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Sammanfattning  

 

Detta projekt har gjorts i samarbete med företaget Planeten som ska bygga ett lekland. 

Projektet handlar om att utveckla en prototyp för att rotera och flytta på en taklampa 

horisontellt samt installera belysning i den som kan lysa med olika färger som går att styra. 

Lampans rörelse och färgbelysning ska vara tid och knappstyrd. Arbetet ger en överblick av 

elmotorer, motorstyrning, styrning av belysning och olika styrsystem samt processen att 

designa och bygga en mekanisk konstruktion. En rörlig ställning byggdes med 

förflyttningsteknik i form av rem och remskivor och likströmsmotorer som möjliggjorde 

lampans horisontellt och roterande rörelse. Till belysningen användes två sorters RGB LED-

belysning. Dessutom togs det fram ett styrsystem i form av mikrokontroller för att styra 

motorer och belysning. I slutet av rapporten presenteras resultat och diskussion kring 

projektet.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

This project has been made in cooperation with the company Planeten that have plans to 

build an indoor playground. The project is about developing a prototype which could rotate 

and move a ceiling light horizontally and install lightning that can shine with different colors 

that can be steered. The light motion and color lighting has to be controlled by time or with 

a button. The work gives an overview of electric motors and motor control, lighting control 

and various control systems and also the process of designing and developing a mechanical 

engineering. A moving mechanical unit built with movement technology in the form of belt 

and pulleys and DC motors that enabled the ceiling lights horizontally and rotating motion. 

The lighting used, are two different kind RGB LED-lighting. It has also used a control system 

in the form of microcontrollers to control motors and lighting. At the end of the report 

presents the results and discussion of the project. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
 

Projektet utförs i samarbete med det nystartade företaget Planeten som bygger ett lekland i 

Halmstad för barn mellan 2-12 år. Temat på leklandet ska vara rymden. Projektet handlar 

om att utveckla en rörlig taklampa som ska se ut som ett rymdskepp och ska ge en 

rymdkänsla till lokalen, se figur 1. Den rörliga taklampan ska kunna styras både manuellt dvs. 

genom knapptryckning och automatiskt så att lampan kan startas/stoppas vid en viss 

programmerad tid. När lampan sätts igång så ska den börja röra sig och dessutom blinka 

med olika färger som ska föreställa ett rymdskepp som har startats. Företaget Planeten ska 

ha tre sådana lampor som ska vara likadana, så denna prototyp kommer vara en mall till de 

andra lamporna så att företaget ska kunna utveckla två till.  

 

 

FIGUR 1 FÖRSTA SKISS PÅ TAKLAMPAN 

1.2 Syfte 
 

Det akademiska syftet med projektet är att använda sig av sina kunskap inom mekatronik 

och fördjupa sig i ämnen som projektet kräver och utveckla sin förmåga att arbeta på ett 

ingenjörsmässigt sätt.  

Det praktiska syftet med detta projekt är att utveckla en prototyp som möjliggör att en 

taklampa som ser ut som ett rymdskepp ska blir rörlig, dvs. att bygga någon slags ställning så 

att lampan kan flyttas fram och tillbaka horisontellt på taket och dessutom rotera kring sin 

egen axel. Detta ska kunna styras manuellt med en knapp eller automatisk så att det kan 

startas/stoppas i en viss programmerad tid. Rymdskeppet ska lysa med olika färger.   
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1.3 Problemformulering 

Detta projekt kan delas upp i tre huvuddelar: mekanik, elektronik och datorsystem och för 

varje del finns det huvuduppgifter som ska utföras. 

 

1.3.1 Mekanik 

De uppgifter som ingår i mekanikdelen är val av material till ställning och dimensionering av 

olika delar i ställningen, så att den har bra hållfasthet, samt ta fram en förflyttningsteknik för 

att flytta och rotera på lampan.  

Specifika frågeställningar för mekanikdelen är: Hur väljs det rätt material? Vilka faktorer är 

avgörande för en hållbar konstruktion? Vilka beräkningar ska göras för att ta fram en lämplig 

dimension på de individuella delarna?  

 

1.3.2 Elektronik 

De uppgifter som ingår i elektronikdelen är val av motorer för att driva förflyttningstekniken, 

beräkna storleken på motorer samt a fram ett kopplingsschema på hela systemet dessutom 

koppla belysningen och motorer till styrsystemet.  

Frågeställningar för elektronikdelen är: Vilka egenskaper ska läggas mest vikt på hos de 

elmotorerna för att välja ett lämplig sorts motortyp för detta projekt?  Hur beräknas 

storleken på motorerna? 

 

1.3.3 Datorsystem 

De uppgifter som ingår i datorsystemdelen är ta fram ett styrsystem både genom val av 

hårdvara och mjukvara för att styra motorer och belysning, och för att möjliggöra att 

lampans rörelse startas/stoppas både med tid och med knapptryckning.   

De frågeställningar för datorsystemdelen är: Vilka komponenter behövs för att styra 

hastigheten och rotations riktning på motorer samt belysningens färg och blinkning? Hur ska 

det görs så att motorer och belysningen kan startas/stoppas på ett manuellt och automatisk 

sätt, och vilka komponenter är det som behövs för att kunna göra det? Hur ska 

kommunikationen mellan mjukvara och hårdvaran ske?  

Figur 2 visar sambandet mellan dem olika delarna.  
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FIGUR 2. SAMBANDET MELLAN OLIKA DELARNA I PROTOTYPEN. 

 

 

1.4 Kravspecifikation 
 Tillsammans med Planeten togs det fram några grundläggande krav, vissa av dem var kända 

från projektets start och andra utvecklades under projektets gång, här är de samtliga krav:  

Lampan ska vara rörlig: 

- Lampan ska flyttas horisontellt i taket i en rak bana på 2 meter med hastigheten 

omkring 0.06 m/s.                                     

- Lampan ska rotera kring sin egen axel med en vinkelhastighet omkring 0.2 rad/s. 

Lampan ska blinka med olika färger: 

- Det ska monteras någon slags belysning i lampan som går att styra och ändra färg på 

den. 

Lampan ska kunna styras både manuellt och automatisk: 

- Lampan ska startas och stoppas vid en programmerad tid. 

- Lampan ska startas och stoppas med knapptryckning. 

Lampan ska vara säkert: 

- Det ska finnas säkerhets linor mellan lampans kropp och taket, som ska förhindra 

lampan från att ramla ner om det skulle hända. 

- Lampans kropp ska inte väga för mycket (max 20kg). 

 

1.5 Avgränsningar 
Från början av projektet kom det överens med Planeten om vissa avgränsningar. Det 

innehåller de uppgifter som inte skulle ingå i projektet, dels för att jag ska hålla mig till mitt 
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huvudområde som jag har kunskap i och dels för att förenkla projektet så att det ska bli klar i 

tid. 

 

 Att bygga själva rymdskeppets kropp ingår inte i projektet. 

 Styrning av den övriga belysningen i lokalen ingår inte i projektet. 
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2 Bakgrund 
 

I detta kapitel presenteras teoridelen för projektets delar. Materialet har tagits fram på det 

sätt att fördjupa sig i de olika områden som projektet krävde. Fördjupningen gjordes med 

hjälp av litteratur, internet, kontakt med olika företag och lärare och undersöka liknande 

lösningar som redan fanns. Kapitlet är uppdelad till tre huvuddelar: mekanik, elektronik och 

datorsystem samt en översikt av liknande system som finns idag. 

 

2.1 Mekanik 
 

2.1.1 Ställning  
Ställningen ska vara en anordning som ska möjliggöra lampans förflyttning. Två sorts 

metoder för förflyttning av lampan har undersökts. Det första metoden visas i figur 3. denna 

metod består av en rörlig del och en stationär del. Det stationära delen är en skena och den 

rörliga delen består av en vagn med fyra hjul. Vagnen flyttas i skenan med hjälp av någon 

förflyttnings teknik som t.ex. rem och remskiva.  

Den andra metoden är uppbyggt enligt figur 4. Denna metod består av två stänger och en 

vagn som vilar på stängerna med hjälp av något sorts kullager. Lampan monteras på vagnen 

och förflyttas med hjälp av någon sorts förflyttningsteknik.  

 

         

 

FIGUR 3. STÄLLNING MED SKENA                                                         FIGUR 4.STÄLLNING MED STÄNGER 
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2.1.2 Förflyttningsteknik 
 

För att kunna rotera på lampan samt flytta den horisontellt behövs det någon sorts 

förflyttningsteknik. Uppbyggnaden på de förflyttningstekniker som har undersökts kan delas 

i två delar: kraftöverföringsdelen(mekanisk) och drivkraftdelen(elmotor). 

