 

karaktär. 

För att se vilka förbättringsförslag som berördes av vad användes en mindmap. 

Mindmapen går att se i bilaga 2. 

7.3.3 Utvärdering av brainstorming 

I denna utvärdering sållades det bland förslagen framtagna i brainstormingen. 

Faktorer som spelade in vid denna utvärdering var om förslagen var realistiska så 

som att förslagen var för dyra, material existerar ej. 

Som tidigare nämnts läggs inget fokus av förbättring på över och underhöljet. 

Detta på grund av dels tidsaspekt samt att detta var den del som genererade minst 

skrapljud. Företaget hade ett önskemål om att hitta en billigare ytbeläggning men 

då det inte fokuseras på ytterhöljena kommer detta önskemål inte kunna ta till 

hänsyn.  

7.3.4 Förbättringsförslag 

Kommande punkter innehåller förbättringsförslag som gått vidare och som har 

blivit vidare utvecklade efter utvärderingen. Dessa beskrivs med kort text och i 

vissa fall bilder.  

Bort med ytterkonturer 

Ta bort kanten på som sticker ut på produkten, se figur 7.3.4.2. Detta för att få en 

mjukare övergång mellan över och underhöljet. Även täcka den kant som blir kvar 

med ett gummilik material för att dämpa skrapljud på ytterkant ytterligare. 
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Omfästning av mikrofon 

Fästa om mikrofonen genom att löda den direkt på kretskortet. Idag sitter 

mikrofonen fastspänd i mellanhöljet, vilket skulle kunna vara en bidragande 

faktor till att mikrofonen fångar upp skrapljud. Lösningen borde där med dämpa 

stomljuden som mikrofonen fångar upp.  

Material byte på mellanhöljet 

Byte av material på mellanhöljet till något mer poröst. Detta för att ett material 

med lägre densitet ger vibrationsdämpande effekt då molekylerna inte är lika tätt 

packade. Vilket leder till att mellanhöljet leder vibrationer sämre och på detta vis 

dämpa vibrationerna. 

Isolera insidan av konstruktionen 

Isolera insidan av konstruktionen med ett vibrationsdämpande material. Som t. ex 

bitumen för att minska skrapljud. Inte hela ytan utan endast den runt mikrofonen. 

Gummi belägga alla infästningspunkter 

Belägga alla infästnings punkter, alltså infästningarna för skruvar så att kretskortet 

får en ”mjukare” kontakt med höljet. 

Gummipluggar 

Vid laddhål och hörlursingång är det idag helt öppet in i produkten. Vid beröring 

runt dessa hål skapas det skrapljud som tas upp av mikrofonen. För att hindra 

detta kan man konstruera så att man har gummipluggar som täcker hålen. Detta 

förhindrar även så att smuts och damm kommer in i produkten.  

Figur 7.3.4.1 – Visar förslag på en DM 10 utan 

ytterkontur. Illustration: Christofer Lindberg 

Figur 7.3.4.2 – Blå färg visar kanten på DM10 idag. 

Illustration: Christofer Lindberg  
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7.3.5 Utvärdering av produktförslag 

En viktning utfördes där kraven ställdes mot lösningsförslag och poängsattes efter 

hur mycket det uppfyllde kravet. Poängsystemet är från 0-5 där 5 är att kravet är 

helt uppfyllt.  

  K1 K2 K3 K4 K5 Summa 

Bort med ytterkonturer 4 5 5 5 5 24 

Omfästning av mikrofon 4 5 5 5 5 24 

Material byte på mellanhöljet 2 5 5 5 5 22 

Isolera insidan av konstruktionen 1 5 5 5 5 21 

Gummi belägga alla infästningspunkter 2 5 5 5 5 22 

Gummipluggar 3 5 5 5 5 23 

  

Två av dessa förslag testades ifrån denna utvärdering. Anders Holmsten på 

Comfort Audio AB hjälpte till med att löda fast mikrofonen på kretskortet, sedan 

frästes den gamla upphängningen på mellanhöljet bort för att ge plats åt 

mikrofonen i produkten. Omfästningen av mikrofonen visade ett positivt resultat 

även om mikrofonen inte satt helt stumt emot kretskortet.  

