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Förord 

Denna rapport är ett examensarbete för Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik på 
Umeå universitet våren 2017 utfört av Niclas Lindström. Arbetet har koppling till Christoffer 
Alvros examensarbete. Handledare för projektet är Sven Rönnbäck.  
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Sammanfattning 

Projektet består i att konstruera och testa en automatisk bollskjutare för innebandyträning 
med idéer och inspiration ifrån produkter med liknade funktioner ifrån andra idrotter.  
Maskinens funktioner är att kunna styra siktet, hastighet på skottet, förse en passning samt 
kunna förse med lobbpass. Maskinen har även ett bollmagasin som automatiskt matar fram 
innebandybollar. Projektet består i att konstruera bollmatningen, bygga ett chassi, 
konstruera och programmera för bollpassning och lobbpass och titta på automatisk detektion 
av innebandymålet. Produkter med liknande funktionalitet finns för andra idrotter som 
tennis, baseboll och fotboll.  
Maskinens styrenhet är en Raspberry PI modell 3 och programmeringen är gjord i Codesys. 
Avfyrningsmekanismen styrs av två borstlösa motorer som roterar varsitt hjul med ett 
avstånd mellan hjulen som låter bollen rulla igenom. När bollen rullar igenom tar hjulen tag i 
bollen och skjuter iväg den. Projektet har utförts på Umeå universitets med tillgång till 
verkstad, dator och program för kodning och konstruktion.  
Tester för utvärdering har även det skett i universitetets lokaler. De tester som gjordes 
uppfyllde de målen som var satta och resultatet ses som lyckat. Projektet är en första 
prototyp med mängder av förbättringspotential men projektets syfte var att titta på 
funktioner och möjligheter mera än att skapa en färdig produkt.     
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Automatic ball throwing machine for floorball practice  

Abstract 

The purpose of the project is to design, develop and evaluate an automatic ball throwing 
machine for floorball practice. The functions for the machine are automatic aim, shoot with 
different speeds, ball passing and chip pass. The machine will also supply floorball balls 
automatically from a storage. This report covers the design of the storage with automatically 
provider, build a protective frame, design and programming for the pass and the chip pass 
and overlook possibility to have an automatic detection for the goal. Similar products already 
exist in other sports like football, tennis and baseball.  
For throwing the ball the machine uses 2 motors that rotate two wheels. The distance 
between the wheels enable the ball too pass through but just by so much so the wheels get in 
contact with the ball and can accelerate it. The project has been done in the Umeå 
University’s facilities with access to workshop and school programs and computers. The 
system is controlled by a Raspberry PI model 3 and the programing is done in Codesys. 
 The tests that were made achieved the requirements and will be seen as successful. The test 
and evaluations have also been done in the schools facilities. Ideas and inspirations have 
come from other similar products for other purposes such as tennis, baseball and football. 
The tests have been evaluated for possible changes and improvements. The project is a first 
prototype and its purpose is to find functions and possibilities and not build a product.   
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Akronym  

Ah- (Amperetimme) Måttenhet på elektrisk laddning. 

CAD- (Computer Aided Design) Datorprogram för att visualisera konstruktion och göra ritningar. 

ESC- (Electronic Speed Controller) Ger styrsignal till de borstlösa motorerna.      

HMI- (Human Machine Interface) användargränssnitt mot datorsystem.  

IKSU- (Idrottsklubben Studenterna i Umeå) Träningsanläggning i Umeå.    

I2C- (Inter-Integrated Circuit) Kopplar ihop Raspberry PI och Adafruitkortet.     

PLC- (Programmable Logic Controller)Programmerbart styrsystem för automation.     

PWM- (Pulse Width Modulation) signal för styrning av motorerna mäts i (ms). 

SCL- (Serial Clock Line) Kommunikationslinje för I2C.   

