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ABSTRACT  

The purpose of the thesis was to produce a laser-cutting hand to ABB's collaborative robot 

"YuMi". The report describes the approaches, development process and results of the work.  

The aim of the project was to develop a functional prototype that corresponds to the overall 

problem formulation: 

"How to achieve enough security in the laser-hand so it is safe and risk-free for users to use the 

hand in an office environment?" 

 

This has been achieved by using the appropriate tests and methods of analysis to answer the 

questions: 

➢ How to remove harmful particles from the air during laser cutting of plastic, rubber, 

foam rubber, cardboard and wood? 

➢ How to design an external protective cover encapsulate the tool (laser beam) so it will 

be redundant to protective glasses (so as not to damage the eyes)? 

➢ How to integrate a security feature to force the laser to turn off, if the hand increases the 

distance or deviate from vertical orientation higher then specified limits? 

The work includes concept generation, project planning, construction of encapsulation and 

prototype overall construction. 

The project resulted in a working prototype that fulfilled most of the requirements. Both the 

student and the company are satisfied with the result. 

 

 

SAMMANFATTNING 

Syftet med examensarbetet var att ta fram en laserskärande hand till ABB:s kollaborativa robot 

”YuMi”. Rapporten beskriver tillvägagångssätt, utvecklingsprocess och resultat av arbetet. 

Målet för projektet var att ta fram en fungerande funktionsprototyp som svarade mot den 

övergripande problemformuleringen: 

”Hur integreras tillräcklig säkerhet i laserhanden så att användaren på ett säkert och riskfritt sett 

kan använda laserhanden i en kontorsmiljö?” 

 

Detta har uppnåtts genom att med lämpliga test och analyseringsmetoder besvara 

frågeställningarna: 

➢ Hur kan skadliga partiklar avlägsnas från luften vid laserskärning av plast, gummi, 

skumgummi, kartong och trä? 

➢ Hur utformas laserhanden på så sätt att en extern skyddskåpa blir överflödig (för att inte 

skada ögonen)? 

➢ Hur integreras en säkerhetsfunktion som gör att lasern stängs av om laserhanden skulle 

tilta eller avvika från vertikal distans? 

Arbetet innefattar konceptgenerering, planering, konstruktion av kåpor och byggande av 

prototyp. 

Projektet resulterade i en fungerande funktionsprototyp som uppfyllde största delen av 

arbetsgivarens krav. Både studenten och företaget är nöjda med resultatet.  
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FÖRORD 

Denna rapport behandlar ett examensarbete inom området produktutveckling och konstruktion. 

Examensarbetet är utfört av en student på ingenjörs programmet ”Innovation och 

produktdesign” på Mälardalens Högskola (MDH).  

Arbetet är utfört under vårterminen 2018 på uppdrag av Robotdalen. 

 

Tjusningen med att vara oerfaren är att man inte ser hindren utan bara möjligheterna. 

När jag först tog på mig detta arbete insåg jag inte hur omfattande arbetet med att utveckla en 

sådan här hand var, inte heller besatt jag det nödvändiga kunskaper inom elektronik för att 

genomföra projektet. Att dessutom ta fram en ny produkt utan varken uttalat syfte eller 

efterfrågan från kunder går emot allt jag har lärt mig under denna tre-åriga utbildning. 

Produkten riskerar att bli liggandes och inte komma till användning.  

Men som den oerfarna person jag än så länge är, tog jag på mig arbetet med tanken att detta 

måste vara möjligt. De 20 veckorna på halvfart som var avsedda för projektet har överskridits 

med råge, jag har slitit mitt hår och lött sönder mina fingrar, men de kunskaper och erfarenheter 

jag har fått under dessa veckor är ovärderliga. Jag har fått gå igenom hela processen från idé till 

färdig prototyp, jag har tack vare mycket hjälp från personer på arbetsplatsen fått 

grundläggande förståelse och kunskap inom elektronik. Dessutom har jag fått ta del av 

erfarenheter av konstruktion från personer som har många år bakom sig i branschen, 

erfarenheter som jag kommer att ha nytta av i mitt kommande arbetsliv.  

Så, vist vore det roligt om den färdiga produkten kommer till användning, men i slutändan är 

det inte det viktigaste för mig. De viktigaste för mig är de kunskaper och erfarenheter som 

projektet gett mig. 

 

Tack till Ragnar Tengstrand, handledare på MDH, för handledning i skrivandet av denna 

rapport. 

 

Jag vill även tacka alla personer på Robotdalen i Västerås som har hjälpt mig under arbetet 

och frikostigt delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter. 

 

Speciellt stort tack vill jag rikta till Daniel Sirkett på Robotdalen som med stort tålamod och 

engagemang har handlett mig genom hela projektet. Utan hans hjälp hade jag inte klarat att 

genomföra de tekniska bitarna i detta projekt. Han har även varit ett mycket värdefullt 

bollplank för mig genom hela arbetet. 

 

 

 

Åsa Reyier, Västerås, 18 maj 2018 
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FÖRKORTNINGAR 

 

ABS Akrylnitril Butadien Styren (Plast) 

BOM Bill Of Material   

CAD Computer-aided design 

CRTC Collaborativ Robot Test Center 

HEPA  High Efficiency Particulate Air 

Laser Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

MDH Mälardalens Högskola 

PBT PolyButylenTereftalat   (Termoplast) 

PP Polypropen    (Plast) 

RAPID Robot Application Interactive Dialogue  (ABB:s programmeringsspråk) 

SFP Statistisk Försöks Planering 

ToF Time of flight sensor  (Avstånds-sensor) 

YuMi You and Me    (Kollaborativ robot) 

 

 

Författaren av detta arbete kommer i rapporten att refereras till som ”studenten”. 
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 INLEDNING 

 

 Bakgrund 

Idén till detta arbete uppkom då studenten under ett sommarjobb på Robotdalen kom i behov 

av att laserskära en prototyp. Initialt tittades det på en laserskärningsmaskin för hemmabruk, 

men då detta var en dyr produkt med fyra månaders leveranstid så ansågs detta alternativ inte 

aktuellt då sommarjobbet endast pågick under två månader. Studenten kom då på idén att fästa 

en laser i handen på en utav de kollaborativa robotarna (hädanefter refererad som YuMi) som 

redan fanns på företaget och på så vis skära ut prototypen. Då detta genomfördes med 

framgång bestämdes det att utveckla idén vidare genom att ta fram en speciell laserhand, 

anpassad till en YuMi-robot. Då YuMi-roboten är avsedd för att arbeta nära människor utan att 

en säkerhetsbur behövs så var det viktigt att laserhanden följde detta tema och innehöll sådan 

integrerad säkerhet att användaren kan känna en trygghet i att använda produkten. 

 

 Problemformulering 

Den övergripande problemformuleringen för detta arbete är: 

”Hur integreras tillräcklig säkerhet i laserhanden så att användaren på ett säkert och riskfritt sätt 

kan använda laserhanden i en kontorsmiljö?”. 

 

 Syfte  

Syftet med projektet är att visa om det är möjligt att med en kollaborativ YuMi robot skära med 

hjälp av en laser. Projektet avser även visa om detta är möjligt att genomföra ur ett 

säkerhetsperspektiv. 

 

Målet med detta projekt är att ta fram en fungerande funktionsprototyp som kan skära genom 

tunnare plast, gummi, skumgummi och kartong och som även ska kunna gravera i trä. 

Laserhanden skall vara försedd med funktioner som hindrar att skadliga gaser som uppkommer 

i samband med skärningen kommer ut i luften, skydda förbipasserande från att laserljus skadar 

deras ögon och som bryter strömmen utifall roboten skulle skena iväg. 

Vad gäller laserhandens design ska den överensstämma med roboten, man ska i färgval och 

form se att laserhanden är en del utav roboten. 

 

 Frågeställningar 

➢ Hur kan skadliga partiklar avlägsnas från luften vid laserskärning av plast, gummi, 

skumgummi, kartong och trä? 

➢ Hur utformas laserhanden på så sätt att en extern skyddskåpa blir överflödig (för att inte 

skada ögonen)? 

➢ Hur integreras en säkerhetsfunktion som gör att lasern stängs av om laserhanden skulle 

tilta eller avvika från vertikal distans? 
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 Direktiv 

Direktiv från Robotdalen: 

Primära krav:  
➢ Lasern ska kunna skära i gummi med en materialtjocklek på 1mm, kartong, skumgummi och 

plast (ex. PP) med en materialtjocklek på 1mm.  

➢ Lasern ska kunna gravera i trä. 

➢ Skydd mot att laserljus skadar personer i omgivningen. 

➢ Kunna starta och stoppa lasern från Rapid.  

➢ Funktion som tar hand om avgaser och rök. 

➢ Säkerhetsfunktion som stänger av lasern om den avviker från banan och tiltar.  

➢ Lasern ska kunna styras från Rapid.  

➢ Kunna fokusera laserstrålen. 

➢ Designen ska vara harmonisk och matcha roboten. 

Sekundära krav: 

➢ Lasern ska kunna gravera i metall, ex aluminium. 
➢ Dynamisk fläkt beroende på rökutveckling. 
➢ Varningsfunktion om filtret släpper igenom för mycket avgaser och behöver bytas. 
➢ Snabb-fäste mellan robothand och robotarm. 
➢ Lasern ska kunna pulsas med önskvärd frekvens för att kunna skapa perforeringar. 
➢ Säkerhetsanordning (t.ex. avståndssensor) som stänger av lasern vid avvikelse i vertikal distans 

från skär-plan.  

Begränsningar: 
➢ Vikt max 500g. 

➢ Effekt (Skall kunna drivas av robotens inbyggda 24V uttag). 

➢ Den färdiga laserhanden ska kunna skära i 2D. 

Projektet skall bekostas av Robotdalen. 

 

Direktiv från MDH: 

Projektet skall pågå under Vt. 2018. Arbetet som sker på halvfart under 20 veckor skall 

resultera i en skriftlig rapport och en muntlig presentation som skall hållas i slutet på maj 2018. 

Detta är ett examensarbete på kandidatnivå i kursen PPU305 och omfattar 15hp. 

 

 Avgränsningar  

Projektet skall resultera i en fungerande funktions och utseende prototyp. Prototypen ska kunna 

skära ut en 2D modell ur ett tunt plastmaterial med en maximal tjocklek på 1 mm.  

Projektets fokus skall ligga på mekanik och design snarare än att utveckla fungerande 

programvara. 

 

För att minska svårighetsgraden begränsas målet med att laserhanden skall kunna skära i färgad 

plast och inte transparent som de från början var tänkt. Detta på grund av att transparent 

material ökar kravet på laserstyrkan avsevärt då detta fördelar och sprider laserljuset på ett helt 

annat sätt och laserljuset tenderar att endast färdas igenom materialet och istället skära i 

materialet som ligger under som skärplan. Projektets fokus ska till största del ligga på att få 

mekaniken i laserhanden att fungera med alla säkerhetsanordningar, snarare än att få till en så 

stark laser som möjligt.  

 

Projektet kommer att följa de två första faserna av Eppingers sex produktutvecklingsfaser. En 

utförligare beskrivning av dessa första två faser ges i under avsnittet Ansats och metod, för att 

ge en övergripande översikt över dem efterföljande fyra faserna ges även en kort beskrivning 

av dessa under samma avsnitt. 
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 ANSATS OCH METOD 

Detta arbete kommer till största del behandlas som en förstudie där 

möjligheten att använda en YuMi robot till att laserskära kommer att 

verifieras. 

Framtagandet av laserhanden kommer att följa de första 2 faserna av de 

6 faserna (Figur 1) i ”Produktutvecklingsprocessen” (Karl T. Ulrich, 

2012). 

 

 Fas 0: Planering 

Innan projektet startas genomförs en planering för projektet, därav 

benämns fasen som fas 0. I denna första fas ingår identifiering av 

möjligheter följt av en produktplanering, som avslutning i fas 0 görs en 

uppdragsbeskrivning, även kallat ”design breif”, denna fungerar som ett 

uppstartsdokument för nästkommande fas, fas 1. 

 

 

2.1.1. Gantt-schema 

(Karl T. Ulrich, 2012) beskriver Gantt-schemat som ett grafiskt 

planeringsverktyg som illustrerar flödesschemat i ett projekts olika faser. 

Ett gantt-schema är ett horisontellt stapeldiagram där x-axeln motsvarar tiden och y-axeln 

aktiviteterna som behövs för att projektet skall uppnå sina mål. Med hjälp av en vertikal 

nutidslinje ses tydligt projektets fram skridning och hur det verkliga utfallet ligger till i 

förhållande till planeringen. 

 

 

2.1.2. Uppdragsbeskrivning 

Efter att kundbehoven har identifierats upprättas en uppdragsbeskrivning. I 

uppdragsbeskrivningen specificeras projektets begräsningar, mål, marknadsmöjlighet och 

riktning som projektet skall styras. 

 

 

2.1.3. Behovs-egenskapsmatris 

För att få en tydligare bild av vilka egenskaper som behövs för att tillfredsställa kundbehovet 

kan en ”behovs-egenskapsmatris” upprättas. 

Enligt (Karl T. Ulrich, 2012) finns vissa riktlinjer som bör följas vid upprättande av listan på 

egenskaper.  
➢ Ideal att varje kundbehov motsvarar en enda egenskap. 

➢ I praktiken kan fler egenskaper vara nödvändiga för att täcka kundbehovet. 

➢ Egenskaper skall vara beroende och inte oberoende variabler. 

➢ Egenskaper skall vara praktiska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: 

Produktutvecklingsprocessens 

faser 
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 Fas 1: Konceptutveckling 

Det är i fas 1 som själva projektet startar, här börjas olika koncept tas fram och utvärderas, 

kundbehovet identifieras, man tar fram och testar prototyper och uppskattar 

tillverkningskostnader. 

 

2.2.1. Konceptgenerering  

En konceptgenereringsprocess utgår ifrån kundbehov och målspecifikationer. 

Konceptgenereringen resulterar i flera konceptförslag som kommer att användas som underlag 

för det slutliga konceptet. Ett produktkoncept är en kortfattad och ungefärlig beskrivning av hur 

den slutliga produkten kommer att uppfylla kundbehovet och dess teknik, utseende och 

funktion kommer att uppfylla kraven för produkten. Konceptförslagen kan kommuniceras med 

hjälp av en skiss eller en 3D modell. Konceptgenerering är oftast en iterativ process. 

Då konceptgenerering är en billig och snabb metod är den mycket användbar för att minska 

risken för att ett bättre koncept skall komma fram senare under utvecklingsprocessen och 

medföra onödiga kostnader och förseningar. 

En lämplig metod att använda vid konceptgenerering är en metod i fem steg, se Figur 2. 

 

Steg 1: Klargöra problemet 

Syftet med det första steget är att skapa 

en allmän förståelse för problemet och 

kundbehovet. Med detta som 

utgångspunkt används 

produktspecifikationerna, kundkraven 

och uppdragsbeskrivningen. 

Då ett komplext konstruktions-problem 

kan vara svårt att lösa så kan det med 

fördel brytas ned i flera mindre 

delproblem. Delproblemen kan sedan i 

sin tur brytas ned i ännu mindre 

problem, denna process pågår tills alla 

i utvecklingsteamet är överens om att 

delproblemen är tillräckligt små för att 

lösas. En tumregel inom denna metod 

är att skapa mellan 3 till 10 

delfunktioner. 

 

 

Steg 2: Söka externt 

För att bilda sig en uppfattning av vad som redan finns på marknaden och se om det går att 

hitta befintliga lösningar på de delproblem som definierades under steg 1. För att göra detta kan 

man ta hjälp av exempelvis en marknadsundersökning, befintliga patent, konsultera experter 

eller benchmarking.  

 

 

Steg 3: Söka internt  

Skapa en uppfattning över vilka kunskaper och kompetenser som redan finns inom 

verksamheten. För att öka kreativiteten kan så kallad brainstorming genomföras. 

 

 

 

Figur 2: Konceptgenererings metod 
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Steg 4: Utforska systematiskt 

I detta steg skapas en sammanställning av den information som inhämtades under steg 2 och 3. 

En systematisk utforskning av konceptförslagen genomförs och en överblick över hur olika 

koncept kan kombineras. Till detta kan metoder som konceptklassifikationsträd och 

konceptkombinationstabell vara användbara. 

 

 

Steg 5: Reflektera över lösningar och processen 

I detta sista steg reflekteras över hur processen har sett ut och vilka lärdomar som kan dras till 

framtida konceptgenereringar (Karl T. Ulrich, 2012). 