Även att isolera insida på produkten testades. Dämppapp, Bitumen användes som 

material. Bitumen fästs på ovanhöljet runt det område där mikrofonen är fastlöd i 

konstruktionen. Resultat blev att bitumen på insidan inte minskar skrapljuden på 

ytterkonturerna.  

7.3.6 Slutgiltig utvärdering 

Ett nytt förbättringsförslag utvecklas som bygger på tre av de tidigare beskrivna 

förslagen, bort med ytterkonturer på mellanhöljet, materialbyte på mellanhölje 

och omfästning av mikrofonen. Av detta fick två framtagna förslag högst poäng i 

förslagsviktningen.  

Efter ett möte med Johan Sahlin på Comfort Audio AB framgick att möjlighet 

finns att kunna formspruta mellanhöljet i två olika material, med hjälp av PolyJet 

teknik. Detta medförde att ett ytterligare förslag gick vidare, materialbyte på 

mellanhöljet.  

Det slutgiltiga blev två olika förslag där i det första förslaget används den gamla 

mikrofonupphängningen men med nytt material samt bort med ytterkontur och 

ersätta kanten med gummi. I det andra förslaget tas mikrofonupphängningen bort 

Figur 7.3.5.1- Visar viktning mellan de olika lösningsförslagen. Illustration: Niclas Harbig 
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Figur 7.3.6.1. Förslag 1 mellanhölje utan 

mikrofonupphängning. Illustration: Christofer Lindberg 

Figur 7.3.6.2. Förslag 2 mellanhölje med 

mikrofonupphängning. Illustration: Christofer Lindberg 

och mikrofonen flyttas för att fästas direkt på kretskortet. Nytt material samt bort 

med ytterkontur och ersätta kanten med gummi kommer även att implementeras i 

det andra förslaget.  

De förslag som valdes efter utvärdering och viktning samt samtal med företaget 

slutade i dessa två förslag: 

Förslag 1 

Det första förbättringsförslaget är att implementera den nya ytterkonturen med 

gummikant och flytta ner mikrofonen till kretskortet. Se figur 7.3.6.1. 

 

 

 

Förslag 2 

Det andra förslaget som valdes var att implementera den nya ytterkonturen med 

gummikant men att behålla den ursprungliga mikrofonupphängningen i 

mellanhöljet. Se figur 7.3.6.2.  
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8. Primärkonstruktion 

8.1 Produktutkast 

För att produkten skall fungera krävs det vissa detaljer och i produktutkastet skall 

alla delar identifieras som ingår i produkten och som behövs för att produkten 

skall fungera.   

Kretskortet 

Kretskortet har funktionen som gör att hela produkten funkar digitalt. Kortet har 

en mikrofon applicerad som tar in ljud och som sedan skickas till kretskortet som 

behandlar det och sedan skickar iväg ljudet till mottagaren. Displayen för 

produkten sitter direktkopplad till kretskortet.  

Mellanhölje 

Mellanhöljets funktion är att placera kretskortet och knapparna på rätt plats i 

konstruktionen. Den skall även se till att överkåpa och underkåpa hamnar rätt. 

Konstruktionen tillverkas i plast och gummi.  

Hölje över /undersida 

Funktionen för över/underhöljet är att skydda innanmätet i produkten. Den har 

även funktionen för produkten utåt då det gäller design. Denna konstruktion 

formsprutas i plast. 

Clips 

Denna konstruktion är till för att kunna hänga produkten på den talande personen. 

Detaljen är tillverkad i plast.  

Displayskydd 

Skyddet sitter på baksidan utav produkten och dess funktion är att hålla bort smuts 

samt att displayen inte skall repas. Denna detalj är tillverkad i transparent plast. 

Ljusledare 

Detaljens mening är att leda ljus från en liten lampa som sitter på kretskortet ut till 

ovanhöljet som visar att produkten är igång. Detaljen är tillverkad i plast.  

Knappar 

De tre knapparna som produkten har är till för att ändra volym, sätta av/på 

produkten och en press and talk knapp. Dessa är tillverkade i plast.  
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8.3 Detaljkonstruktion  

Mellanhöljet konstrueras om i Catia V5 så de uppfyller de krav samt mål som 

ställts. De delar som inte blir berörda av förändring har mottagits färdigt 

konstruerade av Johan Sahlin på Comfort Audio AB. 