SDA- (Serial Data Line) Kommunikationslinje För I2C. 
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1. Inledning 

Projektet består i att konstruera och testa en automatisk bollskjutare för innebandybollar. 
Bollar laddas i magasinet på toppen av maskinen och har plats för 15 bollar. Ett rör 
transporterar bollen mellan utloppet på bollmatningen och början på rännan som sitter på 
bottenplattan. Maskinen startas via ett HMI (Human Machine Interface) och vid valt 
program startar maskinen att förse innebandybollar ner till de roterande hjulen som skjuter 
iväg bollarna. Hastigheten på skottet bestäms utifrån den hastigheten på de roterande hjulen 
som är förinställt efter programval. Riktningen på skottet bestäms horisontellt på att man 
roterar bottenplattan med hjälp av ett kugghjul som sitter på bakre delen utav plattan. Det 
vertikala siktet är ställbart genom att rännan som sitter på mitten av bottenplattan är 
ställbar. Chassit är för att skydda komponenter och även för att ha fästningspunkter. Ifrån 
bottenplattan med skjutarmekanismen till taket på chassit är det lämnat utrymme för ett till 
plan att ställa batterier, elektrisk utrustning och nätaggregat, se figur 1.        

 
Figur 1: Överblick av CAD-modell (Computer Aided Design) på bollskjutaren. 

1.1 Bakgrund 
 

Projektet är en vidareutveckling utifrån ett tidigare projekt i kursen automation. Ideen till 
projektet kom ursprungligen ifrån Lars Burström på Minervagymnasiet i Umeå där han 
tidigare haft ett intresse ifrån IKSU innebandy om det fanns möjlighet att bygga en 
bollskjutarmaskin för innebandy. Projektet gick sedan vidare via Sven Rönnbäck som ett 
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projektarbete inom kursen Automation på Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik på 
Umeå universitet. Under automationsprojektet byggdes en enkel prototyp för att kunna 
skjuta iväg innebandybollar samt sikta i horisontellt led. Syftet där var att få lärdom om hur 
man automatiserar en process och att via en Raspberry PI styra maskinen. I detta fall var det 
att med hjälp av ett HMI samt kodning ifrån programmet Codesys kunna styra de olika 
funktionerna för maskinen. De funktioner som gick att styra var, på och av, val av hastighet, 
och att sikta horisontellt. I projektplanen fanns det planer för att få in flera funktioner för 
maskinen samt förbättra dess konstruktion för att göra den användarvänlig. Därför valde Jag 
och Christoffer Alvros att fortsätta med projektet för att förbättra den befintliga maskinen. 
Projektet är att bygga en prototyp av en bollskjutarmaskin för innebandyträning där fokus 
ligger på att automatisera funktioner.     

1.2 Idéer och inspiration  
 

Vid projektstart fanns det olika idéer om hur konstruktion och avfyrningsmekanismen skulle 
fungera. Inspiration togs ifrån liknade projekt samt hobbybyggen som privatpersoner byggt. 
Information ifrån andra tekniska uppsatser användes för att få en vetenskaplig barkund till 
problemställningen. En uppsats hittades för en illustration av ett bollkast likt ett basebollkast 
[1]. En annan veteskaplig rapport om hur man får det optimala kastet för att få iväg bollen så 
långt som möjligt [2]. Efter undersökning kom det fram tre stycken avfyrningsmetoder som 
var intressanta att titta vidare på. De var roterande hjul som kastar iväg bollen som en tennis 
kastare, ett gummiband som kastar iväg bollen som en slangbella samt med tryckluft skjuta 
iväg bollen på ett liknande sätt som ett paintbollgevär. Eftersom det redan fanns fungerande 
tennis bollkastare valde vi att inrikta oss på den funktionen eftersom det var en beprövad 
samt pålitlig funktion. En ändring som vi gjorde direkt var att låta hjulen ligga ner istället för 
att vara stående. Detta för att bollen ska komma ifrån marknivå vilken ger en verkligare bild 
utav ett innebandyskott. Intresset för att använda sig utav teknik inom idrotter har ökat med 
tiden. Liknande produkter finns redan för tennis, baseboll och fotboll. En fotbollsförening i 
Tyskland har byggt ett rum med bollskjutare och mål för individuell träning [2].   