 

 

2.2.2.  SFP Statistisk Försöksplanering 

 

Statistisk försöksplanering är en försöksmetod som 

används för att hitta hur olika faktorer samverkar och 

vilka effekterna blir om faktorerna ändras. Metoden 

går ut på att välja tre olika faktorer och därefter välja 

hur dessa kan varieras med en hög nivå och en låg 

nivå. Genom alla möjliga kombinationer av dessa tre 

faktorer på två nivåer vardera ges totalt åtta olika 

delförsök. För att förhindra att störande yttre faktorer 

påverkar utfallet bör det åtta delförsöken utföras i 

slumpmässig ordning. När delförsöken genomförts 

kan resultatet med fördel illustreras i en ”kub” 

 (se Figur 3). Varje hörn i kuben representerar ett 

delförsök, detta ger en tydlig visuell bild av hur de olika faktorerna 

påverkar de stora hela. Genom att beräkna det aritmetiska 

medelvärdet kan en uppskattning av effekterna av de olika nivåerna ges. En överblick ges även 

över vilka samspelseffekter som finns mellan faktorerna. Allt detta förs sedan in i en 

försöksmatris där en tydlig överblick ges över de olika delförsöken och dess samspel. (Bo 

Bergman, 2012) 

 
SFP kan för tydlighetens skull brytas ned i följande steg: 

 

 Steg 1: Faktorer och nivåer specificeras 

 Steg 2: Tester genomförs i slumpmässig ordning (fem gånger per test) 

 Steg 3: Medelvärde för resultatet av de fem gångerna beräknas  

 Steg 4: Medelvärdet för vartdera resultatet placeras in i ”kuben” 

Steg 5: Huvud- och samspelsgrafer ritas upp 

 Steg 6: Effekter beräknas 

 Steg 7: Normalfördelning plottas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: "Kuben" 
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2.2.3. Prototypframtagning 

Vid prototypframtagning är det viktigt att varje prototyp har ett tydligt syfte. Genom att 

noggrant definiera varje prototyp innan man påbörjar byggandet och testandet av prototypen 

minskar risken att prototyper som inte bidrar till målen för projektet byggs i onödan (Karl T. 

Ulrich, 2012). En användbar metod vid planering av prototypframtagning består av följande 

fyra steg: 
1. Definiera syftet med prototypen. 

2. Fastställa approximationsnivå för prototypen. 

3. Upprätta en försöksplan. 

4. Skapa en tidsplan för anskaffning, byggande och testning. 

 

 Fas 2: Utveckling på systemnivå 

I fas 2 görs en plan för produktoptioner, delsystem definieras och planer för produktion och 

montering tas fram. 

 

 

 Fas 3: Detaljutveckling 

I denna fas går projektet in på detaljer, där en fullständig specifikation av geometri, material 

och toleranser tas fram och tillverkningsverktyg konstrueras. I fas 3 görs även en 

marknadsföringsplan. 

 

 Fas 4: Testning och vidareutveckling 

I denna fjärde fas konstrueras och utvärderas förserie versioner, där efter tas alfa och beta 

prototyper fram. 

 

 Fas 5: Produktionsupptakt 

I den sista fasen lanseras produkten och produktionen trimmas in. Sist görs en 

efterhandsutvärdering av projektet för att användas som återkoppling. 
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 TEORETISK REFERENSRAM 

 

 Robotdalen 

2003 utlyste Sveriges innovationsmyndighet ”Vinnova” projektet ”Vinnvext”, ett projekt med 

syftet att främja robotikutvecklingen. Tillsammans tog MDH, Volvo CE, Atlas Copco och 

ABB fram ett koncept och ansökte, konceptet fick anslag och Robotdalen bildades.   

Idag arbetar Robotdalen med utveckling av nya robotlösningar inom industri, service och vård- 

och omsorg. 2017 invigdes det nya testcentret CRTC (Collaborativ Robot Test Center) som en 

del av Robotdalen. Syftet med det nya testcentret är att hitta nya användningsområden 

branscher och applikationer för kollaborativa robotar inom industrin. (Robotdalen, 2018-04-25) 

 

 Kollaborativ robot-YuMi 

YuMi är en kollaborativ robot, konstruerad för att kunna arbete 

sida vid sida med en människa utan att utgöra någon 

säkerhetsrisk för människan (se figur 4). YuMi är en tvåarmad 

robot med sju leder i varje arm, till skillnad från industrirobotar 

som har sex leder, detta ger den möjligheten att arbete med 

montering av mycket små komponenter. Tanken med en 

kollaborativ robot är att den skall efterlikna arbetssättet hos en 

människa och skall kunna fungera i en vanlig tillverkningsmiljö. 

En YuMi-robot väger endast 38 kg och namnet YuMi kommer 

från det engelska ”you and me” och illustrerar tanken att roboten 

skall samarbeta med människan. (ABB, 2018-02-07) 
 

 

 Laser 

Den första vetenskapliga artikeln om strålningsprocesser i atomära system skrevs av Albert 

Einstein och publicerades år 1917. År 1960 lyckades den amerikanska fysikern Theodore 

Maiman vid Hughes research laboratoris i Malibu ta fram den första användbara lasern, i form 

av en röd rubinlaser.  

Namnet laser är en förkortning av det engelska Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation som 

på svenska kan översättas till ljusförstärkning genom 

stimulerad utsändning av strålning. En vanlig 

glödlampa sänder ut fotoner i olika riktningar, faser och 

väglängder, detta gör att en ljuskälla kan sprida sig och 

lysa upp ett helt rum. Laserljuset skiljer sig på så sätt att 

fotonerna sänds ut i en enda monokrom våglängd och i 

fas med varandra, detta gör att ljuset kan koncentreras 

till en smal intensiv stråle, vilket levererar hög energi på en 

liten yta. Ett laserljus bygger på att en ljusförstärkning sker 

genom att ladda upp atomer i lasermediet med energi. När energin i en atom släpps loss (detta 

kallas för emission) bildas en foton. När fotonen träffar en annan uppladdad atom släpps 

energin i den atomen loss. En till identisk foton med samma fas och våglängd som den första 

bildas. Denna process fortsätter och bildar en kedjereaktion med likadana fotoner. Figur 5 visar 

hur en laser är uppbyggd.  

Från början var laserns syfte inte klarlagt, idag är dess användningsområde brett. Laser används 

i dag inom många områden, så som inom medicin, kosmetisk användning, hastighetsmätning, 

DVD läsare och laserskärning. (Städje, 2015-09-30) (Laserimage, 2018-02-07) 

 

Figur 4: ABBs kollaborativa 

robot YuMi 

Figur 5: En grafisk bild av hur en laser fungerar 
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 Laserskärning  

Laserskärning är en bearbetningsmetod som går ut på att en laserstråle med hjälp av optik 

fokuseras till en liten yta. När den intensiva ljusstrålen träffar materialet bildas ett smalt snitt. 

Denna metod ger en fin ytjämnhet, ger ett smalt skärsnitt, ner till ett par tiondels millimeter och 

då materialet inte utsätts för drag eller tryck behåller det sin ursprungliga styrka. 

(Laserskärning, 2018-02-08) 

 Det finns två typer av laser som används vid laserskärning, CO2 laser och Nd:YAG laser. Båda 

metoderna ger kanter med en hög finish och precisa toleranser. Skillnaden mellan metoderna 

ligger i dess våglängd, CO2 lasern producerar en infraröd våglängd på 10 micron medans 

Nd:YAG laserns infraröda våglängd ligger på 1 micron. Typiska områden där laserskärning 

används är bland annat gravering av skyltar och troféer, hemelektronik och modellframtagning.  

Laserskärning är kompatibelt med ett flertal olika material, så som olika typer av plast, trä, 

metall, gummi, glas och keramer. (För fullständig lista se Bilaga 9.12) (Thompson, 2007) 

 

 

 

 Skadligt laserljus 

Det är framförallt ögat som är utsatt för risk när man utsätts för starkt laserljus. Då ögat är 

konstruerat som en optisk lins fokuseras ljuset med en koncentration på 1:100 000 och 

näthinnan kan ta stor skada, i värsta fall kan delar utav näthinnan brännas sönder, med 

permanent förlorad syn till följd. Laserljuset kommer i en sådan hastighet att ögats blinkreflex 

inte är tillräckligt snabb för att hinna skydda ögat. Starkare lasrar kan även skada huden och 

orsaka bränder.  

Hur stora skadorna blir vid exponering av laserstrålning beror på hur stark lasern är, lasrar är 

indelande i klasser (se Tabell 1), enligt internationell standard (IEC60825-1, 2001) utefter hur 

starka dessa är. (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2018-02-13) 

 
Klass 1 Orsakar inte ögonskador, låg effekt 

Klass 1M Kan orsaka skador om strålen samlas med hjälp av optik 

 

Klass 2 

Lasern är synlig, men ögats blinkreflex är tillräcklig för att inte skador skall hinna 

uppkomma. 

 

Klass 2M 

Lasern är synlig och strålarna spridda, orsakar ögonskador om strålarna samlas med 

hjälp av optik. 

 

Klass 3R 

Då lasern tillfälligt träffar ögat uppstår inga skador, gränsfall för vad som skadar ögat. 

Klass 3B Laserstrålen, även reflekterande stråle, skadar ögat. Kan även skada hud. 

 

Klass 4 

Både reflekterande ljus och tillfällig exponering är farligt för ögat. Kan även skada hud 

och orsaka brand. 
Tabell 1: Klassificering av laser styrkor 
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 Skadliga partiklar 

Vid bearbetning av olika material uppstår avgaser och rök, rök och 

avgaser består av små luftburna partiklar av varierande storlek. Dessa 

partiklar andas sedan in av människor i omgivningen, en del av partiklarna 

tas upp och transporteras bort av flimmerhåren som finns i lungorna, en 

del nyses ut eller svälj och en del tas om hand av immunförsvaret. Detta 

gäller dock inte alla partiklar, en del av dessa tycks tas upp av blodet och 

transporteras vidare till kroppens organ där dessa kan orsaka 

inflammationer och andra sjukdomar. Luftburna partiklar kan orsaka 

sjukdomar som astma, hjärt-kärlsjukdomar, nedsatt lungfunktion och 

allergiska besvär. 

Enligt statistiska beräkningar förkortas nära tre miljoner människors liv 

årligen av rökiga miljöer och smutsig stadsluft (Löndahl, 2009).  

 

 Aktivt kolfilter 

Aktivt kolfilter användes första gången under andra världskriget i 

andningsmasker som skydd mot bland annat klorgas, senapsgas och 

fosgen. Aktivt kol tar bort oönskade odörer och används till rening och 

filtrering av gaser genom att den aktiva ytan binder skadliga molekyler till 

sig. Inuti det aktiva kolet finns små porer (se Figur 6), från 2 till 1000 

nanometer, när gaspartiklar passerar genom dessa porer kolliderar 

gaspartiklarna med kol ytan som absorberar partiklarna. Kolfilter har i dag 

många användningsområden och använd exempelvis på flygplatser, kärnkraftverk och i 

köksfläktar. (Camfil, 2018-03-09) 
 

    HEPA-filter 

HEPA-filter (se Figur 7), eller som det också kallas 

”absolut filter”, är en typ av högeffektivt luftfilter som 

filtrerar bort 99,97% av luftburna partiklar ner till en 

diameter på 0,3μm (mikrometer). HEPA är en 

förkortning av det engelska High Efficiency Particulate 

Air/Arresting, som på svenska skulle kunna översättas 

till högeffektivt partikelfilter för luft. HEPA-filter togs 

fram på 1940-talet och användes då för att förhindra 

spridning av luftburna radioaktiva ämnen (Sutherland, 

2008). HEPA-filter rangordnas efter hur effektiva dessa 

är i fem filtreringsklasser. Endast de filter som tillhör de 

högsta klasserna, klass 13 och 14, tillåts betecknas som 

HEPA-filter. Filter som tillhör de lägre klasserna får 

endast betecknas som EPA-filter, efficiency particulate air (se 

Tabell 2). (Tretti, 2018-03-09) 

 

Klass Krav 
HEPA 14 max 5 partiklar per liter luft 

HEPA 13 max 50 partiklar per liter luft 

EPA 12 max 500 partiklar per liter luft 

EPA 11 max 5000 partiklar per liter luft 

EPA 10 max 15 000 partiklar per liter luft 
Tabell 2: Klassindelning av HEPA-filter 

 

Figur 6: Porer i aktivt kol 

Figur 7: HEPA-filter 
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 Förfilter 

Förfiltret är det första filtret som den förorenade luften passerar igenom. Denna typ av filter är 

ofta tunt och dess maskstorlek kan variera beroende på vilken typ av förorenad luft den är 

avsedd att rena.  

Förfiltrets syfte är att avlägsna de större partiklarna i luften. Genom att använda ett förfilter 

förlängs livslängden på de övriga filtren som då inte sätts igen så fort av större partiklar. 

(Coway Air Purifier Demonstration, 2015) 

 

 

 SolidWorks CAD 

CAD är ett datorprogram som gör det möjligt att snabbt producera 3D-modeller. Genom att 

konstruera ett koncept i CAD ges en modell som kan användas för att testa dess fysiska 

egenskaper eller kommunicera en idé utan att behöva lägga tiden det tar att bygga en fysisk 

prototyp och ändringar i modellen blir enkla och mindre kostsamma.  

 

 

 Tilt-sensor 

En tilt-sensors syfte är att känna av lutning och bryta strömmen utifall den avviker från önskat 

plan. Det både mekaniska och digitala tilt-sensorer i flera olika varianter. Den variant som 

kommer att användas i detta projekt är en mekanisk sensor med en kula och två ledare. Kulan 

ligger i kontakt med ledarna (se Figur 8) och bildar ett magnetfält som leder strömmen igenom 

sensorn. Då sensorn vinklas i över 15˚ rullar kulan bort från ledarna och kontakten bryts (se 

Figur 9), magnetfältet försvinner och där med bryts också strömmen som går igenom sensorn. 

(Conrad, 2018-02-27)  
 

                     
Figur 8: Tilt-senor i kontakt         Figur 9: Tilt-senor med kontakten bruten 
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 Avstånds-sensor 

En avståndssensor identifierar ljus eller förändring av ljusstrålar och omvandlar dessa till 

elektriska signaler. Avståndssensorn mäter mängden fysiskt ljus och kan på så sätt snabbt 

reagera på förändringar. Sensorn är kopplad till en elektrisk utlösare, när ljuset förändras 

omvandlar sensorn detta till en elektrisk signal som skickas till den elektriska utlösaren som i 

sin tur bryter strömmen. Detta kan fungera både mekaniskt och digitalt. Ett vanligt 

användningsområde för avståndssensorer är mobiltelefoner, sensorn används då för att släcka 

ned skärmen när mobilen hålls mot örat. (Al-Tarawni, 2017) 

 

Det finns tre typer av avstånds-sensorer.  Den enklaste varianten "reflektiv optical-sensor" 

skickar ut en ljusstråle och mäter hur mycket av ljusstrålen som reflekteras tillbaka. Denna 

variant ger en typ av "true or false" svar som talar om ifall någonting befinner sig i dess väg.  

 

En lite mer avancerad variant av avstånds-sensor skickar ut en ljusstråle som sedan reflekteras 

tillbaka till sensorn. Sensorn mäter då med vilken vinkel ljusstrålen återvänder och kan på så 

vis avgöra på vilket avstånd föremålet befinner sig.  

 

Den mest avancerade varianten är den så kallade "time of flight", eller ”ToF-sensor”, sensorn. 

Denna mäter tiden det tar för ljusstrålen att träffa föremålet. På så vis ger sensorn en mycket 

exakt mätning av avståndet till föremålet. Denna typ av sensor är heller inte beroende av 

materialets reflektionsförmåga.  

 

Den stora skillnaden mellan en analog avståndssensor och en ToF-sensor är att den analoga 

mäter hur mycket av ljuset som reflekteras tillbaka, därav är denna sensor beroende av ytans 

färg och textur då olika typer av underlag reflekterar olika mängd av ljus. En ToF-sensor mäter 

tiden det tar för ljuset att reflekteras tillbaka och inte hur mycket, därav är en ToF-sensor helt 

oberoende av underlagets textur och färg. (Sirkett, 2018)  

 

 

 3D-printning 

3D-printning är en typ av friformsframställning som skapas från CAD-data. Denna 

tillverkningsteknik bygger tredimensionella föremål och tillåter mycket komplexa geometrier 

genom att bygga upp föremålet lager för lager. Denna metod kan användas på flera olika 

material, dem vanligaste är dock plaster och metaller. 

Materialet värms upp och extruderas sedan i tunna lager som läggs på det undre lagret. 

(Thompson, 2007) 
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 Onyx plast 

Onyx är en kolfiberförstärkt polyamid anpassad för att 3D-printa detaljer med hög styrka och 

styvhet. Materialet innehåller nylon, vilket gör att det behåller nylonets seghet kombinerat med 

styrkan från kolfibern. 

Fördelarna med detta material är, förutom dess styrka och styvhet, att det inte påverkas av UV 

ljus och klarar av temperaturer upp till 145°C utan att tappa sina egenskaper. Onyx är 1,4 

gånger starkare och styvare än ABS. (Markforged, 2018-05-07) (Teststandard, 2018-05-07) 

Tabell 3 visar en jämförelse mellan Onyx och ABS. 
 
