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Sammanfattning 
Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete som genomfördes inom 
civilingenjörsutbildningen Design och produktframtagning, Integrerad Produktdesign, Teknisk 
Design på KTH våren och sommaren 2014. Uppdraget att konstruera och bygga en tentakel till 
en konstutställning, urSinnen, kom från Studio Bigert & Bergström. Tentakeln skulle ställas ut 
på Färgfabriken mellan den 20 september och 30 november 2014. När besökare interagerade 
med tentakeln skulle en vågrörelse sättas igång på tentakelns yta.  

Först genomfördes en bakgrundsundersökning och ett antal koncept för rörelsen togs fram. Två 
koncept vidareutvecklades mer detaljerat innan slutkonceptet Luft valdes för produktutveckling. 

Vågrörelsen löstes slutligen med 22 stycken specialutformade luftblåsor som fylldes och tömdes 
på luft i sekvenser. Varje blåsa var kopplad till två stycken 2/2-magnetventiler; en för fyllning 
och en för tömning. Blåsorna fylldes med en kompressor och luften tömdes med hjälp av en 
radialfläkt. En rörelsesensor skulle känna av när besökarna närmade sig tentakeln och skicka 
signaler till en Arduino Mega, som i sin tur styrde ventilernas öppning.  

En rektangulär stomme av plywood byggdes. Den täcktes med skumplast för att ge tentakelns 
rundade form där luftblåsorna sedan monterades fast. Luftsystemet med ventiler, luftslangar och 
Arduinon placerades under den ihåliga stommen. Kompressor och fläkt placerades utanför 
tentakeln. Styrningen och koden för Arduino fungerade som tänkt och vågrörelsen fungerade 
med luftblåsorna. Tömningen av blåsorna gick dock mycket långsammare än beräknat. 
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Abstract 
This report is a result of a master thesis carried out at Design and Product Realization, Integrated 
Product Design, Industrial Design Engineering at Royal Institute of Technology in spring and 
summer of 2014. The assignment to design and build a tentacle for an art exhibition, urSinnen, 
came from Studio Bigert & Bergström. When visitors interacted with the tentacle, a wave motion 
would move at the surface.  

First a background study was conducted and a number of concepts for the motion were 
developed. Two concepts were developed in further detail before the final concept Air was 
selected for product development. 

The wave was finally constructed with 22 pieces of specially designed air bladders that were 
filled and emptied of air in sequences. Each bladder was connected to two 2/2-solenoid valves; 
one for filling and one for emptying the air. The bladders were filled by a compressor and the air 
evacuated using a radial fan. A motion sensor would detect when visitors approached tentacle 
and send signals to an Arduino Mega, which in turn controlled the valve opening.  

A rectangular body of plywood was built. It was covered with foam in the tentacles rounded 
shape where the bladders later were attached. The air system with valves, air hoses and the 
Arduino were placed inside the hollow body. Compressor and fan were placed outside the 
tentacle. The control of the valves and the code for Arduino worked as intended and the wave 
motion worked with the air bladders. Emptying the bladders though went much slower than 
anticipated.  
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1  INTRODUKTION 
I detta kapitel introduceras examensarbetet med bakgrund, problembeskrivning, syfte och mål, 
avgränsningar samt metodologi.  

1.1 Bakgrund 
Den 20 september 2014 öppnar urSinnen, en utställning på Färgfabriken i Stockholm som vill 
“förmedla en konstupplevelse som är giltig för alla, oavsett ålder och förkunskaper”. 
(Färgfabriken 2014a) Utgångspunkten är att vuxna och bebisar är jämlikar och kan dela 
erfarenheter och berika varandra. urSinnen är tänkt att bidra till ökad kunskap om känslolivet och 
vad bebisar upplever vid utställningar som är riktade till dem. Samtidigt ska den vuxne också 
stimuleras. Utställningen ska hållas öppen till 30 november 2014 och eventuellt flyttas vidare. Se 
Bilaga A för initiativtagarnas projektbeskrivning samt en planritning över utställningslokalen. 

Utställningen ska byggas upp i en form av en bläckfisk. Idéen kom till av en bild på en för tidigt 
född flicka som kramar om en virkad bläckfisk. Flickan blev stressad av slangarna hon trasslade 
in sig i, men lugnade sig när hon fick de navelsträngsliknande tentaklerna att krama och hålla i, 
se Figur 1. (En elefant 2013)  

 
Figur 1. Virkade bläckfiskar ges till för tidigt födda barn på flera sjukhus i Sverige. 

Bläckfisken är helt olik människan med sina åtta armar, nio hjärnor och tre hjärtan. 
Initiativtagarna till utställningen skriver i projektplanen, se Bilaga A, att bläckfisken med dess 
förmåga att förblinda med bläck och kamouflera sig med olika färger, ska användas som en 
“analogi till hur vi människor närmar oss världen”. På utställningen ska bläckfiskens åtta 
tentakler fyllas och utformas av inbjudna konstnärer. 

urSinnen är ett projekt där utställningen kompletteras av en e-bok som är interaktiv. Där kan 
besökarna få ta del av hur utställningen vuxit fram samt vilken forskning som ligger bakom. 
Projektet stöds av allmänna Arvsfonden och är ett samarbete mellan föreningen Artikel 31, 
Färgfabriken, Spädbarnslabbet i Uppsala och Högskolan för design och konsthantverk i 
Göteborg. (Färgfabriken 2014a) 
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1.1.1 Färgfabriken 
Färgfabriken är en stiftelse som anordnar konstutställningar och andra aktiviteter inom områden 
som konst, arkitektur och stadsutveckling. För att skapa experimentella och gränsöverskridande 
utställningar som väcker diskussion samarbetar Färgfabriken ofta med olika konstnärer. 
(Färgfabriken, 2014b) 

1.2 Problembeskrivning 
Studio Bigert & Bergström ansvarar för en av de åtta tentaklerna på utställningen. Detta 
examensarbete syftar till att utforma den cirka sex meter långa, taktila tentakeln som 
konstnärsduon vill ha med på utställningen. Tentakeln ska röra sig i form av en puls eller våg 
som ska symbolisera kommunikation; det vi upplever genom våra sinnen i form av vågrörelser 
och vibrationer. Den ska fungera som en interaktiv möbel där besökarna kan slå sig ned och på 
något sätt sätta igång vågrörelsen. Som Mats Bigert uttryckte det: “Man ligger i ett stort hav, 
men samtidigt i sin egna lilla pool”. Tentakeln ska även visa vikten av taktil stimuli för små 
barns utveckling.  

Projektet innefattar allt från konstruktion och materialval till beställning av komponenter, 
tillverkning och montering av tentakeln. Kostnaden för tentakeln ska ligga inom projektets 
budget på 50 000 kronor och det ingår att hitta eventuella sponsorer för att hålla sig inom 
budgeten. 

1.2.1 Bigert & Bergström 
Bigert & Bergström är en konstnärsduo från Stockholm. De skapar konst som sträcker sig från 
storskaliga installationer för offentlig miljö till skulpturer och filmprojekt. Projekten kombinerar 
mänsklighet, natur och teknologi för att skapa diskussion kring ämnen som är aktuella i dagens 
samhälle. (Studio Bigert & Bergström 2014) 

1.3 Syfte och mål 
Målet med arbetet är att utveckla och tillverka en tentakel med en vågrörelse på ytan som är klar 
att ställas ut på Färgfabriken 20 september 2014. Tentakeln ska tilltala alla besökare på 
utställningen, från de små spädbarnen och uppåt, och skapa en nyfikenhet inför det taktila så att 
en diskussion över generationsgränser uppstår. Syftet med tentakeln är att lyfta fram taktiliteten 
som sinne och ett medel för kommunikation som fungerar för alla. 

1.4 Avgränsningar 
Projektet ska i första hand fokusera på att ta fram en konstruktion till tentakeln som kan röra sig 
och håller för uppställda krav. Rörelsen ska endast ske på ytan, själva tentakeln ska ej röra sig åt 
något håll. Utöver detta ska ytan och formen designas enligt Studio Bigert & Bergströms 
formspråk. Tentakeln ska hållas minimalistisk i uttrycket och ytan kommer därför inte innehålla 
teknik för ljus, ljud eller temperaturförändringar, såvida valt material inte har dessa egenskaper 
från början. Arbetet med tentakeln begränsas till de 20 veckor som motsvarar examensarbetet. 
Lösningar för tentakeln begränsas även av projektets budget på 50 000 kronor. 

1.5 Metodologi 
Projektet kommer att genomföras utifrån en produktframtagningsprocess. Det finns många olika 
varianter av sådana men de har samma grund. I en produktframtagningsprocess läggs mycket 
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fokus på stegen i början av projektet, då det fortfarande finns stor frihet i utvecklingen. I takt 
med att projektet fortgår fastställs mer och mer om produkten, vilket begränsar möjligheten att 
göra förändringar på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. I och med att de tidiga stegen i 
produktutvecklingen behandlas noggrant leder det till att färre förändringar behöver göras senare 
i projektet.  

Processen som tentakeln ska utvecklas med består av huvudstegen: Projektplanering, 
Problemformulering, Konceptdesign, Produktutveckling och Tillverkning. Huvudstegen har 
hämtats ifrån The Mechanical Design Process (Ullman 2010) och modifierats för att passa 
utvecklingen av tentakeln, se Figur 2. De olika stegen beskrivs nedan. 

 
Figur 2. Produktframtagningsprocessen delas upp i flera steg. 

1.5.1 Projektplanering  
I projektplanering planeras de olika stegen i produktframtagningsprocessen in i en tidsplan över 
den tidsperiod som projektet ska pågå. En riskanalys med handlingsplan tas fram. Detta 
sammanställs i en projektplan. 

1.5.2 Problemformulering 
I fasen problemformulering görs en inledande bakgrundsundersökning. Den sker främst med 
hjälp av databaser och böcker som finns tillgängliga via bibliotek och Internet, men även via 
studiebesök. Problemformuleringen resulterar i en första kravspecifikation som sammanfattar de 
krav som ställs på lösningen. 

1.5.3 Konceptdesign och produktutveckling 
I stegen konceptdesign och produktutveckling används informationen som hämtats i 
bakgrundsundersökningen för att generera en lösning på problemet som uppfyller kraven i 
kravspecifikationen. Koncept för tentakelns yttre, rörelsen och konstruktionen tas fram parallellt 
och utvärderas med metoder som brainstorming, enkla prototyper, Pugh-matris och 
uppdateringar av kravspecifikationen. Konceptdesignen kan ske i upprepade loopar för att 
komma fram till ett önskvärt resultat. I produktutvecklingen utvecklas det bästa konceptet från 
konceptutvecklingen vidare. Produkten kan utvärderas med prototyper i till exempel lera, CAD 
program eller rapid prototyping. Som sista steg i produktutvecklingen sammanställs 
tillverkningsunderlag för den färdiga produkten. 

1.5.4 Tillverkning 
Det sista steget i processen är när produkten tillverkas. Detta steg sker oftast utanför 
produktutvecklingen men i detta projekt kommer det att vara en del av processen. 

1.5.5 Kommunikation 
Under projektets gång kommer regelbundna möten hållas med handledare Mats Bigert från 
Studio Bigert & Bergström och Björn Möller från Maskinkonstruktion på Kungliga Tekniska 
Högskolan. Detta för att följa upp så att projektet går åt rätt håll och lever upp till de krav som 
ställs på det. Dokument och delresultat visas på mötena eller skickas via mail. 
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2  REFERENSRAM 
Detta kapitel presenterar den inledande bakgrundsundersökningen som har gjorts för att förstå 
olika aspekter av problemet och få en grund att stå på inför det kommande utvecklingsarbetet.  

2.1 Bakgrundsundersökning 
Bakgrundsundersökningen skedde främst med hjälp av information och fakta i böcker och 
sökningar på Internet.  Då en taktil bläckfisktentakel ska konstrueras samlades fakta om 
bläckfiskar in. Vad utmärker dem och har de några egenskaper som kan tas tillvara i 
utvecklingen? Även taktilitet studerades - vad är det och vilken betydelse har det för barns 
utveckling? Då urSinnen är en utställning som riktar sig till små barn, undersöktes även 
sambandet mellan konst och barn. Är det vanligt förekommande och betyder konstupplevelser 
något särskilt för de minsta? Standarder för leksaker kändes viktigt att studera för att bli 
medvetna om vilka säkerhetskrav som bör ställas på tentakeln. En mikrokontroller, Arduino, för 
styrningen som skulle vara enkel att använda undersöktes. Även studiebesök gjordes för att få en 
bild av hur utställningar för barn byggs upp. 

2.1.1 Bläckfiskar 
Bläckfiskar karaktäriseras av sina åtta armar med sugkoppar, även om tioarmade bläckfiskar 
också förekommer. Deras blod är blåaktigt och pumpas runt i kroppen av ett hjärta, medan två 
andra hjärtan pumpar blodet genom gälarna. (Noaa fisheries 2012) 

En fascinerande egenskap hos bläckfisken är dess förmåga att kamouflera sig. Både färgen och 
strukturen på manteln kan förändras efter omgivningen. Det är deras främsta försvarsmekanism 
då den inte orkar simma långt, eller har något hårt skal att skydda kroppen med. Speciella 
färgceller i huden, kromatoforer, åstadkommer färgförändringen. Kromatoforerna ligger i tre 
skikt: ytskiktet är gult pigmenterat, mellanskiktet orangerött och det understa är mörkt. Genom 
att de olika skikten friläggs och täcks av varandra kan bläckfisken återge alla färger. (Cousteau 
& Diloé 1981, s. 117) 

Känseln är speciellt utvecklad hos bläckfiskarna då sugkopparna uppfattar både kemiska och 
mekaniska retningar. Bläckfiskarna har ett högt utvecklat taktilt sinne; med hjälp av sugkopparna 
och armspetsarna känner de sig fram över olika ytor. Då även blinda bläckfiskar härmar 
omgivningen är inte synsinnet avgörande för kamoufleringen. (Cousteau & Diloé 1981, s. 118, 
89) 

Varje arm har sitt eget nervsystem som kontrollerar och koordinerar muskelrörelsen på rätt sätt. 
Hjärnan skickar bara ut information till armen om att den ska röra sig och hur långt, sedan sköter 
armen resten. (Illustrerad Vetenskap 2001) 

2.1.2 Taktilitet och barns utveckling 
Taktilitet definieras som något som har att göra med känselsinnet eller som avser beröring. 
(Nationalencyklopedin 2014) Taktil beröring kan beskrivas utifrån fyra kvaliteter; lokalisering, 
intensitet, handling och varaktighet. Med handling menas beröringens karaktär till exempel 
strykningar, fasthållande tag eller kramningar. (Autton 1990 se Ekengren & Hjerpe 1995, s. 17-
18)  

Hos människan är känselsinnet, eller det taktila sinnet, det sinne som utvecklas först. Tidigt 
reagerar fostret på taktil stimulering, allra först vid läpparna. I livmodern finns det olika källor 
till taktilt stimuli, i form av livmoderns väggar, navelsträngen, den egna kroppen och eventuella 
syskon. (Hepper 2008) Vid födseln utsätts barnet för starkt taktilt stimuli som stimulerar och 
hjälper till att utveckla nervsystemet. (Ellneby 1994, s.24) Det är också med det taktila sinnet 
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som den första kontakten med världen utanför livmodern sker. (Autton 1990 se Ekengren & 
Hjerpe 1995, s. 33) 

En månad efter födseln har barnet utvecklat ett stort antal reaktioner på olika sinnesintryck. 
Många av dessa börjar utvecklas före födseln och kan framkallas av rörelse eller beröring. Som 
nyfödd reagerar barnet reflexmässigt på beröring och det påverkar känslotillståndet. Var barnet 
berörs kan det inte urskilja, utan det är först i ettårsåldern som barnet kan lokalisera beröringen 
och styra sina reaktioner på det. Den sensoriska kroppsuppfattningen är mer grundläggande än 
den visuella: det är förnimmelserna från huden som talar om var kroppen börjar och slutar 
(Ayres 1988, s. 28, 33). 
Det taktila fortsätter att spela en stor roll i barnets utveckling. Det är med känseln som 
spädbarnen utforskar världen (Holle 1987 se Ekengren & Hjerpe 1995, s. 11) och kommunicerar 
med sina föräldrar. Taktil stimulering är också viktigt för utvecklingen av andra sinnen och är en 
förutsättning för att barnet ska utvecklas. De tidiga taktila erfarenheterna är en viktig grund för 
att barnet senare ska kunna utveckla sitt abstrakta tänkande. (Ellneby 1994, s. 27) Den berömde 
psykologen Jean Piaget menade att “den mänskliga hjärnan inte är tänkt att kunna bearbeta 
abstrakta begrepp förrän den har ‘konkreta’ kunskaper om kroppen, omvärlden och dess fysiska 
krafter”. Det är först i sju, åttaårsåldern som människan börjar kunna tänka och resonera 
abstrakt. (Ayres 1988, s.36) 

2.1.3 Barn och konst 
Fram till åtta års ålder har människan ett starkt behov av estetiska förnimmelser, hävdar Suzanne 
Osten. Ändå ser inte kulturpolitiken i Sverige ut att förstå vad konst kan göra för människor, och 
speciellt för barnen. (Sahlén 2013) Som grundare till Unga Klara inom Stadsteatern, har Osten 
länge varit aktiv och ledande inom barnteatern. 2006 regisserade hon Babydrama, världens första 
teaterpjäs som är riktad till barn i åldrarna 6-12 månader. Hon skriver att hon ofta “varit tvungen 
att bekämpa vad jag kallar samhällets ‘barnrasism’, en inställning som ofta har att göra med 
språket”. Även om barnet inte kan uttrycka sin upplevelse med ord, finns erfarenheter som visar 
att människan tidigt kan förstå och uppfatta sammanhang, menar Osten. (Unga Klara 2014)  

Margareta Sörenson konstaterar samma sak; konsten för de allra minsta är inte lika viktig som 
annan barnkonst och barnkultur “väger lättare än annan kultur”. Ändå skriver hon i sin bok För 
de allra små! att det tidigt funnits ett starkt engagemang för barnkulturen i Sverige. I vår kultur 
ser vi alltmer barndomen som en del av livet och inte bara en transportsträcka med målet att bli 
vuxen. Därför har till exempel småbarnsteatern kunnat växa fram. (Sörenson 2001, s. 9, 64) 

Sörensons bok skrevs i syfte att försvara de minsta barnens rätt att uppleva konst, se teater, läsa 
böcker och höra musik för upplevelsen i sig, inte enbart i pedagogiskt syfte. (Sörenson 2001, s. 
97) Något som stämmer överens med artikel 31 i barnkonventionen som erkänner barnens rätt att 
”fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet”. (Regeringskansliet 2014) 

Enligt Sörenson behövs de olika konstformerna för människan var i livet hon än befinner sig. 
Där kan man finna “tröst och förståelse, glädje och njutning, insikt och nya perspektiv, fantasi 
och drömmar - allt det som gör oss till tänkande, kännande och kommunicerande varelser." 
Kanske kan barn ha konstupplevelser redan i moderlivet? (Sörenson 2001, s. 8, 141) Att foster 
reagerar kommunikativt på världen utanför innan de ens är födda är välkänt. I arbetet med 
Babydrama var utgångspunkten att spädbarn är fyllda av frågor, även om de inte kan uttrycka 
dem språkligt. Människan är en varelse som tänker jämt. Med tiden sker det i ord men även i 
bilder, via kroppsliga funktioner och våra sinnen. (Bárány 2008, s. 16)  

Speciellt under människans första år utvecklas sinnena. “Vissa intryck från den tiden tuggar man 
på hela livet” anser Suzanne Osten och menar att till exempel barnteatern är oerhört viktig och 
maktförändrande. I mötet med konsten kan barn relatera upplevelsen till omvärlden och 



 7 

Sörensens uppfattning är att “konstupplevelsen och barnens eget arbete med att uttrycka sig är 
varandras förutsättningar." (Sörenson 2001, s. 57, 156) 

2.1.4 Standarder och regelverk gällande produkter för barn 
När produkter för barn tillverkas finns det regelverk och säkerhetsdirektiv som måste följas. 
Detta för att garantera en säker produkt som är anpassad efter målgruppen. Det finns extra krav 
på leksaker speciellt för barn under tre år. Med leksaker menas produkter som är avsedda för 
barn under 14 år. (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2014) 

De vanligaste olyckorna som drabbar barn är fallolyckor från låg höjd. För att minska risken för 
skador ska till exempel lekplatser vara byggda för att minska risken att barn fastnar eller skadar 
sig. Underlaget runt lekplatsen ska vara stötdämpande för att minska risken för skada vid en 
eventuell fallolycka. Det bör inte heller finnas utrymmen mellan till exempel spjälor som är 
större än 10 centimeter, på grund av risken för barn att fastna med huvudet. (Konsumentverket 
2014) 

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv om leksakers säkerhet (Europeiska unionens 
officiella tidning 2009) ska leksaker utvecklas för att minimera risken att barnen skadas när de 
använder leksaken. Direktiven rör smådelar, hållfasthet, kemiska ämnen, elektriska komponenter 
och brandsäkerhet. Leksakerna ska vara säkra på ett sådant sätt att de inte är farliga även om de 
går sönder. 

2.1.5 Arduino 
För att styra tentakelns rörelse undersöktes om Arduino kunde användas. Arduino är en open-
source mikrokontroller med tillhörande gratis programvara som kan styra elektriska 
komponenter. Arduino är framtagen som en billig och lättanvänd prototypplattform som inte 
kräver avancerade kunskaper inom programmering för att användas. Därför ansågs den som en 
bra alternativ för examensarbetet. Komponenter som läser av omgivningen kan skicka signaler 
till mikrokontrollern där programkoden tolkar informationen och utför ett givet kommando. 
(Arduino 2014) Arduinon kan strömförsörja komponenter upp till 5 Volt och även kopplas ihop 
med komponenter som drivs av externa strömkällor. 

2.1.6 Studiebesök 
Under bakgrundsundersökningen gjordes studiebesök på Tekniska museet och Junibacken i 
Stockholm. Dessa valdes då de har utställningar på plats under en längre tid och riktar sig till 
barn. Det som undersöktes var hur utställningarna var uppbyggda, vilka material som användes 
och om de på något sätt var interaktiva. Även säkerhetsfrågor och vilka konstruktioner som 
använts var intressanta.  
Tekniska museet har ett mer lärande syfte med sina utställningar och det är främst riktat till lite 
äldre barn. De delar av utställningarna som var riktade till mindre barn var avskilda från resten 
av utställningen. De bestod mest av vrår att krypa in i och rutschkanor att åka i. 
Konstruktionerna var i huvudsak byggda i trä och inte interaktiva. På Junibacken är det mer 
leken och fantasin som styr besöket. Det är mycket leka, klättra och upptäcka men utan att vara 
en lekplats. Utställningarna består ofta av hus i barnens storlek där de kan krypa in och leka och 
kanske klättra upp för att åka ner på en rutschkana, till exempel en stor apa, se Figur 3. 
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Figur 3. Ihålig apa som man kan gå in i och klättra för att sedan åka ner i rutschkanan. 

Konstruktionerna är oftast byggda på en trästomme och eventuellt övertäckta med mjukare 
material, till exempel frigolit och långhåriga mattor, för att bygga upp rätt form. Det går att 
interagera med delar av utställningarna, men teknik används sällan på grund av att det kräver för 
mycket underhåll, säger Mia Mirstam, ateljéansvarig på Junibacken. Istället används mycket lös 
rekvisita som barnen kan leka med; t.ex. sydda bakverk i ett café. I Bilaga B ses en utförligare 
sammanfattning ifrån studiebesöken.  

Studiebesöken gav exempel på museer som är riktade till barn med något olika syfte; lärande 
eller lek och fantasi. Utställningen urSinnen ger ytterligare ett annat syfte som är mer 
betraktande och upptäckande. Hur barnen beter sig på de olika museerna kan vara kopplat till 
syftet. Det lekande syftet ger en vildare miljö där det är barnens fantasi som sätter gränserna, i 
den lärande miljön blir det lugnare eftersom att barnen måste tänka mer och diskutera med vuxna 
som kan förklara. Miljön med det betraktande syftet kan antas vara den mest lugna miljön. 
Kraven som ställs på tentakeln kan sättas i förhållande till hur vild eller lugn miljön är där den 
visas. 
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3  KONCEPTUTVECKLING 
Detta kapitel beskriver konceptutvecklingen. Koncept för den yttre designen, rörelse och 
konstruktion av tentakeln tas fram. Koncepten utvecklas och visualiseras med skisser och enkla 
modeller. Utvärdering görs för att se vilket eller vilka koncept som bäst lämpar sig för 
vidareutveckling. 

3.1 Kravspecifikation 1 
Informationen som samlades in under bakgrundsundersökningen, samt samtal med handledarna 
Mats Bigert och Björn Möller, formulerades till ett antal krav och önskemål i en 
kravspecifikation. Kraven behandlar grundförutsättningarna för utställningen med datum, budget 
och tentakelns storlek. Bigert & Bergströms grundidé om en interaktiv rörlig möbel, att den ska 
börja röra sig först när den blir berörd, och att den ska överensstämma med det formspråk som 
de står för fanns också med. Tentakeln ska eventuellt flyttas vidare och ställas ut på flera ställen 
varför den måste kunna monteras ner och transporteras. Krav ställdes upp angående säkerhet för 
barn rörande utstickande och vassa delar. Även krav för belastningen formulerades där det 
definierades vilken belastning som tentakeln skulle klara från besökarna. Maximalfallet utgick 
från den gemensamma vikten från en medeltung man och en medeltung kvinna vilken uppgår till 
150 kilogram. (Statistiska centralbyrån 2013) Då kravet sattes efter den gemensamma 
medelvikten ger det dessutom utrymme för personer som väger över medel, detta bidrog till en 
säkerhetsmarginal. 

Hela kravspecifikationen med samtliga krav och önskemål ses i Bilaga C, version 1.5. 
Kravspecifikationen låg till grund för konceptgenereringen och uppdaterades kontinuerligt under 
utvecklingsarbetet. 

3.2 Konceptgenerering 
I konceptgenereringen utvecklades möjliga koncept för tentakelns yttre design parallellt med 
rörelsekoncept och ett skelett för tentakeln. Fokus låg främst på hur rörelsen skulle genereras 
men designen och den yttre utformningen fanns i åtanke under hela processen. För alla koncept 
tänktes att en mjuk stötdämpande matta skulle ligga runt tentakeln, för att minska riskerna vid 
eventuella fallolyckor. Brainstorming användes som inledande metod för att generera koncepten. 
Idéerna utvecklades sedan genom att framställa enkla prototyper. 

3.2.1 Design av tentakelns yttre 
Den första brainstormingen skedde kring tentakelns yttre utformning och gjordes först enskilt 
och sedan gemensamt i projektgruppen. Alla idéer var tillåtna och inga begränsningar rörande 
ljus, ljud eller andra funktioner gjordes. Koncepten bidrog med olika idéer rörande tentakelns 
yttre form och hur en interaktiv yta kunde skapas med olika funktioner eller material, se Figur 4.  
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Figur 4. Skisser av designkoncept från första brainstormingen. 

Inspiration hämtades från bakgrundsundersökningen rörande bläckfiskar, särskilt sugkopparnas 
utformning och funktion samt förmågan att kamouflera sig med färg- och strukturförändring. 
Beskrivning av koncepten och större skisser ses i Bilaga D. 

3.2.2 Rörelse 
För att åstadkomma vågrörelsen hos tentakeln krävdes någon form av mekanism som genererade 
rörelsen. Brainstormingen resulterade i olika koncept som skissades. För att få en tydligare bild 
av hur rörelsen skulle fungera hos några av koncepten tillverkades enkla pappmodeller som 
beskrev funktionen. Nedan följer korta beskrivningar samt styrkor och svagheter hos koncepten. 