1.3 Syfte och problemställning 
 

Projektets syfte är att konstruera en maskin för individuell innebandyträning. Maskinens 
huvudsyfte är skotträning för målvakter. Maskinen har även funktioner för att kunna ge en 
lobbpass samt en vanlig passning för att utespelare ska träna samt testa sina färdigheter. Mitt 
syfte med projektet är att konstruera en maskin som automatiskt ska kunna skjuta iväg ett x 
antal innebandybollar i en serie. Siktet på bollarna ska variera. Projektet är en prototyp för 
att testa möjligheter att bygga en automatiserad bollskjutare för innebandy. Christoffers del i 
projektet är att titta på strömförsörjningen, att sikta vertikalt samt att förbättra kodningen 
och skapa ett användarvänligt HMI.     
 

1.4 Mål  
 

Automatisk bollmatning (hög prioritet) 

1. Ha ett magasin för minst 10 stycken innebandybollar. 

2. Att skjuta 10 stycken innebandybollar i en serie utan avbrott. 

3. att skjuta 10 stycken innebandybollar i en serie på 30 sekunder (en boll var tredje 

sekund).  

4. Funktionen ska kunna startas och stoppas via HMI till Raspberry PI  

 

Nya funktioner, passning (medel prioritet). 

1. Att kunna ge en passning efter golvet.  

2. Att ge 10 styckena passningar i rad utan avbrott.  



4 
 

3. Funktionen ska startas och stoppas via HMI. 

Nya funktioner, lobbpass (medel prioritet)    
1. Att kunna ge en passning som går i luften. 
2. Att ge 10 lobbpass i rad utan avbrott. 
3. Funktionen skall startas och stoppas via HMI.  

 

Chassi (hög prioritet) 

1. Skydda komponenter mot skada och smuts. 

2. Skydda användare mot snabbt roterande hjul.   

 

Lokalisera målet med hjälp utav laser (låg prioritet) 

1. Att kunna lokalisera målet ifrån olika positioner.  

2. Att kunna skjuta iväg ett skott när spelaren befinner sig på en viss position.  

 

1.5 Avgränsningar  
 

Projektet bygger en prototyp och syftet med projektet är med att undersöka samt ta fram 
underlag för en bollskjutarmaskin för innebandybollar. En prototyp kommer att byggas för 
att testa produktens funktioner där tester kommer att analyseras och utvärderas. Ingen 
slutgiltig produkt kommer att byggas på grund utav begränsad tid och budget. I projektet 
kommer inte de mest optimala delar, material och komponenter att användas det för att hålla 
budgeten nere. Testscenarion kommer att göras så nära verklighet som möjligt, tyvärr 
kommer inte ett riktigt test i verklig miljö att göras.  

 

2. Teori 

2.1 System  
 

Systemet styrs genom en Raspberry PI model 3, se figur 2. För att Raspberry PI ska kunna 
kommunicera med motorerna krävs ett Adafruitkort som omvandlar signalerna. För att styra 
servomotorerna samt fartreglagen ESC (Electronic Speed Controller) kärvs en PWM signal 
(Pulse Width Modulation) där av behov utav Adafruitkortet. Servomotorerna styr siktet 
vertikalt, horisontellt samt bollmatningen. De borstlösa motorerna kräver elektroniskt 
fartreglage (ESC) för att kunna köras. Strömförsörjning till Raspberry PI och Adafruitkortet 
sker via nätaggregatets 5 V utgång. För att förse de borstlösa motorerna krävs båda högre 
ström och spänning. Därför används 2 stycken 12V 7.2Ah batterier. Strömförsörjningen i 
systemet är märkt med en streckad linje medan signalledningar är märkt med en heldragen 
linje.         
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Figur 2: Systemskiss 

2.2 Komponenter  
 

Raspberry PI model 3: En mindre Linux driven dator som kan användas för att styra ett 
PLC system, se figur 3.    
 

