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Abstract
A problem of basic physics education in schools is that gravitation constantly
interferes with experiments and demonstrations, making it difficult for students to
understand Newton's first and second laws. The goal of this project is to improve
the physics education in colleges and universities. To solve the problem we created
a demonstration system that effectively demonstrates an inertial reference frame
and Newton's second law by driving a specially designed train with constant
velocity or constant acceleration. Students are able to perform three different
experiments which are controlled via a webpage or by remote control, and analyse
the output through plotted graphs. After extensive testing, the train and
experiments proved successful and we concluded that physics education can be
effectively improved with the help of practical experiments that students
themselves can perform.
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Sammanfattning
Ett problem för den grundläggande fysikundervisningen i skolan är att tyngdkraften
ständigt stör experiment och demonstrationer, vilket gör det svårt för eleverna att
förstå Newtons första och andra lag. Målet med projektet är att förbättra
fysikundervisningen på högskolans bastermin. För att lösa problemet skapade vi en
demonstrationsanläggning som effektivt demonstrerar inertialsystem och Newtons
andra lag genom att köra ett specialkonstruerat tåg med konstant hastighet eller
konstant acceleration. Eleverna har möjlighet att utföra tre olika experiment som
styrs via en webbsida eller fjärrkontroll och analysera utgången genom grafer som
ritas upp. Lösningen testades med mycket gott resultat. Slutsatsen är att man på
ett effektivt sätt kan förbättra fysikundervisningen med hjälp av praktiska
experiment som eleverna själva kan utföra.
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1 Inledning
Ett problem för den grundläggande fysikundervisningen i skolan är att tyngdkraften
ständigt stör experiment och demonstrationer, eftersom den påverkar alla föremål
i vardagen. Därför kan det vara svårt för eleverna att förstå Newtons första och
andra lagar. Det är till exempel svårt att åskådliggöra skillnaden mellan en rörelse
med konstant hastighet och en accelererad rörelse. Är det möjligt att utveckla ett
system som löser problemet?
Därför är syftet med projektet att skapa en demonstrationsanläggning för grundläggande fysikundervisning. Detta skapar en möjlighet att med hjälp av en specialkonstruerad vagn på ett lättåskådligt sätt demonstrera inertialsystem och Newtons
andra lag. Vagnen ska kunna köras med konstant hastighet eller konstant
acceleration. Därigenom kan man underlätta för eleverna att förstå Newtons första
och andra lagar.
Projektet hade följande krav: Vagnen ska kunna köra i konstant hastighet och med
konstant acceleration. En pendel ska användas för att demonstrera Newtons första
och andra lag. Det ska vara möjligt att skapa grafer över vagnens och pendelns
rörelser. En kamera ska kunna live-streama och filma experimenten. Ett användargränssnitt ska möjliggöra styrning av vagn, kontroll och studie av experiment, samt
kamerans inställningar.
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2 Bakgrund
Pasco är ett företag som utvecklar innovativa teknologiska lösningar för olika
utbildningsnivåer [1]. Några av Pascos demonstrationsanläggningar visar Newtons
andra lag och en av dessa är PAScar Dynamics System [2]. Syftet med experimentet
är att verifiera Newtons andra lag med hjälp av en PAScar, som består av en vagn,
en trissa med klämma, en hängande massa, ett stoppur och en ca 2 meter lång
tråd, vilket framgår av nedanstående figur.

Figur 1. Diagram på experimentet.
För en vagn med massan 𝑚1 på en horisontell bana med en tråd fäst över en trissa
till den hängande massan 𝑚2 (se figur 1) är nettokraften 𝐹 på hela systemet vikten
av den hängande massan gånger tyngdkraften (𝐹 = 𝑚2 𝑔, förutsatt att friktionen är
försumbar). Enligt Newtons andra lag motsvarar nettokraften 𝑚𝑎, där 𝑚 är den
totala massan, vilket i detta fall är 𝑚1 + 𝑚2 , som accelereras med accelerationen
𝑎. I experimentet kontrollerar man om 𝑚1 𝑔 = (𝑚1 + 𝑚2 )𝑎, som förutsägs i teorin.
För att avgöra accelerationen släpps vagnen från vila och tiden (𝑡) det tar för den
1
att förflytta sig en visst sträcka (𝑑) mäts. Eftersom 𝑑 = (2)𝑎𝑡 2 så kan accelerationen beräknas med hjälp av ekvationen 𝑎 = 2𝑑/𝑡 2 .
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3 Teori
3.1 Newtons andra lag (rörelsemängdslagen)
“Förändringen av rörelse är alltid proportionell mot den applicerade drivkraften
och har samma riktning som den applicerade kraften.”[3]
En partikel accelererar när den blir utsatt för en obalanserad kraft enligt Newtons
andra lag. För att verifiera relationen mellan storheterna kraft och acceleration
som finns i Newtons andra lag behöver man utföra experiment. Ett optimalt
experiment involverar en kraft och en acceleration utan felmarginaler. När en
masspartikel utsätts för en kraft och man sedan mäter dess acceleration så ger
förhållandet 𝐹/𝑎 ett värde 𝐶. Upprepningar av experimentet med olika krafter ska
ge samma 𝐶 - värde [4].
Egenskapen 𝐶 hos partikeln kallas tröghet, som är motståndet till förändringar i
hastigheten. Ett föremål som har stor tröghet ger liten acceleration vid en given
kraft och ett föremål med liten tröghet resulterar i högre acceleration vid samma
kraft. Massa, 𝑚, används som ett kvantitativt mått på tröghet och ingår i
kraftekvationen, Newtons andra lag, som anger förhållandet mellan kraft,
acceleration och massa.
𝐹 = 𝑚𝑎

(ekvation 1)

I ekvation 1 är 𝐹 den kraft som ger en kropp med massan 𝑚, accelerationen 𝑎.

3.2 Inertialsystem
Ett koordinatsystem där Newtons första lag gäller kallas ett inertialsystem.
Newtons första lag, som även kallas tröghetslagen, säger att så länge vektorsumman av alla yttre krafter som verkar på en kropp är noll, eller specialfallet då
inga krafter alls verkar på kroppen, förblir den i vila eller i likformig rörelse. För
att ett experiment ska vara optimalt krävs det att mätningarna görs i förhållande
till ett fixt inertialsystem [5]. Ett exempel (en approximation) på ett sådant
experiment är ett system där en lastbil kör med konstant hastighet i en bestämd
riktning. Föremål som finns i lastbilen befinner sig i ett fixt koordinatsystem i
förhållande till lastbilen, på samma sätt som lastbilen i sin tur befinner sig i ett fixt
geografiskt koordinatsystem.

3.3 Friktion
Friktion är en bromsande kraft som motverkar att två intilliggande föremål
förflyttar sig i förhållande till varandra, oavsett om de är fasta substanser, vätskor
eller gasmolekyler [6]. Det finns alltid en friktionskraft mellan två kroppar som är i
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kontakt med varandra och den är alltid parallell mot kontaktytan [7]. För att en
kropp skall förflyttas behöver den bli påverkad av en kraft. När man flyttar (eller
försöker att flytta) en kropp i förhållande till en annan kropp så motverkar
sammankopplingen den applicerade kraften.
För att förstå friktionens ursprung och orsaken till att friktionskraften uppstår kan
vi tänka oss två bitar sandpapper som gnuggas mot varandra. Då märker man att
rörelsen går trögt eftersom de båda ytornas ojämnheter blir låsta i varandra.
Detsamma är fallet med glasskivor, pappersark, men också helt olika material, som
en träplanka på ett betonggolv, bildäck på vägbanan, etc. Sammankoppling
(låsning) sker även mellan två väl polerade ytor, men på en mikroskopisk nivå.
Friktionen gör också att vi kan gå utan att halka, men samtidigt hindrar den oss
från att förflytta oss så snabbt som vi kanske skulle vilja.
Anta att man applicerar ett horisontellt tryck mot en stor låda med en kraft på 10
Newton för att flytta den över golvet. Möjligheten finns att lådan inte rör sig utan
är kvar på samma plats. En statisk friktionskraft mellan golvets yta och lådans yta
kan göra att lådan inte rör sig, utan blir kvar på samma plats (se figur 2). Den
statiska friktionskraften balanserar den applicerade kraften så att lådan förblir
stationär. När lådan utsätts för en kraft på 10 Newton har den statiska
friktionskraften en magnitud på 10 Newton. Det finns en maximal gräns för
vilofriktionen, som måste överskridas för att objektet ska kunna flytta sig.

Figur 2. Statisk friktion förhindrar att lådan sätts i rörelse i förhållande till golvet
(se exemplet i texten ovan) när den utsätts för en horisontell kraft, I figuren är
m lådans massa och g är tyngdaccelerationen.
Formeln för statisk friktion är:
𝐹𝑠 = µ𝑠 𝑁

(ekvation 2)

𝐹𝑠 är den statiska friktionen, µ𝑠 är koefficienten för statisk friktion och 𝑁 är objektets
normalkraft. I allmänhet är värden för statiska friktionskoefficienter större än värden
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för glid- och rullfriktionskoefficienter för samma två ytor. Således krävs det oftast
mer kraft för att försätta ett föremål i rörelse än det gör för att upprätthålla
rörelsen när den väl har påbörjats.
Rullfriktion är en kraft som motsätter sig den rullande rörelsen av ett objekt [8] (se
figur 3). Den uppstår när ett runt föremål rullar på en yta och orsakas främst av
föremålets (hjulets) och/eller underlagets deformation. Andra faktorer som
påverkar rullfriktionen är ytans material och det rullande objektets material, vikt,
radie och fart framåt.
Formeln för rullfriktion är:
𝐹𝑟 = µ𝑟 𝑊

(ekvation 3)

𝐹𝑟 är motståndskraften mot den rullande rörelsen vid rullfriktion. µ𝑟 är en konstant,
som kallas koefficienten för rullfriktion för de ytor som har kontakt vid rullningen.
W är det rullande objektets totala vikt som även innefattar rullmekanismen.

Figur 3. Rullfriktion som uppstår när ett objekt rullar.