Vajrar 
För att åstadkomma rörelsen sammankopplas ett antal länkar med vajrar, se Figur 5. Länkarna 
har en rundad form och kan dras mot varandra med vajrarna. När vajern på ena sidan spänns 
böjer sig länkarna åt den sidan. 

 
Figur 5. Tentakel med vajerstyrda länkar. 

För att få en bättre bild av hur rörelsen skulle bli tillverkades en enkel funktionsmodell för att 
visualisera rörelsen, se Figur 6. I figuren böjer sig konstruktionen i sidled, men skulle utformas 
så rörelsen sker uppåt istället. 
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Figur 6. Funktionsmodell av vajerlösningen. 

Lösningen med vajrar ger många möjligheter för rörelsen. Beroende på länkarnas utformning 
kan rörelsemöjligheterna varieras stort och ske i flera olika plan, även om det inte krävs i det här 
fallet. Det kan däremot snabbt bli komplext med många specialtillverkade komponenter. Det är 
också oklart hur lösningen tål belastningen av att besökarna sitter på tentakeln. Belastningen 
ställer stora krav på hållfastheten, vilket i kombination med många specialtillverkade delar ökar 
kostnaderna för tentakeln. 

Kolvar 
Hydrauliska, pneumatiska eller elektriska kolvar som höjs och sänks i sekvenser kan styras så att 
en jämn och följsam vågrörelse uppstår. Där tentakeln är som bredast behövs troligen dubbla 
kolvar men mot spetsen räcker det med en kolv.  

Kolvarna är små och kan inte täcka upp hela tentakelns sittyta. Konceptet behöver därför 
kompletteras med någon form av skelett som stabiliserar tentakeln när belastningen inte verkar 
rakt på en kolv. Till exempel ribbor monterade på ett band kan läggas över kolvarna, längs med 
tentakeln, se Figur 7. Ribborna ska vara tillräckligt styva för att besökarna ska kunna sitta på 
tentakeln mellan kolvarna. Ribborna är en variant som kan utformas på flera olika sätt. 

 
Figur 7. Tentakel med kolvar och ribbor. Bilden längst ner illustrerar hur rörelsen uppstår. 

Fördelen med konceptet är att det ger en bra vågform, men ett långt avstånd mellan kolvarna 
kommer att ställa högre krav på hållfastheten i den övriga konstruktionen. Till en cirka sex meter 
lång tentakel kommer det behövas många kolvar, vilket kommer att ge en hög 
komponentkostnad som troligen inte ryms i budgeten.  

Ånglok 
Med inspiration från hjulen på ånglok fås ett koncept där länkarmarna görs vågformade och fästs 
på snurrande hjul. Rörelsen uppstår när länkarmarna trycks upp mot ytan, se Figur 8. 
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Figur 8. Tentakel med roterande hjul och vågformade länkarmar. 

För att undersöka konstruktionen och hur rörelsen skulle bli gjordes en enkel funktionsmodell av 
konceptet. Funktionsmodellen visade att med den ursprungliga utformningen skulle axlarna 
krocka med varandra. Detta löstes genom att göra en axel som var fäst på ena sidan och enbart 
använda en länkarm på bredden för att åstadkomma rörelsen, till skillnad från lösningen med 
dubbla axlar och länkarmar i varje hjul som ses i Figur 8. Detta ger inte en lika stabil rörelse då 
den endast genereras på ena sidan av tentakeln. Den modifierade funktionsmodellen ses i Figur 
9. 

 
Figur 9. Modifierad funktionsmodell av ånglokslösningen där axeln bara är fäst på ena sidan. 

Konstruktionen kräver god precision för att fungera optimalt vilket ställer krav på 
komponenterna. Många delar behöver specialtillverkas vilket i kombination med höga toleranser 
ökar kostnaderna. Konstruktionen är svår att integrera med den böjda formen hos tentakeln. 

Rullband 
Ett rullande band precis under tentakelns yta ger en rörelse. Genom att bandet ges en vågformad 
struktur fås en böljande, rörlig form. Rullbandet drivs av rullande cylindrar och delas in i olika 
breda sektioner för att passa tentakelns avsmalnade form, se Figur. 

 
Figur 10. Tentakel med vågformat rullband. 

Lösningen ger en stabil konstruktion som inte kräver mycket underhåll. Rörelsen måste delas 
upp i sektioner för att passa tentakelns form och blir därför inte helt följsam. Konceptet kräver 
också flera specialtillverkade komponenter.  
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Länkarmar 
En konstruktion av ledade länkarmar som dras ut och in för att skapa en pulserande rörelse upp 
och ned hos tentakeln, se Figur 11. 

 
Figur 11. Tentakel med pulserande länkar. 

En funktionsmodell med länkarmar gjordes för att lättare förstå hur konceptet skulle röra sig, se 
Figur 12. 

 
Figur 12. Funktionsmodell av länkkonceptet. 

Lösningen med länkarmar ger en mer pulserande rörelse än den önskade vågrörelsen. Att få fram 
en bra rörelse i tentakelns böjda form skulle kräva en mer komplex lösning. Konstruktionen 
kräver många rörliga delar och det är inte helt klart hur konstruktionen klarar belastningen av att 
besökarna sitter på den.  

Cylindrar 
En vibrerande rörelse kan åstadkommas med roterande cylindrar under tentakelns yta. 
Alternativt kan cylindrarna utformas som kugghjul med kuggar för att rörelsen verkligen ska 
fortplantas genom tentakeln. Cylindrarna kan grupperas i sektioner för att bättre passa tentakelns 
form, se Figur 13. 
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Figur 13. Tentakel med roterande cylindrar. 

Cylindrarna ger en stabil konstruktion som håller för belastningen. Beräkningar på lagerkrafter 
och axelns dimension är viktiga samt att motorerna måste vara tillräckligt starka för att driva 
cylindrarna även när de belastas av en sittande person. Rörelsen blir mer en vibrerande rörelse än 
den önskade vågrörelsen samtidigt som det är svårt att passa in komponenterna i tentakelns 
svängda form. 

Asymmetriska rullar 
Rullar med en asymmetrisk axel som roterar under tentakelns yta skapar en vågrörelse, se Figur 
14. För att stabilisera tentakeln mellan rullarna läggs ribbor monterade på ett band, eller liknande 
konstruktion, över rullarna. 

 
Figur 14. Tentakel med roterande rullar med asymmetriskt placerad axel. 

En enkel funktionsmodell gjordes för att få bättre förståelse för hur rörelsen skulle bli och hur 
lösningen skulle konstrueras, se Figur 15. Rullarna är synkroniserade så att varannan rulle är i 
sitt högsta läge och varannan är i sitt lägsta läge. 
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Figur 15. Funktionsmodell med rullar med asymmetriskt placerad axel. 

Rullarna skulle kunna ge en vågrörelse men är svåra att integrera med tentakelns svängda form. 
Att specialtillverka rullar med en asymmetrisk axel kan också ge dyra komponentkostnader. Då 
rullarna sitter med mellanrum måste hänsyn tas till böjkrafter som kan uppstå när en person 
sätter sig mellan två rullar.  Kraven på motorn antas samtidigt öka på grund av den sneda 
belastningen på rullarna.  

Luft 
Luftblåsor kopplade till en kompressor kan fyllas och tömmas i sekvenser så att en vågrörelse 
uppstår. Inspirationen hämtades från tryckavlastande luftmadrasser som används inom vården. 
Luftblåsorna kan göras många, med flera på bredden, eller större som fyller upp hela tentakelns 
bredd för att få olika känslor i rörelsen, se Figur 16. Luftblåsorna kan även fyllas med stoppning 
eller frigolitkulor så att de är mjuka då de inte är fyllda med luft. Blåsorna var tänkta att placeras 
på någon form av bärande stomme. 

 
Figur 16. Tentakel med hård stomme och kompressorstyrda luftblåsor. 

Konceptet med luft ger en bra rörelse och en stabil konstruktion som tål belastningen av att en 
person sitter på tentakeln. Luftblåsorna ger också stora möjligheter för tentakelns svängda form. 
Den hårda stommen gör att tentakeln inte pyser ihop helt om blåsorna skulle gå sönder. 
Sannolikheten att de skulle gå sönder anses vara liten då de var tänkta att avskiljas från andra 
komponenter och besökarna av skyddande skikt. Konceptet kräver specialtillverkade luftblåsor, 
men övriga komponenter som krävs för att fylla och tömma blåsorna är standardkomponenter 
och behöver ej specialtillverkas. Det kan medföra något lägre kostnader än övriga lösningar. 
Konceptet ger också en helhet som löser problemen med rörelsen och en stabil sittyta i ett. 

Saxlyftar 
Med saxlyftar som reser och sänker sig i sekvens skapas en vågrörelse. En liggande saxlyft i 
tentakelns spets skapar ett pulserande där tentakelns längd växer och krymper, se Figur 17. 
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Figur 17. Tentakel med saxlyftar. 

Saxlyftarna kan ge en bra vågrörelse men tentakeln riskerar att bli något kantig på grund av 
lyftarnas bredd. Lösningen kommer att tåla belastningen, såvida en hållbar sittyta skapas ovanpå, 
men den kräver många komponenter vilket ger en dyrare lösning än andra koncept. 

3.2.3 Skelett 
För att få en stabil konstruktion utvecklades olika varianter av skelett till rörelsekoncepten. 
Några av dem skulle behöva stadgas upp för att klara belastningen och ge en mer följsam rörelse. 
Koncepten bygger på styvare delar som är kopplade till varandra och placeras över 
rörelsemekanismen eller fjädrande element som placeras runt hela rörelsemekanismen. Se Bilaga 
E för utförligare beskrivning av koncepten. Figur 18 visar skisser på de olika varianterna; 
hängbron, ringbrynja, fiskfjäll, gråsugga och ringar. 

 

 
Figur 18. Överst fr. v; Hängbro, Ringbrynja. Fiskfjäll, Gråsugga. Nederst: Ringar i perspektiv samt 
ovanifrån. 

3.3 Konceptutvärdering 
De olika konceptgrupperna utvärderades för sig med olika metoder; bland annat genom 
diskussion och Pugh-matris. Nedan presenteras resultatet av varje enskild utvärdering  

3.3.1 Design av tentakelns yttre 
Vid diskussion med Bigert framkom det att de flesta av koncepten inte gick ihop med 
konstnärsduons minimalistiska formspråk. Nästan alla idéer kunde sållas bort direkt och flera 
koncept ansågs bli svåra att genomföra på grund av rörelsen. Fokus bestämdes till att ligga på 
vågrörelsen genom hela tentakeln. Genom att först fokusera på hur den skulle åstadkommas 
kunde det ge vilka möjligheter som fanns för ytan. Några av idéerna kunde komma att återupptas 
i ett senare skede när problemet med tentakelns rörelse lösts. 

3.3.2 Rörelse 
Koncepten för rörelsen utvärderades i en viktad utvärderingsmatris, eller så kallad Pugh-matris, 
med olika kriterier gällande tillverkning, flyttbarhet, kostnad för komponenter, underhåll, ljud, 
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rörelsen, komplexitet och hållfasthet, om de tål belastningen. Varje kriterium var uppdelat i olika 
parametrar för att bättre definiera vad som utvärderades.  

De olika kriterierna i matrisen viktades för att ge en mer rättvis utvärdering av koncepten. 
Viktningen gjordes efter en procentsats av hur viktigt kriteriet var, totalt hundra procent. 
Jämförelsen gjordes mellan koncepten där ett koncept, projektgruppens favorit Luft, användes 
som referens. Övriga koncept utvärderades utifrån varje kriterium som bättre (+1), sämre (-1) 
eller ungefär samma (0) relativt referenskonceptet. Den viktade summan för varje koncept 
beräknades därefter för att få slutresultatet, se Tabell 1. Ytterligare beskrivning av matrisen samt 
den fullständiga resultatet ses i Bilaga F. 

Tabell 1. Utvärderingsmatris för rörelsekoncept där endast slutresultatet visas. 

Kriterier V
ik

tn
in

g 
%

 

L
uf

t 

K
ol

va
r 

m
ed

 
sk

el
et

t 

Å
ng

lo
k 

R
ul

lb
an

d 

L
än

ka
rm

ar
 

C
yl

in
dr

ar
 

A
sy

m
m

et
ri

sk
a 

ru
lla

r 

V
aj

ra
r 

Sa
xl

yf
t 

Tillverkning 5          

Flyttbarhet 10          

Kostnad för 
komponenter 15          

Underhåll 10          

Ljud 5          

Rörelsen 30          

Komplexitet 15          

Tål belastning 10          

Summa 100 0 -50 -55 -40 -90 -50 -60 -85 -65 

Det koncept som fick högst poäng i matrisen var referenskonceptet Luft. Det ansågs mest 
fördelaktigt då tryckluft garanterat kan lyfta stora tyngder. Andra koncept var inte lika stabila 
med tanke på att besökarna ska kunna sätta sig var som helst på tentakeln. Till exempel 
Länkarmar skulle behöva dimensioneras noggrant för att tåla belastningen och ändå klara 
rörelsen. Det skulle krävas ett omfattande arbete då tentakelns längd gör att komplexiteten blir 
väldigt stor. Konceptet skulle behöva testas för att veta att konstruktionen skulle hålla. 
Rullkoncepten Ånglok, Cylindrar och Asymmetriska rullar kräver beräkningar på lagerkrafter 
och axeldimensionering och troligen relativt kraftiga motorer för att klara kraven. Dessutom 
måste utformningen på rullarna tänkas igenom. Rullarna bör röra sig med ingen eller mycket låg 
friktion mot tentakelns övriga delar, som till exempel eventuell vaddering eller yttertyg. En 
annan stor fördel med luftkonceptet är att ingen ytterligare konstruktion i form av ett yttre rörligt 
skelett kommer behövas. 

3.3.3 Vidare utvärdering av utvalda rörelsekoncept 
För att få mer synpunkter kring de olika rörelsekonceptens genomförbarhet, för- och nackdelar, 
uppsöktes fem anställda med stor erfarenhet av konstruktion på KTH. Fyra av dem arbetar inom 
System- och komponentdesign och en inom Produktion. Fyra koncept valdes ut för diskussion 
och utvärdering; Rullband, Asymmetriska rullar, Kolvar med skelett samt Luft. Konceptet Ånglok 
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samt Cylindrar ansågs snarlika med Asymmetriska rullar och togs därför inte med. Saxlyft måste 
drivas med kolvar och Kolvar med skelett ansågs då vara ett bättre koncept. Länkarmar och 
Vajrar valdes bort på grund av komplexiteten.  

Tre av de tillfrågade ansåg att Luft var mest genomförbart samt lättast skulle ge den önskade 
vågrörelsen. En som uppgav att han inte var så insatt i pneumatik trodde mest på Asymmetriska 
rullar. Åter en annan ansåg att Kolvar med skelett borde vara mest realiserbar. 

Efter att koncepten hade utvecklats och utvärderats fick projektgruppen en specifik ritning över 
tentakelns form och mått av Bigert & Bergström, se Figur 19. Den visade tydligt att vissa av 
koncepten inte var genomförbara på grund av tentakelns svängning, något som redan försökts ta 
hänsyn till i utvärderingen. Till exempel koncepten med rullar eller rullbanden skulle bli svåra att 
realisera med den snäva formen. En större ritning samt en vy från sidan kan ses i Bilaga G. 

 
Figur 19. Ritning över tentakelns form och mått. 

3.3.4 Stomme 
Koncepten för skeletten utvärderades genom diskussion i projektgruppen angående montering 
och funktion. Hängbron kan bli för kantig för formen och skulle den göras rundare blir den mer 
komplicerad. Ringbrynjan och fiskfjällen behöver stadgas upp ytterligare på något sätt för att 
inte säcka ihop, varför de inte var hållbara lösningar.  

Under utvecklingen framkom att Bigert & Bergström önskade att tentakelns form skulle ”pysa 
ut” i sidled när den sjunker ihop på höjden och smalna när den reser sig, enligt Figur 20. 

 
Figur 20. Tentakeln ska pysa ut på bredden när den sänker sig. 

Av koncepten skulle Gråsugga och Ringar tillverkade i ett fjädrande material ge den önskvärda 
pyseffekten vid rörelsen. Nackdelen är att ett rörligt, fjädrande skelett behöver en 
rörelsemekanism under för att generera den interaktiva vågrörelsen. Det innebär ett ytterligare 
moment att utveckla, konstruera, tillverka och montera vilket skulle kosta både tid och pengar. 

3.3.5 Sammanfattning av konceptutvärdering 
Konceptutvärderingen tillsammans de senare givna mått- och formangivelserna för tentakeln, 
gav att den yttre designen på tentakeln var given. Därför kommer ingen vidare utveckling ske av 
tidigare idéer för den yttre designen. 

Utifrån matrisutvärderingen och diskussionen med konstruktörerna på KTH valdes först 
luftkonceptet att arbeta vidare med för att skapa rörelsen. Då rörelsen är väldigt viktig för 
uttrycket ville Bigert & Bergström gärna se vidareutvecklade koncept med fullskaliga tester 
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innan ett koncept slutgiltigt valdes. De hade också en idé om ett fjädrande skelett som 
tillsammans med någon form av rörelsemekanism kunde ge ett intressant uttryck hos tentakeln. 
Gemensamt bestämdes att luftkonceptet samt ett fjädrande skelett skulle utvecklas vidare för att 
säkerställa att rörelsen blev som Bigert & Bergström tänkt. 
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4  VIDAREUTVECKLING 
I detta kapitel undersöks de två koncepten Luft och Fjädrande skelett vidare. CAD-modeller, 
kostnadsuppskattningar för respektive koncept samt för- och nackdelar tas fram för att jämföra 
koncepten. Möjligheten att göra tester i full skala utvärderas genom att undersöka material, 
leveransmöjligheter och kostnader för detta. Ett inledande test med programmering i Arduino 
görs. 

4.1 Luft 
Inspirationen till luftkonceptet hämtades från madrasser som används i vården för att avlasta 
kroppen och motverka trycksår. En särskild madrass, Invacare Scandi-Puls, studerades. 
Madrassen består av två kanalsystem som är oberoende av varandra. Genom att de pumpas upp 
och töms växelvis gör tryckväxlingen att kroppen avlastas regelbundet. Kompressorn som följer 
med är “nästintill ljudlös” och liten i formatet. Figur 21 visar madrassen. (Invacare 2014) 

 
Figur 21. Inspiration till luftkonceptet hämtades bland annat från madrasser som används i sjukvården. 
(Invacare 2014) 

Luftblåsor skulle utformas för att fyllas i tur och ordning med tryckluft, troligen av en 
kompressor. Blåsorna måste sedan tömmas på samma tid de fylldes för att skapa en våg genom 
tentakeln. För detta behövdes ventiler, som kan öppnas och stängas via elektriska signaler, så att 
vågrörelsen kunde styras interaktivt.  

Ett inledande test, där badbollar representerade luftblåsor som fylldes med tryckluft, gjordes för 
att få en känsla för tryckluftsutrustning och hur fort bollarna fylldes och tömdes. Tidigare 
labbutrustning inom pneumatik lånades från KTH, med tre stycken manuellt styrda 5/2-ventiler 
(med fem luftanslutningar för in- eller utluft och två möjliga lägen för luftflödet). Bollarna 
kopplades till varsin ventil, se Figur 22.  
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Figur 22. Test med badbollar och tryckluft. 

Ett fodral med tre fickor syddes sedan för att se hur bollarna betedde sig när de var hopsatta med 
varandra och fyllde ett visst utrymme, se Figur 23. Testet gav ett positivt resultat: en tydlig 
sammanhängande rörelse gavs, om än något ryckig då ventilerna styrdes manuellt. Då 
badbollarnas ventiler var små och konstruerade för att hålla kvar luften i bollen var det inte 
möjligt att testa tömning av bollarna på ett bra sätt.  

 
Figur 23. Badbollarna ligger i varsin ficka och fylls i sekvenser. 

Ytterligare tester gjordes där ett lager vadd samt en fleecefilt placerades över fodralet. Resultatet 
blev en ännu mer följsam rörelse, då vadden följde med bollarna uppåt, men samtidigt täckte 
utrymmena mellan bollarna, se Figur 24. 

 
Figur 24. En tydligare vågrörelse gavs när bollarna täcktes med vadd och överdrag. 
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Slutligen gjordes ett enkelt försök att få till pyseffekten: att tentakeln blir smalare när den höjs 
och tjockare när den sjunker ihop, enligt önskemål. Två bollar placerades på vardera sidan om en 
form, och en boll ovanpå. Försöket genomfördes genom att bollarna på sidan fylldes först för att 
öka storleken på bredden. När sedan bollen fylldes ovanpå drog filten med sig bollarna på sidan 
uppåt. Effekten blev att anordningen blev smalare och högre samtidigt trots att sidobollarna ej 
tömdes på luft samtidigt, enligt Figur 25. 

 
Figur 25. Pyseffekten hos tentakeln testas genom att fylla bollarna på sidan först, bilden t.v. Sedan fylldes 
bollen ovanpå, bilden t.h. 

För att kunna utföra bättre tester i full skala togs kontakt med Wetterskogs AB, som är 
specialister på svetsning i högfrekvens (HF) i plastbelagda vävar och folier. (Wetterskogs, 2014) 
De har samarbetat med Bigert & Bergström tidigare och skulle ha möjlighet att svetsa plastblåsor 
i rätt dimensioner till tentakeln. 

Fördelarna som sågs med luftkonceptet var att den önskade rörelsen fås utan att en rörlig stomme 
behövde tillverkas. Istället skulle en fast stomme göras, troligen av plywood. Slangarna från 
luftblåsorna skulle dras in i den och ventiler för att styra fyllning och tömning placeras inuti. För 
att minska eventuellt oljud från ventilerna skulle trästommen kunna kläs på insidan med ett 
ljudisolerande material. Stommen skulle täckas med ett tjockare lager av skumplast, i tentakelns 
form, efter inspiration från studiebesöket på Junibacken. För detta ändamål togs kontakt med 
Special-Plast AB, tillverkare av plastprodukter inom områden som ljudisolering, komfort och 
möbelstoppning, för offert. (Special-Plast, 2014a) Då formen var komplex fanns ingen möjlighet 
att beställa en färdig, tillskuren form som tänkt. Istället kunde plattor beställas som formas för 
hand. 

På skumgummit skulle sedan luftblåsorna placeras och eventuellt täckas med ett tunnare, mer 
följsamt lager skumgummi och slutligen yttertyg. Figur 26 illustrerar den sammansatta 
konstruktionen. 

 
Figur 26. Luftkonceptet består av en stomme (det bruna) täckt med skum (det gula området) där 
luftblåsorna (de blå) vilar, ovanpå luftblåsorna ligger ytterligare ett lager skum samt yttertyget.  
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4.1.1 Arduino-test med lysdioder 
För att kunna testa möjligheten för styrningen av luftblåsorna i ett tidigt skede kopplades fyra 
lysdioder till en Arduino Uno, se Figur 27. Lysdioderna programmerades för att simulera 
fyllningen av tentakelns fyra minsta sektioner. Utförligare beskrivning av kopplingen samt 
programkoden ses i Bilaga H. Syftet med testet var att bekanta sig med Arduino och 
programmeringen som krävdes för att styra tentakeln. 

 
Figur 27. Test med Arduino Uno, där fyllningen av fyra luftblåsor simuleras med lysdioder. 

4.2 Fjädrande skelett 
Genom brainstorming utvecklades skelettidén som en variant på konceptet Gråsugga. Rörelsen 
kunde åstadkommas av kolvar som trycker upp och drar ner skelettet, eller med motordrivna 
vajrar som drar ner skelettet och sedan släpps upp. För att det ska fungera måste mekanismen 
vara monterad i skelettet, se Figur 28. 

 
Figur 28. Rörelsen i skelettet kan drivas av kolvar (vänster) eller vajrar och motorer (höger). 

Även nertill måste skelettet fästas på något sätt för att hållas på plats mot golvet. Då tentakeln 
ska stå på utställningen i drygt två månader, måste infästningen klara fjädringen och 
vinkeländringen som medförs, utan att slitas ut med tiden. Alternativ vore gångjärn eller 
kulleder. 

Skelettets leder utformades tjockare i mitten, mitt uppe på tentakeln, och avsmalnande 
nedtill.  Lederna skulle fästas samman överlappande enligt Figur 29 som visar en ritning av 
lederna samt en pappersmodell. På så sätt kan kedjan av leder böjas för att följa tentakelns form. 
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Figur 29. Pappmodell av skelettet där lederna fästs i varandra med fästpunkter på ovansidan. 

Vid vidare analys insågs att lederna ej kunde vara hopmonterade om den önskade rörelsen ska 
fås i höjdled. För att få vågrörelsen skulle en led höjas i taget, för att följas av nästa och sedan 
nästa. På samma sätt skulle de dras ned igen, en i taget efter varandra. Då den mindre leden 
skulle monteras under den föregående som är större, enligt Figur 29, medförde det att rörelsen 
skulle fungera bra så länge de större lederna reste sig före de mindre, eller de mindre drogs ner 
före de större. Det skulle dock inträffa att en mindre led höjs samtidigt som den större dras ner 
och stora spänningar kommer uppstå i fästpunkterna mellan lederna. Det skulle även begränsa 
vilken höjd som faktiskt kunde fås. Figur 30 visar hur lederna vill vinkla sig när rörelsen höjs 
och sänks. Detta testades även med pappmodellen. 

 
Figur 30. Schematisk bild över hur lederna vill vinkla sig vid nedåtgående (överst) respektive 
uppåtgående (underst) vågrörelse. 

Rörelsen skulle inte bli lika hög som önskat, utan mer flack längs med tentakeln. Samtidigt 
skulle den medföra en stor påfrestning där lederna sammanfogas. För att lösa detta skulle varje 
led behöva sitta fritt och monteras separat. Detta illustreras med CAD-modellen i Figur 31.  

 
Figur 31. Fria leder möjliggör en större vågrörelse. 
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Med denna lösning skulle det bli mellanrum mellan varje led som måste täckas på något sätt. Det 
får inte föreligga någon klämrisk, risk att fastna mellan lederna, eller att yttertyget kan fastna när 
tentakeln rör sig. Ett alternativ vore att utforma sneda ringar, formade som parallelltrapetser, som 
följer tentakelns svängande form enligt CAD-modellen i Figur 32. 

 
Figur 32. För att undvika mellanrum mellan lederna görs de sneda för att passa tentakelns form. 

Vare sig lederna görs raka eller sneda måste varje ring dimensioneras och tillverkas individuellt 
då alla har olika diameter och höjd. Dessutom skulle ringarna inte bli lika rundade och 
följsamma som i Figur 31 och 32 utan mer kantiga i formen som Figur 33 illustrerar. Detta på 
grund av att tillverkningen skulle bli komplicerad och dyr om ringarna skulle följa tentakelns 
rundning i alla led. 

 
Figur 33. Ringarna måste göras raka vilket kan ge tentakeln en kantig form. 

Vidare noterades att skelettet måste dimensioneras för den maximala belastningen; 150 kilogram 
enligt kravspecifikationen. Hela idén med att konstruktionen är fjädrande vid belastning faller då 
skelettet blir stumt för belastningar mindre än 150 kilogram. För majoriteten av besökarna 
kommer inte skelettet fjädra ut alls när de sätter sig på tentakeln. Fördelen är fortfarande att den 
önskade pyseffekten fås av den påtvingade rörelsen, men risken är att skelettet kommer bli stumt 
och hårt att sitta på. 

Som fjädrande material fanns ett antal alternativ. Antingen fjäderstål, ett plastmaterial eller 
böjträ. Lesjöfors kontaktades för att undersöka om de hade möjlighet att tillverka ringarna i 
fjäderstål utifrån givna krav och vad det skulle kosta. (Lesjöfors, 2014) Ärendet skickades vidare 
inom Lesjöfors men svar uteblev. 