8.4 Produktsammanställning 

Se bilaga 6 för en komplett produktsammanställning. 
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9 Materialval 

I ett möte med Johan Sahlin på Comfort Audio AB bestämdes att Polyjet teknik 

skulle användas som tillverkningsmetod. Denna metod begränsar antalet material 

som kan användas för tillverkning av produkten. Digital Mechanics AB som 

Comfort Audio AB har som leverantör använder sig av 7 hårda och 9 gummilika 

material för denna teknik. 

Idag använder sig Comfort Audio AB av PC/ABS Sabic C6600 som material i 

mellanhöljet och denna finns inte tillgänglig med den valda tekniken. 

9.1 Kravprofil 

En kravprofil bestäms utifrån de kriterier och önskemål som önskas utav 

materialen. 

Krav 

1. Ytterkant ska vara gummi. 

2. Skall gå att använda sig av PolyJet teknik. 

3. Densiteten får inte vara högre an 1.19 kg/dm
3
. 

4. Resten av mellanhöljet skall vara i plast. 

Önskemål 

1. UL94-V2 Brandskydd. 

2. Att plasten inte ingår i SVHC. 

Ytterkant ska vara i gummi – Ytterkanten skall vara tillverkad i ett gummilikt 

material. 

Skall gå att använda sig av PolyJet teknik – Med detta menas att materialen går 

att kombinera med Digital Mechanics AB PolyJet teknik. 

Densiteten får inte vara högre an 1.19 kg/dm
3
 – Då det nuvarande materialet har 

en densitet på 1.19 kg/dm
3
 önskar gruppen att det nya materialet på mellan höljet 

har en densitet som är lägre än denna. 

Resten av mellanhöljet skall vara i plast. – Allt utom ytterkanten skall vara 

tillverkat i ett hårdare material. Detta material har bestämts att det skall vara plast. 

UL94-V2 Brandskyddat – Plasten skall klara av denna brandskyddsklassning som 

är att plasten skall självslockna inom 25 sek efter att den börjat brinna samt att 

brinnande droppar får falla från plasten. För mer information se bilaga 4 
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Att plasten inte ingår i SVHC. – Plasten eller gummit skall inte finnas med i denna 

kemikalielagstiftning då de ämnen som finns med i denna lagstiftning är skadliga 

för båda människor hälsa och miljön. För mer information se bilaga 4 

9.2 Sållning bland material 

Ett av kraven är att materialet inte skall ha en densitet högre än 1.19 kg/dm
3
. Så 

ett samtal fördes med support på Digital Mechanics AB. En fråga som besvarades 

var vilken densitet som plasterna inom PolyJet tekniken hade. Alla plaster visade 

sig ligga inom intervallet 1,05-1.1kg/dm
3
. Detta gav att alla 7 plaster inom PolyJet 

klarade av kravet att inte ha högre densitet än 1,19 kg/dm
3
. Även alla gummin 

klarar av kravet då gummi på Digital Mechanics AB har lägre densitet än deras 

plaster. 

Sammanfattning av materialsållning 

Efter diskussion inom gruppen togs beslut om fem stycken material, två plaster 

och tre gummi. En närmare egenskapsprofil för varje material utfördes. En 

provkarta över materialen användes för att kunna känna och delvis se hur 

materialen uppförde sig jämfört mot varandra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Egenskapsprofiler för möjliga material 

VeroWhite 

VeroWhite ger en hög ytfinish och är det material som används som standard om 

inget annat material har efterfrågats. I figur 7.3.1.1 kan man se lite av materialets 

specifika egenskaper.  

 

 
Plaster 

1 VeroWhite 

2 VeroBlue 

  

 
Gummi 

1 DM 9870 

2 DM 9850 

3 TangoBlack+ 

Figur 9.2.1 – Provkarta över PolyJet 

material. Illustration: Niclas Harbig 

Figur 9.2.2 – Valda material 

från materialsållning. 

Illustration: Niclas Harbig 
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VeroBlue 

VeroBlue är Digital Mechanics AB mest hållfasta material som de kan erbjuda för 

tillverkningen. I figur 7.3.1.2 kan man se lite av materialets specifika egenskaper.  