3.4 Reglerteknik
Reglerteknik handlar om att reglera objekt för att få ett önskat beteende. De
objekt som man vill reglera kan vara system, som till exempel bilar, flygplan,
människokroppen, osv. Sådana system vill man påverka på ett önskvärt sätt, till
exempel en bil som ska svänga när man vrider på ratten eller magsäckens
saltsyrehalt som sänker matens pH-värde när man äter [9].
De här systemen kan påverkas på olika sätt, som till exempel att bilen påverkas av
rattens utslag och magsäckens saltsyra ändrar matens pH-värde olika mycket
beroende på vad man äter. De påverkande storheterna kallas styrsignaler
(rattutslag) respektive störsignaler (matintag) och med hjälp av reglertekniken kan
man bestämma styrsignalerna för att få systemet att bete sig på ett önskat sätt.
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Reglerproblemet och dess principer

Figur 4. Reglersystem. Ett principsystem 𝑆, där 𝑢 är styrsignal,
𝑦 är utsignal, och 𝑣 en störsignal
Man kan beskriva reglerproblemet med hjälp av figur 4 som visar ett objekt
(system), vilket man vill påverka på ett önskat sätt. Systemet kan påverkas genom
insignaler/styrsignaler (𝑢) och man får information från systemet genom
utsignaler/mätsignaler (𝑦). För en bil är trycket på gaspedalen exempel på en
insignal med motsvarande utsignal i form av en hastighetsvektor. Insignaler och
utsignaler är inte de enda signaler som påverkar systemet. Störsignaler (𝑣) är
kanske inget man själv väljer, som exempelvis en bil som påverkas av störsignaler i
form av motvind eller vägens lutning.
Syftet med systemet brukar vara att så långt som möjligt följa ett önskat
beteende, en referenssignal/börvärde (𝑟). Exempelvis en bil som ska följa en väg,
vilket motsvarar referenssignalen och då vill man att insignalerna håller bilen så
nära referensvägen som möjligt.
För att få systemet att bete sig som man vill kan man formulera en reglerstorhet,
som man sedan använder för att ställa krav på systemet. Utsignalen består av
reglerstorheten plus mätfelet. För att lösa reglerproblemet kan man använda en
regulator som beräknar den bästa möjliga styrsignalen med hjälp av mätsignalerna
så att systemet beter sig som önskat. Man kan lättare förstå dessa termer med ett
exempel på pooluppvärmning:
𝑇𝑢𝑡𝑒 : Temperaturen utanför bassängen är störsignalen 𝑣
𝑇: Bassängtemperatur är utsignalen 𝑦
𝑃: Effekten i värmepumpen är styrsignalen 𝑢
𝑇𝑟 : Den önskade bassängtemperaturen är referenssignalen 𝑟
Utsignalen (𝑇) ska vara så nära referenssignalen (𝑇𝑟 ) som möjligt genom att man
bestämmer styrsignalen (𝑃). Det finns olika principer för att uppnå detta.
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Öppen styrning

Figur 5. Öppet styrt reglersystem. Ett principsystem 𝑆, där 𝑢 är styrsignal,
𝑦 är utsignal, 𝑣 en störsignal, regulator 𝑅, och referenssignal 𝑟.
Principen för öppen styrning (se figur 5) är att räkna ut hur styrsignalen påverkar
utsignalen för att sedan beräkna vilken styrsignal som krävs för att utsignalen ska
bli lika med referenssignalen. Värdet 𝑢 = 𝑢(𝑟) kan beräknas med hjälp av en
regulator(𝑅). Detta innebär att man inte känner till systemets aktuella utsignal
under användning.
Ett exempel är det föregående om pooluppvärmning där man i stället försöker styra
bassängtemperaturen med hjälp av en formel som anger vilken effekt värmepumpen kräver i förhållande till den aktuella omgivningstemperaturen och den
önskade bassängtemperaturen:
𝑃 = 𝑥 ⋅ 𝑇𝑟 − 𝑦 ⋅ 𝑇𝑢𝑡𝑒

(ekvation 4)

Reglersystemet kan fungera som förväntat så länge det inte finns störningar och
förhållandet är desamma som när formeln beräknades. Exempel på störningar kan
vara när det finns många personer i bassängen som bidrar med kroppsvärme och
höjer temperaturen. Öppen styrning har därför nackdelar som känslighet för
störningar och fel i regulatorns formel. För att kompensera för störningar använder
man i moderna styrsystem en form av reglering med återkoppling.
Återkoppling

Figur 6. Ett återkopplat reglersystem G, där u är styrsignal,
y är utsignal, och H är återkoppling.
Till skillnad från öppen styrning så använder man utsignalen för att styra
insignalen. Med hjälp av föregående exempel kan man lättare förstå hur

9

Teori

Newtons andra vagn

återkoppling fungerar:
Värmepumpen är på om 𝑦 < 𝑟
Värmepumpen är av om 𝑦 > 𝑟
Det finns två typer av återkopplade system, positiv och negativ återkoppling. I ett
positivt återkopplat system (H=1 i figur 6) så ligger insignalen och utsignalen i fas
med varandra, vilket kan leda till resonans om återkopplingen är tillräckligt stor
eftersom utsignalen förstärker insignalen. Negativ återkoppling (H=-1 i figur 6)
uppstår när utsignalen matas tillbaka på ett sätt som brukar minska fluktuationerna
i systemet, oavsett om de orsakats av förändringar i insignalen eller andra
störningar.
Det finns flera fördelar med återkoppling. Man behöver inte veta exakt hur
systemet fungerar eftersom det tar hänsyn till störningarna som påverkar insignalen
även om de inte kan mätas, och instabila system kan stabiliseras. Nackdelen med
återkoppling är att systemet kan bli instabilt om det är olämpligt återkopplat. Ett
exempel på detta har nästan alla träffat på när en högtalare och en mikrofon
kommer för nära varandra och förstärker varandra, vilket ger så kallad rundgång
(akustisk återkoppling) då högtalaren ger ifrån sig ett obehagligt oljud.
PID-regulator

Figur 7. PID-regulator. Ett principsystem G, där u är styrsignal,
y är utsignal, r är referenssignalen, och PID är regulatorn.
Den vanligaste regulatorn i industrin är PID-regulatorn. PID är akronym för
proportionell, integrerande, och deriverande reglering, vilket är principerna för
återkoppling (se figur 7). I P-reglering använder man utsignalen för att bestämma
styrsignalen i ett återkopplat system med hjälp av reglerfelet: 𝑒(𝑡) = 𝑟(𝑡) − 𝑦(𝑡),
dvs att insignalen blir en funktion av reglerfelet, 𝑢(𝑡) = 𝑔(𝑒(𝑡)). Funktionen kan
skrivas linjärt som följer:
𝑢(𝑡) = 𝐾𝑃 𝑒(𝑡) + 𝑢𝑜

(ekvation 5)

Där 𝐾𝑝 är proportionalitetskonstanten och 𝑢𝑜 motsvarar insignalen när det inte
finns några störningar i systemet.
Problemet med P-reglering är att den inte kan eliminera vissa störningar
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(konstantfel). För att minska problemet lägger man ofta till en integrerande del.
Integralen i en PID-regulator är summan av felet över tiden och anger den
ackumulerade förskjutning som redan tidigare borde ha rättats till. Det
ackumulerade felet multipliceras sedan med den integrala förstärkningen
(koefficienten 𝐾𝐼 ) och läggs till PI-regulatorns utsignal, vilken blir som följer:
𝑡

𝑢(𝑡) = 𝑢𝑜 + 𝐾𝑃 𝑒(𝑡) + 𝐾𝐼 ∫0 𝑒(𝜏)𝑑𝜏

(ekvation 6)

Den ökade förstärkningen av koefficienterna 𝐾𝑃 och 𝐾𝐼 leder till att utsignalen
börjar självsvänga. Fenomenet kallas instabilitet och detta beteende beror på att
förändringar av insignalen inte syns direkt på utsignalen så när insignalen fortsätter
att ändras beroende på felet kan det resultera i att man överkompenserar. Det
betyder att felet blir ännu större och utsignalen överskrider det önskade värdet.
För att få ökad stabilitet kan man använda felets derivata. Derivatan beräknas
genom förändringar i felet över tiden och multipliceras sedan med den deriverade
koefficienten 𝐾𝐷 . På så sätt kan man förutse framtida reglerfel genom att ta
hänsyn till redan uppmätta felförändringar. Då blir utsignalen på en PD-regulator
följande:
𝑑

𝑢(𝑡) = 𝑢𝑜 + 𝐾𝑃 𝑒(𝑡) + 𝐾𝐷 𝑑𝑡 𝑒(𝑡)

(ekvation 7)

Lägger man ihop den proportionella, integrerande och deriverande regulatorn så
får man vad som kallas en PID-regulator och utsignalen blir som följer:
𝑡

𝑑

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑃 𝑒(𝑡) + 𝐾𝐼 ∫0 𝑒(𝜏)𝑑𝜏 + 𝐾𝐷 𝑑𝑡 𝑒(𝑡)

(ekvation 8)

Med olika val av koefficienterna 𝐾𝑃 , 𝐾𝐼 och 𝐾𝐷 kan regulatorn bete sig på olika sätt.
En stor 𝐾𝑃 resluterar i en snabbare regulator men med sämre stabilitet. Användning
av integraldelen kan leda till översvängningar och instabilitet.

3.5 Roterande Pulsgivare
En roterande pulsgivare (Rotary Encoder), även kallad axelkodare, är en elektromekanisk komponent som ofta är monterad på en motors utgångsaxel och används
för att mäta axelns rotationshastighet eller vinkelposition. Det finns huvudsakligen
två typer av roterande pulsgivare, nämligen inkrementella (relativa) och absoluta
pulsgivare, som skiljs åt med avseende på deras utsignaler.
Den inkrementella pulsgivaren använder två kanaler, A och B, vilka ger varsin
kvadratursignal (pulståg med fyrkantspulser) som båda motsvaras av en
inkrementell förändring i position [10]. De båda utsignalerna har 90 graders
fasförskjutning i förhållande till varandra och ger information om axelns
rörelseriktning. Denna kan behandlas av annan elektronik, exempelvis en
mikroprocessor, för att få fram information som hastighet, antal pulser, riktning
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och position. Ibland har pulsgivaren även en tredje kanal (ofta kallad Z) som ger en
utsignal bestående av en enda puls per varv, vilket ger en referenspunkt.
Motoraxelns rotationshastighet motsvaras av pulsernas frekvens eftersom
utsignalernas tillstånd ändras från låg till hög, eller tvärtom, varje gång axeln vrids
lite grann [11].
En roterande absolut pulsgivare ger istället ett digitalt (binärt) kodat ord som
utsignal och varje specifik position inom ett varv motsvaras av ett unikt ord. Detta
gör att axelns absoluta position kan bestämmas, därav den absoluta pulsgivarens
namn. Positionerna fås genom att pulsgivaren har en skiva med många unika spår
och åtskilliga detektorer. De två standardformaten som ordet på utsignalen kan få
är graykod och vanlig binärkod. Graykod, som även kallas reflekterad binärkod, är
ett modifierat räknesätt där bara en bit ändras när man ökar eller minskar med ett.
Detta ger en fördel framför vanlig binärkodning i de situationer där stegräkning
innebär ändring av mer än en bit eftersom den eliminerar fel som kan uppstå på
grund av linjebrus och signalfördröjning i de elektroniska kretsarna [10].
Det finns styrkor och svagheter hos båda typerna av pulsgivare. Den absoluta
pulsgivaren har fördelen att positionsinformationen inte försvinner då strömmen
stängs av. Dessutom behöver inte systemet gå tillbaka till en tidigare referenspunkt
vid ett oplanerat strömavbrott eftersom styrsystemet får information om den
exakta positionen av pulsgivaren. Fördelarna med den inkrementella pulsgivaren är
att den är billigare, lättare att använda och inte ställer lika höga krav på
elektroniken [12].
Förutom att särskilja de olika roterande pulsgivarna med hänsyn till deras utsignal
så uppdelas de även i olika kategorier beroende på vilken teknik de använder för
att detektera rörelsen. De två vanligaste kontaktlösa typerna förlitar sig på ett
optiskt respektive magnetiskt fenomen för att åstadkomma detta [13].
Roterande optisk pulsgivare
Den roterande optiska pulsgivaren har en skiva med transparenta (genomskinliga)
och opaka (ogenomskinliga) segment (se figur 8). Skivan, som vanligtvis är gjord av
metall, plast eller glas, roterar mellan en ljuskälla och en ljusdetektor (ofta
används en fotodiod/-transistor). Detta gör att ljusstrålen avbryts sekvensiellt av
de opaka och transparenta segmenten på den roterande skivan. Pulsgivaren kan ge
information om antingen den absoluta eller inkrementella vinkeln för axeln
beroende på konstruktionen hos skivan och den tillhörande optiken. Därefter kan
en mikroprocessor fastställa den absoluta eller inkrementella positionen, riktningen
hos systemets rörelse, hastigheten och accelerationen, genom att den tyder
signalernas fasförskjutning och frekvens eller period [10].
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Figur 8. Roterande optisk pulsgivare
Roterande magnetisk pulsgivare
Det finns tre vanliga huvudtyper typer av roterande magnetiska pulsgivare, Halleffekt, magnetresistiv och induktiv. De har alla en sak gemensamt, nämligen att de
utnyttjar magnetisk flödesförändring för att generera pulser. Pulsgivarna kan
antingen vara absoluta eller inkrementella.
De två vanligaste är Hall-effekt och magnetresistiva pulsgivare, som fungerar
ungefär på samma sätt. Magnetiserade remsor på en rotor, ett hjul, eller en skiva
avkänns av antingen en magnetresistiv sensor eller Hall-effekt sensor och
förändringarna som detekterats i magnetfältet konverteras sedan till elektriska
utsignaler (se figur 9) [13]. En annan typ av magnetisk roterande pulsgivare är den
induktiva. Den använder en induktiv detektor som känner av förändringen i
magnetisk reluktans utefter en räfflad stålremsa eller via en samling
precisionskullager [10]. Den registrerade förändringen konverteras därefter till
elektriska utsignaler.
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Figur 9. Roterande magnetisk pulsgivare (Hall-effekt pulsgivare) med magnet,
hallsensorer och tillhörande kretskort.
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4 Metod
Den färdiga demonstrationsanläggningen är uppbyggd enligt figur 10. Två vagnar
kan kopplas ihop för att tillsammans bilda ett tåg. Den första vagnen kallas
pendelvagnen eftersom den, som namnet antyder, har en pendel med vilken det är
möjligt att utföra experiment för att demonstrera Newtons andra lag och
inertialsystem. På baksidan av pendelvagnen finns det möjlighet att koppla på en
annan vagn som kallas ballistisk vagn där en ballistisk anordning är monterad.
Längst fram på tåget, det vill säga på pendelvagnens framsida, är en motor- och
batterihållare fäst, på vilken motorn, pulsgivaren och batteriet är monterade.
Användargränssnittet består av en webbsida där man kan ta emot information och
styra tåget. En fjärrkontroll används som alternativ för att styra tåget via
radiosignaler.

