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Sammanfattning 
Denna rapport syftar till att redovisa kandidatarbetet för spåret industriell design, där målet 
var att utforma en mobil läslampa med lysdiodsteknik. Målgruppen för läslampan var främst 
studenter och resande som kan tänkas vara i behov av att läsa på platser med lite eller 
otillräckligt ljus. Arbetets fokus har varit att utforma ett fullständigt koncept med integrerade 
lösningar för strömförsörjning, kylning och en behaglig ljusmiljö.  

Det största problemområdet var att utforma en tunn armatur som samtidigt fungerade som en 
värmeledande kylfläns. För att lösa detta utfördes först beräkningar analytiskt och sedan 
numeriskt med hjälp av datorprogrammet ANSYS och redovisas som en separat del i 
rapporten. En tredimensionell modell utformades i Solid Edge och renderingar av 
slutkonceptet utfördes i KeyShot. 

Resultatet av arbetet blev en länkarmsbaserad hopfällbar läslampa i kompakt format. Höljet 
tillverkades i aluminium som möjliggjorde ett lågt pris, miljövänlig framställning och en 
tillräcklig kylning. Lysdiodstekniken som integrerades var blå så kallade högeffektsdioder 
vars ljus omfärgas till en varmvit färg med hjälp av en fosforbeläggning. Denna rapport 
redovisar hela produktutvecklingsprocessen, från idéstadiet till slutgiltigt koncept. 
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Abstract 
This report describes the bachelor thesis in industrial design where the goal was to design a 
mobile reading lamp with light-emitting diode technology. Students and travelers who might 
be in need of reading at places with little or unsatisfying light are the primary target groups of 
the reading lamp. The main focus was to create a complete concept with integrated solutions 
regarding electricity supply, cooling and pleasant lighting. 

The biggest problem area was to design a thin and sleek armature which at the same time 
served as a diathermal heatsink. To solve this problem, calculations were first made 
analytically and then numerically with the computer programme ANSYS, and are presented 
as a separate part in the report.  A three-dimensional model was constructed in Solid Edge and 
renderings of the final concept were made in KeyShot.  

A compact foldable reading lamp based on drop arms was the final result of the work. The 
shell was made of aluminum, enabling a low price, environmental friendly production and a 
sufficient cooling for the light-emitting diode. Integrating blue high efficiency diodes coated 
with phosphor gives the lamp a warm white colour. This report presents the entire product 
realization process from idea to final concept. 
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Förord 
Denna rapport har tagits fram för att redovisa kandidatarbetet MF116X för spåret Industriell 
Design inom civilingenjörsprogrammet Design och Produktframtagning på Kungliga 
Tekniska högskolan under vårterminen 2011. 

I samband med sammanställandet av rapporten vill vi tacka Göran Manneberg för givande 
diskussioner och mätningar med luxmeter, Marcus Björkman på Optoga AB för 
exempelprover av lysdioden, Martin Svensson på Celltech Energy Systems AB för rådgivning 
om batterier, Conrad Luttropp för handledning och Lina Strömmer på Stockholm Lighting för 
inspirerande studiebesök och kontaktförmedling. 
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1 Inledning 
Lysdioder, eller light-emitting diodes (LED), är små, punktformade ljuskällor med stora 
framtida möjligheter och användningsområden. Tekniken möjliggör högre verkningsgrader än 
samtliga andra ljuskällor på marknaden, vilket i praktiken innebär att en större del av den 
elektriska effekten som driver lampan blir till ljus snarare än värme i jämförelse med halogen- 
och glödlampor. En mindre effekt leder till lägre energiförbrukning, vilket är aktuellt idag 
med tanke på den globala uppvärmningen som kommer som följd. Eftersom 
miljömedvetenheten bland gemene man ökar ställs högre krav på industrin att utveckla och 
tillverka energisnåla produkter. I samband med att lysdiodsutvecklingen går framåt i snabb 
takt skapas nya marknader för LED-tekniken varje år. En marknad där denna teknik med 
fördel kan tillämpas är mobil belysning, eftersom lysdioder idag kan tillverkas att ge ett 
behagligt ljus och i små storlekar, samt drivas längre på batterier än tidigare. 

I dagens mobila samhälle läser människor på platser med lite eller otillräckligt ljus. Det är 
vanligt att människor reser i jobbet och utnyttjar den resetid och väntetid som uppstår till att 
arbeta på flygplatsen eller i tågstolen. Även studenter sitter idag och studerar på andra platser 
än i hemmet såsom på caféer efter skolan eller på bussen hem. Följder av sådan otillräcklig 
belysning kan vara huvudvärk, trötthet, och ryggbesvär, (Belysningsbranschen, 2008). 
Lösningen på detta problem är en bärbar läslampa med lysdiodsteknik som är lätt att ta med 
och förvara i väskan.  

1.1 Syfte 
Syftet med projektet var att utveckla en mobil armatur med LED-teknik som underlättade 
läsning på platser med lite eller otillräcklig belysning. De huvudsakliga problemställningar 
som behandlades var främst hur kylningen av dioden skulle utformas, hur en behaglig 
färgtemperatur skulle erhållas samt hur strömförsörjningen skulle lösas.  

1.2 Mål 
Projektets mål var att ta fram ett fullständigt koncept på en mobil läslampa med LED-teknik. 
Armaturen skulle uppfylla vissa givna krav på bland annat ljusflöde och färgtemperatur för att 
upplevas som behagligt att läsa i. Den skulle även ha en tillfredsställande kylning av dioden 
så att den inte överhettades samt ha en rimlig driftstid då armaturen inte är kopplad till 
vägguttaget. Armaturen måste vara miljövänlig i hela tillverkningsprocessen och vid 
slutanvändningen av produkten.  

1.3 Metoder och avgränsningar 
Vid utvecklingen av produkten har de design- och urvalsmetoder som använts främst hämtats 
från boken The Mechanical Design Process, (Ullman, 2003). Det var huvudsakligen i 
konceptgenererings- och konceptvalsfasen som metoder som brainstorming, kundbaserad 
kvalitetsuppställning (QFD) och Pughs matris användes. Vid modelleringen av lampan 
användes CAD-programmet Solid Edge ST2, (Siemens, 2009), värmeledningssimuleringar 
med ANSYS, (ANSYS, 2011) och samtliga bildrenderingar med KeyShot (Luxion Inc., 
2011). Vid utvecklingen av slutkonceptet utfördes beräkningar på strömförsörjning för att 
kunna välja lämplig batterityp samt värmetransport för att kunna utforma en tillräckligt stor 
kylarea. Arbetet baserades på teoretiska och praktiska jämförelser av ljuskällor och de 
beräkningar som utförts har endast omfattat värmetransport och strömförsörjning.  
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2 Teoretisk bakgrund 
För att ge en god teknisk grund för arbetet utfördes inledningsvis en förstudie inom områden 
som var relevanta för läslampan. Information inhämtades om hur lysdioder fungerar samt hur 
belysnings- och färgteori tillämpas för att erhålla en behaglig ljusmiljö vid läsning. Dessa 
områden redovisas nedan i den ordning de utförts. 

2.1 Funktionsprincip för lysdioder 
Lysdioden är en liten punktformad ljuskälla som utstrålar enfärgat ljus vid en elektriskt 
framåtriktad spänning. Ursprungligen har tekniken använts som signalljus och indikatorer på 
olika typer av kretskort. Ljuset kan erhållas i en mängd färger mellan infrarött och ultraviolett 
ljus och har på senare tid även innefattat olika typer av nyanser av vitt ljus, så kallat varmvitt 
och kallvitt ljus. Det är dessa färger som används i armaturer för inomhusbelysningar, 
(Ljuskultur, 2009). 

En lysdiod är likt en vanlig diod huvudsakligen uppbyggd av en så kallad halvledare där ljuset 
alstras och en omslutande epoxilins som sprider ljuset. Halvledaren är en så kallad PN-
övergång, som består av ett halvledarmaterial dopat med orenheter för att skapa en laddning 
mellan elektroderna.  Materialet fungerar som ett mellanting mellan en ledare och en isolator, 
det vill säga den leder inte lika bra som ledaren men begränsar inte heller genomsläppet 
fullständigt likt en isolator. I halvledaren, som består av en anod (pluspol) och en katod 
(minuspol), flyter laddningsbärare mellan elektroderna i form av elektroner och elektronhål 
vid tillkopplad likspänning. Se Figur 1 nedan för illustration. 

 

 
 

Figur 1. Illustration över lysdiodens uppbyggnad. 
 
När elektronerna stöter på ett elektronhål sjunker dess energinivå och ljusenergi frigörs i form 
av fotoner. Detta fenomen kallas elektroluminescens och är fundamentalt för lysdiodens 
funktion. Ljusets färg står i direkt relation till ljusets våglängd, som bestäms av storleken på 
avståndet mellan stolpe och städ, det vill säga den minsta energimängd som krävs för att 
elektronen skall förflytta sig från minussidan till plussidan. Färgen beror även på vilket 
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material som används i halvledaren och idag finns dioder i en mängd uppsättningar. I Tabell 1 
nedan redovisas vanliga material som används samt de färger de motsvaras av. 