 
Figur 3: Raspberry PI model 3 

 
Nivåomvandlare: PCA9306 [1], ett kort som består av en 3.3V-sida och en 5V-sida, och 
dessa fungerar i båda riktningar. Detta kort är lämpligt när man använder sig av I2C –bus 
(Inter-Integrated Circuit) och i vårt fall ändrar den signalnivån från 3.3V till 5V, från I2C på 
Raspberry PI via SDA1 (Serial Data Line) och SCL1 (Serial Clock Line) till Adafruitkortet. Den 
använder sig av två referensnivåer på spänning, vref1 och vref2. 
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Adafruit 16 channel PWM: En komponent som gör om data som skickas via i2c-busen [2] 
till PWM-pulser [3] (Pulse Width Modulation). Vi styr hur snabbt våra olika motorer ska 
rotera genom PWM-signalerna, detta kan servot förstå direkt, dock kräver de borstlösa 
motorerna en ESC för sin funktion.  
Port 0 är kopplade till ESC som styr de borstlösa motorerna, och port 3 är kopplade till 
servomotorn som styr riktningen på skottet, se figur 4.  
 

 
Figur 4: Adafruit 16 channel PWM omvandlare 

 
ESC (motorreglage): Electronic Speed Control, en komponent som avger styrsignal till 
elmotorer för till exempel RC-bilar och flygplan, den gör om en PWM fyrkants-signal till 3-
fas som behövs för att styra de borstlösa motorerna. 3-fas kontakterna sitter till höger, 
signalkabel till PWM-kortet är den vit-röd-svarta-kabeln. Batterierna ansluts till kontakterna 
till vänster, se figur 5. Den kan kalibreras [4] för att avgöra vilken signal den ska ge motorer 
beroende på PWM signalen. 

 Figur 5: ESC  
 
Borstlösa motorer: Två stycken borstlösa motorer [5] används för att skicka iväg bollarna. 
De driver ett par egentillverkade axlar som även sitter i ett kullager i bottenplattan, detta för 
att ge stabilitet vid högre varvtal. Hjulen är för RC-bilar, se figur 6. 
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Figur 6: Elmotor med tillhörande axel, hjul, motorfästen samt bottenplattan 
 
Borstlösa motorer kräver en trefas-signal för att kunna rotera eftersom de har tre lindningar 
som måste magnetiseras i rätt följd, och det är det ESC är till för. Beroende på hur man 
kopplar in den kan man styra åt vilken rotationsriktning axeln ska rotera. 
• Längd: 79 mm, Diameter: 43.9 mm, Axel dia: 5 mm 
• Lindning: 400 KV/5-turns 
• Max belastning: 3000W/100A 
• Max rekommenderad drivspänning: 30V 
 
Med 400 KV menas att varvtalet ökar med 400 RPM för varje ökad Volt, exempel 20 Volt ger 
utan belastning ett varvtal på 8000 rpm [5].  
 
Batteri: 2 stycken Powerfit S312/7 S. 12 Volt, 7.2 Ah används för att driva de borstlösa 
motorerna, se figur 7. 
 

 
Figur 7: Batteri  

 

Servomotor: 2 stycken Parallax 360 graders ändlös rotation servomotorer användes för att 
styra siktet och en servomotor för att driva bollmatningen. Servomotorerna är styrda via en 
PWM puls och kan rotera både med- och moturs [6], se figur 8.     
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Figur 8: Parallax servomotor.  

 

2.3 Program     
 

För konstruktionsdelen har jag använt mig utav Solid Works för att göra ritningar. Detta för 
att det finns vana ifrån tidigare projekt samt att jag har gjort en 7.5 högskolepoäng Cad kurs 
där programmet använts. För programmeringen har programmet Codesys använts. Detta för 
att den befintliga programmeringen ifrån automationskursen gjordes i Codesys.  
 