Figur 10. Systemets blockschema

4.1 Demonstration
Inertialsystem kan demonstreras genom att utföra experiment med konstant
hastighet. När tåget förflyttar sig med en likformig rörelse ligger alla objekt på
tåget i ett fixt koordinatsystem där alla yttre krafter som verkar på objekten är
noll. Detta betyder att när tåget har uppnått konstant hastighet ska uppskjutning
eller nersläpp av kula resultera i att kulan landar på tåget samt att pendeln hänger
still. På detta sätt kan man effektivt demonstrera hur ett intertialsystem fungerar.
Newtons andra lag demonstreras med hjälp av förhållandet mellan kraft,
acceleration och massa. När tåget utsätts för en nettokraft som är skild från noll
blir alla objekt på tåget utsatta för samma acceleration, förutsatt att det finns
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friktion eller en annan kraft som verkar mellan tåget och objekten på tåget. Detta
betyder att när tåget accelererar ska uppskjutning eller nersläpp av kula resultera i
att kulan inte landar på tåget, vilket beror på att kulan inte utsätts för samma
acceleration som tåget längre eftersom den befinner sig i luften. Pendeln ska vid
acceleration hänga en viss vinkel bakom mittpunkten som kan jämföras med när
man sitter i en bil som accelererar och trycks bakåt. Vinkeln som pendeln lutar kan
räknas fram med hjälp av accelerationen den utsätts för (se figur 11). Ett exempel
är en pendel, med massan m, som hänger från ett objekt som kör med en
acceleration a och har en lutningsvinkel 𝛷 enligt följande ekvation:
𝑎

𝛷 = 𝑡𝑎𝑛−1 (𝑔)

(ekvation 9)

Där 𝑔 står för tyngdaccelerationen som är ca 9,8 𝑚/𝑠 2 .
Med hjälp av ekvation 9 kan man räkna fram vinkeln när pendeln utsätts för
accelerationen 5 m/s 2 :
5 𝑚/𝑠 2
𝛷 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
) ≈ 27∘
9,8 𝑚/𝑠 2

Figur 11. En pendel med massan m hänger från en anordning, vilken är monterad
på en vagn som kör med accelerationen a. Med hjälp av krafterna som verkar på
pendeln, ma och mg (g är tyngdaccelerationen), kan dess lutningsvinkel 𝛷 räknas
ut.
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4.2 Val av vagn och bana
Det fanns tre metoder att välja mellan när det gällde val av vagn och bana. En vagn
med en passande bana kunde antingen köpas in, byggas från grunden eller så kunde
de som redan fanns tillgängliga i högskolan användas. Det första alternativet, att
köpa in en vagn med tillhörande bana, hade sparat mycket tid, arbete och gett
många valmöjligheter. Nackdelen var att det hade tärt på projektets budget
eftersom sådana system är dyra på marknaden. Att bygga en vagn och bana hade
däremot krävt mer tid och byggmaterial, vilket också hade medfört ökade
kostnader. Fördelen hade varit att man kunde ha byggt och designat vagnen efter
eget önskemål för att få plats med det man vill ha på tåget och kanske möjliggjort
fler experiment.
Det sista alternativet, som var att använda den bana och de vagnar som redan
fanns i högskolan, valdes bland annat på grund av att det var önskvärt att hålla
nere projektets utgifter. En annan anledning var att den ballistiska apparaten, som
möjliggjorde två experiment, var designad på ett sätt som gjorde att den passade
utmärkt på de befintliga vagnarna och lätt kunde monteras på dem. Vagnarna och
den tillhörande banan är dessutom skapade för varandra (hjulens/spårens
utformning). Detta medförde att rullfriktionen som uppstod när vagnarna körde på
banan var ytterst liten och kunde försummas eftersom den inte påverkade
experimenten nämnvärt.

4.3 Motor- och batterihållare
Motorn behövde en specialdesignad hållare eftersom de fyra hjulen, som redan
fanns på vagnarna, inte enkelt kunde kopplas till motorn. Hjulparen på de
befintliga vagnarna var inte sammankopplade med en axel vilket innebar att hjulen
kunde snurra helt oberoende av varandra på sina egna separata kullager. Ett
alternativ var att tillverka en ny hjulaxel som skulle förena två av vagnens hjul,
vilka därigenom skulle kunna bli drivhjul genom kugghjulskoppling till motorn.
Denna lösning valdes bort på grund av att den var för ineffektiv och invecklad. Det
fanns exempelvis ingen fri yta under vagnarna för att montera varken motor eller
kugghjul. Istället implementerades en idé där ett femte, drivande, hjul lades till;
på grund av platsbrist både bakom vagnen (då en andra vagn skulle kunna kopplas
på) och under vagnen, placerades hjulet framför den första vagnen. Detta krävde i
sin tur en hållare där pulsgivaren och motorn skulle monteras eftersom motoraxeln
användes för att driva hjulet och därmed hela tåget.
På grund av platsbrist på vagnen utökades motorhållaren med ett extra fack för
batteriet. Dessutom modifierades motorhållaren för att kunna fästa permanentmagneten som användes för att fästa pendeln vid pendelexperimentet.
Motorhållaren designades med hjälp av ett CAD-program för mekanisk konstruktion
vid namn Designsspark Mechanical [14], och skrevs därefter ut med en 3D-skrivare.

17

Metod

Newtons andra vagn

Figur 12. Motor- och batterihållarens blockschema. PWM (pulse width modulation)
är en en pulsbreddsmodulerad signal.
Motor
Motorn som drev hela tåget styrdes med PWM (Pulse Width Modulation)-signaler
som skickades från mikroprocessorn via styrkortet till motorn där det fanns en
pulsgivare som gav feedback till mikroprocessorn för att sedan kunna räkna ut
tågets position. Motorn var kopplad till en växellåda som gav en lägre hastighet och
högre vridmoment. På axeln monterades ett hjul som användes för att driva tåget
(se figur 12).
Tidigt i projektet gjordes en uppskattning om att tåget inte behövde ha en hög
hastighet eller acceleration för att kunna illustrera de fysiska lagarna och att det
därmed inte var nödvändigt att använda en avancerad och kraftfull motor.
Dessutom togs hänsyn till budgeten och för att inte öka projektets utgifter i onödan
valdes en enkel borstad likströmsmotor som högskolan kunde erbjuda. När tåget
hade monterats och tester utförts, framgick det att vissa experiment skulle
fungerat bättre, lagarna illustrerats tydligare, med en kraftfullare motor som
kunde erbjuda högre acceleration och maximal hastighet. Motorn som användes
hade en nominell spänning på 6 V, tomgångsvarvtal och märkvarvtal på 150 rpm
respektive 127 rpm, och ett märkvridmoment på 0,69 kgf.cm (0,068 Nm).
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Tabell 1: Motorn testkördes med olika spänningsnivåer Um mellan 1 V till 6,5 V för
att med hjälp av pulsgivaren och ett oscilloskop få fram periodtiden i millisekunder. Med produkten av periodtiden i sekunder (d.v.s. delat med tusen) och
antal mätningar som pulsgivaren gjorde per varv kunde man räkna fram varvtiden.
Varvtalet blev då en minut (60 sekunder) delat med varvtiden.

Um [V] Periodtid [ms]

varvtid [s]

hastighet [cm/s] varvtal [rpm]

1

15,5

2,45

8,44

24,5

2

7,7

1,22

16,99

49,3

3

5

0,79

26,17

75,9

4

3,8

0,60

34,43

99,8

5

3

0,47

43,62

126,4

5.5

2,8

0,44

46,73

135,5

6

2,58

0,41

50,72

147,0

6.5

2,36

0,37

55,44

160,7

Tabell 1 visar hastigheten motorn körde med när hjulet var kopplat på motoraxeln,
vilket sedan kunde beräknas med hjälp av kvoten av hjulets omkrets (20,7 cm) och
varvtiden.