 
Material Färg 

Aluminium galliumarsenid (AlGasAs) Rött och infrarött 

Galliumarsenidfosfid (GaAsP) Rött, orange och gult 

Galliumnitrid (GaN) Grönt 

Zinkselenid (ZnSe) Blått 

Indiumgalliumnitrit (InGaN) Blått 

Kiselkarbid (SiC) Blått 

Diamant (C) Ultraviolett 
 

Tabell 1. Material och motsvarande färger, (Schubert, 2006). 
 
Vitt ljus kan erhållas på ett flertal olika sätt. Ett av de vanligare sätten är att additivt blanda 
färgerna rött, blått och grönt genom att sätta sådana dioder nära varandra. På så vis uppfattas 
det utstrålande ljuset som vitt.  

Det effektivaste sättet att erhålla vitt ljus är emellertid att använda blå lysdioder som får lysa 
på en fosforbelagd yta, där det blå ljusets våglängd förlängs. Resultatet blir vitt ljus, och 
beroende på hur många fosforlager som används och vilken originalfärg den blå lysdioden har 
erhålls olika färgkvalitet, verkningsgrad och nyans av vitt ljus.  

2.2 Relevanta begrepp och definitioner för utformning av belysning 
Ljus och belysning är vida begrepp som kan definieras och mätas på en mängd olika sätt. Vid 
utformning av belysningsarmaturer behövs en rad faktorer tas i beaktning för att skapa en 
trivsam och bra ljusmiljö. De viktigaste faktorerna är ljusflöde, ljusutbyte, belysningsstyrka 
och luminans. Även kontraster mellan belyst yta och omgivande belysningsstyrka spelar en 
viktig roll, då det i ett mörkt rum krävs mindre ljusstyrka för att skapa tillräckligt bra ljusmiljö 
än i ett ljust rum (Wall, 2009).  

För att mäta hur mycket ljus en ljuskälla avger används uttrycket ljusflöde, som mäts i SI-
enheten lumen (lm) och definieras som . Ljusflödet är egentligen ett mått på hur mycket 
ljuseffekt som avges från ljuskällan med hänsyn till det mänskliga ögats spektrala känslighet. 
En lumen definieras som det totala ljusflödet, eller ljusstyrkan , multiplicerat med den 
rymdvinkel (steradian) med vilken ljuskällan utstrålar. Ljusstyrkan mäts i candela (cd) och 
används för att beskriva hur ljuset sprids från en ljuskälla eller en armatur. Sambandet mellan 
ljusflöde och ljusstyrka gäller enligt 

 
 1 1 · 1 (1)
 
Vanligtvis förknippas ljusflödet med lampans effekt , och förhållandet mellan dem ger ett 
mått på ljuskällans effektivitet , det så kallade ljusutbytet. Ljusutbytet mäts i SI-enheten 
lumen/watt (lm/W) och sambandet gäller enligt 
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 /  (2)

 
Det primära i denna beräkning är att erhålla ett högt ljusutbyte, för att utnyttja den elektriska 
energin på ett så effektivt sätt som möjligt. Exempelvis har glödlampan ett lågt ljusutbyte (10-
14 lm/W) medan T5 lysrör har betydligt högre (67-104 lm/W). Dagens bästa lysdioder på 
marknaden avger över 80 lm/W och i laboratorier har ljusutbyten på över 100 lm/W erhållits. 

Belysningsstyrkan  är ett mått på hur mycket ljusflöde som träffar en viss upplyst yta. 
Enheten mäts i SI-enheten lux och definieras som ljusflödet dividerat med belysningsytan 
enligt 

  (3)

 
Vid planering av en belysningsanläggning eller konstruktion av en optik till en armatur är det 
viktigt att ta i beaktning hur ljust eller mörkt rummet är. Det enda sättet att anpassa detta är att 
utföra tester för hur ljusstyrkan passar på den specifika ytan. För kontorsmiljöer finns en 
europeisk standard som säger att ljusstyrkan inte bör underskrida 320 lux respektive 
överskrida 500 lux vid en dags arbete på åtta timmar, (Schlyter, 2006). I Tabell 2 nedan 
redovisas några vanliga ljuskällor och dess ungefärliga ljusstyrkor. 

 
Ljuskälla Belysningsstyrka (lux) 

Månljus 0,27 

Vardagsrum 50 

Kontor 320 – 500  

Molnig himmel 1 000 

Solljus 10 000 – 25 000 
 

Tabell 2. Några vanliga ljuskällor med motsvarande belysningsstyrkor, (Schlyter, 2006). 

2.3 Allmänt om färger och hur de mäts 
Ett lika viktigt område att betänka som ljusstyrkan vid utformning av en belysningsarmatur är 
ljusets färg. Färger eller färgtoner är definitioner som det mänskliga ögat och hjärnan 
uppfattar ljus av olika våglängder som. De tre basfärgerna som uppfattas av ögats synceller är 
blå, grön och röd, det vill säga kort, mellan och lång våglängd. En blandning av dessa 
våglängder ger andra färgtoner som cyan, magenta och gult. En blandning av samtliga ger så 
kallad vit färg och detta sätt att blanda färg kallas additiv färgblandning. Färgskalan för 
synligt ljus sträcker sig mellan infrarött och ultraviolett med våglängder mellan 380 och 750 
nanometer, se Figur 2 på nästkommande sida. 
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Figur 2. Färgspektrat över synligt ljus, (Krempels, 2003). 
 
Kromaticitet är ett mått på hur ren eller hur mättad en färg är och beror på intensitet och 
färgton. Ett vanligt sätt att illustrera detta är med den så kallade MacAdams ellips, där den 
tangentiella komponenten motsvarar färgtonen och den radiella komponenten intensiteten, se 
Figur 3 nedan.  

 

 
 

Figur 3. MacAdams ellips med den glödande svartkroppens bana,(ISF, 2010). 
 

Den svarta streckade linjen i ellipsen motsvarar den bana en glödande svartkropp (ett objekt 
som absorberar allt infallande ljus) tar allteftersom temperaturen ökar. Denna temperatur är ett 
mått som används för att beskriva hur varmt eller kallt ljuset är. Denna beskrivning kallas 
allmänt för ljusets färgtemperatur som mäts i SI-enheten kelvin (K) och motsvarar 
temperaturen som den ideala svartkroppen utstrålar. Höga färgtemperaturer motsvarar 
blåaktiga färgtoner och låga motsvarar rödaktiga färgtoner. Skalan sträcker sig mellan 1 000 
och 10 000 kelvin, se Figur 4 på nästkommande sida.  
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Figur 4. Färgtemperaturer hos en glödande svartkropp. 

 
För inomhusbelysning används vanligen färgtemperaturer mellan 2 000 och 3 000 kelvin. Se 
Tabell 3 nedan för en sammanställning av några vanliga ljuskällor med motsvarande 
färgtemperaturer. 

 
Ljuskälla Färgtemperatur (K) 

Stearinljus 2 000 

Glödlampa 2 700 

Halogenlampa 3 000 

Lysrör 2 700 – 6 500 

Solljus 5 500 

Molnig himmel 6 500 – 7 000 
 

Tabell 3. Några vanliga ljuskällor med motsvarande färgtemperatur, (Wångstedt Nova, 
2010). 

 
Vid utformning av belysning spelar även färgåtergivningstalet   en viktig roll, som anger 
hur balanserad en belysningskälla är färgmässigt. Balanseringen motsvarar hur lik 
belysningskällans färg är jämfört med belysningsytans färg på en procentuell skala och delas 
in i klasser enligt Tabell 4 på nästkommande sida. 
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Klass Färgåtergivningstal ( ) 

1A 90-100 

1B 80-89 

2A 70-79 

2B 60-69 

3 40-59 

4 20-39 
 

Tabell 4. Klasser av färgåtergivningstal,(Clear, 2010) . 
 
Lysrör är den ljuskälla med bäst färgåtergivningstal och ligger i klass 1A. Lysdioder ligger 
vanligtvis i klass 1B eller 2A, men bör helst ligga i den övre skalan för inomhusbelysning. 
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3 Konceptbeskrivning av läslampan 
Läslampan är en mobil hopfällbar belysningslösning som är baserad på varmvita 
högeffektslysdioder. Lysdiodstekniken möjliggör en energisnål produkt med en smidig 
design. Läslampan är ställbar i höjdled samt kan justeras till tre olika ljusstyrkor för önskad 
ljusmiljö. Vid hopfällt läge är läslampan endast 3,2 centimeter tjock och får plats i en ficka 
eller väska. Den tunna konstruktionen består huvudsakligen av fyra delar, samtliga tillverkade 
i aluminum. Dessa delar utgörs av en bottenplatta och ett lyshuvud sammanlänkade med två 
länkarmar och väger endast 400 gram och totalt 600 gram med batterier, LED-modul, leder 
och elektronik. Nedan beskrivs höljets konstruktion och funktion samt tekniken inuti. Se 
Figur 5 nedan för en illustration av konceptet. 