Kraftöverföringsdelen beskrivs i mekanikdelen och elmotorer beskrivs i elektronikdelen.  

 

Kraftöverföring 

Det finns olika kraftöverföringsmetoder för att flytta och rotera på lampan, som t.ex. 

användning av rem och remskiva, ledarskruvar eller kulskruvar. Dessa metoder beskrivs mer 

i detta delkapitel.  

 

Ledarskruv och kulskruv 

Ledarskruv och kulskruv består av en skruv som monteras på motoraxeln genom en 

axelkoppling och en mutter som sitter på skruven, se figur 5. När skruven roterar flyttas 

muttern axiellt. Skillnaden mellan ledarskruv och kulskruv är att i ledarskruv snurrar muttern 

på gängorna på skruven men i kulskruv är muttern kullagrad så att den flyttas enklare och 

har högre verkningsgrad och hastighet[4]. Ledarskruv och kulskruv används ofta för att 

omvandla rotations rörelse till linjär rörelse.  

 

FIGUR 5. KULSKRUV OCH LEDARSKRU 
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Rem och remskiva 

Rem och remskiva är en av de äldsta metoder för att förflytta saker. Metoden består av en 

rem och två remskivor se figur 6. I en transmission av rem och remskivor kan skivorna ha 

olika storlek, på det sätt skapas en utväxling mellan dem som påverkar vridmoment och 

hastighet på skivorna och detta kan utnyttjas vid behov. Det mindre skivan kommer att ha 

högre hastighet och mindre vridmoment och den större skivan har mindre hastighet och 

större vridmoment. Användning av rem och remskiva passar bra för förflyttning över långa 

avstånd, det är mindre kostsam och underhållningen är enkelt. Rem och remskiva har högre 

hastighet och högre repeterbarhet jämför med ledarskruv och kulskruv[4]. 

     

 

FIGUR 6. REM OCH REMSKIVA 

    

 

     

2.1.3 Material 
 

För att välja ett lämpligt material till de olika delar av ställningen måste först tydliggöras vilka 

konstruktions krav finns det för ställningen. Kravet definierar den prestanda som krävs från 

materialet. Sedan egenskaper hos det material som väljs ska uppfylla kravet. Egenskaper hos 

ett material kan kategoriserats till tre delar: fysikaliska egenskaper som densitet, mekaniska 

egenskaper som elasticitet, hållfasthet och funktionella egenskaper som elektrisk eller 

magnetisk beteende [26].  

Det finns även mjukvara program som kan tas hjälp av för att välja lämpligt material och 

lämplig dimension, ett sådant program är CATIA. Delen konstrueras först i CATIA och sedan 

görs tester och FEM analyser på den. FEM (eng. Finita Elementmetoden) är en numerisk 

metod som används för att lösa komplicerade partiella differentialekvationer som inte är 

lätta att lösa. Metoden bygger på att geometrin delas upp till mindre delar ”finita element” 

och sedan löses var för sig. Med fler element som konstruktioner delas upp till desto 

noggrannare bli svaret, fast lösningen är alltid approximativ och det finns alltid ett visst fel i 

den. Metoden används mycket inom hållfasthetslära och av CAD konstruktörer [31,27]. I 

detta projekt kan det användas för att kontrollera hållfastheten för ett objekt med en viss 

dimension och material som utsätts för en viss kraft eller belastning. 
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Enligt kravspecifikation ska ställningens vikt hållas nere men samtidigt vara hållbart. Två 

egenskaper som avgör vikt och hållfastheten hos material är densitet och 

Elasticitetsmodul(E-modul). E-modulvärde bestämmer materialets styvhet, och densitet är 

ett mått för att visa ett ämnets täthet med andra ord vikten och de beräknas fram enligt 

ekvation 1 och 2. 

 

  𝐸 =
𝜎

𝜀
         (1)     

E är elasticitetmodul [N/m2], σ är den mekaniska spänningen på objektet[N] och                                     

ε är töjningen (deformation) [m2]                                                      

  𝜌 =
𝑚

𝑉
         (2) 

Ρ är densitet [kg/m3, m är vikten (massa) [kg] och V är volym [m3] 

 

2.2 Elektronik 
 

2.2.1 Motor 
Elmotorer omvandlar elektrisk kraft till mekanisk kraft. Det finns två olika motorer, 

elektromagnetiska likström motorer som kallas DC (eng. Direct Current) som används oftast i 

mindre maskiner, och elektromagnetiska växelströms motorer som kallas AC  

(eng. Alternating Current) motorer som används ofta i stora maskiner. Likström betyder att 

strömmen har alltid samma riktning, växelström betyder att strömmens riktning varierar [5]. 

Principen för elmotorer är baserat på elektromagnetism och strömmens flöde. Elmotorer har 

en roterande del som heter rotor och en stationär del som kallas för stator. Både delar har 

kopparlindningar som även kallas för spolar. Ett magnetfält skapas genom att föra ström 

genom lindningar. Styrkan hos en elektromagnet ökar när antalet lindningsvarv i spolen 

ökar. Styrkan hos en elektromagnet minskar då den elektriska strömmen i spolen minskar. 

När rotor lindningen ansluts till likspänning uppkommer en ström genom de båda 

rotorledarna. Dessa påverkas av en kraft ett vridande moment uppstår med hjälp av 

magnetfältet och rotor börjar rotera[6, 7]. 

För att tillföra rotorn elektrisk energi krävs borstar och en kommutator. Kommutatorn 

roterar med spolarna. Borstarna stå stilla och leder elektricitet från strömförsörjningen till 

kommutatorn se figur 7 [6,7]. 
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                                                                          FIGUR 7. DELAR I EN ELMOTOR 

 

Om belastningen ökar på motorn då måste motor ge ett större vridmoment för att klara av 

lasten, vilket resulterar i att varvtalet minskar [8]. För att öka vridmomentet på elmotorer en 

växellåda kan användas, se figur 8. Växellådan fästs på motorns axel. Det sitter kuggväxlar i 

växellådan och detta orsakar att den utgående axeln från växellådan rotera mycket 

långsammare och denna levererar då betydligt mer vridmoment än den ingående axeln dvs. 

motoraxeln[5]. 

 

                              

 

FIGUR 8. VÄXELLÅDA 
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2.2.2 Borstad och borstlös likstöm motor 
 

En borstlös likströms motor fungerar ungefär på samma sätt som en borstad likströmsmotor 

men som namnet antyder så har den inga borstar vilket gör denna motor enklare för 

underhållning för att borstarna slits efter några år och måste bytas i en borstad motor. Den 

mekaniska kopplingen som vanligtvis genomförs av en borste ersätts med elektronisk växling 

i en borstlös motor och därför kräver de mer omfattande styrkrets[12,5]  

 

2.2.3 Stegmotor 
 

En stegmotor är en motor som omvandlar elektriska pulser till mekanisk rörelse. 

Stegmotorer kan ses som elmotorer utan kommutatorer där alla lindningar ligger i statorn. 

Rotorn består av antingen en permanentmagnet eller ett ferromagnetiskt material. Normalt 

består stegmotorns stator av fyra lindningar som kan magnetiseras separat. För att rotorn 

ska rotera krävs det att lindningarna magnetiseras i sekvens, vilket tvingar rotorns poler att 

ställa in sig efter statorns magnetfält. Upplösningen på stegen beror på hur många poler 

rotorn har och kan variera mellan 90 grader per steg till mindre än 1,8 grader per steg[9,10]. 

Sekvensen av pulser som behövs för att driva motorn kan tillhandahållas av en 

mikrokontroller. För att vrida motorn medurs så magnetiseras först den förta spolen sen den 

andra och så vidare, om sekvensen körs baklänges vänder rotorn moturs[11]. Stegmotorer är 

bra där hastighet och positionsstyrning behövs, för att de är snabba på starta och stanna[8]. 

Stegmotorer har högt moment vid låga hastighet men vid överbelastning eller hög fart 

tappar stegmotorer steg eller stannar helt. Stegmotorer är mer ideala för användning vid 

låga hastighet [37].  

 

2.3 Datorsystem 
 

2.3.1 Styrsystem 
 

Ett styrsystem kommer att behövas för att styra motorer och belysningar. Styrsystemet 

kommer att bestå av både hårdvara och mjukvara. Det som ska styras med hjälp av 

styrsystemet är motorernas hastighet, rotationsriktning samt belysningens blinkning och 

färgändring och att hela systemet ska vara tidstyrd så att motorer och belysningen startar i 

en viss tid på ett automatiskt sätt eller på ett manuellt sätt i form av knapptryckning. Två 

olika styrsystem som kan vara aktuella för projektet är PLC styrning och styrning med hjälp 

av en mikrokontroller som t.ex. Arduino Uno.  
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2.3.2 Mikrokontroller  
 

Mikrokontroller är en single-chip mikrodator som används till att kontrollera olika enheter. 