4.4 Pulsgivare
En inkrementell Hall-effekt pulsgivare med två kanaler användes för att avkänna
rotationen av en magnetisk skiva på en bakre utskjutande del av motoraxeln. Den
krävde en matningsspänning, Vcc, mellan 3,3 V och 20 V. De två utsignalerna från
kanal A och B är pulståg med fyrkantspulser som pendlade mellan 0 V och Vcc.
Kanalerna A och B var kodade att vara 90 grader ur fas. Detta gjorde att
pulsgivarens rotationsriktning kunde bestämmas baserat på fasförhållandet mellan
utsignalerna med hjälp av en mikrokontroller. När pulsgivaren roterade medurs låg
kanal A 90° före och det omvända gällde när den roterade moturs (se figur 13).
Genom att räkna både de stigande och fallande kanterna hos båda utsignalerna
från kanal A och B, var det möjligt att få fyra gånger högre noggrannhet än om man
bara hade räknat en kant på en kanals utsignal.
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Figur 13. Pulsgivarens utsignaler från kanal A och B som är 90 grader ur fas. I
första fallet är det kanal A som leder kanal B, vilket gör att pulsgivaren roterar
medurs, medan den i andra fallet roterar moturs på grund av att kanal B leder
kanal A.
Hall-effekt pulsgivaren som användes för projektet gav en upplösning på 3
räkningar per varv för motoraxeln när man räknade båda kanterna hos båda
kanalerna. Motorns växellåda hade en utväxling på 1:52,734. För att beräkna antal
räkningar per varv för växellådans utgång krävdes det att man multiplicerade
utväxlingen 52,734 med 3, vilket gav 158,202 räkningar per varv. Med hjälp av
antal räkningar per sekund kunde man räkna ut den hastighet som användes i
reglersystemet.
De roterande magnetiska pulsgivarna har grövre upplösning än optiska pulsgivare,
men de är mer robusta och fungerar tillförlitligt även vid stötar, vibrationer och
höga temperaturer [4]. Dessutom är de relativt immuna mot smuts, damm och
speciellt vätskor som kan orsaka fel i optiska pulsgivare. Magnetiska flisor eller
annat magnetiskt skräp som tränger in i den roterande magnetiska pulsgivaren kan
försämra dess prestanda, men andra föroreningar gör inte det. Detta var en av
anledningarna till att en Hall-effekt pulsgivare (roterande magnetisk pulsgivare)
valdes istället för en roterande optisk pulsgivare. Det var dessutom mer
kostnadseffektivt, vilket också var en avgörande faktor.
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4.5 Pendelvagn
Mikroprocessorn och styrkortet placerades på pendelvagnen (se figur 14) som var
avgörande komponenter för tågets styrning. En kamera installerades i anslutning
till mikroprocessorn och där monterades också en upphängningsanordning för en
pendel. Vagnen som användes hade först inte tillräcklig stor yta för komponenterna
den skulle rymma, vilket gjorde att dess utrymme fick utökas med en 10 x 15 cm
bakelitplatta.

Figur 14. Blockschema på pendelvagnen.
Pendelanordning
Pendeln som användes för experiment behövde en anordning från vilken den skulle
hänga. Därför utvecklades och designades en sådan med hjälp av samma CADprogram för mekanisk konstruktion som användes vid design av motorhållaren.
Pendelanordningens design och mått uppdaterades flera gånger för att den skulle
optimera den praktiska funktionen, få ett attraktivt utseende, samt använda
pendelvagnens fria yta så effektivt som möjligt. Till slut skrevs även anordningen
ut med en 3D-skrivare.
Pendelexperiment
Pendelexperimentet utgjordes av en pendel och en magnet, som var monterad på
den kombinerade motor/batterihållaren och kopplades till styrkortet via en kabel.
Om tåget ska köra med konstant hastighet ska pendeln vara fäst mot magneten
innan experimentet startas. Pendeln frigörs när tåget är i rörelse och konstant
hastighet har uppnåtts. För att detta skulle kunna göras krävdes det en instruktion
från användaren som via mikroprocessorn sände en puls till magnetens spole vilket
försvagade magnetfältet och släppte pendeln. När tåget kör med konstant
acceleration ska pendeln hänga fritt i mitten vid start.
En laserpekare monterades i pendelanordningens ena stolpe för att sända ut en
konstant ljusstråle. Mitt emot, i andra stolpen, monterades en fotoresistor för att
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registrera laserns stråle. Fotoresistorns resistans varierar med ljusstyrkan. Denna
egenskap utnyttjades för att registrera när pendeln svängde förbi och skymde
ljusstrålen eftersom resistansen då förändrades.
Förändringen uppfattades av mikroprocessorn med hjälp av en elektrisk krets på
styrkortet och därefter kunde grafer skapas som visade pendelns position. Det var
inte möjligt att med denna teknik ange pendelns exakta position. Det gick bara att
få reda på vilken sida om mittpunkten av pendelanordningen den befann sig och
hur många gånger den hade svängt förbi. Då förutsattes att startsidan var känd,
vilket var en av anledningarna till att pendeln skulle sitta fast mot magneten vid
start.
När vagnen kördes rakt fram under experimentet kunde den antingen drivas med
konstant hastighet eller konstant acceleration. Pendelns rörelse, som skiljde sig
fundamentalt i de två olika fallen, studerades och utnyttjas för att demonstrera
Newtons andra lag och inertialsystem. En kamera anslöts till mikroprocessorn och
användes för att filma experimentet och live-streama till en webbsida.

4.6 Styrkortet
Styrkortet utgjorde en av tågets viktigaste komponenter då den i samarbete med
mikroprocessorn kunde ge användaren en möjlighet att styra tåget. Systemets
komponenter fick sin strömförsörjning från batteriet via styrkortet, vilket gjorde
det möjligt för dem att fungera som förväntat.
När systemets elektriska krets skulle utvecklas togs bland annat hänsyn till vilken
spänning de elektriska komponenter som eventuellt kunde väljas krävde. Det var
önskvärt att göra kretsen effektiv med få olika spänningsnivåer för att undvika höga
effektförluster i form av värme som uppstår vid spänningsreglering. Då komponenterna var fastställda, utvecklades kretsen både genom upprepade testningar för
att verifiera funktion och även utifrån rekommendationer på respektive datablad.
Dessutom designades den elektriska kretsen till ett kretsschema i EDA (Electronic
Design Automation)-verktyget OrCad Cadence.
Systemets elektriska krets strömförsörjdes av en Powerbank (en bärbar
laddningsstation för mobila enheter). Den hade ett litium-jon batteri på 10,4 Ah,
överladdningsskydd och överspänningsskydd. Genom att trycka på en knapp kunde
man få en indikation på hur mycket energi som fanns kvar i batteriet. Tre utgångar
fanns tillgängliga, varav två användes för att spänningsmata mikroprocessorn och
styrkortet med 5 V (max 1 A respektive 2 A).
Mikroprocessorn försåg kretsen med en ny spänningsnivå på 3,3 V, vilket många av
systemets komponenter krävde. Dessutom sände den ut och tog emot pulser,
logiksignaler och PWM-signaler till och från olika komponenter. Mikroprocessorn
spänningsmatade även kretsen med 5 V då det var en fördel för en del elektronik i
systemet att få den likspänningen från mikroprocessorn istället för batteriet.
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Radiomottagaren fick 5 V strömmatning från mikroprocessorn. Radiosändaren
monterades i fjärrkontrollen för att sända information till decodern där den blir
avkodad. Decodern överförde sedan informationen till mikroprocessorn för att styra
tåget och starta experiment.
H-bryggan fick 5 V strömmatning både från batteriet (motorspänningen) och från
mikroprocessorn (logikspänningen). H-bryggan styrdes av PWM-signaler och pulser
från mikroprocessorn och hade utgångar till motorkontakten för inkoppling av
motorn. Motorkontakten fick även 3,3 V för Hall-effekt pulsgivaren, som gav
tillbaka utsignaler från dess två kanaler till mikroprocessorn.
Två delar av styrkortets krets hade stora likheter med varandra. De möjliggjorde de
ballistiska experimenten uppskjutning respektive nersläpp av kula. En puls från
mikroprocessorn användes för att frigöra pendeln från magneten. Båda delkretsarna hade en resistor med samma resistans, diod, transistor och relä. Den enda
skillnaden var att delkretsen som användes för pendelmagneten hade en extra diod
och ett extra externt batteri som försåg den med 3 V från två seriekopplade AAbatterier.
För att kunna gå vidare till att konstruera ett kretskort skapades footprints i OrCad
PCB Editor (Printed Circuit Board Editor) för komponenterna som skulle lödas fast
på kortet. En footprint avser den fysiska ytan (inklusive hål och lödpunkter) som
krävs på kretskortet för att montera komponenter. Därefter importerades
systemets elektriska krets med alla komponenter från OrCad Cadence till ett tomt
kretskort i OrCad PCB Editor.
Layouten för kortet utvecklades strategiskt med hänsyn till var och på vilken sida
av kretskortets layout det var lämpligast att placera de olika elektriska
komponenterna. Vissa hade redan sin givna plats längs kortets kanter, som till
exempel de olika kontakterna som behövde vara lättåtkomliga. Andra komponenter, som radiomottagaren, blev placerade med avseende på deras funktion. De
flesta andra komponenter fick sina positioner där det var mest praktiskt för
ledningsdragningen.
När man skapar layouten för ett kretskort i ett EDA-program finns det många
faktorer att ta hänsyn till. Valet av mått, placering och inbördes avstånd för
elektriska ledare och vias (förbindelse mellan olika lager), påverkar betydligt deras
strömbärande förmåga, impedans och signalintegritet. De lämpliga värdena för
styrkortet räknades ut med hänsyn till dessa kritiska faktorer, bland annat med
hjälp av olika beräkningsprogram [15, 16]. Efter att ha färdigställt layouten
skapades Gerberfiler (layoutfiler för kretskortstillverkning) som skickades till en
kretskortstillverkare i Kina.
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4.7 Programmering av mikroprocessorn
En mikroprocessor skulle styra motorn med hjälp av PWM-pulser, reglera tågets
position, ta emot radiosignaler för att starta experiment och streama video till en
webbsida. En mikroprocessor av modell Raspberry Pi [17] valdes eftersom den var
kompakt och hade alla funktioner som projektet behövde.
Programmering av H-brygga
H-bryggan programmerades med hjälp av ett Pythonbibliotek [18] som var särskilt
framtaget för ändamålet. Biblioteket byggde på att man skulle kunna styra motorn
med PWM pulser. Pulsernas värden låg mellan -480 och +480 där 0 betydde att
utsignalen var konstant låg (= 0). Värdena från -480 till -1 motsvarade en linjärt
ökande hastighet i framriktningen och 1 till 480 motsvarade en linjärt ökande
hastighet i bakriktningen.
Programmering av pulsgivaren
Det fanns många färdiga bibliotek för programmering av roterande pulsgivare. Det
nu aktuella programmeringsbiblioteket hette Pigpio [19], som var skrivet med Ckod, vilket medgav kontroll av pinnarna (GPIOS) på mikroprocessorn. Biblioteket
innehöll kodexempel i Python-kod för roterande pulsgivare. Koden för pulsgivaren
byggde på exempelkoden och var anpassad för att skriva ut tågets position vid en
viss tidpunkt.
Tabell 2: Koderna för H-bryggan och för pulsgivaren behövde samverka för att
räkna ut tågets position vid en viss tidpunkt. Det första som gjordes var att mäta
motorns hastighet vid olika PWM-pulsvärden.
PWM

Varvtal [r/s]

varvtal [rpm] hastighet [cm/s]

280

0,25

15

5,18

96,6

300

0,4

24

8,28

60,4

320

0,57

34.2

11,80

42,4

340

0,75

45

15,53

32,2

360

0,95

57

19,67

25,4

380

1,14

68,4

23,60

21,2

400

1,34

80,4

27,74

18,0

420

1,55

93

32,09

15,6

440

1,76

105,6

36,43

13,7

460

1,95

117

40,37

12,4

465

1,99

119,4

41,19

12,1

470

2,03

121,8

42,02

11,9

480

2,06

123,6

42,64

11,7
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Värdena från tabell 2 användes i figur 15 för att skapa en graf som plottade PWMpulser och hastighet. Med hjälp av grafen och linjär regression kunde regressionsekvationen räknas fram:
𝑦 = 10,996𝑥 − 470,562

(ekvation 10)

Där 𝑥 var hastigheten (cm/s) och 𝑦 motsvarade den PWM-puls som krävdes för att
uppnå respektive hastighet.

