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Sammanfattning 
Denna rapport presenterar en utvecklad konceptlösning för ett stativ med katapultfunktion som 
ska användas i cirkusdisciplinen handstans. Stativet är utvecklat för att skicka upp en akrobat, 
som väger 65 kg, en halv meter ovanför de rörliga stagens maxläge.   

Den kraft som akrobaten klarar av att hålla emot med och det beteende som krävs vid uppskjutet 
är framtaget och beräknat med hjälp av det matematiska programverktyget MATLAB. 
Konstruktionen modelleras i Solid Edge ST2 och hållfastheten beräknas i det modellbaserade 
finita elementmetodsprogrammet Ansys Workbench. Pneumatik, hydraulik, mekatronik och 
mekanik undersöks som möjliga alternativ till drivning för katapultfunktionen och utvärderas 
utifrån den ställda kravspecifikationen. 

Konceptet som presenteras har en ram av aluminium för att få god hållfasthet och samtidigt en 
låg vikt vilket underlättar vid frakt. I ramverket är fyra stycken mekaniska dragfjädrar infästa 
mellan ramens topp och två stycken linjärt lagrade stålstänger. Fjädrarna spänns ned med en 
elektrisk vinsch, fästs i en snabbkoppling och släpps sedan för att på så sätt skjuta upp akrobaten 
i luften. Denna lösning beräknas hålla sig inom budgeten på 30 000 kr. 

Det slutgiltiga konceptet kan inte upprepa katapultförloppet utan att akrobaten kliver av stativet 
och spänner om fjädrarna. Detta är en önskvärd funktion som skulle gå att uppnå med en 
mekatronisk lösning och kraftigt ökad budget för att få ett mer robust drivningssystem 
specialtillverkat. 
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Abstract 
This report presents a developed concept solution for a platform with a catapult function that will 
be used in the circus discipline handstand. The platform is designed to catapult an acrobat, who 
weighs 65 kg, half a meter up into the air.  
 

The force the acrobat is able to resist and the behavior required of the catapult has been 
examined and calculated using the mathematical programming tool MATLAB. The design is 
modeled in Solid Edge ST2 and the strength is calculated in the model-based finite element 
method software Ansys Workbench. Pneumatics, hydraulics, mechatronics and mechanics are 
examined as possible alternatives to drive the catapult function and are then evaluated against the 
specifications. This concept is calculated to stay within the 30 000 SEK budget.  
 
The concept presented is a framework of aluminum to obtain good strength while having a low 
weight which facilitates transport. Inside the framework there are four mechanical tension 
springs fastened between the frame's top and two vertical steel bars. The springs are drawn down 
with an electric winch, attached to a quick release and then released in order to catapult the 
acrobat into the air.  
 
This concept cannot repeat the catapult sequence without the acrobat getting down from the 
stand to reload the springs. This is a desirable feature that could be achieved with a mechatronic 
solution and a heavily increased budget to get a more robust drive system custom manufactured. 
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NOMENKLATUR 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

t Tid (s) 

m Massa (kg) 

g Gravitationskonstanten (9,81 m/s2)   

h Höjd (m)  

x Sträcka (m) 

xo Ursprungssträcka (m) 

v Hastighet(m/s) 

vo Begynnelsehastighet(m/s) 

a Acceleration (m/s2)   

F Kraft (N) 

pE  Potentiell energi (J) 

kE  Kinetisk energi (J) 

fE  Potentiell energi lagrad i utsträckt fjäder (J) 

0FE  Potentiell energi lagrad i fjäder på grund av förspänning (J) 

c Fjäderkonstant (N/m) 

Fo Förspänningskraft för en fjäder (N) 

s Fjäderförlängning (m)  

Nl Normalliter (liter gas vid atmosfäriskt tryck)  

