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Sammanfattning 
I detta kandidatexamensarbete utvecklas en produkt från ide till verklighet successivt med hjälp 
av metoder inom tekniskt design. Produkten kallas ”BananaCharge” vars syfte är att förse 
svenska folket med en bekväm lösning för att ladda sina bärbara produkter (främst 
mobiltelefoner) i farten utan att behöva vara begränsat till ett uttag. Upp emot 30 procent av 
stockholmsborna är villiga att betala för en tjänst som förser deras mobiler med ström vid nöd. 
Växande storstäder gör att fler åker längre sträckor från punkt A till B, vilket gör att folk inte 
alltid hinner ladda sin mobila enhet hemma. BananaCharges vill lösa detta problem genom att 
placera ett flertal av dessa stationer runt omkring Stockholm, därför startades detta projekt vars 
mål är att placera obemannade laddningsstationer på diverse knutpunkter. 

Vid projektstarten utfördes en förstudie för att få bredare kunskap om obemannade stationer, 
detta utfördes på centralstation Stockholm. När förstudien var utförd gjordes en 
kundundersökning, stationen anpassades utifrån kundens krav och önskemål. Därefter gjordes en 
konkurrensanalys för att hitta existerande ”state of the art” lösningar på marknaden idag. 
Konkurrensanalysen resulterade i att Mobilequbes är dagens ”state of the art” lösning och blev 
en referenspunkt för BananaCharge under projektets gång.  

Metoden ”svarta lådan” användes för klargöra vad stationens uppgift är och hur den ska gå till 
väga för att lösa problemet, utifrån metoden ”svarta lådan” valdes trådlös laddning som slutgiltig 
lösningsmetod där ”state of the art” produkter användes. Ett flertal metoder användes inom 
konceptframtagningsprocessen bland annat form- och strukturvariationer samt morfologisk 
matris. Tillslut valdes tre koncept som BananaCharge valde att gå vidare med.  
De tre koncepten utvärderades under konceptutvärderingsfasen med hjälp av ett flertal metoder 
som elimineringsmatris och relativ beslutsmatris, detta resulterade till att koncept 3 blev vald och 
följde de bestämda kraven bäst, den fick namnet BananaCharge (alfa). Konceptet utvecklades 
under konceptutvecklingsprocessen. 

Under utvecklingsprocessen noterades respektive problemområde ner och analasyredas, dessa 
löstes för respektive komponent genom att bygga en prototyp och testa olika lösningar, resultatet 
gav en funktionsduglig mekanism placerad i en väldesignad station. Slutkonceptet 
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dimensionerades där verktyg som Solid Edge och Matlab användes, även en kostnadsanalys 
gjordes på alla ingående delar genom att kontakta återförsäljare.    

Slutsatsen blev att byggandet av stationen är fullt möjligt men att det kommer kosta mer än det 
önskade tillverkningspriset, en djupare kostnadskalkyl kan göras för att få en volymbaserad 
kostnad. Den använda stegmotorn för mekanismen bör bytas ut mot en servomotor för mer precis 
förflyttning eller att en ”encoder” kopplas till stegmotorn och det glidande spåret behöver mer 
friktion i form av gummimatta. Slutligen kan det diskuteras ifall större avgränsning av arbetet 
borde ha gjorts då låsmekanismen, stationen samt batterimekanismen var för mycket jobb under 
den korta arbetstiden.  
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Abstract 
In this bachelor's thesis a product was developed gradually from idea to reality using methods in 
technical design. The final product is called " Banana Charge" whose purpose is to provide the 
Swedish people with a convenient solution for charging their portable products (mainly mobile 
phones) on the go, without having to be limited to a socket. Up to 30 percent of Stockholm 
residents are willing to pay for a service that provides their mobiles with power when they are in 
need. The expansion of cities allows people to travel longer distances from point A to B, which 
means that people do not always have time to recharge their mobile device at home. 
BananaCharges want to solve this problem by placing a number of these stations around 
Stockholm, therefore they started this project where the aim is to place numerous unmanned 
charging stations at key locatons. 
At the start of the project a feasibility study was conducted to gain wider knowledge of 
unattended stations, this was performed in Central station Stockholm. A customer survey started 
once the feasibility study was conducted, the station was adapted according to the customer 
requirements. This was followed by a competitive analysis to find the existing "state of the art ' 
solutions on the market today. Competition analysis resulted in Mobilequbes being today's " state 
of the art " solution and became a reference point for Banana Charge during the project. 
The method of "black box" was used to clarify what the station's task is and how to go about 
solving those tasks. Wireless charging was selected as a final solution (based on the method of 
"black box") where " state of the art " products were used. Several methods were used in the 
concept development process including shape- and structural variations and morphological 
matrix. Banana Charge eventually chose three concepts to continue with.  

The three concepts were evaluated during the concept evaluation phase with the help of several 
methods among them was eliminate matrix and relative decision matrix, this resulted to concept 
3 being selected which followed the customer requirements best. The concept was named 
Banana Charge (alpha) and was improved during the concept development process. 

Each problem area was noted down during the development process and was analyzed, the 
problem where solved after prototyping and testing each component, the results gave a working 
mechanism located in a well-designed station. The final design was dimensioned with the help of 



2016-05-27 
 
tools such as Solid Edge and Matlab, a cost analysis was done on all of the parts after contacting 
retailers  

It was concluded that the construction of the station is possible but it will cost more than the 
desired production cost, a deeper cost estimate can be made with a volume-based cost. The 
stepper motor for the mechanism should be replaced with a servomotor for more precise 
movement or an encoder could be attached for more precision, a rubber mat could be used to 
increase the friction in the sliding track. Finally, it can be discussed if a more precise definition 
of the workload should have been done when the locking mechanism, the station and the battery 
mechanism was too much work for the short time span.  
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FÖRORD 

Denna rapport beskriver arbetsgången i produktframtagningsprocessen av en laddningsstation 
för folk i allmänhet. Processen har varit intensiv och lärorikt, framtagningsprocessen av den 
slutgiltiga produkten kan följas som en röd tråd genom rapporten. Projektet är ett 
kandidatarbete inom teknisk design på kungliga tekniska högskolan i Stockholm, utifrån tidigare 
kunskaper och erfarenheter som samlats under flertalet kurser i civilingenjörsprogrammet 
”design och produktframtagning” kunde kandidatexamensarbetet utföras. Projektet utfördes av 
en student i sista termin av kandidaten och resultatet skulle inte vara möjligt om det inte vore för 
den support och råd den fått på vägen. Nedan följer de personer studenten vill tacka. 
Jag vill passa på att tacka Stefan Ståhlberg och Conrad Luttropp som varit mina handledare och 
hjälpt mig på vägen, ett stort tack till Harun Poljo (Co-founder till BananaCharge) som guidat 
mig under projektets gång och Poya Ataei som stöttat mig längs vägen. Vill även passa på att 
tacka Kristina Bozhko (market och businesschef för BananaCharge) som hjälpt till med 
kundundersökningarna samt Pierre Tammam Alwani (Kioskomatic AB) som gett råd och tips 
längst vägen. 

Faraz Fahimifar 

Stockholm 27 maj 2016  
 



2016-05-27 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

	  

 

SAMMANFATTNING 
ABSTRACT 

FÖRORD 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1  INTRODUKTION ...................................................................................................................... 1 
1.1 Bakgrund ............................................................................................................................... 1 
1.2 Mål ........................................................................................................................................ 1 
1.3 Avgränsning .......................................................................................................................... 1 
1.4 Metod .................................................................................................................................... 2 

2  UPPSTART ................................................................................................................................. 3 
2.1 Förstudie ................................................................................................................................ 3 
2.2 Kundundersökning ................................................................................................................ 4 
2.3 Målgrupp och persona ........................................................................................................... 4 
2.4 ”State of the art” och konkurrensanalys ................................................................................ 5 
2.5 Krav och önskemål ................................................................................................................ 8 

3  KONCEPTGENERERING ....................................................................................................... 10 
3.1 Konceptframtagning ............................................................................................................ 10 

4  TRE KONCEPT ........................................................................................................................ 19 
4.1 Koncepten ............................................................................................................................ 19 
4.2 Konceptutvärdering ............................................................................................................. 21 

5  KONCEPTUTVECKLING ....................................................................................................... 23 
5.1 Transporteringsbanan .......................................................................................................... 23 
5.2 Halvmåne ............................................................................................................................ 25 
5.3 Låsmekanism och återlämning ............................................................................................ 25 
5.4 Design .................................................................................................................................. 29 
5.5 Prototyp ............................................................................................................................... 31 

6  SLUTKONCEPT ...................................................................................................................... 36 
6.1 BananaCharge ..................................................................................................................... 36 
6.2 Komponenter och montering ............................................................................................... 41 
6.3 Tillverkning och material .................................................................................................... 42 
6.4 Kostnadskalkyl .................................................................................................................... 43 

7  DIMENSIONERING ................................................................................................................ 44 
7.1 Beräkningar på halvmånen och transportbanan .................................................................. 44 
7.2 Låsmekanismen ................................................................................................................... 49 

8  DISKUSSION OCH RESULTAT SAMT VIDAREUTVECKLING ...................................... 55 
8.1 Diskussion ........................................................................................................................... 55 
8.2 Vidareutveckling ................................................................................................................. 56 



2016-05-27 
 
9  REFERENSER .......................................................................................................................... 57 
BILAGA 1 - PROJEKTPLAN ...................................................................................................... 58 

BILAGA 2 – GANTT SCHEMA .................................................................................................. 59 
BILAGA 3 – UTDRAG FRÅN BUSINESS CASE ..................................................................... 60 

BILAGA 4 – UTDRAG FRÅN ENKÄT ...................................................................................... 61 
BILAGA 5 – QFD ......................................................................................................................... 62 

BILAGA 6 – HALVMÅNEN VERSION 1 .................................................................................. 63 
BILAGA 7 – SPRÄNGSKISS ...................................................................................................... 64 

BILAGA 8 – KOSTNADSKALKYL ........................................................................................... 65 
BILAGA 9 – TRANSPORTERINGSTID / VINKEL .................................................................. 66 

BILAGA 10 – DIMENSIONERINGEN AV LUCKAN .............................................................. 67 



2016-05-27 
 

  
 

1 

1  INTRODUKTION 
Denna rapport går igenom ett kandidatexamensarbete från uppstart till slutprodukt. Målet var 
att tillsammans med företaget BananaCharge ta fram en mobil produkt som reducerar 
batteriproblemen i Stockholm, vilket en stor andel av svenska folket känner är ett hinder för 
deras dagliga aktiviteter och ärenden. Produkten skall vara en extern lösning och vara 
tillgänglig inom de flesta nyckelplatser runtomkring Stockholm. I dagsläget finns det inga större 
konkurrenter i Sverige, Chargerboy och Chargerbox är två företag som använder sig av 
liknande koncept.  

1.1 Bakgrund 
Att vara mobil och ”on the go” har blivit allt vanligare i dagens samhälle i takt med utvecklingen 
av mobiltelefonin. Den växande marknaden av ”Internet Of Things” gör att allt fler appar är 
igång i bakgrunden på våra mobila enheter, Facebook, Twitter, instagram och övriga sociala 
medier är en essentiell del av vår vardag som är svårt att släppa taget av. Utvecklingen av 
bluethooth gör att trådlösa produkter blir allt vanligare runtomkring oss, många butiker har även 
börjat ta emot betalningar trådlöst med mobilen via närfältskommunikation (NFC). Allt detta gör 
att trycket på batteriutvecklingen är enorm, batterierna måste konstant utvecklas för att hinna 
med vår mobila vardag. Problemet är att batterierna är begränsade i storlek och kapacitet, vilket 
gör att det blir kostsamt för företagen och kunden att konstant byta upp deras smartphone eller 
annan mobil enhet.  

1.2 Mål 
BananaCharge är ett nystartat företag som försöker förbättra batterikapacitet hos sina kunder 
genom att ta fram en fristående laddningstation där man har möjligheten att hyra eller köpa en 
nödladdare av högsta klass och återlämna den vid närmaste station. Stationen är tänkt att stå 
inomhus i butiker och diverse ställen som har en längre öppettid. Vid uppstarten skall stationen 
vara tillgänglig främst i Stockhom City där business modellen är likt City Bikes. Stationen skall 
kunna ladda upp de uttömda nödladdarna när de lämnats tillbaka och erbjuda fulladdade 
nödladdare vid köp-/hyrtillfället. Uppgiften i detta arbete blir att med hjälp av bakomliggande 
tekniska samt designmässiga kunskaper ta fram denna station/automat.  

1.3 Avgränsning 
En del avgränsningar gjordes i arbetet på grund av tidsbrist och brist på kunskap. Stationen är 
obemannad och behöver därför en integrerad betallösning, vilket är något som BananaCharge 
överlåter till ett point of sale företag att ta hand om. Ungefärliga dimensioner för skärm och 
kortsystem togs med för att ge plats åt framtida installationer.   