Figur 15. Graf av PWM-pulser och hastighet [cm/s] för motor.
Programmering av reglersystemet
Regressionsekvation (10) gav möjlighet till programmering av reglersystemet. Med
hjälp av Pythonbiblioteket för H-bryggan kunde ett program för hastighet och
acceleration skrivas. För att programmera körning med konstant hastighet behövde
man veta vilken hastighet och sträcka tåget skulle köra. Med regressionsekvationen
kunde den önskade hastigheten omräknas till en PWM-puls som motorn kunde
använda för att köra den givna sträckan. Tiden som tåget behövde för att köra
mellan start- och slutpunkt beräknades med kvoten mellan sträcka och hastighet.
Programmering av konstant acceleration var lite mer komplicerad än för konstant
hastighet. Körsekvensen var istället angiven med acceleration och sträcka, vilket
betydde att PWM-pulserna, som räknades ut med hjälp av regressionsekvationen,
behövde öka linjärt. Efter varje tidsenhet skulle hastigheten öka med accelerationens värde för att erhålla en konstant acceleration. Tiden skulle också räknas ut
med följande ekvation:
√2𝑎𝑑

𝑡= 𝑎
(ekvation 11)
Där 𝑡 är tid, 𝑎 är acceleration och 𝑑 är sträcka.
Rullfriktion och vilofriktion kan ha en viss betydelse då de kan påverka
reglersystemet. I ett inertialsystem, där Newtons första lag gäller, förblir en kropp
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i likformig rörelse så länge vektorsumman av alla yttre krafter som verkar på
kroppen är noll. Friktionskraften är en yttre kraft som bromsar tåget när det rör sig
(rullfriktionen) vilket gör att det är väldigt svårt att demonstrera ett perfekt
intertialsystem. Men rullfriktionen i demonstrationsanläggningen är mycket liten
eftersom dess bana och vagnarnas hjul, inte påverkar den likformiga rörelsen
nämnvärt. Därför kan friktionens påverkan på systemet försummas, vilket gör att
lagarna kan demonstreras mer lättåtskådligt.
De två regleralternativen som fanns var ett öppet styrt eller ett återkopplat
reglersystem. Öppet styrt var lämplig eftersom systemet och det eventuella felet
redan var känt. Ett återkopplat reglersystem utvecklades inte på grund av att det
kunde leda till instabilitet och felet mellan är- och börvärde (in och utsignal) blev
ytterst litet och kunde därmed försummas. Detta kunde göras eftersom det var
nödvändigt att tåget uppnådde en konstant hastighet/acceleration medan det inte
var lika viktigt med de absoluta värdena för dessa parametrar.
Reglersystemet programmerades med öppen styrning, där användaren kunde ange i
användargränssnittet vilken hastighet/acceleration och sträcka tåget skulle köra.
Python-kod användes för att programmera hastighetsreglering med hjälp av värden
för hastighet (cm/s) och sträcka (cm). Hastigheten omräknades till en PWM-puls för
att sedan köra tåget fram ett antal sekunder som räknades fram med kvoten av
sträckan genom hastigheten. Därefter skulle tåget stå still i två sekunder för att
sedan köra tillbaka till den ursprungliga positionen.
Accelerationsreglering programmerades på ett liknande sätt men istället för att
använda värden på hastighet så kunde användaren ange ett värde på acceleration
(m/s2 ). Hastigheten började med värdet på accelerationen och ökade varje 0,1
sekund med produkten av accelerationen gånger 0,1 sekund (dvs a = a + a ⋅ 0,1),
vilket resulterade i en konstant acceleration. Hastigheten slutade att öka när den
hade uppnått 42 cm/s eftersom detta var motorns hastighetsgräns. Körtiden
beräknades enligt ekvation 10 med hjälp av accelerationen och sträckan för att
veta hur länge tåget skulle accelerera fram och tillbaka.
Programmering av experiment
Alla tre experimenten skulle kunna startas antingen med fjärrkontrollen eller via
webbsidan med manuell eller automatiserad körning. Experimenten behövde vara
automatiserade och det var en enkel uppgift att lösa med hjälp av en Bash-Script
funktion som var inbyggd i Linux. Bash-Scripten satte GPIO-pinnen som styrde
reläerna till “output” och digital “etta”, och därefter sattes GPIO-pinnen direkt
tillbaka till standardläget “input”. Vad detta förfarande gjorde var att snabbt sluta
och bryta relän som i sin tur startade experimenten.
Programmering av användargränssnittet
Ett användargränssnitt kunde antingen vara ett program eller en webbsida.
Nackdelen med ett program var att man måste installera det på datorn.
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Programmering av en webbsida var mer lämpligt för projektet eftersom den var
lättare att komma åt via en webbläsare antingen på en dator, surfplatta eller
mobil. Därför valdes en webbsida och inte ett program.
Webbsidan programmerades i PHP-format med hjälp av en mall som är Open-source
från html5up [21]. Mallen skrevs i HTML5 och CSS3 och hade en Creative Commons
Attribution 3.0 License. På webbsidan skulle användaren kunna ställa in körningen
på konstant acceleration eller konstant hastighet och dessutom ange när
experimentet skulle starta.
Kommunikationen mellan webbsidan och tåget skulle ske via WiFi med hjälp av
PHP- och Javascript. När användaren trycker på körknappen hämtas värdena från
textrutorna med en funktion som är inbyggd i PHP, som kallas GET. Med hjälp av de
värdena skrevs PHP-Scriptet ett Bash-Script i mikroprocessorn med kommando för
att exekvera Python-kod som skulle köra tåget, starta experiment och logga
information om körningen till en CSV-fil. Samtidigt skulle ett Javascript öppna ett
annat Bash-Script som skulle köra Bash-Scriptet som tidigare hade skapats.
Experimentet live-streamades med hjälp av en kameramodul som hade kopplats till
mikroprocessorn. Det fanns ett färdigt programmeringsbibliotek [22] som användes
för att streama bilden till en webbsida där man kunde ändra inställningar hos
kameran, samt starta om eller stänga av mikroprocessorn.
När experimentet skulle starta anropade ett PHP-Script en Python-kod som sparade
värdena för tidpunkt, position, hastighet, acceleration och pendelns läge med ett
visst intervall. Värdena sparades i en CSV-fil som skapades med hjälp av Python-kod
för skrivande av CSV-filer[23]. En Python-kod skrevs för konstant hastighet och en
för konstant acceleration. Dessa två koder kallas grafkoden.
Grafkoderna skulle ta in de värden för sträcka och hastighet/acceleration som
användaren kunde ange för att beräkna experimenttiden och för att veta hur
många mätpunkter grafen skulle innehålla. Koden för pulsgivaren [19] skulle mäta
tågets position och ge möjlighet att beräkna hastighet och acceleration med hjälp
av positionen vid respektive mätpunkt. Pendelns läge avläses från den digitala
ingången som läser av när laserpekarens stråle blir bruten. Om pendeln skulle
befinna sig mellan laserpekaren och fotoresistorn blir det noll vid den läspunkten
och när den inte är där så blir den lika med hastigheten/accelerationen som
användaren anger för att underlätta läsning av grafen.
Det fanns olika sätt att beräkna hastighet och acceleration och två användes. En
var kvoten mellan position och aktuell tidpunkt, den andra var skillnaden mellan en
positionsmätning och nästa mätning, delad med tidsintervallet, som var 0,1 sekund.
Problemet med det förra sättet var att skillnader upptäcktes långsamt och
problemet med det senare var att skillnader och störningar märktes tydligt, vilket
resulterade i en brusig graf.
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På webbsidan skulle det finnas HTML-kod och Javascript som för att öppna CSVfilen och rita en graf för att visa värdena. Koden var hämtad från en webbsida som
hette Dygraph [24] och var ett Open-source Javascript diagrambibliotek. Att spara i
en CSV-fil gav möjlighet till att använda värdena i många program, exempelvis
programmet Matlab.
Programmering av fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen programmerades i Python-kod med hjälp av RPi.GPIO biblioteket.
Koden skulle vara i en evig loop för att läsa av när de tre knapparna på
fjärrkontrollen trycktes ner eller släpptes upp. Tanken var att när användaren
skulle trycka på och hålla ner fram- eller bakknappen så skulle pinnen som styrde
fram- eller bakkörning sättas till en output och digital “etta” för att köra tåget på
maxhastighet. När använderan skulle släppa knappen skulle pinnarna sättas tillbaka
till inputs som i sin tur satte pinnen till en digital “nolla” för att bromsa tåget.
Experimentknappen använde ett bibliotek med namnet subprocess som kunde
exekvera befintliga Bash-Script som fanns i mikroprocessorn, vilket betydde att när
knappen trycktes ner så exekverades experimentets skript. På webbsidan skulle
användaren kunna välja att aktivera eller stänga av Python-koden för fjärkontrollen
via en Checkbox.

4.8 Ballistisk vagn

Figur 16. Ballistisk apparat och stolpe. Bilden hämtad från databladet [20].
Den ballistiska vagnen används för att utföra ytterligare experiment där
användaren kan åskådliggöra Newtonlagarna. Genom att det fanns en ballistisk
apparat monterad, som antingen kunde skjuta upp en kula i luften eller släppa en
kula från en stolpe (se figur 16). För båda experimenten gällde att kulans rörelse
skulle variera beroende på om vagnen drevs med konstant acceleration eller
konstant hastighet. Från styrkortet på pendelvagnen kopplades två kablar till den
ballistiska apparatens kretskort. Detta gjorde att båda experimenten kunde startas
(triggas) på samma sätt, genom att mikroprocessorn skickade ut en puls. Däremot
kunde de inte utföras samtidigt eftersom apparaten inte var konstruerad på ett sätt
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som möjliggjorde detta.
Uppskjutning av kula
Experiment skulle triggas genom att en puls skickades från mikroprocessorn till den
ballistiska apparaten efter instruktion från användaren. Apparaten, som var
monterad på den andra vagnen, skulle då skjuta upp kulan i luften. Tåget skulle då
redan befinna sig i rörelse och ha uppnått konstant hastighet/acceleration vid
detta tillfälle.
När kulan skulle skjuta upp i luften skulle den få samma hastighet som tåget hade
vid tidpunkten då den blev uppskjuten. I det första möjliga fallet då tåget, skulle
köras med en konstant hastighet, skulle kulan därmed få tågets konstanta hastighet
även i luften. Detta betydde att kulan, enligt teorin, åter skulle landa i den
ballistiska apparaten.
När tåget skulle köras med konstant acceleration skulle händelseförloppet se
annorlunda ut. Kulan skulle då skjutas upp och få tågets hastighet som tidigare,
men i detta fall skulle tåget accelerera konstant. Tåget, vars hastighet då skulle ha
ökat, skulle befinna sig längre fram när kulan landar, vilket gör att kulan inte
landar i den ballistiska apparaten.
Nersläpp av kula
Experimentet, nersläpp av kula, skulle triggas på samma sätt som det tidigare
experimentet, det vill säga genom att en puls skickas från mikroprocessorn. Kulan
skulle då släppas ner från stolpen, som är monterad på den ballistiska apparaten.
Då tåget redan har en konstant hastighet eller en konstant acceleration när detta
sker, uppstår ett scenario som har likheter med experimentet uppskjutning av kula.
När tåget kör med en konstant hastighet släpps kulan ner med samma hastighet och
ska, enligt teorin, fångas upp av den ballistiska apparaten.
I det andra fallet, då tåget har en konstant acceleration, skulle kulan inte att landa
i apparaten. Detta beror på att kulan får samma hastighet som tåget hade vid
tidpunkten för nersläppet, men då tågets hastighet har ökat befinner sig kulan en
bit bakom när den faller och ska infångas.
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4.9 Fjärrkontroll
Fjärrkontrollen använde radiosignaler som möjliggjorde en alternativ trådlös
styrning av tåget och start av experiment genom knapptryckningar. Den bestod av
en encoder som kodade och överförde information i form av ettor och nollor till
fjärrkontrollens radiosändare (se figur 17). Den skickade informationen till en
radiomottagare på tågets styrkort som överförde den till en decoder där den blev
avkodad. Mikroprocessorn tog därefter emot och behandlade signalerna, för att
sedan sända ut motsvarande styrsignaler till tåget.