Den är programmerbar dvs. den kan ta instruktioner för att utföra en specifik uppgift som 

t.ex. mäta, beräkna, visa och mm. Uppgiften utförs med hjälp av en processor (CPU). 

Mikrokontroller har ett inbyggt minne. Programmet kan skrivas i en mjukvara i en person 

dator och sedan laddas ner till minnet. Språket som används till mikrokontroller är 

assembler eller högnivåspråk som C++ och Java[30].   

En mikrokontroller har ett antal digitala in och utgångar som inkluderar analoga ingångar 

och PWM utgångar också, mer information om PWM (eng. Pulse Width Modulation) hittas i 

kapitel 2.3.5. Mikrokontroller är enkla att använda och passar bra för mindre applikationer 

och är ekonomiska.  

Mikrokontroller liknar mikroprocessorer den stora skillnaden är att mikrokontroller har 

inbyggt minne och digitala in/utgångar[30]. Mikrokontroller har idag en brett 

användningsområde, de används t.ex. i mobil telefoner, datorer, tv, bilar, köks maskiner, 

vitvaror och mm.  

 

2.3.3 PLC 
 

PLC (Programmable Logic Controller) är ett styrsystem som används för att hantera olika 

enheter som t.ex. motorer, sensorer, cylindrar, belysning och mm på ett automatiskt sätt 

och innehåller en mikroprocessor. De är mycket robusta och har hög tolerans mot damm, 

fuktighet temperatur, vibration och har lång livslängd, används mest i industriella 

applikationer och kan designas efter applikationen och kan bli mycket kostsamma för 

användning i mindre applikationer men kan vara ekonomiska att använda i stora 

applikationer[18]. 

 PLC regulatorer har både digitala och analoga in/utgångar, se figur 9. De kan användas för 

att läsa eller skicka en av/på signal eller för att läsa eller skicka en varierande signal. Externt 

in och utgångar kan läggs till vid behov. Som namnet tyder så är PLC en programmeringsbar 

regulator. Programmet kan skrivas i en mjukvara i en person dator och sedan laddas ner via 

kabel eller trådlös till PLC regulatorns minne som kan vara en flashminne eller ett 

batteridrivet minne. PLC regulator har sitt egna programmeringsspråk som är mest i form av 

stegdiagram men även i textform[20]. Detta språk kan upplevas enklare att förstå jämfört 

med andra programmeringsspråk som används i datorsystem som assemblerspråk eller 

högnivåspråk som java eller C eftersom att det skrivs i form av bilder och diagram[26]. PLC- 

styrning använd t.ex. i vitvaror, hissar och industrimaskiner. 
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                                                            FIGUR 9. INSIDAN AV EN PLC [19] 

 

 

2.3.4 Styrning av belysning  
För att styra belysningen finns det två digitaltekniker inom belysningsstyrning, DMX och DALI 

[32]. DMX (Digital Multiplex) och DALI (Digital Addressable Lighting Interface) är protokoll för 

digital kommunikation inom belysning styrning. De är adressbara och programmeringsbara 

och kan styras via ett gränssnitt med en dator. DMX kan hantera upp till 512 adresser och 

DALI upp till 64 adresser. Varje adress kan hantera flera enheter (belysning). De används för 

att styra olika typer av belysning oavsett vilken tillverkare.  

 

DMX512 utvecklades från början för att från ett ljusbord kunna styra belysning och dimmer i 

teatermiljöer men idag har båda teknikerna brett användningsområde förutom teater och 

scener används dem t.ex. i butiker och bostadsområdet för att styra armaturer, lysdioder, 

LED lampor och andra enheter. DMX är idealisk för kontroll av RGB LED. Styrningen i DMX 

protokoll ske med hjälp av en regulator som styr flera enheter (master/slav), kopplingen 

mellan dem är kedjekoppling, se figur 10.   

 

                                                          FIGUR 10. DMX SYSTEM, KEDJEKOPPLING 

 

Varje mottagare har en adress och det är dit signalen från regulatorn kommer att skickas. 

Om två mottagare har samma adress kommer de att få samma signal från regulatorn. Varje 

mottagare har flera kanaler som kan hantera flera enheter. DALI styrsystem är mer 

decentraliserat, det finns flera regulatorer som styrs olika mottagare som det visas i figur 11. 
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                                                                    FIGUR 11. DALI SYSTEM DECENTRALISERAT 

 

Tabell1 nedan visar en jämförelse mellan DMX och DALI. 

Tabell 1 Jämförelse mellan dmx och dali protokoll 

 

DMX regulatorer och mottagare fungerar bra med flesta Arduino utvecklingskort och Shields. 

Det går att koppla de direkt på en Arduino kort och det finns även en rad DMX bibliotek för 

mjukvaran i Arduino[25]. 

 

2.3.5 Motor styrning 
 

Det finns tre sätt att reglera varvtalet på en likströms motor: spännings reglering, 

fältreglering eller med hjälp av att variera belastningen. Spännings reglering som namnet 

antyder, görs med hjälp av att ändra på spänningen. Fältreglering görs med hjälp av att 

ändra på magnetiseringsström eller spänning.   

Spännings reglering kan göras med hjälp av PWM styrning. Metoden skapar fyrkantsvågor, 

signalen (spänningen) är mellan fullt på eller fullt av hela tiden. Längden på när signalen är 

på kallas pulsbredden. För att få olika analoga värden, ändras pulsbredden. Cykeltid är ett 

mått för att visa hur mycket signalen är på och mäts i procent. 100 % betyder att det är full 

spänning och 0 % betyder 0 volt, se figur 12 [20,21]. 

Styrprotokoll DMX DALI 

Hastighet Snabbt Långsamt 

Antal adresser 512 64 

Fler enhet på samma adress Ja Nej 
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                                                                FIGUR 12.PULSBREDD MODULATION 

För att reglera hastigheten på DC motorer kan en optisk pulsgivare användas. Pulsgivaren 

sitter i motorns axel och omvandlar rotationsrörelse (vinkelläget) till elektrisk signal och med 

hjälp av den kan motorns hastighet och position plockas fram[23,14]. Ett drivkort kan 

användas för att ändra hastighet och rotationsriktning. Drivkortet skickar en önskad 

hastighet (PWM) till motor. Motoraxels hastighet jämförs med den önskade hastigheten som 

skickades in till motorn. Med hjälp av PWM styrning ökas/minskas Cykeltiden på signalen 

beroende på hur mycket motors hastighet skilde sig med det önskade värdet, och signalen 

skickas till drivkortet igen, se figur 13. 

 

 

    FIGUR 13.STYRNING AV EN MOTOR MED PULSGIVARE MED HJÄLP AV DRIVKORT OCH PWM SIGNAL 

 

Föra att ändra motors rotations riktning används det H-brygga som är inbyggd i drivkortet. 

En H-brygga består av fyra transistorer. Två av transistorer är slutna åt gången och leder 

spänningen till motorn. Beroende vilket håll spänningen kommer till motor bestäms motors 

rotations riktning, se figur 14. 
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                                                        FIGUR 14.VISAR HUR EN H-BRYGGA FUNGERAR 

 

 

 

2.4 Liknande förflyttningssystem 
 

2.4.1 Camera slider 
 

Camera slider är en produkt som flyttar på en kamera och används för personlig 

fotografering, det har en liknande design som det har tänkts att användas i detta projekt. 

Den består av en stationär del i form av en bana och en rörlig del i form av en vagn som 

kameran monteras på den och flyttas längs banan, se figur 15. Camera slider kan ställas på 

marken eller vertikalt, 90 grader. Det finns olika varianter med olika förflyttnings teknik som 

t.ex. med rem och remskiva, ledarskruv eller med linjära motorer. Vanligaste motorer som 

används i Camera slider är stegmotor och styrningen görs med hjälp av mikrokontroller[15]. 

Nackdelen är att det inte går att ha den upp och ner dvs. det är inte gjort för att monteras på 

tak, dessutom är dem ganska kostsamma.  

 

FIGUR 15. RHINO CAMERA SLIDER 
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2.4.2 Ceiling lift 
 

Ceiling lift är också en liknande produkt som är till att hjälpa funktionshindrade människor 

som har svårt och gå. Ceiling lift är till att lyfta och flytta på en människa[28]. Tekniken är 

baserat på spår som är i form av en skena som monteras på taket och en vagn med hjul som 

åker i spåret med hjälp av en elektrisk motor, se figur 16. Motorn går på batterier och det 

finns en batteri station i änden på spåret för att ladda batteriet. Det finns även sorters som 

är mekaniska och har ingen motor och flyttas med hand. Denna teknik är ganska avancerad 

dels att bygga det sort av spår och vagn som ska fungerar bra tillsammans är svårt och dels 

att ha en batteristation till att ladda motorn med är inte det bästa lösning för detta projekt.  