Figur 5. Läslampan och dess olika komponenter. 
 

3.1 Höljet – en kombination av design och funktion 
Höljets tunna, smidiga design är utmärkande för produkten. Den mekaniska uppbyggnaden 
möjliggör ställbarhet i höjdled upp till 25 centimeter och blir endast 3,2 centimeter hög vid 
hopfällt läge. Se Bilaga 1 för fullständigt måttsätt sprängskiss samt Figur 6 på näskommande 
sida för en måttsatt illustration i uppfällt läge. 

Lyshuvud 

Länkarmar 

Bottenplatta 
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Figur 6. Läslampan med måttsättning i centimeter. 
 

Utformningen av läslampan bygger på en kombination av estetik och funktion. Höljet i sig har 
en viktig funktion i att leda bort värme från lysdioden. En god värmeledning är viktig ur 
användarsynpunkt för att erhålla en lång livslängd på lampan samt undvika brännskador vid 
beröring. Ett material som uppfyller dessa krav är aluminium, som har hög 
värmeledningsförmåga och möjliggör en konstruktion med låg vikt. Ytans finish är borstad i 
lampans breddriktning och förmedlar ett sofistikerat och elegant intryck. Se Figur 7 nedan för 
illustration av höljets funktion. 

 
Figur 7. Läslampans hölje från hopfälld till uppfälld. 

25 

12  8 

[cm] 
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Lyshuvudet 
Lyshuvudet är en solid aluminiumprofil som är formad som en välvd båge. På undersidan 
finns urfräst hålighet där en LED-modul med tre lysdioder sitter med ett värmebeständigt lim. 
Framför LED-modulen sitter en frostad plastskiva fäst med skruvar, som sprider och bländar 
av ljuset för att skapa ett jämnt och behagligt ljus. Se Figur 8 nedan för schematisk bild över 
konstruktionen. 

 
 

Figur 8. Lyshuvudet med LED-modul och glasskivan. 
 

I lyshuvudets ena hörn sitter axelhåligheter som möjliggör infästning för länkarmen. 
Dimensionen för lyshuvudet är 120 × 80 × 9 millimeter.  Se Bilaga 2 för måttsatt ritning samt 
Figur 9 nedan för illustration. 

 

Figur 9. Lyshuvudets utformning. 

 

Lyshuvud 

LED-modul 

Plastskivan 
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Länkarmar 
Länkarmarna är solida aluminiumprofiler med samma välvningsbåge som lyshuvudet och har 
dimensionen 120 × 40 × 4 millimeter. Längs kanten på långsidan löper ett spår, i vilken 
elektroniken leds mellan batteri och lysdiod, som täcks med en gummilist. Se Bilaga 3 och 
Bilaga 4 för måttsatta ritningar samt Figur 10 nedan för illustration av länkarmarna. 

 
 

Figur 10. De två länkarmarnas utseende samt spåret för elektronik. 
 
I axlarna sitter spännstift som sammanlänkar armar med bottenplatta och lyshuvud genom 
vilka elektroniken dras. Spännstiften är skårade rör, som fungerar som en fjäder i dess radiella 
led. Detta möjliggör en friktionsfunktion i lederna så att läslampan kan ställas i höjdled. Se 
Figur 11 nedan för illustration. 
 
 

 
 

Figur 11. Spännstiftets infästning i leden till bottenplattan. 
 

Bottenplatta 
Bottenplattan har en plan botten med en välvd ovansida mot vilken länkarmarna passar vid 
hopfällt läge. Dimensionerna för bottenplattan är 120 × 80 × 17,2 millimeter vid högsta 
punkten och inuti bottenplattan sitter en batteriinsats. På ena kortsidan sitter ett uttag för 
uppladdning med magnetisk funktion för enkel uppladdning. På långsidan sitter ett reglage för 

Spår 
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hur mycket ljus användaren önskar använda genom ett dragreglage i aluminium. På 
undersidan sitter en gummilist som gör att läslampan står stadigt på avställningsytan och 
eliminerar risken för repor på underlag och armatur. Se Bilaga 5 för måttsatt ritning samt 
Figur 12 nedan för illustration av bottenplattan. 

 
Figur 12. Bottenplattans utformning. 

 

3.2 Energisnål lysdiodsteknik 
Det är lysdiodstekniken som utgör själva grunden för läslampan och dess funktion. Med hjälp 
av en LED-modul bestående av tre varmvita högeffektsdioder skapas en behaglig ljusmiljö 
med en färgtemperatur på 3 000 kelvin och ett ljusflöde på 200 lumen. Dioderna är en speciell 
typ av blå lysdioder som är belagda med en yta av fosfor för att skapa den varmvita färgen.  
Färgtemperaturen för denna varmvita färg är något ljusare än den som erhålls från 
glödlampssken och har bättre färgkvalitet motsvarande ett Ra-värde på 93 på 
färgåtergivningsskalan. De integrerade lysdioderna är oktogonformade med bredden 48 
millimeter och kommer från tillverkaren Optoga AB (Optoga, 2010). Dioderna drivs med 1,4 
watt per diod och ses i Figur 13 nedan.  

 
Figur 13. LED-modulen med tre lysdioder. 

 

Läslampans belysningsstyrka kan ställas i tre nivåer genom styrning av hur många dioder som 
lyser i taget. Detta är önskvärt för att erhålla en önskad ljusmiljö beroende på hur mörk 
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respektive ljus omgivningen är och sparar på så sätt energi och batteritid. Se Figur 14 nedan 
för illustration av reglaget och dess placering. 

 

 
 

Figur 14. Ljusreglage som är ställbar i tre lägen. 

3.3 Strömförsörjning med litium-jon-batteri 
Strömförsörjningen till läslampan gavs av litium-jon-batterier, som karaktäriseras av stort 
energiinnehåll i förhållande till liten volym. Dessa typer av batterier är uppladdningsbara upp 
till 10 000 gånger (Lindén & Reddy, 2002), vilket möjliggör en lång livstid utan att behöva 
bytas ut. Den elektriska laddningen från batterierna uppgår till 1,05 amperetimmar, vilket 
motsvarar en driftstid för läslampan på tre timmar vid full ljusstyrka. Batterienheten består av 
fyra batterier på 3,6 volts framspänning vardera vilket ger en total framspänning på 14,4 volt, 
(Celltech Energy Systems AB, 2006). Batterierna monteras två och två på höjden på 
batterilocket, som har infästningsväggar i plast som batterierna passar i. Underlaget på 
batteriluckan samt taket i urfräsningen på bottenplatten är försedda med ett skummaterial. 
Detta medför att batterierna hålls på plats samt minkar risken för skador på batterierna. Se 
Bilaga 6 för måttsatta ritningar samt Figur 15 på nästkommande sida för illustration. 
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Figur 15. Batterilucka på undersidan av bottenplattan. 
 

Laddningen av batterierna sker genom inkoppling av en sladd med påkopplad transformator. 
Transformatorn är till för att omvandla vägguttagets 230 volts växelspänning till 4,2 volts 
likspänning, vilket är den spänning som batterierna laddas vid. Kontakten mellan sladd och 
armatur är magnetisk vilket underlättar in- och urkoppling, samt minimerar risk för skador på 
lampan vid olycksfall. Se Figur 16 nedan för illustration av laddningslösningen. 

 

 
 

Figur 16. Laddningslösningen för läslampan 
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4 Utveckling och utformning 
Planeringen och utförandet av arbetet med läslampan hämtades till stor del från boken The 
Mechanical Design Process av David G. Ullman. Arbetet delades upp i fem delmoment som 
bestod av att definiera problemet och planera arbetet, ställa upp kravspecifikation och 
avgränsningar, generera och utvärdera koncept, utarbeta ett slutgiltigt koncept samt 
dokumentera arbetet under arbetets gång. Se Figur 17 nedan för en schematisk uppställning 
över designprocessen. 
 
 

 
 

Figur 17. Schematisk uppställning över designprocessen. 
 

4.1 Kravspecifikation 
En kravspecifikation togs fram, se Bilaga 7, för att definiera de krav och önskemål som 
ställdes på produkten med avseende på funktion, fysiska aspekter, ekonomi och miljö för att 
nämna några. Som underlag för kravspecifikationen sammanställdes en så kallad 
kundcentrerad kvalitetsuppställning, eller QFD (Quality Function Deployment). Den 
kundcentrerade kvalitetsuppställningen definierade de kundönskemål och egenskaper som 
ställdes på produkten, samt viktades och jämfördes sinsemellan för att identifiera vilka krav 
som var mer eller mindre viktiga. Resultatet sammanställdes i ett så kallat House of Quality 
och ses i sin helhet i Bilaga 8.  