Förkortningar 
tv Till vänster 

th Till höger 

FEM Finite Element Method 

CAD Computer Aided Design 

ISO International Organization for Standardization 
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1  INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 
Cirkusartisten och akrobaten Isak Arvidsson på cirkushögskolan har länge tränat på 
cirkusdisciplinen handstans. Handståendes på ett stativ med två fixa metallstänger utför Isak en 
serie balansakter som kräver stor styrka och balans. Under cirkusaktens gång har Isak mycket 
begränsad möjlighet att lämna stativet då han behöver stöd från minst en handplatta för att hålla 
balansen samt att han inte kan hoppa högre än ett par centimeter utan hjälp. Det är Isaks önskan 
att kunna skjutas upp ca en halv meter ovanför stativets högsta läge för att kunna utföra mer 
avancerade akrobatiska konster för att sedan landa på stativet och fortsätta med resten av numret. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att ta fram ett koncept som gör det möjligt för Isak att utföra de 
akrobatiska konster han önskar under säkra förhållanden. De krav som skall uppfyllas finns 
kvantifierade i 3.2 Kravspecifikation.  Det utvecklade konceptet skall ge en bild av hur stativet 
kan tillverkas med förslag på samtliga ingående material och komponenter samt måttsättning av 
konstruktionen. 

 

1.3 Avgränsning 
I de konceptförslag som tas fram behandlas reglerteknisk programmering enbart till den punkt att 
en beskrivande text om det önskade beteendet presenteras. Den specifika programmeringen av 
styrenheter med kodning behandlas ej. En övergripande ekonomisk analys görs med förslag på 
inköpspriser hos specifika leverantörer och tillverkningskostnader för samtliga delar av stativet. 
Ingen exakt måttsättning ges av konceptet, dvs angivna mått är endast riktlinjer med toleranser i 
specialfall. 

 

1.4 Metod 
För att få en förståelse över hur konstruktionen ska utvecklas utförs kraftberäkningar för det 
dynamiska förloppet med hjälp av det matematiska programverktyget MATLAB. En enklare 
modell av stativet modelleras i Solid Edge ST2 för att lättare kunna visualisera hur det bör 
konstrueras med avseende på ställda krav. Vid val av komponenter kontaktas företag för att 
säkerställa ekonomisk gångbarhet, mekanisk hållfasthet och funktionell lämplighet. Kontakten 
med företag hålls via e-post, telefon samt studiebesök. Flera olika koncept för drivningen av 
handstativet undersöks och utvärderas mot kravspecifikationen, se 3.4 Kravutvärdering. Med 
kravutvärderingen av de lämpligaste koncepten som stöd väljs ett slutgiltigt koncept, som 
modelleras utförligare i Solid Edge ST2. Denna mer utförliga modell används i 
hållfasthetsberäkningar som utförs med det modellbaserade FEM-programmet Ansys 
Workbench för att fastställa stativets hållbarhet och säkerhetsfaktor under värsta tänkbara 
scenarion. 
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2  REFERENSRAM 

2.1 Handstans 
Cirkusdiciplinen handstans är en typ av artistisk gymnastik där akrobaten i handstående står på 
två fixa metallstänger och utför en serie statiska kuperingar. Metallstängerna är fixerade på 
axelavstånd i en basplatta av metall eller trä, se exempel på Isak Arvidsson som står i 
handstående i Figur (2.1.1). (Isak Arvidsson, 2011) 
 