                        

                                                        FIGUR 16. GULDMANN CEILING LIFT [28] 
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3 Metod 
 

I detta kapitel förklaras de metoder som har används för att utföra de olika uppgifterna i 

projektet. Dessutom så presenteras en förklaring till de olika beslut som har tagits och de 

olika delar som har valts till ställningen, lampan och styrsystemet. Kapitlet är uppdelad i fyra 

huvuddelar: mekanik, elektronik, datorsystem och tester. 

 

3.1 Mekanik 
 

3.1.1 Ställning  
Två metoder undersöktes för ställningen, som visades i bakgrundsdelen. Det första metoden 

som visas i figur 3 valdes bort. Det finns färdig skena och vagn att köpa som är till 

förskjutningsdörrar men skulle bli för trångt att ha någon sorts förflyttningsteknik och motor 

i skenan och det skulle blir för svårt att bygga egen skenan och vagn. Det andra metoden 

som visas i figur 4 är mycket öppnare och det finns mer plats att jobba med och av det 

anledning underhållningen kommer ske på ett enklare sätt. Dessutom rullar vagnen mycket 

smidigare eftersom att det används kullager mellan vagn och stänger.  

Den mekaniska konstruktionen är uppdelad till tre huvuddelar enligt figur 17. Den stationära 

delen, rörliga delen och förflyttningstekniken.  

 

 

 

                                                      FIGUR 17.VISAR DEN MEKANISKA KONSTRUKTIONEN 

 

Stationära delen är banan för förflyttningen det består av två stänger som är monterade 

parallellt med varandra på taket med hjälp av två fäste. Den rörliga delen består av fyra 

kulbussningar som går in i stången och en platta (vagn) som är monterad på kullbussningar. 

Kulbussningarna minkar friktionen och gör att plattan flyttar fram och tillbaka horisontellt på 

stången. Tillverkning av de olika delarna för den mekaniska konstruktionen gjordes i skolans 

metallverkstad med hjälp av olika verktyg och maskiner som t.ex. borrmaskin, svarvmaskin, 

kapmaskin mm.   
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3.1.2 Material och dimensionering  
 

Egenskaper som tidigare nämndes i bakgrundsdelen för att välja material var låg densitet 

och hög E modul värde och kostnaden. Det har tagits fram en tabell 2 som jämför de 

egenskaper som nämndes hos några olika material som skulle passa för denna typ av 

konstruktion.  

TABELL 2. JÄMFÖRELSE AV E-MODUL, DENSITET OCH PRIS MELLAN OLIKA MATERIAL [2][3] 

 

3.1.3 Stationära delen 
 

Användning av kolfiber som material valdes bort på grund av kostnaden. Nylon och trä har 

båda låg densitet men de har även låg E modul värde. Koppar och stål har höga densitet men 

även höga E modul värde. Aluminium är det material som skulle passa bäst på grund av att 

den har ett låg densitet och hög E modul värde och dessutom har den låg kostnad.  

Tidigare i projektet hade det planerats att använda aluminiumrör till banan, men senare när 

det valdes att använda kulbussningar till vagnen så var det inte möjlig att använda varken rör 

eller aluminium för att kullbussningens axel dvs. banan måste vara av härdat stål för att 

kunna klara av trycket från kulorna som sitter i kullbussningen.  

Längden på banan (stången) var känd från kravspecifikationen. För att ta fram en lämplig 

diameter på stången så att det ska kunna klara av belastning som är kopplad till den gjordes 

det FEM analyser i programmet CATIA V6. Resultatet av analysen redovisas i resultatdelen. 

Den största böjningen i stängerna kommer att ske när lampan är i mitten av bana, se figur 

18. Det som är viktig att räkna fram är det maximala spänningen som skapas i mitten av bana 

för att sedan jämföra det med materialets E-modul värde för att se om materialet klarar av 

det spänningen. Dessutom beräkna fram hur mycket stängerna kommer att böja sig för se 

om det är ok eller om det är för mycket i så fall diametern måste ökas.  

Alla ekvationer som visas nedan är för belastning på en stång men ställningen har två 

stänger så belastningen fördelar sig mellan de två stänger. Resultatet av böjning och 

spänning måste delas med 2 för att få fram böjning och spänning värde för varje stång. 

Material Densitet [g/cm3] E-modul [N/cm2] Pris 

Aluminium 2.7   7 000 000 Låg  

Stål 7.8 20 800 000 Låg 

Kolfiber 1.7 70 000 000 Hög 

Koppar 8.9 11 700 000 Medium 

Nylon 1.1       200 000 Låg 

Trä 0.3 – 0.8    1 000 000 - 
   4 000 000 

Låg 
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                                                 FIGUR 18 VASAR MOMENT OCH BÖJNINGEN PÅ STÅNGEN 

 

 

För att räkna fram böjningen i mitten används det ekvation 3. 

𝑓 =
𝐹𝐿3

192𝐸𝐼
       (3) 

f är Böjning [m], F är kraften eller belastning, i detta fall vikten på lampan och vagnen [N]. L 

är Längden på banan [m]. E är Elastisitetstmodulen för materialet [N/cm2]. I är Tröghet1 i x 

och y axel. 

Tröghet för en stång tas fram enligt ekvation 4. 

𝐼𝑋 = 𝐼𝑦 =
𝜋𝑑4

64
       (4) 

d är stångens diameter. 

Den spänningen som skapas i mitten av stängerna räknas fram enligt ekvation 5. 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀

𝑊
      (5) 

σ är Spänning [Pa], M är Moment i mitten av stången [N/m] och W är böjningsmotståndet 

för stång och det beräknas enligt ekvation 7.  

Momenten i mitten av stängerna räknas enligt ekvation 6, och böjningsmotstånd i x och y 

axeln för en stång räknas enligt ekvation 8. 

𝑀 =
𝐹𝐿

8
            (6) 

𝑊𝑥 = 𝑊𝑦 =
𝜋𝑑3

32
     (8) 

 

 

                                                                 
1 Motstånd mot rörelseförändring 
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3.1.4 Rörliga delen 
 

Den rörliga delen består av kulbussningar och plattan och både har materialet aluminium. 

Storleken på kullbussning beror på stångens diameter så att den ska passa till stången.  

Plattans höjd och bredd bestämdes med hänsyn till förflyttningsteknikens och styrsystemets 

storlek som ska monteras på plattan. För att ta fram tjockleken på plattan och testa 

hållfastheten på den, gjordes det FEM analys på det i CATIA V6. Resultatet av analysen 

redovisas i resultatdelen.  

Den största belastningen är i centrum av plattan eftersom att lampan sitter i där och den 

största böjningen kommer att vara där. Böjningen och maximala spänningen räknas fram 

med samma ekvationer som för den stationära delen med den skillnaden att tröghet och 

böjningsmotstång räknas här för ett rektangulärt objekt enligt ekvation 9 och 10. 

 

𝐼𝑦 =
ℎ𝑏3

12
         (9) 

𝑊𝑥 = 𝑊𝑦 =
𝑏ℎ2

6
      (10) 

 

3.1.5 Kraftöverföring 
 

Horisontellt 
För horisontell kraftöverföring valdes rem och remskiva, eftersom att rem och remskiva är 

bra för förflyttning i långa avstånd, de har högre repeterbarhet det är enkelt och underhålla 

dem och är mindre kostsamma.  

Det finns två remskivor av samma storlek en på varsin ända av banan mellan stängerna, och 

remmen går mellan remskivorna. Det finns ingen utväxling mellan skivorna eftersom de är av 

samma storlek. Om det drivna skivan varit mindre än det andra så hade motorns moment 

minskad se ekvation 14, men det valdes att ha båda skivor av samma storlek för att hålla 

banan rak både på ned och ovansidan, se figur 19. Dessutom tycktes det inte att vara 

nödvändig att ha utväxling där. En del av remmen är fastspänd på plattan för att kunna 

förflytta plattan, se figur19. Dimensionen och materialet på remskivorna och remmen togs 

fram med hjälp av ett företag som heter Jens-s [33]. 
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FIGUR 19 VISAR HUR REMMEN ÄR KOPPLAD TILL PLATTAN 

 

Rotering 
 

För att rotera lampan har det används rem och remskivor. Den drivna remskivan som är 

kopplad till en drivkraft är mindre än den andra remskivan som roterar på lampan, se figur 

20. Detta gör att det skapas en utväxling mellan dem och vridmomentet ökar i den stora 

remskivan. Detta gör att det kan väljas en mindre motor med mindre vridmoment. 