Den andra avgränsningen var kabelmekanismen för iPhone och Android, denna togs inte med 
helt enkelt på grund av tidsbrist. Ett utrymme för kabelmekanismen togs med i designen för att 
underlätta för framtida installationer.  
En tredje avgränsning lades på dimensioneringen för automatens ytterhölje, där enbart fokus låg 
på ta hänsyn till design och ergonomi. 
Den sista avgränsningen var nödladdaren (batteriet), där en ”minmum viable product” (MVP) 
användes för att validera konceptet innan djupgående utveckling påbörjas. 
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1.4 Metod 
Metoderna som användes för uppstarten under projektets gång var kundundersökning, förstudie, 
konkurrensanalys samt utvecklingen av målgrupp för att slutligen sätta de krav och önskemål för 
slutprodukten. Nästa steg var konceptgenerering där metoderna som användes var QFD, 
idégenerering, svarta lådan, morfologisk matris, strukturvariation, formvariation och 
brainstorming. Efter konceptgenereringen valdes tre koncept som utvärderades med hjälp av en 
för och nackdelsanalys, elimineringsmatris och relativ beslutsmatris, de dåliga koncepten 
sållades bort och ett koncept valdes. En konceptutveckling gjordes där problemen radades upp 
och löstes succesivt med hjälp av funktionsmodeller och prototyper. Designen på slutprodukten 
avgjordes med hjälp av ”moodboard” och ”state of the art” lösningar. Slutkonceptet 
presenterades med renderingar, komponentlista, monteringsanvisningar samt en kostnadskalkyl 
där bland annat verktyget CES Edupack användes. Under projektets gång dimensionerades 
slutkonceptet där verktygen Solid Edge, Matlab och Excell användes för att beräkna och 
presentera hållfasthetsanalysen.  
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2  UPPSTART 
Projektet startades med att först och främst generera en projektplan där hela arbetet delades 
upp i flera delmoment, se bilaga 1. När detta var klart gjordes ett gantt schema som beskriver 
tidslinjen i form av ungefär hur lång tid varje delmoment kommer ta att göra samt viktiga 
deadlines, se bilaga 2 Utefter att planeringen var upplagd började man göra en 
marknadsundersökning.   

2.1 Förstudie 
En förstudie i form av testförsäljning gjordes för att säkerställa att behovet av att ladda sin 
smartphone ”on the go” existerar. Nymble blev en samarbetspartner då man i utbyte mot 
städning fick stå på tentapuben och testa efterfrågan. Ett flertal testsäljförsök gjordes på Nymble 
samt på andra ställen bland annat Stockholm Tech Meetup. Testförsäljningarna gav goda 
resultat, med en automatiserad lösning och ren marknadsföring skulle BananaCharge kunna få 
goda vinstmarginaler.  

En förstudie på existerande automater utfördes för att få en tydligare vy på design, storlek och 
användarvänlighet. Stockholm centralstation ansågs som ett bra ställe att utföra denna fältstudie 
på där variationen av automater är stor och efterfrågan är hög på grund av det dagliga folkflödet, 
se figur 1. 

 
Figur 1. Undersökning av existerande automater på centralstationen, Stockholm 
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2.2 Kundundersökning 
En djupare kundundersökning utfördes för att ta reda på vilka BananaCharges kunder är och vart 
de håller hus. Undersökningen bestod främst av att mingla med majoriteten av kunderna på 
diverse testförsäljningar bland annat Nymble, Stockholm Tech Meetup och SUP46. Användbar 
information från kunderna skrevs ner, bland annat vilken tid de kom fram, hur många procent 
återstående laddning de hade, hur gamla de var och varför de behövde en nödladdare. Under 
Stockholm Startup Day placerades även en karta på Stockholm City upp, där kunderna fick nåla 
in vart de ansåg sig ha störst behov av BananaCharge service, se figur 2. 
 

 
Figur 2. En karta på Stockholm city, där kunderna fick ”pinna in” där de behöver BananaCharge som mest 

 
Dessa testförsäljningar var givande och det visade sig att utan vidare marknadsföring var en 
procent av totala antalet gäster villiga att betala för BananaCharges tjänst, se bilaga 3. Utöver 
testförsäljningarna delades enkäter ut på ett flertal event och på sociala medier, vilket visade att 
ungefär 30 procent var villiga att betala för en automatiserad lösning av BananaCharge, se bilaga 
4.  

2.3 Målgrupp och persona 
Målgruppen valdes utefter resultaten från testförsäljningarna samt enkäten. Det visade sig att 
majoriteten som var i behov av en nödladdare (BananaCharger) var unga studenter och/eller 
unga affärsmän/affärskvinnor mellan 20-30 år. En persona skapades för att måla upp en bild av 
vem den dagliga BananaCharge användaren är, figur 3. 
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Figur 3. En illustrerad bild på persona 

”David är en 27 år gammal student som jobbar deltid vid sidan om plugget. Han är väldigt aktiv 
om dagarna och är i konstant behov av att ladda sin mobiltelefon. Hans dagliga liv består av 
möten, kvällsaktiviteter och studier. David är en ”power user” och använder sig av spotify, 
facebook och youtube då han är på resande fot. Hans ärenden brukar till stor del hållas i 
Stockholm City och använder sig av City Bikes och vanlig kommunaltrafik dagligen. Den mesta 
fritiden dyker upp spontant runt Davids dagliga organiserade kaos och hinner därför inte ladda 
sin mobiltelefon alla gånger.” 

2.4 ”State of the art” och konkurrensanalys 
En genomsökning av ”state of the art” produkter gjordes tillsammans med en konkurrensanalys 
för att få en djupare inblick på hur dessa automater är uppbyggda idag och analysera 
användarvänlighet, design och vad de förmedlar för känsla till kunden. Ett antal koncept hittades 
och analyserades. 

Chargerboy, se figur 4, använder sig av en laddningsstation där kunderna lämnar in sina 
telefoner. Varje station har diverse antal luckor där de med hjälp av ljud och ljus ger feedback till 
kunden om dessa är upptagna eller inte. Kunden väljer en personlig kod via en skärm som är 
integrerad i laddningsstationen, därefter placeras deras mobiltelefon/tablet inuti en box med 
diverse sladdar för att slutligen laddas. Den är användarvänlig, dock krävs det två händer för att 
hålla i telefonen och mata in sladden, vilket kan vara rätt så besvärligt ifall man bär på något 
annat i ena handen. Problemet här är att man inte har friheten till att använda sin telefon då den 
är inlåst. 
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Figur 4. Chargerboys station 

Chargerbox är ett koncept likt Chargerboy med skillnaden att man får en nyckel istället för en 
egen pinkod. Stationen är annars snarlikt Chargerboy där en integrerad skärm är placerad 
ovanför luckorna. Den är mer ergonomisk vad gäller inmatningen av sladdarna jämfört med 
Chargerboy då greppet av sladden förstärks av en gummiliknande form se figur 5 och 6.  

 

 
Figur 5. Chargerbox station 
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Figur 6. Chargerbox ergonomiska lösning för sladden 

 
Fuelrod, se figur 7, är ett företag som använder sig av en mobilare lösning. Kunden köper en 
nödladdare och sladd som är packade i ett cylindriskt case, vilket kommer ut via Fuelrods 
automat. När nödladdaren tömts ut finns det möjlighet att återvända till automaten och byta mot 
en fulladdad nödladdare. En extern skärm är tillgänglig där instruktioner förekommer om hur 
användningen går till. Automaten i sig är simpel och tydlig, dock är skärmens placering en 
nackdel då den kunnat placeras i en mer ergonomisk ögonhöjd. Automaten i sig laddar inte de 
tomma nödladdarna, utan detta sker av personal vilket är en nackdel då det krävs extra kostnader 
i form av arbetskraft.  

 
Figur 7. Fuelrod 

Mobilqubes är en ”state of the art” lösning som främst fokuserar på den amerikanska marknaden. 
Deras automat är väldesignad och tydlig. Mobilqubes använder sig av egendesignade nödladdare 
som gör det möjligt att ladda tomma laddare via deras automat (något som Fuelrod saknade). En 
integrerad skärm ger kunden all anvisning den behöver. Återlämningsprocessen är hyfsad enkel, 
dock finns det rum för att simplifiera den. Mobilqubes har investerat på att locka till sig kunder 
med deras unika design, se figur 8, vilket säkerligen påverkat tillverkningskostnaden.  
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Figur 8. Mobilequbes 

 

2.5 Krav och önskemål  
Efter utförandet av en djupare analys av dagens ”state of the art” produkter kunde skrivandet av 
en kravspecifikation påbörjas. Kraven som sattes upp var baserade på förstudien och 
konkurrensanalysen som gjorts tidigare. Kravspecifikationen består av de krav och önskemål 
som sattes på slutprodukten. Kraven delas upp i funktionella (beskriver funktionaliteten hos det 
önskade systemet) och icke funktionella krav (hur snabbt systemet skall svara när dess 
funktionalitet ändvänds).  
 
Krav 

• Funktionellt krav: Stationen skall vara en helt automatiserad lösning  
• Icke funktionellt krav: Den automatiserade processen borde inte ta mer än 30 sekunder 

per kund 
• Funktionellt krav: Sladdarna bör ej återlämnas 
• Funktionellt krav: Hanteringen av nödladdare (batteri) och sladd sker separat 
• Funktionellt krav: Stationen skall vara anpassad för 95 percentilen  
• Funktionellt krav: Stationen skall vara anpassad för barn och rullstolsbundna 
• Funktionellt krav: Användarområdet vid returnering av nödladdare skall inte vara 

överstiga 120 cm i höjd 
• Icke funktionellt krav: Tiden det tar att ladda en laddare skall inte vara mer än 1 

ampere/timme 
• Funktionellt krav: Stationen skall ha plats för minst 20 nödladdare (batterier) 
• Funktionellt krav: Minst 4 av 10 luckor skall vara tomma för att kunna ta emot 

urladdade laddare 
• Funktionellt krav: Storleken på stationen skall inte överstiga 50 cm antigen i djup eller 

bredd 
• Funktionellt krav: Stationen skall ha utrymme för kortläsare och skärm 
• Funktionellt krav: Stationen skall kunna flyttas med hjälp av verktyg 
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• Funktionellt krav: Stationen skall med hjälp av ljud och ljus ge feedback till kunden 
• Funktionellt krav: Det skall inte finnas möjlighet att gömma en kamera osynligt på 

stationen 
• Funktionellt krav: Produkterna skall inte kunna stjälas från stationen utan verktyg 
• Funktionellt krav: Stationen skall känna igen varje nödladdare (batteri) och förhindra 

främmande objekt från att ta sig in 
Önskemål 

• Tillverkningskostnaden bör inte överstiga 25 000 kronor 
• Produkten skall ha tilltalande design  
• Produkten skall bestå av standardiserade delar 
• Produkten skall vara enkel att underhålla  
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3  KONCEPTGENERERING 
Genomförandet av förstudie, kundundersökning och konkurrensanalys gav en bra bild om 
dagens marknad samt BananaCharges målgrupp. Dessa tre skapade förgrunden för 
konceptgenereringen genom att bygga upp de krav som skall följas. Kraven trattar ner 
konceptframtagningsprocessen genom att ge en förståelse för designproblemet, vilket ger en 
bättre översikt kring målen. 

3.1 Konceptframtagning 
Under konceptframtagningen användes olika metoder strukturellt för att ta fram ”state of the art” 
lösningar som följde de angivna kraven. Första steget var att göra en Quality Function 
Deployment (QFD) för att sedan kunna påbörja en idégenerering. Vad en QFD innebär klargörs i 
nästkommande stycke.  

QFD 
En QFD skapades för BananaCharge via en QFD-mall se bilaga 5. Den vänstra sidan av QFD 
visar kundönskemålen i rader och kolumnerna visar produktegenskaperna, deras relation 
markeras och ger ett numeriskt värde. De topp tre numeriska värdena markeras för att förtydliga 
vilka produktegenskaper och önskemål som viktas mest vid idégenereringen. Till höger om QFD 
plottas konkurrenternas egenskaper upp för att visa deras svagheter och styrkor jämfört med 
BananaCharge. Utifrån resultaten visade det sig att pekskärmen, laddningstiden samt 
användarhöjden var de viktigaste produktegenskaperna för BananaCharge. Vad gäller 
kundönskemålen visade det sig att pris, tillgänglighet, storlek, klarhet och säkerhet var de 
viktigaste punkterna.  

Slutsatsen blev den att stationen bör vara användarvänlig på så sätt att interaktion mellan 
kund och apparat ska med hjälp av en pekskärm vara så simplifierat som möjligt. 
Stationen skall vara anpassad för 95 percentilen samt rullstolsbundna och vara tydlig med 
vad den erbjuder. Med användning av standardiserade delar skall priset på stationen 
hållas nere samtidigt som den har en tilltalande design med hög igenkänningsfaktor.   
Idegenerering 
En idegenerering kunde påbörjas för att kickstarta konceptframtagningsprocessen. QFD:n 
besvarade på frågan hur kundönskemålen skulle tas itu med samt på vilket sätt. Vid 
idegenereringen ritades olika tankar kring utseendet samt positionering av komponenter upp utan 
djupare dykning av tekniska aspekter, detta för att måla upp en bild av hur lösningen möjligtvis 
kan se ut, figur 9.    
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Figur 9. Idégenerering 

 
 

Svarta lådan 
Metoden ”svarta lådan” (black box) användes för att klargöra vilket tillvägagångssätt som var 
lämpligast mot de krav som sattes upp. Svarta lådan är en metod som säger vad en 
huvudfunktion skall göra genom att ta en input, exempelvis oladdad nödladdare, för att sedan 
kartlägga hur denna blir en output, i det här fallet en fulladdad nödladdare. Medel används för att 
beskriva hur en funktion uppnås. Trädet, se figur 10, visar hur funktionen ”förse kunden med 
nödladdare” uppnås med hjälp av diverse medel och funktioner. Slutsatsen blev att funktionen 
”trådlöst laddning” vart den smidigaste lösningen eftersom det minimerar användartiden för 
kunden.     
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Figur 10. Black box (svarta lådan) 

Nödladdaren (batteriet) 
Sökandet av en ”state of the art” nödladdare påbörjades efter att ha bestämt hur laddningen av 
dessa ska ske. Nödladdaren, även känd som batteriet, var tvungen att vara laddningsbar via 
induktion och fullfölja de krav som sattes på kravspecifikationen. Batteriet som hittades var ett 
så kallad QI-charger, se figur 11, som följde de bestämda kraven.  