2.4 Beräkningar   
 

För lobbpassen har beräkningar utförts för att räkna ut vilket avstånd, hastighet, utkastvinkel 
för att bollen ska hamna på önskad position, se bild 9. Lobbpassens syfte är att träna direkt 
avslut på volley men kan även användas för annat, exempel träna nertagning och teknik. För 
direktavslut vill man att bollen ska ha en bana ca 30 cm över marken i avslutsmomentet. 
Passningen ska ha en hastighet någonstans mellan skott och passning. Dels för att man ska 
hinna reagera och träffa bollen samt komma i position för nästa pass. För uträkning av 
lobbpassen har jag använt mig utav kastparabel (1). För skottet har jag räknat att hastigheten 
är tillräckligt hög för att bollen inte ska flacka. Vinkel blir inställd efter önskad höjd på 
skottet, se figur 10.     
 

  𝑥 =
𝑣2∗sin(2α)

2𝑔
        (1) 

 

 

 

 

 

X = Längden för bollbanan.  
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Figur 9: Teoretisk bild för lobbpass.  

 
Figur 10: Teoretisk bild för skott 

3. Utförande  

3.1 Bollmatning  

 

Konstruktion  
I botten av en hink kommer det sitta en roterande platta. I plattan kommer det finnas fyra 
stycken hål som bollarna kommer styra ner i, se figur 11. Plattan har en diameter på 260mm 
och hålen har en diameter på 75mm. Måtten är tagna för att passa i botten på hinken samt 
storleken på innebandybollarna. I kanten på botten monterades fyra stycken stöd för plattan 
att kunna rotera på. Detta för att ge plattan stöd samt att avlasta belastning på servomotorn. 
När plattan kommer i rätt position kommer den att ha en öppning som låter en boll slussas 
ut. Bollen åker därefter vidare genom ett rör till de roterande hjulen som skjuter iväg bollen. 
Rotation av plattan kommer ske med hjälp utav en servomotor och styras via Adafruit 16 
channel PWM som styrs via Raspberry PI. Kodning för hur servomotorn ska agera görs i 
Codesys. Servomotorn styrs av en enkel kodning när man ger värdet för en utsignal till 
Adafruitkortet. Vid kalibrering är det svåra att hitta vad som är nollpunkten för just den 
motorn. När man hittar nollpunkten så roterar den för värden utanför det. För servomotorn 
till bollmataren ligger nollpunkten det vill säga när motorn står stilla på 0,4ms. Jag har valt 
att sikta på att skjuta iväg en boll var tredje sekund. Detta gör att varvtalet för motorn ligger 
på 12 sekunder. För att få fram det har jag mätt tiden för servomotorn och tagit ett PWM-
värde som motsvarar den hastigheten. För PWM- signal på 0,455ms ger en medsols rotation 
med rätt hastighet, se bilaga 1.  
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Figur 11: Sprängskiss på bottenplattan för bollmatning med hink. 

Metod   
Hållaren för bollarna är en vanlig hink där botten skurits ur. Den roterande plattan är gjort i 
6mm plexiglas och skurits ur med en laserskrivare modell GCC Spirit LS [7]. Ritningarna för 
plattan och gjord i programmet Solid Works. För att skära med laserskrivaren gör man en 
ritning på hur det ska se ut sedan följer lasern de linjer som ritats ut. Lasern är inställd att 
följa en viss färg med en viss tjocklek. Sedan fungerar den på samma sätt som en vanlig 
skrivare. Plattan är sedan fäst i mitten av platten till servomotorns roterande centrum. 
Servomotorn är i sin tur fastmonterad i toppen på chassit.     
 
Tester  
Ett slutgiltig test kommer att utföras genom att bollmatningen förses med ett magasin (10 
bollar). Via HMI kommer ett program startas och målet är att den inom 30 sekunder från att 
först bollen har skjutits iväg ska ha få iväg samtliga 10 bollar. Allt detta oavbrutet och utan 
utomstående konfigurationer. Efter testet kommer det ske en utvärdering av resultatet, se 
resultat i resultatdelen.    
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3.2 Chassi  

 

Konstruktion  
Chassit är byggt med en enkel konstruktion med måtten 550x400x500mm som ett hus för att 
skydda komponenterna på maskinen, se figur 12. På toppen av huset sitter bollmataren 
monterat med ett hål med diameter 75mm för att göra rum för att innebandybollens 
diameter på 72mm ska kunna passera igenom. På framsidan är den öppen vid utslussningen 
där bollen kommer att skjutas ut. Prototypen är byggd med plywood konstruktionsträ med 12 
mm tjocklek. Det valdes för att det är enkelt att konstruera med och billigt. Valet av material 
är inte optimalt där hade jag valt specialgjorda plastkåpor för att få en så slimmad och lätt 
konstruktion som möjligt. Detta för att göra den enklare att förflytta samt transportera den 
enkelt.   