Figur 17. Fjärrkontrollens blockschema.
Elektroniken i fjärrkontrollen strömförsörjdes med ett 9 V batteri via en strömbrytare. Både encodern och radiosändaren strömmatades med 9 V från batteriet.
Anslutna till encodern monterades tre återfjädrande tryckknappar för att
möjliggöra fram- och bakkörning samt start av experiment. Då kretsen innehöll få
komponenter monterades den på en enkel testplatta istället för ett specialdesignat
kretskort för att spara resurser.

4.10 Metod för analys av resultat
Det finns många olika sätt att analysera resultatet för att se om målen och den
tekniska specifikationen har uppfyllts, samt om resultatet är tillfredsställande.
Detta projekt har valt att utgå ifrån de fördefinierade kraven på demonstrationsanläggningen. Under utvecklingsfasen utfördes många tester och i slutet gjordes
integrationstestning på slutprodukten för att säkerställa att kraven blev uppfyllda.
Användargränssnittet verifierades genom att utföra flera experiment. Webbsidans
funktioner visades genom att tåget kunde styras, grafer kunde genereras, samt
kamerans inställningar kunde ändras och den kunde live-streama experiment.
Vagnen kördes en given sträcka två gånger, först med konstant hastighet och
därefter med konstant acceleration och grafer över hastigheten och accelerationen
skapades som visade att vagnen verkligen gjorde detta. Experiment genomfördes
som demonstrerade att det gick att använda en pendel för att demonstrera
Newtons första och andra lagar och att det var möjligt att enkelt skapa grafer över
tågets och pendelns rörelser.
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5 Resultat
I detta kapitel presenteras resultatet av de olika tekniska konstruktioner och
lösningar som skapats under projektets gång. Dessutom redogörs resultaten av
viktiga tester som utförts och för varje teknisk lösning/konstruktion görs en kort
analys och utvärdering.

5.1 Konstruktion
Motor- och batterihållaren har ett fack längst fram för systemets batteri och ett
bakre fack där motorn med pulsgivare är monterade på ett vinkeljärn av aluminium
(se figur 18). Drivhjulet, som är monterat på motorns axel, har en designerad
öppning i det bakre facket, som också har en högre del längst bak där
permanentmagneten, som används för pendelexperimentet, är monterad. Hållaren
är fastskruvad längst fram på tåget.

Figur 18. CAD-ritning på motor- och batterihållaren.
Pendelanordningen är rektangelformad, har en höjd på 130 mm och är lika bred
som plattan som är monterad på vagnen, det vill säga 100 mm. På dess nedre
kortsida finns fyra hål som används för att skruva fast den på pendelvagnens platta.
En av långsidorna har ett större hål som är avsett för laserpekaren, vilket går att se
i figur 19, medan fotoresistorn är fastsatt på motsatt sida. Pendelanordningens
övre kortsida (topp) har ett hål i mitten där en krok sitter fastskruvad. Pendeln som
används för demonstrationsanläggningen består av en liten klotformad vikt som
hänger i en tråd som är fäst i kroken.
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Figur 19. CAD-ritning på pendelanordningen.
För att underlätta användningen och hanteringen av fjärrkontrollen designades ett
skal för den. Den skrevs ut med en 3D-skrivare som de andra specialkonstruerade
komponenterna. Skalet består av två delar, en huvuddel med en framsida, två
sidor och en separat bottendel, som fungerar som ett lock. På huvudelen finns det
tre hål för de tre tryckknapparna och en strömbrytare är monterad mellan de två
skaldelarna (se figur 20). Locket kan skruvas fast på huvuddelen med M3-skruvar.

Figur 20. CAD-ritning på fjärrkontrollen.

5.2 Fjärrkontrollen
Fjärrkontrollens räckvidd och reaktionstiden vid nedtryckning av knapparna
varierar något. Ibland fungerar den felfritt, som förväntat, men vid andra tillfällen
får man vänta enstaka sekunder på att tåget ska reagera eller så har dess räckvidd
minskat. En antenn, i form av en ca 17 cm lång sladd, lades till både på
radiosändaren och radiomottagaren, vilket förbättrade räckvidden till cirka 3 m, så
länge antennerna är riktade åt samma håll. I figur 21 kan man se de två sidorna av
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testplattan som fjärrkontrollens elektriska krets är monterad på.

Figur 21. Fram- och baksidan av fjärrkontrollens krets.

5.3 Styrkortet
När styrkortet tagits emot efter tillverkningen visade det sig att det fanns
felkonstruktioner. Footprintsen för två komponenter, H-bryggan och hylslisten som
kopplar Raspberry Pi till kortet, stämde inte överens med deras symboler på
elschemat. Numreringen av komponentbenen var rätt men inte placeringen av vissa
ben. Detta problem löstes genom att löda fast små sladdar för att koppla rätt.
Efter att ha åtgärdat problemet fungerar styrkortet felfritt. Bilder på systemets
elschema och styrkortets PCB-layout finns i bilaga D och bilaga F.

5.4 Användargränssnitt
Styrning av tåget via webbsidan kan ske på två olika sätt, automatiskt och
manuellt. När den automatiska körningen ska användas måste användaren före
start välja hur lång sträcka tåget ska köra och om den ska ha en konstant hastighet
eller konstant acceleration. Dessutom ska storleken på hastigheten eller
accelerationen, som tåget ska drivas med, anges i cm/s respektive m/s 2 (se
figur 22). Experiment kan vid automatiserad körning startas en viss tid efter start,
genom att i förväg ange antal sekunder.
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Figur 22. Automatiserad körning via webbsidan.
Vid manuell körning kan en grön pil, som finns på skärmen, tryckas ner för att köra
framåt och en röd pil för att köra bakåt (se figur 23). Alternativt kan även ett
tangentbord användas och då är det bokstäverna “w” och “s” som gäller för framrespektive bakkörning. Pendelexperimentet och experimenten uppskjutning/
nersläpp av kula kan startas genom att trycka/klicka på en bild av en pendel
respektive kula på skärmen eller genom att trycka ner bokstaven “d” på ett
tangentbord. Tåget kan bara köra med den maximala hastigheten på cirka 42 cm/s
när manuell körning används. Det finns även en ruta under denna styrningsmetod
som kan markeras eller avmarkeras för att aktivera eller avaktivera fjärrkontrollen.

Figur 23. Manuell körning via webbsidan.
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5.5 Experiment
Demonstrationsanläggningen ger användaren en möjlighet att utföra tre olika
experiment, dock inte samtidigt. Gemensamt för dem är att de ska startas först då
tåget redan är i rörelse och har en konstant hastighet eller konstant acceleration,
för att få den avsedda funktionen.
Samtliga tre experiment kan utföras med var och en av de tre olika
styrningsmetoderna, manuell och automatiskt styrning via webbsidan och styrning
med fjärrkontrollen. Två av experimenten, uppskjutning och nersläpp av kula, kan
inte båda utföras under en och samma körning. Detta beror på att de båda
använder den ballistiska apparaten och även samma del av den elektriska kretsen
på styrkortet. Det är användaren som avgör vilket av experimenten som ska
utföras, genom att innan start antingen trycka ner kulan i apparaten eller montera
på stolpen och fästa kulan på dess magnet.
Pendelexperimentet
Pendelexperimentet blev lyckat för konstant hastighet men inte för konstant
acceleration. I grafen på figur 24 kan man se att pendeln (lila linje) pendlar fram
och tillbaka de första sekunder när tåget accelererar för att uppnå en konstant
hastighet. Däremot när tåget sedan kör med den konstanta fördefinierade
hastigheten befinner sig pendeln i mitten och pendlar inte längre, vilket är helt
korrekt. Anledningen till att den pendlar igen mellan ungefär 12-16 sekunder från
start beror på att tåget bromsar in, byter körriktning och accelererar igen.

Figur 24. Pendelgrafen. Graf på tågets (gul kurva är position och blå är
hastigheten) och pendelns (lila kurvan) rörelser när tåget kör med en konstant
hastighet.
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När tåget körde med konstant acceleration hängde pendeln inte tillräckligt långt
bak för att man ska kunna se att den lutar. Detta beror på att tråden som pendeln
hänger ifrån är relativt kort, vilket gör att vinkeln som den lutar bakåt inte är
tillräcklig stor för att pendeln ska sluta bryta laserstrålen vid de låga
accelerationerna som tåget kan drivas med. När pendeln körde med en
acceleration på 0,1 m/s2 blev pendelns vinkel:
0,1 𝑚/𝑠 2
𝛷 = 𝑡𝑎𝑛 (
) ≈ 0, 6∘
2
9,8 𝑚/𝑠
−1

Vilket motsvarade att pendeln, som hänger från en 8 cm lång tråd, förflyttade sig
cirka 1 mm när den kräver minst 5 mm för att sluta bryta laserstrålen. Detta gör att
det inte är möjligt att effektivt illustrera Newtons andra lag med pendeln.
Uppskjutning av kula
För att verifiera att experimentet fungerade som förväntat utfördes tester vid olika
hastigheter och accelerationer.
Tabell 3: Tåget kördes först med olika konstanta hastigheter mellan 10-40 cm/s (i
intervall om 5 cm/s) och kulan sköts upp i luften fem gånger vid respektive
hastighet.
Angiven
hastighet
[cm/s]

Landade i
apparaten

Landade
utanför

Lyckade
experiment
[%]