Batteriet har en batterikapacitet på 4000 mAh (milli-amperetimmar) vilket är mer än tillräckligt 
som en ”minimum viable product” (MVP), då en iPhone 6 plus har ett batteri på 2915 mAh [1] 
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Figur 11. Qi charger vars dimension är 105x72x20 och väger 150 gram 

 

Induktionsplattan 
Induktionsplattan som används är en ”state of the art” lösning som finns på marknaden. Plattan 
som används till produktframtagningen är en så kallad Qi-platta (Qi standard wireless charger 
transmitter slim charging) och har en tolerans gentemot batteriet på 2-3 mm i höjd och 5 mm i 
sidled för att kunna ladda, se figur 12. 
 

 
Figur 12. Visar toleransområdet i sidled och höjd mellan induktionsplattan och batteriet 

 
Själva induktionsplattan är rund och kan fästas på de flesta ytor dock så får emissionsytan inte 
vara metalliskt då den blockerar induktionsvågorna. I figur 13 visas en bild på hur Qi-plattan ser 
ut.  
 



2016-05-27 
 

  
 

14 

 
Figur 13. Qi induktionsplattan 

Morfologisk matris 
En morfologisk matris skapades för att idé generera fram fyra möjliga lösningar som kan 
användas vid produktutvecklingen för varje anordning, se figur 14. Anordningarna är radade 
uppifrån-ner enligt: mekanismen som förser batteriet (nödladdare) till kunden, låsmekanism som 
förhindrar kunder från att stjäla ett batteri (d.v.s. luckan) och transporteringen av batteriet (d.v.s. 
hur den tar sig till kunden). Dessa anordningar valdes på grund av deras nödvändighet för 
slutprodukten.    
 

 
Figur 14. Morfologisk matris 
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Förse batteri till kund 
1. Första lösningen är en skräddarsydd mekanism som roterar kring sin egen axel för att 

släppa förbi ett batteri samtidigt som den stoppar nästkommande batteri från att falla. 
2. Andra lösningen är en halvmåneliknande mekanism som roterar kring sin egen axel där 

dess funktion är snarlik föregående lösning med en annan utformning.  
3. Tredje lösningen är en roterande ”pinne” som trycker undan batteriet i en sluss där de får 

ladda och vise versa vid hyrningstillfället.  
4. Den fjärde lösningen är en roterande platta där batterierna får ladda i egna sektioner tills 

en kund bestämmer sig för att hyra. Plattorna roterar med hjälp av en snäckväxel. 
Låsmekanism 

1. Första lösningen är en lucka som skjuts fram och tillbaka vid återlämning och hyrning 
med hjälp av kugghjul och en motor. 

2. Den andra lösningen är en lucka som hålls uppe med hjälp av en push-pull solenoid, vid 
återlämning trycks solenoiden ner för att ge plats åt batteriet.  

3. Den tredje lösningen är en böjd aluminiumlucka som öppnas med hjälp av ett roterande 
kugghjul. 

4. Den fjärde och sista lösningen öppnar luckan med hjälp av en fyrledsmekanism.  
Transportering av nödladdare 

1. Den första lösningen är en sicksack formad bana där batterierna får glida ner i etapper 
tills de når kunden. Vid varje etapp laddas batterierna via induktionsladdning genom 
väggen. 

2. Den andra transporteringslösningen är ett roterande spår med induktionsplattor 
fastmonterade i spåret där batterierna placeras.  

3. Den tredje lösningen är en ihålig sluss där batterierna staplas över varandra och laddas 
genom induktion via slussväggen.  

4. Den sista lösningen är en roterande platta med sektioner för varje batteri, batterierna 
laddas via induktion i plattan.  

Eftersom att varje anordning är begränsad till en lösning så uteslöts de lösningar som kändes 
orimliga gentemot de krav som ställts, d.v.s. pris, storlek och enkelheten av montering, bland 
annat induktionsplattorna. Lösningarna som kändes osäkra i sin funktionsduglighet testades och 
vidareutvecklades senare under konceptframtagningen.   
 

Strukturvariation 
En strukturvariation gjordes med syftet att ta fram den ultimata placeringen för komponenter och 
dimensionen för stationen. Utöver placering och dimensionen varierades antalet fack som 
stationen skall ha relativt dimensionen. Dessa sparades för att sedan användas vid 
konceptframtagningen, se figur 15. 
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Figur 15. Strukturvariation 

 
Formvariation 
En formvariation gjordes på stationen, där stationen ses som en aktiv yttre funktionsyta. För att 
få en bild av vilket formspråk som samspelar med kunden bäst gjordes ett flertal lösningar på 
form geometrin, se figur 16. Dessa lösningar reflekterades och användes senare under 
konceptframtagningsprocessen. 
     

Station Skärm betalsystem Returnerings-
fack

mottagnings-
fack
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Figur 16. Formvariation 

 
 

”If you can’t built it in carton don’t even try” 
Denna formulering dök upp under projektets gång, vars innebörd helt enkelt betyder ”gör en 
prototyp och testa din lösning med exempelvis kartong innan du går in helhjärtat”. Ett av kraven 
var att använda standardiserade delar med smärre modifikationer, därför skall konceptet vara så 
simpelt att en prototyp i kartong kan göras för att verifiera det.  I figur 17 visas verifierandet av 
två lösningar från morfologiska matrisen, transporteringslösning 1 och 3 samt halvmånen 
(mekanism 2). Dessa tester gjordes för att säkerställa att lösningarna var funktionsdugliga. Vid 
första försöket fanns inte batteriet tillgängligt, i väntan på leverans gjordes ett flertal modeller av 
batteriet med hjälp av skumplast som användes till att dimensionera banan (antalet batterier i en 
bana). Testförsöken i båda banorna visade att batteriet roterar väldigt enkelt i banan på grund av 
dess tygndkraft samt att glidhastigheten för batteriet var för kvick i de olika spåren vilket kan 
skapa problem när batterierna kolliderar med varandra, för att motverka detta korrigerades 

formvariation av yttre funktionsytor
- Form geometri

1 2

3 4

5

: Aktiv Funktionsyta
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transportbanan med olika lutningar till att glidhastigheten blev lagom fort. Resultatet användes 
vid vidare konceptutveckling.  
 
 

 
Figur 17. Enkla funktionsmodeller i kartong för koncept 3 och 2 

 
 
Brainstorming  
Efter genomförandet av morfologisk matris, strukturvariation, formvariation och de resultat som 
togs fram under prototypfasen kunde byggandet av ett flertal koncept påbörjas. Funktionalitet 
och form sammanslöts för att skapa tre passande koncept som kunde vidareutvecklas. Dessa tre 
koncept demonstreras och utvärderas i nästa kapitel.  
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4  TRE KONCEPT 
Utifrån konceptgenereringen togs tre koncept fram. Dellösningar som tagits fram under 
processens gång slogs ihop för varje koncept, vilket gav fulländade lösningar, se figur 18 – 20. 
Dessa tre koncept kom att utvärderas under konceptutvärderingsprocessen.  
 

4.1 Koncepten 
Första konceptet är en cylindrisk formad station med tre fack där batteriet kan plockas ut. Facken 
öppnas efter att betalning skett, i varje fack finns en roterande platta som rör sig med hjälp av en 
snäckväxel och motor. Batterierna laddas med hjälp av induktion som placerats i plattan, 
batterierna är separerade med en skiljevägg som hindrar kunden från att ta plocka fler än ett 
batteri, se figur 18.  
 

 
Figur 18. Koncept 1 

 
Andra konceptet är en station som har en mer tilltalande utseende i form av en banan (se figur 
19) som gör den mer igenkännbar för kunden. Stationen har totalt tre fack, två på översidan och 
ett på undersidan. Ett av de två översta facken öppnas vid återlämning där kunden kan returnera 
oladdade batterier, batterierna glider sedan efter ner i en sicksack formad bana där de laddas med 
hjälp av induktionsplattor i banans vägg. Vid hyrning släpps ett batteri ner med hjälp av en 
mekanism (se högra bilden i figur 19) som rör sig med hjälp av en motor.  
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Figur 19. Koncept 2 

Det sista konceptet är en förenklad modell av koncept 2 med en mer stilren form, tanken med 
koncept 3 är att hålla priset nere för tillverkning och därför använda färre kapade och formade 
delar. De urladdade batterierna placeras i ett av de tre facken som finns placerade ovanför 
skärmen och glider ner i en ihålig bana där de staplas ovanför varandra. Batterierna laddas med 
hjälp av induktionsplattor placerade stegvis i banan. Vid hyrning roterar en halvmåneliknande 
mekanism som förhindrar nästkommande batteri från att falla samtidigt som den släpper ut ett 
fulladdat batteri till kunden, vilket hamnar i det nedersta facket i stationen, se figur 20.  
 

 
Figur 20. Koncept 3 
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4.2 Konceptutvärdering 
Ett flertal metoder användes under utvärderingsprocessen för att sålla bort de lösningar som inte 
uppfyller kraven. En stegvis utvärdering utfördes i form av för och nackdelar, elimineringsmatris 
och relativ beslutmatris, vilket användes för att få mer insikt i problemet och få mer insikt i hur 
varje lösning matchar kundens krav. Nedan förklaras varje beslutsmetod mer djupgående och 
varför de användes.    

 
För och nackdelar 
Utvärderingen påbörjades med att undersöka för och nackdelar för varje koncept, se figur 21. 
Detta utfördes för att ge en helhetsbild för respektive lösning och möjligtvis eliminera det 
koncept som på ett tidigt plan ansågs vara ett minus. Det visade sig att varje lösning hade 
fördelar och nackdelar som viktades olika och därför var det svårt att ta ett beslut utifrån denna 
metod. Utvärderingen gick vidare genom att använda en annan utvärderingsmetod.  
 

 
Figur 21. För och nackdelar 

 
 
Elimineringsmatris 
Den andra metoden som användes var elimineringsmatrisen, vilket hjälper till att eliminera bort 
de lösningar som inte håller måtten på ett tidigt plan. Koncepten radades upp och bedömdes 
utifrån sex bedömningsgrunder som ansågs viktiga, se figur 22. Under varje bedömningsgrund 
fylldes elimineringskriterier i form av; Ja (+), Nej (-), mer info krävs (?) och kontrollera 
specifikationer (!). Det beslut som kom fram från elimineringsmetoden markerades för varje 
koncept i form av; fullfölj lösning (+), eliminera lösning (-) och sök mer info (?).  

Koncept fördel nackdel

1 Billigt att tillverka ej stöldsäker
helt automatiserad ej kompakt
ergonomisk ej tilltalande design
simpel låg batterikapacitet

2 tilltalande design högre tillverkningskostnad
helt automatiserad stor
ergonomisk känslig för stöt
utrymme för reklam

3 helt automatiserad relativ stor
ergonomisk kostsamt att modifiera till nya batterier
simpel mekansim batterier glider fort (måste lutas)

relativt billigt
enkel att underhålla
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Figur 22. Elimineringsmatris 

 
 
Relativ beslutmatris (Pughs metod) 
Relativ beslutmatris användes för att vara helt säker på att rätt koncept valdes utifrån 
elimineringsmatrisen. Denna metod används för att utvärdera koncepten på djupare plan. 
Beslutsmatrisens kriterier är uppbyggda på kundens krav och önskemål utifrån QFD:n. Varje 
krav och önskemål har en viss viktning (W) från 1-5 som radas upp i beslutsmatrisen. Till höger 
om viktningarna finns den referens som koncepterna jämförts med, vilket i det här fallet är 
Mobilequbes (state of the art). En etta (1) utdelas ifall konceptet följer de krav och önskemål 
bättre i jämförelse med referensen och (-1) ifall konceptet är sämre. En nolla (0) används ifall 
konceptet är lika bra som referensen, se figur 23.  

Poängen summeras längst ner i matrisen, där konceptet med högst jämförelsetal anses vara den 
bästa lösningen. Beslutsmatrisen sållade bort koncept 1 och 2, vilket betyder att koncept 3 
värderades som bästa koncept.     

 
Figur 23. Relativ beslutmatris  

 
 
Konceptval 
Utvärderingsprocessen resulterade till att koncept 3 blev vald till det koncept som BananaCharge 
beslöt att utveckla. Detta koncept uppfyllde kundkraven och ansåg ha bäst förutsättning att 
realisera och utveckla. Nästa steg var att utveckla konceptet. 

Elimineringsmatris för BananaCharge        
 
Elimineringskriterier: (+)=ja  (-)=nej   (?)=mer info krävs   (!)=kontrollera specifikationer 

Koncept  
 
 

Löser 
huvud 
problemet 

Har 
rimlig 
kostnad 

Säker 
inom 
ergonomi 

Uppfyller 
alla krav 

Realiserbar Passar 
målgrupp 

Kommentarer Beslut 

1 
 
 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
? 

 
+ 

 
+ 

Den är inte stöldsäker men kan 
vara något som kan modifieras  

 
? 

 
2 
 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
+ 

För dyr gentemot vad den 
erbjuder 

 
- 

 
3 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
? 

 
+ 

 
? 