 
Figur 12: Chassit till bollmataren. 

 
 
Metod  
Husets är byggt i 12mm konstruktionsplywood med reglar i toppen som stöd och 
fästningspunkter. I botten sitter väggarna fast med vinkeljärn på utsidorna för att få maximal 
yta för att bottenplattan ska kunna rotera. Alla plattor är sågat med cirkelsåg och topphålet 
för bollmatningen är borrat med en 75mm borr.  
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Tester  
Inga tester gjordes på chassit. 
 

3.3 Passning och Lobb 

 
Konstruktion   
Passningen är programmerad så att siktet är ställt rakt fram och parallellt med golvet. 
Bollmataren kommer att rotera med en hastighet så att den skickar iväg en boll var tredje 
sekund. Detta gör att spelaren har tid att göra ett direktavslut eller att passa vidare bollen. 
För lobbpass kommer siktet att riktas upp för att ge bollen en kastbana som där bollen ska ha 
en position cirka 30 cm ovanför backen när den når spelaren. Siktet och hastigheten kommer 
att vara fixerad för båda passarna. Detta betyder att spelaren som vill använda detta kommer 
behöva ställa maskinen i en position riktad i den position denna vill ha sin passning. 
Beräkningar för hastighet samt vinkel, Se teori. För att ändra vinkeln på lobben och passen 
konstruerades en ställbar ränna för bollen att rulla på. Bollen rullar på rännan passerar 
hjulen som ger bollen rätt hastighet. Direkt efter hjulen är den ställbara delen som väljer 
vilken vinkel bollen ska skjutas iväg med, se figur 13. Siktet är ställbart med åtdragning med 
muttrar, för automatisk lösning se Christoffer Alvros rapport [7] Hastigheten för passningen 
är programmerad att genom Raspberry PI skicka en signal via Adafruitkortet till fartreglagen. 
Utifrån längden på PWM-signalen ger de borstlösa motorerna en viss hastighet, se kodning i 
bilaga 1.       

 
Figur 13: Ställbar ränna. 

 
Metod   
För att styra bollen ifrån bollmatningen till utskjutningen byggdes en ränna för bollen att 
rulla på. Rännan är byggd i aluminium fyrkantsprofil och ställarmarna är gjorda av 
aluminium. För att få spåret i ställarmarna borrades 2 stycken 6mm håll och sedan är det 
fräst ett 40 mm spår.      
 
Tester  

Testet för passningen efter backen kommer ske genom att maskinen laddas med 10 styckena 
bollar. Efter att maskinenen startas via HMI kommer spelare att på givet avstånd agera 
passningsmottagare. Maskinen ska förse alla 10 bollar till spelaren utan avbrott och med en 
hastighet och riktning för att spelaren ska på ett tillslag ha möjlighet att komma till avsluta. 
Lobbpassen kommer att ske på samma sätt. Laddas med 10 bollar, startas via HMI och på 
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angivet avstånd. Testet kommer att utvärderas genom att det kommer att klockas hur lång tid 
det tar att skicka alla 10 bollar samt maskinens spridning. Om spelaren gör mål kommer inte 
tas hänsyn till under testet.     
 