Ulf Bruder har varit verksam i plastbranschen i nästan 40 år (Bruder, 2011) och kontaktades 
angående råd kring plastmaterial. Idén fanns att använda till exempel nylon, polyamid, som 
fjädrande material. Nylon är ett delkristallint material som inte kan värmeformas, varför den 
önskade formen skulle bli svår att tillverka. Med extruderade profiler, eller rör i polyamid, kunde 
man möjligtvis testa att böja materialet till önskad form utan värme. Med tanke på 
belastningskraven ansåg Bruder att de enda plastmaterial som kan komma ifråga troligen är 
handupplagda härdplaster. Ett exempel är glasfiberduksarmerad polyester som används i 
plastbåtar. Eventuellt kunde varmformade polykarbonatplattor vara möjligt att använda. 
Formpressad plywood vore kanske ett billigare alternativ föreslog Bruder. 
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Böjträ undersöktes inte vidare mer än att Konstfack kontaktades för att se om möjlighet fanns att 
få hjälp därifrån med deras kunskap och verkstäder. Det visade sig svårt på våren när också deras 
studenter gör sina examensarbeten och den idén släpptes.  

4.3 Utvärdering och konceptval 
För att jämföra koncepten mot varandra gjordes en utvärdering med tänkbara för- och nackdelar. 
Även sådant som kunde bli problem men lösas på olika sätt, samt allmänna saker att tänka på vid 
utvecklingen av koncepten togs upp. Utvärderingen kan studeras i Bilaga I. Vidareutvecklingen 
diskuterades med Bigert där CAD-modellerna och tänkbara konstruktioner visades. Lufttesterna 
som gjorts filmades och visades även på mötet. Kostnadsförslagen hade inte hunnit färdigställas 
då alla kontaktade företag ej återkommit. 

De viktigaste slutsatserna angående skelettet var att delarna skulle behöva monteras separat då 
lederna inte kunde sitta fast i varandra. Skelettet skulle inte fjädra ut av lättare vikter och kanske 
till och med ge en stum känsla. Dessutom är det, på grund av de krökta formerna, svårt att räkna 
på att skelettet är dimensionerat så det skulle hålla under givna förutsättningar. Det kan behövas 
stadgas upp med ytterligare komponenter. Därför blir kostnaderna svåra att överblicka. Speciellt 
på grund av att fler komponenter kommer behövas för att montera skelettet vid golvet och 
rörelsemekanismen.  

Luftlösningen har fördelen att den med tänkt uppbyggnad skulle ge önskat rörelsemönster 
samtidigt som formen och stadgan finns. Den största nackdelen är att det kan bli många slangar 
och medföra att monteringen blir komplicerad. Tömningen av blåsorna måste också lösas. Även 
ljudet från kompressorn och eventuellt ventilerna kan bli ett problem, som dock är möjligt att 
lösa.  

Med bakgrund i för- och nackdelarna i Bilaga I valdes konceptet Luft att arbetas vidare med, 
trots att inga fullskaliga tester kunnat utföras. Tiden skulle bli för knapp för att beställa material, 
montera och testa, då hela tentakeln skulle byggas och färdigställas under examensarbetet. 

4.3.1 Kravspecifikation 2 
När konceptet Luft slutligen valts uppdaterades kravspecifikationen. Säkerhetskraven på 
utstickande små, vassa delar eller små utrymmen att fastna i togs bort, då det ej är relevant för 
konceptet som valts. Luftblåsorna kommer täcka hela konstruktionen och täcks troligen i sin tur 
med skumplast.  

Kravet att kunna montera ner och flytta på tentakeln sattes nu som ett önskemål istället. 
Konstruktionen kommer oavsett lösning att bli otymplig och stor, det som kan göras för att 
underlätta nedmontering är dock positivt. Dessutom finns ingen, såvitt projektgruppen vet, färdig 
plan för om tentakeln ska flyttas vidare och var.  

Även kravet att tentakeln ska börja röra sig först när den blir berörd ändrades till att vara en 
interaktiv möbel. Detta för att minska komplexiteten. På så sätt blir kraven inte lika specifika för 
sensorer i konstruktionen. Se Bilaga C för den uppdaterade kravspecifikationen, version 2. 

Sensor 
Tentakelns styrning ska aktiveras av att en sensor känner av besökarna på utställningen. 
Funktionen hos sensorn begränsades till en rörelsesensor för att hålla nere komplexiteten. En 
sensor skulle placeras på tentakeln mot det område där det var mest troligt att en besökare skulle 
utlösa den. Besökarna som närmar sig tentakeln antas komma rakt från utställningens övriga 
delar. Enligt planskissen över utställningen i Bilaga A är detta vid tentakelns breda ände. 
Sensorn ska därför placeras på tentakelns bredaste ände som är riktad mot resten av 
utställningen. 



 28 

  



 29 

5  PRODUKTUTVECKLING 
Detta kapitel beskriver produktutvecklingen av tentakeln. Grunden består av en stomme på 
vilken luftblåsor placeras. Luftblåsorna utformas och ventiler, slangar till lufttillförsel, 
kompressor, sensor och övriga komponenter väljs ut för att klara kraven samtidigt som de ryms 
inom projektets budget. Arduinon programmeras för att styra rörelsen.  

5.1 Vidare avgränsningar 
Arbetet fortsatte med att avgränsa projektet ytterligare. Detta på grund av att arbetet var väldigt 
omfattande för ett examensarbete och tiden för knapp för att hinna gå på djupet på alla detaljer. 
Fokus valdes att läggas på det tekniska systemet för tentakelns rörelse. Yttertyget och skummet 
mellan det och luftblåsorna lämnades till Mats Bigert. Då det var viktiga detaljer för tentakelns 
uttryck kändes det naturligt att han fick kommunicera direkt med berörda leverantörer och 
tillverkare. För att hålla nere komplexiteten och omfattningen bestämdes att inte placera blåsor 
på sidorna som skulle styras enskilt. Vågrörelsen ovanpå tentakeln var viktigare än pyseffekten. 

Fokus på det fortsatta arbetet låg på att utveckla tentakelns stomme med montering av 
luftblåsorna, de pneumatiska och elektriska komponenterna samt styrningen för att rörelsen 
skulle fungera. Kringarbete med eventuell ljudisolering för komponenter, till exempel 
kompressorn, lämnades. Kravspecifikationen uppdaterades efter avgränsningarna och kan ses i 
Bilaga C, version 3. 

5.2 Stomme 
Förslaget till stommen från vidareutvecklingen av luftkonceptet, en trästomme klädd med 
skumgummi och luftblåsor ovanpå, ansågs vara det bästa sättet för att utforma konstruktionen. 
Stommen gjordes rektangulär i tvärsnittet för att förenkla byggandet. Den var ihålig med plats 
för slangar, sladdar, ventiler och andra komponenter under. För att vara skön att sitta på kläddes 
stommen med skumplast i tentakelns elliptiska form. Stommen följde tentakelns svängda form i 
flera raka sektioner, se Figur 34. Sektionerna gjordes 300 mm på mitten, med undantag för den 
första som är något kortare, för att få 15 sektioner. 

 
Figur 34. Tentakelns stomme gjordes med ett rektangulärt tvärsnitt och delades in i 15 raka sektioner 
som följer tentakelns form. 

Stommens form modellerades i Solid Edge och delarna vattenskars på KTH. Först byggdes de 
fyra minsta sektionerna för att testa resultatet. Plywooden skruvades ihop med reglar och kläddes 
sedan med skumplast som skars till rätt form och höjd. Skumplasten beställdes av Special-Plast 
efter tidigare offert. Åtgången beräknades noggrant på skumplattorna för att minimera spill. 
Materialet som valdes var Polyeter S28 med en öppen cellstruktur. Kvaliteten är mjuk med god 
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hållbarhet och vanlig till möbelstoppningar. (Special-Plast 2014b) Skummet häftades fast med 
häftpistol i nederkant av stommen, vilket bidrog till att få den önskade ellipsliknande formen. De 
fyra minsta modulerna ses i Figur 35.  

 
Figur 35. De fyra minsta sektionerna, förutom spetsen, av tentakelns stomme. 

När resultatet presenterats för Mats Bigert byggdes resterande stomme ihop på samma sätt, 
modul för modul, se Figur 36. För mer detaljerad information kring modellering och tillverkning 
av stommen inklusive tentakelns ändar, se Bilaga J. 

 
Figur 36. Stommen till hela tentakeln. 

Den slutgiltiga stommen blev något smalare och lite kortare än vad som specificerats i ritningen i 
Bilaga G. Detta med Mats Bigerts samtycke, då helheten ändå blev som tänkt. 

5.3 Luftblåsor 
Ovanpå stommen ska luftblåsorna placeras för att generera vågrörelsen. Det fanns två alternativ 
för utformningen av luftblåsorna: antingen tillverka en madrass med hopsvetsade blåsor i 
tentakelns form, eller tillverka och fästa separata blåsor på stommen. Madrassen kunde antingen 
svetsas i rundade blåsor eller mer fyrkantiga med mellanväggar enligt Figur 37. 
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Figur 37. Överst: en madrass med rundade blåsor. Nederst: en madrass med mellanväggar. 

De separata blåsorna kunde också utformas på olika sätt. Rektangulära, lika stora blåsor kunde 
vara en fördel för att tömma och fylla i samma takt. Det skulle underlätta programmeringen för 
styrningen senare. Svårigheten med rektangulära blåsor var placeringen på tentakeln. Det ska ej 
uppstå något glapp på ytan när de fylls med luft. Det skulle bli många blåsor för att täcka så stor 
yta av tentakeln som möjligt. Blåsor i form av parallelltrapetser kunde vara lättare att passa in i 
på tentakelns svängda delar. Sista alternativet var blåsor formskurna över hela tentakelns bredd, 
se Figur 38. 

  

 
Figur 38. Överst fr.v; rektangulära, små blåsor och parallelltrapetser. Nederst: formskurna blåsor. 

För att utvärdera formen och få en bättre förståelse för hur de olika utformningarna betedde sig i 
uppblåst tillstånd tillverkades testblåsor i olika storlekar och former. Utförligare beskrivning av 
utformningen av blåsorna och testblåsorna ses i Bilaga K. 

För att få fler synpunkter och nya tankar efter brainstormingen rörande utformning och placering 
rådfrågades medstudenter på KTH. De fick en kort beskrivning av problemet och möjlighet att 
skissa förslag på utskrivna vyer av tentakeln ovanifrån, se Figur 39. 

 
Figur 39. Vy av tentakeln ovanifrån där medstudenter fick möjlighet att rita förslag på luftblåsornas 
utformning. 

Flera av studenterna föreslog formskurna blåsor över bredden eller ett kanalsystem som i 
luftmadrasser, för att hålla nere antalet ventiler och blåsor. Att minska antalet komponenter 
samtidigt som tillverkning, luftflöde och styrning inte blev för komplicerat var något som 
medstudenterna framhöll som viktigt.  
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5.3.1 Utvärdering 
Nackdelen med att ha ett kanalsystem där alla blåsor var sammanlänkade var svårigheten att 
styra hur luften sprids och blåsorna fylls. Då luftblåsorna ska åstadkomma en vågrörelse måste 
de kunna fyllas och tömmas i kontrollerade sekvenser. Även om ett kanalsystem skulle kunna 
reducera antalet ventiler och förenkla montering ansågs det ändå mer fördelaktigt att ha flera, 
enskilda blåsor. 

En hel madrass skulle bli för komplex att konstruera och tillverka med den svängande formen. 
Även här var det svårt att veta hur blåsorna skulle bete sig när de fylldes. En större del av 
madrassen skulle behöva tillverkas för utvärdering, vilket inte var rimligt ur både tids- och 
budgetaspekt. Därför ansågs lösa blåsor vara ett bättre alternativ. 

Att göra separata blåsor i samma storlek och form skulle underlätta kontrollen av rörelsen. Först 
bedömdes det även vara lättare att programmera styrningen av lika stora blåsor, då varje blåsa 
hade samma volym och därmed fylls i samma takt. Det skulle kräva en ventil till varje blåsa, 
vilket innebär väldigt många ventiler och höga komponentkostnader. För att minska antalet 
ventiler kunde blåsorna istället kopplas ihop i sektioner över tentakelns bredd, se Figur 40. En 
ventil skulle då styra en sektion. Ventilerna skulle ändå styra olika stora volymer, då olika många 
blåsor får plats längs tentakelns bredd. Tentakeln smalnar av mot spetsen. Alltså skulle 
sektionerna ändå inte fyllas i samma takt. 

 
Figur 40. Blåsorna kopplas ihop i sektioner över tentakelns bredd. När den smalnar av får färre blåsor 
plats och volymen förändras. 

För att få en bättre följsamhet och hålla nere antalet blåsor skulle blåsor formskurna över 
bredden vara ett bättre alternativ. En nackdel är att varje luftblåsa måste utformas separat vilket 
leder till längre utvecklings- och tillverkningstid. Detta vägs upp med att antalet blåsor blir 
mindre samt att de går att anpassa bättre till tentakelns form. Blåsornas volymer kommer att 
skilja sig åt vilket kräver justering av luftflödet om blåsorna ska fyllas och tömmas lika snabbt. 
Detta kan göras med strypventiler som minskar flödet till de minsta blåsorna så de fylls på 
samma tid som de största. Med vald utformning kommer blåsornas ena sida också bli bredare 
och troligen högre då det får plats mer luft där. Detta behöver inte innebära en negativ effekt 
men behövde testas. 

Formskurna blåsor över bredden ansågs ge en bra kompromiss mellan antalet komponenter och 
komplexiteten hos det övriga systemet och valdes att gå vidare med. För att få en bra form och 
höjd utformades blåsorna med halvmåneformade väggar som följer tentakelns elliptiska tvärsnitt, 
se Figur 41. 

 
Figur 41. CAD-modell på en luftblåsa med halvmåneformade väggar, formskuren över tentakeln. 
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5.3.2 3D-data till 2D-ritningar 
För att kunna beställa testblåsor behövdes tentakelns 3D-form översättas till 2D-ritningar. 
Tentakeln ritades först i Solid Edge, varpå den delades in i sektioner som följde formen. Varje 
sektion blev en blåsa. Svängningarna på tentakeln medförde att blåsornas bredd varierade med 
svängningen enligt Figur 42. På insidan av svängningen blev blåsorna smalare än på utsidan.  

 
Figur 42. CAD-modell på luftblåsorna ovanifrån, där kortsidornas bredd är olika stora. 

Både bredden, höjden och sidorna varierade åt olika håll, vilket gjorde formen komplex. Att 
förvandla 3D-datan till 2D visade sig vara en utmaning och flera olika program testades. I Bilaga 
L redovisas de olika testerna och stegen till 2D-ritningar.  

5.3.3 Slutlig utformning 
2D-ritningarna skickades till Wetterskogs AB och blåsornas utformning diskuterades med Björn 
Segerdahl, VD på företaget. Valt koncept för blåsorna var trots allt inte det optimala ur 
tillverkningssynpunkt. Väggarna som följer tentakelns elliptiska tvärsnitt skulle bli svåra att 
tillverka då svetsfogen kommer vilja dra ihop sig. Det skulle dessutom bli tre till fyra gånger 
dyrare då det skulle ta längre tid att tillverka dem.  

Istället kunde blåsan byggas upp på flera andra sätt vilket ger den olika form i fyllt läge. Den 
enklaste varianten svetsas ihop av två lika stora plastfolier, formen blir då rund när blåsan fylls 
med luft. För att få en planare ovansida kan väggar svetsas mellan den övre och undre plastfolien 
i blåsan. Utformningen med väggar blir ändå ganska bullig när den är uppblåst. För att få en 
ännu planare blåsa kan mellanväggar svetsas in i plastblåsan. Väggarna håller samman ovan- och 
underdel så att luften inte trycker upp dem till en rund form. Figur 43 visar hur den uppblåsta 
formen varierar beroende på blåsornas tvärsnitt.  

 
Figur 43. Blåsornas uppblåsta form, nederst, beror av hur de är uppbyggda. Överst fr.v; platta blåsor, 
blåsor med väggar och blåsor med mellanväggar. 

I samråd med Björn Segerdahl bestämdes det att blåsorna skulle testas att göras formskurna efter 
tentakelns form, som tänkt, men med enbart två plastfolier som svetsades ihop utan väggarna. 

En sådan testblåsa HF-svetsades av Wetterskogs AB. För att få botten planare så att blåsan reser 
sig mer uppåt, valdes en styvare plastväv i botten och en tunnare, mer elastisk plastfolie på 
toppen. När testblåsan fylldes med luft blev den bredare sidan högre än den smalare som väntat, 
men plasten töjdes dessutom, se Figur 44. Trycket som uppkom i blåsan var ca 0,5 bar och 
trycket på luften den fylldes med var sex bar. 
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Figur 44. Testblåsa i vald utformning: formskuren över bredden utan mellanväggar. 

Med vald form på blåsorna blev resultatet inte alls som önskat. Utformningen var därför tvungen 
att omarbetas. För att lättare kunna diskutera olika alternativ gjordes ett studiebesök hos 
Wetterskogs AB. Björn Segerdahl föreslog att blåsan borde göras jämnbred och rak för att 
undvika att den töjdes på ena sidan. Då skulle övertrycket inuti blåsan fördelas jämnt och 
eventuell töjning skulle fördelas jämnt över hela blåsan. 

Vid besöket hos Wetterskogs AB tillverkades tre raka testblåsor som sedan skulle passas in över 
tentakelns form. När de fylls med luft genom den röda anslutningen kommer blåsorna dra ihop 
sig och bli smalare i tentakelns längdriktning. För att följa tentakelns svängda form och undvika 
glapp placerades blåsorna omlott. De luftfyllda blåsorna trycktes ihop där tentakeln buktar inåt 
och blåsorna ligger mer omlott än där tentakeln buktar utåt och blåsorna ligger mindre omlott. 
Blåsorna gjordes för breda men testades på tentakelns spets för att se hur höga de blev och hur de 
kunde passas in på tentakeln, se Figur 45. 

 
Figur 45. Testblåsorna placerades omlott på stommen och fylldes med luft. 

Observera att blåsornas bredd och längd definieras efter tentakeln. Bredden är således tvärs över 
tentakeln, medan blåsornas längd är i tentakelns längdriktning, se Figur 46. 

 
Figur 46. Den röda pilen definierar blåsans bredd, den blåa blåsans längd. 

Testblåsorna visades för Mats Bigert och efter diskussion bestämdes det att blåsorna borde vara 
längre, 25 centimeter istället för 20 centimeter, för att få upp höjden ytterligare. Blåsornas nya 
längd i uppblåst läge beräknades bli cirka 20 centimeter. Blåsornas bredd över tentakeln mättes 
därför på stommen med 20 centimeters mellanrum där luftblåsorna skulle placeras. Då borde det 
ej uppstå något glapp när de fylls med luft. 
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På blåsans sidor skulle plasten fortsätta hela vägen ned så att den kunde dras runt stommen och 
fästas på insidan. En viss marginal lades till på sidorna så att blåsorna kunde fästas löst som 
Figur 47 visar. Om blåsan sitter spänd över stommen kan den inte fyllas lika mycket som om den 
sitter löst eller vore helt fri. Fem testblåsor i rätt storlek till tentakelns spets beställdes från 
Wetterskogs. Då formen var rak, längden konstant och endast bredden förändrades krävdes inga 
speciella 2D-ritningar. 

 
Figur 47. Blåsan monterades löst över stommen så att den kan blåsas upp till en högre höjd. 

Blåsorna monterades sedan på stommen med dubbelhäftande tejp för att testa placeringen och se 
hur formen blev när de fylldes med luft. Blåsorna lades omlott fem centimeter på mitten, enligt 
tidigare resonemang, så att det inte bildades något glapp där tentakeln svänger, se Figur 48. 

 
Figur 48. De raka blåsorna anpassas efter tentakeln form genom att läggas omlott. 

Även tömningen av blåsorna testades. Anslutningarna som svetsats på blåsorna innehåller en 
backventil ytterst, dessa skars först av så luften kunde pysa ut efter fyllningen. Det tog alldeles 
för lång tid tills blåsorna var helt tömda. Önskemål är att blåsorna ska fyllas och tömmas i 
samma takt. Därför beslutades att en aktiv tömning av blåsorna var nödvändig. 

När formen verifierats med testblåsorna och ansågs fungera bra, mättes bredden på stommen för 
resterande blåsor och dessa beställdes från Wetterskogs. 22 stycken blåsor behövdes för att fylla 
tentakelns längd. Då utelämnades ändarna. I Bilaga M återfinns information om hur blåsorna 
tillverkades med HF-svetsning samt de angivna måtten för beställningen av blåsorna. 
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Som en säkerhetsåtgärd skulle blåsorna kunnat förses med säkerhetsventiler som släpper ut luft 
om trycket i blåsorna överstiger ett gränsvärde. Efter diskussion med Björn Segerdahl beslutades 
det att sådana inte skulle svetsas fast på blåsorna då dessa är stora och klumpiga och troligtvis 
skulle kännas igenom när någon sitter på tentakeln. De är dessutom dyra komponenter som inte 
skulle rymmas inom budgeten. 

5.4 Luftsystem 
För att förse blåsorna med luft och generera vågrörelsen utvecklades ett luftsystem till tentakeln. 
Luftsystemet består av lufttillförsel för fyllning av blåsorna, styrning via ventiler samt aktiv 
tömning av blåsorna.  

Först beräknades trycket som krävs för att lyfta en människa. Maxvikten på 150 kilogram som 
tentakeln är dimensionerad för användes vid beräkningarna. Personen antogs ta upp en yta av 40 
gånger 40 centimeter. Ytan approximerades av projektgruppen som den kontaktyta som uppstår 
mellan tentakeln och en besökare som sitter på den. Enligt formeln för tryck,   

 mgFp A A= =   (1) 

blir trycket som krävs för att lyfta en människa med maximivikten:    

 150 9,82 9210 Pa 0,0921 bar0,4 0,4p ⋅= = =
⋅

  (2) 

Alltså krävs ett tryck på cirka 0,1 bar i luftblåsorna för att lyfta en person med maximal vikt på 
tentakeln. Alla som är lättare än så kommer att lyftas om den tryckgränsen hålls. Helst skulle 
trycket blåsorna fylldes med vara maximalt 2 bar för att undvika för höga tryck i systemet. 

En viktig dimensionerande faktor för alla komponenter i luftsystemet var luftflödet. Luftflödet 
var beroende av blåsornas volym samt med vilken hastighet blåsorna skulle fyllas. Volymen hos 
blåsorna varierade mycket beroende på var på tentakeln de satt. Kravet på flödet påverkades 
också av hur blåsorna kopplades ihop och hur rörelsen skulle se ut. För att generera luftflödet 
undersöktes främst möjligheterna med fläktar och kompressorer. 

5.4.1 Flöde 
För att kunna beräkna kravet på luftflödet approximerades först volymen hos luftblåsorna. De 
raka blåsorna antogs vara cylindrar med blåsans dubbla längd som omkrets och cylinderns höjd 
sattes till blåsans bredd enligt Figur 49, där O är cylinderns omkrets och bi är blåsans bredd. 

 
Figur 49. Blåsorna utformades raka och blev cylindriska i uppblåst tillstånd, därav kunde volymen 
approximeras som hos en cylinder. 

En blåsas volym approximeras därmed enligt formeln för en cylinders volym: 

 
2

4
i

i
b OV
π
⋅=   (3) 



 37 

Vi indikerar volymen och bi är bredden för blåsa i, O är cylinderns omkrets, det vill säga blåsans 
dubbla längd. Uttrycket 2 4O π  är arean hos cylinderns bas uttryckt i omkretsen. Blåsans 
fyllning antogs till 70 % av den approximerade cylinderns volym genom ett test. Hur testet gick 
till samt blåsornas approximerade volymer ses i Bilaga N. Den totala approximerade volymen 
hos blåsorna var 212,5 liter där blåsornas storlek varierade mellan 6,7 liter och 12,3 liter. 

Alla blåsor kommer inte att fyllas samtidigt och för att beräkna hur stort luftflöde som krävs 
måste rörelsen definieras. Hastigheten för fyllning av blåsorna sattes till sex sekunder. Detta 
genom att testa fylla blåsan under olika lång tid. Sex sekunder ansågs ge en lagom långsam 
rörelse vilket Mats Bigert höll med om. Blåsorna utgjorde grunden för rörelsen där de delades in 
i olika sektioner. Fyra olika alternativ arbetades fram tills en kompromiss mellan rörelsen och 
kravet på flödet gavs. Blåsorna delades slutligen upp i 11 sektioner där varje sektion bestod av 
två blåsor, se Figur 50. 

 
Figur 50. Sektionerna styrs av en ventil vardera för fyllning och en för tömning. De två blåsorna i varje 
sektion fylls och töms således samtidigt. 

Vågrörelsen hos tentakeln sker med två vågor som är fem blåsor långa, med en vågtopp som är 
en blåsa bred. Sex blåsor mellan vågorna är alltid helt tömda på luft. Blåsorna fylls med luft i tre 
steg på två sekunder vardera tills de är helt fyllda, därefter töms de i tre steg. Figur 51 visar en 
sekvens där vågorna syns med vågtopparna som är helt fyllda, blåsor fyllda till två tredjedelar 
och fyllda till en tredjedel samt blåsorna mellan vågorna som är helt tömda.   

 
Figur 51. Luftblåsorna fylls så att tentakeln får två vågor. 

Rörelsen ska sättas igång interaktivt med någon form av sensor. När en startsignal skickas ska 
alla blåsor vara tomma, så i startsekvensen måste blåsorna fyllas upp till två vågor. Detta sker i 
tre steg. Först börjar sektion 9 fyllas, därefter sektion 8 och 10 som ligger precis bredvid, 
slutligen fylls sektion 7 och 11. Då har sektion 9 fyllts i sex sekunder, sektion 8 och 10 i fyra 
sekunder och sektion 7 och 11 i två sekunder. Sektion 9 är helt fylld, sektion 8 och 10 fyllda till 
två tredjedelar och sektion 7 och 11 fyllda till en tredjedel. Figur 52 Figur 52 visar hur blåsorna 
fylls upp i början av tentakelns rörelse. 

 
Figur 52. När rörelsen startas fylls vågorna med början av toppen. 
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Vågorna flyttar sig därefter en blåsa i taget.  Sektionerna som bildar vågen fylls respektive töms 
med intervall. Vågen består av tre blåsor som fylls och som är olika fyllda; full, två tredjedelar 
och en tredjedel, samt tre blåsor som töms; två tredjedelar, en tredjedel och en som är nästan 
tom. Figur 53 visar hur blåsorna ändras när vågtoppen flyttar sig ett steg. Bilaga O visar en 
schematisk bild på hur vågen rör sig genom tentakeln. 

 
Figur 53. Vågtopparna flyttar sig en blåsa i sidled i taget, de streckade linjerna visar luftblåsornas 
tidigare läge. 

När rörelsen hos tentakeln stannar, efter en viss programmerad tid, ska alla blåsorna tömmas på 
luft. Detta sker på samma sätt som vid fyllningen fast bakvänt, alla sektioner som är fyllda luft 
töms helt och hållet.  

När rörelsen definierats kunde flödeskravet för tentakeln beräknas och maxvärdena användas för 
dimensionering av luftsystemet. Beräkningar och fullständiga resultat ses i Bilaga P. Gällande 
fyllning av blåsorna blir den första sekvensen där blåsorna fylls upp, innan vågorna börjar rulla, 
extremfallet. Flödeskravet är 1045 liter per minut när fem sektioner fylls samtidigt. I den 
kontinuerliga driften varierar flödet från 513 liter per minut till 642 liter per minut. Vid 
tömningen av blåsorna är extremfallet på 885 liter per minut och flödeskravet vid kontinuerlig 
drift ligger inom samma intervall som för fyllningen. Flödeskravet för fyllning och tömning av 
blåsorna under en rörelsecykel sammanställdes i ett diagram, se Figur 54. 