 

 

 

 

TangoBlack+, DM 9850, DM 9870 

Dessa tre gummiliknande material har en låg hårdhet men en bra brottöjning som 

gör att materialet inte går sönder så lätt vid slag. Detta visar att de har en låg 

densitet och skulle kunna passa in som en lösning till ytterkonturer. I figur 7.3.1.3 

kan man se lite av materialens specifika egenskaper.  

 

 

9.4 Val av material 

Eftersom formsprutning skulle användas enligt PolyJet teknik hade Comfort 

Audio AB en provkarta med olika material som används från Digital Mechanics 

AB. Provkartan medförde en bättre bild på materialen då de gick att känna på. 

Figur 9.3.1 – Egenskapsprofil för 

VeroWhite. Illustration: Niclas Harbig 

Figur 9.3.2 – Egenskapsprofil för 

VeroBlue. Illustration: Niclas Harbig 

Figur 9.3.3 – Egenskapsprofil för de tre gummin som valdes. Illustration: Niclas Harbig 
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Materialvalet på plastdelen föll på VeroWhite då inga krav fanns på ett 

hållfasthetsmaterial som VeroBlue. VeroWhite lämpade sig bättre som lösning då 

materialet har en bra ytfinish vilket passade bättre för denna lösning.  

Materialvalet för gummidelen föll på DM 9850. Då man fick känna på provkartan 

hur materialen uppförde sig så behövdes det ta hänsyn till tjockleken av gummit 

skiljer från provkarten där materialen är rätt tjocka. TangoBlack var riktigt mjuk 

så detta material togs bort pga. att gummikanten på detaljen behöver stadga. DM 

9870 var tvärtom från TangoBlack då detta material tycktes ha för mycket stadga. 

DM 9850 ligger mittemellan de två andra materialen gällande brottöjning och 

hårdhet, se figur 9.3.3.  Önskemålen från Comfort Audio AB angående 

brandskyddsklassning och kemikalielagstiftningen uppfylls inte. Inget utav 

materialen klarade dessa önskemål. Eftersom det bara var önskemål från företaget 

gjorde det inget att de inte uppfylldes.  
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10. Resultat 

Resultatet blev två stycken olika lösningar. En där Mikrofonupphängningen är 

bortagen från mellanhöljet och mikrofonen sitter på kretskortet och en lösning där 

mikrofon upphängningen är kvar och mikrofonen fortfarande sitter i mellanhöljet.  

Delarna kommer vara tillverkade i VeroWhite som är en plast samt att ytterkanten 

kommer vara tillverkad i DM9850 som är ett gummilikt material. 

Figur 10.1 avser förbättringsförslag 2 där den tidigare mikrofonupphängningen 

används. Figur 10.2 visar förbättringsförslag 1 där den nya mikrofon 

upphängningen på kretskort används. 

För att se ritningar över förslage se bilaga 6. 

 

  

Figur 10.1 – Förbättringsförslag 2. 

Illustration: Christofer Lindberg 

Figur 10.2 – Förbättringsförslag 1. 

Illustration: Christofer Lindberg 



25 

 

11. Slutsats 

11.1 Utvärdering av resultat 

För att fastställa att de nya förslagen reducerar beröringskänsligheten så 

genomförs en ny laboration.  

Laborationen genomfördes precis som den i avsnitt 6.1.2. Denna gång med de nya 

mellanhöljena i produkten. Vid den första laborationen med det gamla 

mellanhöljet tolkades det att skrapljudet låg på 40 dB på ytterkanten och 35 dB på 

ovanhöljet. Dessa används som referens för att se om de nya förslagen ger någon 

reducering av skrapljuden. 

Resultatet tolkades att förslag 1 med den nya mikrofon upphängningen sänkte 

skrapljuden till ca 25 dB för både ovanhölje och ytterkant. Även förslag 2 

tolkades ligga runt ca 25 dB på både ovanhölje och ytterkant. För att se 

frekvenskurvor från laboration se bilaga 5. 

11.2 Granskning av resultat 

Det visade sig i resultatet att lösningsförslagen gjorde en reducering med ca 15 

dB. Det verkade högt då en felfaktor kan ha varit att volymen i produkten inte var 

den samma vid de två olika laborationerna. Mellan varje volymsteg efter steg 6 

och uppåt skiljer det 3 dB. Om volymen skulle vara sänkt mer än två steg från den 

ursprungliga volymen skulle detta resultera i en skillnad på 6 dB. Detta skulle då 

medföra en reducering på 9 dB som fortfarande är en bra reducering. 