Materialdata Onyx ABS 

Elasticitets modul(GPa) 1,4 1,8 

Dragspänning vad böjning (MPa) 36  

Töjning vid böjning (%) 25  

Dragspänning vid brott (MPa) 30  

Töjning vad brott (%) 58  

Böjhållfasthet (MPa) 81 60,6 - 73,1 

Böjmodul (GPa) 2,9 2,25 - 2,28 

Böjstyvhet (GPa) 2,9  

Värmebeständighet (˚C) 145 88 - 89 

Densitet (g/cm3) 1,2 1,04 
Tabell 3: Materialdata Onyx vs ABS 

 

 Arduino 

Arduino är ett så kallat mikrokontrollerkort och fungerar som en liten dator. Arduinon kan med 

USB kopplas till en dator för att skriva och föra över kod. Programmeringsspråket som oftast 

används för att programmera arduino kallas APL (Arduino Programming Language) och är 

baserat på C och C++. (Kjell.com, 2018-04-25) 

 

Figur 10: Arduino 
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 TILLÄMPAD LÖSNINGSMETODIK  

 

 Fas 0: Planeringsfasen 

Under detta avsnitt tas uppdragsbeskrivningen fram och planeringen i form av ett Gantt-schema 

presenteras. Det genomförs även det förberedande arbetet med att identifiera och översätta 

behov till lösningsbara egenskaper.  

 

 

4.1.1. Uppdragsbeskrivning 

Innan projektet startade togs det tillsammans med företaget fram en krav-specifikation (Bilaga 

9.1). Kravspecifikationen användes sedan som underlag till uppdragsbeskrivningen som skrevs 

av studenten och godkändes av företaget. (För uppdragsbeskrivning, se Bilaga 9.2) 

 

 

4.1.2. Gantt-schema 

Med hänsyn till de 20 veckor halvtid (ca 400 h) som projektet hade på sig så identifierades de 

nödvändiga aktiviteter som antog behövas för att projektet skulle uppnå önskat resultat. Dessa 

aktiviteter planerades in i veckovis indelade block, där tid för att påbörja samt avsluta 

aktiviteterna samt i vilken ordning aktiviteterna lämpligtvis skulle genomföras uppskattades. 
(För Gantt-schema, se Bilaga 9.3) 
 

 

4.1.3. Behovs-egenskapsmatris 

Som utgångspunkt för att identifiera behoven användes den produktspecifikation som studenten 

i samråd med företagets handledare tog fram innan projektets start, totalt elva stycken. Utifrån 

dessa togs lika många egenskaper fram som skulle kunna tänkas täcka dessa behov. De röda 

prickarna i matrisen nedan indikerar sambandet mellan behov och egenskap (Bilaga 9.4). 

Ur matrisen kan utläsas att behovet ”vikt <500g” är beroende utav flera än en egenskap, detta 

är naturligt då alla komponenter i laserhanden kommer att bidra till den totala vikten med dess 

individuella vikt. Behovet ”ta hand om rök och avgaser” är beroende av filtrens egenskaper, 

fläktens förmåga och av kåpans utformning. Behovet ”inte bli för varm” är beroende utav 

fläkten och kylflänsen. Förutom dessa tre motsvarar de återstående åtta behoven endast en 

egenskap vardera. Behovs-egenskapsmatrisens resultat har sammanställts i Tabell 4. 

 
Behov Egenskap 

Vikt <500g Kåpa, fläkt, HEPA-filter, kolfilter, laser, 

kylfläns, underkåpa 

Rök och avgaser Underkåpa, fläkt, HEPA-filter, kolfilter 

Skydd mot laserljus Underkåpa (färgad) 

Säkerhet mot tiltning Tilt-sensor 

Styra lasern från Rapid Drivs av inbyggt 24V uttag 

Design Kåpa  

Skär förmåga Laserns styrka 

Kunna gravera Laserns styrka 

Snabb att montera Klick-fäste 

Säkerhet mot avvikelse i vertikal distans Avstånds-sensor 

Temperatur Fläkt, Kylfläns 
Tabell 4: Behovs-egenskapsmatris 
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 Fas 1: Konceptutvecklingsfasen 

Detta avsnitt börjar med förberedelse och generering av övergripande helhets koncept och 

planering av vilka tester som behöver göras och vilka prototyper som behöver byggas för att 

dessa skall kunna genomföras. Efter att genomförandet av testerna redovisats, tas val av 

koncept, konceptutveckling på detaljnivå, konstruktion i CAD och bygget av 

funktionsprototypen upp. 

 

 

4.2.1. Konceptgenerering  

Konceptgenereringen kommer att följa steg 1 till 4 ur konceptgenereringsprocessen (stegen 

beskrivs under rubrik 2.2.1 Konceptgenerering). Konceptgenereringen under detta avsnitt 

kommer främst att röra utveckling av laserhandens större delar, så som laserns placering och 

styrka, fläktens placering och dimensioner, val av filter, val av kylfläns, kåpornas form och 

design och luftflöden. 

 

 

4.2.1.1. Klargöra problemet 

För att tydliggöra problemet gjordes en grundlig genomgång av produktspecifikationen och 

uppdragsbeskrivningen. Utifrån dessa drogs följande slutsatser om de viktigaste problemen: 
➢ Vikten; får max väga 500g 

➢ Drivningen; skall drivas av 24V uttag 

➢ Designen; skall vara harmonisk och överensstämma med roboten 

➢ Skärkapacitet; skall klara av att skära tunnare material 

➢ Säkerheten; skall vara söker för användaren 

 

Därefter bröts problemen ned i mindre delproblem, vilket illustreras i Figur 11. 

Begränsningar: Max vikt 500g 

     Drivning 24V 

 
Figur 11: Nedbrytning till mindre delproblem 
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4.2.1.2. Söka externt 

I detta fall har information inhämtats från publicerad litteratur i form av böcker och artiklar och 

genom sökningar på internet. 

 

4.2.1.3.  Söka internt 

Genom en kontinuerlig kommunikation mellan studenten och handledaren har intern 

information hämtats in. Kommunikationen har skett vid inplanerade möten och spontana 

konversationer. 

 

4.2.1.4. Utforska systematiskt 

Under konceptgenereringsprocessen har flera konceptförslag tagits fram.  

Konceptförslag:  

Koncept 1: YuMi greppar om laserns kylfläns med den ena handen, samtidigt som den med 

den andra handen för en extern skyddskåpa i samma bana som handen som greppar lasern. 

Skyddskåpan är av gulaktigt transparent material med tre täckande sidor och är öppen undertill, 

upptill och sidan som är mot YuMi. (Se figur 13) 

 

Koncept 2: Lasern och kylflänsen sitter inuti en transparent plastkåpa i form av en kon. På 

ovansidan av kylflänsen sitter ett 10mm tjockt kvadratiskt kolfilter, ovan för filtret sitter en 

fläkt. Fläkten suger in ren luft under kanten på kåpan, tar med sig röken och för röken genom 

filtret. Tanken är att filtret skall rena luften och fläkten blåser ut ren luft på ovansidan av 

laserhanden. (Se figur 12) 

 

Koncept 3: Filtret sitter inuti en yttre cylinderformad kåpa, filtret är också det cylindriskt. Den 

förorenade luften sugs med hjälp av fläkten upp i det cylindriska utrymmet. Där cirkulerar 

luften genom filtret med en lägre hastighet. Detta ger en större filterarea och en ökad tid som 

luften passerar genom filtret, vilket bör medföra att fler partiklar hinner fångas upp. Fläktens 

position och underkåpans form är den samma som för koncept 1. (Se figur 14) 

 

Koncept 4: Kåpan är ihålig, på den övre delen av kåpan finns ett utrymme där filtret sitter, 

med ett yttre tomrum runt om. Filtret och kåpan är av cylindrisk form. På sidan av den övre 

delen av kåpan sitter en sugande fläkt. Lasern och kylflänsen hänger inuti den konformade 

kåpan, över kylflänsen går en kanal upp till en fläkt som blåser in ren luft. På vägen ner mot 

underlaget kyler luften lasern, längst ned vänder luften och tar med sig rök och skadliga 

partiklar. Luften sugs sedan upp genom kåpan, filtreras genom att cirkulera genom filtret och 

ren luft blåses ut genom fläkten på sidan. (Se figur 15) 

 

Koncept 5: Lasern är placerad inuti en cirkulär kylfläns, kylflänsen är omgiven av filter. 

Mellan filtret och den yttre kåpan lämnas ett tomrum på ca 5mm där luften tillåts att cirkulera. 

Undertill sitter en trattformad kåpa av en gulfärgad transparent plast, den gula färgen skall 

hjälpa till att neutralisera det blåa laserljuset. Fläkten suger in ren luft under kanten på den 

trattformade kåpan, luften passerar upp mot filtret och tar med sig den förorenade luften. 

Luften cirkulerar genom filtret och sugs upp genom fläkten som sedan blåser ut den renade 

luften på ovansidan. På vägen ut kyler luften lasern. (Se figur 17) 

 

Koncept 6: Funktionen är den samma som vid koncept 5, med skillnad att den undre kåpan är 

vänd inåt som en tratt. Detta för att öka lufttrycket då fläkten suger luften in underkåpan. 

Kylflänsen är cylindrisk och sitter centrerad i laserhanden. En kombination av HEPA-filter, 

kolfilter och förfilter omger kylflänsen och lasern. Luften tas in underkåpans nedre kant, renas 

då den cirkulerar genom filtret och kyler lasern på vägen ut genom toppen på laserhanden. (Se 

figur 16) 
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Figur 13: Koncept 1 Figur 12: Koncept 2 

Figur 15: Koncept 4 
Figur 14: Koncept 3 

Figur 16: Koncept 5 Figur 17: Koncept 6 
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Tabell 5 visar hur koncepten organiserats efter vilket delproblem konceptförslagen avsåg att lösa. 

 
Koncept Laserljus Rök Tiltning Avstånd Överhettning Färg Form Laser-

effekt 
Optik 

1 ➢Färgad 
skyddskåpa 
 

➢Extern utsug vid sidan 
av YuMi 

➢Rapid kod ➢Rapid kod ➢Fyrkantig kylfläns av 
aluminium 

- ➢Fyrkantig ➢1W 
➢3W 
➢5W 

➢Lins 

2  
➢Färgade 
skyddsglasögon 

➢Fläkt på ovansidan av 
laserhanden.  
➢Kolfilter 10mm tjock. 

➢Rapid kod ➢Mäta lufttrycket på 
luften som sugs in i 
laserhanden 

➢Fyrkantig kylfläns av 

aluminium. 
➢Fläkt 

- ➢Kon ➢1W 
➢3W 
➢5W 

➢Lins 

3 ➢Färgade 
skyddsglasögon 

➢Fläkt på ovansidan av 
laserhanden.  
➢Kolfilter 10mm tjock. 

➢Rapid kod ➢Mäta motorns 
varvtal 
 

➢Fyrkantig kylfläns av 
aluminium. 
➢Fläkt 

- ➢Cylindrisk 
överdel 
➢Underdel kon-
formad 

➢1W 
➢3W 
➢5W 

➢Lins 

4 ➢Gulaktig 
transparent 
underkåpa 

➢Fläkten placerad på 
sidan av laserhanden. 
➢Rök passerar inuti 
kåpans dubbla väggar. 

➢Tilt-sensor ➢Analog avstånds-
sensor 

➢ Fläkt 
➢Cirkulär kylfläns av 
aluminium. 
➢Kylfläns och laser 
hänger i luften nedanför. 

➢Grå 
➢Gul 

➢Cylindrisk 
överdel 
➢Underdel 
kon formad 

➢1W 
➢3W 
➢5W 

➢Lins 

5 ➢Gulaktig 
transparent 
underkåpa 

➢Fläkt på ovansidan av 
laserhanden.  
➢Kolfilter -HEPA-filter 
Förfilter 

➢Tilt-sensor ➢Analog avstånds-
sensor 

➢Fläkt 
➢Cirkulär kylfläns av 
aluminium. 
 

➢Grå 
➢Gul 

➢Cylindrisk 
överdel 
➢Underdel kon-
formad 

➢1W 
➢3W 
➢5W 

➢Lins 

6 ➢Gulaktig 
transparent 
underkåpa 
➢Färgade 
skyddsglasögon 

➢Fläkt på ovansidan av 
laserhanden.  
➢Kolfilter 
 ➢HEPA-filter  
➢Förfilter 

➢Tilt-sensor ➢Analog avstånds-
sensor 

➢Fläkt 
➢Cirkulär kylfläns av 
aluminium. 
 

➢Grå 
➢Gul 

➢Cylindrisk 
överdel 
➢Underdel som 
en felvänd kon 

➢1W 
➢3W 
➢5W 

➢Lins 

Tabell 5: Lösningsförslag av delproblem
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Efter att de första övergripande koncepten tagits fram, planerades och genomfördes tester av de 

olika delfunktionerna i koncepten. Testerna genomfördes med hjälp av att fysiska 

funktionsprototyper byggdes avsedda för att testa de enskilda funktionerna. 

 

4.2.2. Försöksplan 

Inför att dom olika koncepten skulle genomgå labb-tester upprättades en försöksplan för varje 

test som skulle genomföras, dess syfte, analysmetod och vilka resurser som var nödvändiga för 

genomförandet. Här under redovisas ett kort sammandrag av de tester som planerades. 
(Försöksplanen i sin helhet, se Bilaga 9.5) 
 

Test 1 

Syfte: YuMi:s stadighet 

Prototyp: 1  

Genomförande: YuMi skall greppa en laserpekare och föra denna i en rät linje över ett mörkt 

underlag, samtidigt som en kamera fotar med lång slutartid. 

Analysmetod: Visuellt bedömning av bilderna. 

 

Test 2 

Syfte: Laserns skärkapacitet 

Prototyp: 2  

Genomförande: YuMi skall greppa lasern och följa en enkel förprogrammerad bana och skära 

i det olika material typer och tjocklekar. 

Analysmetod: Utförs enligt SFP. Resultatet bedöms utifrån hur väl lasern skurit genom 

materialet och hur fina kanterna på skärsnittet är. Resultatet betygssätts med betyg 1 till 5, där 5 

är bäst. (För testprotokoll se Bilaga 9.6) 

 

Test 3 

Syfte: Fläktens och kylflänsens förmåga att kyla lasern under körning 

Prototyp: 3  

Genomförande: En värmekamera mäter temperaturen på lasern och kylflänsen under en körtid 

på 20 minuter. Testet utförs med varierande storlek på fläkt och kylfläns 

Analysmetod: Varje test utförs 3 till 4 gånger, därefter beräknas medeltemperaturen för varje 

kombination. Med hjälp av Excel analyseras sedan resultatet i en graf.  
(För testprotokoll se Bilaga 9.11) 

 

Test 4 

Syfte: Renande av luften från rök och skadliga partiklar 

Prototyp: 4 

Genomförande: Effektiviteten av olika filtertyper testas genom att lasern skär en kartongbit så 

att rök bildas, röken sugs med en fläkt upp och cirkulerar igenom filtret innan luften blåses ut 

på ovansidan av fläkten. 

Analysmetod:  

Metod 1: En bit vitt toalettpapper fästes i änden av en dammsugare, dammsugaränden placeras 

ovanför fläkten under 1 minut samtidigt som lasern skär kartongbiten. Genom att sedan visuellt 

analysera hur stor mängd sot som samlas på pappret kan vissa slutsatser dras om filtrets 

effektivitet. 

Metod 2: En optisk brandvarnare placeras över fläkten under 1 min, om brandvarnaren utlöses 

ger detta en indikation på att filtret släpper igenom för mycket rök. 
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4.2.3. Prototypframtagning 

Här redovisas framtagandet av prototyperna, i enlighet med den fyrastegs metod som beskrivs 

under rubrik 2.2.3 Prototypframtagning. 

 

4.2.3.1. Definiera syfte 

Prototyp 1: Syftet är att ta reda på om roboten kan röra armen tillräckligt stadigt för att kunna 

laserskära fina raka snitt. 

Prototyp 2: Syftet med denna prototyp är att se så att lasern klarar av att skära i önskat 

material. 

Prototyp 3: Syftet med prototypen är att mäta laserns värme under ett förutbestämt antal 

minuter. 

Prototyp 4: Detta test genomförs för att ta reda på den effektivaste kombinationen av filter för 

filtrering och rening av förorenad luft. Syftet med prototypen är således att testa 

filterfunktionen. 

Prototyp 5: Denna prototyp är tänkt att bli en utseende och funktionsprototyp, denna skall 

användas för att kommunicera robothandens utseende och funktion. 

 

4.2.3.2. Approximations nivå 

Prototyp 1:   

Då syftet med denna prototyp är att få en uppfattning om hur robotens förmåga att röra sig rakt 

och jämnt så kommer denna prototyp att begränsas till att ge en uppskattning av hur detta kan 

komma att se ut. 