Utväxlingen valdes i samband med motors storlek och med hänsyn till plattans (vagnens) 

storlek.  

Anledningen att det valdes rem och remskiva för kraftöverföring är att avståndet mellan 

lampan och drivkraften är så litet, och den ända lösningen som är möjlig för att undvika att 

ha lampan direkt på motors axel. En annan anledning är att med rem och remskiva kan vi 

skapa en utväxling som gör att vi kan minska motors storlek och dessutom så är det mindre 

kostsamt. Dimensionen och materialet på remskivorna och remmen togs fram med hjälp av 

ett företag som heter Jens-s [33]. 

 

                                                                           FIGUR 20.DEN ROTERANDE DELEN (LAMPAN) 

 

 

Övre sidan 

Nedre sidan 
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3.2 Elektronik 
 

3.2.1 Motor 
 

För att jämföra de viktiga egenskaper hos de olika elmotorerna som presenterades i 

bakgrundsdelen har det gjorts en tabell 3 som visas nedan. 

TABELL 3 VISAR EN JÄMFÖRELSE MELLAN STEGMOTOR, BORSTAD OCH BORSTLÖST MOTOR 

 

 

3.2.2 Förflyttning av lampan 
 

Enligt tabell 3 det största fördelen med en stegmotor jämför med en borstad eller borstlös 

DC motor är att stegmotorer är bra för positionering och i detta projekt lampan ska bara åka 

fram och tillbaka från en ände till den andra ände med en konstant hastighet och där 

behövdes inte så avancerad positionering. Av den anledningen valdes stegmotorn bort. 

Mellan en borstad och borstlös DC motor valdes det en borstad motor eftersom att det är 

enklare att jobba med dem. För att styra borstlösa motorer behövs det en kontroller men 

borstad motorer behöver inte det. Det är enklare att styra hastighet och riktningen på dem 

och dessutom så kostar dem mindre. 

För att välja rätt storlek på motorn behövdes det ta fram ett varvtal och moment som motor 

ska klara av. Det har gjorts en friläggning av krafter som påverkare motors storlek, se figur 

21.  

 DC Stegmotor DC Borstlöst motor  DC Borstad motor 

Hastighet kontroll Bra  Mindre bra Mindre bra 

Positions kontroll Bra Mindre bra Mindre bra 

Verkningsgrad Mindre bra Bra Bra 

Vridmoment i 

låga hastighet 

Hög  Medium Medium 

Kostnad Hög Medium  Låg  
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                                     FIGUR 21 FRILÄGGNING AV KRAFTER, SOM PÅVERKAR REM OCH REMSKIVAN 

 

 

Med hjälp av ekvation11 och 12 räknas det fram drag kraften 

𝐹 = 𝐹𝐴 + 𝑚𝑔(𝑠𝑖𝑛∅ + 𝜇𝑐𝑜𝑠∅)        (11) 

𝐹𝐴 = 𝑚𝑎                                         (12)           

𝑎 =  
𝑉−𝑉0

𝑡
                  (13)      

F är Drag kraft [N], FA är en yttre kraft, i detta fall är accelerations kraft[N]. a är acceleration i 

detta fall det är lika med 0.06 [m/s2].m är lastens vikt [Kg]. g är tyngdaccelerationen, som är 

9.8 [m/s2]. μ är friktionskoefficient2 mellan kullbussning och stång. Ø är lutning, i detta fall är 

0˚, eftersom att det är en rak bana.    

Med hjälp av ekvation 14 räknas det fram momenten för belastningen som motor ska klara 

av. 

𝑀 =
𝐹

2𝜋ƞ
×

𝜋𝐷

𝑖
                          (14) 

M är lastmoment [N/m]. F är drag kraft[N]. D är skivans diameter. Ƞ är Motors verkningsgrad 

som önskas att vara mellan 80 % - 90 % och i är den Mekanisk utväxlingen mellan 

remskivorna, i detta fall är 0.  

Enligt ekvation 15 räknas det fram det varvtal som remskivorna (och motor efter växellåda) 

ska ha för att lampan ska förflyttas horisontellt med det hastighet som står i 

kravspecifikationen dvs. 0.06 m/s. 

𝑛𝑠𝑘𝑖𝑣𝑎 : 
𝑣

𝐷 × 𝜋
× 60        (15) 

N är varvtal [rpm]. V är hastigheten som lasten ska flyttare sig med i detta fall lasten är 

lampan och vagnen.[m/s] 

Ekvation 16 visar motors varvtal innan växellåda. 

                                                                 
2 Friktionskoefficient för torr metall mot metall är 0.18  
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𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟: 𝑛𝑠𝑘𝑖𝑣𝑎 × 𝑢𝑡𝑣ä𝑥𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑠 𝑎𝑥𝑒𝑙 𝑜𝑐ℎ 𝑟𝑒𝑚𝑠𝑘𝑖𝑣𝑎     (16) 

 

3.2.3 Rotation av lampan  
 

Av samma anledning valdes en borstad DC motor också här för att rotera på lampan. 

Lampan ska rotera åt en riktning med en konstant hastighet medan den åker samtidig från 

en ände till den andra, där byter den riktning och åker tillbaka till samma ände. Det behövs 

ingen avancerad positionering där och av den anledningen valdes stegmotor bort. Mellan en 

borstad och borstlös DC motor valdes en borstad motor eftersom att det är enklare att jobba 

med den. För att styra borstlösa motorer behövs det en kontroller men borstad motorer 

behöver inte det. Det är enklare att styra hastighet och riktningen på dem och dessutom så 

kostar de mindre. 

För att välja rätt storlek på motorn behövdes det ta fram ett varvtal och moment som motor 

ska klara av. Varvtal är känd från kravspecifikationen, men momenten måste räknas fram.  

För att ta fram momenten behövs det att först räkna fram tröghetsmomentet och 

vinkelaccelerationen för lampan. Moment, tröghetsmoment och vinkelacceleration beräknas 

enligt ekvation 17, 18, 19 och 20. 

𝑀𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎 = 𝐽 × 𝜑                   (17) 

M är moment, i detta fall moment i lampan[Nm]. J är Tröghetsmoment, i detta fall 

tröghetsmoment för lampan som har en cylindrisk form[Kgm2]. ϕ är Vinkelacceleration för 

lampan[rad/s2]. 

𝐽 =
𝑚(𝑟1

2 − 𝑟2
2)

2
  𝑜𝑚 𝑟1 ≈ 𝑟2   →  

𝑚𝑟2

2
    (18) 

J är tröghetsmoment för lampan i detta fall. r1 är yttre radie[m] och r2 är inre radie på 

lampan[m] och m är vikten på lampan i detta fall. 

𝜑 =
𝜔

𝑡
                         (19) 

ϕ är Vinkelacceleration som är förhållandet mellan ω som är vinkelhastighet [rad/s] och t 

som är tiden[s] 

𝜔 =  
∅

𝑡
                          (20) 

Ø är Vinkel[grader]. 

𝑀𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
𝑀𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎

𝑈𝑡𝑣ä𝑥𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑚𝑠𝑘𝑖𝑣𝑜𝑟𝑛𝑎
  (21) 

Utväxlingen mellan remskivorna är 5. Denna utväxling valdes med hänsyn till vagnens storlek 

och motors storlek. 
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3.3 Datorsystem 
 

3.3.1 Styrsystem 
 

Med hjälp av information i kapitel 2 om PLC och mikrokontroller, PLC styrning valdes bort på 

grund av att detta projekt inte är så stort och en PLC styrning hade det kostat mycket. 

Dessutom så har jag erfarenhet från tidigare kurser att jobba med mikrokontroller och har 

kunskap inom Java och C programmering. Det skulle ta mycket tid att börja bekanta sig med 

PLC styrning. 

Mikrokontroller som har används är en Arduino Yún[17] vilket har inbyggt Ethernet och Wi-

Fi stöd. Detta kommer att minska kabeldragning och det behövs inga extra Wi-Fi shield för 

att kunna ha trådlös kommunikation mellan mikrokontroller och mjukvaran. Koden som 

skrivs i Arduino utvecklingsmiljö är baserat på C och C++ [16].  

Det har används en Arduino motor shield R3 till motorerna. Arduino motor shield R3 är en H-

brygga, detta används för att styra hastighet och rotationsriktning på motorerna. Motor 

shield R3 har två kanaler för två motorer och max spänning på 12 V och max ström på 4 A, 

vilket passar bra med motorerna. Motor shield R3 kan kopplas direkt på Arduino Yún. 