Några viktiga krav som fastställdes var bland annat att läslampans ljusflöde bör ligga mellan 
200-400 lumen, ha en minsta höjd vid uppfällt läge på två decimeter samt att produkten skall 
vara miljövänlig i både produktion, användning och återvinning. Några önskemål som 
produkten borde uppfylla var ställbar ljusstyrka, försäljningspris under 1 000 kronor samt 
riktbarhet i sidled för att nämna några. 

4.2 Konceptgenerering 
Efter att kravspecifikationen färdigställdes genererades fristående koncept med olika 
utformning och med funktioner som uppfyllde grundkraven. Koncepten genererades med 
hjälp av en så kallad brainstorming, (Tonnquist, 2010), där idéer på lösningar diskuterades 
och skrevs ner i form av en tankekarta. Resultatet av konceptgenereringen var tre koncept; ett 
rektangulärt och ett cylindriskt länkarmskoncept samt ett kubiskt formad infällbar variant. 
Samtliga koncept redovisas nedan. 

Rektangulärt länkarmskoncept 
Det rektangulära hopfällbara konceptet byggde på en tvådelad konstruktion med en 
bottenplatta och ett lyshuvud sammanlänkat av två länkarmar. I bottenplattan var det tänkt att 
en uppladdningsbar batteriinsats ska sitta som driver lampan. I länkarmarna sitter 

Ta fram krav-
specifikation 

Generera 
koncept 

Utvärdera 
koncept 

Utarbeta 
slutkoncept 

Dokumentering 
av arbetet 
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friktionsleder som kan vikas och håller upp konstruktionen vid uppfällt läge. Friktionslederna 
möjliggör ställbarhet i höjdled. Länkarmarna är ihåliga profiler där elektronik kan dras mellan 
batteri och lysdiod. Med hjälp av en steglöst reglage på sidan om bottenplattan kan ljusets 
styrka regleras steglöst för att erhålla en önskvärd ljusmiljö. Se Figur 18 nedan för illustration. 
 

 
Figur 18. Skiss på det rektangulära länkarmskonceptet. 

 

Cylindriskt länkarmskoncept 
Det cylindriska länkarmskonceptet byggde på samma grundidé som det rektangulära, med en 
tvådelad konstruktion som vid utfällt läge utgör en sammanlänkad bottenplatta och lyshuvud. 
Hela konstruktionen är cylindriskt formad med länkarmar formade som två ringar. Tanken var 
att ringarna sitter sammanlänkade med friktionsleder likt det rektangulära konceptet där den 
övre ringen är litet mindre än den undre, så att de ligger i varandra vid hopfällt läge. Se Figur 
19 nedan för illustration. 
 

 
 

Figur 19. Skiss på det cylindriska länkarmskonceptet. 
 



17 
 
 

Kubiskt teleskoparmskoncept 
Det kubiska konceptet är uppbyggt utifrån en kub med en teleskoparm och ett lyshuvud. 
Lyshuvudet kan vikas ner och fällas in i kuben och är ställbar i höjdled samt har ett roterbart 
lyshuvud. Se Figur 20 nedan för illustration. 
 

  
Figur 20. Skiss på det kubiska teleskoparmskonceptet. 

 
 

4.3 Utvärdering av koncept 
För att utvärdera de olika koncepten tillämpades en utvärderingsmetod som kallas för Pughs 
metod, eller Pughs matris. Metoden går ut på att fastställa de viktigaste kriterier som 
produkten måste uppfylla och vikta dem sinsemellan på en procentuell skala. Utgående från 
det koncept som antogs vara bäst värderades övriga koncept om de antingen var bättre, sämre 
eller likvärdiga. Därefter summerades viktningen för att identifiera om de övriga koncepten 
var bättre eller sämre, se Figur 21 på nästkommande sida. 
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Kriterium Viktning 
Koncept 

Box Rektangel Cylinder 
1 Utseende 15 − 

D
A

TU
M

 

− 
2 Storlek 11 −  +  
3 Batteriutrymme 7 S − 
4 Kylarea 10 S − 
5 Ömtålig 7  +  − 
6 Ställbar horisontellt 8 S S 
7 Ställbar vertikalt 13 S − 
8 Elektronikutrymme 7  +  − 
9 Spridning 10 S S 
10 Vikt 6 −  +  
11 Tillverkningskostnad 6  +  − 

Totalt + 3 − 2 
Totalt - 3 − 7 

Totalt 0 − 5 
Viktat totalt −12 − −50 

 
Figur 21. Pughs matris för de olika koncepten. 

 
Resultatet från utvärderingen visade att det rektangulära länkarmskonceptet var bättre än 
övriga koncept med bred marginal.  Därför valdes det konceptet som grund för det fortsatta 
utvecklingsarbetet. 
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5 Beräkningar på relevanta delar 
De två huvudsakliga problemområden på vilka beräkningar utförts är värmetransporten i 
höljet för att hålla lysdioden kyld samt strömförsörjningen för att välja en batterityp. Dessa 
beräkningar har dels utförts analytiskt för hand och dels med numeriska 
beräkningsprogrammet ANSYS. Dessa beräkningar redovisas nedan. 

5.1 Värmetransport från lysdioden 
Lysdiodernas höga ljusflöde och långa livslängd är till stor del beroende av temperaturen som 
bildas i halvledaren. Om inte chipet som lysdioderna är fästa på kyls tillräckligt stiger 
temperaturen och diodens verkningsgrad samt livslängd minskar. Även ytans temperatur på 
armaturen får inte bli för varm för att undvika brännskador på användaren. För att tillgodose 
tillräcklig kylning utfördes beräkningar av värmeledning och konvektion, för att erhålla 
värden på temperaturer på ytan av armaturen, samt i lysdioden. 

Med värmeledning menas det fysikaliska begrepp som beskriver hur värme leds i ett fast eller 
stillastående medium. Värmen i mediet flödar från en varmare temperatur till en kallare och 
beror på vibrationer i materialets molekyler då värme överförs mellan atomerna i form av 
kinetisk energi, (Holman, 2010). Det relevanta för utformningen av läslampan var hur stor 
effekt som övergår till värme  (W) som kunde ledas bort totalt med verkningsgraden n och 
vilken area  (m2) som ytan på kylflänsen behövde ha. Även värmeledningstalet  
(W/(m·ºC)), temperaturskillnaden  (ºC) mellan den kallaste och varmaste punkten i 
materialet och tjockleken  (m) på mediet i flödesriktningen är parametrar som beror av 
varandra enligt  

 

 · 1 · ·  (4)

 
Konvektion är det fenomen då värme transporteras mellan ett fast och ett flödande medium. 
För läslampan var egenkonvektionen det relevanta, det vill säga mediets strävan mot en så 
jämn värmefördelning som möjligt i materialet. Värmeeffekten  (W) kan även här beskrivas 
som ett samband mellan arean  (m2) och temperaturskillnaden  (ºC), men beror även på ett 
värmeövergångstal  (W/( m2·ºC)) enligt  

 
 · 1 · · (5)
 
För att kunna avgöra inom vilket intervall Reynolds tal  låg i, för att sedan veta vilken 
ekvation som gällde för att beräkna värmeövergångstalet, beräknades dimensionslösa 
parametrar som kallas Grashofs tal  respektive Prandtls tal . Grashofs tal beror av 
gravitationskonstanten  (m/s2), temperaturskillnaden  (ºC), den karakteristiska längden  
(m), mediets kinematiska viskositet  (m2/s) och volymsexpansionskoefficienten  (ºC-1) 
enligt  

 

 · · ·
 (6)
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Volymsexpansionskoefficienten för ideal gas för luft antas vara luftens temperatur inverterad 
enligt  

  (7)
 
Temperaturskillnaden definierades såsom 

 
 (8)
 
där är omgivningstemperaturen och  är yttemperaturen. Prandtls tal beror av mediets 
dynamiska viskositet  (Pa·s), den specifika värmekonstanten  (J/(kg·K)) samt 
värmeledningsförmågan  (W/(m·ºC)) enligt 
 

 
·

 (9)

 
Genom att multiplicera Prandtls tal med Grashofs tal erhölls Reynoldstal Ra enligt 

 

 ·  (10)

 

För läslampan sitter värmekällan undertill och har en kall ovansida där värmen leds bort, 
vilket medför att Reynoldstal skall ligga inom intervallet 

 
 8 · 10 10  (11)
 
Med hjälp av detta värde kunde sedan värmeledningskoefficienten  beräknas enligt 
sambandet 
 

 0,13 · · · /
 (12)

 
Problemet löstes först genom att till viss del lösa ekvationerna analytiskt, för att sedan 
använda dessa värden i datorprogrammet ANSYS, (ANSYS, 2011). ANSYS är ett CAE-
program (Computer-Aided Engineering) som baseras på numeriska beräkningar med finita 
elementmetoden. CAD-filen på läslampan importerades till ANSYS, på vilken beräkningar av 
värmeledning och konvektion utfördes. 