Det viktigaste med denna prototyp är: 
➢ Koncentrerat ljus till liten yta 

➢ Att roboten går på en rät linje 

➢ Kameran fotar med lång slutartid 

Prototyp 2: 

Här testas laserns skärkapacitet. Denna prototyp kommer inte att till utseendet likna den 

slutliga produkten, det kommer heller inte läggas någon vikt på funktionen att rena luften. 

Testerna kommer att genomföras i ett svettsbås där det finns ett utsug för rök och avgaser. 

Vid genomförandet av detta test och prototypbygge kommer fokus att ligga på: 
➢ Rätt laser styrka 

➢ Rätt skärmaterial 

➢ Rätt laserfokus 

Prototyp 3: 

Denna prototyp kommer att användas vid ett test där fläktens och kylflänsens förmåga att 

transportera bort värme från lasern kommer att testas. Detta medför att prototypens utseende 

inte är av vikt, det som spelar roll vid bygget av denna prototyp är följande: 
➢ Rätt kylfläns 

➢ Material på kylflänsen 

➢ Fläktens diameter 

➢ Laser styrka 

Prototyp 4: 

Vid detta test kommer effektiviteten av olika filtertyper och filterkombinationer att testas. Så 

även denna prototyp kommer att vara en funktionsprototyp. De viktigaste vid detta test: 
➢ Filtertyper 

➢ Laser styrka 

➢ Fläktens dimensioner 

➢ Laserns fokusering 

➢ Någon typ av tratt som fångar upp och styr röken uppåt. 
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Prototyp 5: 

Denna prototyp avser att återspegla produktens utseende och dess huvudsakliga funktioner. Det 

huvudsakliga funktionerna är förmågan att skära i önskat material, säkerhet mot tiltning, 

säkerhet mot avvikelse i vertikaldistans och förmågan att rena luften från de luftburna partiklar 

som materialet avger under upphettning. Vad gäller utseende så kommer handen att 

överensstämma med hur den slutliga produkten är tänkt att se ut, från utsidan. Däremot 

kommer visa avvikelser att finnas icke synliga, så som att förfiltret kommer att vara av ett 

mjukt material istället för det hårda material som är tänkt till den slutliga produkten och där det 

på den slutliga produkten kommer att finnas gängor så kommer denna prototyp att limmas. 

Så vikten vid denna prototyp kommer att ligga i följande: 
➢ Utseende 

➢ Filtertyper 

➢ Laser styrka 

➢ Fläktens storlek 

➢ Kylfläns diameter 

➢ Kylfläns material 

 

4.2.4. Labb-tester 

Under detta avsnitt genomförs och analyseras de labb-tester som planerades i enlighet med den 

framtagna försöksplanen. 

 

4.2.4.1. Stadighets test 

För att få raka och jämna skärsnitt vid laserskärning krävs det att roboten kan röra sig jämnt 

utan ryck eller skakningar i armen. För att verifiera att YuMi-roboten kan röra sig tillräckligt 

stadigt så gjordes ett inledande test. Teststationen byggdes upp på så sett att en laserpekare 

placerades i handen på en YuMi och en systemkamera sattes upp på ett stativ ovanför (se Figur 

18). Genom att låta systemkameran fota med en lång slutartid samtidigt som YuMi:n förde 

laserpekaren över ett mörkt underlag skapades en linje på fotot där dess bana syntes. På så vis 

gavs en tydlig indikation på hur stadigt YuMi:ns arm kan röras. 

För att få en koncentrerad ljusstråle användes ett förstoringsglas från en löd-station som lins för 

att fokusera laserstrålen mot underlaget (se Figur 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19: Laserpekare med provisorisk lins Figur 18: Teststation 
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Genom att analyserna bilderna (se Figur 20) dras slutsatsen att robotens stadighet är tillräcklig för 

att kunna skära raka snitt med lasern. 

 
Figur 20: Visuell analys av YuMi:s stadighet 

 

4.2.4.2. Laserns skärkapacitet 

Som test-material för lasern att skära i valdes fem 

olika material ut (se tabell 6). Laserns skärkapacitet 

testades sedan genom att ändra på faktorerna: 

materialets färg, skärhastighet och avstånd mellan 

lasern och materialet, fokus. Faktorernas höga och låga 

värden illustreras i tabell 7. Därefter bedömdes 

skärsnittets kanter och betyg mellan 1 till 5 sattes ut 

(Bilaga 9.6). Tabell 8 visar betygskriterierna som 

bedömningen av skärsnitten utgick ifrån. Figur 21 

visar materialproverna organiserade utifrån de nivåer 

dessa var avsedda att representera.  

 

Material: 
 Kartong Polypropen (PP) Polypropen (PP) AxPET PET 

Tjocklek 0,25 mm 0,45 mm 0,5 mm 1,00 mm 0,75 mm 

Färg 1 Grå Vit Transparent Transparent Transparent 

Färg 2 Svart Svart Svart Svart Svart 
Tabell 6: Nivåer på material (SFP) 

 

Nivåer faktorer: 

 
Faktorer Låg - Hög + 

[A] Färg på materialet Färg 1 Färg 2 

[B] Skärhastighet 2 mm/s 7 mm/s 

[C] Fokus höjd 21,400 mm 27,275 mm 
Tabell 7: Höga och låga faktorer (SFP) 

 

Betygskriterier: 

 
Betyg Betydelse Förklaring 

1 Värdelöst Ingen som helst påverkan 

2 Dåligt Blir synliga märken 

3 Godkänt Viss skärning, dock ej helt igenom 

4 Bra Skär igenom materialet 

5 Perfekt Skär helt igenom med jämna och fina kanter 
Tabell 8: Betygskriterier (SFP) 

Figur 21: Materialprover 
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Då de planerade testerna utförts beräknades varje testgrupps medelbetyg (Bilaga 9.6) och dessa 

placerades in i ”kuber” (Bilaga 9.7). 

 

Utifrån dessa kuber tycks materialets färg (A) vara utav stor betydelse, även ett genomgående 

bättre resultat visas då skärhastigheten är lägre (faktor B). Vad fokusnivåerna (C) anbelangar så 

ser dessa ut att vara av mindre betydelse, dock stämmer inte detta riktigt då nivåerna på 

fokuseringspunkterna valdes ut efter vad som för ögat såg ut att vara de optimala. En laserstråle 

ur fokus skulle inte göra någon vidare skada på materialet.  

 

Resultatet för "kartong" och "AxPET" avviker något från mönstret dock bör has i åtanke att de 

olika materialens lämplighet vad gäller laserskärning varierar. (GOP, 2018-04-20) 

 

Detta test genomfördes i början av projektet och dess huvudsakliga syfte var att ta reda på hur 

olika material lämpade sig för laserskärning och för att få en uppfattning om vilken nivå det var 

lämpligt att lägga projektets krav på laser styrka.  

 

Utifrån detta sattes begränsningen att tyngden skall ligga i möjligheten att integrera lämplig 

säkerhet för användaren, snarare än laserns styrka. Därav genomfördes de efterföljande stegen 

av SFP endast med ett utav proverna, för att visa på studentens förståelse och förmåga att i 

praktiken utnyttja metoden. Provet som valdes ut att gå vidare med var ”polypropen PP” med 

en tjocklek på 0,45mm.  

 

Huvudgrafer samt en samspelsgraf mellan faktorerna A och B upprättades. Valet att göra en 

samspelsgraf med faktorerna A och B grundade sig i att det var dessa faktorer som efter analys 

av kuben såg ut att vara av störst vikt.  

 

Analysen av samspelsgrafen (Bilaga 9.8) visade inget tydligt samspel mellan A och B. 

Effekterna beräknades (Bilaga 9.9) och plottades in i ett normalfördelningspapper, resultatet 

visade tydligt att faktorerna A och B var de aktiva faktorerna, då dessa avvek från den räta 

linjen (Bilaga 9.10). 

 

De slutsatser som kunde dras utifrån resultatet av detta test var att materialets färg är av stor 

betydelse, ju ljusare materialet är, desto svårare är det för lasern att skära igenom. Den andra 

slutsatsen var att även om den 3W laser som användes i testet lyckades skära igenom vissa av 

materialen så är styrkan inte tillräcklig. För att möta kraven i kravspecifikationen behövs det en 

starkare laser. Grundat på detta togs beslutet att införskaffa en laser på 5,5W. 
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Effektberäkning: 

För att säkerställa att en laser på 5,5W kan drivas av robotens inbyggda uttag (i enlighet med 

kravspecifikationen, se Bilaga 9.1) beräknas effekten som krävs för att driva lasern. Beräkningarna 

görs med hjälp av Ohms lag (se Formel 1). (Faktabanken, 2018-02-25) 

 

Ohms lag:  

 

𝑼 = 𝑺𝒑ä𝒏𝒏𝒊𝒏𝒈 [𝑽] 
𝑷 = 𝑬𝒇𝒇𝒆𝒌𝒕 [𝑾] 
𝑰 = 𝑺𝒕𝒓ö𝒎 [𝑨] 
𝑹 = 𝑹𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒔 [𝛀] 
 

Ohms lag säger att: 

𝑰 =
𝑼

𝑹
 𝑹 =

𝑼

𝑰
 𝑼 = 𝑰 × 𝑹 

  

𝑷 = 𝑼 × 𝑰 𝑼 =
𝑷

𝑰
 𝑰 =

𝑷

𝑼
 

Formel 1: Ohms lag 

Enligt den specifikation som följde med lasern (kwotop, 2018), drivs lasern med en spänning 

på U=12V, ström I=3A och en effekt på P=5,5 W. Detta stämmer dåligt överens med 

verkligheten. Detta skulle enligt Ohms lag ge en ampere på  𝑰 =
𝟓,𝟓

𝟏𝟐
≈ 𝟎, 𝟒𝟓𝟖 𝑨, alternativt en 

effekt på 𝑷 = 𝟏𝟐 × 𝟑 = 𝟑𝟔𝑾 , vilket inte heller överensstämmer med specifikationen. 

  

Specifikationen för YuMi-IRB14000  (Crowther, 2015) uppgav att uttaget i YuMi:ns vridskiva 

klarar att driva med en spänning på U=24V och en ström på max I=2A.  

 

För att kontrollera de angivna värdarna i laserns specifikation mättes, med hjälp av en 

multimeter, den verkliga spänningen. Vilket gav ett värkligt värde på U=12,1V. Enligt ohms 

lag ger detta en ampere på 𝑰 =
𝟓,𝟓

𝟏𝟐,𝟏
≈ 𝟎, 𝟒𝟓𝟓 𝑨.  

 

För att ge en fullständig bild av hur detta är möjligt bör även fläkten tas med i beräkningen. 

Fläktens specifikation uppger att fläkten drivs av en spänning på U=12V, tar en ström på 

I=0,50A och en effekt på P=6,0W. (Conrad, 2012) 

 

För att undersöka möjligheten att driva lasern från YuMi:n så beräknas den totala strömmen (I) 

som krävs för att driva laser och fläkt och jämförs med YuMi:ns specificerade värde på I=2A.  

𝑰 =
(𝟓, 𝟓 + 𝟔, 𝟎)

𝟏𝟐
=

𝟏𝟏, 𝟓

𝟏𝟐
≈ 𝟎, 𝟗𝟓𝟖 𝑨 

 

Detta medför att möjligheten att driva lasern med hjälp av robotens uttag blir fullt möjligt.  
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4.2.4.3. Värmetest 
 

För att få en uppfattning om hur varm lasern blev under gång och för att få till en effektiv 

dimensionering av kylfläkt genomförde studenten till denna rapport tio värmetester. Genom att 

med hjälp av en värmekamera mäta temperaturen på både kylflänsen och direkt på lasern under 

20 min med olika kombinationer av fläktstorlekar och kylflänsdiameter fick studenten en tydlig 

bild över den effektivaste kombinationen. Laserns arbetstemperatur bör inte överstiga det 

specificerade värdet (se Tabell 12) på +75˚C. Dom olika kombinationerna visas i Tabell 9. Varje 

test gjordes 3 till 4 gånger varefter medeltemperaturen beräknades (Bilaga 9.11).  
    

 

Testen genomfördes med följande kombinationer: 

 
Test nr Kylfläns form Kylfläns mått Laser Mått fläkt Mätpunkt 

1 Rund ∅ 60mm 3 W - Laser 

2 Rund ∅ 60mm 3 W 40×40×10mm  Laser 

3 Fyrkantig 45×45mm 5,5 W 45×45×15mm  Laser 

4 Fyrkantig 45×45mm 5,5 W 45×45×28mm Laser 

5 Rund ∅ 28mm 5,5 W 45×45×28mm Laser 

6 Rund ∅ 60mm 3 W - Kylfläns 

7 Rund ∅ 60mm 3 W 40×40×10mm  Kylfläns 

8 Fyrkantig 45×45mm 5,5 W 45×45×15mm  Kylfläns 

9 Fyrkantig 45×45mm 5,5 W 45×45×28mm Kylfläns 

10 Rund ∅ 28mm 5,5 W 45×45×28mm Kylfläns 
Tabell 9: Faktorer värmetest 

 

 

 
Figur 22: Bild från värmekameran under pågående värmetest 

Värmetesterna visar på att fläkten är av stor betydelse för att kyla lasern även kylflänsens 

storlek spelar en viss roll. 
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Utifrån resultatet av detta test tas beslutet att gå vidare med en rund kylfläns med en diameter 

på 28mm av aluminium och en fläkt med måtten 45×45×28mm. Gemensamt för samtliga 

tester var att temperaturökningen sakta avtar och efter ca 20 minuter planar ut (se Figurerna 23 till 

26). Den högsta uppmätta temperaturen på lasern under dessa tester var 38,8°C, vilket 

uppmättes efter 20min körtid utan fläkt (Bilaga 9.11, test nr:11). Detta resultat överstiger inte den 

specificerade arbetstemperaturen för lasern på -40 till 75°C. Det ger en marginal på 36,2°C, 

vilket anses vara fullgott. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23: Test 1 och 2 

Figur 24: Test 6 och 7 

Figur 26: Test 8, 9 och 10 

Figur 25: Test 3, 4 och 5 



35 (99) 

4.2.4.4. Rök-test 

 

För att testa vilken typ av filter som är effektivast så genomfördes 

sex rök-test. Som utvärdering av hur väl filtret filtrerar bort röken 

användes dels en optisk brandvarnare, som med hjälp av ljud 

indikerar att rök släpps igenom, och dels ett papperstest där en bit 

toalettpapper sattes över munstycket på en rökgasavledare och gav en 

visuell bild av hur mycket rök som kom igenom filtret. 

Teststationen (se Figurerna 27 till 29) byggdes upp som en cylinder av 

transparent plast med cylinderformade filter runt kylflänsen med 

lasern placerad i centrum, överst på kylflänsen är en sugande fläkt 

placerad. Lasern brände ett pappersark så att rök bildas, när luft sögs 

in under nederkanten av plastcylindern tog luften med sig röken in i 

filtersystemet, där luften renades och sedan blåstes ut genom fläkten.  

 

Teorin bakom filtersystemets cylinderform är att filtrens effektivitet 

ökar ju längre sträcka och tid som röken flödar igenom filtret. 

Formen medför att röken cirkulerar runt i filtret och på så sett förstorar den filterarea som röken 

passerar. Tanken är att den förlängda tiden som röken flödar igenom filtren skall göra reningen 

av luften mer effektiv (se Figurerna 30 och 31). 

 

 

 

Test 1: Endast kolfilter. 

Test 2: Kombination av HEPA-filter, kolfilter och förfilter.  

 

 

 
Figur 28: Teststation  Figur 29: Under körning  

 

 

 

 

 

Figur 27: Teststation för rök test 
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Figur 31: Skiss över teststationen, genomskärning från sidan 

 

 

 

Vid analysen av röktesterna var det tydligt att den effektivaste kombinationen av filter var en 

kombination av HEPA-filter, kolfilter och ett förfilter och med en fläkt på 45×45×28mm. 

Detta då sotet på pappret var avsevärt mycket mindre och detta var även den enda 

kombinationen som inte utlöste brandlarmet. De fullständiga testresultaten redovisas i tabell 

10. Det första testet är ett så kallat referenstest för att få en uppfattning om hur mycket smuts 

som redan fanns i luften innan lasern började skära. Referenstestet gjordes för att minska 

osäkerheten i testresultatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 30: Skiss över teststationen, genomskärning ovanifrån 
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Styrka laser Storlek fläkt Tid Filtertyp Utlöst 

brandlarm 

Sot på pappret 

0W 
(Referens test) 

0 mm 1min Inget - 

 

3W 10 mm 1min Inget Ja 

 3W 10 mm 1min Kolfilter 

5mm 

Ja 

 
3W 10mm 1min Kolfilter 

10mm 

Ja 

 5W 15mm 1min Kolfilter 

10mm + 

Förfilter + 

HEPA-filter 

Ja 

 

5W 28mm 1min Kolfilter 

10mm + 

Förfilter + 

HEPA-filter 

Nej 

 Tabell 10: Resultat av rök-test 
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4.2.5. Konceptgenerering på detaljnivå  

 

Vid utvecklingen av detaljer, så som hur handen skall drivas, vilka sensorer som är lämpliga 

och hur elektroniken skall kopplas, har konceptgenereringen skett på ett annorlunda sätt mot 

tidigare konceptgenerering. Genom att handledaren och studenten gemensamt diskuterat 

uppkomna idéer och studenten testat idéerna efterhand, har det slutliga konceptet har vuxit 

fram över tid. 