 
Figur 54. Flödesbehovet är störst vid fyllning och tömning. 

Varje ventil ska styra två blåsor och måste därför klara att förse dessa med ett tillräckligt 
luftflöde. Det är viktigt att inte blanda ihop kravet på flödet för kompressorn jämfört med kravet 
för ventilerna. Flödeskravet på ventilerna varierar från 165 liter per minut till 219 liter per minut. 
Även dessa uträkningar ses i Bilaga P. 

5.4.2 Ventiler 
Tidigt togs kontakt med Festo som är en världsomfattande leverantör av automationsteknik. 
(Festo 2014) Göran Månsson, Sales Consultant inom Industrial Automation på Festo, gavs 
information om projektet och rådfrågades om alternativ. Kravet var elektriska ventiler som kan 
styras via en mikrokontroller.  
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Då luften behöver sugas ut aktivt beslutades att det borde vara två ventiler per sektion: en ventil 
för fyllning och en för tömning. Således fylls respektive töms blåsorna i samma sektion 
samtidigt.  I det fallet skulle det räcka med 2/2-ventiler som bara behöver öppnas och stängas.  

22 stycken 2/2-magnetventiler beställdes av Festo till förmånligt pris. En magnetventil är en 
elektriskt styrd ventil där flödet stängs och öppnas med hjälp av en magnetisk spole. (Parr 1998) 
De drivs med 24 V och har ett flöde på 310 liter/minut vilket är mer än nog för maximalfallet. 
Tillhörande snabbkopplingar (för att ansluta luftslang i rätt dimension på 8 millimeter) beställdes 
tillsammans med luftslang och Y-kopplingar för att kunna koppla samman flera slangar. Figur 55 
visar den valda ventilen. Datablad för ventilerna återfinns i Bilaga Q. 

  
Figur 55. En 2/2-ventil från Festo med monterade snabbkopplingar. 

Då blåsorna har olika stor volym och önskemålet är att de ska fyllas och tömmas i samma takt, 
krävdes även strypventiler. En strypventil begränsar flödet och kan justeras med en skruv. Här 
behövdes en strypventil per blåsa för att säkerställa att den minsta fylldes i samma takt som den 
största. Strypventilerna ställs in manuellt och har ett flöde på ca 210 liter per minut. 22 stycken 
sådana beställdes av Festo, se Figur 56, även dem med förmånligt pris. Datablad för 
strypventilerna återfinns i Bilaga R. 

 
Figur 56. Vald strypventil från Festo, flödet kan justeras med skruven på ventilens ovansida. 

5.4.3 Fläktar 
Vid samtal med Björn Segerdahl nämndes fläktar som ett alternativ då de ofta tillverkat 
produkter med fläktar till sina kunder. Därför undersöktes om det var möjligt att använda fläktar 
för att fylla och dra ut luften med. Liknande produkter som finns är hoppborgar, uppblåsbara 
reklamskyltar samt luftmadrasser med inbyggd, elektrisk pump. Kunde en fläkt svetsas in i varje 
blåsa skulle det eventuellt underlätta styrningen.  

Kontakt togs med ebm-papst som är en marknadsledande tillverkare av elmotorer och 
energieffektiva fläktar. (ebm-papst 2014) Vid ett inledande möte beskrevs projektet och vad 
fläktarna behövde klara. Jan-Olof Hedman, försäljningsingenjör på ebm-papst, förklarade att en 
fläkt alltid har en starttid på minst ett par sekunder. Att ha en fläkt till varje blåsa vore därför helt 
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uteslutet då det skulle ta lång tid innan de ens började fylla med luft. En variant vore att de 
ständigt gick på ett lågt varvtal för att sedan öka varvtalet när de får signal. 

Hedman förklarade vidare att det finns tre olika sätt att styra en fläkt på. Antingen ändras 
varvtalet genom att drivspänningen regleras mellan 12 V till 26 V, där 12 V ger ett lägre varvtal. 
Det är ett ganska oprecist sätt att styra på. Den analoga spänningen kan regleras mellan 0-10 V 
likspänning, då ändras varvtalet linjärt. En sådan styrning finns inte för alla fläktar. Sista 
alternativet är Pulse-Width Modulation som skapar en digital signal med viss frekvens, 
kHz.  Den lösningen är minst störningskänslig men är också beroende av vilken fläkt som väljs. 

Reverserbara axialfläktar finns, som både kan fylla och tömma, vilket först ansågs vara ett bra 
alternativ. Dessa är dock mindre och kan inte bygga lika stora tryck som radiala fläktar. 
Dessutom fungerar de bättre åt ena hållet än åt det andra, säger Hedman. Därför undersöktes 
möjligheten att använda två radiala fläktar, inbyggda i varsin låda: en som byggde upp ett 
övertryck för fyllning, en som skapade undertryck för utsugning av luften. Det faktum att 
luftblåsorna ska klara att lyfta en person innebar dock att en fläkt inte kan användas till att fylla 
blåsorna med luft. 0,1 bar är ett högt tryck för en fläkt och det skulle kräva speciallösningar. 

Att suga ut luften med en fläkt är dock fullt möjligt. Fläktar går att få med stort flöde. Att 
använda en kompressor för fyllning och en fläkt för aktiv tömning skulle därför vara det bästa 
alternativet för tentakeln.  

ebm-papst skänkte en enkelsugande radialfläkt med ett luftflöde på 103 liter/sekund, mer än 
tillräckligt för det maximala flödet vid utsugning. Se Bilaga S för faktablad om fläkten. Det 
maximala trycket den uppnår är 500 Pa som motsvarar 0,005 bar, vilket kan jämföras med de 0,1 
bar som krävs för att lyfta en person på 150 kilogram. Pär-Johan Sandberg på ebm-papst 
kopplade ihop fläkten med en universalregulator samt en tryckgivare. På universalregulatorn 
ställs det önskade undertrycket in. Tryckgivaren läser av det aktuella trycket och skickar en 
signal om trycket överstigs så fläkten ger mer undertryck. 

En låda av plywood byggdes till fläkten som den monterades i. Den tätades sedan med 
akrylfogmassa. En slang anslöts sedan till ventilerna för tömning. När fläkten kör skapas ett 
undertryck i lådan och luften kan sugas ut ur de blåsor där ventilerna är öppna. Tryckgivaren har 
en slang i lådan som läser av trycket där och en utanför som läser av atmosfärstrycket.  Se Figur 
57 för lådan med fläkten monterad. 

  
Figur 57. Fläkten skruvades fast i en plywoodlåda där ett undertryck ska skapas. Ovanpå lådan ses 
tryckgivaren och universalregulatorn. 
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5.4.4 Kompressorer 
För att fylla luft snabbt och med ett högre tryck var en kompressor det bästa alternativet. En 
kompressor komprimerar luften till ett visst tryck i en trycktank. Trycket i tanken kan och bör 
vara högre än önskat tryck ut från kompressorn. Kompressorn arbetar för att hålla trycket uppe i 
tanken samtidigt som trycket sjunker när luft tas från kompressorn. Vid drift kan kompressorn 
hålla trycket i tanken inom ett tryckintervall. Kompressorn behöver inte arbeta hela tiden utan 
låter trycket gå ner till det lägre inom intervallet innan den börjar fylla på tanken.  

Kompressorns möjlighet att komprimera luften samt tankens storlek avgör hur mycket flöde som 
kan fås ut. Hos en kompressor anges tankens storlek i liter, arbetstrycket i tanken i bar samt 
kompressorns flöde i liter per minut. Flödet syftar på kompressorns kapacitet att fylla tanken. 
Arbetstrycket är det tryck som kompressorn kan bygga upp i tanken. Hur mycket luft som kan 
fås ut från kompressortanken beror på vilket tryck luften har. Till exempel en tank med 50 liter 
luft och ett tryck på 10 bar kan ge 500 liter luft om lufttrycket ut ska vara 1 bar. Behövs däremot 
ett tryck på 3 bar kan tanken bara leverera 167 liter enligt Ekvation (4). 

 
50 10 167 liter

3
tank

ut

V p
p
⋅ ⋅= =   (4) 

V är tankens volym, ptank är trycket i tanken och put är trycket på luften som tas ut från tanken. 
Flödeskravet för tentakeln vid fyllning är 1045 liter per minut, men varierar mellan 513 och 642 
liter per minut under kontinuerlig drift. Under en cykel, enligt Bilaga O, som tentakeln är igång 
används 386,5 liter luft som pumpas in under 40 sekunder. Detta ger ett medelflöde på 590 liter 
per minut. 

Då flödesbehovet varierar under cykeln behövde kompressorns kapacitet utvärderas över en 
cykel. En kompressor med lägre flöde än 590 liter per minut kunde väljas om tanken var 
tillräckligt stor så att luften räckte under hela cykeln. Cykeln delades upp för varje sekund, där 
luft som tillfördes och avlägsnades från tanken adderades respektive subtraherades från volymen 
i tanken enligt: 

   (5) 

där Vtank är tankens luftvolym (vid 2 bars tryck), Vtank,i är tankens volym precis innan sekund i av 
cykeln, �̇�kompressor är kompressorns flöde och Vblåsor,i är den volym luft som flyttas till blåsorna 
under sekund i av cykeln. 

Specifikationer från tre kompressorer från Jula jämfördes med flödeskraven hos tentakeln. Den 
första kompressorn var lite mindre med en tank på 24 liter, ett arbetstryck på 10 bar och ett flöde 
på 356 liter per minut (Jula AB 2014a). Detta var för lite för att klara flödesbehovet och luften i 
tanken skulle ta slut efter cirka 30 sekunder. En kompressor med större tank på 50 liter och högre 
flöde på 480 liter per minut jämfördes med flödeskraven (Jula AB 2014b). Denna kompressor 
klarade kraven och tanken hade motsvarande 125 liter vid 2 bars tryck kvar i tanken efter en 
cykel. En billigare kompressor med lika stor tank men med lite lägre flöde på 412 liter per minut 
jämfördes med resultatet att 81 liter vid 2 bars tryck fanns kvar i tanken efter en cykel (Jula AB 
2014c). Utförligare beräkningar och resultat ses i Bilaga T.  

5.5 Styrning 
Till styrningen av tentakelns rörelse valdes Arduino som mikrokontroller. Programkoden från 
det första testet med lysdioder utvecklades vidare till att styra alla 22 ventiler samt att ta emot 
signaler från en sensor. Den tidigare använda Arduino Uno erhöll endast 14 portar att styra. För 
att möjliggöra styrning med fler portar köptes en Arduino Mega med 54 portar.  
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En PIR-sensor som känner av och registrerar rörelse kopplades till Arduinon. När en signal 
skickades från sensorn till Arduinon sattes simuleringen av rörelsen igång med 22 lysdioder som 
motsvarade ventilerna. Först simulerades fyllningen, därefter upprepades den kontinuerliga 
driften ett bestämt antal gånger och slutligen simulerades avslutet och tömningen av luftblåsorna. 
När rörelsen avslutats lades en fördröjning in innan sensorn kunde registrera en ny rörelse inom 
räckvidden.  

Figur 58 visar kopplingen med sensor och 22 lysdioder i två rader där högra raden symboliserar 
ventilerna som fyller blåsorna och vänstra raden motsvarar ventilerna som tömmer blåsorna. 

 
Figur 58. 22 lysdioder har kopplats i två rader där högra raden motsvarar ventilerna som fyller 
luftblåsorna och vänstra raden motsvarar ventilerna som tömmer luftblåsorna. Till höger ses sensorn och 
Arduino Mega i bakgrunden. 

5.5.1 Koppling av ventiler 
Magnetventilerna som skulle användas i tentakeln drivs av 24 Volt och är öppna så länge 
strömmen är påslagen. När strömmen bryts stängs ventilen. För att styra ventilerna via Arduinon 
krävdes att ventilerna kopplades till en krets med en extern spänningskälla på 24 Volt. En 
transformator dimensionerad för att kunna strömförsörja sex ventiler samtidigt enligt den 
definierade rörelsen införskaffades. För att kunna styra kretsen med 24 Volt från Arduinon med 
5 Volt kopplades Arduinon till kretsen via en transistor. Transistorn fungerar som en 
strömbrytare och har tre portar; Gate, Source och Drain. (Johansson 2010) Transistorns Gate-
port fungerar som knappen på en strömbrytare och kopplades till en digital port på Arduinon, 
transistorns Source-port kopplades till GND eller jorden på Arduinon och transistorns tredje port 
Drain kopplades till ventilens minuspol. Ventilens pluspol kopplades sedan till pluspolen på en 
24-Voltstransformator som förser ventilerna med ström och sluter kretsen med ventilen. När en 
signal skickas från Arduinon till transistorns Gate-port sluts kretsen mellan Source och GND och 
ström flödar till ventilen. För att säkerställa att transistorn endast uppfattar en signal när den 
skickas från Arduinon monterades ett motstånd mellan transistorn och Arduinon. Skulle en liten 
spänning ligga kvar när Arduinon inte sänder någon signal stoppas den av motståndet och 
transistorn håller kretsen mellan Source och GND stängd. 

Transistorer är känsliga för överspänningar och ventilen innehåller en spole som ger induktiv 
spänning som riskerar att gå tillbaka till transistorn om strömmen bryts. För att ta hand om 
överspänningen parallellkopplas ventilen med en skyddsdiod som hindrar den induktiva 
spänningen att skada transistorn. (Johansson 2010) I Figur 59 ses en enkel skiss över hur 
ventilerna, ritade som spole, kopplades till Arduinon med skyddsdiod och motstånd. 
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Figur 59. Enkel skiss över hur ventilerna, ritad som en spole, kopplas till Arduinon, + 5 V,:  via 
transistorn. Skyddsdioden skyddar transistorn och motståndet säkerställer att kretsen endast sluts när 
signal kommer från Arduinon. 

5.5.2 Koppling av sensor 
Rörelsen hos tentakeln ska startas av en yttre indikation från besökarna. En enkel lösning var att 
sätta rörelsesensorer på tentakeln som triggas igång när någon närmar sig tentakeln. PIR-sensorn 
som användes i testet med lysdioder användes till den slutliga tentakeln. En PIR-sensor är 
uppdelad i två IR-känsliga halvor. När halvorna detekterar samma bild av IR-strålning är sensorn 
avstängd. När någonting som utstrålar IR, till exempel en människa, rör sig inom räckvidden för 
sensorn skiljer sig bilderna mellan sensorns halvor. (Adafruit 2014) En signal skickas då från 
sensorn till Arduinon som sätter igång rörelsen. Sensorn kopplades direkt till Arduinons 
strömförsörjning samt till en port som kan läsa av insignalen. 

5.5.3 Kretskort 
För att koppla samman alla elektriska komponenter till styrningen utformades ett kretskort där 
ventiler, transistorer, transformator och Arduinon kunde anslutas. Till detta togs hjälp av en 
mekatronikstudent, Victor Sundin, som tillsammans med projektgruppen designade 
kopplingsschemat för komponenterna. Kopplingsschemat ritades upp i CadSoft EAGLE och kan 
ses i Bilaga U. Hål för montering av komponenter samt anslutningar mellan komponenterna på 
kretskortet frästes ut på KTH, i fräsen Roland Modela MDX-40A. Materialet var en isolerande 
skiva täckt med tunna skikt av koppar på vardera sidan. På ena sidan av kretskortet placerades 
transistorerna med tillhörande motstånd på 10 kOhm och skyddsdioder, samt koppling till 
transformatorn som förser ventilerna med ström, se Figur 60. Transistorer köptes från Elfa, 
egentligen överdimensionerade för ändamålet men valdes då de var ett billigare alternativ. I 
Bilaga U sammanställs ingående komponenter för styrningen. 

 
Figur 60. Kretskortets ena sida med transistorer och tillhörande motstånd och skyddsdiod. 

På andra sidan monterades kontakter för ventilerna. Motsvarande kontakter fästes på ventilernas 
kablar så att de lätt kunde anslutas till kretskortet. Vid förflyttning av tentakeln till Färgfabriken 
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underlättar kontakterna nedmonteringen och hopmonteringen igen. Kablar för att koppla 
transistorerna till Arduinon löddes fast till varje transistors Gate-port. På kablarnas andra ände 
löddes stift fast som passade i Arduinons portar. Transformatorns kabel löddes fast på kretskortet 
för att ge ström till kretsen med ventilerna. Figur 61 visar kretskortets andra sida. 

 
Figur 61. Kretskortets andra sida med anslutningar för ventilernas kontakter, kablar till Arduinon och 
sladden från transformatorn. 

För att skydda kretskortet mot damm och förhindra att de känsliga komponenterna kommer i 
kontakt med andra komponenter i tentakeln skyddas den av ett skal. På skalet finns också en 
fläkt som kyler transistorerna som annars riskerar att bli varma, se Figur 62. 

 
Figur 62. Kretskortet skyddas av ett skal och komponenterna kyls av en fläkt. 

5.5.4 Programkod 
Programkoden talar om för Arduinon vilka portar som elektriska signaler ska skickas igenom 
och vilka portar som ska läsas av för input från komponenter. I början av koden definieras alla 
komponenter som koden ska interagera med och vilka portar de är kopplade till. Det kan vara 
komponenter som ska ta emot en signal från Arduinon, output, eller komponenter som ska skicka 
en signal till Arduinon, input. Signalerna som skickas i Arduinon definieras som LOW, ingen 
signal, och HIGH, signal. 

Alla ventiler definierades och sattes till output och sensorn definierades som input. Sensorns läge 
och alla ventiler sattes till LOW. En konstant för tidsfördröjning definierades och sattes till 2000 
millisekunder, det vill säga 2 sekunder, som bestämde hur snabbt vågrörelsen skulle gå. Själva 
rörelsen programmerades som en loop som läste av sensorns läge. Om sensorn skickade en 
signal till Arduinon startades vågrörelsen som skickade signaler till ventilerna enligt tabell i 
Bilaga O. Efter varje del i rörelsen stannar koden och väntar den tidigare definierade 
tidsfördröjningen innan nästa steg i rörelsen startar. För att starta en ventil skrivs värdet för 
porten som ventilen är kopplad till om till HIGH, för att stänga av ventilen skrivs värdet tillbaka 
till LOW. Om sensorn inte gav någon signal till Arduinon sattes alla ventiler till LOW som en 
säkerhetsåtgärd. Innan loopen började om sattes även sensorns läge till LOW. Koden ses i Bilaga 
U. 
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5.5.5 Placering av komponenter 
Komponenterna placerades inuti tentakeln. Ventilerna placerades mitt emellan blåsorna de skulle 
styra. Ventilerna till sektion 1 placerades alltså mellan de två blåsorna som ingår i sektionen 
vilket var mellan blåsa 6 och 7. På så sätt minimerades slanglängden från ventilen. Slangarna till 
alla blåsor gjordes exakt lika långa för att fyllningen respektive tömningen skulle gå lika fort till 
alla blåsor. Hade slangarna varit längre till de längst bort skulle det ta längre tid för luften att nå 
fram respektive transporteras bort. 

Arduinon och kretskortet placerades i tentakelns mitt och kablarna från ventilerna mättes ut till 
rätt längd. Sensorn placerades i tentakelns breda ände. Detta då utställningens besökare troligen 
närmar sig tentakeln från det hållet, enligt planritningen över utställningslokalen i Bilaga A. 
Kablar drogs från sensorn tillbaka till Arduinon. En schematisk bild av komponenternas 
placering ses i Figur 63. 

 
Figur 63. Schematisk bild över komponenternas placering i tentakeln. Ventilerna placeras mellan 
luftblåsorna som är kopplade till dem. Elektronik placeras i tentakelns mitt och sensorn placeras i 
tentakelns breda ände. 

Luftanslutningar från kompressor och fläkt samt nätkabel till de elektriska komponenterna drogs 
in från sidan av tentakeln. 

Funderingarna på att ljudisolera insidan av tentakeln på grund av oväsen från ventilerna släpptes. 
De gav ifrån sig ett klickande när de öppnades och pyste lite, men ljudet var inte tillräckligt 
störande för att lägga tid och pengar på ljudisolering. 

5.5.6 Säkerhet 
Då tentakeln ska stå på en utställning dit det kommer besökare ställs det en del krav på 
säkerheten hos tentakeln. Risker som identifierats med systemet är att luftblåsorna går sönder 
eller fylls med för mycket luft. För att undvika detta är det viktigt att blåsorna töms helt på luft 
när rörelsen är igång och att luften som matas in i blåsorna håller ett relativt lågt tryck. En 
säkerhetskomponent som inte rymdes i projektets budget, men som kan kopplas till systemet, var 
säkerhetsventiler som släpper ut luft om trycket i blåsorna överstiger ett gränsvärde. Det 
elektriska systemet använder lägre spänningar på 5 och 24 Volt. Kablar och annat som skulle 
kunna ge elektriska stötar göms i tentakelns inre utom räckhåll för besökarna. 

I övrigt finns inga vassa kanter eller små utrymmen för barn att fastna i på tentakeln, enligt 
säkerhetsföreskrifterna som framkom i bakgrundsundersökningen. Att tentakeln borde omges av 
en mjuk, stötdämpande matta är en rekommendation som kommer ges till anordnarna av 
utställningen. Det är dock upp till dem att ordna. 
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6  SLUTMONTERING OCH TEST 
Detta kapitel beskriver slutförandet av tentakelns minsta sektioner. Luftblåsorna monteras och 
luftsystemet med ventiler, kretskort, Arduino, sensor, kompressor och fläkt installeras. Tester 
genomförs för att verifiera rörelsen, styrningen och tentakelns uppbyggnad.  

6.1 Slutmontering för test 
När stommen var byggd och klädd med skumplast, luftblåsorna levererade, de pneumatiska 
komponenterna valda och beställda var det dags att montera ihop hela systemet. Trämodulerna 
skruvades ihop två och två för att minska antalet lösa delar. Samtidigt var de fortfarande möjliga 
att flytta enkelt samt komma åt undertill för montering av ventiler och slangar med mera. 
Spikband och små skruvar användes på insidan av stommarna för att fästa ihop dem, se Figur 64. 

 
Figur 64. Stommarna skruvades ihop två och två. 

För att luftslangarna från blåsorna skulle kunna träs igenom stommen gjordes hål genom 
skummet och träet. Hålet gjordes 12 millimeter i diameter för att åttamillimetersslangarna enkelt 
skulle gå genom det. En extra urgröpning för anslutningen gjordes i skummet på ovansidan för 
att den skulle få plats att ligga nedsänkt i skummet, se Figur 65. 

 
Figur 65. Ett hål gjordes i skummet och ett hål på 12 mm borrades för slangen genom stommen. 

Backventilerna på anslutningarna som var fastsvetsade på luftblåsorna skars av så att endast 
cirka fem centimeter fanns kvar. Anslutningens diameter var dock aningen större än 
snabbkopplingarna till luftslangarna. Tomas Östberg, verkstadsansvarig på Maskinkonstruktion 
på KTH, tillverkade pluggar i rätt dimension som en länk mellan anslutning och snabbkoppling. 
Pluggarna svarvades med en gänga på insidan för snabbkopplingens montering. Slutligen fästes 
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en slangklämma runt anslutningen för att hålla pluggen på plats. Figur 66 visar den tillverkade 
pluggen med snabbkoppling samt när den är monterad på anslutningen. 

 
Figur 66. Pluggar specialtillverkades för att passa med snabbkopplingarna och fästes med slangklämmor 
på anslutningen. 

Nästa steg var att montera luftblåsorna på stommen. Till testet användes endast de fyra minsta 
stommarna med tillhörande fem blåsor. Den minsta placerades först, blåsan veks runt kanten och 
häftades fast med häftpistol med en skyddande plastlist mellan, se Figur 67. 

 
Figur 67. Skyddslisten skyddar plasten från att nötas och slitas sönder av häftklamrarna. 

Sedan lades blåsa nummer två cirka fem centimeter omlott över den första och häftades fast på 
samma sätt. Figur 68 visar luftblåsorna färdigmonterade för testet. 

 
Figur 68. Fem luftblåsor monterades på de fyra minsta modulerna av stommen för testet. 

Under stommarna skulle ventiler, luftslangar, elektriska sladdar och mikrokontroller placeras. 
Först drogs en kort luftslang från anslutningen på blåsan genom stommen. Ursprungligen tänkte 
strypventilen monteras direkt, innan de båda magnetventilerna, för att strypa både in- och 
utflödet till blåsan lika mycket. Efter att ha testat utsuget på fläkten med minsta blåsan ändrades 
detta. Med strypventil monterad tog det 1 minut och 24 sekunder att tömma blåsan helt. Utan 
strypventil tog det 36 sekunder, fortfarande sex gånger längre tid än önskat. Värt att notera är att 
fläktlådan vid den här tidpunkten var otätad.  

På den korta luftslangen sattes först en Y-koppling, sedan sattes strypventilen endast på inflödet 
från kompressorn. Strypventilen kunde sedan justeras så att blåsorna fylldes i samma takt trots 
att de har olika volym. Från den andra grenen gick luftslangen för fläkten, se Figur 69.  
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Figur 69. Till testet placerades strypventilen endast på inflödet från kompressorn. 

Luftslangarna kopplades sedan till 2/2-ventilerna via snabbkopplingar. Slangen till fläkten 
anslöts i flödets riktning, in i port 1, då luften ska transporteras ut ur luftblåsan. Till kompressorn 
gick slangen via strypventilen, sedan in i port 2 på ventilen, då luftflödet ska gå från 
kompressorn in i blåsan. 

På andra sidan ventilen anslöts luftslangar till kompressorn samt fläkten. Även dessa gjordes 
exakt lika långa. Ventilerna och slangarna märktes noga upp för att slangarna skulle gå till rätt 
källa. Då fem slangar skulle till kompressorn och fem till fläkten monterades ett antal Y-
kopplingar mellan dem och anslutningen till fläkten respektive kompressorn, se Figur 70. 
Nackdelen med förgreningar är att förluster fås i varje led. Ju fler förgreningar och kopplingar, 
desto större flödesförluster på vägen fram till blåsan. Inget bättre alternativ hittades för att koppla 
ihop ventilerna med. Flest förgreningar placerades till de minsta blåsorna då dessa har ett lägre 
flödeskrav än de större blåsorna. Utförligare kopplingsschema för ventiler och luftslangar ses i 
Bilaga V. 

 
Figur 70. Ett antal förgreningar behövdes för att föra ventilernas slangar till fläkten. Samma sak gjordes 
till kompressorn. 

För testet användes en liten kompressor, ABAC Pole Position OL 200, med 24 liter tank, ett 
arbetstryck på 8 bar och ett flöde på 200 liter per minut. (ABAC 2014) Peter Carlsson, Research 
engineer på System- och komponentdesign på KTH, monterade en anslutning på kompressorn 
som fungerade till luftslangarnas dimensioner. Till fläkten användes en trädgårdsslang, där 
samma plugg som blåsornas anslutning monterades.  

Tidigare hade elkablar monterats på de tio ventilerna som krävdes för testet, enligt Figur 71. I 
andra änden av kabeln hade kontakter monterats som anslöts på kretskortet. 
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Figur 71. Elkablarna monterades till ventilerna. 

Arduinon och kretskortet kopplades samman och systemet var klart att testas. Styrningen för 
rörelsen hade redan programmerats och testats med lysdioder som redovisats. Sensorn placerades 
på golvet, då den är tänkt att sitta baktill på tentakeln sedan, på den bredaste delen där besökarna 
närmar sig tentakeln från övriga utställningen. 