11.3 Förslag på fortsatt arbete 

Det fortsatta arbetet ser vi gärna en fortsatt granskning av de nya lösningarna med 

mer utförliga tester. Vi ser även att det testas så att upptagningen av tal inte är 

reducerad så att användare av produkten drabbas.  

En utförligare laboration för att se om skillnaden på beröringsljudet fortfarande 

blir så stor som i vår laboration som inte är utförd av författarna. Detta för att få 

en bättre bild av hur bra lösningarna är. 
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12. Kritiskgranskning 

Hela projektet kom igång sent då det var svårt att få tag i företag och pga. 

sjukdom. Så projektet med Comfort Audio AB har hela tiden var under mycket 

tidspress vilket har varit både fördel och nackdel. Fördelen är att projektet aldrig 

har vilat utan alltid funnits med och jobbats med. Nackdelen är att det aldrig 

kunnat stannas upp, kolla helheten från en annan synvinkel så det har varit lätt att 

gå en viss väg utan att kolla över andra möjliga vägar att gå.  

Lösningen som togs fram kan tyckas i efterhand vara rätt simpel men mycket jobb 

har gått till att analysera och laborera med produkten för att få ut exakt vad som 

orsakar de skarpa skrapljuden.  

En kritisk sak som gruppen hade svårt med var att tyda de frekvenskurvor som 

togs fram från laborationerna. En viktig del för att kunna analysera resultatet efter 

laborationerna.  

Under arbetets gång har gruppen fått kunskaper om ljud så som frekvenser, hur 

ljud färdas genom material, där densiteten beror på molekylernas täthet. Detta en 

fördel då inget utav dessa kunskaper går att finna i maskiningenjörsprogrammet 

men även till viss nackdel då det har behövt läras in för att kunna förstå och 

analysera. 
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13.1 Figurförteckning 

Figur 3.1.1.  Logotyp för Comfort Audio. Bild: www.comfortaudio.se 

Figur 3.1.2. DM10 Illustration: Comfort Audio AB - 

http://www.comfortaudio.com/sv/for-anvandare/hitta-ratt-

horselhjalpmedel/produktoversikt/comfort-digisystem/microphone-dm10/ 5/5-

2012 

Figur 6.1.2.1. Visar en Fostex FR-2LE som användes under laborationen. 

Illustration: Niclas Harbig 

Figur 6.1.2.2. Visar en DM10 samt utvändig mikrofon som användes vid 

laboration. Illustration: Niclas Harbig 
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Figur 7.1.1. Produktdefinition. Illustration: Harris Communikations. 

http://www.harriscomm.com/index.php/hc-dm10.html#.T7DBDzdKEU8 13/5-

2012 

Figur 7.3.4.1. Visar förslag på en DM 10 utan ytterkontur. Illustration: Christofer 

Lindberg 

Figur 7.3.4.2. Visar kanten på DM10 idag. Illustration: Christofer Lindberg 

Figur 7.3.5.1. Visar viktning mellan de olika lösningsförslagen. Illustration: 

Niclas Harbig 

Figur 7.3.6.1. Förslag 1. Mellanhölje utan mikrofonupphängning. Illustration: 

Christofer Lindberg 

Figur 7.3.6.2. Förslag 2. Mellanhölje med mikrofonupphängning. Illustration: 

Christofer Lindberg 

Figur 9.2.1. Provkarta över PolyJet material. Illustration: Niclas Harbig 

Figur 9.2.2. Valda material från materialsållning. Illustration: Niclas Harbig 

Figur 9.3.1. Egenskapsprofil för VeroWhite. Illustration: Niclas Harbig 

Figur 9.3.2. Egenskapsprofil för VeroBlue. Illustration: Niclas Harbig 

Figur 9.3.3. Egenskapsprofil för de tre gummin som valdes. Illustration: Niclas 

Harbig 

Figur 10.2 – Förbättringsförslag 2. Illustration: Christofer Lindberg 

Figur 10.2 – Förbättringsförslag 1. Illustration: Christofer Lindberg 
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Bilaga 4 Brandskydd och kemikalielagstiftning 
 

Flamskyddsklassning 

Ett önskemål som företaget har för plasten är att den skall klara av klass UL 94 V-

2. Detta innebär att man tar en stav av det materialet med tjocklek 1.5mm. Man 

håller staven vertikalt och antänder staven i nedre ändan med en bunsenlåga. För 

att materialet skall klara testet ska staven självslockna inom ett medeltal på högst 

25 sekunder över 10 test samt att brinnande droppar får falla från staven. Det finns 

andra klasser för testet som UL 94 V-0/V-1 där staven slocknar själv inte 5 sek/25 

sek där inga brinnande droppar faller från staven(Klason och Kubát, 2001). 