 

 

4.2.5.1. Drivning 

 

Då YuMi redan har ett 24V uttag i drivskivan så föll 

det naturligt att dra nytta utav detta. 

På drivskivan finns det 6 stycken uttag (kontakter), 2 

av dessa är + och – (24V och 0V), de andra 4 styr 

kommunikationen mellan robotens och handens 

kontroller (se Figur 32). Men då det i detta fall endast 

behövs en av och en på knapp kan alla dessa uttag 

utnyttjas. Uttagen kopplas om från robotens kontroller 

till robothandens I/O uttag. 

En fjädrande kontakt, så kallad ”Mill-Max connector” (se Figur 33), 

monteras in i kåpans överdel och eftersom att lasern och fläkten drivs med 

12V så kommer en lämplig omvandlare att behövas. Ytterligare en fördel 

med att driva laserhanden direkt från YuMi:s inbyggda uttag är att man 

kan utnyttja de övriga 4 kontakterna till att skicka signaler från 

Rapid till Laserhanden och tillbaka. På så vis ges möjligheten att 

både styra lasern direkt via koden och även kunna pulsa lasern 

efter önskad frekvens. 

 

 

4.2.5.2. Säkerhet mot avvikelse från vertikaldistans 

 

I dialog med handledaren togs fyra olika lösningsförslag fram. Inledningsvis tittades det på 

mekaniska lösningar snarare än digitala, då en mekanisk lösning är oberoende av mjukvaran. 

 

Tryck-sensor: Då lufttrycket ändras beroende på hur nära underkåpan är underlaget (ju närmare 

desto högre lufttryck) skulle en tryck-sensor kunna placeras i jämnhöjd med lasern inne i 

underkåpan för att på så sett stänga av lasern då lufttrycket blev lägre (vilket de blir om 

underkåpan höjs från underlaget). 

Detta förslag föll bort på grund av att då filtret med tiden kommer att bli smutsigt kommer det 

att krävas större kraft att suga igenom luften, detta i sin tur medför att lufttrycket inte kommer 

att vara konstant över tid. 

  

 

Varvtalsmätare: Då lufttrycket blir lägre ju högre underkåpan befinner sig över materialet så 

kommer inte fläktens motor att behöva jobba lika mycket. Så teorin var att genom att mäta 

fläktmotorns varvtal så skulle vi kunna sätta en säkerhet mot ökat varvtal.  

Detta förslag föll även detta bort på grund av samma orsaker som trycksensorn. 

 

 

Figur 33: Mill-Max (Digi-Key, 2018-05-16) 

Figur 32: Uttag i drivskivan (Crowther, 2015) 
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Analog avstånds-sensor: En analog avstånds-sensor sätts långt ner på utkanten av underkåpan. 

När lasern kommer för långt ifrån underlaget så skickar den en signal till relät som slår ifrån 

och stänger av strömmen, därefter skickas en signal till roboten som stannar. 

En analog avstånds-sensor köptes in och testades. Dock visade det sig att sensorn på ljust 

material gav utslag på ett par millimeters avstånd. Tröskeln förhöjdes, då materialet byttes till 

svart och gav inte utslag förens ett par centimeter ovanför underlaget. Detta beror på att olika 

färger har olika reflektionsförmåga. Grundat på detta valdes en analoga avstånds-sensorn bort. 

 

 

Time of flight-sensor: En Time of Flight sensor (hädanefter förkortat ToF-sensor) placeras i 

underkåpan, denna mäter avståndet till underlaget och slår ifrån strömmen om handen avviker 

för långt i vertikaldistans. 

Denna sensor mäter tiden det tar för ljuset att träffa materialet så är denna typ av sensor helt 

oberoende av materialets struktur och färg. Nackdelen med en ToF-sensor är att den inte är 

analog utan behöver kommunicera med en ”Arduino”, detta medför att en liten del 

programmering behövs. På grund av dess oberoende av materialets färg eller struktur så sågs 

detta som det bästa alternativet. För att bekräfta detta köptes en ToF-sensor in och testades på 

olika material, testerna bekräftade att mätresultatets variation beroende på färg och textur var 

försumbar.  

 

 

Det inledande önskemålet till trots valdes slutligen en digital avståndssensor. Då den digitala 

sensorn kommunicerar genom kod med Arduino som är oberoende Rapid koden, så kan en 

dubbel säkerhet uppnås genom att, förutom säkerheten från avståndssensorn, också lägga in en 

begränsning om tillåten maxdistans i Rapidkoden som kommunicerar med YuMi, som ansågs 

tillräcklig. 

 

Vad gäller placering av ToF sensorn framkom tre förslag som kan ses i tabell 11. 
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4.2.5.2.1.  Konceptförslag på placering av avstånds-sensor 
  

(1)  Avståndssensorn placeras horisontellt 

på utsidan av kåpan. 

 

Fördelar:  
➢ Kåpans ursprungliga form kan behållas. 

➢ Underhåll förenklas.  

Nackdelar: 
➢ Sensors utstickande position medför en 

försvagning i konstruktionen.  

➢ Sensorns mätpunkt kommer långt ifrån 

laserstrålen.  

➢ Sensorn är oskyddad 
 

(2)  Ett urtag högre upp i kåpan 

konstrueras där sensorn placeras. 
 

Fördelar: 

➢ Ger ett mer harmoniskt och integrerat 

uttryck. 

➢ Sensorn är skyddad från yttre påverkan. 

➢ Sensorn kommer närmare lasern. 

Nackdelar: 

➢ Ger ett mer omfattande arbete med att 

integrera sensorn utan att påverka 

helhetsfunktionen. 

 
(3)  En mindre sensor placeras nära 

änden, i ett urtag i kåpan. 

 
Fördelar: 

➢ Sensorn kommer godtyckligt nära laserns 

spets. 

➢ Förändringen av underkåpans 

ursprungliga form blir mindre i 

förhållande till förslagen ovan.   

Nackdelar: 

➢ Sträckan som kablarna behöver dras blir 

längre.  

➢ Risken att sensorn utsätts för rök och 

smuts är större. 

 
Tabell 11: Förslag på placering av ToF-sensorn 
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4.2.5.3. Säkerhet mot tiltning 

Inledningsvis gjordes en kort research på vilka olika alternativ det fanns på marknaden. 

Efter önskemål från företaget om att säkerheten skulle vara utav mekaniskt slag för att 

förhindra att buggar eller fel i mjukvaran gjorde säkerheten inaktiv, valdes det att endast titta på 

mekaniska lösningar och utesluta dom digitala alternativen, i den mån detta var möjligt. 

  

Tilt-sensor: För att skydda mot tiltning har slutsatsen dragits att en tilt-sensor är det bästa 

alternativet, då detta är ett relativt billigt med ändå säkert alternativ (se Figur 35). Tilt-sensorn 

skall vara kopplat till ett relä (till samma relä kommer även avståndssensorn vara kopplad). 

När tilt-sensorn löser ut skall den med, hjälp av relät, stänga av strömmen till lasern och 

dessutom skicka en signal, via en utav handens 6 kontakter, till roboten att stanna.  

Tilt-sensorn kommer att fästas med ett specialdesignat fäste vertikalt på sidan utav fläkten (se 

skissförslag på fästet i Figur 34). På så sett utnyttjas dels de luftintag som redan finns konstruerat i 

överdelen och dels det tomrum som annars blir där.  

Fästet skall konstrueras i CAD och skrivas ut i en 3D printer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6. Val av koncept 

Valet av konceptet gjordes utifrån resultaten av de tester som genomfördes och diskussionerna 

student och handledare emellan.  

 

Filter: En kombination av HEPA-filter, kolfilter och förfilter för att rena luften från rök och 

partiklar. 

Kylning av lasern: Fläkt med måtten 45×45×28mm och en cylindrisk kylfläns med diametern 

28mm av aluminiumlegering. 

Drivning: På ovansidan av handen, över fläkten för att kunna dra nytta av det 24V uttag som 

redan finns.  

Laser styrka: 5,5W 

Kåpans utformning: Utifrån skissen som utgjorde ”konceptförslag 6” under den första 

konceptgenereringen. En ”övervåning” lades till för att skydda elektroniken och utgöra fäste 

mellan laserhanden och YuMi:s drivskiva. 

Säkerhet: För att förhindra att användaren oavsiktligt träffas av laserljuset tog valet att gå 

vidare med tilt-sensorer och en ToF-sensor. För ToF-sensorns placering valdes 

konceptförslag nummer 3. Ett uttag, ca 45mm från underkåpans nederdel där sensorn 

kommer att placeras och en sladdgömma byggs in i kåpan. ToF-sensorn kommer att 

kommunicera med en Arduino som placeras, jämte en omvandlare, på fästet som sedan 

monteras på fläkten.  

För att få säkerheten mot tiltning åt alla håll och för att få en snävare vinkel där lasern var på 

slagen togs beslutet att använda fyra stycken tilt-sensorer. 

Elektronikfäste: Beslut togs att fästet skulle konstrueras utifrån det nödvändiga kretskort och 

sensorer som handen skulle innehålla. 

Figur 34: Skissförslag över hur fästet kan konstrueras Figur 35: Tilt-senor (RS, 2018-05-09) 
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4.2.7. Kåpans konstruktion 

Det enda uttalade kravet vad gällde kåpan var att dess design skall överensstämma med 

robotens. Utöver detta designades kåpan efter vad som skulle finnas innanför och utifrån dess 

funktion. Kåpan konstruerades i tre huvuddelar; överkåpa, mellankåpa och underkåpa. 

Samtliga kåpor designades i SolidWorks CAD. 

 

4.2.7.1. Överkåpa 

Den övre kåpan innesluter fläkten och 

den största delen utav elektroniken. 

Ovandelen av denna kåpa fästes på 

robotens drivskiva och den undre delen 

fästes mot mellankåpan med hjälp av 

spår och skruvförband, för att inte förlita 

sig på skruvar när det kommer till att 

styra kåpan på plats konstruerades en 

instyrning i anslutning till skruvhålen. 

Runt kåpan har det gjorts lufthål som 

möjliggör att den renade luften från 

fläkten kan komma ut. Eftersom att överkåpan kommer att bära upp hela handens tyngd så 

läggs en avfasning på 3mm in runt den övre delens insida för att öka hållfastheten.  

Kåpan är tvådelad, detta för att på ett smidigt sätt möjliggöra underhåll av elektroniken. 
(Figurerna 36 och 37) 

 

4.2.7.2. Mellankåpa 

Innanför denna kåpa kommer filtren, 

kylflänsen och lasern att finnas. Mellankåpans 

funktioner är att leda röken och den 

förorenade luften genom filtret upp i fläkten, 

men även att hålla filter, laser och kylfläns på 

plats. Anledningen till dess runda design är att 

dels fånga upp YuMi-robotens mjuka intryck 

och dels för att ge luften en större yta att 

cirkulera kring. För att förenkla underhåll av 

filter och laser så är även denna kåpa i två 

delar. Delarna styrs på plats med hjälp av två 

styrpinnar och ett överlapp på 4mm på sidorna, 

dessa fästs sedan i varandra med två skruvförband. Kåpans överdel fästs i ”överkåpan” och 

dess underdel fästs i ”underkåpan”, dessa med hjälp av spår och trycket från skruvförbanden.  
(Figurerna 38 och 39) 

4.2.7.3. Underkåpa 

Underkåpans koniska form gör att röken från materialet sugs upp 

under skärningen, likt en dammsugare. I denna kåpa finns ett urtag 

för ToF-sensorn och spår för att dra tillhörande kablar, urtagets 

placering är konstruerat så att det inte skall störa flödet av luft. 

Underkåpan är konstruerad i ett stycke och fästs i mellankåpan 

med hjälp av konturerade spår och med trycket från mellankåpans 

skruvförband. (Figur 40) 

 

 

 

 Figur 40: Underkåpa 

Figur 39: Mellankåpa vänster Figur 38: Mellankåpa höger 

Figur 37: Överkåpa vänster Figur 36: Överkåpa höger 
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4.2.8. Konstruktion av elektronikfäste 

För att utnyttja utrymmet kring fläkten i överkåpan konstruerades ett fäste där den största delen 

av elektroniken kan fästas. Fästet kommer att sitta över fläkten. Tre av sidornas överdel är 

designade så att luften tillåts passera mellan fästet och laserns drivelektronik. Fästet designades 

i SolidWorks CAD. För beskrivning av dom fyra sidornas funktion, se Figur 41 och 42 och 

detaljförklaringen under. 

 
Figur 41: Elektronik fäste, sida 1   Figur 42: Elektronik fäste, sida 2 

Detalj 1: Relä modul  

Detalj 2: Regulator 24V till 5V.  

Detalj 3: Tilt-sensorer  

Detalj 4: Arduino 

Detalj 5: Regulator 24V till 12 V. 

Detalj 6: Drivelektronik till lasern och fläkten. 

 

4.2.9. Prototypframtagning 

 

Modifiering av kylfläns: 

Som utgångspunkt användes den standardkylfläns som följde med 

lasern. Den ursprungliga kylflänsen var kvadratisk och hade en vikt på 

190g (se figurerna 43 och 46). För att minska kylflänsens vikt och ge den 

en cirkulär form som passade in med det övriga konceptet bearbetades 

denna i en svarv. Efter bearbetning fick kylflänsen en vikt på 88g (se 

Figurerna 44 och 45). (Fullständig ritning på kylflänsen se Bilaga 9.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         Figur 46: Ursprunglig vikt    

 

 
  

Figur 44: Modifierad kylfläns Figur 45: Ny vikt 

Figur 43: Ursprungliga kylflänsen 
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3D-printning: 

Kåporna och elektronikfästet 3D-printades i 

plastmaterialet Onyx. Tack vare materialets 

egenskaper och de toleranser som lades in i 

CAD-modellen så blev passformen och ytan på 

de 3D-printade delarna bra från början. Dock 

krävdes en viss efterbearbetning i form av 

borttagning av stödmaterial, sandpappring och 

borrning av hål för att passformen skulle bli 

optimal. (Figur 47) 

 

 

 

Filter: 

Filtren har byggts upp runt kylflänsen och sattes 

på plats med hjälp av gummiband och limpistol. 
(Figur 48)  
Inifrån och ut:  

➢ HEPA-filter 

➢ Kolfilter 

➢ Förfilter 
 

Elektronik: 

De elektroniska komponenterna har lötts på plats av 

studenten under handledning av företagets handledare. 
(Kopplingsschema se Bilaga 9.14) 

När all elektronik monterats och komponenterna kopplats 

ihop, strömsattes hela kedjan för att verifiera att 

komponenterna agerade i enlighet med planen. Här uppstod 

vissa svårigheter. Det första problemet som stöttes på var att 

en av utgångarna från arduino som skulle förse tilt-

sensorerna med en spänning på 5V istället skickade ut 0V. 

Ganska omgående identifierades problemet som låg i koden 

till arduino, så detta var relativt enkelt att lösa. Den andra 

svårigheten som uppstod låg i relät, som istället för att 

klicka till en gång när den fick ström och sedan förbli öppen 

tills strömmen bröts, stod och smattrade. Problemet 

identifierades till att då konstruktionen strömsattes och 

relät slogs på skapade det en liten vibration. När 

vibrationen nådde tilt-sensorerna, som satt monterade på 

samma fäste som relät, orsakade detta att kulan inuti 

sensorn hoppade till och bröt strömmen till relät. När 

strömmen väl brutits rullade kulan tillbaka igen och fick 

kontakt på nytt. Detta i sin tur medförde att relät sattes 

på igen och en ny vibration skapades. På så vis började 

problemet om, där av smattret. Detta löstes med att en 

kondensator monterades på relät och jämnade ut vibrationerna. 

 

Figur 47: 3D-printade delar 

Figur 48: Filter 

Figur 50: Under lödningsprocessen 

Figur 49: Insidan av elektronikfästet 
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Programmering av Arduino: 

För att förhindra att lasern avviker i vertikal distans används en ToF-sensor. ToF-sensorn mäter 

avståndet till skär-plan och skickar värdet vidare till Arduino. Om det returnerade värdet 

överstiger förprogrammerat gränsvärde skickar Arduino i sin tur en signal till ett relä som slår 

ifrån strömmen till lasern. För detta behöver Arduino programmeras, koden skrivs i Arduinos 

egna programvara och består av en ”if-loop” som läser av höjden och tar emot samt skickar 

vidare signaler till Rapid via digitala in- och utgångar. 