Osäker ifall designen tilltalar 
målgruppen 

 
+ 

 

Kriterier W
Ideal 

(mobilequbes) Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3

Lättförståelig 4 0 1 0 0

Tidseffektiv användningsprocess 2 0 1 1 1

Tilltalande design 3 0 0 1 -1

Prisvärd 5 0 1 0 1

Anpassad för barn och rullstolsbundna 3 0 1 1 1

Platseffektiv (liten i storlek) 4 0 -1 -1 1

Batterikapacitet 5 0 -1 -1 -1

Miljövänlig 2 0 0 0 0

Stöldsäker 4 0 -1 0 0

Totalt 1 -1 6
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 5  KONCEPTUTVECKLING 
Efter att ha gjort en utvärdering av varje koncept, beslutade BananaCharge att gå vidare med 
koncept 3. Konceptet ska ligga till grund för den slutgiltiga produkten och all fokus lades på att 
utveckla det på bästa sätt, detta utfördes genom att analysera varje komponent och lista upp de 
problemområden som kunde förbättras.  

5.1 Transporteringsbanan 
Transporteringen syftar på den bana som nödladdaren glider genom och staplas i. 
Huvudfunktionen med transporteringsbanan är att ladda staplade nödladdare och transportera de 
till kunden på ett säkert sätt. I det här fallet är banan tänkt att vara en lång ihålig rektangulär 
bana, banan är tänkt att vara ungefär lika bred som batteriet för att se till att batteriet är i linje 
med induktionsplattan och inte hamnar utanför toleransområdet. 

Problemområden som noterats för transporteringsbanan:   
1. Banan måste utformas och dimensioneras så att den får plats med ett flertal batterier  
2. Banan skall helst dimensioneras utifrån standardkomponenter som redan finns på 

marknaden 
3. Banan skall vara designad så att Qi-plattan kan ladda batteriet inom toleransområdet 
4. Banan skall förhindra att batteriet roterar sig under transportering 

 
Batterikapacitet 
Batterikapaciteten (antalet batterier) var en viktig fråga och hade stor betydelse för vidare 
utformning av mekanismen, banan kunde inte göras längre eftersom att längden av banan var 
begränsad till den utformning och lutning som stationen och banan kunde ha utan att den 
överskred de nedlagda kraven på storlek och användarområde, för djupare analys se stycket 
”Ergonomi” och ”Dimensionering”.  Batterierna liggandes med längden uppåt (se högra bilden i 
figur 20) tog för mycket plats och en lösning blev att testa att ha de liggandes med bredden uppåt 
(d.v.s. rotera batterierna 90°). Genom att ändra utformningen fick banan plats med sju batterier 
istället för fem, dock så påverkade detta bredden på banan vilket gör att stationen blev bredare. 
Ett av kraven var att stationen inte får överstiga 50 cm i djup eller bredd och att den skall ha plats 
för en kabelmekanism, med modifiering av batteriplaceringen var det viktigt att se till att dessa 
krav fortfarande gällde, vilket kan ses i stycket ”dimensionering”.  
 
Standardiserade delar 
När beslutet om banans storlek blev tagen påbörjades en sökning på nätet för att hitta 
standardiserade delar som passade den bestämda storleken och kraven. Banan ska bestå av 
aluminium vilket kändes tillräckligt robust och flexibelt ifall den skulle skruvas fast i stationen.  
Tanken var att banan skulle vara en rektangulär rör vilket batterierna kunde glida in i, men efter 
närmare eftertanke och ett misslyckat försök att hitta rätt komponent bland återförsäljare togs 
beslutet att använda en U-profil istället. Fördelen är att en U-profil kan skruvas ihop med en 
platta, vilket gör det enklare att demontera vid en eventuell felsökning i banan d.v.s. om ett 
batteri fastnar eller ifall en Qi-platta skulle vara skadad.  En U-profil (Aluminium 6060 T6) 
hittades via Bergroups hemsida [2] i dimensionen 120 (A) x 60 (B) x 60 (B) x 5 (T1) (mm) se 
figur 24.  
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Figur 24. U-profil [3] 

 
Bilden demonstrerar dimensionen av en U-profil. Profilen blev överdelen för banan och en 
aluminiumplatta blev underdelen. Dessa monteras med hjälp av vinkelbeslag, skruv och mutter, 
se figur 25 och figur 45 i avsnittet ”Slutkoncept”.  

Induktionsplattor och modifikationer 
Eftersom att Qi-plattorna har känsliga toleranser var det viktigt att batterierna glider in och 
placeras inom dess toleransområde för att därmed kunna laddas. Batterierna är begränsade och 
kan endast laddas från en riktning d.v.s. framsidan som visas i figur 11. Detta begränsar kunden 
då batteriet endast kan återlämnas från en riktning ifall induktionsplattorna är placerade på en 
sida av spåret se figur 25.  

 

 
Figur 25. Då induktionsplattorna endast är placerade på ena sidan (vänstra bild) kan batteriet endast lämnas in 

enligt den högra bilden 
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För att åtgärda detta togs beslutet att placera induktionsplattor på båda sidorna av glidytan d.v.s. 
på aluminiumplattan samt U-profilen, en förklarande bild kan ses i figur 44 och 45 i avsnittet 
”slutkoncept”.  
Banorna är tänkta att vattenskäras för att ge plats åt induktionsplattorna som ritades ut med jämnt 
avstånd ifrån varandra. De utskurna hålen gör det möjligt för induktionstrålarna att nå batteriet.  
En plexiglasplatta (2mm tjockt) placerades ovanpå aluminiumspåret för att fästa 
induktionsplattorna på, samt för att skydda de mot skador. Ett spår för halvmånen kapades ut i 
U-profilen för att möjliggöra rotation, en demonstrerande bild visas i stycket ”slutkoncept”.   

5.2 Halvmåne 
Halvmånen är den mekanism som togs fram för att förse kunderna med batteriet. Denna 
utformades ungefär som en halvmåne. Den roterar runt batteriet för att separera ena batteriet från 
mängden samtidigt som den håller kvar nästkommande, se bilaga 6. 
 

Problemområden som noterats för halvmånen: 
1. Att minska kostnaden för mekanismen genom att simplifiera den (ej formsprutning, för 

dyrt).  
2. Att hitta en passande motor och dimensionera mekanismen så att den passar ihop med 

denna.  
 
Modifikationer 
Halvmånen i sig var nästan klar att tillverkas, den hade utformats utifrån de införskaffade 
batterierna, där tanken var att den skulle rotera kring batteriets bredd utan förhinder. Kravet var 
att halvmånen kan rotera utan att kollidera med batteriet, den skall istället klämma sig igenom 
två batterier för att separera dessa.  Utförliga beräkningar på hur halvmånen dimensionerats visas 
i avsnittet ”dimensionering”. Utformningen på halvmånen ändrades för att minimera 
tillverkningskostnaden. Första versionen av mekanismen var en tjock cirkulär platta med en 
tunnare utpressad båge längs utkanten, se bilaga 6. Tanken var att en tjockare cirkulär platta 
skulle ge plats åt en längre klämlängd och minimera risken för sättningar. Detta skapar dock 
problem vid tillverkning då en sådan mekanism måste formsprutas eller specialtillverkas av en 
återförsäljare vilket bidrar till dyr tillverkningskostnad.  
Efter dimensioneringsberäkningar visade sig att det tjockare skruvspåret inte är nödvändigt (se 
avsnittet ”dimensionering”) och en andra iteration av halvmånen gjordes där mekanismen fick en 
och samma tjocklek med en cirkulärbåge integrerat längst kanten. En sådan profil skulle kunna 
dragpressas och kapas från en hel aluminiumskiva vilket kunde minska på 
tillverkningskostnaden då ingen specialtillverkning eller formsprutning är nödvändigt, se figur 
47 i avsnittet ”slutkoncept”.  

En sista modifikation gjordes på halvmånen då placeringen av batterierna ändrades, dess 
rotationsaxel förflyttades och dess storlek ändrades eftersom att batterierna nu låg på längden 
(bredden uppåt), slutkonceptet visas i dimensioneringsavsnittet. 

5.3 Låsmekanism och återlämning 
Låsmekanismens syfte är att förhindra kunder från att kasta in okända föremål i 
transporteringsbanan. Mekanismen skall kunna känna igen batteriet och kunden för att öppna 
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luckan så att batteriet kan glida ner utan hinder. Designen på återlämningen skall vara så 
lättförståelig att en ovetandes person skall direkt förstå hur batteriet skall returneras, detta för att 
minimera användningsprocessen enligt kraven.  
Problemområden som noterats för låsmekanismen och återlämningen:  

1. Konstruktionen skall vara en låsfunktion som är billigt och enkelt att tillverka samt 
använda 

2. Luckan skall öppnas genom igenkänning av rätt batteri  
3. Att designa återlämningsmodulen och testa den för att hitta en så lättförståelig lösning 

som möjligt 
 
Låset 
För lösningen av låsmekanismen sållades de dyra och komplicerade lösningarna bort och kvar 
var lösningarna 1 och 2 från morfologiska matrisen. Lösning 2 var en solonoid (kabinett lås) vars 
uppgift var att trycka upp luckan vid låsning och dra ner luckan vid öppning. Denna lösning 
ansåg bra eftersom den var platseffektiv då det enda som krävdes var en solonoid och två 
gångjärn för att hålla luckan på plats. En liten marknadsundersökning gjordes för att hitta 
passande solonoider till mekanismen. Det visade sig att majoriteten av solonoiderna på 
marknaden hade en för kort utsträckning, dock hittades några enstaka som passande 
dimensionen. Nästa problem var att välja mellan en elektromagnetisk solonoid som trycker ut 
solonoiden med hjälp av fjäderkraft eller en så kallad ”push an pull” solonoid vilket trycker ut 
den när strömmen är på. Vid närmare eftertanke slopades ”push and pull” solonoiden eftersom 
att den behöver konstant ström för att hålla solonoiden uppe och detta kändes osäkert då den lätt 
kan kapas (t.ex. strömavbrott), vilket gör att luckan i sådana fall faller ner och gör det möjligt för 
folk att få tillgång till alla batterier i stationen. Den elektromagnetiska solonoiden med 
fjäderkraft kändes också osäkert då fjäderkraften är det enda som håller luckan uppe, vilket 
betyder att en person kunde med lite kraft tycka ner luckan och få ut ett eller flera batterier utan 
att behöva betala. Lösning 1 ansågs mest lämpad till slutkonceptet då den löser de problem som 
dök upp för solonoiderna. Lösning 1 är ett kuggspår som är kopplad till luckan och med hjälp av 
en motor och ett kugghjul rör sig luckan fram och tillbaka. Luckan hålls på sin plats med hjälp av 
U-profilen samt vinkelbeslag (se figur 43) och förhindrar folk från att öppna den utan tillgång. 
Dimensionering för rätt kuggstorlek samt motor gjordes vars beräkningar finns i avsnittet 
”dimensionering”. 

 
RFID/NFC 
För att göra det möjligt att igenkänna batterierna innan öppning placerades en RFID (radio 
frequency identification) sensor i återlämningsmodulen, vilket möjliggör registrering av batterier 
och kund, figur 26 visar hur sensorerna interagerar med varandra. 
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Figur 26. Bilden visar hur NFC-sensorn kommunicerar med RFID-sensorn 

 
En RFID sensor av ”state of the art” hittades på marknaden vars uppgift är att skanna NFC (near 
field communication) ”taggen” som placerats i batteriet. NFC:n placeras på ena sidan av batteriet 
vilket i normalt fall innebär att kunden blir begränsad att återlämna batteriet med NFC-senorn 
riktad mot RFID-sensorn. För att undvika detta placeras en RFID-sensor på vardera sidan om 
återlämningsmodulen vilket gör att kunden har valmöjligheten att placera batteriet i båda 
riktningarna. När sensorn känner av batteriet kommer luckan att öppna av sig självt och batteriet 
glider sakta men säkert ner i banan. En demonstrerande bild av återlämningen visas i avsnittet 
”slutkoncept”.  
 

Norman door  
En viktig del med återlämningsmodulen var att den skall vara så tydlig som möjligt och 
förhindra kunder att stoppa ner batteriet på längden (längsta sidan uppåtriktad). Batteriet skall 
annars kunna placeras på plats med baksidan och framsidan mot återlämningsmodulen (0° samt 
180°) och inte vara missvisande i designen, d.v.s. ingen Norman Door, se figur 27.  
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Figur 27. Norman door, design som tvingar folk att göra det motsatta än vad de egentligen skulle ha gjort 

 
En del koncept ritades upp som följer de bestämda kraven och består av så få komponenter som 
möjligt. Det viktiga här var att modulen blev en del av transporteringsbanan, d.v.s. att den kan 
vattenskäras ut ur aluminiumprofilen och att den är användarvänlig, d.v.s. plats för fingrar och 
tummen.  
 

Första konceptet är en W-formad modul med tak, se figur 28. Syftet med taket är att förhindra 
kunder från att stoppa ner batteriet på längden och den W-formade modulen gör att kunden har 
plats för fingrarna. RFID-sensorn placeras på vardera sidan om modulen för igenkänning av 
batteriet, vilket gör det möjligt för kunden att placera batteriet med fram eller baksida i modulen 
(180 grader).  
 

 
Figur 28. Återlämningsmodul 1 
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Det andra konceptet är en modul med en rörlig L-formad komponent med inbyggd RFID-sensor. 
Batteriet placeras mot modulen och trycker den L-formade komponenten så att den roterar och 
kapslar in batteriet, detta förhindrar kunderna från att placera batteriet på längden, se figur 29.  