6.2 Resultat av test 
Det som främst skulle testas var om luftsystemet med styrningen fungerade; både koden i sig, att 
sensorn gav signal, att ventilerna fick ström och öppnades respektive stängde när de skulle. Även 
rörelsen skulle verifieras, om tiden på sex sekunder var lagom så att blåsorna hann fyllas och 
tömmas. Slutligen skulle luftblåsornas placering och montering kontrolleras. Då de satt omlott 
var det viktigt att kontrollera att de inte flyttade sig när de restes och sjönk om vartannat, under 
och över varandra. 

6.2.1 Styrningen 
När Arduinon först startades vid testet gick rörelsen igenom alla sekvenser, start, kontinuerlig 
lopp och avslut, men stannade sedan. Sensorn registrerade inga nya rörelser. För att lättare kunna 
felsöka problemet kopplades Arduinon till datorn och kod som ger bekräftelser på vilken del av 
programmet som exekverats lades till. Problemet lokaliserades till precis efter att rörelsen körts 
klart. Vad som också upptäcktes var att problemet inte uppstod när Arduinon strömförsörjdes via 
datorn istället för adaptern. Victor Sundin hjälpte till med felsökningen för att se så att inget var 
fel med kretskortet. Spänningen som gavs från Arduinon mättes. När Arduinon var strömförsörjd 
med adaptern mättes 3,5 Volt och med datorn blev det 5 Volt. Det visade sig att strömadaptern 
var för klen, den gav 5 Volt istället för de 7-12 Volt som Arduinon behöver. 

6.2.2 Fyllning av blåsorna 
När problemet med Arduinon var löst fungerade koden som den skulle och ventilerna slogs på 
och av enligt den definierade rörelsen. Programmet kördes några gånger för att se hur rörelsen 
såg ut. Strypventilerna justerades för att få till en någorlunda jämn fyllning av blåsorna. 
Ytterligare justering av dessa behövde göras för att få till den rätta rörelsen med den kompressor 
som ska användas på utställningen. Vid fyllning syntes hur rörelsen rörde sig genom tentakeln. 
Det var dock svårt att se hur fyllningen blev tidsmässigt. Kompressorn var gammal och det gick 
inte gick att ställa flödet ut på ett kontrollerbart sätt, dessutom var tanken och flödet för litet för 
ändamålet med tentakeln. Strypventilerna var inte helt inställda eftersom att den sista 
kalibreringen ändå behövde göras med den kompressor som skulle användas på utställningen. 
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Att få en hel rörelse där blåsorna fylldes till maximal höjd i sekvens var därför svårt. Rätt 
kompressor skulle göra testet lättare att utföra. 

Fyllningen av blåsorna testades när en bit av det tyg Mats Bigert valt ut till tentakelns slutliga 
utförande sveptes om tentakeln. Syftet var att se hur rörelsen syntes genom tyget och hur det 
följde med rörelsen. Rörelsen gick lätt att urskilja. Figur 72 visar tentakeln innan och efter 
fyllning. Hur tyget kommer att följa med rörelsen när det är slutligt monterat gick inte att avgöra 
från testet. 

 
Figur 72. Tentakelns rörelse testades när en bit av det tyg Mats Bigert valt till tentakeln svepts över. 

I sitt slutliga utförande kan ett lager skumplast komma att monteras mellan blåsorna och 
yttertyget. Skumplasten får inte dölja det visuella uttrycket av vågrörelsen, men vidare tester 
måste göras för att säkerställa att uttrycket blir det önskade. 

Under testet observerades luftblåsornas placering. Under rörelsen reste och sänkte sig blåsorna 
bra utan att bli knöliga eller flytta sig från sina positioner. Luftblåsornas anslutningar tenderade 
att sticka upp lite snett men detta var inget som kändes genom tyget eller gjorde att 
anslutningarna hoppade ur sin position i skummet. 

Testet fortsatte med ett sitt-test där projektmedlemmarna satt på de största blåsorna samtidigt 
som de fylldes. Då kompressorn och strypventilerna inte var optimalt inställda fylldes blåsorna 
inte till sin fulla volym under en fyllning. Den önskade lyfteffekten uppstod knappt men rörelsen 
kändes tydligt när blåsan fylldes med luft. Vad som noterades var att rörelsen trots allt var i 
snabbaste laget. Vid definition av rörelsen ansågs sex sekunder för fyllningen ge en långsam 
rörelse men vid testet kändes rörelsen relativt snabb. Arduinokoden uppdaterades för en 
långsammare rörelse där blåsorna fylldes under tolv sekunder istället. Rörelsens karaktär 
ändrades och fick känslan av ett gungande hav. Vid sitt-testet var tentakeln täckt av tyget, men 
ingen extra skumplast ovanpå blåsorna. Genom tyget kunde man känna anslutningarna på 
blåsorna när de inte var fyllda med luft. Det var inte obekvämt men känslan kan bli bättre om 
blåsorna täcks med tunnare skum. 

6.2.3 Tömning av blåsorna 
När blåsorna skulle tömmas gav det däremot inte önskat resultat. Tömningen gick avsevärt 
långsammare än beräknat. Vid tidigare test av tömning av den minsta blåsan noterades att det 
gick långsamt. Det visade sig att problemet kvarstod även när fläktlådan tätats. Till och med att 
det tog längre tid, vilket troligen berodde på att blåsorna nu var ditmonterade samt att 
luftslangarna var längre än vid första testet. 

För att avgöra hur stort problemet med tömningen var mättes tiden för tömning av den största 
blåsan som ingick i testet, blåsa 5. Blåsan fylldes till full volym och tömningen startades därefter 
av endast den blåsan. Efter 85 sekunder var blåsan helt tömd. På de sex sekunder som det var 
meningen att blåsan skulle tömmas, hinner den endast tömmas en bråkdel. När blåsan var fylld 
mättes höjden till cirka 9 centimeter vid kanten och efter sex sekunders tömning mättes den till 8 
centimeter.  
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Problemet med att tömningen inte gick i den hastighet som önskats berodde på det låga trycket 
fläkten kan bygga upp. Ett högre undertryck skulle behövts för att ge rätt flöde i det luftsystem 
som byggts upp. Vid användande av fläktar, främst till ventilation, har rören mycket större 
slangdimensioner vilket ger mindre förluster och inte kräver lika högt tryck för att få ett högt 
flöde. För att få det flöde som önskas med fläkten skulle slangdiametern behöva ligga på 60 
millimeter eller något mindre, se Bilaga W för mer information om fläkten. 

För att lösa problemet med den långsamma tömningen fanns olika alternativ. För att fläkten 
skulle fungera som tänkt skulle slangdiametern till blåsorna behöva ökas. I det utvecklade 
systemet med ventilerna var detta inte en möjlig lösning. Istället kunde rörelsen göras 
långsammare för att anpassas efter fläktens hastighet. Detta skulle innebära en väldigt långsam 
rörelse med tanke på att den femte minsta blåsan tömdes på 85 sekunder. Ett annat alternativ var 
att ventilerna för tömningen hålls öppna under hela rörelsecykeln och endast stängs när blåsorna 
ska fyllas upp. För att möjliggöra detta behövde en annan transformator införskaffas som klarade 
av att driva fler ventiler samtidigt. Det var diametern på slangarna som begränsade flödet från 
luftblåsorna och ett större antal blåsor som töms samtidigt bör inte vara ett problem för fläkten. 
Då systemet inte innehåller någon säkerhetsventil är det viktigt att blåsorna töms helt efter varje 
cykel. Ligger det kvar lite luft i blåsorna efter varje cykel fylls blåsorna mer och mer med tiden 
och blåsorna töjs ut. Om trycket på luften från kompressorn hålls på en lägre nivå, till exempel 
runt 2 bar, är risken att blåsorna ska spricka ändå liten. Detta då trycket i blåsorna inte kan bli 
högre än trycket på luften som matas från kompressorn. 

6.2.4 Sammanfattning av testresultat 
I testet verifierades luftsystemets funktioner och tentakelns konstruktion testades. Styrsystemet 
med kretskort, Arduino och programkod fungerade som det skulle. Fyllningen av luftblåsorna 
med kompressorn verifierades. För att få optimal fyllning behövde strypventilerna ställas in 
noggrant. Tömningen med fläkten fungerade inte som önskat på grund av för liten slangdiameter 
för fläkten. Problemet kunde lösas genom att öka slangdiametern, göra rörelsen långsammare 
eller öppna ventilerna för tömning under hela cykeln med undantag för när blåsorna fylls. Sitt-
tester på luftblåsorna verifierade rörelsen, tidsinställningen för rörelsesekvensen fördubblades 
från sex sekunder för fyllning av en blåsa till tolv sekunder. Stommens konstruktion och 
luftblåsornas montering fungerade som tänkt under testet. Blåsorna flyttade sig inte från sina 
positioner och det visuella uttrycket blev bra när en bit av yttertyget svepts runt tentakeln. 
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7  RESULTAT 
I detta kapitel presenteras resultaten från produktutvecklingsprocessen av tentakeln. Resultaten 
analyseras och jämförs med den kunskap som samlats in under arbetets gång. 

7.1 Funktioner och komponenter 
Tentakelns vågrörelse löstes med ett luftsystem kopplat till specialtillverkade blåsor. Tentakelns 
form gavs av en ihålig plywoodstomme klädd med skumplast som ger det önskade elliptiska 
tvärsnittet hos tentakeln. Stommen tillverkades med inspiration från Junibackens utställningar.  

Stommen är täckt av 22 raka luftblåsor som är monterade omlott ovanpå tentakeln för att följa 
och täcka tentakelns svängda form. Luftsystemet består av 22 stycken magnetiska 2/2-ventiler 
som styr luftblåsorna. Till varje blåsa är två ventiler kopplade, en som fyller blåsan och en som 
tömmer blåsan.  Varje ventil är kopplad till två blåsor. En kompressor förser blåsorna med luft. 
För att fyllningen av alla blåsor ska gå lika fort sitter en inställbar strypventil vid inflödet från 
kompressorn vid varje blåsa. Blåsorna töms med en fläkt monterad i en låda där ett undertryck 
skapas. Anslutningarna från kompressorn och fläkten förgrenas med Y-kopplingar innan de 
kopplas till ventilerna. 

Ventilerna är elektiskt styrda via en Arduino Mega mikrokontroller. Arduinon arbetar med 
spänningar på 5 Volt och ventilerna drivs av 24 Volt. För att koppla samman ventilerna med 
Arduinon tillverkades ett kretskort med transistorer som länk mellan kretsarna. En rörelsesensor 
är kopplad till Arduinon som i sin tur styrs av ett program som startar och stänger av ventilerna 
efter en definierad vågrörelse.  

7.2 Återkoppling till krav och önskemål 
För att besökarna på utställningen ska kunna aktivera rörelsen är en rörelsesensor kopplad till 
Arduinon, enligt Kravspecifikation 3, se Bilaga C. Arduinon styrs av ett program som startar och 
stänger av ventilerna efter en definierad vågrörelse. De elektriska komponenterna som används i 
tentakeln drivs av låg spänning och har placerats i tentakelns inre utom räckhåll för 
utställningens besökare med Europaparlamentets och rådets direktiv om leksakers säkerhet 
(Europeiska unionens officiella tidning 2009) i åtanke.  
Utformandet av konstruktionen där yttertyget täcker tentakeln och alla komponenter fullständigt, 
medför att det inte föreligger någon klämrisk eller risk att skada sig på vassa kanter. För att 
ytterligare motverka olycksfall bör en stötdämpande matta läggas runt tentakeln, vilket lämnas åt 
arrangörerna av utställningen att ordna. Säkerhetsventiler är möjliga att lägga till i luftsystemet, 
men uteslöts på grund av tid och budget. Risken att blåsorna skulle spricka bedömdes som liten 
då trycket på luften som pumpas in i blåsorna hålls på en låg nivå. 

Konstruktionen av stommen och utformningen av blåsorna lyckades väl. Tentakeln uppfyller 
säkerhetskravet i Kravspecifikation 3, se Bilaga C, om att tentakeln ska klara en belastning på 
150 kilogram på en yta av cirka 16 kvadratdecimeter. Konstruktionen bedöms inte utsättas för 
större belastningar då den kommer stå i en lugnare utställningsmiljö.  

Funktionskravet angående att rörelsen ska åstadkommas av luftblåsor som fylls och töms på luft 
i sekvenser i Kravspecifikation 3, se Bilaga C, kan ses som delvis uppfyllt. Styrningen av 
ventilerna med Arduino och sammankopplingen med kretskortet fungerade som tänkt. Med 
fyllningen av luftblåsorna lyckades en vågrörelse skapas. Både fyllningen och tömningen 
fungerar men inte enligt den definierade rörelsen där varje blåsa ska fyllas respektive tömmas på 
6 sekunder. Att speciellt tömningen inte blev som planerat kräver åtgärder inför utställningen. 
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Vågrörelsen hos tentakeln ger en spännande känsla liknande ett guppande hav. Känslan kan 
uppfattas som taktilt intressant. Vågrörelsen överförs till besökaren, som sitter på tentakeln, som 
en form av kommunikation. 

Tentakelns mått som definierats i Kravspecifikation 3, se Bilaga C, uppnåddes inte. Den bredaste 
änden av tentakeln blev något smalare och kortare än vad som tidigare definierats, detta i samråd 
med Mats Bigert.  

I Kravspecifikation 3, se Bilaga C, finns önskemål på tentakelns yttre angående formspråk och 
önskemål rörande slittålighet och underhåll i form av rengöring, dessa önskemål är inte längre 
relevanta för projektet då detta ansvar överlåtits till Mats Bigert.  
Inköp av material till stommen, pneumatikkomponenter, komponenter för styrning samt diverse 
prototypmaterial uppgick slutligen till cirka 42 212 kronor. Då kvarstår utgifter för kompressorn, 
yttertyget till tentakeln samt eventuell material och ljudisolering om kompressorn ska täckas in. 
Detta innebär att budgeten på 50 000 kronor inte kommer att hållas. Se Bilaga X för 
specifikation på inköpt material. 
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8  DISKUSSION OCH FRAMTIDA ARBETE 
I detta kapitel diskuteras och utvärderas arbetet och processen. Slutsatser av arbetet 
dras.  Framtida arbete redovisas. 

8.1 Diskussion och slutsatser 
Arbetet med tentakeln har varit väldigt omfattande och berört många skilda områden. Projektet 
avgränsades i flera steg under projektets gång. Tidigt i processen avgränsades designen hos 
tentakelns yttre som kunde påverka uttrycket av tentakeln. I början av projektet framgick det inte 
tydligt att formen och ytan hos tentakeln var färdigutvecklade av Bigert & Bergström. Därför 
utvecklades designkoncepten och den kommunikationsmiss som skett upptäcktes när dessa idéer 
presenterades.  

Bakgrundsundersökningen innehåller inte så mycket teknisk relevant information för projektet. 
Den gjordes med fokus på att samla inspiration till tentakelns yttre samt ge en förståelse för 
grunden till utställningen och sammanhanget där den ska presenteras. Att detta inte användes 
senare i projektet var också en följd av dålig kommunikation eller brist på förståelse i början av 
projektet. Då uppdragsgivaren och projektgruppen hade olika bakgrund kunde olika ord och 
begrepp tolkas på olika sätt, vilket ledde till missförstånd. Projektets taktila fokus tolkades i 
början av projektmedlemmarna som en fråga rörande ytstrukturen hos tentakelns material. 
Senare i processen insågs att taktilt fokus snarare syftade på själva vågrörelsen och känslan hos 
den, samt en tänkt taktil interaktion med tentakeln. När konceptet valts var det lättare att studera 
och sätta sig in i den teknik som krävdes för att lösa problemet och ytterligare 
bakgrundsundersökning fick göras. 

Konceptfasen drog ut onödigt på tiden när projektgruppen ansåg sig vara klara med fasen och 
utvärderat koncepten med ett tydligt resultat. Mats Bigert var däremot inte övertygad och ville att 
flera koncept skulle utvecklas parallellt med fullskaliga tester. För att hinna med det omfattande 
arbetet att utveckla ett koncept på ett ingenjörsmässigt sätt var det inte möjligt att utföra sådana 
tester. Som en kompromiss utfördes en teoretisk vidareutveckling av de två koncepten för att 
övertyga Bigert om att uttrycket hos tentakeln skulle bli bra med luftkonceptet. I efterhand kan 
detta ses som onödigt slöseri med tid som kunde använts till utveckling av det slutliga konceptet. 
Men då det var viktigt att rörelsen och uttrycket hos tentakeln var något som Bigert & Bergström 
kunde stå för var det svårt för projektmedlemmarna att fortsätta med det koncept som var 
tekniskt bäst lämpat. Det var svårt att säga “vi vet bäst” i en sådan situation. 

Projektet bestod av många delmoment vilket var en utmaning för arbetet då de berodde av 
varandra sinsemellan. Det var tidvis svårt att veta vart fokus skulle läggas. Till exempel blev 
blåsornas volymer tvungna att approximeras för att komma vidare med att bestämma flödet. 
Måtten för approximationerna baserades på de fem första blåsornas bredd som beställdes för 
testet. För resterande blåsor gjordes ytterligare antaganden, att de ökade lika mycket i volym som 
de fem första ungefärligen gjort. Detta var i ett ganska tidigt skede i processen och grunden för 
flödesberäkningarna lades på de approximationerna. När resten av stommen färdigställts kunde 
mått för resterande blåsor tas. När approximationer kunde göras med hjälp av blåsornas bredd 
visade det sig att volymerna för de större blåsorna skiljde med flera liter i storlek. Effekten av 
detta är ändå svår att avgöra då det rör sig om approximationer.  

Även flödet i sin tur, rörelsemönstret och val av ventiler berodde av varandra, vilket gjorde att 
om en detalj arbetades om påverkades flera andra beslut och krav ändrades. Till exempel 
blandades flödeskravet för kompressorn ihop med flödeskravet på ventilerna i början, vilket 
ledde kraftigt överdimensionerade ventiler och nya diskussioner fick föras med leverantörer. 
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Tentakelns svängande och sluttande form i alla riktningar var ytterligare en utmaning. För 
mycket tid lades på att komma fram till den ultimata formen på luftblåsorna. Hänsyn försökte tas 
till tentakelns form, samtidigt som de inte skulle vara för komplicerade att styra i ett senare 
skede. När tillverkarna sedan kopplades in var arbetet ändå tvunget att göras om. Det hade här 
varit bättre att involvera tillverkarna tidigare i processen. 

Då projektet skulle resultera i en färdig produkt för utställningen ställde det krav på att lösningen 
verkligen skulle fungera. Tidiga tester var därför önskvärt, men svårt att rymma inom projektets 
tidsplan och budget. Tester i full skala var svåra att göra på ett prototypstadium, utan den riktiga 
tentakeln fick även fungera som test (eller tvärtom). När testet resulterade i insikter om hur 
tentakeln skulle kunna förbättras var det svårt att arbeta om det på grund av projektets 
begränsade tid- och pengabudget. 

När problemet med fläkten uppdagades var redan ventiler, slangar och andra komponenter till 
hela tentakeln beställda för att hinna med tidsplanen. Det var då försent att arbeta om systemet 
och lösa tömningen av blåsorna på ett annat sätt. För att fläkten skulle fungera skulle andra 
komponenter behövas. Problemet berodde även här på en kommunikationsmiss där olika 
referensramar var orsaken. Fläktproblemet kunde istället lösas genom att arbeta om rörelsen och 
göra den långsammare så att blåsorna tömdes under längre tid, detta resulterar i att ventiler och 
andra komponenter i systemet blir överdimensionerade. Detta kan innebära att lösningen blir 
dyrare än nödvändigt men det är inte möjligt att förutse innan systemet testats. 

Säkerhetsaspekten har funnits med i arbetet och diskuterats med Mats Bigert. Tiden och 
budgeten var för knapp för att arbeta in tryckvakter eller säkerhetsventiler, vilket helst hade 
gjorts. Istället har de använda trycken från kompressorn försökt hållas så låga som möjligt för att 
minimera riskerna. Möjligheter finns dock att integrera till exempel säkerhetsventiler i 
luftsystemet som det är utformat. 

Projektets budget kommer i slutänden troligen överskridas. Luftblåsorna, till exempel, beställdes 
utan att ha fått en tydligare offert än “ett par tusen”, vilket i efterhand var ett misstag. De kostade 
mer än projektgruppen räknat med vilket bidrog till att budgeten inte kunde hållas. 

Använda matrismetoder vid konceptutvecklingen kan alltid diskuteras. Det finns många olika 
sätt att utvärdera koncepten på men risken finns alltid att projektgruppens subjektiva åsikter 
påverkar resultatet. Även om resultatet inte alltid går att lita på så innebär ändå vägen dit att 
koncepten måste utvärderas och utvecklas utifrån olika perspektiv, vilket ger ett värde i 
produktutvecklingen. 

I övrigt har en produktutvecklingsprocess fungerat bra för projektet, även om vissa moment 
dragit ut för mycket på tiden som diskuterats. Med tanke på att arbetet varit nästintill för 
omfattande för ett examensarbete har projektet fallit väl ut. Den drygt fem meter långa tentakeln 
byggdes och ett omfattande luftsystem med fungerande styrning utarbetades. 

8.2 Framtida arbete 
Tentakeln behöver färdigställas till utställningen. Det som återstår efter examensarbetets slut är 
att montera återstoden av luftblåsorna och skruva ihop stommarna två och två på samma sätt som 
för de minsta sektionerna. Resten av luftsystemet ska monteras med ventiler, strypventiler och 
luftslangar. Sensorn ska monteras på plats i bakre delen av tentakeln. 

Vald kompressor ska köpas in och åtgärder för tömningen av blåsorna diskuteras med Bigert. 
Eventuellt får en kraftfullare transformator köpas in för att kunna tömma blåsorna så länge de 
inte fylls. Slutligen ska rörelsen testas på hela tentakeln. När detta är färdigställts flyttas till 
tentakeln till Färgfabriken för att Bigert ska göra klart tentakeln genom att klä den med tyg och 
eventuellt skum under. 
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BILAGA A: URSINNEN – EN UTSTÄLLNING OM HUR 
VI NÄRMAR OSS VÄRLDEN 

urSinnen -en utställning och en interaktiv e-bok 
Är det möjligt att göra en konstutställning för både spädbarn och vuxna? Och i så fall varför gör 
man en konstutställning för spädbarn som ännu inte intellektuellt kan relatera till begreppet 
konst? Barn saknar konventioner för hur man ska förstå konst så hur förhåller de sig till verken 
och miljön? Ibland kanske våra vuxna föreställningar står i vägen för vår egen konstupplevelse.  
Kan barnets sinnlighet och kroppslighet öppna nya dörrar för oss, och skapa förutsättningar för 
en gemensam upplevelse - på lika villkor.  Ett existentiellt möte utan pedagogisk nytta, utifrån ett 
rättighetsperspektiv.  

Spädbarnet närmar sig tillvaron utan till synes rationella mål eller tillvägagångsätt. Med lek, lust 
och nyfikenhet som drivkraft tar hon sig an sitt nya universum genom att blixtsnabbt skanna av 
omgivningen och spegla sig själv i sina upptäckter. 

Barnets tillvägagångsätt att begripliggöra sin nya värld kan jämföras med konstnärens och 
forskarens lust att utforska hittills okänd terräng där visioner och hypoteser outtröttligt prövas 
mot verkligheten om och om igen. 

De senaste rönen inom internationell hjärnforskning pekar också på att människans förmågor till 
kreativitet och improvisation grundläggs redan i spädbarnsåldern. Ett litet barns hjärna utvecklas 
oerhört snabbt de första levnadsåren och det neurala nätverk som gror under denna period gör 
barnet extremt receptivt för olika uttryck såsom färg, ljus, ljud, form och symboler. Barnets 
kapacitet att förutsättningslöst ta in stora mängder information från alla håll och omsätta den till 
användbara färdigheter kan därmed vara långt större jämfört med motsvararande förmåga hos 
vuxna. 

Forskningen stöder också uppfattningen att det lilla barnet faktiskt har ett mycket stort utbyte av 
en konstupplevelse. Att möta konstnärliga uttryck i tidig ålder verkar kunna vidga våra normer 
och därmed förmågan att förstå vilka möjligheter som ligger utanför det vi redan vet. Ytterst 
handlar det alltså om vår förmåga till kreativitet och improvisation, det fundament på vilket all 
utveckling vilar. 

Om utställningen 
urSinnen är en grupputställning på Färgfabriken i samarbete med Artikel 31 och med stöd av 
Allmänna Arvsfonden. 

Utställning får formen av slingrande tentakler. 

Idén till utställningen kom när vi såg en bild av ett förtidigt fött barn som kramar om en liten 
virkad bläckfisk.  Det visar sig att barn lätt trasslar in sig i alla slangar och blir stressade. En 
pappa råkade ha med sig en virkad bläckfisk som han gav sitt barn.  När hon fick hålla dess 
navelsträngsliknande tentakler blev hennes hjärtfrekvens jämnare och hon fick bättre 
syresättning. Nyheten resulterade i en storm av virkade bläckfiskar som skickades till landets 
neonatalavdelningar.  

Bläckfisken är totalt olik oss människor med sina åtta armar, nio hjärnor och tre hjärtan. Dess 
förmåga att anpassa sig till den yttre miljön och kamouflera sig med olika färger kan användas 
som analogier till hur vi människor närmar oss världen - för att förstå och leva i den. urSinnens 
nav har tre hjärtan; emotioner, etik och estetik.  Människan skapar konst. Vi berättar historier 
och vi tänker om oss själva. urSinnen handlar om detta gemensamma mänskliga. 
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Tentaklerna på utställningen fylls och utformas av konstnärer som bjuds in att respondera på 
människans olika fysiska och sinnliga kvalitéer. Konstverken blir till interaktiva områden där 
både bebisar och vuxna kan uppleva och diskutera vitt skilda fenomen såsom självets utveckling, 
spegelneuroner, sugreflex-skulpturer, klaustrofila passager, att gå in i ett minne av mörker, kram-
maskiner, termokromatiska mattor och slutligen möta virkerskorna bland ett berg av små 
bläckfiskar. 

Utställningens konstnärer är; 

Bigert&Bergström 

Candice Breitz 
Simon Heijdens 

Lundahl&Seitl 

Kajfes, Östeberg 

Nina Katchadourian 

Ebba Matz 

Kevin Schmidt 

Den interaktiva eboken 
Besöket varar en begränsad tid och blir förhoppningsvis en värdefull erfarenhet som leder till en 
önskan att behålla något minne från den. 

Vem har inte varit med om att köpa en dyr utställningskatalog, som aldrig ens öppnas när man 
väl fått hem den? Vi har funderat på hur besöket skulle kunna fortsätta efteråt på ett nytt sätt. Hur 
besökarna kan få ta del av allt vårt material som visar spetsforskning och nya kunskaper om 
vilka förmågor och möjligheter vi föds med. 

Vi arbetar på en interaktiv ebok som kan laddas ner gratis på urSinnens hemsida eller i direkt 
anslutning till utställningen. 

Vår ambition är att den sinnliga, multimodala, interaktiva e-boken blir praktiskt användbar både 
för de stora och små som besöker utställningen.  Den kommer bjuda på en mycket annorlunda 
interaktiv läsupplevelse och möjliggöra ett eget och gemensamt utforskande av de 
frågeställningar som utställningen tar upp.  Syftet med denna är att komplettera, fördjupa och 
spegla utställningen och de teman som den diskuterar; Hur växer vårt själv fram? Föds vi med ett 
estetiskt sinne? Hur påverkar evolutionsteorier vår förståelse av hur spädbarn uppfattar världen?  
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Planritning över utställningslokalen 
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BILAGA B: STUDIEBESÖK 
Tekniska museet  
Museet har tre utställningar som var relevanta att undersöka: Sport, Leklabbet och Teknorama. 
(Tekniska museet 2014) Leklabbet riktar sig till de minsta, med mjuka mattor och leksaker. Det 
finns kugghjul och ljudstationer där man får undersöka och experimentera. 