För att kunna ta fram de termodynamiska egenskaperna hos läslampan krävdes ursprungligen 
att värmeledningstalet beräknades analytiskt. För att erhålla detta värmeledningstal behövdes 
även ett preliminärt medelvärde av yttemperaturen beräknas. Ekvation (7) samt ekvation (8)
insatt i ekvation (6) gav att 
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 · ·
 (13)

 

Ekvation (13) insatt i ekvation (12) gav vidare att  

 0,13 · ·
·

·

/

 (14)

 
Därefter sattes ekvation (14) samt ekvation (8) in i ekvation (5), vilket gav 

 

 · 1 0,13 · ·
·
·

/

· · /  (15)

 
En omskrivning av ekvation (15) gav yttemperaturen på armaturen enligt 
 

 
· 1 · ·

·

/

0,13 · ·

/

 (16)

 
Givna data gavs enligt Tabell 5 nedan.  

Beteckning Värde Källa 

Kinematisk viskositet för luft ( ) 1,5 ·10-5 m2/s (Jonsson, 2009) 
Värmeledningstal ( ) 0,0257 W/(m·ºC) (Jonsson, 2009) 

Prandtls tal ( ) 0,709 (Jonsson, 2009) 

Arean ( ) 0,0480 m3 (ANSYS, 2011) 

Omgivningstemperatur ( ) 20 ºC Antagen 

Gravitation ( ) 9,81 m/s2 (Bergström, 2004) 

Effekt ( ) 4,2 W (Optoga, 2010) 

Verkningsgrad ( ) 0,15 (Optoga, 2010) 
 

Tabell 5. Tabell över givna data för beräkning av värmeledning. 
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Dessa värden insatta i ekvation (16) gav ett preliminärt medelvärde av yttemperaturen enligt 

 

 
3,571 · 1 0,15 · 1,5 · 10 · 20

9,81 · 0,709

/

0,13 · 0,0257 · 0,0480

/

20

29,1915  

(17)

 
 
För att avgöra huruvida Reynoldstal låg inom det krävde intervallet beräknades detta tal. Med 
ekvation (13) insatt i ekvation (10) gavs 
 

 · ·
·  (18)

 
Med insatta värden i ekvation (18), där 0,120 , gavs 
 

 9,81 · 29,1915 20
20 · 0,120

1,5 · 10 · 0,709 2,4549 · 10  (19)

 

vilket låg inom intervallet från ekvation (11). 

Efter detta beräknades värmeövergångstalet som sedan användes för att simulera 
värmespridningen i armaturen i ANSYS. Givna värden insatt i ekvation (14) gav att 

 

 0,13 · 0,0257 ·
9,81 · 29,1915 20

20
1,5 · 10 · 0,709

/

8,09 /  (20)

 
Värmeeffekten gavs enligt 
 
 · 1  (21)
 
Med insatta värde i ekvation (21) gavs  
 
 4,2 · 1 0,15 3,57 (22)
 
På den importerade CAD-modellen i ANSYS skapades ett rutnät med mätpunkter. I 
programmet applicerades sedan en värmekälla vid LED-modulens infästning med det 
beräknade värdet för värmeeffekten 3,57 W. Värmeledning definierades genom hela 
modellens hölje, och hade ett värmeledningstal på 190 W/(m·ºC) för aluminium. Konvektion 
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definierades runt om höljets yttersida som det beräknade värdet för värmeövergångstalet, det 
vill säga 8,09 W/(m2·ºC). En illustration av temperaturskillnaderna på höljet genererades 
därefter för att avgöra huruvida armaturen klarade av att kyla LED-modulen, se Figur 22 
nedan. 

 

 
 

Figur 22. Illustration av temperaturen på höljet bakifrån. 
 
Resultatet av analysen visade på en högsta yttemperatur på 42,9 grader Celsius vid ytan där 
LED-chipet sitter mot höljet och en lägsta yttemperatur på 25,8 grader Celsius i bottenplattan. 
Detta klarar av kravet från kravspecifikationen på en högsta yttemperatur på 50 grader Celsius 
samt lysdiodsleverantörens krav på 65 grader Celsius.  

5.2 Strömförsörjning och batteri 
För att kunna bestämma vilken typ av batteri som behövdes till läslampan utfördes 
beräkningar på vilken strömförsörjning lysdioderna krävde. Då effekten  (W) samt 
strömmen I (A) gavs från LED-modulens tillverkare kunde spänningen beräknas enligt 
 

  (23)

 
 
Med de givna värdena för effekten 4,2  samt strömmen 350 , (Optoga, 2010), 
insatta i ekvation (23) gavs spänningen 
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4,2

0,350 12  (24)

 
Detta innebar att batteriet måste kunna leverera en ström på 350 milliampere samt med en 
spänning på minst 12 volt. Vid undersökning av batterival utfördes först beräkningar på 
uppladdningsbara alkaliska batterier. Vanliga AAA-batterier har en spänning på 1,2 volt, samt 
en elektrisk laddning på 1 200 milliamperetimmar, (GP Batteries, 2011). Driftstiden 
beräknades enligt 
 
 · (25)
 
där  är amperetimmar och  tiden i timmar. Sambandet gav att 
 

  (26)

Med insatta värden i ekvation (26), då lysdioderna kräver en ström på 350 milliampere, gavs 
driftstiden  för alkaliska batterier enligt 
 

 
1200
350 3,429  (27)

 
Då lysdioden krävde en spänning på 12 volt skulle det krävas tio alkaliska batterier för att 
uppnå rätt spänning och ge en driftstid på 3,43 timmar. 
 
Vid beräkningar på litium-jon-batterier som har en framspänning på 3,6 volt och kapaciteten 
1,05 amperetimmar, (Celltech Energy Systems AB, 2006), erhölls en driftstid  för dessa av 
ekvation (26) enligt 
 

 1,05
350 3  (28)

 
Med denna typ av litium-jon-batteri skulle det krävas fyra seriekopplade batterier för att 
uppnå kravet på 12 volt, vilket ger en total framspänning på 14,4 volt. Denna batterityp skulle 
ge en driftstid i fulldrift på tre timmar. 
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6 Test av belysningsstyrka samt framtagning av prototyp 
För att testa läslampans egenskaper och se hur den skulle lysa i verkligheten utfördes tester på 
LED-modulen med en luxmeter. En prototyp av läslampan togs även fram för att ge en känsla 
för hur den färdiga produkten skulle komma att se ut med en 3D-skrivare. Dessa redovisas 
nedan i ovanstående ordning. 

6.1 Test av LED-modulens belysningsstyrka 
Testerna utfördes med en luxmeter i ett rum med dämpad belysning som skulle räknas som ett 
troligt scenario i vilken läslampan skulle kunna användas. Med en linjal som stöd hölls 
lysdioden (med tillhörande frostade glas från tillverkaren) på 25 centimeters avstånd från ett 
A4-papper, på vilken mätningar utfördes i ett hörn respektive i mitten av pappret, se Figur 23 
nedan.  

 

 
 

Figur 23. Beskrivning av hur testningen gick till. 
 
Först gjordes en grundmätning för att bestämma den befintliga belysningsstyrkan i rummet 
med dioden avstängd. I mitten av pappret uppgick belysningsstyrkan till 8,5 lux och i hörnet 
av pappret 5 lux. Dessa värden drogs därför av från övriga mätningar för att erhålla rätt 
belysningsstyrka som lysdioden utstrålade. Därefter utfördes mätningar med en, två samt tre 
dioder tända i taget, vilket motsvarade lampans tre lägen. Resultatet från mätningen 
sammanställdes i Tabell 6 på nästkommande sida. 
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Antal lysdioder Mätning i mitten (lux) Mätning på hörnet (lux) 

0 8,5 5 

1 240 90 

2 570 220 

3 825 300 
 

Tabell 6. Resultat från mätningar av ljusstyrka. 
 

Ur tabellen utlästes att med samtliga tre dioder tända erhölls en belysningsstyrka i mitten av 
pappret på 816,5 lux, vilket är mer än tillräckligt för läsning. Från samma mätning erhölls 
även ett värde på 295 lux på hörnet, vilket även det är godkänt enligt Schlyter (2006). För 
testet med två dioder erhölls en acceptabel nivå för mätningen i mitten på pappret på 561,5 
lux.  