 
Figur 29. Återlämningsmodul 2 

 
Det tredje konceptet är en modul som har en urgröpning formad som batteriet med lite marginal, 
se figur 30. Här slopades taklösningen och istället valde man att sätta RFID-sensorn en bit ifrån 
batteriet. Denna lösning gör att batteriet faller ner ifall den placeras på längden och kan därför 
inte registreras då dess NFC-sensor inte är linjerad med RFID-sensorn i modulen. Ett problem 
med detta koncept var den skräddarsydda utskjutningen vilket blir en kostnadsfråga då den inte 
är en del av transporteringsbanan (d.v.s. att den sticker ut en bit ifrån U-profilen). Alla koncept 
testades och analyserades under prototypfasen.  
 

 
Figur 30. Återlämningsmodul 3 

 

5.4 Design 
Avgränsningar på hållfasthet och dimensionering gjordes vad gäller stationens ”fasad” (d.v.s. 
höljet) istället lades främsta fokusen på designen. Här var det viktigt att stationen får en så 
tilltalad design som möjligt samtidigt som den är anpassad för alla ingående komponenter.  
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Problemområden som noterats för stationens design: 
1. Den måste ha en ergonomisk design som passar majoriteten av kunderna inklusive 

rullstolsbundna och barn 
2. Ha detaljer som knyts ihop med företaget och ger den en hög igenkänningsfaktor 

 
Ergonomi  
Ergonomin är en viktig del av designen på stationen och kundupplevelsen. Det var viktigt att 
minimera fysiskt ansträngning på kunden vid användning av stationen, då den skall vara 
anpassad för barn och rullstolsbundna samt 95 percentilen var det viktigt att hitta en balans i 
designen som passade båda grupperna. En ergonomibok [4] användes för att säkerställa att rätt 
mått sattes vid designandet av stationen. Medelvärdet för armbågshöjd för män och kvinnor 
inom 95 percentilen beräknades till 1156 mm, vilket anses vara mest ergonomisk för 
genomsnittet och blev ett ungefärligt mått på vart återlämningsmodulen bör placeras. 
Medelvärdet till från fot till höjden av fingertopparna för 95 percentilen beräknades till 654 mm 
och blev ett ungefärligt mått på vart mottagningsluckan skall placeras. För rullstolsbundna ligger 
arbetshöjden mellan 750-800 mm där maximala räckhöjden ligger på 1200 mm enligt säkra 
källor [5]. Slutsatsen blev att mottagningsluckan och återlämningsmodulen bör ligga mellan 
intervallet 650 - 1200 mm.  

 
Mood board 
Mood board är en metod som används inom design där ett collage av bilder samlas för att 
presentera den känsla som en produkt skall förmedla till kunden. I det här fallet gjordes en mood 
board till BananaCharge, se figur 31, för att förmedla vilken känsla slutkonceptet bör ge. De 
olika bilderna slogs ihop för att beskriva hur slutdesignen bör interagera med kunden.  
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Figur 31. Mood board till design av stationen 

 
Varje bild samspelar med designen på sitt unika sätt, i text kan designen beskrivas som ” En 
igenkännbar design som tydligt visar att den drivs på grön energi, ytan har en mjuk 
metallisk textur och är simpel samt ergonomisk i sin form”. 

5.5 Prototyp 
En funktionsmodell för mekanismen gjordes med strävan att upptäcka de fel som annars inte är 
självklara, alla fel modifieras och undersöks under projektets gång. Funktionsmodellen blev 
tillverkad av plexiglas som var mer tillgängligt och billigare alternativ än aluminium vid 
tillfället, modellen bearbetades med de verktyg som fanns tillgängligt i prototypverkstan. Med 
hjälp av CAD gjordes en modifierad modell vilket stämde överens med slutproduktens mått, 
modellen skars sedan ut med en laserskärare, se figur 32. 



2016-05-27 
 

  
 

32 

 
Figur 32. Den utskurna aluminiumprofilen i plexiglas 

 
När profilen var utskuren placerades batteriet i spåret för att försäkra att måtten stämde och ifall 
eventuella fel hade skett under laserskärningen. Då allt verkade stämma gjordes en markering av 
batteriernas position i spåret där induktionshålen bör placeras. En ytterligare iteration gjordes i 
CAD där hålens position togs med och skars därefter ut med hjälp av laserskäraren. När allt 
stämde limmades profilen ihop med superlim. En plexiglasplatta som skall föreställa den 
aluminiumplatta vilket profilen fäst mot skars ut och monterades ihop med profilen, se figur 33. 
 

 
Figur 33. Profilen hopskruvad med glidplattan med hjälp av vinkelbeslag 

 

Måtten på den utskurna profilen stämde överens med det verkliga måttet förutom i dess längd 
som var snäppet kortare och tjocklek som var tunnare, då tjockare plexiglas var dyrare och 
tvungen att beställas. Profilen fastmonterades på den utskurna plattan och lutades mot ett 
skräddarsytt stöd av trä (se figur 34) med en viss lutning.  
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Figur 34. Prototypen i form av funktionsmodell 

 
Plexiglasskivor på 2 mm införskaffades och kapades för att sedan placeras över hålen på 
profilens undersida och plattans ovansida dit induktionsplattorna fäst, se figur 35. Efter 
testomgångar visade det sig att en lutning på 60° verkade rimligt för att transportera batterierna 
med säker hastighet, en mer djupgående beräkning på detta visas i avsnittet ”dimensionering”. 
En färdigmonterad funktionsmodell visas i figur 35 med återlämningsmodulen fastmonterad på 
toppen.  

 
Figur 35. Visar transportbanan uppifrån och den 2mm tjocka plexiglaset som placerats över Qi-plattorna 

 
Förändringar 
Resultatet efter ett antal testomgångar med prototypen tillsammans med motorn och batterier 
visade att batterierna, trots lutning, glider för fort i banan. För att skapa mer friktion i banan och 
därmed minska på glidhastighet användes gummitejp som tejpades längst spåret, se figur 35 
ovan, detta ökade friktionen mellan batteriet och banan.  

Ett annat problem som uppmärksammades var den att batteriet roterar minimalt då den glider i 
spåret, problematiken var att batterierna staplades snett efter varandra vilket gjorde att mer än 
hälften av batterierna hamnade utanför induktionsplattornas toleransområde och kunde därför 
inte laddas. Batteriet hade en 5 mm marginal för spelrum längst banans sida, vilket visade sig 
vara för mycket. Själva batteriet är 105 mm lång och banans bredd längs spåret var 110 mm, 
detta modifierades genom att kapa ut 2 mm tjockt plexiglas i rätt längder och placera in dessa på 
vardera sidan i U-profilen, detta förhindrade batterierna från att rotera i spåret och såg till att de 
hamna i linje med induktionsplattorna, se figur 35. 
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De tre koncepten på återlämningsmodulerna frästes ut och testades på kunder. I figur 36 nedan 
demonstreras användningen av modulerna. Syftet från testomgångarna var att ge en helhetsbild 
på användarvänlighet och problemområden. 
  

 
Figur 36. Återlämningsmodul 1,3 och 2 (från vänster) 

 

Det visade sig att koncept 1 var det koncept som verkade mest förståelig bland kunderna och 
följde de bestämda kraven fullt ut. Koncept 1 användes på KEXPO 2016 för att testas på ett 
flertal personer, det visade sig att majoriteten av användarna visste hur återlämningen skulle gå 
till, vilket var ett lyckat resultat. Tiden det tog för att förstå hur batteriet skall återlämnas 
beräknades till max fem sekunder. Ett problem som uppmärksammades för koncept 1 var taket 
på modulen, där det fanns en liten marginal att med kraft trycka in batteriet ståendes (fel 
riktning) i spåret. Materialet som användes kunde vara en av anledningarna till detta, då 
materialet till funktionsmodellen för var rätt så flexibelt (skumplast inte är lika styv som 
aluminium). Vid djupare analys visade det sig att oavsett vilket material som används så fanns 
det utrymme för batteriet att rotera i modulen och ligga ståendes i modulen. Problemet löstes 
genom att runda av det vinkelräta taket en bit, vilket demonstreras i figur 37. 
 

 
Figur 37. Test med avrundning i form av linjal i försök av att placera in batteriet ståendes 
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Ett annat problem som noterades var stationens design, se figur 38, där fötterna kolliderade med 
stationens stomme nertill samt att bysten skärs in i stommen vid återlämning (särskilt för 
kvinnor) dessa åtgärder löstes genom att återigen använda ergonomi. Medelvärdet på fotlängden 
för 95 percentilen beräknades till 278 mm, eftersom att inte hela fotlängden är i kontakt med 
stommen så uppskattades det att stommens nedre del bör ge plats åt ett utrymme på 2/3 av 
fotlängden, d.v.s. 185 mm, där fötterna kunde vara utan att kollidera med stationen.  

Automatens övre yta kapades för att lösa problemet med inskärningen av bysten mot stommen. 
Den övre ytan blev istället ett lutande plan som även förhindrar folk från att sätta sig på 
automaten. Dessa korrigeringar gjordes med hänsyn till de ingående delarna i automaten, för att 
ge plats åt alla mekanismer och komponenter i stationen. Den slutgiltiga designen finns med i 
avsnittet ”slutkoncept”.   

                  
Figur 38. Stationen i form av kartong 
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6  SLUTKONCEPT 
Efter modifieringar och förfiningar blev slutkonceptet BananaCharge (first iteration). Tanken 
med slutprodukten är att användaren har möjlighet att hyra eller köpa ett batteri använda den 
några timmar och returnera den vid närmaste station. Vid returnering skall kunden på ett enkelt 
sätt returnera batteriet där stationen registrerar den och öppnar återlämningsluckan för att 
glida ner batteriet långsamt i slussen där den laddar. Stationen är designad på ett sätt som gör 
det enkelt för rullstolsbundna och barn att även använda tjänsten. En slutrendering på stationen 
visas i figur 39 – 49. 

6.1 BananaCharge 
Den slutgiltiga produkten ”BananaCharge” visas i figur 39. På bilden syns de tydliga 
modifikationer som gjorts på stationen, d.v.s. utrymme för fötter och en lutande överdel dit 
skärmen är fastmonterad.  Stationen består av tre återlämningsfack (bakom skärmen) där de 
tillsammans får plats med 21 batterier och ett större fack nertill där kunden kan plocka ut sitt 
fulladdade batteri vid hyrning. Stationens hölje består av två detaljer i aluminium, den första är 
överdelen (den gröna i bild) där alla ingående delar är monterade och även facken befinner sig. 
Den andra detaljen är underdelen (den gula i bild), stationens ben, den håller stationen på plats 
och kan monteras fast i marken för att undvika att någon tippar över den. De två detaljerna kan 
tas isär och därmed bara använda överdelen av stationen till att montera den mot en vägg ifall det 
skulle behövas. Färgerna och formen är inspirerad från moodboarden, formvariationen och 
strukturvariationen som gjorts tidigare under projektets gång. Den gröna färgen skall ge inslag av 
grön energi samtidigt som i kombination med den gula färgen ger inslag av en banan. Dessa 
färger används för att de tydligt ger en igenkänningsfaktor till företaget och produkten.  

 

 

Figur 39. En enkel rendering på stationen 
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I figur 40 demonstreras stationens mått och hur dessa mått följer de ergonomiska kraven som 
tidigare sattes under projektets gång. I den vänstra bilden är profilen på stationen måttsatt, 
utrymme för fötterna samt en lutning på överdelen har utförts, stationen har en återlämningshöjd 
på cirka 115 cm. I den högra bilden visas stationen framifrån, mottagningsluckan hamna på en 
höjd på cirka 41 cm och stationens bredd blev 50 cm.  
 
 

 
Figur 40. Visar måtten på stationen och hur den anpassats till kraven 

 
I figur 41 visas hur stationens övre del har kapats ut för att ge plats åt transportbanan 
(aluminiumprofilen), tre led-lampor har lagts till på profilen för att indikera till kunden vilken 
sluss som är ledig vid återlämning. Belysning i form av en LED-lampa är placerad i 
aluminiumprofilens tak och belyser upp användarområdet då kunden återlämnar ett batteri.  
 

 

Figur 41. Feedback till kunden i form av ljud och ljus 
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I figur 42 visas även hur återlämningsmodulen fungerar och hur taket på modulen förhindrar 
kunden från att placera in batteriet i fel riktning. Då RFID-sensorn känner av batteriet öppnas 
luckan (se figur 41) och kunden får en konfirmation att batteriet är returnerad. 
 

 
Figur 42. Den vänstra bilden demonstrerar hur batteriet återlämnas och den högra bilden visar det motsatta 

 
Luckans funktion demonstreras i figur 43 då den efter registrering av rätt batteri/kund öppnas 
med hjälp av ett kugghjul, kuggspår och motor. Motorn som används till luckan är en DC-motor 
och dimensionering för den momentkraft som motorn kräver beräknas i avsnittet 
”Dimensionering”. Kugghjulet är fäst vid motorn och när motorn sätts igång börjar kugghjulet 
att rotera, vid rotation kommer kugghjulet i kontakt med kuggspåret som är fastmonterad i 
luckan och drar då bak luckan så att batteriet kan glida ner, se sprängskiss i bilaga 7. Då batteriet 
fallit ner roterar motorn åt motsatt riktning för att återigen stänga luckan. När luckan är stängd 
hamnar den i en urgröpning i aluminiumprofilen som tillsammans med ett vinkelbeslag håller 
luckan på plats och skyddar den mot eventuella påtryckningar (momentkraft).  
 