 
Figur (2.1.1) Isak Arvidsson i handstående på ett typiskt handstativ 

 
2.2 Konstruktionsmaterial 
Stål 
Stål är en legering som består av järn och upp till 2 % kol samt mindre mängder av andra 
legeringsämnen. Stål kan återvinnas ett oändligt antal gånger utan försämrad kvalitet, vid 
omsmältning ges ett nytt stål med nya egenskaper. Vid återvinning kan även befintliga 
legeringsämnen utnyttjas för att bidra till det nya stålets egenskaper. Konstruktionsstål har bra 
hållfasthet och seghet vilket gör det till ett pålitligt material. Konstruktionsståls goda egenskaper 
gällande bock-, skär- och svetsbarhet gör det till ett bra val i många tillämpningar. 
Elasticitetsmodulen för konstruktionsstål är ca 210 GPa och sträckgränsen är 355 MPa. Med en 
densitet på 7850 kg/m3 är stål ett material som ger större konstruktioner hög vikt vilket kan vara 
till både för och nackdel. (Jernkontoret, 2009), (Stålbyggnadsinstitutet, 2011).  
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Aluminium 
Efter järn är aluminium den mest använda metallen idag. Med en densitet på ca 2700 kg/m3 
väger aluminium endast en tredjedel så mycket som järn. Aluminium har även hög hållfasthet 
med en E-modul på 70 GPa och en sträckgräns på ca 240 MPa för legeringen EN AW-
6060/6063, (Strojmetal Kamenice, 2011). En annan fördel är dess långa livslängd och förmåga 
att återvinnas om och om igen utan att förlora sina egenskaper. Vid återvinning genom 
omsmältning krävs endast 5 % av den ursprungliga energin som krävs för nyproduktion. 
Aluminium kräver inte ytbehandling med exempelvis skyddsfärg för att stå emot väder och vind 
samtidigt som det kräver minimalt underhåll. Till skillnad från de flesta stålsorterna blir inte 
aluminium sprött vid lägre temperaturer, detta ger tvärtom ökade hallfasthetsegenskaper. Vid 
konstanta temperaturer över 100 °C försämras dock aluminiums egenskaper vilket är viktigt att 
ta hänsyn till vid konstruktion. (Sapa, 2009)  
Meterpriset för aluminium är idag på samma nivå som för stål. (Tibnor, 2011) 

 
Kullagerstål 
Kullagerstål är genomhärdat stål med hög hårdhet och nötningsbeständighet. Det används främst 
för tillverkning av lager (t.ex. rullningslager, Y-lager och linjära lager) och axlar. Kullagerstål är 
legerade med ca 1 % kol, 1-2 % krom och eventuellt 0,5 % molybden. (Nationalencyklopedin, 
2011) 
Ett sådant stål är 100Cr6 som har mycket hög ythårdhet och en sträckgräns på ca 880 MPa 
(Stålvalsguiden, 2008).  
 
Profiler 
Tre av de vanligaste konstruktionsprofilerna idag är fyrkantsbalk, L-balk samt plattstång, se 
Figur (2.2.1). Fördelen med dessa är inte bara ett lågt pris pga av att de är standardprofiler utan 
även att de kan bygga upp många olika varianter av konstruktioner. Belastning kan delas in i tre 
fall: dragning, tryck och vridning. Fyrkantsbalken har bra egenskaper för alla dessa 
belastningsfall medan plattstången endast har bra egenskaper för dragning. L-balken har bra 
egenskaper för dragning och tryck medan den har sämre egenskaper för vridning i och med dess 
öppna profil. 
 
 

 
Figur (2.2.1) Exempel på konstruktionsbalkar 
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2.3 Drivning 
För att uppnå önskad funktion hos stativet undersöks fyra möjliga drivsystem. 
 

Pneumatik 
Figur (2.3.1) visar en typisk pneumatisk cylinder. Pneumatiska cylindrar drivs med tryckluft, där 
trycket och flödet som den matas med kan varieras för att ändra kraft och hastighet. Tryckluften 
kan komma från en tub med tryckluft, en portabel kompressor eller om det finns tryckluft i 
fastigheten från en central kompressor. Pneumatiska cylindrar används i allt från spikpistoler och 
tryckluftsborrmaskiner till dörröppnare i bussar. Pneumatiska cylindrar styrs oftast så att kolven 
uppnår sin önskade maxhastighet så snabbt som möjligt för att sedan hålla den konstant under 
hela förloppet. Detta medför mycket höga accelerationer vid startögonblicket. Även konstant 
eller varierande acceleration kan erhållas, dock är denna lösning mer kostsam än den föregående 
då den kräver extra komponenter och programmering av en styrenhet. (Kenneth Johansson, 
2011) 

 

 
Figur (2.3.1) Exempel på en pneumatisk cylinder 
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Hydraulik 
Figur (2.3.2) visar en typisk hydraulisk cylinder. Hydrauliska cylindrar styrs med hjälp av 
oljetryck som alstras av en pump. Pumpen trycker på en liten area som pressar inkompressibel 
hydraulisk olja genom stela rör eller hydraulslang som överför kraften till en hydraulisk kolv 
med en stor area. Skillnaden i areor och oljans inkompressibilitet gör att en mycket stor 
utväxling kan erhållas för att flytta mycket tunga laster. En hydraulisk cylinder har sällan en 
slaghastighet på över 0,5 m/s men kan i större applikationer flytta laster på över 60 ton med lägre 
hastighet (Bosch Rexroth Cylinder Catalog, 2011). Cylindrarna har ett mycket brett 
användningsområde och återfinns i bland annat resbara broar, tillflödesportar i vattenkraftverk, 
industrirobotar och grävmaskiner (Intelligent Hydraulics in New Dimensions, 2011). 