6.2 Framtagning av prototyp 
En prototyp av armaturen togs fram för att få en överskådlig bild av hur den skulle se ut i 
verkligheten. Prototypen var endast tänkt som en funktionsmodell och förenklades därför 
något. Bottenplattan samt lyshuvudet tillverkades som ihåliga profiler för att spara på 
material. Förenklingar utfördes på länkarmar och bottenplatta, då spåren för elektroniken samt 
urfräsningarna för reglage och laddningsuttag togs bort. Prototypen tillverkades utifrån CAD-
modellen som importerades till en 3-D skrivare, som byggde upp en modell i ABS-plast, där 
varje komponent låg för sig. Skrivaren använde stödmaterial på vissa delar, såsom i axlarna 
samt för håligheter i lyshuvud och bottenplatta. Stödmaterialet var till för att hålla delarna på 
plats och togs efter avslutat program bort med hjälp av en ultraljudstvätt. Som leder i 
friktionsleder i axlarna användes metallstänger, som sågades till rätt längd. Hålen i lederna 
gavs korrekt diametrar genom borrning, vilket gav friktion i lederna genom en 
krymppassning. Se Figur 25 nedan för den färdigställda prototypen. 

 

 
 

Figur 25. Prototyp tillverkad i plast med hjälp av 3-D skrivare. 
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7 Material, tillverkning och komponenter 
Material och komponenter i läslampan begränsades av ett antal viktiga krav givna i 
kravspecifikationen. De huvudsakliga kraven var bland annat att dioden skulle ha 
tillfredsställande kylning, att ljuset spreds på ett behagligt sätt samt att länkarmarna kunde 
ställas och vinklas för att nämna några. Även pris och återvinningsbarhet var viktiga aspekter 
att betänka samt att för olika material medföljer även olika tillverksmetoder. I vissa fall har 
standardkomponenter kunnat köpas in, vilket minskar produktionskostnaderna i de flesta fall. 
Dessa olika val och metoder redovisas nedan för in- och utsidan av produkten, det vill säga 
både för armaturens hölje och för tekniken inuti. 

7.1 Material 
De material som behövdes bearbetas hämtades främst från materialdatabasen CES EduPack, 
(Granata design, 2011). I programmet jämfördes materialens egenskaper sinsemellan 
beroende på pris, koldioxidavtryck, återvinningsbarhet samt miljövänlighet i 
produktionsprocessen. Det var sammanlagt tre delar av läslampan som behövdes tillverkas, 
vilka var höljet, plastskivan och listerna. Samtliga data, tabeller och grafer som redovisas 
nedan togs från CES EduPack och redovisas i ovanstående ordning med beskrivningar och 
jämförelser.  

Höljet 
Eftersom höljet i sig skulle fungera som en kylfläns var det viktigt att dess material var bra på 
att leda bort värme. Med höljet menas armaturens lyshuvud, länkarmarna samt bottenplattans 
yttre. Det mätbara värdet som huvudsakligen undersöktes för olika material var 
värmeledningstalet , och skulle med fördel vara så högt som möjligt. Även prisbilden och 
återvinningsbarheten var andra viktiga faktorer. Sökningar utfördes på metaller och legeringar 
för material med hög värmeledningsförmåga och jämfördes mot pris på råvarumaterial, 
återvinningsbarhet och koldioxidavtryck i tillverkningsfasen. Resultatet från sökningen 
redovisas i Figur 26 på nästkommande sida. 
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Figur 26. Graf som illustrerar de jämförda materialens värmeledningsförmåga mot pris. 
 

Ur grafen utlästes att aluminium-, koppar- och magnesiumlegeringar skulle vara lämpliga 
material att ha till höljet ur värmeledningsaspekten, då samtliga material hade höga 
värmeledningstal. Noterbart var att aluminium var signifikant billigare per kilogram än de 
övriga, på ungefärligen 12 SEK/kg beroende på typ, då koppar och magnesium kostade tre 
gånger så mycket på mellan 35 och 40 SEK/kg. I programmet kunde även utläsas att alla tre 
materialen var återvinningsbara, vilket var ett krav i kravspecifikationen Även 
koldioxidavtrycket som produktionen av dessa material orsakar undersöktes och redovisas i 
Figur 27 på nästkommande sida. 
 

Aluminium 

Koppar 

Magnesium 
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Figur 27. Graf som illustrerar de jämförda materialens värmeledningsförmåga mot 
koldioxidavtryck. 

 
Samtliga resultat från undersökningarna (undantaget faktumet att samtliga material är 
återvinningsbara) sammanställdes i en Tabell 7 nedan. 
 

Material Värmeledningstal W/(m·ºC) Pris (SEK) CO2-avtryck (kg/kg) 

Aluminium 76 – 235  11,5 – 12,7 11,2 – 13,1 

Koppar 160 – 390  32,8 – 36,1 4,9 – 6,74  

Magnesium 50 – 156  35,6 – 39,1 22,4 – 24,8 
 

Tabell 7. Sammanställning över material till höljet och dess egenskaper. 
 
Utgående från ovanstående undersökning valdes aluminium som material till höljet 
huvudsakligen på grund av priset. Även koldioxidavtrycket var förhållandevis lågt samt ett 
högt värmeledningstal kunde erhållas för vissa aluminiumlegeringar. Närmare bestämdes att 
smideslegering av aluminium 6060 skulle användas, som är den vanligaste härdbara 
legeringen, som även har ett tillfredsställande högt värmeledningstal på ungefärligen 190 
W/(m·ºC). Denna typ är en aluminium-magnesium-kisellegering med goda 
hållfasthetsegenskaper, hög korrosionsbeständighet, god bearbetningsförmåga och ett 
förmånligt pris. Aluminium 6060 lämpar sig väl för anodisering som är önskvärt vid 
arkitektoniska sammanhang samt kan strängpressas i komplicerade profiler. Det är vid 
anodiseringen som materialet färgas, och får den mörkt grå färgen.  Ytan borstas innan 
anodiseringen i konstruktionens breddriktning. 

Eftersom höljets samtliga delar är homogena till bredden och tillverkas i aluminium kan 
lyshuvudet, länkarmarna och bottenplattan med fördel strängpressas i hela profiler. 
Strängpressning går ut på att långa göt av aluminium värms upp av en götugn till 500 grader 

Koppar Aluminium 

Magnesium 
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Celsius, som sedan pressas genom en matris med önskvärd geometri vid högt tryck, som 
sedan kyls i vatten och slutligen kapas i rätt storlekar. Urgröpningen för lyshuvudet samt 
detaljer för hål fräses ut med en så kallad NC-fräsmaskin. 

Avbländande optik 
Till den spridande och avbländande skivan som sitter i lyshuvudet behövdes ett material som 
på ett tillfredsställande sätt spred det punktformiga ljuset. Önskvärt vore att ljusflödet delades 
upp jämnt över belysningsytan och undvek att användaren bländades. Valet stod mellan en 
typ av plast mot att använda glas. Därför undersöktes tre typer av glas samt en plast. 
Materialen jämfördes sinsemellan med avseende på råvarupris, beständighet mot frakturer, 
återvinningsbarhet samt hur vida de klarar höga temperaturer. Materialen som undersöktes var 
borsilikatglas, keramiskt glas, natronkalkglas och akrylplasten PMMA (Polymetylmetakrylat). 
Resultatet från undersökningen redovisas i Tabell 8 nedan (undantaget återvinningsbarhet 
samt att de klarar höga temperaturer då detta gällde för samtliga material). 
 
 

Material Pris (SEK/kg) Frakturbeständighet (MPa/√ ) 
Borsilikatglas 29,8 – 44,7 0,5 – 0,7 

Keramiskt glas 14,9 – 89,4 1,5 – 1,7 

Natronkalkglas 10,1 – 11,9 0,55 – 0,7 

Polymetylmetakrylat 18,5 – 20,4 0,7 – 1,6 
 

Tabell 8. Sammanställning över materialen till spridaren och dess egenskaper. 
 
Undersökningen visade att det material som bäst tålde stötar var det keramiska glaset som 
hade mer än dubbelt så hög frakturbeständighet än de övriga. Detta material är emellertid 
tillsammans med borsilikatglas de dyraste att använda. Plasten polymetylmetakrylat och 
natronkalkglaset är snarlika, med skillnaden att akrylplasten är hårdare och mer miljövänligt. 
Polymetylmetakrylat har en väldigt god genomskinlighet och den plast som bäst kan jämföras 
med glas. Materialet används till bland annat många typer av linser, elektriska komponenter, 
ljus, bilstrålkastare, fönster med mera. Eftersom dessa egenskaper var önskvärda valdes 
polymetylmetakrylat som material till glasskivan. Denna plast tillverkas genom gjutning 
mellan glasformar med frostade mönster, som sedan varmformas för att erhålla rätt vinkling. 