 

Figur 43. Låsmekanismen och hur den med hjälp av kugg och motor öppnar luckan 

 
Figurerna 44-45 visar hur transportbanan ser ut framifrån och bakifrån, induktionsplattorna, 
halvmånen, skruvar och motor är inte med i bilden. Profilen och dess platta vattenskärs och 
formar ut halvmånens spår, återlämningsmodulen och induktionsplattorna. Plexiglasdelarna 
kapas ut och placeras i transportbanan som sedan monteras ihop med hjälp av vinkelbeslag och 
skruvar. Det var viktigt att batterierna kan laddas från båda hållen i transportbanan därför 
placerades induktionsplattor på fram och baksidan (svarta håligheterna i bilden).  
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Figur 44. Mekanismen framifrån 

 

 

Figur 45. Mekanismen bakifrån 

I figur 47 demonstreras halvmånen, som är kopplad till en sättskruv (nav) vilket är kopplad till 
en stegmotor. Mellan stegmotorn och sättskruven finns en fästbricka vilket är tänkt att skruvas 
fast inne i stationen, eventuellt en aluminiumbricka. En bild från funktionsmodellen 
demonstrerar hur fästbrickan monteras fast, se figur 46. 
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Figur 46. Fästskruven hopskruvad i stödet 

 
När motorn är på plats skjuts transportbanan mot den så att de tangerar, se figur 48. Vid hyrning 
sätts motorn igång och börjar rotera halvmånen så att ett batteri kan släppas ut till kunden, se 
figur 49.    
 

 

Figur 47. Halvmånen utifrån, kopplad till motorn  

 

 
Figur 48. En demonstration på hur transportbanan tangerar med motorn 
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Figur 49. Halvmånen inifrån 

 
Slutkonceptets komponenter är dimensionerade enligt de beräkningar som utförts under avsnittet 
”dimenionering”. I nästkommande del listas alla ingående komponenter upp tillsammans med 
BananaCharges egentillverkade komponenters tillverkningsmetod.  

6.2 Komponenter och montering 
Monteringen av funktionsmodellen visade inga stora svårigheter, detta gav slutsatsen att en 
fullskalig produkt är möjlig att tillverka med en duglig monteringstid ifall alla verktyg finns 
tillhanda. Det enda problemet som upptäcktes under monteringsprocessen var den av motorn, 
vilket tog lite tid att montera och få på rätt position. Monteringsanvisningen för mekanismen 
visas i form av en sprängskiss, se bilaga 7. Alla ingående komponenter namngavs och 
refererades till sprängskissen i tabell 1, skruvar och muttrar togs inte med i sprängskissen för att 
undvika en kluddig bild.  

 
 

Tabell 1. Ingående komponenter för mekanismen 

Nummer Komponent Antal Kommentar 

1 12 V stegmotor 1 För att rotera 
halvmånen 

2 Beslag 1 För att hålla motorn 
på plats 

3 Sättskruv (nav) 1 För att skruva fast 
halvmånen på motorn 

4 Halvmånen 1 För att flytta på 
batteriet 

5 U-profil 1 Transportbanans övre 
del 

6 Led lampa 1 För att ge feedback till 
kunden 

7 Triangeltäcke 1 För att täcka RFID-
sensorn 
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8 Glidplatta 1 1 Glidplatta som 
limmas mot U-profil 

9 Sidovägg (lång) 1 Sidovägg som limmas 
på sidan av U-profil 

10 Sidovägg (kort) 1 Sidovägg som limmas 
på sidan av U-profil 

11 Glidplatta 2 1 Glidplatta som 
limmas på plattan 

12 Glidplatta 3 1 Glidplatta som 
limmas på plattan 

13 Platta  1 Plattan som skruvas 
fast mot profilen 

14 Lucka 1 Luckan för att släppa 
in batterierna 

15 Kuggspår 1 Kuggspår som sitter 
fast på luckan 

16 Kugghjul 1 Kugghjul som rör sig 
med hjälp av motorn 

17 Kugghjulsplatta 1 Plattan där motorn för 
kugghjulet sitter fast 

18 DC-motor 1 Motorn som öppnar 
luckan 

19 vinkelbeslag 9 Enkelt 
möbelvinkelbeslag 
som monteras med 4 
mm skruvar 

6.3 Tillverkning och material 
Rådfrågning gjordes för att säkerställa de osäkra delarna inom tillverkningsprocessen, bland 
annat kontaktades Stockholms vattenskärning AB som har 26 års erfarenhet inom 
vattenskärning, mekanik och svets, samt Kioskomatic AB som har erfarenhet inom tillverkning 
av automater. I tabell 2 listas BananaCharges egna komponenter upp samt dess 
tillverkningsprocess. 
 

Tabell 2. Material och tillverkningsmetod 
Komponenter  Material  Tillverkningsmetod 
U-profil Aluminium  Vattenskärning, borrning, 

försänkning  

Platta Aluminium  Vattenskärning, borrning, 
försänkning  

Glidplatta Plexiglas Laserskärning 

Sidovägg  Plexiglas  Laserskärning 
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Triangeltäcke (för RFID) plexiglas Laserskärning 

Luckan  plexiglas Laserskärning  

Halvmåne Aluminium  Dragpressning, kapning, 
borrning, gängning 

Kugghjulsplatta  Aluminium  Kapning, borrning, 
försänkning 

 

6.4 Kostnadskalkyl 
En förfinad kostnadskalkyl gjordes på stationen och dess mekanism, varje delkomponent radades 
upp och kalkylerades till en totalsumma. För varje komponent nämns antal, pris och 
återförsäljare, detta gav en total materialkostnad för stationen. Materialkostnaden multipliceras 
med tre för att få ut en ungefärlig kostnad för tillverkningen enligt 1-3-9 metoden [6], det visade 
sig att tillverkningskostnaden hamnade på cirka 48000 kr (cirka 36000 utan moms), vilket var 
mer än önskat. Bilaga 8 visar tillverkningskostnaden mer detaljerat. Små kostnader som t.ex. 
skruvar och muttrar togs inte med i kalkylen eftersom att de är få i antal samt lågt i pris jämfört 
med resterande.  
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7  DIMENSIONERING 
Detta avsnitt går igenom dimensioneringar och beräkningar för den slutgiltiga produkten. 
Avsnittet går styckvis igenom hur de egentillverkade komponenterna dimensionerats och 
utformats för att samtidigt följa de krav och önskemål som sattes i början av arbetet. Här utförs 
beräkningar på halvmånen, transporteringsbanan och låsmekanismen. Beräkningarna utfördes 
bland annat med hjälp av formelsamlingar från handböcker men även via formler utdragna från 
nätet. Resultaten från beräkningarna granskas och diskuteras nästkommande avsnitt, 
”diskussion och vidareutveckling”.   

7.1 Beräkningar på halvmånen och transportbanan 
En mer djupgående dimensionering av halvmånen påbörjades efter att ha åtgärdat de fel som 
dykt upp under testförsöken. Den totala kraftresultanten från batterierna i banan skall räknas ut 
för att säkerställa att motorn som används klarar av denna belastning. En kraftfriläggning på ett 
batteri i banan ritades och kan ses i figur 50 nedan. 

 
 

 

Figur 50. Kraftfriläggning på batteriet 

I figuren visar respektive krafts riktning i banan (storleken är inte skalenligt), där FG är batteriets 
tyngdkraft, FH är den horisontella kraften från batteriet i banans riktning, N är normalkraften 
från banan och FF är skapta friktionskraften. Inför beräkningarna listas alla givna värden upp i 
tabell 3, där 𝝁 är banans friktionskraft (gummi), g är gravitationskonstanten, 𝜶 är banans lutning 
och m är massan på batteriet. 
 

Tabell 3. Parametrar och värden till friläggningen  
Parametrar m (kilo) g (Nm2/kg2) 𝜶 (grader) 𝝁 
Värden 0,150 9,81 60° 0,735 
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Då friläggningen var utförd kunde den horisontella kraften från ett batteri samt normalkraften 
beräknas fram via 

    !!FH =mg ⋅sinα ⇒ FH =1,27  N     1 

!!N =mg ⋅cosα ⇒N =0,735  N    2 

och friktionskraften beräknades fram enligt 

!!FF =N ⋅µ⇒ FF =0,54N.     3 

Slutligen beräknas kraftresultanten Fres genom att ta skillnaden mellan horisontella kraften och 
friktionskraften enligt  

!!Fres = FH −FF ⇒ Fres =0,73N.     4 

Den resulterande kraften multiplicerades med antalet batterier i en transporteringsbana för att få 
den totala radiella kraften som halvmånen utsätts för, detta gjordes enligt 

!!Ftot = Fres ⋅7⇒ Ftot =5,11  N.     5 

Den utvalda motorn till halvmånen kunde nu väljas, med en säkerhetsfaktor på 3 innebar det att 
motorn skall kunna hantera en radiell kraft på minst 15 N. Motorn som valdes vart en bipolär 
stegmotor vilket maximalt kan hantera en radiell kraft på 98,1 N. Eftersom att motorn var relativt 
billig så ansågs den duga gott och väl för användning.   
 

Transporteringsbanan 
Transporteringsbanan består av standardiserade delar och valet blev att inte göra djupare 
dimensioneringsanalys på denna då den enligt tillverkare bör hålla måttet så länge de givna 
kraven för materialet följs (aluminium AW 6082-T4). Det som granskades var de olika 
lutningarna för banan, där inspekterades hur batteriets glidhastighet ändras vid respektive 
lutning. Sträckan för banan togs fram till 0,619 meter och användes för att räkna ut tiden t det tar 
för ett batteri att gå från återlämningsmodulen till kollision med halvmånen. Beräkningen 
börjades genom att räkna ut resultantkraften för respektive vinkel (30°- 80°), därefter beräknas 
accelerationen för respektive vinkel med hjälp av Newtons andra lag och formeln kunde skrivas 
till 

!
F = Fres =ma⇒ak =

Fresk
m

 !!30°≤ k ≤80°    6  

Nästa steg var att med hjälp av den givna sträckan och den beräknade accelerationen a ta fram 
tiden t, detta gjordes med formeln för linjär konstant rörelse där ursprungshastighet v0 är lika 
med noll. Formeln kunde skrivas till 

!!
s = at

2

2 ⇒ tk =
s ⋅2
ak

   !!30°≤ k ≤80°    7 

Den uträknade tiden vid respektive vinkel plottades i ett diagram, där varje punkt är tiden med 
avseende på vinkeln (lutningen), se bilaga 9. 
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Skjuvhållfasthet  
Halvmånens skjuvhållfasthet beräknades för att säkerställa att den klarar av tyngden av de 
staplade batterierna. I funktionsmodellen användes tre spårskruvar för att montera ihop 
halvmånen med ett nav, vilket är fastmonterad i motorn. Halvmånen och navet är fastklämda 
med tre helgängade spårskruvar (metrisk grovgänga) och en mutter för varje skruv. Halvmånen i 
funktionsmodellen är en 3D-printad detalj i materialet PLA (sorts termoplast). I slutprodukten 
kommer halvmånen vara tillverkad i dragpressad aluminium då den har högre elasticitetsmodul 
och skjuvmodul än PLA [8]. Inga större beräkningar utfördes på hållfastheten för halvmånen till 
funktionsmodellen, däremot beräknades hållfastheten på slutproduktens halvmåne, för att 
säkerställa att inga större deformationer uppstår. Halvmånen är mest känslig för deformation vid 
den klämda ytan, d.v.s. mellan navet och halvmånen. Den radiella kraften som halvmånen utsätts 
för Ftot beräknades i ekvation 6 till 5,11 N, nästa steg var att beräkna inspänningskraften Fi som 
en skruv bidrar med i det klämda området. I tabell 4 listas skruvens givna dimensioner.  
 

Tabell 4. Skruvens givna dimensioner  

Skruvtyp M5  
DIN 84  

(ISO 1207) 
[mm] 

Ytterdiameter (dy) 5 

Innerdiameter (di) 4,134 

Hållfasthetsklass 8.8 

Gänglängd (L) 20 

 

I tabell 4 ovan benämns hållfasthetsklass, där talet före punkten anger 1/100 av brottgräns i 
N/mm2 och talet efter punkten anger 1/10 av det procentuella förhållandet mellan sträckgräns 
och brottgräns. I det här fallet är brottgränsen 800 N/mm2 och sträckgränsen 640 N/mm2 för 
skruven. Skruvar marknadsförs vanligen i hållfasthetsklass 8.8 men förekommer även i klasser 
som 10.9 och 12.9, för att vara på den säkra sidan användes 8.8 till beräkningen av 
förspänningen. Förspänningen av skruvar bör ligga mellan ca 70 - 80 % av sträckgränsen [9], av 
säkerhetsskäl användes det minsta värdet d.v.s. 70 % för att beräkna spänningskraften enligt 

!!σ i =0,7xσ s ⇒σ i =560  N/mm2.    8 

Då förspänningen för skruven beräknats kunde skruvens inspänningskraft Fi tas fram enligt 
formeln för inspänd skruv 

!
σ i =

Fi
Ai       9

 

Där Ai är den inspända arean i skruvens kärnsektion. Den inspända arean beräknas med hjälp av 
innerdiametern för skruven enligt 

!!
Ai =

di
2

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟

2

π ⇒ Ai =
4,1342
4 π ⇒ Ai =13,422mm2.   10 

Med hjälp av ekvation 9 kan inspänningskraften från en skruv beräknas till 
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!!σ i × Ai = Fi ⇒ Fi =560×13,422⇒ Fi =7,52  kN.   11 

Då inspänningskraften från en skruv var given kunde de sammanfogade komponenternas statiska 
skjuvhållfasthet (den minsta kraft som behövs för att skjuva materialet) beräknas, se figur 51.  
 