Sport och Teknorama ska vara för alla åldrar. Det märktes dock att Sport är mer för äldre barn. 
Det finns flera interaktiva stationer där barnen kan dansa, åka slalom och testa 
reaktionsförmågan, mer avancerade än till exempel i Teknorama. Där är de interaktiva 
stationerna mer mekaniska. I Sport finns ett utrymme att leka på för de minsta barnen, Minirama, 
med rutschkanor och vrår att krypa in i. 

Junibacken 
På Junibacken finns det två permanenta utställningar, Villa Villekulla och Sagotåget, som utgör 
museets kärna och karaktär. Det finns en helt utbytbar utställning som byts ut vartannat år.  Vissa 
delar från dessa utställningar sparas och hamnar på Sagotorget. Utställningen på Sagotorget 
varierar då vissa delar byts ut efter hand. 

Utställningarna planeras och byggs upp med hjälp av scenografer, dekormålare, snickare och 
elektriker som tas in utifrån. Många större delar byggs i förväg i en verkstad i huset eller på 
annan plats. Från att en utställning rivs tills nästa är klar tar det ungefär 4-5 veckor. Det mesta 
byggs upp av träkonstruktioner som eventuellt kläs med mjukare material. På Sagotorget finns 
det en stor apa, se Figur 1, som man kan gå in i och klättra upp för att sedan ta sig ner i en 
rutschkana. Apan har en snickrad stomme som är klädd med frigolit och med en långhårig matta 
som yttertyg. Händer och ansikte är uppbyggda av glasfiberarmerad jesmonite. Golvet kan 
variera från mjuka mattor, under större klättervänliga utställningsföremål, till kullersten. 

 
Figur 1. Ihålig apa som man kan gå in i och klättra för att sedan åka ner i rutschkanan. 

Utställningarna är till för att barnen ska kunna leka, klättra och upptäcka samtidigt som det inte 
är en lekplats. Säkerhetstänk finns med när utställningarna tas fram och allting kontrolleras varje 
dag så att det som gått sönder lagas. Ofta märker man snabbt om någonting inte fungerar eller 
blir för farligt i barnens lek så att det kan åtgärdas.  

Referens 
Tekniska museet (2014-02-04). Utställningar. Tillgänglig: http://www.tekniskamuseet.se/1/35.html 
[2014-03-11] 
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BILAGA C: KRAVSPECIFIKATIONER 
Kravspecifikation 1 
Projekt The Wave 
Version 1.5 
Giltig från och med 2014-03-27 

Krav 

Huvudkrav 
• tentakeln ska vara klar och ställas ut på Färgfabriken den 20 september 2014 
• den totala kostnaden för projektet får ej överstiga 50 000 kr 
• tentakeln ska fungera som en interaktiv möbel och röra sig först när den blir berörd 

Funktionskrav 
• konstruktionen ska kunna punktbelastas med 150 kg [1] 
• hela eller delar av konstruktionen ska röra sig i en vågrörelse upp och ner 

Formkrav 
• tentakeln ska vara mellan 5,5 - 6 meter lång och max 1,5 meter i basen 
• tentakeln ska utföras i enlighet med Studio Bigert & Bergströms formspråk 

Säkerhets- och underhållskrav 
• materialet till höljet ska vara slitstarkt 
• höljet ska kunna torkas av med en fuktig trasa 
• konstruktionen ska ej ha utstickande smådelar, som får plats i en testcylinder, som kan 

riskera kvävning [2] 
• konstruktionen ska ej ha utstickande vassa delar som kan riskera skador 
• konstruktionen får ej ha håligheter med vinklar mindre än 50 grader eller där barn 

riskerar att fastna med huvudet [3] 
• tentakeln ska göras i sektioner för att underlätta transport 

Önskemål 
• materialet till höljet bör väljas utifrån ett taktilt perspektiv 
• tentakeln bör symbolisera kommunikation och taktilitet 
• konstruktionen bör vara brandsäker 

Referenser 

[1] Statistiska centralbyrån (2013-09-26). Vi växer på bredden. Tillgänglig: http://www.scb.se/sv_/Hitta-
statistik/Artiklar/Vi-vaxer-pa-bredden/ [2014-03-27]. 

[2] Bäcklund Reboia, Ingegärd (2013-02-06). Säkerhet för barn i olika åldrar. Tillgänglig: 
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Barn-och-foraldrar/Skador-och-
olycksfall1/Barnsakerhet/Barnsakerhet/ [2014-03-06]. 

[3] Konsumentverket (1999). Marknadskontroll av lekredskap. Tillgänglig: 
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20
ner/rapporter/1999/Rapport%201999_1%20Lekredskap_marknadskontroll.pdf [2014-03-06]. 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Vi-vaxer-pa-bredden/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Vi-vaxer-pa-bredden/
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Barn-och-foraldrar/Skador-och-olycksfall1/Barnsakerhet/Barnsakerhet/
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Barn-och-foraldrar/Skador-och-olycksfall1/Barnsakerhet/Barnsakerhet/
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Barn-och-foraldrar/Skador-och-olycksfall1/Barnsakerhet/Barnsakerhet/
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20ner/rapporter/1999/Rapport%201999_1%20Lekredskap_marknadskontroll.pdf
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20ner/rapporter/1999/Rapport%201999_1%20Lekredskap_marknadskontroll.pdf
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20ner/rapporter/1999/Rapport%201999_1%20Lekredskap_marknadskontroll.pdf
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Kravspecifikation 2 

Projekt The Wave 
Version 2.3 
Giltig från och med 2014-04-29 

Krav 

Huvudkrav 
• tentakeln ska vara klar och ställas ut på Färgfabriken den 20 september 2014 
• den totala kostnaden för projektet får ej överstiga 50 000 kr 
• tentakeln ska fungera som en interaktiv möbel 

Funktionskrav 
• hela eller delar av konstruktionen ska röra sig i en sensorstyrd vågrörelse upp och ner, där 

rörelsen avstannar efter en stund om den inte aktiveras igen 
• tentakelns rörelse ska åstadkommas av luftblåsor som fylls och töms på luft i sekvenser 

Formkrav 
• tentakeln ska vara mellan 5,3 och 5,4 meter lång och 1,2 meter i basen 
• tentakeln ska utföras i enlighet med Studio Bigert & Bergströms formspråk 

Säkerhets- och underhållskrav 
• konstruktionen ska kunna belastas med 150 kg på en yta av cirka 16 kvadratdecimeter [1] 
• materialet till höljet ska vara slitstarkt  
• höljet ska kunna torkas av med en fuktig trasa 

Önskemål 
• materialet till höljet bör väljas utifrån ett taktilt perspektiv 
• tentakeln bör symbolisera kommunikation och taktilitet 
• konstruktionen bör vara brandsäker 
• tentakeln bör bli smalare i sidled när den höjs och tjockare när den sjunker ihop 
• tentakeln bör göras i sektioner för att underlätta transport 

 

 

 

 

 

 

 

Referens 

[1] Statistiska centralbyrån (2013-09-26). Vi växer på bredden. Tillgänglig: http://www.scb.se/sv_/Hitta-
statistik/Artiklar/Vi-vaxer-pa-bredden/ [2014-03-27]. 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Vi-vaxer-pa-bredden/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Vi-vaxer-pa-bredden/
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Kravspecifikation 3 

Projekt The Wave 
Version 3.0 
Giltig från och med 2014-08-16 

Krav 

Huvudkrav 
• tentakeln ska vara klar och ställas ut på Färgfabriken den 20 september 2014 
• den totala kostnaden för projektet får ej överstiga 50 000 kr 
• tentakeln ska fungera som en interaktiv möbel 

Funktionskrav 
• hela eller delar av konstruktionen ska röra sig i en sensorstyrd vågrörelse upp och ner, där 

rörelsen avstannar efter en stund om den inte aktiveras igen 
• tentakelns rörelse ska åstadkommas av luftblåsor som fylls och töms på luft i sekvenser 
• Säkerhets- och underhållskrav 
• konstruktionen ska kunna belastas med 150 kg på en yta av cirka 16 kvadratdecimeter [1] 

Önskemål 
• tentakeln bör vara mellan 5,3 och 5,4 meter lång och 1,2 meter i basen 
• materialet till höljet bör väljas utifrån ett taktilt perspektiv 
• materialet till höljet bör vara slitstarkt 
• höljet bör kunna torkas av med en fuktig trasa 
• tentakeln bör symbolisera kommunikation och taktilitet 
• konstruktionen bör vara brandsäker 
• tentakeln bör bli smalare i sidled när den höjs och tjockare när den sjunker ihop 
• tentakeln bör göras i sektioner för att underlätta transport 

 
 

 

 

 

 
 

 

Referens 

[1] Statistiska centralbyrån (2013-09-26). Vi växer på bredden. Tillgänglig: http://www.scb.se/sv_/Hitta-
statistik/Artiklar/Vi-vaxer-pa-bredden/ [2014-03-27]. 

 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Vi-vaxer-pa-bredden/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Vi-vaxer-pa-bredden/
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BILAGA D: BESKRIVNING AV DESIGNKONCEPT 
Efter en första brainstorming togs dessa skisser för tentakelns form och yta fram. Inga 
begränsningar rörande material, olika tekniker eller form gjordes i detta skede. Nedan 
presenteras idéerna med skiss och en kort beskrivning. 

Olika struktur och UV-ljus 
Tentakelns yta ges olika struktur, en del av ytan lyses upp när den träffas av UV-ljus. UV-ljuset 
används för att uppmärksamma besökaren på tentakelns olika ytstrukturer, se Figur 1. När UV-
ljuset är avstängt ser man inte längre strukturförändringarna tydligt, men det går att ana dem och 
känna dem med handen. Detta koncept utgår från bläckfiskens förmåga att kamouflera sig och 
kan leda till diskussioner om hur vi ser och känner på saker och kopplingen däremellan. 

 

Figur 1. Yta med olika struktur som lyser upp av UV-ljus. 

Snurrbar sektion 

Tentakeln delas in i sektioner där en sektion består av en cylinder som går att snurra på, se Figur 
2. Besökarna kan känna på tentakelns olika delar och snurra på den rörliga biten. Cylindern kan 
vara klädd i olika material med olika friktion för att ge besökaren en taktil upplevelse som kan 
leda till diskussion. 

 
Figur 2. Tentakel med en snurrande sektion. 

Taktila sugkoppar 
Om tentakeln vrider sig uppåt och blottar sugkopparna på undersidan kan de vara ett spännande 
taktilt inslag hos tentakeln. Sugkopparna kan göras som skålar med olika material på insidan som 
besökarna kan känna på, se Figur 3. Alternativt så kan besökaren sticka in handen i en hålighet i 
sugkoppen och där känna på olika material. 
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Figur 3. Taktila sugkoppar att interagera med på tentakeln. 

Liggande loop 
Tentakelns form kan göras som en liggande loop för att skapa ett litet krypin där besökarna kan 
sitta och luta sig mot tentakelns yta, se Figur 4. 

 

Figur 4. Tentakel formad i en liggande loop. 

Krypin under tentakeln 
Tentakeln kan göras vågformad så att små krypin bildas mellan tentakeln och golvet, se Figur 5. 
På tentakelns undersida sitter det sugkoppar som blir ett taktilt inslag mot ryggen för den som 
kryper under tentakeln. 

 

Figur 5. Vågformad tentakel med möjlighet att krypa in under. 

Stående loop 
Tentakeln kan ligga på golvet med en stående loop, se Figur 6. Loopen är ett spännande inslag 
som skapar en sittplats med ryggstöd i tentakeln samtidigt som den blottar sugkopparna på 
tentakelns undersida. 

 

Figur 6. Tentakel formad som en stående loop. 
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Sektioner med olika friktion 
Tentakelns yta kan göras i olika material med olika friktion för att göra tentakeln mer taktilt 
spännande. Barn tycker om att åka rutschkana, därför kan delar av tentakeln göras i ett material 
med hög friktion på ena sidan och ett glattare material på motsatt sida för att skapa en rutschkana 
på tentakeln, se Figur 7. 

 

Figur 7. Tentakel där ytan har olika friktion i flera sektioner. 

Inhägnad vid tippen 
Tippen på tentakeln kan böja sig och skapa en inhägnad eller ett krypin där besökarna kan sitta, 
se Figur 8. 

 

Figur 8. Tentakel med böjd tipp som skapar en inhägnad. 

Interaktiva sugkoppar 
På en tentakel där sugkopparna syns kan de göras interaktiva. Med sensorer som känner av tryck 
mot sugkoppen kan de förses med ljud, ljus eller rörelseeffekter, se Figur 9. Detta kan 
kombineras så att vissa sugkoppar inte är interaktiva och andra är interaktiva med antingen ljus, 
ljud eller rörelseeffekter. Detta uppmuntrar till att besökarna ska röra tentakeln och använda sitt 
taktila sinne. 

 

Figur 9. Interaktiva sugkoppar med ljus, ljud och rörelse. 

Vaggor 
För att skapa ett mysigt ställe där det känns säkert att lägga ett spädbarn på tentakeln kan den 
förses med skålformade vaggor. De kan integreras som gropar i ytan eller göras som stora 
sugkoppar, se Figur 10. För att ge en behagligare upplevelse kan vaggorna vara uppvärmda. 
Vaggorna kan finnas i olika storlekar för att passa både stora och små. 
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Figur 10. Tentakel med vaggor där både stora och små kan ligga. 

Rörlig tipp 
Tentakelns tipp kan göras rörlig med en sensor. Sensorn känner av när någon besökare sätter sig 
på tentakeln nära tippen som då reser sig upp och försiktigt petar på besökaren, se Figur 11. 

 

Figur 11. Tentakel med rörlig tipp som interagerar med besökaren. 

Välvd tentakel 
Tentakelns form kan göras välvd för att blotta sugkopparna som ger ett spännande uttryck till 
tentakeln, se Figur 12. Sugkopparna ger möjligheter till interaktion och motsatta sidan kan göras 
mjuk för att vara bekväm att luta sig mot. 

 

Figur 12. Tentakel med välvd form som blottar sugkopparna på undersidan. 
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BILAGA E: BESKRIVNING AV SKELETTKONCEPT 
För att få en stabil konstruktion kunde olika varianter av skelett utvecklas till rörelsekoncepten. 
Några av dem skulle behöva stadgas upp för att klara belastningen och ge en mer följsam rörelse. 

Den första idén var en form av en hängbro som skulle ge stadga och en hållfast yta att sitta på. 
Genom att den utformades med ribbor med sammanlänkande band, se Figur 1, skulle skelettet 
smidigt kunna röra sig upp och ned och ge en böljande sammanhängande rörelse. Den skulle 
även vara relativt enkel att transportera, genom att rullas ihop. Idén kunde även utvecklas till mer 
rundade former. 

 
Figur 1. En hängbro-inspirerad lösning som kan läggas över rörelsemekanismen för att ge en stabil 
sittyta. 

För att illustrera följsamheten längs med konstruktionen gjordes en enkel funktionsmodell av 
hängbron, se Figur 2. 

 
Figur 2. En enkel funktionsmodell gjordes för att illustrera tanken med konceptet. 

Ett alternativ till hängbron var att sammanfoga ringar, som i en ringbrynja, i tentakelns form, se 
Figur 3. En sådan lösning skulle också vara följsam med rörelsen samtidigt som den skulle ge en 
sammanhållande sittyta.  

 
Figur 3. En ringbrynjekonstruktion som läggs över tentakeln för att ge en stabil yta att sitta på. 

Inspiration hämtades även från fiskfjäll. Genom att sammanfoga flera överlappande, mindre fjäll 
skulle en rörlig yta fås längs med tentakeln. Se Figur 4. 
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Figur 4. Runda plattor liknande fjäll ger en rörlig yta att sitta på. 

Fjällen utvecklades till att täcka hela bredden där varje del utgick från den andra, likt “skalet” på 
en gråsugga, se Figur 5. Utformningen möjliggjorde att delarna kunde tryckas in i varandra och 
minimera utrymmet vid eventuell förflyttning.  

 
Figur 5. Ett skal inspirerat av en gråsugga att sitta på. Delarna går att skjuta in i varandra vid 
förflyttning. 

Ett alternativ till gråsuggan vore att sammanfoga flera, större ringar i tentakelns yttre form, höjd 
och bredd, se Figur 6. Ringarna kunde sammanfogas på ett sådant sätt att de lätt kunde dras ihop 
och vecklas ut vid transport och montering.  

 
Figur 6. Smala ringar som går diagonalt över tentakeln ger en stabil yta att sitta på. 
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BILAGA F: KONCEPTUTVÄRDERING 
Rörelsekoncepten utvärderades i en matris med följande kriterier; tillverkning, flyttbarhet, 
kostnad för komponenter, underhåll, ljud, rörelse, komplexitet och om de tål belastningen. Alla 
kriterier viktades subjektivt av projektgruppen med en procentsats av hur viktiga de var. Ett 
viktigt kriterium som var svårt att utvärdera kunde få en låg viktning för att ta hänsyn till 
osäkerheten. Viktningen gjordes för att få en så rättvis bedömning som möjligt. 

Tillverkning, 5 % 
• Montering 
• Lätt att tillverka 

Kriteriet tillverkning handlade om hur lätt lösningen var att montera samt hur lätt det var att 
tillverka ingående komponenter. Ett koncept som var svårt att tillverka kunde dra ut mycket på 
tiden och öka risken att tentakeln inte blev klar i tid. Det kunde också visa sig vara för svårt att 
tillverka så att konstruktionen måste göras om eller att ett annat koncept måste väljas. 

Flyttbarhet, 10 % 
• Nedmontering/uppmontering 
• Otymplig 

Det ska vara möjligt att flytta och transportera tentakeln mellan utställningar. Den måste därför 
gå att montera ner, transporteras utan att vara för otymplig och sedan monteras upp igen. Är 
tentakeln svår att flytta ökar risken att den går sönder i transporten eller att alla delar inte 
kommer på rätt plats när den flyttats till en ny utställning. 

Kostnad för komponenter, 15 % 
• Standardkomponenter 
• Specialtillverkade komponenter 
• Antal komponenter 

Kostnaderna för komponenterna var viktiga att ta hänsyn till för att hålla projektets budget. I ett 
tidigt skede var det svårt att uppskatta kostnaderna men de kunde ändå jämföras genom att titta 
på antal komponenter som krävs, samt förhållandet mellan specialtillverkade komponenter och 
standardkomponenter. 

Underhåll, 10 % 
• Sannolikhet att något tekniskt krånglar 
• Konsekvenser om den slutar fungera 

Under utställningen vill man gärna slippa göra underhåll på tentakeln och en lösning som krävde 
minimalt underhåll är önskvärd. Om tentakeln ändå skulle sluta fungera under utställningen så 
vägdes även konsekvenserna av detta in. En tentakel som inte riskerar att skada besökarna och 
som ändå ser bra ut och fungerar utan rörelsen vore att föredra. 

Ljud, 5 % 
• Ljudstyrka 
• Karaktär 

Mekanismen i tentakeln skulle inte ge ifrån sig några störande ljud som inte hör till utställningen. 
Det som påverkade hur störande ljudet uppfattas är ljudstyrkan men också ljudets karaktär. Till 
exempel ett svagt pysande är bättre än ett klonkande ljud. 
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Rörelse, 30 % 
• Smidighet/följsamhet 
• Passar med svängd tentakel 
• I hela tentakelns bredd 
• Pyser ut på sidan 

Rörelsen var det viktigaste kriteriet hos tentakeln. Det var viktigt att rörelsen var följsam och gav 
den önskade vågformen. Mekanismen skulle också fungera med en svängd form på tentakeln och 
breda ut sig i hela dess bredd. Det var också önskvärt att rörelsen inte bara skedde i ett plan utan 
att tentakeln också pyser ut på sidan under rörelsen. 

Komplexitet, 15 % 
• Tekniskt djup 
• Typ av styrning 

För att vara genomförbart och tillräckligt tekniskt för examensarbetet krävdes att lösningen var 
lagom komplex. Den skulle ha ett tillräckligt tekniskt djup, samtidigt som den inte vore för svår 
att konstruera. Även typ av styrning för rörelsen spelade in här.. 

Tål belastning, 10 % 
• Vikt av att man sitter på 
• Barn som hoppar eller är våldsamma 
• Hållfasthet 

Att tentakeln inte skulle gå sönder under utställningen var viktigt. Den skulle vara konstruerad 
för att hålla för förutsedda och oförutsedda händelser. Här låg fokus främst på hur mekanismen 
tog upp krafter från en person som sitter på tentakeln, men även vilka krav som ställdes på 
hållfastheten. 
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BILAGA G: RITNING AV TENTAKELNS FORM 
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BILAGA H: ARDUINOTEST MED FYRA LYSDIODER 
Test med lysdioder 
Den första versionen av tentakelns styrning gjordes med fyra lysdioder som fick simulera 
fyllningen av de fyra minsta luftblåsorna. Lysdioderna tändes och släcktes i den sekvens som 
ventilerna ska öppnas och stängas när luftblåsorna fylls med luft. 

Fyra lysdioder kopplades till Arduinon. Lysdiodens anod kopplades till en digital port, signaler 
från koden som skickats till mikrokontrollern kan sedan styra portarna. För att reglera 
spänningen som når lysdioden placerades ett motstånd mellan lysdioden och Arduinon. 
Lysdiodens katod kopplades till Arduinons minuspol. För att simulera tentakelns sensorstyrda 
rörelse kopplades en knapp in i kretsen, rörelsen startar när knappen trycks in. Knappen är 
kopplad mellan Arduinons pluspol och en digital port. När knappen trycks in ges en elektrisk 
signal som kan registreras av den digitala porten. Om knappen inte är intryckt går strömmen via 
knappen och ett motstånd till Arduinons minuspol. Figur 1 visar hur komponenterna kopplats till 
Arduinon på en breadboard. 

 
Figur 1. Fyra lysdioder och en knapp kopplades till Arduinon för att simulera hur luftblåsorna fylls. 

Koden 
Ett program som beskriver hur lysdioderna ska styras skrevs och skickades till Arduinon. 
 

// Test 1 för styrning av fyra blåsor/LED 
 
// Definiera konstanter 
// Output, digital 
const int greenLED = 6; 
const int yellowLED = 5; 
const int redLED = 4; 
const int blueLED = 3; 
// Input, digital 
const int button = 2; 
// Sätter knappen på av 
int buttonState = 0; 
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// Tid i millisekunder 
int delayTime = 100; 
 
void setup(){ 
 // Definierar läge på pinnarna 
 pinMode(button, INPUT); 
 pinMode(greenLED, OUTPUT); 
 pinMode(yellowLED, OUTPUT); 
 pinMode(redLED, OUTPUT); 
 pinMode(blueLED, OUTPUT); 
} 
 
void loop(){ 
 //Läs knappens läge 
 buttonState = digitalRead(button); 
 // HIGH är på och LOW är av 
 if(buttonState == HIGH){ 
 // Kör/anropa startsekvensen 
 startSequence(); 
 // Vågrörelse, upprepas x gånger 
 doWave(10); 
 // Slutsekvens 
 endSequence(); 
 } 
 else{ 
 // Släck alla lampor 
 digitalWrite(blueLED, LOW); 
 digitalWrite(redLED, LOW); 
 digitalWrite(yellowLED, LOW); 
 digitalWrite(greenLED, LOW); 
 } 
} 
 
// Skapar icke-returnerande metod/funktion 
void startSequence(){ 
 // Bild 1, startsekvens 
 digitalWrite(blueLED, HIGH); 
 delay(delayTime); 
 // Bild 2 
 digitalWrite(redLED, HIGH); 
 delay(delayTime); 
 // Bild 3 
 digitalWrite(yellowLED, HIGH); 
 delay(delayTime); 
 // Bild 4 
 digitalWrite(greenLED, HIGH); 
 digitalWrite(blueLED, LOW); 
 delay(delayTime); 
} 
 
void doWave(int numberWaves){ 
 // Gör en upprepande vågrörelse, variabel som säger hur många gånger den ska 
upprepas 
 for(int i = 0; i < numberWaves; ++i){ 
 // Bild 5 
 digitalWrite(redLED, LOW); 
 delay(delayTime); 
 // Bild 6 
 digitalWrite(yellowLED,LOW); 
 delay(delayTime); 
 // Bild 7 
 digitalWrite(greenLED, LOW); 
 digitalWrite(blueLED, HIGH); 
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 delay(delayTime); 
 // Bild 8 
 digitalWrite(redLED, HIGH); 
 delay(delayTime); 
 // Bild 9 
 digitalWrite(yellowLED, HIGH); 
 delay(delayTime); 
 // Bild 10 
 digitalWrite(greenLED, HIGH); 
 digitalWrite(blueLED, LOW); 
 delay(delayTime); 
 } 
} 
 
void endSequence(){ 
 // Tömma 1 
 digitalWrite(greenLED, LOW); 
 delay(delayTime); 
 // Tömma 2 
 digitalWrite(yellowLED, LOW); 
 delay(delayTime); 
 // Tömma 3 
 digitalWrite(redLED, LOW); 
 // Längre delayTime (dubbelt) så att den står still en stund innan den kan 
sättas igång igen 
 delay(delayTime*4); 
} 
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BILAGA I: UTVÄRDERING AV VIDAREUTVECKLADE 
KONCEPT 

 

Luft 

FÖRDELAR NACKDELAR/PROBLEM KONSTATERANDEN/ 
LÖSBARA PROBLEM 

Löser flera “problem” i ett: får 
önskat rörelsemönster i höjd- 
och sidled, mjuk yta, vågrörelse 
som kan styras på flera olika sätt 
och ske i fler än två plan 

Kan bli krångligt med alla slangar på 
undersidan, monteringen 

Ljudet kan bli högt - bör kanske 
ljudisoleras 

Enkelt att få en bra form, lättare 
att få till ändarna än med 
skelett-idén 

  

  Kan vara problematiskt att få till 
rätt flöde, speciellt utflödet. (1) 

Luft kan lyfta stora tyngder utan 
problem  

Kan vara nackdel om blåsorna går 
sönder och tentakeln sjunker ihop. (2) 

 

Används separata kuddar/blåsor 
är det lätt att justera placeringen 
och därmed rörelsen i efterhand 

Vid lösa blåsor måste de fästas bra så 
de hålls på plats. Kanske behövs en 
anordning med sydda fickor att lägga 
blåsorna i. 

Måste bygga någon slags stomme 
att lägga luftblåsorna på. Stommen 
måste ha tentakelns rundade form 
och kläs med stoppning. 

Troligen lättare att ha överblick 
över komponenter/kostnader 

Kan bli dyrt med ventiler och 
tryckvakter. (3) 

 

 
(1) Kan troligen lösas med strypventil/backventil. Måste kolla upp hur stort flöde/minut som krävs. 

(2) Genom att inte göra blåsorna så höga samt ha ett lager skumplast ovanpå, ger det en mjuk yta, likt en 
soffa, som fungerar även om blåsorna eller styrningen skulle haverera. 

(3) Här får kostnaderna ställas mot kostnaden att tillverka skelettet samt att det konceptet troligen kräver 
fler komponenter. Inte minst kommer det troligen kosta mer i tid att tillverka och lösa monteringsfrågorna 
samt hur rörelsen ska skötas. 
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Skelett med vajrar 

FÖRDELAR NACKDELAR/PROBLEM KONSTATERANDEN/ LÖSBARA 
PROBLEM 

Kan enkelt 
programmeras till 
rätt rörelse 

  

Ger önskat 
rörelsemönster i 
höjd- och sidled 

Lederna kan ej placeras ända ut i 
tentakelns längd 

Lederna kan ej sitta ihop för att ge önskad 
rörelse (1) 

 Mellan varje led kommer det bli ett glapp 
nertill (2) 

 

  Risk att tentakeln blir stum att sitta på (med 
kolvar) 

  Ska det fjädra ut av tyngden måste skelettet 
“flyta” (3) 

 Den interaktiva rörelsen måste fortfarande 
lösas. 