Eftersom att lampan ska kunna vara tidstyrd behövs det en klocka som fungerar även om 

styrsystemet har ingen ström, därför har det används en RTC (eng. Real Time Clock) kort som 

matas med batteri. För manuell styrning använd det två knappar, i kapitel 3.3.4 ges mer 

förklaring kring knapparnas funktion.  

För att känna av att lampan har kommit till slutet av bana finns det två mikrobrytare på varje 

ände av banan. Mikrobrytarna skickar en signal till mikrokontrollen när lampan har kommit 

till en av banans ände. Därefter skickar mikrokontrollen en signal till motor shield R3 så att 

motorerna byter riktning.  

 

3.3.2 Styrning av belysning 
 

Tillsammans med Planeten valdes det två sorters LED belysning till lampan. För styrningen 

valdes DMX styrning. Enligt tabell 1 så är DMX styrning mycket snabbare och dessutom 

passar DMX styrning bättre med mikrokontroller som Arduino. DMX kort kan kopplas direkt 

på Arduino Yún och det finns färdiga bibliotek för DMX styrning som kan användas i Arduino 

miljö. Figur 22 visar en schema över styrning av belysning. En av LED belysningarna styrs 

direkt genom mikrokontrollen men eftersom att mikrokontrollen inte kan ge mer än 0.05 A 

kopplas transistorer för att förstärka strömmen. LED belysningen har tre färger. Varje färg 

kopplas till en PWM pinne på mikrokontroller och ljusstyrkan styrs med PWM signal. Den 

andra LED belysningen är mer avancerad och behöver en DMX regulator, se figur 22. DMX 

regulatorn kopplas också till en PWM pinne på mikrokontroller och ljusstyrkan styrs med 

PWM signal. 
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 FIGUR 22 VISAR STYRNING AV BELYSNING 

 

3.3.3 Motorstyrning 
 

Motorernas hastighet styrs med hjälp av PWM signal. Den önskade hastigheten skickas till 

mikrokontrollen genom koden som skrivs i mjukvaran. Sedan skickar mikrokontroller den 

önskade hastigheten till motor Shield i from av signal (PWM) och motor Shield skickar den till 

motorerna, se figur 23. Motorernas rotationssiktning ändras med hjälp av I/O (hög/låg) 

signal som skickas genom koden till motor Shield sedan vidare till motorerna. Beroende om 

signalen är hög eller låg bestäms motorernas rotationsriktning. 

 

 

       FIGUR 23 VISAR STYRNING AV MOTORERNA 

 

 

3.3.4 Tid och knappstyrning 
 

En RTC Real Time Clock kort används för att ha kontroll över den verkliga tiden för 

tidstyrning av lampa, kortet drivs med batteri så det fungerar även utan spänning. RTC kortet 
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används för att starta och stoppa systemet vid en viss programmerad tid. Kortet kommer att 

skicka tiden till mikrokontroller se figur 24. För tid och knappstyrning används det två 

knappar en knapp har tre läge på-av-på (av läge används för tidstyrning) och en stoppknapp 

med två läge av/på, se figur 25. Stoppknappen har ingen funktion när den andra knappen är 

på avläge dvs. tidstyrningsläge. Varje läge är kopplat till en av mikrokontrollers I/O pinnar. 

Statusen på knapparna läses av med hjälp av programmet. Beroende på knapparnas läge 

startas/stoppas lampans rörelse och belysning, se figur 25.  

 

FIGUR 24 VISAR HUR KNAPPEN OCH RTC KORTET ÄR KOPPLADE TILL MIKROKONTROLLE 

 

 

FIGUR 25 VISAR OLIKA LÄGE FÖR KNAPPARNA 

 

3.4 Tester 
 

För att testa prototypen och att se att kravet är uppfyllda gjordes det en rad tester. Testerna 

delades upp i fyra huvuddelar: datorsystem, mekanik och elektronik och sluttest. 

 

3.4.1 Datorsystem 
  

Testen för styrsystem delades till mindre tester. Det utvecklades en speciell testkod för varje 

deltest. Nedan visas de delar som testades.  
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 Motor shield med motorerna och mikrokontroller 

 RTC (klockan) med mikrokontroller 

 Mikrobrytarna och mikrokontroller 

 LED par56 och mikrokontroller 

 LED slinga och mikrokontroller 

 Knapparna med mikrokontroller 

 

3.4.2 Mekanik och Elektronik 
 

Stänger och vagnens hållfasthet testades med att lägga en belastning som motsvarade 

lampans vikt på vagnen. För att kunna mätta böjningen användes en rak tråd som sattes fast 

mellan ändar, och eventuella böjningar mättes med måttband.   

Kullbussningarna testades med att se om de flyttar sig smidig i stängerna, dvs. om kulorna i 

kullbussningar rullar fritt och utan förhinder.  

Kraftöverföringen tillsammans med motorer testades(med en testkod) för att se om rem och 

remskivorna klarar av att förflytta vagnen och lampan samt rotera på lampan. Dessutom om 

motorerna klarar av att driva rem och remskivorna. 

Säkerhetslinan testades så att den klarar av lampans vikt.  

 

3.4.3 Sluttest 
 

Förflyttningstekniken och motorerna monterades i sina plats på ställningen. Mikrobrytarna 

placerades på varje ände av banan och belysningen monterades i lampan. En slutligkod 

utvecklades för att kunna testa alla delarna tillsammans.   

Enligt kravspecifikationen lampan ska förflyta sig horisontellt med hastighet omkring 0.06 

m/s. Detta krav testades med att mäta tiden som det tar för lampan att flytta sig från en 

ände till den andra. Hastighet är lika med avstånd delat med tiden. Hastighet och avstånd är 

kända då kan vi ta fram tiden enligt ekvation 21. 

 

𝑇𝑖𝑑 [𝑠] =  
𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 [𝑚]

𝐻𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [
𝑚
𝑠 ]

       (21) 

𝑇𝑖𝑑 =  
2

0.06
= 33.3 𝑠 

 

När tiden är känd, så kan motors hastighet justeras så att det tar omkring 30 sekunder för 

lampan att ta sig genom hela banan. Om det kan göra det så är kravet uppfylld.  
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Enligt kravspecifikation ska lampan rotera med vinkelhastighet omkring 0.2 rad/s. Vinkel 

hastighet beräknas enligt ekvation 22. Vinkelhastighet och tiden (30 sekunder) är kända, då 

kan vinkel räknas fram enligt ekvation 23. 

 

𝑉𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡[
𝑟𝑎𝑑

𝑠
] =  

𝑉𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 [𝑟𝑎𝑑]

𝑇𝑖𝑑 [𝑠]
   (22) 

𝑉𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 =  𝑇𝑖𝑑 ∗ 𝑉𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡               (23) 

𝑉𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 = 30 ∗ 0.2 = 6  𝑟𝑎𝑑 𝑣𝑖𝑙𝑘𝑒𝑡 𝑚𝑜𝑡𝑠𝑣𝑎𝑟𝑎𝑟 360 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟 (24)  

 

ekvation 23 och 24 visar att lampan ska rotera ett varv (360 grader) varje gång det flyttar sig 

från en ände till den andra änden av banan. Detta krav testades genom att se om lampan 

roterar ett varv genom hela banan.  
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4 Resultat 
 

I detta kapitel presenteras resultat av analyser, tester, komponenter som har används och 

resultatet på hur olika delar av projektet ser ut. Kapitlet är uppdelad i fyra delar: mekanik, 

elektronik, datorsystem och tester. 

 

4.1 Mekanik 
 

4.1.1 Ställning 
Två bilder har konstruerats i ritprogrammet Sketchup som visar det slutliga designen av 

ställningen se figur26 och 27.  

 

FIGUR 26. SLUTLIGA DESIGNEN PÅ PROTOTYPEN 

 

FIGUR 27. SLUTLIGA DESIGNEN PÅ PROTOTYPEN, VY OVAN 
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Figur 28 och 29 visar den slutliga prototypen. 

 

 

FIGUR 28. DEN SLUTLIGA PROTOTYPEN 

 

 

 

FIGUR 29. DEN SLUTLIGA PROTOTYPEN, VY NERIFRÅN 
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4.1.2 Material och dimensionering 

 

 

Det gjordes FEM analys på den stationära och den rörliga delen av ställningen för att testa 

materialets hållbarhet samt för dimensionering av stängerna och vagnen. Det slutliga 

resultatet för den stationära delen visas i figur 30.  