 
Figur 51. Den beräknade skjuvkraften (grön), klämkraften (blå) och glidfriktionen (gul) demonstreras i bilden 

 
För att beräkna den statiska sjuvhållfastheten behöver de sammanfogade komponenternas 
glidfriktion tas fram. Den friktion som efter montering bidrar till de sammanfogade 
komponenternas skjuvhållfasthet kallas glidfriktion, en allt för låg glidfriktion kan bidra till en 
låg skjuvhållfasthet trots en relativ hög klämkraft. Navet och halvmånen består båda av 
aluminium och glidfriktionen mellan aluminium tas fram ur figur 52 till 0,19 (minsta värdet).  

 

Figur 52. Den statiska glidfriktionen för aluminium valdes från tabellen [10] 

Detta värde är ett ungefärligt värde på glidfriktionen som annars kan variera beroende på 
hårdheten (HB) och strukturen av materialet, men för denna beräkning uppskattas det ligga på 
ungefär 0,19. Med glidfriktionen givet kan skjuvkraften beräknas enligt  
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!
Fskjuv = µN

     12
 

där µ  är glidfriktionen och N är totala klämkraften från alla skruvar  

!!N = Fi ×3⇒N =22,6  kN.    13 

Skjuvkraften (skjuvhållfastheten) beräknas fram enligt ekvation 12 till  

!!Fskjuv =0,19×22,6⇒ Fskjuv = 4,29  kN.    14 

Då den totala radiella kraften på halvmånen Ftot var 5,11 N så ansågs skruvarnas skjuvhållfasthet 
duga gott och väl för att hålla ihop de sammanfogade komponenterna, då den påverkade kraften 
från batterierna är 0,1 procent av den maximalt tillåtna skjuvkraften.  

Hålplantryck 
Vid åtdragning av komponenterna kan inspänningskraften orsaka ett så högt tryck så att godset 
plastisk deformeras under skruvskallen, detta tryck kallas hålplantryck. Trycket beräknas genom 
formeln  

!!
Ph =

4×Fi
π d2

2 −d1
2( )      15

 

där d2 är tryckytans ytterdiameter och d1 tryckytans innerdiameter (håldiameter), se figur 53.  
 

 
Figur 53. Storlek på den använda skruven [11] 

 

I det här fallet är d2 8,5 mm och d1 5 mm, med alla värden givna kan hålplantrycket beräknas till 

!!
Ph =

4x7520
π 8,52 −52( )⇒ Ph =203  N/mm2.    16 

I figur 54 visas max tillåtna hålplantrycket för respektive materialgrupp, för aluminiumprofilen 
undersöks gruppen ”smidbara aluminiumlegeringar”. Ett hålplantryck som överskrider 
underlagets sträckgräns bidrar till att materialet deformeras plastiskt, detta bör undvikas då det 
bidrar till sättningar och försämrad förspänningskraft. 
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Figur 54. Tillåten hålplantryck för respektive materialgrupp [12] 

 
För att minimera hålplantrycket kan en bricka användas mellan skruven och underlaget, brickan 
gör att klämkraften fördelas över ett större område och därmed minskar trycket, en förenklad 
form kan skrivas som  

 

!!
Ph =

4×Fi
π D2 −d1

2( )       17 

där D är brickans ytterdiameter och substitueras mot skruvhuvudets ytterdiameter d2. I det här 
fallet används en bricka för en M5 skruv vilket har en ytterdiameter D på 10 mm. Nu kan det nya 
hålplanstrycket beräknas med hjälp av ekvation 17 till  
 

!!
Ph =

4×Fi
π D2 −d1

2( )⇒ Ph =
4×7520

π 102 −52( )⇒ Ph =128N/mm2.  18 

 
Med ett ungefärligt värde på hålplantrycket blev slutsatsen att aluminiumlegeringen AW 6082 
T6 (AlMgSi1) bör användas, vilket ger en säkerhet på cirka 1,6 mot den tillåtna sträckgränsen, se 
figur 55.  

7.2 Låsmekanismen 
Låsmekanismens funktion är att kunna flyttas linjärt medan batteriet är placerad på luckan och 
skall klara av en kraft på 500 N (d.v.s. en belastning på 50 kg) när den är låst, vilket ansågs vara 
en hög men rimlig säkerhetsfaktor. Detta motsvarar belastningen av någon som försöker trycka 
ner luckan med överdriven kraft, detta testades mot en våg placerad på samma höjd som luckan. 
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Dimensioneringen av luckan utfördes genom att anse luckan som en fastinspänd balk där luckan 
hålls på plats med hjälp av aluminiumprofilen samt ett vinkelbeslag, se figur 44.  

Vinkelbeslaget och luckans hål motverkar det moment som uppstår då en belastning sker. Det 
maximala påverkade yttrycket på luckan beräknades till 10,8 MPa, vilket låg under den tillåtna 
sträckgränsen som var 37,9 MPa. Detta innebär att luckan kommer att böjas, men inte 
deformeras. Beräkningarna utfördes med hjälp av ”solid edge”, se bilaga 10, där punkterna 
föreställer det inspända området och pilarna demonstrerar den belastning som luckan utsätts för.  
Motor 
En beräkning utfördes för att välja rätt motor till luckan, denna motor ska driva luckan fram och 
tillbaka samtidigt som ett batteri är placerat i facket. Eftersom utrymmet är begränsat sållas stora 
motorer och kuggar bort, se figur 55.  
 

 
Figur 55. Det begränsade utrymmet för motorn 

 
I tabell 5 listas alla givna värden till beräkningen av kraftjämvikten mellan kugghjul och luckan. 
För att se till att kugghjulet hittar en passande motor utförs en beräkning för att få fram det 
minimala momentet som motorn kräver för att kunna flytta luckan.  

 
Tabell 5. Givna värden till beräkningen av det krävda momentet 

Parametrar 𝝁 F1 (N) d1/d2 (m) r (m) 

värden 0,4 1,472 0,0165/0,0165 0,0075 

 
I tabellen ovan listas samtliga givna värden för att kunna utföra momentberäkningen för motorn, 
därµ  är friktionskoefficienten mellan batteriet (plast) och underlaget (plexiglas) samt mellan 
vinkelbeslaget (metall) och underlaget (plexiglas) [13]. F1 är tyngdkraften av ett batteri (0,150 
kg) när det står i facket vertikalt, och r är radien av det förvalda kugghjulet. Parametern d1 är 
avståndet från tyngdkraften F1 till aluminiumprofilens urgröpning (momentaxeln) och d2 är 
avståndet från vinkelbeslagets reaktionskraft F2 till aluminiumprofilens urgröpning 
(momentaxel). En kraftjämvikt ritas upp för att ge en mer förståelig bild av scenariot, här tas 
även friktionskrafter med, se figur 56.  
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Figur 56. Kraftjämvikten visar reaktionskraften (F2), tyngdkraften (F1), friktionskraften (𝜇F1 och 𝜇F2) och 

dragkraften (FR) för scenariot 

 
 

Med kraftjämvikten uppritad kan beräkningen av vinkelbeslagets reaktionskraft F2 och 
kugghjulets linjära dragkraft FR beräknas. F2 beräknas med hjälp av momentjämvikten   

!!F2d2 = F1d1 ,      19 

eftersom avståndet från momentaxeln till respektive kraft är lika långa blir reaktionskraften F2 
lika stor som kraften F1 d.v.s. 1,472 N. Den linjära dragkraften från kugghjulet (den dragkraft 
kugghjulet måste generera för att flytta luckan) beräknas till  

!!FR = µ F1 +F2( )⇒ FR =0,4×2×1,472⇒ FR ≈1,18N,    20 

vilket betyder att dragkraften från kugghjulet måste vara större än 1,18 N för att luckan skall 
flytta på sig och därmed öppnas. Med hjälp av kugghjulets radie kan det minst krävande 
momentkraften från motorn beräknas till 

!!Mmotor = r ×FR ⇒Mmotor ≈0,0089  Nm.   21 

Den använda motorn måste minst kunna producera en momentkraft på 0,0089 Nm, en passande 
motor hittades och dess specifikationer visas i figur 57. 

 

 
Figur 57. Motorns specifikationer [14] 

 

Motorn som används har en ”holding torque” (hållmoment) på ca 0,3 Nm (!g ⋅cm  till Nm), vilket 
är det högsta moment som motorn kan prestera. När motorn börjar rotera påbörjas vridmomentet, 
vilket brukar vara ca 20 % lägre än hållmomentet [15], trots denna minskning duger motorn gott 
och väl för användning då det minimala vridmomentet som behövs är 0,0089 Nm. Motorn har en 
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stegvinkel på 18°, det vill säga att motorn roterar 18° vid varje steg och därmed tar det motorn 
20 steg för att slutföra ett varv (360°). Ett steg utförs då motorn får en puls (elektrisk signal), 
antalet pulser som motorn får in per sekund brukar anges som ”pulses per second” (pps) vilket är 
800 pps för denna motor. Antalet pulser kan programmeras in för att ändra varvtalet på motorn, 
vilket utfördes under projektets gång. Med hjälp av stegvinkeln och antalet elektriska signaler 
per sekund (pps) kan motorns maximala varvfrekvens (rpm) beräknas. Först skrivs vinkeln om 
till radianer där  

!
1° = 2π

360 rad      22 

18° blir alltså  

!
18× 2π

360 =0,315  rad.     23 

Då motorn maximalt kan ge 800 pps och en pps ger 18° kan vinkelhastigheten beräknas till  

!ωmax =0,315×800⇒ω =252  rad/s,    24 

vinkelhastigheten kan sedan omvandlas till varv per minut genom  

!!
nmax =

ωmax
2π ×60⇒nmax ≈2400  rpm.    25 

Motorns utväxling (”gear ratio”) är 1/30 vilket betyder att nmax blir  

!!
nmax =

2400
30 ⇒nmax =80  rpm,    26 

därmed är motorns maximala varvfrekvens 80 rpm. 

 
Tillåten flankpåkänning och yttryck  
Den tillåtna flankpåkänningen och yttrycket (enligt Hertz) beräknas för att ta reda på ifall kuggen 
är rätt dimensionerad för låsmekanismen. I tabell 6 listas de givna värdena upp där !ZM  är 

materialfaktorn för stål och !Zε är ingreppsfaktorn för stål, alla formler och värden är utdragna ur 
[16]. 

 
Tabell 6. Materialfaktorn och ingreppsfaktorn för stål   

Parameter 
!ZM (N1/2/mm) !Zε (då ε  = 1) 

Värde 268 1 

 

Yttrycket på kuggflanken skall räknas ut enligt formeln  

!!
p=1,76⋅ZM ⋅Zε

Fber u+1( )
b ⋅d ⋅u

,     27 

men eftersom att kugghjulen är av stål kan formeln skrivas om till  
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!!
p= 472

Fber u+1( )
b ⋅d ⋅u

.       28 

Beräkningslasten Fber beräknas genom formeln 

!!
Fber =

2⋅M1
d

⋅KI ⋅KV       29
 

där M1 är drivande hjulets vridmoment, och d dess delningsdiameter, vilket är kuggens diameter 
d.v.s. 0,015 meter. Sen tidigare är det bekräftat att motorn kan utföra ett maximalt vridmoment 
på ungefär 0,24 Nm (80 % av hållmomentet) och kräver ett minsta vridmoment på 0,0089 Nm 
för att övervinna friktionskraften. Detta innebär att vridmomentet bör vara mellan 

!!0,0089<M1 <0,24 .      30 

Ett vridmoment på 0,1 Nm användes till beräkningen, vilket betyder att motorn har en dragkraft 
på cirka 13 N, d.v.s. ungefär 1,3 kg. Detta vridmoment valdes då den ligger mellan den givna 
intervallen vilket ansågs vara rimligt, eftersom att volymen är begränsad till ett batteri och det 
behövs minst 1,18 N (FR) för att flytta på luckan med ett batteri placerat på. Ur en 
säkerhetsaspekt är detta positivt, då luckan hindras från att öppnas om den känner en större 
dragkraft t.ex. om något fastnar och trycker emot. 
Till uträkningen av beräkningslasten valdes kuggens lastfaktor KI till 1 (likformig gång), 
lastfaktorn tar hänsyn till gången hos den drivande respektive drivna maskinen. Den dynamiska 
belastningsfaktorn KV tar hänsyn till delnings- och profilavvikelser, periferihastighet med mera. 
För belastningsfaktorn används formeln för övriga kuggar enligt 

!!
KV =

50+14 v
50 .     31 

Periferihastigheten v kan beräknas genom att bestämma öppningstiden för luckan. Luckan bör 
öppnas cirka 2 cm (0,02 m) för att batteriet skall glida ner i banan och arbetstiden för denna 
process valdes till 2 sekunder, vilket ansågs vara en lagom tidsspann då kunden hinner reagera 
ifall något fastnar eller går fel. Det betyder att luckan öppnas med hastigheten  

!!
v = s

t
⇒ v = 0,022 ⇒ v =0,01  m/s.     32 

Utväxlingen u mellan kuggarna var givet till 1 då kugghjulets cirkulära rörelsekraft övergår till 
linjär rörelsekraft i kuggstången. Periferihastigheten för kugghjulet är därmed lika stor som den 
för kuggstången, kugghjulets vinkelhastighet kan då beräknas enligt formeln  

!v = r ⋅ω      33 

till 

!
ω = 0,01

0,0075⇒ω =1,33  rad/s,     34 

vilket ger en vinkelfrekvens på cirka 13 rpm, som är långt under motorns maximal möjliga 
vinkelfrekvens. Med periferihastigheten uträknad kan belastningsfaktorn beräknas till  