10

5

0

100 %

15

5

0

100 %

20

4

1

80 %

25

4

1

80 %

30

4

1

80 %

35

3

2

60 %

40

4

1

80 %

Total

29

6

83 %

Experimentets resultat med antal gånger kulan landade i apparaten eller utanför,
och lyckade experiment kan observeras i tabell 3. Enligt teorin skall kulan landa i
apparaten varje gång eftersom tåget håller en konstant hastighet och kulan får
samma hastighet i luften. Men resultatet visar tydligt att det blev annorlunda i
praktiken. Av 35 uppskjutningar landade kulan 29 gånger i apparaten och 6 gånger
utanför. Antalet lyckade experiment då tåget körde med en konstant hastighet blev
därmed ungefär 83 %. De tillfällena som vi bestämde att notera att kulan hamnade
utanför, landade den på apparatens kant och studsade ut istället för in. Något som
vi upptäckte var att experimentets resultat påverkades även om banan eller den
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ballistiska apparaten lutade ytterst lite. Därefter utfördes samma test där den
enda skillnaden var att tåget höll en konstant acceleration istället för en konstant
hastighet.
Tabell 4: Accelerationerna som tåget körde med var mellan 0,05-0,35 m/s 2 (i
intervall om 0,05 m/s 2 ) och kulan sköts upp fem gånger vid respektive
acceleration.
Angiven
acceleration
[𝐦/𝐬 𝟐 ]

Landade i
apparaten

Landade
utanför

Lyckade
experiment
[%]

0,05

3

2

60 %

0,1

1

4

80 %

0,15

1

4

80 %

0,2

0

5

100 %

0,25

0

5

100 %

0,3

0

5

100 %

0,35

0

5

100 %

Total

5

30

89 %

Tabell 4 visar bland annat det totala antalet gånger som den landade i apparaten
eller utanför, och hur många procent av experimenten som lyckades. På grund av
att tågets hastighet ökar konstant och kulan får samma hastighet i luften som tåget
hade när den sköts upp, ska kulan landa utanför apparaten enligt teorin. Resultatet
blev att den landade i apparaten 5 gånger, utanför 30 gånger, och antal lyckade
experiment blev 89 %. Under testet genomförande märkte vi att kulan landade i
apparaten ett antal gånger när tåget körde med låga accelerationer. Anledningen
till detta är att tågets hastighet inte hann öka tillräckligt mycket under tiden som
kulan befann sig i luften, för att den skulle landa utanför när den fallit till den
ballistiska apparatens höjd. I övrigt blev resultatet som förväntat.
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Nersläpp av kula
Testerna som gjordes för detta experiment liknar de som gjordes för experimentet
uppskjutning av kula. Tåget fick köra i olika konstanta hastigheter för att testa om
utgången av experimentet blev som förväntat.
Tabell 5: Olika konstanta hastigheter mellan 10-40 cm/s, med 5 cm/s mellan varje,
som tåget kördes och vid respektive hastighet släpptes kulan ner fem gånger.
Angiven
hastighet
[cm/s]

Landade i
apparaten

Landade
utanför

Lyckade
experiment
[%]

10

5

0

100 %

15

5

0

100 %

20

5

0

100 %

25

5

0

100 %

30

5

0

100 %

35

4

1

80 %

40

5

0

100 %

Total

34

1

97 %

I tabell 5 kan resultatet av testet observeras. Det förväntade resultatet är att kulan
ska landa i apparaten eftersom den får samma hastighet i luften som tåget hade
när den släpptes. Testet blev lyckat då detta blev fallet i 34 av 35 försök och
antalet lyckade experiment blev därmed 97 %. Testet gjordes om men nu med
konstant acceleration. Enligt teorin ska kulan landa utanför apparaten varje gång
på grund av att tåget accelererar konstant men det gör inte kulan när den släppts
utan den får hastigheten som tåget hade när den blev nersläppt.
Tabell 6: Olika konstanta accelerationer mellan 0,05-0,35 m/s2 (i intervall om 0,05
m/s2 ) där kulan släpptes fem gånger vid respektive acceleration.
Angiven
acceleration
[𝐦/𝐬 𝟐 ]

Landade i
apparaten

Landade
utanför

Lyckade
experiment
[%]

0,05

5

0

0%

0,1

4

1

20 %

0,15

3

2

40 %

0,2

3

2

40 %

0,25

0

5

100 %

0,3

1

4

80 %

0,35

0

5

100 %

Total

16

19

54 %
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Tabell 6 visar resultatet av testet där man tydligt kan se att så inte blev fallet i
praktiken eftersom kulan bara landade utanför 19 av 35 gånger. Detta beror på att
vid de lägre accelerationerna 0,05-0,2 m/s2 hinner tåget inte accelerera tillräckligt
mycket för att kulan ska landa utanför apparaten.

5.6 Reglersystem
Reglersystemet har alltid ett litet fel som beror på regressionsekvationen (se
metod). En del tester har gjorts för att mäta felet och se om reglersystemet
uppfyller kravet.
Det första testet som gjordes var att ange olika sträckor och hastigheter som tåget
skulle köra, för att sedan få fram felet genom att jämföra mot den verkliga
sträckan och hastigheten som tåget hade kört.
Tabell 7: Sträckorna och hastigheterna som tåget körde var mellan 100-700 cm (i
intervall om 100 cm) respektive 10-40 cm/s (i intervall om 5 cm/s). Felen, som
erhölls genom att ta skillnaden mellan det angivna och verkliga värdet, användes
för att beräkna fram ett medelvärde på felet för hastigheten och sträckan vid olika
hastigheter.
Angiven
hastighet
[cm/s]

Verklig
hastighet
[cm/s]

Fel [cm/s]

10

9.5

0,5

100

89

11

15

14

1

200

187

13

20

19

1

300

285

15

25

22,5

2,5

400

347

53

30

30,18

0,18

500

488

12

35

34,5

0,5

600

591

9

40

39,9

0,1

700

679

21

Medelvärde

0,8

Angiven
Verklig
sträcka [cm] sträcka [cm]

Fel [cm]

19,1

I tabell 7 framgår att medelvärdena för felet på hastigheten och sträckan blev 0,8
cm/s respektive 19,1 cm. Figur 25 visar en testkörning med hastighet 35 cm/s och
sträcka 200 cm och man kan se att hastigheten upprätthöll ett konstant läge när
den körde fram och tillbaka.
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Figur 25. Konstant Hastighet.
Där gul kurva är position och blå/grön är hastighet.
Motorn begränsar tåget till en minimal och maximal hastighet på 5 cm/s respektive
42 cm/s. Detta leder till att grafen för konstant acceleration inte visar vad
användaren förväntar sig för en av hastighets- och accelerationskurvorna när tåget
ska köra snabbare än 42 cm/s. Figur 26 visar att en av hastighetskurvorna (blå
linjen) överstiger 42 cm/s, vilket är fel. Den andra hastighetskurvan (grön linje)
visar den verkliga hastigheten som har begränsats.

Figur 26. Konstant Acceleration. Där gul kurva är position, blå/grön är hastighet
och ljusblå/lila är acceleration.
Motorns begränsning leder också till att tåget inte hinner köra till den angivna
sträckan eftersom koden inte tar hänsyn till begränsningen. Vad som händer är att

40

Resultat

Newtons andra vagn

koden tror att tåget börjar köra från 1 cm/s och hastigheten fortsätter att öka över
42 cm/s, vilket leder till att i verkligheten stannar tåget innan slutpunkten på
sträckan och börjar köra tillbaka till den ursprungliga positionen. Detta gör att
felet, mellan sträckan som tåget ska köra och den verkliga sträckan som den har
kört, blir relativt stort.
Testet som utfördes för att mäta felet på accelerationsvärdena är väldigt likt det
test som tidigare gjordes för hastigheten. Olika accelerationer och sträckor som
tåget skulle köra angavs, för att sedan få felet genom att jämföra mot den verkliga
accelerationen och sträckan som tåget hade kört.
Tabell 8: Tåget körde de angivna sträckorna med olika accelerationer mellan 0,050,2 m/s2 . Felen som erhölls genom att ta skillnaden mellan det angivna och
verkliga värdet, användes för att beräkna fram ett medelvärde på felet för
accelerationen och sträckan vid olika accelerationer.

Angiven
Verklig
Angiven
Verklig
acceleration acceleration Fel [𝐦/𝐬 𝟐 ]
sträcka
[cm]
sträcka
[cm]
[𝐦/𝐬 𝟐 ]
[𝐦/𝐬 𝟐 ]

Fel [cm]