Friktionslist och kabellist 
Till kabellisten som döljer elektroniken i länkarmen, samt i friktionslisten som gör att lampan 
står stadigt och undviker repor i både bord och lampa skulle ett material väljas. Önskvärt vore 
att detta material hade hög friktion och var någorlunda mjukt. Material som uppfyller dessa 
egenskaper var någon typ av gummi eller termoelastomer. Ur CES EduPack erhölls fyra typer 
av gummi som jämfördes med avseende på pris och återvinningsbarhet. Resultatet redovisas i 
Tabell 9 på nästkommande sida. 
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Material Pris (SEK/kg) Återvinningsbar 

Butylgummi 26,1 – 28,7 Nej 

Etylvinylacetat 13 – 14,3 Ja 

Latex 13,1 – 14,5 Nej 

Polyisoprengummi 20,2 – 22.2 Nej 
 

Tabell 9. Sammanställning över materialen till friktionslisten och dess egenskaper. 
 
Ur tabellen utlästes att termoelastomeren etylvinylacetat var det enda materialet som var 
återvinningsbart, vilket var ett krav i kravspecifikationen. Råvarupriset på det materialet var 
även det lägsta varför detta material valdes till friktionslisten och kabellisten. Med fördel gjuts 
etylvinylacetat genom formsprutning, där materialet i pulverform värms upp och sprutas i en 
form där det sen får svalna av. 

7.2 Komponenter 
Till läslampan kunde flertalet standardkomponenter köpas in från utomstående tillverkare, 
vilket minskar tillverkningskostnaderna. Vid dessa val var olika egenskaper viktiga beroende 
på komponent och redovisas för lysdiodmodul, batteri och spännstift i lederna. Dessa 
redovisas nedan i ovanstående ordning. 

Lysdiodmodul 
Den kanske viktigaste delen i läslampan som hela konstruktionen bygger på är lysdioden. 
Kraven på lysdioden var många, bland annat att den skulle ha en färgtemperatur på mellan 
2700 och 3000 kelvin samt avge ett ljusflöde mellan 200 och 400 lumen. Det huvudsakliga 
problemet att lösa var hur färgtemperaturen skulle erhållas då den kan skapas på olika sätt. 
Som nämnt i förstudien finns två grundprinciper för hur färgningen går till genom att antingen 
sätta röda och vita dioder i ett mönster för att ge en illusion av varmt ljus eller att färga ljuset 
från en vit diod med en fosforbeläggning. Det sistnämnda sättet är dyrare men kompenserar 
genom högre färgkvalitet och noggrannare färgtemperaturer, varför det valdes som 
grundprincip.  

Inom denna grundprincip finns även variationer i hur fosfor beläggs på dioden. De två 
vanligaste sätten är att antingen lägga en fosforbeläggning på insidan av epoxilinsen eller 
lägga en extern fosforplatta utanför dioderna. Detta är olika för olika tillverkare, där det 
förstnämnda sättet möjliggör ett tunnare chip till ett lägre pris och det sistnämnda en något 
högre färgkvalitet och stöttåligare konstruktion. Eftersom det ansågs viktigast att få en 
tunnare design på lyshuvudet valdes LED-modulen med fosforbeläggning på insidan som 
komponent till läslampan. Förlusten i färgkvalitet var även liten, vilket inte ansågs lika 
viktigt. Komponenten köps in färdig från det svenska företaget Optoga och heter Clara 3-LED 
Module, se Figur 28 på nästkommande sida. 
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Figur 28. Clara 3-LED Module från Optoga. 
 

I Figur 29 nedan ses ett ljusspektrum för LED-modulen som visar hur stor andel av respektive 
synlig våglängd ljuset har. Den inringade toppen i grafen är för blå färg och bör vara så låg 
som möjligt eftersom detta upplevs som obehagligt. Clara 3 Module har en spektralfördelning 
på 92 procent av blått ljus, vilket knappt är märkbart för det mänskliga ögat. 

 
Figur 29. Varmvita lysdioders ljusspektralfördelning,(Optoga, 2010). 

 

Specifikationer för modulen ges i Tabell 10 på nästkommande sida. 
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Antal dioder 3 

Effekt 4,2 W 

Kraftförsörjning 12 V 

Ström 350 mA 

Temperaturspann -40 – 65 ºC 

Ljusflöde 200 lm 

Färgtemperatur 3 000 K 
 

Tabell 10. Tekniska specifikationer för Clara 3-LED Module. 

Batteri 
Vid bestämning av batteri till läslampan undersöktes först möjligheten att använda 
uppladdningsbara alkaliska batterier i standardstorlekarna AAA, AA, C samt D. Dessa 
batterier skulle då placeras i bottenplattan och ha en integrerad uppladdning. Dock förkastades 
idén efter enklare beräkningar på strömförsörjningen, eftersom det skulle krävas tio batterier 
för att uppnå rätt driftstid respektive framspänning för att driva lysdioderna. Detta ansågs ta 
för stor plats, då designen på lampan skulle vara så kompakt och tunn som möjligt. 

Litium-jon-batterier var ett bättre alternativ då de är kompakta men kraftfulla och har en 
energi på över 150 Wh/kg samt energidensitet på över 400 Wh/l. Det valda batteriet kommer 
från det svenska företaget CellTech Energy Systems AB, som bygger färdiga batteriinsatser. 
Batteriet har benämningen LP063450ARH med måtten 6,6 x 34,1 x 50,0 millimeter, (Celltech 
Energy Systems AB, 2006). 

Spännstift i leder 
I leden mellan länkarmarna samt lederna mellan länkarm och bottenplattan respektive 
lyshuvudet krävs en friktionsled som gör det möjligt att fälla upp och ihop armaturen. 
Lederna skall även klara att hålla uppe vikten av länkarmarna, lyshuvudet samt 
komponenterna i dessa delar. 

Ett alternativ var att använda spännskruvar som fjädrar mellan lederna och ändarna av 
skruven. Denna skulle då gå att spännas med ett vridhandtag på sidan då den kan bli slapp 
med tiden. Dock så var detta en dålig lösning då den kommer sticka ut på sidan vid varje led 
och kan bli svår att applicera i lederna mellan länkarm och bottenplattan respektive 
lyshuvudet. 

Ett bättre alternativ ansågs vara att använda spännstift som har en cylindrisk form med ett 
spår längs hela mantelytan. Detta möjliggör att stiftet går att tryckas ihop och ger ett tryck i 
leden som skapar friktion. Stiften tillverkas i olika mått och för armaturen krävs ett spännstift 
mellan länkarmarna har och två där länkarmarna fästs i bottenplatta respektive lyshuvud. 
Stiftet mellan länkarmarna har en diameter på fyra millimeter och längden 75 millimeter och 
för stiftet för bottenplattan och lyshuvudet har samma diameter med längden 40 millimeter. 
Stiften tillverkas i stål av kvalitet ISO 8752 och köps in från Marcus Komponenter AB och 
kan ses i Figur 30 på nästkommande sida. 
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Figur 30. Spännstift med spår och stor fjäderkraft, (Marcus Komponenter AB, 2011). 
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8 Ekonomianalys för försäljning 
För att ge en övergripande bild för hur prisbilden för produkten skulle bli vid en eventuell 
lansering utfördes en kostnadsanalys enligt 1-3-9-metoden, (Ullman, 2003), utgående från en 
komponentsammanställning av produkten, se Bilaga 9. Denna metod lämpar sig väl för 
analyser ur ett produktutvecklingsperspektiv, då den ger en grov skattning på försäljnings- 
och produktionskostnader utgående från materialåtgång. Som scenario har ett försäljningspris 
på en serie på 500 enheter antagits och beräknats enligt nedan. 

8.1 Kostnad för råmaterial för tillverkning 
Den första beräkningen utgår från det råmaterial som behövs i läslampan och som kräver 
bearbetning. Under denna kategori faller höljet och plastskivan, vars komponenter 
sammanställdes i en tabell där material, kvantitet och totalt pris per färdig enhet 
presenterades. På samtliga priser har ett 50 procentigt påslag lagts som motsvarar 
materialspill. Se Tabell 11 nedan för sammanställning. 
 

Komponent Material Kvantitet (st) Pris (SEK/enhet) 

Bottenplatta Aluminium 1 2,42 

Länkarm Aluminium 2 1,2 

Lyshuvud Aluminium 1 1,82 

Batterilucka Aluminium 1 0,028 

Plastskivan Polymetylmetakrylat 1 0,2 

 Totalt: 5,668 
 

Tabell 11. Sammanställning av materialkostnad. 
 

8.2 Kostnad för inköpta komponenter 
För att beräkna kostnaderna för inköp hämtades priser på de standardkomponenter som ingår i 
läslampan in från respektive tillverkare och sammanställdes i en Tabell 12 på nästkommande 
sida. 
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Komponent Kvantitet Pris (SEK/enhet) 

Lysdiodmodul 1 150 

Litium-jon-batteri 4 160 

Kablar 3 9 

Laddningssladd 1 15 

Spännstift 3 15 

Skruvar 13 6,5 

Lim - 0,5 

 Totalt: 356 
 

Tabell 12. Sammanställning av inköpta komponenter. 
 