Analysen visar var den maximala/minimala spänningen och böjningen är på stängerna och 

hur mycket det är, med den belastning som hänger på dem se figur 30. Belastningen består 

av vagnen, lampans kropp, belysning, förflyttningstekniken för rotering, skruvar, muttrar, 

kullbussningar och styrsystemet. Lampans kropp väger 16 kg och resten väger omkring 8 kg, 

tillsammans väger allt 24 kg.  

 

 

 

FIGUR 30 RESULTATET AV FEM ANALYS PÅ STÅNGEN MED DIAMETER 20MM 

 

Resultatet för beräkningar av böjning och spänning för en stång med diameter 20 mm visas 

nedan. 

Resultat: 

𝑓𝑠𝑡å𝑛𝑔 = 6 𝑚𝑚 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 7500 𝑁/𝑐𝑚2 

Eftersom att det finns två stänger så kommer böjning och brottspänning delas mellan dem. 

𝑓𝑠𝑡ä𝑛𝑔𝑒𝑟 =
6

2
= 3 𝑚𝑚 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
7500

2
= 3750 𝑁/𝑐𝑚2 

𝑆ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =  
𝑆𝑡å𝑙𝑠 𝐸 − 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙

𝜎𝑚𝑎𝑥
=  

20800000(enligt tabell 2)

3750
≈ 5546 𝑔𝑔𝑟 
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Som det visas på både beräkningen och FEM analysen är böjningen mycket liten och den 

maximala spänningen är mycket mindre än ståls E-modul värde, vilket betyder att stängerna 

borde klara av belastningen.  

 

I figur 31 visas resultat av FEM analys som gjordes på den rörliga delen. Här visas det också 

var den maximala/minimala spänningen och böjningen är på vagnen och hur mycket det är, 

med den belastning som sitter på den. Belastningen består av lampans kropp, belysning, 

förflyttningstekniken för rotering, skruvar, mutter och styrsystemet. Lampans kropp väger 16 

kg och resten väger omkring 7 kg, tillsammans väger allt 23 kg. 

 

 

FIGUR 31. VISAR RESULTATET AV FEM ANALYS FÖR VAGNEN MED , H = 3MM, B =290MM, L 350MM 

Resultatet för beräkningar av böjning och spänning för en platta med h= 3mm, b= 290 mm 

och L= 350 mm visas nedan. 

Resultat: 

𝑓𝑣𝑎𝑔𝑛 = 0.00012 𝑚𝑚  

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 2266 𝑁/𝑐𝑚2 

𝑆ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =  
𝐴𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑢𝑚𝑠 𝐸 − 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙

𝜎𝑚𝑎𝑥
=  

7000000(enligt tabell 2)

2266
≈ 3089 𝑔𝑔𝑟 

Som det visas på både beräkningen och FEM analysen är böjningen mycket liten och den 

maximala spänningen är mycket mindre än aluminiums E-modul värde, vilket betyder att 

vagnen är tillräcklig hållbar för att klara av belastningen.  
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4.1.3 Kulbussning  
 

Eftersom att det valdes två stänger med diameter 20mm enligt delkapitel material och 

dimensionering (4.1.2) så valdes det fyra kullbussningar som passar till en axel med diameter 

20mm. Kulbussningar som valdes har redan fyra hål för att kunna montera fast de på 

plattan, se figur 32. Kullbussningens material är aluminium och det köptes från ett företag 

som heter dold-mechatronik [34]. 

                                                                   

                                                                                FIGUR 32. KULBUSSNING 

4.2 Elektronik 
 
 

4.2.1 Motorer 
 

Resultatet från beräkningar som gjordes enligt kapitel 3.2.2 och 3.2.3  för att ta fram 

motorernas storlek visas nedan. Beräkningen gjordes med en belastning på 24 kg.  

Resultat för motor (horisontellt förflyttning): 

M (moment) = 1.36 Nm 

n (varvtal)= 23 rpm 

Den motor som valdes är en DC borstad motor med kuggväxel som har en max vridmoment3 

på 2.65 Nm som är nästan två gånger större än det som behövs och har ett max varvtal på 

25 rpm som klarar av det varvtal som behövs. Denna motor behöver 12 V spänning och 1A 

ström. 

Beräkningarna till motor som roterar på lampan har gjorts med lampans diameter på 70 cm, 

och belastning på 17 kg (16 kg är lampan kropp och 1 kg belysning). 

Resultat för motor (Rotering): 

M (moment)= 0.16 Nm 

n (varvtal)= 10 rpm 

Den motor som valdes till rotering av lampa är en borstad DC motor med moment 2.65 Nm 

som är 16 ggr större en det Moment som har räknats. Den har max vridmoment på 25 rpm 

som är 2.5 ggr större än det varvtal som har beräknats. Motorn behöver 12 V spänning och 1 

A ström. 

                                                                 
3 För likströmsmotorer vridmoment (märkmoment) är nästan lika med startmoment 
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4.2.2 Belysning 
 

Två LED belysningar har används till lampan som visas i tabell 4 och figur 33. 

 

TABELL 4. LED BELYSNINGAR 

Namn Placering Spänning Ström 

LED PAR 56 RGB 
DMX [35] 

På insidan av 
lampans kropp i 
centrum 

230 V 0.1 A 

SMD 5050 LED 
RGB Slinga [36] 

Runt om 
lampans kropp 
på utsidan 

12 V 3 A 

 

 

4.3 Datorsystem 
 

Figur 33 nedan visar styrsystemet, arduino yun, arduino motor shield och DMX master shield 

(det orange kortet) som sitter på varandra, RTC kortet (den runda kortet), mikrobrytarna, 

knappar, belysningen och motorer.  

 

 

 

FIGUR 33 VISAR STYRSYSTEMET, BELYSNINGAR OCH MOTORER (MOTORERNA ÄR TESTMOTORER OCH INTE DE SLUTLIGA) 
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4.3.1 Schema 
 

Det har tagits fram en figur 34 för att visa hur alla delarna är samman kopplade till  

mikrokontroller.  
 

 

 

 

FIGUR 34 VISAR EN ÖVERBLICK ÖVER ALLA DELARNA MED STYRSYSTEMET  

 

 

 

4.3.2 Mjukvara 
 

Koden som ger kommando till mikrokontroller skrevs i Arduinos egna utvecklingsmiljö och 

språket är baserat på C och C++.  Ett flödesschema som beskriver koden visas i detta 

delkapitel, se figur 35.  
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FIGUR 35. FLÖDESSCHEMA FÖR KODEN 

 

 

I koden finns det två avbrottfunktioner ”interrupts”. En för mikrobrytare1 och en för 

mikrobrytare2. Om mikrobrytare1 eller mikrobrytare2 trycks under tiden som koden körs 

kommer koden avbrytas och den koden som stå i avbrottfunktionen kommer att exekveras. 

Sedan när arvbrottfunktionen har exekverats kommer koden börja där det avbröts. I 

avbrottsfunktionen stoppas motorerna.  
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4.4 Tester 
 

4.4.1 Datorsystem 
 

Tester som nämndes i kapitel 3.4.1 för varje delsystem utfördes och alla tester gick bra, dvs. 

alla delarna fungerade med sina specifika testkod. 

 

4.4.2 Mekanik och Elektronik 
 

Stänger och vagnen har testats med hjälp av en belastning som motsvarar lampans vikt, och 

båda klarade sig bra. Böjningen på stängerna mättes och det var på omkring 2 mm.  

Förflyttningstekniken testades utan lampan och båda rem och remskivorna fungerade och 

motorer fungerade bra. Förflyttningstekniken testades sedan med lampan och detta gick 

också bra. Lampan roterade och flyttades horisontellt. Det tog omkring 30 sekunder för 

lampan att flytta sig från ett ände till den andra vilket tyder på att lampan rörde sig med 

hastigheten omkring 0.06 m/s. Lampan dessutom roterade ett varv varje gång det flyttade 

sig från ett ände till det andra, vilket tyder på att lampan roterade med vinkelhastighet 

omkring 0.2 rad/s.  

 

4.4.3 Sluttest 
 

Den slutliga testen som förklarades i kapitel 3.4.3 fungerade bra med och utan lampan. 

Lampan flyttade sig horisontellt med rätt hastighet och roterade runt sin egen axel med rätt 

vinkelhastighet. Belysningen fungerade och lyste med olika färger. Förflyttningstekniken och 

motorerna fungerar bra ihop. Lampan gick att start/stoppas med tid och knapp. 