3.4 Automatisk detektion  

 
Denna funktion skulle förse maskinen med en lasersensor som skulle ge möjlighet att 
automatiskt detektera målet ifrån olika vinklar. Med laserdetektion skulle det innebära att 
man skulle ha möjlighet till olika funktioner och program för bollskjutaren. Med 
laserdetektion skannar man av området inom 180 graders område. Det skulle innebära att 
man programmerar bollskjutaren att reagera på rörelser inom inställt område. T.ex. att 
maskinen skjuter när spelare är framför målet. Eftersom detta var ett lågt prioriterat mål blev 
samt bristande tid blev det inget.     
 

4. Resultat 

För den färdiga prototypen med chassi, bollamatare, nätaggregat och bollskjutaren, se bild 
14. Bilden visar en komplett bild på prototypen färdig att för testning. För prototyp av 
bollmataren med hink, roterande skiva och utslussning till bollskjutaren, se bild 15. Bilden 
visar bollmagasinet med plats för innebandybollar med den roterande plexiglas skivan som 
förse utloppshålet med bollar. För bollskjutare, ram, motorer, elektrisk utrustning och 
bottenplatta, se bild 16. Bilden visar bollkastaren med motorer hjul och bottenplatta. Till 
höger i bilden är den ställbara ramen som bestämmer utkastningsvinkeln på skottet. För 
bollamatare med magasin laddat med 5 stycken bollar, se bild 17. Resultatet är en färdig 
prototyp med förutsättningar att gå vidare och bygga en slutgiltig produkt. Konstruktion och 
design hade behövt förbättras men des funktion och komponenter skulle kunna användas.          
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Figur 14: Bild på slutgiltig prototyp med chassi, bollmagasin, nätaggeragat och 

bollskjutare. 
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Figur 15: Vy från ovan, bollmatare till höger i bilden.  
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Figur 16: Bollskjutare med motorer, hjul, elektriska komponenter och ställbar ram. 
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Figur 17: Bollmatare med magasinet fyllt med 5 stycken bollar 
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5. Diskussion och analys 

5.1 Diskussion av utförande och måluppfyllnad  
 

För de olika testerna av maskinens funktioner har det gått överlag bra. Eftersom maskinen 
färdigställdes i ett sent skede utav projektet fick testerna ske i universitetets lokaler men 
utförandet av testerna utfördes så verkligt som möjligt.  
 

Testresultat  
 

För testning utav bollmatning fylldes magasinet med 10 stycken innebandybollar. Maskinen 
startades och bollmataren matade bollar till bollskjutarmekanismen. Tester utfördes till 
målen uppfylldes, se mål.   
För testning av passning ställdes siktet parallellt med marken och olika hastigheter testades 
till lämplig hastighet nåddes. Tester utfördes till målen uppfylldes, se mål.   
För testning av lobbpass testades olika hastigheter och vinklar för att testa olika lobbpass. Ett 
mål sattes upp för bollen att träffa. Här testades olika vinklar och hastigheter för att få olika 
bollbanor. Tester utfördes till målen uppfylldes, se mål. 
För chassit gjordes inga tester.  
  
De målen som var högt och medel prioriterade uppfylldes. 