 

 Om vajrar används: när de släpps ut under 
belastning kommer vajern slacka. 
Problem? 

Om motorer används: de måste 
dimensioneras att dra kanske 200-300 kg - 
får ej “kollapsa” av tyngden från en person 

 Varje led måste tillverkas unikt (4) Med 1 cm höjdskillnad mellan lederna krävs 
det 32 leder, ca 17 cm breda 

 Blir mer att tillverka och montera Pga. materialval kan ytterligare stadga 
behövas 

 Kan ej räkna på att det verkligen kommer 
hålla (böjträ/plast) 

 

  Kan bli svårare att ha överblick över 
komponenter/ de totala kostnaderna 

 
(1) Lederna kan ej vara hopmonterade. Är de det blir det en väldigt flack rörelse längs tentakeln. 
Belastningen blir antagligen för stor på hålet och skruven eller vad de sitter ihop med. Troligen kommer 
skelettet röra sig bättre åt ena hållet, men blir fel när rörelsen går åt andra hållet, och kanske eventuellt 
knäcks. 

(2) Ska sittytan täckas in med till exempel skum? Eller ska man sätta sig direkt på skelettet med enbart 
yttertyget emellan? I så fall ställer det högre krav på hur rörelsemekanismen monteras på skelettet. 

(3) Frågan är om det är nödvändigt att skelettet fjädrar ut av belastningen när någon sätter sig på den. Det 
måste ändå dimensioneras efter tyngsta belastningen (150 kg) och kommer ej fjädra ut av lättare vikter. 
När det belastas är rörelsen ändå aktiverad varför utfjädring av tyngden kanske är “onödig”. Den kommer 
antagligen bli stum att sätta sig på ändå, för dem som inte kommer upp i maximivikten. 

(4) På grund av tentakelns svängning, sluttning och minskande i diameter kommer varje led behöva 
dimensioneras och tillverkas unikt vilket gör det dyrare. 
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BILAGA J: UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV 
STOMMEN 

Stommens form modellerades i Solid Edge med tentakelns yttre form som utgångspunkt. Formen 
delades in i flera sektioner, 300 mm breda över tentakelns mitt. I skärningspunkterna mellan de 
olika sektionerna ritades ett rektangulärt tvärsnitt som passade i det elliptiska tvärsnittet, se Figur 
1. För att tjockleken på skumplasten som läggs över stommen inte skulle bli för tunn i hörnen, 
sattes tjockleken snett upp från hörnet som referensmått till 70 millimeter. Måttet 70 millimeter 
valdes då det var tjockleken på skummet. 

 
Figur 1. Stommens tvärsnitt gjordes rektangulärt och anpassades efter tentakelns yttre elliptiska 
tvärsnitt.  

Stommens delar skapades därefter genom att använda kommandot “Loft” i Solid Edge för att 
binda ihop två tvärsnitt, se Figur 2 för hela stommen i CAD. 

 
Figur 2. Tentakelns stomme moddelerades i Solid Edge med kommandot “Loft”. 

Delarna till stommen skulle vattenskäras så ritningar behövdes på alla delar. Ritningarna togs ut i 
Solid Edge och exporterades till vattenskärarens programvara IGEMS där ritningarna 
bearbetades och förbereddes för vattenskäraren. Stommens delar placerades tätt för att minimera 
materialåtgången och andelen spill, se Figur 3. 
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Figur 3. Stommens delar placerades tätt för att minimera materialåtgången och andelen spill. 

Stommens delar skars ut i 12 millimeter tjock bygg-plywood. Bygg-plywood passar bra till 
hållfasta konstruktioner, som till exempel möbler, enligt rekommendation i bygghandeln. 
Delarna märktes upp innan de avlägsnades från vattenskärarens skäryta för att förenkla 
identifiering av bitarna vid montering. Delarna skruvades och limmades ihop med stöttande 
reglar i hörnen, se Figur 4. 

 
Figur 4. Stommens delar skruvades ihop med reglar i hörnen. 

Sektionerna i tentakelns bredare ände förstärktes med extra reglar på undersidan av sittytan och 
över stommens bas så att de klarar belastningen och håller formen när någon sitter på den, se 
Figur 5.  

 
Figur 5. De större sektionerna av stommen förstärktes med extra reglar. 

När stommens sektioner placeras bredvid varandra svänger de och ger tentakelns form. För att få 
den mjuka ellipsformen på tvärsnittet kläddes stommarna med skumplast. Stommens höjd ökade 
ej i höjdled som tentakeln på grund av referensmåttet för hörnen. Därför placerades några lager 
med tunnare skumplastbitar på stommens ovansida, sedan skumplast över hela sektionens 
omkrets för att nå önskad höjd på varje sektion. På sidorna hade skumplasten tunnats ut för att ge 
en bättre ellipsform. Skumplasten limmades och häftades fast med häftpistol i stommens 
plywood. Figur 6 visar en sektion av stommen klädd med skumplast. 
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Figur 6. Stommen kläddes med skumplast för att få en mjuk och elliptisk form. 

Tentakelns ändar tillverkades på samma sätt som den övriga stommen, en trästomme klädd med 
skumplast. Trästommarna hos ändarna gavs en brantare lutning för att runda av tentakelns form 
mot golvet. Skumplasten häftades även här fast i plywooden. Figur 7 visar stommens ändar. 

 
Figur 7. Stommens ändar tillverkades på samma sätt som resten av stommen men med en brantare 
lutning ner mot golvet. 
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BILAGA K: UTFORMNING AV LUFTBLÅSOR 
Flera olika alternativ på blåsornas utformning testades, både i full skala, på en prototyp av 
tentakeln i skala 1:4 samt med egentillverkade testblåsor. 

Rektangulära 
Den första utformningen av separata blåsor gjordes rektangulära. För att få en uppfattning av 
vilken storlek på rektangulära blåsor som skulle passa bäst med tentakelns form, gjordes tester i 
fullskala. Pappersark lades ut på en pappersprofil av tentakelns form, se Figur 1. Först testades 
större och sedan mindre blåsor som fick följa tentakelns svängningar. Små blåsor lades också ut 
rakt utan att följa tentakelns svängning. 

 
Figur 1. Test i full skala av hur rektangulära luftblåsor passar med tentakelns böjda form. Stora blåsor 
som följer tentakelns svängning (t.v.), små blåsor som följer tentakelns svängning (mitten) och  små 
blåsor som inte följer tentakelns svängning (t.h.). 

Med större blåsor i storlek A3 som följde tentakelns form blev det stora glapp mellan blåsorna i 
tentakelns mer svängda delar. Med fler, mindre blåsor i storlek A4 blev glappen mindre. Med 
rakt placerade blåsor minimerades glappen mellan dem på tentakelns ovansida och hamnade 
istället på sidorna. För att få en bättre uppfattning av hur detta skulle gestalta sig på tentakelns 
böjda yta, gjordes en 3D-modell av tentakeln i skala 1:4 där papperslappar motsvarande 
luftblåsorna placerades ut, se Figur 2. Blåsorna placerades rakt utan att följa tentakelns 
svängning för att minska glappet mellan blåsorna. 

 
Figur 2. En 3D-modell av tentakelns form gjordes i skala 1:4 där papperslappar motsvarande 
luftblåsorna placerades. 

Med små blåsor i storleken 20x30 centimeter behövdes det 64 stycken. Blåsorna gick inte hela 
vägen ut till tentakelns ändar då den extra rundade formen där var svår att täcka med blåsorna, 
samt att rörelsen inte behövde gå hela vägen ut. 

För att få en bättre känsla för hur det skulle bli med rektangulära blåsor gjordes ett antal 
testblåsor i storlekarna motsvarande 20x30 centimeter och 40x30 centimeter samt 30x50 
centimeter. Blåsornas olika storlekar jämfördes med avseende på hur formen blev, hur höga de 
blev i uppblåst läge samt hur snabbt de fylldes med luft. De större blåsorna blev avsevärt högre 
än de mindre, se Figur 3, vilket måste tas i beaktande vid utformningen.  



 

 2 

 
Figur 3. Testblåsor i olika storlekar testades för att se hur de skiljde sig åt. 

På några av testblåsorna som var lika stora sattes inloppen på olika ställen för att se hur det 
påverkade blåsan när den fylldes med luft. Inloppen placerades mitt på sidan, mitt under blåsan 
samt i ena hörnet, se Figur 4. 

 
Figur 4. Tre testblåsor fylldes med luft i sekvens för att testa vågrörelsen. 

På några av testblåsorna som var lika stora sattes inloppen på olika ställen för att se hur det 
påverkade blåsan när den fylldes med luft. Inloppen placerades mitt på sidan, mitt under blåsan 
samt i ena hörnet, se Figur 5. 

 
Figur 5. Inloppet placerades på olika ställen på tre testblåsor, mitt på sidan (överst t.v.), mitt under 
(överst t.h.) och i ena hörnet (underst). 

Ingen större skillnad märktes mellan de olika placeringarna. På blåsan med inloppet mitt under 
tenderade blåsan att fladdra upp mycket vid inblåsningen. Det kan dock ha berott på materialet 
som var väldigt tunt. 

Testblåsorna gjordes av två plastbitar som tejpades ihop längs kanterna. På samma sätt kunde de 
riktiga blåsorna svetsas samman. Ett annat alternativ var att svetsa blåsorna med väggar, som ett 
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rätblock, på så sätt skulle blåsan få en mer jämntjock form i uppblåst läge. Figur 6 illustrerar 
detta. 

 
Figur 6. Blåsorna kunde svetsas som ett rätblock med väggar. 

Parallelltrapets 
För att bättre passa tentakelns svängda delar kunde blåsorna göras i form av en parallelltrapets. 
Den sneda formen skulle fylla igen glappen som uppstod i tentakelns svängda delar då 
rektangulära blåsor användes. Testblåsor tillverkades för att se hur formen blev i fyllt läge samt 
för att jämföra olika storlekar. Som Figur 7 illustrerar blir de större blåsorna högre än de mindre. 
Effekten skulle behöva testas med riktiga blåsor för att veta om det skulle fungera. 

 
Figur 7. Testblåsor i form av parallelltrapetser i olika storlekar. 

Formskurna över bredden 
En utveckling av parallelltrapetsen var att göra formskurna blåsor som gick över tentakelns 
bredd. Tentakeln delades in i 16 sektioner på längden där varje sektion bestod av en blåsa. På så 
vis skulle det bli färre blåsor att koppla till ventiler och styra. Figur 8 illustrerar hur storlekarna 
testades på 3D-modellen. 

 
Figur 8. Formskurna blåsor lades ut över 3D-modellen och placerades bredvid på golvet för att se 
formen. 
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Blåsans tvärsnitt utgick från tentakelns elliptiska form vilket gav halvmåneformade väggar, 
blåsan blev tjockast på toppen och smalnade av mot sidorna, se Figur 9. Ovanifrån var blåsan 
formad som en utdragen parallelltrapets.  

 
Figur 9. CAD-bild på en snedskuren luftblåsa. 

En enklare luftblåsa formad som en parallelltrapets med väggar tejpades ihop för att se hur den 
betedde sig när den fylldes med luft. Som Figur 10 visar höjer den sig mer på mitten än på 
sidorna, vilket var tänkt. 

  
Figur 10. Testblåsa med halvmåneform som täcker hela tentakelns bredd. 

Hel madrass 
För att minimera antalet delar som kan försvinna eller blandas ihop vid tillverkning kan blåsorna 
göras som en hel madrass som läggs på tentakeln. Madrassen görs med blåsor i sektioner som 
svetsas antingen med eller utan väggar. Figur 11 visar hur madrassen kan se ut i tvärsnitt om den 
har väggar och ligger på en stomme täckt med skumgummi och har ett tunnare skumgummilager 
ovanpå. 

  
Figur 11. Madrassen kan utformas med sektioner som skiljs åt med mellanväggar. Madrassen ligger på 
en stomme täckt med skumgummi och har ett tunnare lager skumgummi ovanpå. 
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BILAGA L: 3D-DATA TILL 2D-RITNINGAR 
Tentakelns 3D-form behövde översättas till 2D-ritningar för att testblåsor skulle kunna beställas. 
Tentakeln ritades utifrån angivna mått i Solid Edge, varpå den delades in i 16 sektioner som 
följde formen, se Figur 1.  

 
Figur 1. CAD-modell på indelade luftblåsor ovanifrån. 

Blåsorna hade även utformats med väggar som följde tentakelns rundade tvärsnitt, enligt Figur 2. 
Detta medförde att blåsornas form och storlek varierade i alla möjliga riktningar, vilket gjorde 
formen och datan komplex. 

 
Figur 2. Tentakeln svänger i sidled och sluttar neråt mot spetsen, vilket ger en komplex form på blåsorna. 

Först testades Pepakura, en programvara som genererar utvikta mönster från 3D-data. 
Programvaran lämpar sig för mönster som är tänkta att vikas ihop igen, vilket gjorde att 
resultatet inte blev användbart, vilket ses i Figur 3. 

 
Figur 3. När blåsorna plattades ut i Pepakura blev resultatet oanvändbart. 
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Istället testades att exportera formen från Solid Edge till Solid Works, för att använda “sheet 
metal”-funktionen och sedan platta ut formen. Det gick inte, då delarna var modellerade som 
solider som konverterades till “sheet metal”, samt att ytorna var dubbelkrökta.  

Filen exporterades istället till Rhinoceros och sparades om i step-format. Detta för att få de ytor 
som krävdes, eller surfaces, som kan bearbetas med olika kommandon. För att få ut en yta av 
den solida formen som konverterats från Solid Edge, separerades solidens ytor med “Explode”. 
Sidoväggarna och toppen på formen kunde då raderas tills endast en yta kvarstod.  

Fortfarande var det svårt att få ett användbart resultat. Via Mats Bigert togs kontakt med Lars 
Hässler, platschef i Bromma på Prototal AB, ett företag som tar fram prototyper och 
serieproduktion i plast eller plåt. Hässler har stor erfarenhet av att förvandla 3D till 2D och med 
tips från honom kunde kommandot “Smash” användas för att platta ut blåsorna, se Figur 4.  

 
Figur 4. En utplattad luftblåsa. T.v; över- och underdelen av blåsan som får olika storlekar på grund av 
tentakeln utformning, T.h; mellanväggarna som följer tvärsnittet. 
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BILAGA M: TILLVERKNING AV LUFTBLÅSOR 
Vid besöket hos Wetterskogs i maj 2014 tillverkades tre stycken testblåsor. Först skars blåsorna 
till i rätt bredd i polyeterbaserad termoplastisk polyuretan, 200 𝜇𝑚 tjock, se Figur 1.  

 
Figur 1. Blåsan skärs till i polyeterbaserad termoplastisk polyuretan. 

Ett hål stansades därefter ut för anslutningen till slangarna. Anslutningen var en backventil som 
används i flytvästar som Wetterskogs tillverkar. Backventilen skulle senare skäras av, så endast 
anslutningen för luftslangarna fanns kvar. Hålet gjordes med en färdig form som passade vald 
ventil, se Figur 2. Hålet gjordes mitt på längden, 5 centimeter från ena väggen då ventilen var 
riktad åt ena hållet. Genom att den placerades mer åt ena hållet skulle slangarna enkelt kunna 
dras genom skumgummit på tentakeln och blåsan sitta bra på plats. 

  
Figur 2. Ett hål i rätt dimensioner för ventilen stansas ut i blåsan. 

Ventilen svetsades fast i en stor svetsmaskin avsedd för serietillverkning av flytvästar. Samma 
ventil som valdes till blåsorna används på flytvästarna och maskinen är förprogrammerad hur 
den ska svetsa fast ventilen. Figur 3 visar hur ventilen och blåsan placerades för att sedan åka in i 
svetsmaskinen.  
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Figur 3. Ventilen placeras under blåsan och svetsas fast i maskinen. 

Svetsmetoden som Wetterskogs använder kallas HF-svetsning där HF står för High Frequence. 
Elektrisk energi alstras av en generator och skickas in i materialet. Den höga spänningen lättar på 
molekylernas bindningar så att de får större frihet att röra sig. Materialet blir då varmt utan att 
någon värme tillförs utifrån och molekylerna rör sig mellan de två skikten som ska svetsas 
samman. När spänningen släpps återgår bindningarna till sitt tidigare stilla läge och en stark 
svetsfog uppstår. (Forsstrom 2014) 

Ventilens material var tjockare än folien. Eftersom det är molekylerna som sätts i rörelse vid HF-
svetsning, gör de det på det tjockare materialet först. Risken är då att svetsfogen inte blir riktigt 
bra, den sitter kanske fast men inte lika bra som den borde. För att lösa detta används gummi 
som pressas mot folien, då luras materialet och det blir en starkare fog. Figur 4 visar den 
fastsvetsade anslutningen på blåsan. 

  
Figur 4. Anslutningen är fastsvetsad i blåsan. 

Nästa steg var att vika folien dubbel för att svetsa kanten på blåsan. En större maskin användes 
som svetsar raka fogar och kan flyttas längs med ett flera meter långt bord, se Figur 5. Vanligen 
används den för att svetsa presenningar och andra stora saker med raka kanter. 
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Figur 5. Överst: blåsans långsida svetsas. Nederst: bild på svetsfogen. 

För att svetsa kortändorna användes en manuell svetsmaskin från 1967. Maskinen kan svetsa 
mindre raka kanter eller mer rundade former. Det finns olika längder och former med olika 
radier som kan användas för att skapa svetsfogen. Dessa placeras mellan maskinen och folien, 
maskinen trycker mot den och skickar ström så att det svetsas, se Figur 6. Maskinen används 
mycket för prototyper och mer friformning. 

 
Figur 6. Blåsornas ändar svetsades manuellt till önskad längd. 
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Om svetsfogen skulle gå sönder så är det fel på svetsen. Svetsen ska vara så stark så att det är 
materialet som går sönder först om man till exempel pumpar i för mycket luft. För att testa 
resultatet blåstes blåsorna upp och fick ligga i drygt en timme för att kolla att luften hölls på 
plats. Höjden mättes för att se hur höga de blev med vald längd, se Figur 7. 

 
Figur 7. Testblåsorna blåstes upp och höjden mättes till ca 10 centimeter. 

Blåsorna var fortfarande fyllda när timmen gått och de togs med till Stockholm för att testas på 
den byggda teststommen. 

Beställning av testblåsor 
När blåsorna testats på teststommen justerades längden, i tentakelns längdriktning, och de riktiga 
blåsorna beställdes. Då blåsornas form var rak och enkel skulle folien till blåsorna skäras till för 
hand. Därför behövdes ingen 2D-ritning till Wetterskogs. Ritningen som skickades till 
Wetterskogs ses i Figur 8. 

 
Figur 8. Ritning av luftblåsorna som skickades till Wetterskogs där a anger marginalen på blåsans 
bredd, bx anger bredden för varje blåsa, c anger längden och d anger anslutningens placering. 

Måtten a, c och d är samma för alla blåsor, där a anger marginalen för att kunna fästa blåsorna 
runt stommen. Anledningen till att blåsa 1-5 är kortare än de övriga, beror på att måttet runt 
stommen mättes för varje blåsa. De fem minsta blåsorna beställdes först och insågs vara i 
kortaste laget. Därför förlängdes måttet när hela stommen byggts klart och mättes för resterande 
blåsor. Blåsornas längd betecknas c och d är anslutningens placering från kanten. Måtten bx 
anger bredden för blåsorna som ökade enligt Tabell 1. Det är den delen som ska fyllas med luft. 
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Tabell 1. Mått angivna i ritningen av luftblåsorna i millimeter. 
 

Beteckning Mått i mm 

a 300, blåsa 1-5 
320, blåsa 6-22 

c 250 

d 75 

b1 480 

b2 500 

b3 530 

b4 560 

b5 580 

b6 600 

b7 640 

b8 680 

b9 730 

b10 780 

b11 820 

b12 840 

b13 875 

b14 940 

b15 1010 

b16 1035 

b17 1080 

b18 1130 

b19 1170 

b20 1240 

b21 1295 

b22 1315 

Referens 
Forsstrom (2014). Vad är HF-svetsning? Tillgänglig: 
http://www.forsstrom.com/pages/default_se.asp?sectionid=146 [2014-06-16]. 
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BILAGA N: BLÅSORNAS APPROXIMERADE 
VOLYMER 

När blåsorna fästs som de gör runt tentakeln kommer inte hela blåsan fyllas med luft. Sidorna 
kommer tryckas mot tentakeln och den största höjdökningen sker på ovansidan av blåsan, vilket 
ger den önskade formen på tentakeln. För att kunna beräkna hur stor andel av blåsans volym som 
faktiskt kommer fyllas gjordes ett enkelt test. En luftblåsa hölls fast runt stommen och fylldes 
sedan med så mycket luft det gick. Efteråt täpptes inloppet till, blåsan lades ut på golvet och 
luften trycktes åt ena sidan av blåsan. Luften uppskattades då fylla ca 70 procent av blåsan. 

Volymen hos luftblåsorna approximerades som cylindrar, med blåsans dubbla längd som 
omkrets och blåsans bredd som cylinderns höjd enligt Figur 1, där O är cylinderns omkrets och 
bi är blåsans bredd. 

 
Figur 1. De raka blåsorna blev cylindriska i uppblåst form, där bredden bi är bredden och O är 
omkretsen.  
En blåsas volym ges som en cylinder av ekvation: 

 
2

4
i

i
b OV
π
⋅=   (1) 

där Vi är volymen för blåsa i, bi är bredden för blåsa i och O är cylinderns omkrets, det vill säga 
blåsans dubbla längd som är densamma för alla blåsorna. Uttrycket 2 4O π  är arean hos 
cylinderns bas uttryckt i omkretsen. Med omkretsen 5 dm ger det för alla blåsor: 

 
2 2

25 1,99 dm
4 4
OA
π π

= = =   (2) 

När luftblåsornas approximerade volym slutligen beräknades multiplicerades Ekvation (1) med 
0,7 då blåsorna enbart fylls till 70 % av den totala volymen. 

 
20,7

4
i

i
b OV
π
⋅ ⋅=   (3) 

När volymen skulle approximeras fanns endast de fyra teststommarna färdigmonterade. Fem 
blåsor fick plats på dessa och längden kunde mätas direkt på stommarna. I Tabell 1 nedan kan 
utläsas de fem minsta blåsornas bredd, bi i decimeter, samt den uträknade volymen Vi enligt 
Ekvation (3). 
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Tabell 1. Värden för blåsornas bredd samt uträknad volym för blåsa 1-5. 

Blåsa, i Bredd, bi [dm] Volym, Vi [l] 

1 4,8 6,68 

2 5 6,96 

3 5,3 7,38 

4 5,6 7,80 

5 5,8 8,08 

 

Resten av blåsorna antogs öka ungefär lika mycket i volym som de första fem gjort. För blåsa 6-
22 lades 0,25 liter på för varje blåsa enligt Tabell 2. 
Tabell 2. Antagna värden på volymen för blåsa 6-22. 

Blåsa, i Volym, Vi [l] 

6 8,33 

7 8,58 

8 8,83 

9 9,08 

10 9,33 

11 9,58 

12 9,83 

13 10,1 

14 10,3 

15 10,6 

16 10,8 

17 11,1 

18 11,3 

19 11,6 

20 11,8 

21 12,1 

22 12,3 

När resterande stomme byggts kunde bredden mätas för de övriga blåsorna enligt 
approximationen ovan och volymen räknades ut som tidigare enligt Ekvation (3). De 
uppdaterade volymerna ses i Tabell 3. 
  



 

 3 

Tabell 3. De uppdaterade volymerna för blåsorna 6-22 med uppmätt bredd. 

Blåsa, i Bredd, bi [dm] Volym, Vi [l] 

6 6 8,36 

7 6,4 8,91 

8 6,8 9,47 

9 7,3 10,17 

10 7,8 10,86 

11 8,2 11,42 

12 8,4 11,70 

13 8,75 12,19 

14 9,4 13,09 

15 10,1 14,07 

16 10,35 14,41 

17 10,8 15,04 

18 11,3 15,74 

19 11,7 16,29 

20 12,4 17,27 

21 12,95 18,03 

22 13,15 18,31 

De första volymberäkningarna användes senare för flödesberäkningar. Jämförs Tabell 2 och 3 ser 
man att de första antagna värdena var lägre än de senare approximerade, där rätt bredd på 
blåsorna användes. Möjligtvis kan det medföra att fyllningen går aningen långsammare om 
flödet blivit felberäknat på grund av för små volymantagningar. Då hela volymberäkningen 
bygger på en approximation samt att andelen som fylls upp med luft på blåsan är en kraftig 
antagning i sig, är det inte säkert att det ens kommer påverka. 
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BILAGA O: RÖRELSEN GENOM TENTAKELN 
Tentakelns rörelse delades upp i elva sektioner med en vågtopp som rörde sig genom blåsorna. 
Varje sektion bestod av två blåsor. I Figur 1 ses en schematisk bild av hur vågen fylls upp. Varje 
bild motsvarar ett tidsintervall på två sekunder. Den sammanlagda tiden för fyllningen blir sex 
sekunder. Blåsorna ritas i tre olika höjder för att symbolisera tre stadier av fyllning. 

 
Figur 1. Schematisk bild av tentakelns fyllning. 

Därefter rör sig vågen genom tentakeln i en loop som kan upprepas önskat antal gånger. Den 
totala tiden för en loop av den upprepande, kontinuerliga rörelsen, bestämdes till 34 sekunder. I 
Figur 2 ses en schematisk bild av den kontinuerliga rörelsen där det rosa motsvarar blåsor som 
fylls och det blåa motsvarar blåsor som töms. Blåsorna ritas i tre olika höjder för att symbolisera 
de tre stadierna av fyllning respektive tömning.  
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Figur 2. Schematisk bild av tentakelns kontinuerliga rörelse. 
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Efter den kontinuerliga rörelsen ska vågrörelsen dö ut och blåsorna tömmas. Figur 3 visar en 
schematisk bild av tömningssekvensen där vågen fortsätter till tentakelns spets för att sedan 
tömmas helt. Den totala tiden för tömningen blir 6 sekunder. De rosa rutorna symboliserar blåsor 
som håller på att fyllas och de blåa rutorna symboliserar blåsor som håller på att tömmas. 
Blåsorna ritas i tre olika höjder för att symbolisera de tre stadierna av fyllning respektive 
tömning.  

 
Figur 3. Schematisk bild över tentakelns tömning. 

Den totala tiden när tentakelns blåsor fylls blir 40 sekunder om tiden för fyllning och den 
kontinuerliga rörelsen adderas. Den totala tiden när tentakelns blåsor töms blir 40 sekunder om 
tiden för den kontinuerliga rörelsen och tömningen adderas. Tiden för hela cykeln blir 46 
sekunder. 

Den schematiska bilden kunde sedan användas till att programmera rörelsen för styrningen. 
Detta ses i Tabell 1 där tidpunkterna för ventilernas på- och avstängning sammanställts.  
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Tabell 1. För programmeringen sammanställdes tentakelns rörelse i en tabell som visar när ventilerna 
ska slås på och av. 