Reach – regulation/SVHC (Substance of very high concern) 

Reach är en kemikalielagstiftning som är till för att kemikalier hanteras på rätt 

sätt. Denna är till för skydda människors hälsa och miljön. Detta används för att 

dokumentera hur mycket farliga kemikalier används. För att kemikalien skall 

klassas in under detta skall de uppfylla något eller flera utav kraven: [3,4,5] 

 Cancerframkallande. 

 Mutagen. 

 Giftig för återanvändning. 

 Ihållande bioackumulerande (miljögifter ansamlas i levande organismer). 

 Det är vetenskapligt bevisat att möjliga allvarliga effekter kan påverka 

människans hälsa eller miljön vilket höjs till en oro. 

 PBT substanser och vPvB substanser. 

 Substanser som allmänt försvinner under användning. 

 Substanser som används i stora mängder.  

 



Bilaga 5 frekvenskurvor för laborationer 

Frekvenskurvor ytterkant befintligprodukt 

Visar frekvenskurvor över det totala ljudet på ytterkant för befintligprodukt 

 

  



  



Frekvenskurvor ovansida befintligprodukt 

Visar frekvenskurvor över det totala ljudet på ovansida för befintligprodukt 

 

  



Frekvenskurvor ytterkant förslag 1 

Visar frekvenskurvor över det totala ljudet på ytterkant för förbättringsförslag 1  

  



 

  



Frekvenskurvor ovansida förslag 1 

Visar frekvenskurvor över det totala ljudet på ovansida för förbättringsförslag 1. 

  



  



Frekvenskurvor ytterkant förslag 2 

Visar frekvenskurvor över det totala ljudet på ytterkant för förbättringsförslag 2. 

 



 

  



Frekvenskurvor ovansida förslag 2 

Visar frekvenskurvor över det totala ljudet på ovansida för förbättringsförslag 2. 

  



 



Bilaga 6 Ritningar 
Nedan presenteras ritningar på ingående detaljer.  

 Ritningar 

001 Mellanhölje med mikrofonupphängning 

002 Mellanhölje utan mikrofonupphängning 

003 Produktsammanställning 



Detalj Antal Titel/Namn, material, dimension etc Artikel Nr./Referens

Konstruerad av Godkänd av Reviderad - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Titel/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad
RevNr Revision notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering
CL NH

Mellanhölje med mikrofonupphängning

2:15/5 -2012

1

1

COMFORT AUDIO AB

QuantityPart number Materail Type
1 1 VeroWhite Part
1 2 DM9850 Part

001

1

2
Isometric view
Scale:  1:1



Detalj Antal Titel/Namn, material, dimension etc Artikel Nr./Referens

Konstruerad av Godkänd av Reviderad - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Titel/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad
RevNr Revision notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering
CL NH

Mellanhölje utan mikrofonupphängning

2:15/5 -2012

1

1

COMFORT AUDIO AB

QuantityPart number Materail Type
1 1 VeroWhite Part
1 2 DM9850 Part

002

1

2

Isometric view
Scale:  1:1



Detalj Antal Titel/Namn, material, dimension etc Artikel Nr./Referens

Konstruerad av Godkänd av Reviderad - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Titel/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad
RevNr Revision notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering
CL NH

Mellanhölje med mikrofonupphängning

1:15/5 -2012

1

1

COMFORT AUDIO AB
003

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bill of Material: DM10
Part Number Number Type
Puffskydd 1 Part
Överkåpa 2 Part
Stratrknapp 3 Part
pair key rev.1 4 Part
mute key rev.2 5 Part
Ljusledare 6 Part
Underkåpa 7 Part
Kretskort 8 Part
Mellanholje 9 Part