 

Montering av kåpor: 

Prototypen har byggts inifrån och ut, så sista steget var 

att montera dit kåporna. Kåporna monterades i de 

designade spåren med hjälp av skruvförband och 

styrpinnar. (se Figur 51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 51: Montering av kåpor 
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 RESULTAT  

Under denna rubrik ges en presentation av projektets resultat. 

 

 Komponenter 

Här under följer en presentation av laserhandens komponenter i stora 

drag. 
(Fullständig BOM av laserhandens komponenter, se Bilaga 9.15) 

En överskådlig bild över hur laserhanden är uppbyggd inuti ges i Figur 

52 där handen syns i genomskärning. 

 

Kåpor: 

Kåpan består utav av fem delar. Delarna är monterad med hjälp av spår, 

styrpinnar och skruvförband. Samtliga delar konstruerades i CAD och 

3D-printdes i materialet Onyx-plast. 

 

Överkåpa 

(Ritningar Bilaga 9.16 och Bilaga 9.17): 

 

 

                                
 

 

 

 

 

 
 

Figur 53: Överkåpans delar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skruvförband 
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Inpassning för hål 
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Lufthål 
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Mill-Max 

Matrix-kort 

Figur 52: Laserhanden i genomskärning 
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Mellankåpa: 
(Ritningar Bilaga 9.18, Bilaga 9.19) 
 

 

 

 

 

      
 

 

 

 
                Figur 54: Mellankåpans delar 

 

 

Underkåpa: 
(Ritning Bilaga 9.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 55: Underkåpans delar 
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Drivning och elektronik: 

Genom att använda lämpliga omvandlare (regulatorer) som säkerställer att de olika 

elektronikkomponenterna får rätt spänning är det möjligt att driva elektroniken från YuMi:s 

inbyggda 24V uttag. 

För att undvika att lasern avviker från tilltänkt bana och på så vis utgöra en fara för personer i 

omgivningen används två sensorer, en tilt-sensor och en ToF-sensor. 

Kretskorten och tilt-sensorn monteras på ett specialdesignat fäste, med undantag för ToF-

sensorn, som är monterad i underkåpan (se figurerna 55 och 56). Fästet är designat i SolidWorks 

och den fysiska modellen är 3D-printad i plastmaterialet Onyx.  
(Fullständig ritning se Bilaga 9.21) 

 
Figur 56: Elektronik fäste, detalj 1-3  Figur 57: Elektronikfäste, detalj 4-6 

Detalj 1: Relä modul som slår ifrån strömmen till lasern utifall att någon av sensorerna ger utslag. 

Detalj 2: Omvandlare till arduino, omvandlar spänningen från 24V till 5V. 

Detalj 3: Tilt-sensorer  

Detalj 4: Arduino som kommunicerar med ToF-sensorn.  

Detalj 5: Omvandlare som omvandlar spänningen från 24V till 12 V. 

Detalj 6: Drivelektronik till lasern och fläkten. 

 

Laser: 

Lasern som används är en klass 4 laser med blått laserljus och en uteffekt på 5,5W. 

 

Laserns tekniska specifikation: 
Uteffekt 5500mW (5,5W) 

Våglängd 445nm (blå laser) 

Spänning DC 12V 

Ström  ~0,46A (enligt spec 3A) 

Strålform Punkt (fokuserbar) 

Livstid >10,000 h 

Arbetstemperatur -40˚C till 75˚C 
Tabell 12: Teknisk specifikation laser 
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Kylning: 

Laserns kylning består av en fläkt och en kylfläns. Lasern är centralt placerad inuti kylflänsen, 

som är gjord utav aluminiumlegering. Värmen som lasern genererar leds bort med hjälp av 

kylflänsen, den varma luften som då bildas på utsidan av kylflänsen sugs ut ur handen av 

fläkten, placerad på handens ovansida.  

 

Fläkten som användes är en chassifläkt gjord av polybutylentereftalat (PBT) som är en typ av 

termoplast.  

(Conrad, 2018-02-27) 

 

Specifikation fläkt: 
Spänning 12V 

Dimensioner  40x40x28mm 

Temperaturområde -10 till 70˚C 

Livslängd 70000 h 

Lagertyp Glidlager 

Luftflöde 40 m3/h 

Varvtal 11700 rpm 

Ström 0,50 A 

Effekt 6,0 W 
Tabell 13: Specifikationer fläkt 

 

Specifikation kylfläns: 
Material Aluminiumlegering 

Vikt före bearbetning 190g 

Vikt efter bearbetning 88g 

Mått före bearbetning 44*44*50mm 

Mått efter bearbetning ∅28mm, höjd: 50mm 
Tabell 14: Specifikationer kylfläns 

 

  
Figur 59: Kylfläns ink fläkt och drivelektronik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 58: Fläkt 
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Filter: 

Röken som bildas vid laserskärning passerar först genom ett förfilter som separerar de större 

partiklarna, så som exempelvis sot, från luften. Därefter passerar luften genom ett kolfilter och 

till sist ett HEPA-filter innan den rena luften tillslut blåses ut genom lufthålen i överkåpan. Se 

illustration av luftflödet inuti kåpan i Figurerna 59 och 60. 

 

 

 

 

 
Figur 60: Illustration av luftflödet i kåpan, från sidan   Figur 61: Illustration av luftflödet i kåpan, ovanifrån 

 

 
 Ren luft 

Rökförorenad luft 
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 Design 

Handens form är tänkt att med sina runda former ge ett mjukt vänligt intryck, i enlighet med 

YuMi:s former. Vad gäller färgval har två slutliga förslag tagits fram. 

 

Förslag 1:  

Denna design är med sin grå kåpa tänkt att matcha robotens färg. Underkåpans gulaktiga 

transparenta material inspirerades av de skyddsglasögon som är godkända att användas för att 

skydda ögonen mot blått laserljus.  

 

Förslag 2: 

I detta andra färgförslag är hela kåpan mattsvart, inklusive underkåpan. Den svarta färgen ger 

ett lite hårdare intryck samtidigt som det gör att handen sticker ut och väcker ett intresse hos 

betraktaren 

 

 

 

 
Figur 62: Designförslag 2   Figur 63: Designförslag 1  
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 Vikt 

En utav begränsningarna enligt kravspecifikationen var vikten (maximal total vikt 500g). 

Genom Solidworks “mass properties” anges den beräknade vikten för de enskilda komponenter 

och hela handen ihopsatt i en assembler. Allt eftersom komponenterna införskaffats eller 

tillverkades i fysisk form har dessa vägts och vikten har dokumenterats. På så sätt har vikten 

kunnat hållas under kontroll under hela projektet. Komponenternas vikt visas i tabell 15. 

 
Komponent Vikt enligt SolidWorks (g) Faktisk vikt (g) 

Kylfläns (ink laser och lins) 72 88 

Fläkt 28 42 

Kolfilter 10 7 

HEPA-filter 13 20 

Förfilter 2 3 

Underkåpa 45 30 

Mellankåpa 80 52 

Överkåpa 49 31 

Elektronikfäste 11 9 

Övriga komponenter 113 68 

Hela handen 423 350 
Tabell 15: Komponenternas enskilda och den totala vikten 

 Fäste 

Laserhanden fästs på YuMi:ns vridskiva med fyra M2,5 skruvar. I överkåporna konstruerades i 

CAD urtag för muttrar av storleken M2,5. Fyra stycken M2,5 muttrar monterades i urtagen på 

överkåpans undersida med lim för att göra monteringen med skruvar möjlig. För att underlätta 

montering av laserhanden mot vridskivan sitter en styrpinne i överkåpan som passar in i ett hål 

i vridskivan. Se figur 63 för en utförlig illustration. 

 

 

 

Vridskiva 

Mill-Max 

M2,5 skruvar 

Hål för M2,5 skruvar  

Styrpinne 

Figur 64: Hur handen fästs mot vridskivan 
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 Funktionsprototyp 

Projektet har resulterat i två slutliga prototyper, en visuell prototyp framtagen i SolidWorks 

CAD och en fysisk funktionsprototyp (se Figurerna 63 och 64).  

 

              
Figur 66: Fysisk funktionsprototyp 

 

Som sista steg monterades funktionsprototypen av laserhanden på roboten och provkördes. För 

att verifiera att kraven från den inledande kravspecifikationen uppnåtts genomfördes fem 

slutliga tester. Detta för att se om laserhanden klarade av att skära/gravera dom fem material 

som listats som krav.  

 

Varje materialprov bedömdes efter huruvida det uppnått kravet, hur fint skärsnitt/fina linjer 

lasern gjorde i materialet och hur mycket rök som bildades. Skärsnittet/fina linjer gavs betyget 

”ej godkänt”, ”godkänt” eller ”bra”. 

 

Dom material som testades var: 
➢ Polypropen (PP) 

➢ Hobby kartong 

➢ Trä (hård träfiber) 

➢ Skumgummi 

➢ Gummi (hård) 

➢ Gummi (mjuk) 

Resultaten för varje material listas i tabellerna 16 till och med 21.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 65: CAD modell 
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Hobby kartong 

Detta material gav ett mycket bra resultat. Det hade de finaste skärsnittet samtidigt som lasern 

klarade av att skära materialet med en relativt hög hastighet.  

Materialtjocklek 0,25 mm 

Skärhastighet 10 mm/s 

Färg Svart 

Skärsnitt / Fina linjer Bra 

Krav Skära materialet 

Uppfyllt krav Ja 

Rökutveckling Minimal 
Tabell 16: Resultat kartong 

 

Polypropen 

Plastmaterial av typen polypropen (PP) skar lasern igenom. Detta var det ända materialet som 

gav en synlig rökutveckling.  

 
Figur 69: Laserskär PP   Figur 70: Resultat PP 

Materialtjocklek 0,30 mm 

Skärhastighet 5 mm/s 

Färg Svart 

Skärsnitt / Fina linjer Godkänt 

Krav Skära materialet 

Uppfyllt krav Ja 

Rökutveckling Måttlig 

Tabell 17: Resultat PP 

Figur 68: Laserskär kartong Figur 67: Resultat kartong 
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Skumgummi 

Skumgummit skar lasern med lätthet. 

 
Figur 71: Resultat skumgummi                   Figur 72: Laserskärning skumgummi 

Materialtjocklek 15 mm 

Skärhastighet 5 mm/s 

Färg Svart 

Skärsnitt / Fina linjer Godkänt 

Krav Skära materialet 

Uppfyllt krav Ja 

Rökutveckling Minimal 
Tabell 18: Resultat skumgummi 

 

Trä (hård träfiber) 

Lasern klarade av att gravera det trä som testades. De graverade linjerna på vissa ställen 

skakiga. Detta beror med stor sannolikhet snarare på hur verktyget är definierat i YuMi än på 

någon egenskap hos själva lasern. 

 

 

Materialtjocklek 12 mm 

Skärhastighet 5 mm/s 

Färg Beige 

Skärsnitt / Fina linjer Godkänt 

Krav Gravera 

Uppfyllt krav Ja 

Rökutveckling Minimal 
Tabell 19: Resultat trä 

Figur 74: Laserskärning trä Figur 73: Resultat trä 
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Gummi (hård) 

På detta material gjorde lasern knappt någon åverkan alls. Där lasern hade skurit låg det ett 

svart pulver, men när detta pulver skakats av fanns endast knappt synliga märken kvar. 

 
Figur 75:Laserskärning hårt gummi       Figur 76: Resultat hårt gummi 

Materialtjocklek 1,25 mm 

Skärhastighet 5 mm/s 

Färg Svart 

Skärsnitt / Fina linjer Ej godkänt 

Krav Skära materialet 

Uppfyllt krav Nej 

Rökutveckling Minimal 
Tabell 20: Resultat hårt gummi 

 

Gummi (mjuk) 

Det mjuka gummit hade lasern mer inverkan på än det hårdare, men inte tillräcklig för att 

kravet skulle uppnås. 

 
Figur 77: Laserskärning mjukt gummi           Figur 78: Resultat mjukt gummi 

Materialtjocklek 0,2 mm 

Skärhastighet 5 mm/s 

Färg Beige 

Skärsnitt / Fina linjer Ej godkänt 

Krav Skära materialet 

Uppfyllt krav Nej 

Rökutveckling Minimal 

Tabell 21: Resultat mjukt gummi 
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 ANALYS 

 

 Analys av metoder 

(Karl T. Ulrich, 2012) produktutvecklingsfaser har gett vägledning genom arbetets gång. Även 

om alla stegen i faserna inte har följts till punkt och pricka har dessa bidragit med nödvändiga 

ramar för att skapa en struktur runt arbetet.  

Gantt-schemat (Bilaga 9.3) som uppfördes under projektets första fas (fas0) har gett en visuell 

bild över vilka aktiviteter som behöver utföras. Utfallet av ordningen som aktiviteterna har 

utförts i stämmer dock inte helt överens med planeringen. De aktiviteter som från början 

planerades in i Gantt-schemat har genomförts. Detta kan bero på att ordningen av aktiviteterna 

från början antagits vara linjär, detta stämde inte överens med utfallet där den iterativa 

processen mellan konceptgenerering och testande av koncept tydligt syns. 

 

 Analys av arbetet 

Redan under det första mötet med företaget kom parterna överens om att tonvikten skulle ligga 

i mekaniken runt handen och hur säkerheten skulle lösas rent tekniskt. Intresset låg i att se om 

denna idé var genomförbar i praktiken. Därav har mindre vikt lagts vid själva laserns prestanda. 

Vissa utav kraven i den ursprungliga kravspecifikationen har släppts på allteftersom, så som 

kravet på att det i handen skulle finnas en integrerad säkerhet mot det för ögonen skadliga 

laserljuset. På grund av de lagar som finns med krav på CE-märkt skydd och studentens 

begränsade kunskap valdes detta krav bort. Det kommer att finnas fortsatt krav på att använda 

godkända skyddsglasögon då studenten inte kan garantera säkerheten. Stor vikt har under 

arbetet lagts på förmågan att rena luften från rök och partiklar och utifrån de tester och 

analysverktyg studenten har använt har fullgott resultat uppnåtts. Det har även ägnats mycket 

tid på kravet på att lasern inte avviker från den vertikala positionen, varken från planet eller 

distansen. Detta krav har även det uppnåtts. 

Lasern kommer att med hjälp av Arduino kunna styras från programmet Rapid (det program 

som används för att programmera YuMi). 

När det gällde designen utav laserhanden fanns kravet att handens utseende skall vara 

harmoniskt och överensstämma med YuMi. Detta är en parameter som är svår att mäta, men 

studenten och handledaren på företaget anser att detta krav har uppnåtts. 

Handens totala vikt på 350g, uppfyller begränsningen på <500g. 

 

 Analys av frågeställningar 

Hur skall skadliga partiklar avlägsnas från luften vid laserskärning av plast, gummi, 

skumgummi, kartong och trä? 

En kombination av förfilter, HEPA-filter och kolfilter har visat sig vara tillräckligt för att 

avlägsna rök och partiklar som bildas vid laserskärning. Detta i kombination med en 

45*45*28mm fläkt ger ett fullgott skydd. 

Hur utformas handen på så sätt att en extern skyddskåpa blir överflödig (för att inte skada 

ögonen)? 

Den undre kåpans konformade konstruktion ger ett visst skydd mot att ögat direkt exponeras 

för laserljus. Dock är detta skydd inte tillräckligt då det inte skyddar från reflekterande ljus. På 

grund av detta kommer krav på att använda godkända skyddsglasögon vid användning av 

laserhanden att kvarstå. 

Hur integreras en säkerhetsfunktion som gör att lasern stängs av om handen skulle tilta 

eller avvika från vertikal distans? 

Genom att i handen placera en tilt-sensor och en ToF-sensor som bryter strömmen till lasern då 

handen avviker från vertikalled eller från vertikal distans undviks risken att lasern skadar 

omgivningen. Som extra säkerhet läggs dessa villkor även in i rapidkoden. 
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 Analys av kravspecifikation 

Under detta avsnitt görs i tabell 22 en jämförelse mellan det som från början beskrevs i 

kravspecifikationen och vad som faktiskt uppnåtts. 

 

Krav Resultat 

Lasern ska kunna skära i gummi, kartong, skumgummi och 

plast (ex. PP).  

Har uppnåtts (med undantag 

för gummi) 

Lasern ska kunna gravera i trä. Har uppnåtts 

Skydd mot att laserljus skadar personer i omgivningen. 

 

Har delvis uppnåtts 

Kunna starta, stoppa och styra lasern från Rapid.  Har uppnåtts 

Funktion som tar hand om avgaser och rök. Har uppnåtts 

Säkerhetsfunktion som stänger av lasern om den avviker 

från banan och tiltar.  