“Tid” Slå på, 
fylla 

Slå av, 
fylla 

Slå på, 
tömma 

Slå av, 
tömma Sekvens 

1 9    Fylla 

2 10, 8     

3 11, 7     

4 6 9, 10, 11 9, 10, 11   

5 5 8 8 11 Kontinuerlig 

6 4 7 7 10  

7 3 6 6 9  

8 2 5 5 8  

9 1 4 4 7  

10 11 3 3 6  

11 10 2 2 5  

12 9 1 1 4  

13 8 11 11 3  

14 7 10 10 2  

15 6 9 9 1  

16 5 8 8 11 Tömma 

17 4 7 7 10  

18 3 6 6 9  

19 2 5 5 8  

20 1 4 4 7  

21  1, 2, 3 1, 2, 3 6  

22    1, 5  

23    2, 4  

24    3  
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BILAGA P: SLUTGILTIGT LUFTFLÖDE MED 
BERÄKNINGAR 

Här redovisas beräkningar och resultat för luftflödet vid fyllning, tömning samt vilket luftflöde 
ventilerna måste ha för att tentakeln ska fyllas och tömmas i önskat rörelsemönster. Observera att 
den första, lägre antagningen av volymerna användes för beräkningarna. 

Kompressorns flöde för fyllning 
För beräkning av flödeskravet för tentakeln utifrån valt rörelsemönster noterades vilka sektioner 
som fylldes upp vid start av rörelsen, samt vilka som fylldes under kontinuerlig drift. Då en blåsa 
fylls i tre steg, på sex sekunder, tar det alltså två sekunder per steg vid fyllningen. Vid start, när 
sensorn skickat en signal, börjar en sektion fyllas, därefter de två närliggande för att nå 
extremfallet när fem sektioner fylls samtidigt innan den kontinuerliga vågen med två toppar rör 
sig genom tentakeln.  

Sektionernas antagna volymer (redovisade i Bilaga M) räknades samman och blev flödeskravet 
per två sekunder. Slutligen multiplicerades den summan med 30, för att få flödeskravet i liter per 
minut. Tabell 1 redovisar resultatet från beräkningarna. 
Tabell 1. Maximala flödeskravet är 1045 liter per minut vid fyllning. I den kontinuerliga driften varierar 
flödet från 513 liter per minut till 642 liter per minut. 

Sektioner som fylls 
per 2 sekunder 

Kompressorns flöde  
(liter/sek) 

Kompressorns flöde  
(liter/min) 

9 3,5 209 
10, 9, 8 10,5 627 

11, 10, 9, 8, 7 17,4 1045 
8, 7, 6 10,0 597 
7, 6, 5 9,7 582 
6, 5, 4 9,4 567 
5, 4, 3 9,2 550 
4, 3, 2 8,9 531 
3, 2, 1 8,5 513 

2, 1, 11 9,2 555 
1, 11, 10 10,0 598 
11, 10, 9 10,7 642 
10, 9, 8 10,5 627 
9, 8, 7 10,2 612 

Medelflöde 9,8 590 

Fläktens flöde för tömning 
Flödet för tömningen räknades ut på samma sätt som fyllningen för kompressorn. Så fort vågen 
fyllts upp och börjar röra sig är det sektioner som börjar tömmas på luft. Rörelsen avslutas som 
den började fyllas upp, men omvänt. De aktuella sektionernas approximerade volym hämtades 
från tidigare uträkningar och lades samman. Sektionerna töms också under tre steg vilket tar sex 
sekunder. Därför delades volymen på sex då detta ger volymen per sekund och därmed fläktens 
flöde i liter per sekund. För att få flödet i liter/minut multiplicerades talet med 60. Tabell 2 visar 
resultatet av beräkningarna. 
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Tabell 2. Maximala flödeskravet är 885 liter per minut vid tömning. I den kontinuerliga driften ligger 
flödet på samma intervall som fyllningen. 

Sektioner som töms  
per 2 sekunder 

Fläktens flöde  
(liter/sek) 

Fläktens flöde  
(liter/min) 

11, 10, 9 10,7 642 
10, 9, 8 10,5 627 
9, 8, 7 10,2 612 
8, 7, 6 10,0 597 
7, 6, 5 9,7 582 
6, 5, 4 9,4 567 
5, 4, 3 9,2 550 
4, 3, 2 8,9 531 
3, 2, 1 8,5 513 

2, 1, 11 9,2 555 
1, 11, 10 10,0 598 

5, 4, 3, 2, 1 14,8 885 
4, 3, 2 8,9 531 

3 3,0 177 
Medelflöde 9,5 569 

Vid tömningen av blåsorna är extremfallet på 885 liter per minut och flödeskravet vid 
kontinuerlig drift ligger inom samma intervall som för fyllningen. 

Flödeskravet för ventilerna 
Beräkningarna för ventilernas flöde utgick ifrån volymen varje sektion bestod av. Sektion 1 
består till exempel av blåsa 1 och blåsa 12, vars approximerade volymer adderades. Den 
volymen önskas fylla upp på sex sekunder, varför den delades på sex för att få volymen per 
sekund. Sedan multiplicerades sektionens volym med 60 för att få volymen per minut enligt: 

   (1) 

Samma förfarande genomfördes för alla sektionerna. Tabell 3 visar resultatet. 
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Tabell 3. Resultat för flödesberäkningen för ventilerna. 

Sektion Volym per sektion Flöde (l/min) 

1 16,5 165 
2 17,0 170 
3 17,7 177 
4 18,4 184 
5 18,9 189 
6 19,4 194 
7 19,9 199 
8 20,4 204 
9 20,9 209 

10 21,4 214 
11 21,9 219 
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BILAGA Q: DATABLAD FÖR 2/2-VENTILERNA 
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BILAGA R: DATABLAD FÖR STRYPVENTILERNA 
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BILAGA S: DATABLAD FÖR RADIALFLÄKTEN 
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BILAGA T: DIMENSIONERING AV KOMPRESSOR 
Vid dimensionering av kompressorn beräknades luftens önskade tryck med 2 bar. Kapaciteten 
hos tanken gavs då av ekvation: 

 ut uttank,storlekV V p= ⋅   (1) 

där Vtank,storlek är tankens volym i liter, put är det önskade trycket ut i bar och Vut är luftmängden 
som kan tas ut i liter med det önskade trycket. 
Vid drift beräknades luftmängden som i tanken enligt ekvation: 

   (2) 

där Vtank är luftmängden som finns kvar i tanken, Vtank,i är luftmängden i tanken vid tidpunkt i, 
�̇�kompressor är kompressorns flöde för att fylla tanken och Vblåsor,i är mängden luft som tas ut till 
blåsorna vid tidpunkt i. Luftmängden som tas ut från tanken till blåsorna gavs av önskat flöde till 
blåsorna enligt Tabell 1.  

Tabell 1. Luftmängd per sekund som går till blåsorna. 

Sektioner som fylls 
per 2 sekunder 

Kompressorns flöde  
(liter/sek) 

9 3,5 

10, 9, 8 10,5 

11, 10, 9, 8, 7 17,4 

8, 7, 6 10,0 

7, 6, 5 9,7 

6, 5, 4 9,4 

5, 4, 3 9,2 

4, 3, 2 8,9 

3, 2, 1 8,5 

2, 1, 11 9,2 

1, 11, 10 10,0 

11, 10, 9 10,7 

10, 9, 8 10,5 

9, 8, 7 10,2 

Medelflöde 9,8 

 

Luftmängden i tanken beräknades för varje sekund i av rörelsecykeln. Tre kompressorer 
jämfördes. Specifikationer för kompressorerna samt luftmängden kvar i tanken efter en 
rörelsecykel ses i Tabell 2. 
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Tabell 2. Specifikationer för tre kompressorer. 

Kompressor 1 
(Jula AB 2014a) 

2  
(Jula AB 2014b) 

3  
(Jula AB 2014c) 

Tankstorlek [liter] 24 50 50 

Arbetstryck [bar] 10 10 10 

Flöde [liter/min] 356 480 412 

Spänning [V] 230 400 230 

Pris [kr] 2999 5299 2299 

Luftmängd kvar i 
tank vid 2 bar [liter] 

0, tom tank efter cirka 
30 sekunder 

125 81 

Resultaten av beräkningarna för hela cykeln per sekund ses i Tabell 3 där luftmängden som är 
kvar anges för 2 bars tryck och i liter, tiden anges i sekunder. 
Tabell 3. Luftmängd i liter kvar i tanken vid 2 bars tryck för en rörelsecykel för kompressorerna, tiden 
anges i sekunder. 

Tid [s] Kompressor 1 [l] Kompressor 2 [l] Kompressor 3 [l] 

1 117 197 197 

2 119 201 200 

3 114 199 196 

4 110 196 193 

5 98 187 182 

6 87 177 172 

7 83 175 169 

8 79 173 165 

9 75 172 163 

10 71 170 160 

11 68 169 157 

12 64 167 155 

13 61 166 152 

14 58 165 150 

15 55 164 148 

16 52 163 146 
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17 49 163 144 

18 47 162 143 

19 43 161 140 

20 40 159 138 

21 36 158 135 

22 32 156 132 

23 27 153 128 

24 23 150 124 

25 18 148 121 

26 13 145 117 

27 9 143 114 

28 5 141 110 

29 1 139 107 

30 −3 137 104 

31 −7 135 101 

32 −11 134 98 

33 −14 132 96 

34 −18 131 93 

35 −21 129 91 

36 −24 128 89 

37 −27 127 87 

38 −30 127 85 

39 −33 126 83 

40 −35 125 81 
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BILAGA U: ARDUINO 
Slutlig styrning 
I den slutliga styrningen kopplades komponenterna samman till två kretsar. En krets med 
Arduinon och sensorn med 5 Volts spänning och en krets med ventilerna med 24 Volts spänning. 
Kretsarna kopplades samman mellan transistorer, för att skydda transistorerna från en 
bakåtgående induktiv spänning från ventilernas spolar kopplades en skyddsdiod in i kretsen. För 
att undvika att transistorn får spänning från Arduinon när ingen signal skickas kopplades ett 
motstånd mellan Arduinon och transistorn som stoppar eventuell läckspänning. Arduinon och 
kablar kopplade till den strömförsörjs via Arduinons nätadapter, kretsen med ventilerna 
strömförsörjs via en nätansluten transformator. I Tabell 1 redovisas specifikationer för ingående 
komponenter i kretsarna. Transformatorn dimensionerades för att kunna styra sex ventiler 
samtidigt enligt den definierade rörelsen. Varje ventil har en effekt på 11 Watt, för att styra sex 
ventiler kräver transformatorn en effekt på minst 66 Watt. 
Tabell 1. Ingående komponenter för styrningen av tentakeln. 

Komponent Beteckning Data 

Arduino Arduino Mega  

Sensor PIR-sensor 100 grader, 7 meter 

Transformator Switchat nätaggregat, DR-75-24 24 V, 75 W 

Transistor MOSFET N, STP16NF06L 60 V, 16 A, 45 W 

Diod  50 V, 1 A 

Motstånd  10 kOhm 

Kopplingsschema 
Kretsen för ventilerna kopplades på ett kretskort. Kopplingsschemat för kretskortet ses i Figur 1. 

 
Figur 1. Kopplingsschema för kretskortet där komponenterna till kretsen med ventilerna kopplades. 
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Koden 
Den slutliga programkoden för styrningen. Koden innehåller information om hur ventilerna ska 
slås på och av för att generera rörelsen. Vid felsökning kopplas Arduinon till en dator och 
meddelanden om vilka sekvenser av rörelsen som genomförts kan ses på skärmen. I den slutliga 
versionen av koden sattes tidsfördröjningen till 4 sekunder vilket betyder att en blåsa fylls på 12 
sekunder. Samt att tidsfördröjningen efter rörelsen sattes till 40 sekunder. 

 
// Styrning av alla luftblåsor med fyllning, tömning och sensor 
 
// Definiera konstanter 
// Output, digital 
const int k1 = 22; 
const int k2 = 24; 
const int k3 = 26; 
const int k4 = 28; 
const int k5 = 30; 
const int k6 = 32; 
const int k7 = 34; 
const int k8 = 36; 
const int k9 = 38; 
const int k10 = 40; 
const int k11 = 42; 
const int f1 = 23; 
const int f2 = 25; 
const int f3 = 27; 
const int f4 = 29; 
const int f5 = 31; 
const int f6 = 33; 
const int f7 = 35; 
const int f8 = 37; 
const int f9 = 39; 
const int f10 = 41; 
const int f11 = 43; 
 
// Input, digital 
const int sensor = 2; 
 
// Sätter sensorn på av 
int sensorState = LOW; 
// Tid i millisekunder, 4000 millisekunder = 4 sekunder 
int delayTime = 4000; 
// Tidsfördröjning efter cykel så att kompressorn kan ladda upp sig, 40000 
millisekunder = 40 sekunder 
int delayKomp = 40000; 
 
void setup(){ 
 // Öppnar för kommunikation med datorn 
 Serial.begin(9600); 
 // Definierar läge på pinnarna 
 pinMode(sensor, INPUT); 
 pinMode(k1, OUTPUT); 
 pinMode(k2, OUTPUT); 
 pinMode(k3, OUTPUT); 
 pinMode(k4, OUTPUT); 
 pinMode(k5, OUTPUT); 
 pinMode(k6, OUTPUT); 
 pinMode(k7, OUTPUT); 
 pinMode(k8, OUTPUT); 
 pinMode(k9, OUTPUT); 



 

 3 

 pinMode(k10, OUTPUT); 
 pinMode(k11, OUTPUT); 
 pinMode(f1, OUTPUT); 
 pinMode(f2, OUTPUT); 
 pinMode(f3, OUTPUT); 
 pinMode(f4, OUTPUT); 
 pinMode(f5, OUTPUT); 
 pinMode(f6, OUTPUT); 
 pinMode(f7, OUTPUT); 
 pinMode(f8, OUTPUT); 
 pinMode(f9, OUTPUT); 
 pinMode(f10, OUTPUT); 
 pinMode(f11, OUTPUT); 
} 
 
void loop(){ 
 //Läs knappens läge 
 sensorState = digitalRead(sensor); 
 //Skriver ut sensorns värde 
 Serial.print(sensorState); 
 // HIGH är på och LOW är av 
 if(sensorState == HIGH){ 
 // Återställer sensorn 
 sensorState=LOW; 
 // Kör/anropa startsekvensen 
 startSequence(); 
 // Skriver ut att startsekvensen genomförts, för felsökning 
 Serial.print("Startsekvens genomford "); 
 // Vågrörelse, upprepas x gånger 
 doWave(2); 
 // Skriver ut att kontinuerlig vågrörelse genomförts, för felsökning 
 Serial.print("Kontinuerlig rorelse genomford "); 
 // Slutsekvens 
 endSequence(); 
 // Skriver ut att slutsekvensen genomförts, för felsökning 
 Serial.print("Slutsekvens genomford "); 
 // Längre delayTime så att den står still en stund innan den kan sättas 
igång igen, 40 000 millisekunder 
 delay(delayKomp); 
 // Skriver ut att tidsfördröjningen har genomförts 
 Serial.print("Tidsfordrojning genomford "); 
 // 
 } 
 else{ 
 // Stäng alla ventiler 
 digitalWrite(k1, LOW); 
 digitalWrite(k2, LOW); 
 digitalWrite(k3, LOW); 
 digitalWrite(k4, LOW); 
 digitalWrite(k5, LOW); 
 digitalWrite(k6, LOW); 
 digitalWrite(k7, LOW); 
 digitalWrite(k8, LOW); 
 digitalWrite(k9, LOW); 
 digitalWrite(k10, LOW); 
 digitalWrite(k11, LOW); 
 digitalWrite(f1, LOW); 
 digitalWrite(f2, LOW); 
 digitalWrite(f3, LOW); 
 digitalWrite(f4, LOW); 
 digitalWrite(f5, LOW); 
 digitalWrite(f6, LOW); 
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 digitalWrite(f7, LOW); 
 digitalWrite(f8, LOW); 
 digitalWrite(f9, LOW); 
 digitalWrite(f10, LOW); 
 digitalWrite(f11, LOW); 
 } 
} 
 
// Skapar icke-returnerande metod/funktion 
void startSequence(){ 
 // "Tid" 1, startsekvens 
 digitalWrite(k9, HIGH); 
 delay(delayTime); 
 // "Tid" 2 
 digitalWrite(k10, HIGH); 
 digitalWrite(k8, HIGH); 
 delay(delayTime); 
 // "Tid" 3 
 digitalWrite(k11, HIGH); 
 digitalWrite(k7, HIGH); 
 delay(delayTime); 
 // "Tid" 4 
 digitalWrite(k9, LOW); 
 digitalWrite(k10, LOW); 
 digitalWrite(k11, LOW); 
 digitalWrite(k6, HIGH); 
 digitalWrite(f9, HIGH); 
 digitalWrite(f10, HIGH); 
 digitalWrite(f11, HIGH); 
 delay(delayTime); 
} 
 
void doWave(int numberWaves){ 
 // Gör en upprepande vågrörelse, variabel som säger hur många gånger den ska 
upprepas 
 for(int i = 0; i < numberWaves; ++i){ 
 // "Tid" 5 
 digitalWrite(k8, LOW); 
 digitalWrite(f11, LOW); 
 digitalWrite(k5, HIGH); 
 digitalWrite(f8, HIGH); 
 delay(delayTime); 
 // "Tid" 6 
 digitalWrite(k7, LOW); 
 digitalWrite(f10, LOW); 
 digitalWrite(k4, HIGH); 
 digitalWrite(f7, HIGH); 
 delay(delayTime); 
 // "Tid" 7 
 digitalWrite(k6, LOW); 
 digitalWrite(f9, LOW); 
 digitalWrite(k3, HIGH); 
 digitalWrite(f6, HIGH); 
 delay(delayTime); 
 // "Tid" 8 
 digitalWrite(k5, LOW); 
 digitalWrite(f8, LOW); 
 digitalWrite(k2, HIGH); 
 digitalWrite(f5, HIGH); 
 delay(delayTime); 
 // "Tid" 9 
 digitalWrite(k4, LOW); 
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 digitalWrite(f7, LOW); 
 digitalWrite(k1, HIGH); 
 digitalWrite(f4, HIGH); 
 delay(delayTime); 
 // "Tid" 10 
 digitalWrite(k3, LOW); 
 digitalWrite(f6, LOW); 
 digitalWrite(k11, HIGH); 
 digitalWrite(f3, HIGH); 
 delay(delayTime); 
 // "Tid" 11 
 digitalWrite(k2, LOW); 
 digitalWrite(f5, LOW); 
 digitalWrite(k10, HIGH); 
 digitalWrite(f2, HIGH); 
 delay(delayTime); 
 // "Tid" 12 
 digitalWrite(k1, LOW); 
 digitalWrite(f4, LOW); 
 digitalWrite(k9, HIGH); 
 digitalWrite(f1, HIGH); 
 delay(delayTime); 
 // "Tid" 13 
 digitalWrite(k11, LOW); 
 digitalWrite(f3, LOW); 
 digitalWrite(k8, HIGH); 
 digitalWrite(f11, HIGH); 
 delay(delayTime); 
 // "Tid" 14 
 digitalWrite(k10, LOW); 
 digitalWrite(f2, LOW); 
 digitalWrite(k7, HIGH); 
 digitalWrite(f10, HIGH); 
 delay(delayTime); 
 // "Tid" 15 
 digitalWrite(k9, LOW); 
 digitalWrite(f1, LOW); 
 digitalWrite(k6, HIGH); 
 digitalWrite(f9, HIGH); 
 delay(delayTime); 
 } 
} 
 
void endSequence(){ 
 // "Tid" 16 
 digitalWrite(k8, LOW); 
 digitalWrite(f11, LOW); 
 digitalWrite(k5, HIGH); 
 digitalWrite(f8, HIGH); 
 delay(delayTime); 
 // "Tid" 17 
 digitalWrite(k7, LOW); 
 digitalWrite(f10, LOW); 
 digitalWrite(k4, HIGH); 
 digitalWrite(f7, HIGH); 
 delay(delayTime); 
 // "Tid" 18 
 digitalWrite(k6, LOW); 
 digitalWrite(f9, LOW); 
 digitalWrite(k3, HIGH); 
 digitalWrite(f6, HIGH); 
 delay(delayTime); 
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 // "Tid" 19 
 digitalWrite(k5, LOW); 
 digitalWrite(f8, LOW); 
 digitalWrite(k2, HIGH); 
 digitalWrite(f5, HIGH); 
 delay(delayTime); 
 // "Tid" 20 
 digitalWrite(k4, LOW); 
 digitalWrite(f7, LOW); 
 digitalWrite(k1, HIGH); 
 digitalWrite(f4, HIGH); 
 delay(delayTime); 
 // "Tid" 21, Tömma 1 
 digitalWrite(k1, LOW); 
 digitalWrite(k2, LOW); 
 digitalWrite(k3, LOW); 
 digitalWrite(f6, LOW); 
 digitalWrite(f1, HIGH); 
 digitalWrite(f2, HIGH); 
 digitalWrite(f3, HIGH); 
 digitalWrite(f5, HIGH); 
 delay(delayTime); 
 // "Tid" 22, Tömma 2 
 digitalWrite(f1, LOW); 
 digitalWrite(f5, LOW); 
 delay(delayTime); 
 // "Tid" 23, Tömma 3 
 digitalWrite(f2, LOW); 
 digitalWrite(f4, LOW); 
 delay(delayTime); 
 // "Tid" 24, Tömma 4 
 digitalWrite(f3, LOW); 
 delay(delayTime); 
} 
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BILAGA V: KOPPLING AV PNEUMATIK 
Figur 1 visar blåsornas koppling till kompressorn. Tryckluften går in i port 1 på ventilerna för 
kompressorn och mellan ventilerna och blåsorna sitter strypventilerna kopplade så att luften från 
kompressorn går in i port 1. På blåsornas anslutning sitter en Y-koppling där luften från 
kompressorn ansluts till ena sidan. 

 
Figur 1. Kopplingsschema för blåsornas koppling till kompressorn. 

Fläktens koppling till blåsorna liknar kopplingen av kompressorn. Slangar kopplas från fläkten 
till ventilerna för fläkten i port 2 då flödet går ut från blåsan enligt Figur 2. Flödet ut är inte 
strypt och inga strypventiler behövs. 
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Figur 2. Kopplingsschema för blåsornas koppling till fläkten. 
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BILAGA W: FLÄKTDATA 
Fläkten drog ut luften ur blåsorna mycket långsammare än vad som räknats med. Projektgruppen 
anade att det berodde på för små slangar i kombination med det låga trycket fläkten kunde ge. 
Jan-Olof Hedman på ebm-papst kontaktades angående problemet. Han verifierade att detta 
stämde. Fläktar specificeras med ett fritt flöde: hur mycket flöde fläkten ger utan motstånd. Ökas 
motståndet, till exempel med smalare slang, kan man trots maximalt tryck få noll flöde. I 
luftsystemet som byggts upp för tentakeln fås ett visst flöde, men väsentligt mindre än de 15 
liter/sekund som räknats med. 

Det visade sig även att lathundarna ebm-papst tagit fram för samband mellan tryck och flöde 
som bara går ned till rör med 60 mm i diameter, vilket är avsevärt större än tentakelns luftslangar 
på 8 mm. Här hade en kommunikationsmiss uppstått. 

Flödet på 15 liter/sekund motsvaras av 0,015 m3/sekund = cirka 54 m3/h. Hedman bifogade en 
graf över fläktens tryck och flöde, se Figur 1. Där kan utläsas att vid ett flöde på ca 50 m3/h 
behövs ett tryck under 300 Pa, vilket fläkten klarar. Alltså skulle ett rör under 60 mm klara 
flödet, men behöva vara avsevärt större än det befintliga. 

 
Figur 1. Diagram över sambandet mellan tryck och flöde för vald fläkt, ner till 60 mm rör. 
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BILAGA X: KALKYL 
Här redovisas vad som köpts in för att utveckla, bygga och montera nödvändiga delar till 
tentakeln. Den totala kostnaden blev 42 212 kr. 

Stomme och fläktlåda 

Vara Specifikation Leverantör á-pris antal Totalpris 
Byggplywood 12x1200x2400 mm Happy Homes 239 kr/st 4 st 956 
Bärläkt 25x38 mm Happy Homes 3,5 kr/lpm 3,6 lpm  12,6 
Bärläkt 25x38 mm Happy Homes 4,05 kr/lpm 22,5 lpm 91,13 
Trälim Inne Happy Homes 89 kr/st 1 st 89 
Spraylim Universal Happy Homes 159 k/str 1 st 159 
Träskruv 3,5x35 mm Happy Homes 81 kr/förp 2 förp 162 
Träskruv 2,5x16 mm Clas Ohlson 33 k/förp 1 förp 33 
Spikband 10 meter Clas Ohlson 69 kr/förp 1 förp 69 
Polyester S28 70x1200x2000 mm Special-Plast 495 kr/st 4 st 1980 
Polyester S26 30x1200x2000 mm Special-Plast 270 kr/st 4 st 1080 
Kallskum, HE 35 15x1200x2000 mm Special-Plast 505 kr/st 1 st 505 
Häftklammer 12 mm (140/12) Happy Homes 122 kr/förp 1 förp 122 
Polyester 50x60 cm Matton 88 kr/st 1 st 88 
Akrylfogmassa 

 

Clas Ohlson 35 kr/st 1 st 35 

 

5 258,73 

Pneumatik 

Vara Specifikation Leverantör á-pris antal Totalpris 
Magnetventil, 2/2  FESTO 350 kr/st 22 st 7700 
Strypventil  FESTO 131,25 kr/st 22 st 2887,5 
Luftslang  FESTO 18,75 kr/m 80 m 1500 
Snabbkoppling  FESTO 22,5 kr/st 120 st 2700 
Y-koppling  FESTO 22,5 kr/st 50 st 1125 
Trädgårdsslang 20 meter Clas Ohlson 89 kr/st 1 st 89 
Slangklämma 12-20 mm, 2 per förp. Clas Ohlson 16,8 kr/förp 12 förp 201,6 

 

16 203,1 

Luftblåsor 

Vara Leverantör Antal Pris Moms Frakt Pris 
Luftblåsor Wetterskogs AB 22 st 12580 kr 1,25 168 kr 15893 
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Mikrokontroller/styrning 

Vara Specifikation Leverantör á-pris antal Totalpris 
Kretskort Arbetstimmar KTH 120 kr/h 22 h 2640 
Arduino Mega  Kjell & Co 499 kr/st 1 st 499 
Nätaggregat 5VDC/1A Elfa 58,59 kr/st 1 st 58,59 
Kopplingsplatta 840 förb.pkr. Kjell & Co 99,9 kr/st 1 st 99,9 
Kopplingskablar Hane Kjell & Co 39,9 kr/förp 1 förp 39,9 
Kopplingskablar Hona Kjell & Co 39,9 kr/förp 1 förp 39,9 
Transformator Switchat nätaggregat 75 W Elfa 241,2 kr/st 1 st 241,2 
Skyddsdiod 50 V, 1 A Elfa 7,5 kr/st 12 st 90 
Transistor Mosfet N/60 16A 45 W Elfa 5,68 kr/st 22 st 124,96 
Rörelsedetektor PIR Kjell & Co 69,9 kr/st 1 st 69,9 
Anslutningssladd 3 meter, 3-ledad Clas Ohlson 39 kr/förp 1 förp 39 
Anslutningskabel 25 meter, 2-ledad Clas Ohlson 129 kr/förp 1 förp 129 
Eltejp Vit, 19 mm Clas Ohlson 19,9 kr/st 1 st 19,9 
Krokodilklämmor Oisolerad, med skruv Clas Ohlson 29 kr/förp 4 förp 116 
 3 977,45 

Prototypmaterial 

Vara Specifikation Leverantör á-pris antal Totalpris 
Gipsbindor 75 mm x3 m Panduro 59 kr/st 2 st 118 
Pappersduk 120 cm x8 m Biltema 19,9  kr/st 1 st 19,9 
Badboll 30 cm Biltema 9,9  kr/st 3 st 29,7 

 

167,6 

Studiebesök 

Vara Pris 
Tågbiljetter 786 

 

786 
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