8.3 Total kostnad för försäljning 
För att beräkna den totala kostnaden för försäljning multiplicerades materialkostnaden med 
nio och de inköpta komponenterna med tre för att motsvara de kostnader som uppstår vid 
bearbetning, montering, paketering, finansiering och vinstmarginal för att nämna några. 
Resultatet redovisas i Tabell 13 nedan. 

 

Komponenter Pris (SEK/enhet) 

Tillverkade 4,9 × 9 = 51,01 

Inköpta 356 × 3 = 1068 

Totalt: 1119,01 
 

Tabell 13. Sammanställning av total försäljningskostnad. 
 

Denna kostnad underskred kravet i kravspecifikationen på 2 000 kronor i försäljningspris, 
men överskred däremot önskemålet på 1 000 kronor med en liten marginal på 119 SEK. 
Skulle lampan tillverkas i större serier skulle försäljningspriset sjunka per styck och bli 
attraktivare för målgruppen studenter.   
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9 Slutsats och diskussion 
Utgående från de beräkningar, simuleringar och tester som utförts på läslampan visar 
resultaten på att läslampan klarar av samtliga krav på kylning, strömförsörjning och 
belysningsegenskaper. På ytan erhölls en maximal yttemperatur på 42 grader Celsius, vilket 
ansågs vara tillfredsställande med avseende på kylning för dioden, samt ur användarsynpunkt 
för att undvika att användaren bränner sig på höljet. En lägre temperatur skulle vara önskvärt, 
och i ett framtidsperspektiv skulle effektivare lysdioder möjliggöra ett högre ljusutbyte per 
diod. Med högre ljusutbyte blir det möjligt att använda färre lysdioder i armaturen, vilket i sin 
tur innebär mindre värmeeffekt för höljet att leda bort. Dagens bästa lysdioder har ett 
ljusutbyte på 120 lumen/watt, vilket motsvarar en ungefärlig verkningsgrad på 35 procent. 
Dessa dioder är emellertid väldigt dyra och skulle inte kunna integreras i läslampan med 
dagens priser. I ett ännu längre framtidsperspektiv kommer organiska lysdioder möjliggöra 
helt nya typer av belysningslösningar, då hela ytor kan göras lysande och kräver ingen extern 
kylning i form av kylflänsar.  

Angående strömförsörjningen har beräkningar och jämförelser främst gjorts mellan alkaliska 
batterier och litium-jon-batterier. De alkaliska batterierna hade bättre driftstid, men för att 
dessa skulle ge en önskad framspänning på 12 volt skulle tio alkaliska batterier av AAA-typ 
behöva seriekopplas. Detta bedömdes ta för stor plats i läslampan och skulle förstöra det 
visuella intrycket i stor utsträckning. Vanligtvis laddas dessa typer av batterier upp genom en 
extern laddningsstation i vilka endast ett fåtal batterier får plats, vilket skulle resultera i att 
batterierna skulle behöva laddas i omgångar efter varje användning. Litium-jon-batterierna 
kompenserar sitt högre pris med att vara kraftfullare med ett högre energiinnehåll, vilket 
medför att de kan ha mindre dimensioner än motsvarande alkaliska batterier. Dessa typer av 
batterier laddas även vanligtvis genom integrerad uppladdning i produkten, vilket är 
smidigare ur användarsynpunkt. 

Som lysdiodsteknik till läslampan valdes tekniken med fosforbeläggning på blå lysdioder 
eftersom den typen av teknik var den som gav överlägset bäst färgtemperatur och jämnhet. 
Alternativet att använda sig av kallvita dioder och röda dioder i ett mönster för att erhålla ett 
varmt ljus var visserligen billigare, men skulle medföra att så pass försämrad kvalitet att det 
inte var relevant att undersöka närmare. Läslampans höga ljusstyrka på 816,5 lux vid alla tre 
dioder tända kan eventuell kännas aningen stark, då steget med två dioder tända på 561,5 lux 
är fullt tillräckligt för att läsa i. Genom att sänka effekten för dioderna skulle man då kunna 
spara på batteriets effekt och få en längre drifttid. Att läslampan ändå har denna höga 
ljusstyrka skulle dock kunna öppna nya möjligheter för användningsområden, till exempel vid 
precisionsarbeten av olika slag där starkt ljus är nödvändigt. 

Då många av de större mobiltelefonstillverkarna har enats om en standard för enhetsladdare 
från årsskiftet 2010/2011 skulle denna standard även kunna tillämpas i läslampan. Detta 
skulle underlätta för kunderna, då de skulle slippa ha olika laddare och adaptrar i hemmet och 
även dra ned på kostnaden för läslampan.  
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Bilaga 1 – Måttsatt sprängskiss 
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Bilaga 2 – Måttsatt lyshuvud 
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Bilaga 3 – Måttsatt övre länkarm 
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Bilaga 4 – Måttsatt undre länkarm 
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Bilaga 5 – Måttsatt bottenplatta 
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Bilaga 6 – Måttsatt batterilucka 

 
 



1 
 
 

Bilaga 7 – Kravspecifikation 
 
Bakgrund 
Idag läser folk på en rad olika platser med liten eller otillräcklig belysning. Med en ständigt 
ökad miljömedvetenhet bland gemene man och LED-teknik på stark frammarsch är en bärbar 
lampa med LED-teknik en lösning på detta problem.  
 
Produktmål 
Målet är att utveckla en bärbar lampa med LED-teknik som ger behagligt ljus att läsa och 
skriva i. Produkten skall vara energisnål och tillverkad i miljövänliga material samt ha en 
attraktiv design. 
 
Tidsplan 

Projektet sträcker sig mellan 17:e januari och 13:e maj 2011. Projektet avslutas med en 
presentation för lärare samt övriga studenter på spåret industriell design. 
 
Funktionella kriterier 
Krav: 

• Produkten skall ge behagligt ljus för läsaren. 
• Produkten skall vara ställbar i höjdled. 
• Produkten skall vara lätt. 
• Produkten skall vara så liten och kompakt som möjligt vid hopfällt läge. 
• Produkten skall vara laddningsbar. 
• Produkten skall ha tillfredsställande kylning. 

Önskemål: 
• Produkten bör vara lätt att rengöra. 
• Produkten bör ha ställbar ljusstyrka. 
• Produkten bör vara riktbar i sidled. 

Begränsande kriterier 
Krav: 

• Produkten skall ha en färgtemperatur mellan 2 700 och 4 000 Kelvin. 
• Produkten skall avge ett ljusflöde på mellan 200 och 400 lumen. 
• Produktens elektriska effekt får inte överstiga fyra watt. 
• Produktens driftstid får inte understiga 2,5 timmar. 
• Produktens minimala höjd vid utfällt läge får inte underskrida två decimeter. 
• Produkten får inte väga mer än ett kilogram. 
• Produktens livslängd får inte underskrida fem år. 
• Belysningsytan skall minst ha en diameter på tre decimeter. 

Önskemål: 
• Produkten driftstid bör inte underskrida fyra timmar. 
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• Produktens minimala höjd vid utfällt läge bör inte underskrida tre decimeter. 

Övriga kriterier 
Krav: 

• Produkten och samtliga tillverkningssteg skall vara miljövänliga. 
• Produktens försäljningspris skall inte överstiga 2 000 kronor. 

Önskemål: 
• Produktens försäljningspris bör inte överstiga 1 000 kronor. 
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Bilaga 8 – Kundcentrerad kvalitetsuppställning (QFD) 
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Bilaga 9 – Ekonomianalys 
I ekonomianalysen sammanställdes kostnader för råvarumaterial och inköp av 
standarkomponenter med massor hämtade ur CAD-modellen samt råvarupriser från CES 
EduPack respektive tillverkare. I rapporten redovisas beräkningar utgående från nedanstående 
data tillämpade med den så kallade 1-3-9-metoden.  
 
 
Komponenter  Material  Kvantitet Tillverkas  Massa (kg)  Pris (kr/(kg))  Summa pris (kr) 

Bottenplatta  Al 6060  1  ja  0,202  12  2,42 

Länkarm  Al 6060  2  ja  0,05  12  1,2 

Lyshuvud  Al 6060  1  ja  0,152  12  1,82 

Batterilucka  Al 6060  1  ja  0,028  12  0,34 

Glasskivan  PMMA  1  ja  0,01  20  0,2 

Lysdioder  ‐  1  nej  150  150 

Li‐jon‐batterier  ‐  4  nej  40  160 

Kablar  ‐  3  nej  3  9 

Laddningssladd  ‐  1  nej  15  15 

Spännstift  Stål  3  nej  5  15 

Skruvar  Stål  13  nej  0,5  6,5 

Lim  1  0,5  0,5 

354,1  Totalt  361,98 

 
 