Har uppnåtts 

Kunna fokusera laserstrålen. Har uppnåtts 

Designen ska vara harmonisk och matcha roboten. Har uppnåtts 

 

Begränsningar Resultat 

Vikt max 500g Har uppnåtts 

Effekt (Skall kunna drivas av robotens inbyggda 24V 

uttag) 

Har uppnåtts 

Den färdiga laserhanden ska kunna skära i 2D Har uppnåtts 

 

Önskvärt Resultat 

Lasern ska kunna gravera i metall, ex aluminium Har inte uppnåtts 

Dynamisk fläkt beroende på rökutveckling Har inte uppnåtts 

Varningsfunktion om filtret släpper igenom för mycket 

avgaser och behöver bytas 

Har inte uppnåtts 

Snabb-fäste mellan laserhand och robotens drivskiva Har inte uppnåtts 

Lasern ska kunna pulsas med önskvärd frekvens för att 

kunna skapa perforeringar 

Har uppnåtts 

Säkerhetsanordning (t.ex. avståndssensor) som stänger av 

lasern vid avvikelse i vertikal distans från skär-plan 

Har uppnåtts 

Tabell 22: Analys av kravspecifikationen 
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  SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

 Slutsatser 

Slutsatsen av rapporten är att en laser-hand med den integrerade säkerhet som efterfrågades är 

fullt möjlig. Det är dock ännu inte klarlagt huruvida en laserhand till YuMi har något värde på 

marknaden.  

 

Metoderna som har använts under framtagning en av denna laserhand har varit en kombination 

av vetenskapligt erkända metoder och labbtester. Vid labbtesterna har studenten tillsammans 

med företagets handledare tagit fram logiska test- och analysmetoder för det specifika problem 

som avsågs lösas. Hur säkra svar, ur en vetenskaplig synpunkt, dessa metoder ger kan 

studenten i dagens läge inte svara på.  

 

 Rekommendationer 

Detta projekt har begränsats till att i största del omfatta konstruktionen av laserhandens 

säkerhetsfunktioner och till att ta fram en första funktionsprototyp.  

För att ytterligare öka säkerheten och tillgängligheten behövs ett mer omfattade arbete läggas 

på att utveckla mjukvaran. 

För att befästa laserhandens funktion bör vidare undersökningar göras på laserstyrkan som 

används i den nuvarande prototypen (uteffekt på 5,5W). Där flera olika material och 

skärhastigheter bör prövas. 

 

Det finns även utrymme för förbättringar vad gäller tilt-sensorernas placering i elektronikfästet. 

Den variant, med fyra stycken, som nu används ersatte sent i detta projekt en tidigare lösning 

med en enda tilt-sensor som visade sig vara otillräcklig. Därav fanns det inte mycket tid att 

lägga på att omkonstruera elektronikfästet utan fästet för dom nya tilt-sensorerna placerades 

godtyckligt.  

Möjligheten att byta ut dom mekaniska tilt-sensorerna till digitala och ändå uppnå tillräcklig 

säkerhet bör även detta undersöka. En digital tilt-sensor skulle medföra att antalet sensorer kan 

dras ned från fyra till en och att handens tillåtna vinkel kan styras från koden och anpassas efter 

vilket jobb som handen skall utföra. En digital tilt-sensor skulle också öppna upp för den 

rekommenderade forskningsfrågan i nästkommande stycke om 3D skärning. Då ett Arduino 

redan är integrerat i laserhanden så finns redan möjligheterna att installera en digital tilt-sensor 

så länge det kan bevisas att tillräcklig säkerhet kan integreras. (se rubrik 4.2.5.3 för motivering 

till varför mekaniska tilt-sensorer används i detta projekt). 

 

En utav dom första idéerna som uppkom vid inledningen av detta projekt var att undersöka 

möjligheten att laserskära i 3D. På grund av den begränsade tiden som projektet skulle pågå 

bestämdes det dock att detta projekt endast skall omfatta laserskärning i 2D för att se om detta 

var möjligt. Några förslag på vidare forskningsfrågor blir därför: 

 
➢ ”Hur skapas möjligheten att på ett kontrollerat sett laserskära i 3D” 

➢ ”Hur kan laserstrålen kontrolleras på ett sådant sett att laserstrålen endast skär i det önskade 

materialet vid avsaknad av skärbord” 

➢ ”Hur integreras tillräcklig säkerhet i laserhanden så att användaren på ett säkert och riskfritt 

sätt kan använda laserhanden i en kontorsmiljö för att laserskära i 3D?” 

 

Till sist vore det intressant att vid vidare forskning ta med den tredje forskningsfrågan från 

detta projekt ”Hur utformas laserhanden på så sätt att en extern skyddskåpa blir överflödig för 

att inte skada ögonen?”. Detta för att undersöka om det finns något sett att öka säkerheten så 

pass att skyddsglasögon blir överflödiga. 
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 BILAGOR  

 

 Kravspecifikation  

 

Mål: 
➢ Att ta fram en funktionsprototyp som kan skära ut en ”Arne box” ur 1mm plast med perforerade 

bocklinjer. 

Krav:  
➢ Lasern ska kunna skära i gummi med en materialtjocklek på 2mm, cellplast med en 

materialtjocklek på 3mm, skumgummi, plast (ex. PP) med en materialtjocklek på 2mm.  

➢ Lasern ska kunna gravera i trä. 

➢ Skydd mot att laserljus skadar personer i omgivningen. 

➢ Kunna starta och stoppa lasern från Rapid.  

➢ Funktion som tar hand om avgaser och rök. 

➢ Säkerhetsfunktion som stänger av lasern om den avviker från banan och tiltar.  

➢ Lasern ska kunna styras från Rapid.  

➢ Kunna fokusera laserstrålen. 

➢ Designen ska vara harmonisk och matcha roboten. 

Begränsningar: 
➢ Vikt max 500g. 

➢ Effekt (Skall kunna drivas av robotens inbyggda 24V uttag). 

➢ Den färdiga laserhanden ska kunna skära i 2D. 

Önskvärt: 

➢ Lasern ska kunna gravera i metall, ex aluminium. 

➢ Dynamisk fläkt beroende på rökutveckling. 

➢ Varningsfunktion om filtret släpper igenom för mycket avgaser och behöver bytas. 

➢ Snabb-fäste mellan robothand och robotarm. 

➢ Lasern ska kunna pulsas med önskvärd frekvens för att kunna skapa perforeringar. 

➢ Säkerhetsanordning (t.ex. avståndssensor) som stänger av lasern vid avvikelse i vertikal distans 

från skär-plan. 

 

 

Fokus i projektet ska ligga på mekanik och design. 
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 Uppdragsbeskrivning 

 

Möjlighet: YuMi-Robot skall kunna laserskära 

 

Produktbeskrivning 
➢ En laserskärnings-hand till en IRB14000 YuMi-Robot 

Förslag på fördelar 
➢ Ett mindre och enklare alternativ till industriell laserskärning 

➢ Användbar vid prototypframtagning 

➢ Användbar vid gravering 

Nyckelaffärsmål 
➢ Anpassad till en ABB IRB14000 YuMi-Robot 

➢ Säker för kunden att använda 

➢ Designad för att matcha roboten 

Primärmarknad 
➢ ABB 

Sekundärmarknad 
➢ Prototypframtagnings företag 

➢ Gravering av kretskort 

➢ Kunder som redan har en YuMi-robot 

Antaganden och begränsningar 
➢ Ny produkt 

➢ Vikt mindre än 500g 

➢ Kunna erbjuda en säker användning 

➢ Enkel att montera 

Intressenter 
➢ Prototypframtagning 

➢ Kunder som redan innehar en YuMi-robot 
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 Gantt-schema 

 

Projekt YuMi-Laser                    

Av: Åsa Reyier    Planerat      Januari April         Datum: 2018-01-16 

     Milstolpe      Februari Maj           

     Utfall      Mars            

 

Aktivitet     Vecka 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Planering                                               

                                                

Förbereda tester                                             

                                                

Genomföra tester                                             

                                                

Utvärdera tester                                             

                                                

Milstolpe 1                                             

                                                

Skissa upp konceptförslag                                           

                                                

Välja koncept utifrån skisserna                                         

                                                

Milstolpe 2                                             

                                                

Konceptförslag i CAD                                           

                                                

Välj koncept utifrån CAD-modell                                         

                                                

Milstolpe 3                                             
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Bygga prototyp                                             

                                                

Testa prototyp                                             

                                                

Milstolpe 4                                             

                                                

Modifiera/förbättra prototyp                                           

                                                

Testa förbättra prototyp                                           

                                                

Milstolpe 5                                             

                                                

Bygg slutlig funktionsprototyp                                           

                                                

Genomför slutliga tester                                           

                                                

Milstolpe 6                                             

                                                

Skriv rapport                                             

                                                

Lämna rapport för granskning                                           

                                                

Lämna in rapport för bedömning                                         

                                                

Förbered inför redovisning                                           

                                                

Lämna rapport till opponent                                           

                                                

Presentera projektet                                           
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Väga mindre än 500g     • • • • • •   •    
Ta bort rök och avgaser     • • • •            
Skydd mot att laserljus skadar personer i omgivningen     •                  
Säkerhetsfunktion som stänger av lasern om den avviker från banan och tiltar •                      
Kunna starta och stoppa lasern från Rapid                     •  
Designen ska vara harmonisk och matcha roboten                   •    
Ska kunna skära i gummi, cellplast, skumgummi och plast              •          
Ska kunna gravera i trä             •          
Snabb att montera på roboten                 •      
Säkerhetsanordning vid avvikelse i vertikal distans från skär-plan   •                    
Inte bli för varm       •       •        

Behov             
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  Försöksplan 

Test 1  

YuMi:s stadighet (prototyp 1): YuMi skall greppa en laserpekare och föra denna i en rät linje 

över ett mörkt underlag, samtidigt som en kamera fotar med lång slutartid. 

 Material som behöver införskaffas är: 
➢ Laserpekare 

➢ YuMi-robot 

➢ Mörkt underlag (exempelvis svart kartong) 

➢ Systemkamera 

➢ Kamerastativ 

Testet analyseras med hjälp av att visuellt studera bilderna och utifrån dessa göra en 

bedömning. 

Test 2 

Laserns skärkapacitet (prototyp 2): YuMi skall, med lasern fäst på handen, kunna följa en 

enkel förprogrammerad bana och skära i det önskade materialet. 

 Material som behövs för att kunna genomföra detta test är följande: 
➢ Laser 3W 

➢ Fäste för lasern till YuMi 

➢ YuMi-robot 

➢ Hobbykartong 

➢ PLA plastark 

➢ Utsug för rök 

➢ Skyddsglasögon 

Testet utförs med hjälp av SFP (statistisk försöksplanering) och resultatet bedöms utifrån hur 

väl lasern skurit genom materialet och hur fina kanterna på skärsnittet är. Resultatet betygssätts 

med betyg 1 till 5, där 5 är bäst.  

 

Test 3 

Fläktens och kylflänsens förmåga att kyla lasern under körning (prototyp 3): Med hjälp 

av en värmekamera mäts temperaturen på lasern under en körtid på 20 minuter. Testet utförs 

med varierande storlek på fläkt och kylfläns 

 Inför detta test behövs följande material: 
➢ Laser 3W 

➢ Laser 5W 

➢ Värmekamera 

➢ Tidtagarur 

➢ Kylfläns 60mm i diameter 

➢ Kylfläns 45*45mm 

➢ Kylfläns 28mm i diameter 

➢ Fläkt 40*40*10 mm 

➢ Fläkt 45*45*15 mm 

➢ Fläkt 45*45*28 mm 

➢ Provningsprotokoll 

Varje test utförs 3 till 4 gånger, därefter beräknas medeltemperaturen för varje kombination. 

Med hjälp av Excel analyseras sedan resultatet i en graf. 
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Test 4 

Renande av luften från rök och skadliga partiklar (prototyp 4): Effektiviteten av olika 

filtertyper testas genom att lasern skär en kartongbit så att rök bildas, röken sugs upp och 

igenom filtret med en fläkt. För att utvärdera testet använd två metoder:  

Metod 1: En bit vitt toalettpapper fästes i änden av en dammsugare, dammsugaränden placeras 

ovanför fläkten under 1 minut samtidigt som lasern skär kartongbiten. Genom att sedan visuellt 

analysera hur stor mängd sot som samlas på pappret kan vissa slutsatser dras om filtrets 

effektivitet. 

Metod 2: En optisk brandvarnare placeras över fläkten under 1 min, om brandvarnaren utlöses 

ger detta en indikation på att filtret släpper igenom för mycket rök. 

 Material: 
➢ HEPA-filter 

➢ Kolfilter 

➢ Förfilter 

➢ 3W-laser 

➢ 5W-laser 

➢ Någon typ av rör eller tub som kan användas som skorsten 

➢ Kartong 

➢ Dammsugare 

➢ Toalettpapper 

➢ Brandvarnare 

➢ Silvertejp eller liknade för att täta  

➢ Fläkt 45*45*15mm 

➢ Fläkt 45*45*28mm 

➢ Hönsnät 

➢ Buntband  
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 SFP Testprotokoll 

 

 

Faktorförsök Tabell            

              
Polypropen PP 0,45 mm 
 
 

           

 A B C AB AC BC ABC                                          
Obs
erva
tion
er 

        

Nr 1 2 3 4 5 6 7 Ȳ Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

1 - - - + + + - 1,8 1,5 2 2 2 1,5 

2 + - - - - + + 3 3 3 3 3 3 

3 - + - - + - + 1 1 1 1 1 1 

4 + + - + - - - 1,8 1,5 2 2 1,5 2 

5 - - + + - - + 1,6 2 1,5 1,5 1,5 1,5 

6 + - + - + - - 2,9 3 3 2,5 3 3 

7 - + + - - + - 1 1 1 1 1 1 

8 + + + + + + + 1,7 1,5 2 1,5 2 1,5 

Effekter                           

              

              
Polypropen PP 0,5 mm            

 A B C AB AC BC ABC                                          
Obs
erva
tion
er 

        

Nr 1 2 3 4 5 6 7 Ȳ Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

1 - - - + + + - 1 1 1 1 1 1 

2 + - - - - + + 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

3 - + - - + - + 1 1 1 1 1 1 

4 + + - + - - - 1,7 2 1,5 1,5 1,5 2 

5 - - + + - - + 1 1 1 1 1 1 

6 + - + - + - - 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

7 - + + - - + - 1 1 1 1 1 1 

8 + + + + + + + 1,7 2 1,5 1,5 2 1,5 

Effekter                           

              

              
PET 0,75 mm             

 A B C AB AC BC ABC                                          
Obs
erva
tion
er 

        

Nr 1 2 3 4 5 6 7 Ȳ Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

1 - - - + + + - 1 1 1 1 1 1 

2 + - - - - + + 2 2 2 2 2 2 

3 - + - - + - + 1 1 1 1 1 1 

4 + + - + - - - 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1 

5 - - + + - - + 1 1 1 1 1 1 

6 + - + - + - - 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

7 - + + - - + - 1 1 1 1 1 1 

8 + + + + + + + 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Effekter                           
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AxPET 1 mm             

 A B C AB AC BC ABC                                          
Obs
erva
tion
er 

        

Nr 1 2 3 4 5 6 7 Ȳ Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

1 - - - + + + - 2 2 2 2 2 2 

2 + - - - - + + 2 2 2 2 2 2 

3 - + - - + - + 1,5 2 1,5 1,5 1,5 1 

4 + + - + - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

5 - - + + - - + 2 2 2 2 2 2 

6 + - + - + - - 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

7 - + + - - + - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

8 + + + + + + + 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Effekter                           

              

              
Kartong 0,25 mm             

 A B C AB AC BC ABC                                          
Obs
erva
tion
er 

        

Nr 1 2 3 4 5 6 7 Ȳ Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

1 - - - + + + - 3,9 3 4 4 4 4,5 

2 + - - - - + + 4,3 4 4 4 4,5 5 

3 - + - - + - + 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

4 + + - + - - - 2 2 2 2 2 2 

5 - - + + - - + 4 4 4 4 4 4 

6 + - + - + - - 4 4 4 4 4 4 

7 - + + - - + - 2,1 2,5 2 2 2 2 

8 + + + + + + + 2 2 2 2 2 2 

Effekter                           
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 SFP Kuben 

Kuben                

                

                

Polypropen PP 0,45 mm              
 

 
                

                

                

       Bästa medelbetyg:  + - -       

       Slutsats utifrån kuben:       

         A på hög nivå ser ut att genomgående ge ett högre betyg  

         B ser ut att ge ett högre betyg då denna faktor är på låg nivå  

         

C vad gäller denna faktor så ser dess påverkan på betyget ut att 
 vara av låg betydelse 

                

                

                

                

      

 

         

      

 

         

                

                

                
 

 

 

 

                

1 1,7 

1 1,8 

2,9 1,6 

3 1,8 

A 

B 

C 
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Polypropen PP 0,5 mm              
 

 
                

                

                

        Bästa medelbetyg:  + - + och + - -     

        Slutsats utifrån kuben:      

          A på hög nivå ser ut att genomgående ge ett högre betyg 

          B ser ut att ge ett högre betyg då denna faktor är på låg nivå 

          

C vad gäller denna faktor så ser dess påverkan på  
betyget ut att utan betydelse 

                