0,05

0,06

0,01

700

500

200

0,1

0,1

0

600

347

253

0,15

0,15

0

500

264

236

0,2

0,18

0,02

400

209

191

0,15

0,15

0

50

40

10

0,1

0,1

0

100

88

12

0,05

0,06

0,01

200

185

15

Medelvärde

0,01

131,0

I tabell 8 framgår att medelvärdet på felet i accelerationen blev 0,01 m/s2 (1
cm/s2 ) och medelvärdet på felet i sträckan blev 131 cm. De första fyra fallen vid
mätning av sträckan har de största felen och detta beror på att hastigheten har
hunnit uppnå gränsen, vilket ledde till relativt stora fel. Däremot, vid de sista tre
fallen körde tåget en kortare sträcka och mindre tid med max hastighet (koden
räknar med högre hastighet). Detta gjorde att felen blev betydligt mindre.
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6 Diskussion
Demonstrationsanläggningen uppfyller alla krav förutom kravet som ställdes för
pendeln. Tåget kan köras i konstant hastighet/acceleration, det finns tre olika
experiment som kan utföras för att demonstrera Newtons andra lag eller
intertialsystem. Användargränssnittet blev lyckat eftersom det går att styra vagnen
effektivt på flera olika sätt och i den skapas grafer över vagnens (tidpunkt,
position, hastighet, acceleration) och pendelns rörelser. Det går att live-streama
och filma experimenten med kameran och bilden kan ses på webbsidan genom
användargränssnittet. Graferna och kamerans funktioner kan användas för att
studera och kontrollera experimenten.
Det är även möjligt att ändra kamerans inställningar på webbsidan om man skulle
vilja göra det. Kameran som valdes är väldigt bra och bilden blir fin, men tyvärr är
dess sladd som kopplas till mikroprocessorn för kort. Detta gör att den befinner sig
för nära området som den ska filma och bilden blir lite för inzoomad. Det är dock
möjligt att köpa en längre sladd till kameran och därmed lösa problemet genom att
fästa kameran på någon del av tåget, som till exempel den ballistiska apparaten.
Pendelexperimentet blev inte lyckat på grund av att tråden som pendeln hänger
ifrån var för kort och tågets acceleration var inte tillräcklig hög för att pendel
skulle sluta bryta laserstrålen. Samma faktorer gör även att experimentet inte
fungerar enligt teorin, som det ska göra, för fallet där tåget kör med konstant
acceleration. Detta var något som vi upptäckte först vid testning av experimentet.
Den avsedda banan för tåget har olika upphöjningar och spår som det femte
drivande hjulet inte passar in i då det är av en annan modell, storlek. Därför
placerades inte det drivande hjulet i mitten i förhållande till vagnens bredd utan
mer åt ena sida för att förhindra störningar vid körning. Men när batteriet också
skulle ingå i motorhållaren, ökade tågets framvikt på grund av att den väger runt
285 gram. Detta bidrog till att tåget rycker till vid start och får en annan riktning
när den kör på marken, eftersom batteriets vikt inte kan vara placerad precis
framför det drivande hjulet.
Däremot uppstår inte problemet när tåget kör på banan, på grund av att den hålls
på plats genom att vagnarnas fyra originalhjul passar perfekt i dess spår. En
potentiell lösning till problemet är att utveckla en motor/batterihållare som
fördelar batteriets vikt jämnare i förhållande till det drivande hjulets mittpunkt,
för att förhindra att tåget ändrar riktning när den körs på marken.
Trots att reglersystemet är öppet styrt istället för återkopplat blev det bättre än
förväntat. Resultaten på testerna visade att felet på hastigheten och
accelerationen är relativt litet och inte påverkar experimenten nämnvärt.
Testfallet “Konstant hastighet” hade mindre fel på sträckan än testfallet “konstant
acceleration” och det beror på motorns begränsning. Kravet var att tåget skulle
köra med en konstant hastighet och det gör den även om hastigheten inte blir
exakt lika med den som anges som börvärde. Det viktigaste för att experimenten
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ska fungera som de ska och för att det ska vara möjligt att demonstrera lagarna är
att hastigheten är konstant, även om den har ett fel. Samma krav ställdes på
accelerationen om att den skulle hållas konstant, vilket den är så länge tåget inte
har uppnått max hastighet, som kan observeras i resultat (se figur 26).
Reglersystemet är inte perfekt och har alltid ett litet fel men genom att återkoppla
reglersystemet är det möjligt att minska felet. Med positionen avgiven från
pulsgivaren blir felet i position som reglersystemet har, skillnaden mellan den
önskade och verkliga sträckan som tåget har kört. Med en PID-regulator kan felet
användas för att reglera insignalen och därmed minska felet i reglersystemets
utsignaler. För att rätta till problemet som finns med att grafen visar fel kan koden
skrivas om för att ta hänsyn till hastighetsintervallet som motorn begränsar tåget
till.
Fjärrkontrollen elektriska krets testades först på en kopplingsplatta och då hade
den en räckvidd på ungefär 5 meter. Men när kretsen implementerats på
testplattan blev dess räckvidd betydligt kortare. Det är möjligt att förbättra
räckvidden genom att löda på en bättre antenn som passar för 433 MHz. Eftersom
fjärrkontrollen var en extra funktion som inte behövdes för att uppfylla kraven
valde vi att inte lägga tid på att lösa detta problem.
Vid ett test av anläggningen slutade batteriet att leverera ström, vilket medförde
ett abrupt och oväntat slut på genomgången av de olika funktionerna. Batteriet var
slut hos leverantören, därför togs en direkt kontakt med tillverkaren som var
mycket tillmötesgående och lovade att omedelbart sända ett nytt batteri.
Det vi hade gjort annorlunda om vi hade gjort om projektet hade varit att tillverka
en pendelanordning som är minst dubbelt så hög som den vi skapat för att kunna
fästa en längre pendeltråd och använda en starkare motor, vilket hade gjort det
möjligt att driva tåget med en högre acceleration. Detta hade även gynnat
experimenten uppskjutning/nersläpp av kula, eftersom de fungerar bättre med en
högre acceleration för fallet där tåget ska köra med en konstant acceleration. Med
en starkare motor hade dessutom felet i den uppmätta sträckan som tåget kört vid
acceleration varit mindre, på grund av att den hade haft en högre maximal
hastighet än 42 cm/s.
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7 Slutsatser
Demonstrationsanläggning med vilken det är möjligt att effektivt illustera
inertialsystem och Newtons andra lag fungerar väl. Demonstrationsanläggningen
fungerar enligt de fördefinerade kraven och bör vara mycket användbar för
grundläggande fysikundervisning. Den totala kostnaden för systemet blev 2345 kr,
vilket är ungefär hälften av den tillgängliga budgeten på 5000 kronor.
Under planeringsfasen var arbetet avgränsat till bara ett experiment men istället
utvecklades tre experiment. Andra avgränsningar var mätning av batterinivå, intern
uppladdning av batteriet och strömsparläge skulle inte heller implementeras, men
batteriet som användes hade de funktionerna inbyggda. Den sista avgränsning som
togs bort var att sammanställning av grafer från mätdata skulle utföras i separat
mjukvara men istället går det att rita upp grafer i alla program med CSV-fil stöd.
Genom projektets utförande har vi fått mer erfarenhet i teknisk problemlösning,
elektrisk/mekanisk konstruktion och design i program som OrCad och Designspark.
Vi har även utökat våra kunskaper i programmering av reglersystem och webbsidor
med hjälp av olika programmeringsspråk som Python, PHP, Bash, Javascript och
HTML.
Vid testning av fjärrkontrollen märkte vi att radiovågor är känsliga för störningar
och fungerar inte alltid som man tänkt sig. En annan sak som vi snabbt upptäckte
var att experimenten aldrig kan bli helt perfekta och att det är omöjligt att de
alltid går som tänkt. Detta beror på att många olika faktorer kan påverka resultatet
som till exempel olika störningar, lutning på vagnen, hastigheten/accelerationen
vid tillfället då experimentet triggas. Vi insåg att tyngdkraften påverkar
pendelexperimentet betydligt mer än förväntat, vilket betyder att det krävs en
mycket högre acceleration än vad motorn klarar av för att pendeln ska få en
tillräckligt stor lutningsvinkel.
Mikroprocessorns har en gräns på hur mycket information den kan behandla
samtidigt, vilket kan resultera i att värdena i grafen inte stämmer överens med
verkliga värdena. Vad som händer när den får för många instruktioner samtidigt är
att processorn blir överbelastad när den exekverar koden som ritar upp grafen. Ett
exempel på ett sådant tillfälle kan vara när man spelar in en video med kameran,
använder fjärrkontrollen och startar ett automatiserat experiment samtidigt.
Det som skiljer vår demonstrationsanläggning från andra liknande system på
marknaden är att den erbjuder en större funktionalitet och fler experiment. Några
exempel på användbara funktioner är möjligheten att styra experiment manuellt
med en fjärrkontroll, live-streama de med en kamera, och skapa grafer över
resultatet automatiskt. Kommunikationen via WiFi och användargränssnittet i form
av en webbsida gör det lättare att styra tåget och starta experiment från olika
enheter som datorer, surfplattor eller smarta mobiltelefoner, utan att behöva
installera en applikation. Anläggningen som har skapats har även en lägre
totalkostnad än de som finns tillgängliga på marknaden.
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Vidareutveckling
En idé för vidareutveckling är att montera en sensor på pendeln som mäter dess
rörelseförändring i förhållande till en fördefinierad startpunkt. Med informationen
är det möjligt att skapa grafer som visar pendelns rörelse i ett datorverktyg som till
exempel Matlab.
Genom att införa en starkare motor kan man öka tågets högsta möjliga hastighet
avsevärt. Om man programmerar ett återkopplat reglersystem istället för ett öppet
styrt reglersystem kan felet minskas ytterligare.
Det finns även goda förutsättningar för att utöka tåget med fler vagnar, som man
kan bygga vidare på för att möjliggöra ytterligare experiment.
En återfjädrande knapp på styrkortet kan enkelt implementeras för att underlätta
nedstängning av systemet via en Bash-Script eftersom det nu endast går att göra
via webbsidan eller kommandoraden.
Man kan skapa en pendelanordning som är högre än den befintliga för att kunna
utföra pendelexperimentet med låga accelerationer.
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Bilaga A: Ritning på motor- och
batterihållare

Motor- och batterihållaren sedd framifrån

Motor- och batterihållaren sedd ovanifrån
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Motor- och batterihållaren sedd underifrån

Motor- och batterihållaren sedd från sidan
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Motor- och batterihållaren sedd bakifrån
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Bilaga B: Ritning på fjärrkontroll

Fjärrkontrollen, huvuddelens undersida

Fjärrkontrollen, huvuddelens ovansida
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Fjärrkontrollen, huvuddelen sedd framifrån

Fjärrkontrollen, huvuddelen sedd från sidan

Fjärrkontrollen, bottendelen sedd ovanifrån
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Fjärrkontrollen, bottendelen sedd framifrån

Fjärrkontrollen, bottendelen sedd från sidan
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Bilaga C: Ritning på pendelanordning

Pendelanordningen, sedd ovanifrån

Pendelanordningen, sedd underifrån
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Pendelanordningen, sedd framifrån

Pendelanordningen, sedd från sidan
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Bilaga D: Styrkort elschema
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Bilaga E: Fjärrkontroll elschema
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Bilaga F: Styrkort PCB layout
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Bilaga G: Komponentlista
Komponent

Antal Återförsläjare

DC-motor med planetväxel och
enkoder 6V 1:53

1

electrokit.com

25D mm Metal GM Bracket Pair

1

lawicel-shop.se

69,00 kr

SKU: POL69,00 kr 1569

DRV8835 Dual Motor Driver
Carrier

2

lawicel-shop.se

44,00 kr

SKU: POL88,00 kr 2135

Robothjul 65mm D-axel

1

electrokit.com

89,00 kr

89,00 kr 41013147

WLAN-adapter USB

1

elektrokit.se

139,00 kr

139,00 kr 41011545

HT12E DIP-18 encoder

1

elektrokit.se

12,00 kr

12,00 kr 40361202

HT12D DIP-18 decoder

1

elektrokit.se

9,00 kr

9,00 kr 40361201

CONNECTOR, USB MICRO B

2

se.farnell.com

4,50 kr

9,00 kr 2426323

QEE113 DIODE, IR

1

se.farnell.com

5,60 kr

5,60 kr 1652528

PHOTOTRANSISTOR, NPN,

1

se.farnell.com

1,90 kr

1,90 kr 1021147

Flat USB 2.0 kabel Typ A hane Typ Micro B hane, 0,2m, gul/vit

2

datordax.se

22,00 kr

44,00 kr 45428

Batteripack 5V 10,4Ah

1

datordax.se

277,00 kr

277,00 kr 54811

Raspberry Pi 512MB Model B+

1

cdon.se

289,00 kr

289,00 kr länk

Kingston MicroSDHC 8GB

1

webhallen.com

59,00 kr

59,00 kr 209117

10kΩ Resistor

1

se.farnell.com

0,26 kr

0,26 kr 934110

Stiftlist PH 6-pol 2.0mm vinklad

1

se.farnell.com

2,35 kr

2,35 kr 9492500

Relä 3V DC

1

se.farnell.com

9,45 kr

9,45 kr 1891660

Raspberry kamera

1

se.farnell.com

177,00 kr

177,00 kr 2302279

Hylslist 2.54mm 2x20p stackbar

1

elektrokit.se

15,75 kr

15,75 kr 41002754

Hylslist 2.54mm 1x12p stackbar

2

elektrokit.se

3,29 kr

6,58 kr 41010580

Stativ för kameramodul

1

kjell.com

SPACER, M2.5X5-NI

4

se.farnell.com

4,00 kr

16,00 kr 1466814

SPACER, M2.5X17-NI

4

se.farnell.com

4,00 kr

16,00 kr 1466854

Kretskort + tull & moms

1

3pcb.com

556,00 kr

Hobbyfärg Metallic Svart

1

biltema.se

70

70,00 kr 36156

Skruvöglor, 5st, M5x57mm

1

biltema.se

15

15,00 kr 86254

Total

Pris/st

Pris/total

299,00 kr

69,90 kr

299,00 kr 41013146

69,90 kr 87267

556,00 kr

2 344,79 kr
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Bilaga H: Kod
Det finns ett SD-kort som innehåller koden för webbsidan och hela projektet.
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