!!
KV =

50+14 0,01
50 ⇒KV ≈1,028 .    35 
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Då alla värden är kända kan beräkningslasten Fber beräknas enligt ekvation 29 till  

!!
Fber =

2⋅0,1
0,015 ⋅1⋅1,028⇒ Fber ≈14N.    36 

Det som återstår för att beräkna yttrycket är kuggbredden b, vilket mäts till 7 mm samt 
utväxlingen u mellan kuggen som var givet till 1. Yttrycket beräknades genom formeln i 
ekvation 28 till  

!!
p= 472

14 1+1( )
7⋅15⋅1 ⇒ p ≈126MPa.    37 

 

Det beräknade yttrycket skall vara mindre eller lika stort som den tillåtna flankpåkänningen för 
att säkerställa att kuggen klarar av den drivna belastningen under den bestämda livslängden. Den 
tillåtna flankpåkänningens formel lyder 

!!
ptill =

plim ⋅KHN ⋅KHK

SH
,     38 

där utmattningsgränsen för yttryck plim togs fram till 350 MPa (för maskinstål). 
Hårdhetskombinationsfaktorn KHK sattes till 1, då materialkombinationen är densamma d.v.s. stål 
mot stål, säkerhetsfaktorn för yttryck SH valdes till 4. Livslängdsfaktorn KHN beräknas enligt 
formeln  

!!
KHN =

3,38
N0,0587 ,      39 

där N är den erforderliga livslängden i antalet belastningar. Vid antagandet att stationens 
respektive fack har sju kunder per dag (d.v.s. alla batterierna i en bana) och uppskattandet att 
livslängdskravet för låsmekanismen är två år så kan antalet belastningar under åren beräknas till 

!!N =7⋅365⋅2⇒N =5110 ,    40 

där en belastning räknas som ett hyrningstillfälle, d.v.s. en kund. Utifrån dessa värden beräknas 
livslängdsfaktorn med hjälp av ekvation 40, till  

!!
KHN =

3,38
51100,0587 ⇒KHN ≈2,05 .    41 

Med alla givna värden uträknade kan den tillåtna flankpåkänningen beräknas med hjälp av 
ekvation 39 till 

!!
ptill =

350⋅2,05⋅1
4 ⇒ ptill ≈179MPa,     42 

där 

!p≤ ptill       43 

vilket betyder att kuggen är rätt dimensionerade för att kunna drivas i två år tills de behöver 
bytas ut, då den tillåtna flankpåkänningen är större än det beräknade yttrycket. 
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8  DISKUSSION OCH RESULTAT SAMT 
VIDAREUTVECKLING 

Diskussionen går igenom resultatet utifrån de mål som var satta i början av arbetet och hur väl 
de uppnåtts, den går även igenom de krav och önskemål som sattes i början och hur väl den 
följer dessa. Slutligen diskuteras vad som känns bra och vad som känns mindre bra med 
slutprodukten samt hur det skulle kunnat gå bättre. I ”vidareutvecklingen” diskuteras vilka 
förbättringar som bör göras innan produkten slutligen kan lanseras.  

8.1 Diskussion  
Målet var att ta fram en väldesignad station åt BananaCharge som kan förse sina kunder med 
nödladdare (batterier) när de behöver det som mest. Stationen skall även kunna ladda batterierna 
helt automatiskt utan svårigheter. Slutkonceptet som togs fram i projektets slut var en 
funktionsduglig mekanism som kan ta emot batterier och ladda dessa i mekanismen utan 
svårigheter. Användandet av prototypen på KEXPO 2016 resulterade till att mekanismen är 
lättförståelig då endast 1 av 15 placerade batteriet fel vid återlämning, självklart är strävan att få 
ner siffran till noll, men detta var ett bättre resultat än förväntad. Eftersom att projektet var 
väldigt brett, alltifrån designen av stationen till dimensionering och design av mekanismen, så 
blev en del delar mindre prioriterade. Designen på automaten kunde ha förbättrats en del, då 
slutresultatet blev en del halvbra renderingar som kunde förbättrats om tidsmarginal fanns.  Den 
största fokusen gick till att lösa själva mekanismen för transporteringen och laddningen av 
batterierna. Mekanismen var tvungen att slutföras innan andra delar kunde påbörjas, det var 
viktigt att transportbanan hade rätt lutning och kunde ta emot minst antal batterier enligt 
kravspecifikationen. Mekanismen fick plats med det antal batterier som kravspecifikationen 
krävde, dock så skulle stationen fått mer plats för fler transportbanor om lutningen på banorna 
kunnat minskas.  

När mekanismen var klar kunde designen på stationen anpassas, det viktigaste var att se till att 
stationen kunde följa de krav för rullstolsbundna, barn samt 95 percentilen vilket den nästan 
gjorde tillslut. Mottagningsluckans position hamnade snäppet under 95 percentilens 
fingertoppshöjd, detta ansågs inte som en stor sak då den följer alla krav för att kunna användas 
av både rullstolsbundna, barn och resterande. Rullstolsbundna får använda stationen från sidan 
då den kan vara för djup för att användas framifrån, detta kan vara en nackdel ifall stationen 
placeras någonstans där utrymmet är begränsat d.v.s. ingen fri yta vid sidan. Detta blev en 
nackdel med stationen och är något som bör undersökas under en period för att säkerställa att det 
inte skapar problem.  
Enligt ursprungsdesignen var tanken att ett batteri skall kunna ligga i halvmånens bana (d.v.s. 
bakom dess rotationsaxel) och laddas där, dock så slopades den idén eftersom halvmånen täcker 
ena sidan om profilen vilket gör att den endast kan laddas från ett håll, kraven var att den skulle 
vara så användarvänlig som möjlig (d.v.s. fria val 0° och 180°).  
Motorn som valdes var väl överdimensionerad och en mindre motor kan väljas under senare 
skede, dock uppmärksammades det att motorn inte feljusterar sig själv när den roterar (d.v.s. att 
den efter ett tag hamnar på fel position). Till prototypen användes en 3D printad halvmåne i PLA 
(sorts termoplast) vilket dög utmärkt till de tre batterierna som användes, en tanke var att i 
framtiden substituera det mot aluminiumversionen då den är relativ billig att tillverka. Detta är 
något som bör beräknas via dimensionering, för närvarande verkar aluminium vara det material 
som kan hantera flest kollisioner innan utmattning sker. 
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 Kostnadskalkylen för stationen beräknades väldigt enkelt, där materialkostnaden beräknades, 
sedan användes 1:3:9 metoden för att få fram tillverkningskostnaden, detta gav ett ungefärligt 
värde på kostnaden som kan förfinas genom att göra en volymbaserad beräkning. En hel del 
bilder på utförandet togs inte med då det skulle ta för stor del av rapporten, endast de viktigaste 
förklarande bilderna togs med.  Mått på stationen visar hur stationen har modifierats och 
anpassats till de krav som ställts. Stationen följde de erlagda kraven nästan hela vägen, 
mekanismen blev helt automatiserad och processen tar inte mer än 30 sekunder. Den lyckas 
underhålla batterierna och samtidigt ha plats för tomma (urladdade batterier), den följer även 
kraven på storlek då den anpassats för att användas av majoriteten, dock så skedde en liten 
ändring på höjden för mottagningsluckan, vilket inte har en stor betydelse förutom inom 
bekvämligheten. Vad gäller storleken och längden på barn så antogs det att barnen har samma 
förutsättningar som rullstolsbundna d.v.s. samma arbetshöjd. Med ett längre tidsspann skulle 
detta kunna testas för att säkerställa att det är samma villkor mellan barn och rullstolsbundna.  

8.2 Vidareutveckling  
Vad gäller vidareutveckling av stationen så finns det en del saker som måste modifieras innan 
produkten kan lanseras. Exakta toleranser för tillverkning måste tas fram för att se till att inget 
fastnar och är felplacerad efter tillverkning, motorn måste bytas ut till en servomotor som ser till 
att halvmånen hamnar på exakt position efter varje rotering. En hel del dimensionering för 
stationen måste göras för att se till att den håller kollision och väder (ifall den placeras utomhus). 
Designen på stationen måste förfinas för att göra den mer igenkännbar och tilltalande för 
kunderna, en lösning för väggfästning måste även göras. Just nu är stationen 54 cm i djupet, detta 
för att transporteringsmekanismen lutar, om detta kan undvikas d.v.s. att den står 90° så kan 
stationens djup minskas till 50 cm. För att få banan att stå 90° måste någon form av 
friktionsunderlag placeras på banan, exempelvis en gummimatta på vardera sidan om banan.  Det 
viktiga är att tjockleken på mattan inte överstiger den tolerans som induktionsplattorna har.  
Slutligen måste ett betalsystem införskaffas för att redovisa konceptet för eventuella partners.  
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BILAGA 1 - PROJEKTPLAN 
1. Påbörja kundundersökning samt marknadsanalys genom att göra: 

a. Förstudier 
b. Intervjuer och enkäter 
c. Konkurrensanalys  
d. En persona 
e. Kravspecifikation  

2. Generering av koncept genom att göra: 
a. Idégenerera  
b. Brainstorma  

3. Val av koncept genom att göra: 
a. Utvärderingar 
b. Eliminering av dåliga koncept 

4. Utveckla valt koncept genom att göra  
a. Prototyper och testa 
b. Problemområdesanalys  

5. Dimensionera slutkonceptet 
a. Hållfasthet 
b. CAD  
c. Rendering 

6. Evaluera slutkoncept  
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BILAGA 2 – GANTT SCHEMA 
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BILAGA 3 – UTDRAG FRÅN BUSINESS CASE 
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BILAGA 4 – UTDRAG FRÅN ENKÄT 
Customer profile and quick data. 
Today our target group is represented by people at age brake 20 to 30 years old, they are 
students or young professionals, they are technologically advanced, like to try new things and 
active going out at least a couple of times every week.  To understand our target segment a 
survey was conducted. Among 242 participants 182 were representatives of our target group 
that provided the following information: 
 

• 58% of respondents have smartphones which are older than 1 year (thus need to be 
additionally charged at least once during the day due to decreasing battery life which 
almost corresponds to 55% of those who claim to have the need to  charge their mobiles 
al least once every day outside their homes. 

• 4% of respondents need to charge their mobile between 12.00 to 20.00 p.m. and the 
majority of them claim to stay outside their houses - in public places or transport with low 
access to electricity and opportunity to charge their mobiles 

• Only 46% of respondents have power banks at home, out of them 42% forget to take 
power banks with them when they go out (10.8% on daily basis, 14.8% several times a 
week and 15.8% at least once a week) 

• 29% of respondents claim to often feel the need to charge their mobiles during the day 
without an opportunity to do it. 

• 20.5 % of respondents admit to have emergency situations when they need to charge 
their mobiles urgently at least once a week! 

• 50.4% of respondents feel annoyed to carry bulky chargers, find sockets and wait until 
their mobiles are charged 

• 76% say that they would buy or rent a power bank to charge mobiles in emergency 
situation (41% voted for renting and 35% for buying) 

• 28% say that they are ready to pay for BananaCharge’s service! 
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BILAGA 5 – QFD 
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BILAGA 6 – HALVMÅNEN VERSION 1 
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BILAGA 7 – SPRÄNGSKISS 
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BILAGA 8 – KOSTNADSKALKYL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kostnadskalkyl för en station (fas 1)
Modul halvmåne pris/st st totalt pris återförsäljare
Halvmåne 200 3 600 emachineshop
stepper motor 12V 400 3 1200 robotshop.com
Arduino motor shield 200 3 600 robotshop.com
stegmotordrivare (Arduino) 160 3 480 robotshop.com
Universal mounting hub/set screw hub 8mm 100 3 300 robotshop.com

Total: 3180
Aluminium U-profil
aluminium 6060 T6 (6 m) 940 1 940 begroup.com
vinkelbeslag 3 27 81 Clas ohlson 

Total: 1021
Plexiglas U-profil
Plexiglas 2 mm 1500 1 1500 %stocksundet.se

Total: 1500

Aluminumplattan
Aluminium 5 mm 2100 1 2100 begroup.com

total: 2100

Station stomme
Varnvalsad bandplåt 3 mm 1300 1 1300 begroup.com

Total: 1300
Luckan
DC-motor 280 3 840 Robotshop
kugghjul 30 3 90 kugghjul.net
Plexiglas%lucka%2%mm 550 1 550 stocksundet.se
aluminumplatta%2%mm 0 0 0 Väldigt%liten%kostnad%(spillbit)

Total: 1480
Qi-chargers 
Qi induction platform 80 21 1680
Batterier 318 12 3816

Total: 5496

Total materialkostnad: 16077 Minus moms (25%) 12058

Total tillverkningskostnad (1:3:9) 48231 36173,25



2016-05-27 
 

  
 

66 

BILAGA 9 – TRANSPORTERINGSTID / VINKEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

FH1$(30) 0,665 Ff1 0,847 Fres1$(30) 30,182
FH2$(40) 0,854907521 Ff2 0,748846745 Fres2$(40) 0,10606078
FH3$(50) 1,018839109 Ff3 0,628357028 Fres3$(50) 0,39048208
FH4$(60) 1,151813787 Ff4 0,488775 Fres4$(60) 0,66303879
FH5$(70) 1,249791186 Ff5 0,334341791 Fres5$(70) 0,91544939
FH6$(80) 1,309794312 Ff6 0,169749776 Fres6$(80) 1,14004454

a=F/m sqrt(s*2/a)=t
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BILAGA 10 – DIMENSIONERINGEN AV LUCKAN 
 
 
 
 

 