Säkerhetslinan klarade av lampans vikt. 
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5 Slutsats och Diskussion  
 

Projektet handlade om att utveckla en prototyp så att en taklampa bli rörlig, lysa med olika 

färger samt att lampan ska vara tid och knappstyrd. Prototypen som utvecklades gör fyra 

saker: 1. Flyttar på lampan horisontellt i båda riktning 2. Roterar lampan runt sin axel i båda 

riktningar 3. Lampan är utrustat med belysning som lyser med olika färger 4. Lampan är tid 

och knappstyrd.  

Förflyttning och rotering av lampan görs med hjälp av en mekanisk konstruktion och 

kraftöverföring som drivs med två motorer. Till belysningen av lampan valdes det två LED 

belysning som lyser med olika färger och färger och ljusstyrkan går att styra. Styrningen av 

motorer och belysningen görs med ett styrsystem som består i huvuddel av en 

mikrokontroller. Det finns en säkerhets lina som kopplas mellan lampans kropp och taket. 

De stora utmaningar i projektet var bland annat att välja lämplig motortyp och räkna fram de 

krafter som påverkar motorerna och beräkna fram motorernas storlek, dessutom välja 

lämpliga komponenter till styrsystemet och designa den mekaniska konstruktionen dvs. ta 

fram en lämplig metod för ställningen, samt bestämma lämpligt material och dimension till 

ställningen. Tidsplaneringen ändrades mycket under projektets gång, vissa moment tog mer 

tid än det hade planerats som t.ex. att välja lämplig belysning, beställa belysningen och 

beställa rem och remskivorna men programmeringsdelen gick snabbare än det hade 

planerats.  

En oönskade ändring som uppstod under projektet var att, det gick inte att använda 

aluminium som material för stängerna på grund av kullbussningarna. Detta gjorde att det 

användes stål istället och den ökade vikten på ställningen med några kilo.  

Att bygga lampans kropp ingick inte i projektet och jag fick lampans kropp sent i projektet. 

Från början hade jag räknat att lampans kropp ska väga max 7 kg men när den var klar så 

vägde den 16 kg. Jag gjorde även ett fel i mina beräkningar för motor till horisontellt 

förflyttning. Jag räknade motors storlek med fel friktionskoefficient och det gjorde att jag fick 

mindre belastningsmoment. På grund av att det blev ändring på lampans vikt och att jag 

gjorde fel i mina beräkningar så bytte jag motorn med en annan som hade högre moment. 

Jag bytte också motorn som var till lampans rotering. Från början hade jag valt en motor som 

hade pulsgivare och drivkort och denna motor och drivkort hade jag fått från skolan, men jag 

kunde inte använda de på grund av att drivkortet skulle kopplas till arduino Yúns SDL och 

SDA pinnar och RTC kortet (klockan) skulle också kopplas till SDA och SCL pinnar på Yún. Av 

denna anledning och att lampans vikt ändrades så bytte jag motorn med en annan motor 

som hade större moment. Det nya motorn hade ingen pulsgivare men det gjorde inget 

eftersom att det inte var nödvändig att ha en motor med pulsgivare. Pulsgivare gjorde att 

motorn alltid fick en exakt och rätt hastighet, men jag har två mikrobrytare på varje ände av 

banan som stoppa motorerna om de går för långt.  

Alla deltester och den slutliga testen gick bra och alla krav är uppfyllda. Lampan förflyttar sig 

horisontellt med hastigheten omkring 0.06 m/s och roterar med en vinkelhastighet omkring 
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0.2 rad/s. Lampan lyser med olika färger som går att styra. Lampan är både tid och 

knappstyrd. Lampan är säkert, det finns säkerhetslinor och lampanskropp väger mindre än 

20 kg.  

Alla tester gjordes när alla delarna var nya, det måste göras en rutin kontroll var sjätte 

månad för eventuella reparation/rengöring.  

Projektets kostnader blev lite mer än det jag hade uppskattad i början av projektet men det 

hade jag och Planeten räknat med eftersom att jag viste inte exakt hur mycket all material 

skulle kosta.  

 

Projektet gav mig en inblick av hur det är att arbete på ett ingenjörsmässigt sätt. Jag fick 

chansen att öka mina kunskaper inom mekanik, hållfasthet, CATIA, motorer, motorstyrning, 

styrning av belysning, olika styrsystem, olika förflyttningsteknik och mm. Jag fick arbete 

praktisk med alla de här delarna samt arbeta i skolans metallverkstad.  

 

Ett förslag för utveckling av de andra två lamporna är användning av en sensor för att ha mer 

kontroll över lampans position i banan. Ett annat förslag är att bygga en låda, se figur 36 så 

att ställningen, vagnen och styrsystemet ligger under lådan och bara lampan sticker ut, på 

det sättet skyddas ställningen från damm.  

 

 

FIGUR 36. LÅDA TILL LAMPAN 
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7 Bilaga1 
 

En uppskattning har gjorts över hur mycket de olika delar och komponenter kommer att 

kosta, detta visas i tabell 5. 

TABELL 5 EN UPPSKATNING AV PROJEKTETS KOSTANDER 

Del Uppskattad Kostnad 

Mikrokontroller 200 

Wifi kort 700 

Motor kort 300 

RTC Klock 200 

Motorer 1000 

Kullager 500 

Kraftöverföring metod 500 

Belysning 1000 

Knapp 100 

Stänger 500 

Summa 5000 

 

Tabell 6 visar det slutliga kostnader för hela projektet. 
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TABELL 6 DEN SLUTLIGA KOSTNADER FÖR PROJEKTET 

Del Antal Pris                                       Källa 

Stål Stång 2 300 Stålrör AB 

Kulbussning 4 500 dold-mechatronik.de 

Arduino Yún 1 215 lawicel-shop.se 

Arduino Motor 

Shield R3 

1 495 lawicel-shop.se 

Tinkerkit DMX 

master shields 

1 207 lawicel-shop.se 

ChronoDot TRC  

V2.1 

1 159 lawicel-shop.se 

LED PAR-56 RGB 

5mm 

1 642 promixsweden.se 

DMX kabel 1 100 promixsweden.se 

Mikrobrytare arm 

230 

2 80 Kjell och Company 

LED RGB Slinga Strip 1 450 braochfint.se 

Kuggremskiva 17-

5M-25 

1 120 Rotera kullager AB 

Kuggremskiva 72-

5M-25 

1 475 Rotera kullager AB 

Kuggremskiva 

21AT5-32-2 

2 260 Rotera kullager AB 

PUR Kuggrem AT5-

10 

1 510 Rotera kullager AB 

Kuggrem 535-5M-

25mm 

1 110 Rotera kullager AB 

DC motor med 

kuggväxel 6-12 VDC 

150:1 25rmp 

1 369 Elektrokit.com 

DC motor med 

kuggväxel 6-12 VDC 

150:1 25rpm 

1 369 Elektrokit.com 

Flänslager UCFL,hus 

av gjutjärn UBC 

Bearing 15 mm 

2 218 Conrad.se 

Stållager UBC 

Bearing UCP 202 

15mm 

2 218 Conrad.se 

Summa  5797  
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8 Bilaga 2 
 

Här visas det en enklare form av koden.  

 

 

1. Här öppnas det en evig loop. 

2. Tiden hämtas från klockan (RTC), timmar, minuter, sekunder och sparas i tre 

variabler. 

3. Statusen för knapparna hämtas. 

4. Lampan ska startas kl.09:00 och stoppas 16:00 när knappen är i naturel läge. För det 

används det en ”IF” sats enligt nedan. 

IF        timmar > 08  &&  timmar < 16  &&  knapp = av,   THEN 

 Starta motorerna med önskad hastighet och starta belysningen med önskad färg. 

Stoppa motorerna och ändra deras rotations riktning. 

5. För att starta lampan manuellt används det en till ”IF” sats enligt nedan. 

IF        knapp = på,   THEN 

             Starta motorerna med önskad hastighet och starta belysningen med önskad färg. 

Stoppa motorerna och ändra deras rotations riktning. 
6. För att stoppa lampan manuellt (m.h.a Stoppknapp) används det en till ”IF” sats 

enligt nedan. 

IF       Stoppknapp = på,  THEN 

Stoppa motorerna och belysningen. 

7. Här stängs det eviga loopen. 

Här visas koden som står i avbrott funktionerna för mikrobrytare1 och 2 d.v.s. vad som 

kommer att hända om lampan har kommit till en ände och tryckts på en av 

mikrobrytarna. Funktionen ligger utanför den eviga loopen och det exekveras bara när 

en av mikrobrytarna är tryckt. Mikrobrytarna har två läge av/på.   

Avbrott för mikrobrytare 1: 

IF  mikrobrytare1 = på,  THEN 

Stoppa motorerna. 

Avbrott för mikrobrytare2: 

IF  mikrobrytare2 = på,  THEN 

Stoppa motorerna. 
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