5.2 Diskussion av testresultat   
 

Testerna utfördes för att se att kraven uppfylldes medan ingen annan information 
dokumenterades. Vid mån om tid hade jag velat testa maskinen i en verklig situation med 
innebandyspelare och mätt bollhastigheter, repeterbarhet samt träffbild för både skott, 
lobbpass och passning. Detta gjordes inte på grund utav tidsbrist.     
Testet för bollmatning gick bra. Ett test utfördes enligt testscenario och alla målen 
uppfylldes. Lite problem uppstod i övergången mellan bollmataren och kasthjulen. Röret som 
transporterade bollen är gjord i gummi och för att passa in den fick den böjas. Detta medgav 
att diametern på röret minskade och bollen fastnade. Men detta problem löstes genom att 
ändra böjen på röret klippa upp delar på röret. Ett av målen var att skjuta iväg 10 bollar på 30 
sekunder. Detta fungerade bra men någon gång gick den tom eftersom ingen boll låg i fas. 
Detta är ett litet problem men det skulle kunna lösas genom att ha bättre guidning till hålen i 
plattan.    
Testet för passning gick bra. Ett test utfördes enligt testscenario och alla målen uppfylldes. 
Ett problem som uppstod var att eftersom utskjutet inte ligger jäms med marken utan är lite 
upphöjd det leder till att passning får en tendens att studsa lite. Detta är inte optimalt 
speciellt om man vill träna direktskott. Vid en prototyp 2 hade jag velat sänka utskjutet så att 
bollen var så när marken som möjligt.      
Testresultatet för lobbpass gick bra och alla målen uppfylldes. Detta test testades genom att 
bollar sköts mot ett speciellt mål att träffa. Träffpunkten var relativt lika med låg spridning. 
Detta test fungerade utan några problem.   
Chassit för prototypen konstruerades väldigt enkelt och i ett lättarbetat material. Här finns 
det stora utrymmen för utveckling och förbättringar. Eftersom projektet är ett prototypbygge 
inom en väldigt begränsad tidsram var chassit inte något som jag ville lägga ner för mycket 
tid på.  Alla delar i projektet är byggt efter en funktion och ingen hänsyn har tagits till vikt, 
storlek eller material. Nya komponenter och lösningar på problem har testats och ändrats 
under projektets gång detta har gjort det svårt att bygga ett så slimmat och optimalt chassi 
som möjligt. Istället valde jag att bygga det i konstruktionsplywood med överskattade 
dimensioner för att vid ändring av något inte behöva bygga om chassit. Vid en en prototyp 2 



19 
 

hade jag byggt chassit annorlunda det största förändringarna jag hade gjort är att byggt 
chassit i plastkåpor som hade varit skräddarsydda för komponenterna. Det för att få ner 
storlek och vikt på maskinen samt få en snyggare design.     
Laserdetektion var en av delarna i projektplanen som det inte fanns tid för att göra. Han se 
över det lite och hade en del bra idéer att applicera med den. Men på grund utav tidsbrist 
samt väldigt liten förkunskap inom området blev det aldrig något utav det. Men det är något 
som jag ser som en potentiell utveckling för produkten. Det funktioner som jag var mest 
intresserad utav var att kunna skapa ett program som skulle reagera på om en spelare var 
inom ett visst område. T.ex. en löpning in i en viss yta skulle trigga ett skott eller en passning. 

5.3 Diskussion kring förbättringar  
 

Överlag för maskinen har den stora utrymmen för förbättringar. Ramen som håller de 
borstlösa motorerna och hjulen känns alldeles för stor och tung. I dagens prototyp är den 
byggd i stål vilket gör att den blir tung sedan känns konstruktionen överdimensionerad. Så 
vid en prototyp 2 hade jag tittat på att dra ner på storlek och använt annat aluminium. För 
siktet hade jag nog tittat på en annan lösning en den vi har använt oss av nu. Optimalt hade 
varit att hela huset som håller motorer och hjulen både skulle kunna röra sig vertikalt och 
horisontellt. Detta för att bollens utloppsbana alltid skulle vara parallell med hjulen. Dagens 
lösning gör att bollen kommer att styras i en annan riktning med en bana efter hjulen. Det 
kan leda till att när bollen ska byta riktning kan det medfölja att bollen även tappar fart. De 
olika elektriska komponenter vi har använts oss utav är de samma som var valde under 
automationsprojektet. Att testa maskinen på en innebandyträning för att få respons samt 
feedback av aktiva innebandyspelare skulle ge möjlighet till flera förbättringar ur en tilltänkt 
användares perspektiv.   
 

5.4 Personlig reflektion  
 

Där tycker jag att det mesta fungerar bra men om jag hade ändrat på något hade det nog varit 
att valt ett annat program än Codesys att programmera i. Det för att det finns väldigt lite 
information om programmet tillgängligt. 
 
I projektet har jag använt tidigare kunskaper ifrån kurser som Tillverkningsteknik, 
Automation, Datorstöd för maskinritning, Svetsteknik för att nämna några.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Kodning för pass och lobbpass 

 
 

Bilaga 2: Kodning för bollmatning  

 