                

                

                

                

     

 

                                          

                

                

                

                
 

 

 

 

 

 

                

1 1,7 

1 1,7 

2,5 1 

2,5 1 

A 

B 

C 
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PET 0,75 
mm 
                

        Bästa medelbetyg:  + - +      

        Slutsats utifrån kuben:      

          A på hög nivå ser ut att genomgående ge ett högre betyg 

          B ser ut att ge ett högre betyg då denna faktor är på låg nivå 

          

C vad gäller denna faktor så ser dess påverkan på 
 betyget ut att vara av låg betydelse 

                

                

      

 

         

                

                

                

                

                

                

 
 

              

                

                

                

 

 

 

 

 

 

 

 

               

1 1,5 

1 1,4 

2,5 
1 

2 1 

A 

B 

C 
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AxPET 1 mm               
 

 
                

        Bästa medelbetyg:  + - +      

        Slutsats utifrån kuben:      

          A ser ut att vara av låg betydelse   

          B ser ut att ge ett högre betyg då denna faktor är på låg nivå 

          

C vad gäller denna faktor så ser dess påverkan på 
 betyget ut att vara av låg betydelse 

                

                

                

                

     

 

          

                

                

     

 

          

                

 
 

              

                

                

                
 

 

 

 

 

 

                

1,5 
1,5 

1,5 1,5 

2,5 
2 

2 2 

A 

B 

C 
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Kartong 0,25 mm               
 

 
                

         Bästa medelbetyg:  + - -     

         Slutsats utifrån kuben:     

           A på låg nivå ser ut att ge ett lite högre betyg 

           

B ser ut att ge ett högre betyg då denna  
faktor är på låg nivå 

           

C vad gäller denna faktor så ser dess  
påverkan på betyget ut att vara av låg betydelse 

                

                

                

                

     

 

          

      

 

         

                

                

                 

                

                

                

                

                

                

                
 

 

2,1 
2 

2,5 
2 

4 4 

4,3 3,9 

A 

B 

C 
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 SFP Huvud- och samspelsgraf  

Huvud- och samspelsgrafer           

Polypropen PP 0,45 mm            

              
 

               

              

          

 

     

         A- :    1,35 

              

          

 

 

         A+ : 2,35 

           

              

              

              

              

              

              

              
 

 

 

 

 

 

              
 

(1,6 + 1 + 1 + 1,8)

4
=

5,4

4
= 

(2,9 + 1,7 + 3 + 1,8)

4
=

9,4

4
= 

1,35

2,35

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

2,6

Huvudeffekt A

A- A+ 
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         B- : 2,325 

           

          

 

 

         B+ : 1,375 

           

              

              

              

              

              

              
 

               

              

          

 

 

         C- : 1,9 

              

          

 

     

         C+ :    1,8 

              

              

              

              

              

              

2,325

1,375

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

Huvudeffekt B

1,9

1,8

1,5

1,7

1,9

2,1

Huvudeffekt C

(1,8 + 1,6 + 2,9 + 3)

4
=

9,3

4
= 

(1 + 1 + 1,7 + 1,8)

4
=

5,5

4
= 

(1 + 1,8 + 3 + 1,8)

4
=

7,6

4
= 

(2,9 + 1,7 + 1 + 1,6)

4
=

7,2

4
= 

B+ B- 

C+ C- 
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Här väljs att titta närmre på samspelet 
mellan faktorerna A och B, detta då 
dessa såg ut att vara av störst betydelse 
efter att kuben analyserats.              

              
 

               

              

              

              

         A konstant låg: 
 

 

          B- : 1,7 

           

 

 

          B+ : 1 

              

         A konstant hög: 

 

 

          B- : 2,95 

           

 

    

          B+ :   1,75 

              

              

 

     

Utifrån grafen kan inget tydligt samspel utläsas. 

 

1,7

1

2,95

1,75

0,5

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

Samspelseffekt AB

A låg

A hög

(1,8 + 1,6)

2
=

3,4

2
= 

(1 + 1)

2
=

2

2
= 

(3 + 2,9)

2
=

5,9

2
= 

(1,8 + 1,7)

2
=

3,5

2
= B+ B- 
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 SFP Effektberäkning  

 

Effekter       

        

        

EffA =  

 

  

  

EffB = 

 

        

EffC =    

   

        

EffAB =    

   

        

EffAC =     

    

     

EffBC =    

    

        

EffABC =     

    

        

        

        

Plottning       

        

j 1 2 3 4 5 6 7 

Mj 12,50% 25% 37,50% 50% 62,50% 75% 87,50% 

Eff -0,95 -0,25 -0,1 -0,05 0 0,05 1 

Faktor B AB C ABC AC BC A 

(−1,8+3−1+1,8−1,6+2,9−1+1,7)

4
=

4

4
 = 1 

(−1,8−3+1+1,8−1,6−2,9+1+1,7)

4
 = 

−3,8

4
= -0,95 

(−1,8−3−1−1,8+1,6+2,9+1+1,7)

4
 = 

−0,4

4
= −0,1 

(1,8−3−1+1,8+1,6−2,9−1+1,7)

4
 = 

−1

4
= −0,25 

(1,8−3+1−1,8−1,6+2,9−1+1,7)

4
 = 

0

4
= 0 

(1,8+3−1−1,8−1,6−2,9+1+1,7)

4
 = 

0,2

4
= 0,05 

(−1,8+3+1−1,8+1,6−2,9−1+1,7)

4
 = 

−0,2

4
= -0,05 
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 SFP Normalplottning 
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 Testprotokoll värmetest        
Värmetest 
3W-laser         

          

  Laser med fläkt       

          

  Test nr Starttemp [°C] 1 min [°C] 3 min [°C] 5 min [°C] 
10 min 
[°C] 

15 min 
[°C]  

  1 21  27,9 28,5 30,5 -  

  2 24,4 25,6 28,6 28,7 29,8 -  

  3 24,5 25,7 27,4 28,2 29,5 -  

  4 24,5 25,9 27,5 28,5 29,3 29,8  

  5 24,6 25,9 27,5 28,5 29,4 29,7  

  

 

 

        

  Kylfläns med fläkt       

          

  Test nr Starttemp [°C] 1 min [°C] 3 min [°C] 5 min [°C] 
10 min 
[°C] 

15 min 
[°C]  

  6 - 26,8 28 29,5 29,6 -  

  7 24,6 26,4 28,1 29,7 29,8 -  

  8 24,7 25,5 27 28 29,2 -  

  9 24,8 25,6 27,2 28,5 29 29,7  

  10 25 25,5 27,2 28,1 29,3 29,5  
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Laser utan fläkt       

          

  Test nr Starttemp [°C] 1 min [°C] 3 min [°C] 5 min [°C] 
10 min 
[°C] 

15 min 
[°C] 20 min [°C] 

  11 24,6 26,3 29,5 31,2 35 37,7 38,8 

  12 24 25,8 28,5 30,8 34,9 37,3 37,5 

  13 24,7 26,3 29,1 31,3 35 - - 

  14 23,8 25,7 28,6 30,7 34,7 - - 

  15 - - - - - - - 

          

  Kylfläns utan fläkt       

          

  Test nr Starttemp [°C] 1 min [°C] 3 min [°C] 5 min [°C] 
10 min 
[°C] 

15 min 
[°C] 20 min [°C] 

  16 25,1 25,9 28,6 31,3 35,1 37,6 37,9 

  17 24 25,5 28,2 30,2 34,9 37,1 - 

  18 24,7 25,9 28,4 31 34,1 - - 

  19 24,3 25,4 28,2 30,2 34,4 - - 

  20 - - - - - - - 
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Medeltemperatur laser med fläkt 

Tid [min] 0 1 3 5 10 15  
Temperat

ur [°C] 24,50 25,78 27,75 28,48 29,50 29,75  

Test nr 2. 3. 4. 5 2. 3. 4. 5 2. 3. 4. 5 2. 3. 4. 5 2. 3. 4. 5 
2. 3. 4. 

5  

        

Medeltemperatur kylfläns med fläkt     

Tid [min] 0 1 3 5 10 15  
Temperat

ur [°C] 24,78 25,75 27,38 28,58 29,33 29,60  
Test nr 7.8.9.10 7.8.9.10 7.8.9.10 7.8.9.10 7.8.9.10 9. 10  

        

Medeltemperatur laser utan fläkt     

Tid [min] 0 1 3 5 10 15 20 

Temperat
ur [°C] 24,28 26,03 28,93 31,00 34,90 37,50 38,15 

Test nr 11.12.13.14 11.12.13.14 11.12.13.14 11.12.13.14 11.12.13.14 11.12 11.12 

        

Medeltemperatur kylfläns utan fläkt     

Tid [min] 0 1 3 5 10 15 20 

Temperat
ur [°C] 24,53 25,68 28,35 30,68 34,63 37,35 37,90 

Test nr 16.17.18.19 16.17.18.19 16.17.18.19 16.17.18.19 16.17.18.19 16.17 16 
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Värmetest 5W laser       
Värmetest 
2         

  Laser med 15mm fläkt      

  Test nr Starttemp [°C] 1 min [°C] 3 min [°C] 5 min [°C] 10 min [°C] 15 min [°C] 20 min [°C] 

  21 26,8 30 32,8 33,8 35,3 35 35,3 

  22 24,8 27,7 30,7 31,6 32,2 32,5 33 

  23 26,4 29,1 31,2 32 32,2 33,2 33,4 

  24 - - - - - - - 

  25 - - - - - - - 

          

  Kylfläns 45*45mm med 15mm fläkt     

  Test nr Starttemp [°C] 1 min [°C] 3 min [°C] 5 min [°C] 10 min [°C] 15 min [°C] 20 min [°C] 

  26 26,6 27,2 31,7 33,2 33,2 34,9 35 

  27 25,2 27,6 30,4 31,2 32,4 32,7 32,7 

  28 26,6 28,8 30,9 31,8 31,8 32,9 33 

  29 - - - - - - - 

  30 - - - - - - - 

          

  Laser med 28mm fläkt, kylfläns 45*45 mm    

  Test nr Starttemp [°C] 1 min [°C] 3 min [°C] 5 min [°C] 10 min [°C] 15 min [°C] 20 min [°C] 

  31 24,1 24,6 26,8 27 26,9 27,2 27,9 

  32 22,6 25,7 27,1 27,6 27,7 27,8 27,7 

  33 23,8 25,8 27,3 27,6 27,7 27,7 27,7 

  34 - - - - - - - 

  35 - - - - - - - 

  

 

        

       



86 (99) 

Kylfläns 45*45mm med 28mm fläkt 

          

  Test nr Starttemp [°C] 1 min [°C] 3 min [°C] 5 min [°C] 10 min [°C] 15 min [°C] 20 min [°C] 

  36 23,9 25,1 26,2 26,9 26,7 26,9 27 

  37 22,5 24,9 25,9 27 27,2 27,2 27,2 

  38 23,6 24,7 26 26,8 27,1 26,7 27 

  39 - - - - - - - 

  40 - - - - - - - 

          

  Laser med 28mm fläkt, kylfläns 28 mm i diameter   

          

  Test nr Starttemp [°C] 1 min [°C] 3 min [°C] 5 min [°C] 10 min [°C] 15 min [°C] 20 min [°C] 

  31 21,5 25,5 29,2 27 23,2 27,5 25,1 

  32 23 24,7 28,1 26,6 29,6 30,7 30,7 

  33 21,6 23 24,7 26,1 27,2 28,7 30 

  34 - - - - - - - 

  35 - - - - - - - 

          

  Kylfläns 28mm i diameter med 28mm fläkt    

          

  Test nr Starttemp [°C] 1 min [°C] 3 min [°C] 5 min [°C] 10 min [°C] 15 min [°C] 20 min [°C] 

  36 21,5 24,3 28,2 28,5 30,1 29,5 30,5 

  37 22,3 24,5 26,8 30,9 30 29,6 29,1 

  38 21,7 24,1 27,1 28,2 30,4 29,6 28,8 

  39 - - - - - - - 

  40 - - - - - - - 
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Medeltemperatur laser med 15mm fläkt     

Tid [min] 0 1 3 5 10 15 20 

Temperatur [°C] 26,00 28,93 31,57 32,47 33,23 33,57 33,90 

Test nr 21. 22. 23 21. 22. 23 21. 22. 23 21. 22. 23 21. 22. 23 21. 22. 23 21. 22. 23 

        

        

Medeltemperatur kylfläns 45*45mm med 15mm fläkt   

Tid [min] 0 1 3 5 10 15 20 

Temperatur [°C] 26,13 27,87 31,00 32,07 32,47 33,50 33,57 

Test nr 26. 27. 28 26. 27. 28 26. 27. 28 26. 27. 28 26. 27. 28 26. 27. 28 26. 27. 28 

        

        

Medeltemperatur laser med 28mm fläkt     

Tid [min] 0 1 3 5 10 15 20 

Temperatur [°C] 23,50 25,37 27,07 27,40 27,43 27,57 27,77 

Test nr 31. 32. 33 31. 32. 33 31. 32. 33 31. 32. 33 31. 32. 33 31. 32. 33 31. 32. 33 

        

        

Medeltemperatur kylfläns 45*45mm med 28mm fläkt   

Tid [min] 0 1 3 5 10 15 20 

Temperatur [°C] 23,33 24,90 26,03 26,90 27,00 26,93 27,07 

Test nr 36. 37. 38 36. 37. 38 36. 37. 38 36. 37. 38 36. 37. 38 36. 37. 38 36. 37. 38 
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Medeltemperatur laser med 28mm fläkt     

Tid [min] 0 1 3 5 10 15 20 

Temperatur [°C] 22,03 24,40 27,33 26,57 26,67 28,97 28,60 

Test nr 31. 32. 33 31. 32. 33 31. 32. 33 31. 32. 33 31. 32. 33 31. 32. 33 31. 32. 33 

        

        

Medeltemperatur kylfläns 45*45mm med 28mm fläkt   

Tid [min] 0 1 3 5 10 15 20 

Temperatur [°C] 21,83 24,30 27,37 29,20 30,17 29,57 29,47 

Test nr 36. 37. 38 36. 37. 38 36. 37. 38 36. 37. 38 36. 37. 38 36. 37. 38 36. 37. 38 
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 Material kompatibla med laserskärning 

 
➢ Trä 

➢ Papper 

➢ Flexibel magnet 

➢ Textilier 

➢ Syntetisk marmor 

➢ Gummi 

➢ Visa typer av glas 

➢ Keramik 

➢ Polypropylene (PP) 

➢ Poly methyl methacrylate (PMMA) 

➢ Polycarbonate (PC) 

➢ Polyethylene terephthalate glycol (PETG) 

➢ Carbon fibre 

➢ Polyamide (PA) 

➢ Polyoxymethylene (POM) 

➢ Polystyrene (PS) 

➢ Stål 

(Metaller med en reflekterande yta, tex aluminium och koppar, kan vara svårare att 

laserskära). 
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 Kylfläns 
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 Kopplings-schema 
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 BOM 
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ITEM NO. PART NUMBER DESCRIPTION QTY. 

1 fäste_4sidor Elektronikfäste 1 

2 relämodul_arduino Relä 1 

3 omvandlare_adwino 24V till 5V 1 

4 Regulator 24V yill 12V 1 

5 arduino Arduino mini 1 

6 fläkt   1 

7 drivelekronik   1 

8 underkåpa_urtag Underkåpa 1 

9 kylfläns   1 

10 kolfilter   1 

11 HEPA-filter   1 

12 nät Förfilter 1 

13 lins   1 

14 Laser 5,5W 1 

15 ToF Time of Flight avstånds-sensor 1 

16 drivskiva_YuMi   1 

17 ISO 7047 - M2.5 x 25 - Z - 25N   4 

18 ISO 8734 - 1 x 10 - A - St   2 

19 ISO 7046 -1 - M2.5 x 10 - Z - 10N   4 

20 ISO 7045 - M2 x 16 - Z - 16N   2 

21 ISO 7045 - M2 x 20 - Z - 20N   6 

22 ISO - 4032 - M2 - W - N   8 

23 kåpa-höger Mellankåpa del 1 1 

24 kåpa Mellankåpa del 2 1 

25 överdel Överkåpa del 1 1 

26 matrixkort_mill-max   1 

27 Mill-Max   1 

28 överdel_urtag Överkåpa del 2 1 

29 
B18.6.7M - M2.5 x 0.45 x 8 Type  

I Cross Recessed FHMS --8N 
  2 

30 
B18.2.4.1M - Hex nut, Style 1,   

M2.5 x 0.45 --D-N 
  6 

31 
B18.2.4.1M - Hex nut, Style 1,   

M3 x 0.5 --D-N 
  4 

32 ISO 2338 - 2 m6 x 10 - St   1 

33 Tilt-sensor   4 
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 Överkåpa del 1 
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 Överkåpa del 2 
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 Mellankåpa del 1 
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 Mellankåpa del 2 
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 Underkåpa 
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 Elektronikfäste 

 