 
Figur (2.3.2). Exempel på en hydraulisk cylinder 

 

Mekanik  
Figur (2.3.3) visar en typisk tryck- respektive dragfjäder. Den kraft som lagras i en fjäder styrs 
av tre faktorer: fjäderkonstant, förspänningskraft samt maximal belastning. Fjäderkonstanten har 
enheten N/m och ger tillsammans med fjäderns förlängning från obelastat tillstånd upphov till en 
kraft. Förspänningskraften är den minsta kraft som krävs för att en dragfjäder ska förlängas från 
sin ursprungslängd eller för att en tryckfjäder skall komprimeras. Normalt är förspänningskraften 
10-15 procent av den maximalt tillåtna belastningen. Fjädrar tillverkas normalt av pianotråd eller 
rostfri tråd. Mekaniska fjädrar finns i enormt många utföranden med olika styvhet, längder och 
diametrar. (Sodemann, 2011) 
Fjädrarna används i allt från hoppstyltor till fjädringen i personbilar.  

 

 
Figur (2.3.3) Exempel på en typisk tryckfjäder tv samt en dragfjäder th 
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Mekatronik 
En linjär elektronisk aktuator kan vara uppbyggd på flera olika sätt, varav de vanligaste är 
kulskruvskolvar och kulskruvsdrivna linjära ställdon samt kuggremsdrivna linjära ställdon, se 
Figur (2.3.4) samt Figur (2.3.5). Dessa aktuatorer kan drivas av flera typer av motorer då den 
linjära rörelsen endast ges av rotationen av aktuatorns utgående axel. Elektriska servomotorer 
används i störst utsträckning då de har högst verkningsgrad och är enkla att programmera. 
 
Skillnaden mellan en kolv och ett remdrivet linjärt ställdon är att kolven har en arm som rör sig 
ut och in ur enheten och förlänger därmed profillängd med enhetens slaglängd, medan det linjära 
ställdonet har en släde som rör sig längs sidan enheten. Den totala längden för kulskruvskolven 
varierar därför beroende på dess utskjut, medan ett linjärt remdrivet ställdon har en fast total 
längd som släden kan röra sig längs. Ett kulskruvsdrivet ställdon klarar vanligtvis av en hastighet 
på högst 1,5 m/s, medan en remdriven lösning klarar hastigheter upp till 10 m/s. (Linear Motion 
Technology Handbook, 2007) 
 
 

 
 

Figur (2.3.4) Exempel på en kulskruvskolv tv och ett kulskruvsdrivet linjärt ställdon th 
 

 

 
Figur (2.3.5) Exempel på ett remdrivet linjärt ställdon 

 
 

 

2.4 Linjära lager 
Linjära lager används för att styra linjär rörelse i många konsument- och industritillämpningar, 
som t.ex symaskiner, såg- och fräsbord. För att undvika större radiella krafter på ett drivande 
system samt stabilisera rörliga komponenter kan det krävas linjär lagring. För att lagra en linjär 
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rörelse av en axel med obestämd slaglängd finns två vanliga alternativ, linjär glidbussning eller 
kulbussning. Båda alternativ har olika för och nackdelar.  

Linjära glidlager eller även kallat glidbussningar, se Figur (2.4.1), används vid lägre 
glidhastigheter under 1,5 m/s utan smörjning. Med ideal smörjning kan vissa linjära 
glidbussningar användas vid så höga hastigheter som 4 m/s. (EIE 2011) 

 
Figur (2.4.1) Exempel på linjära glidlager 

Med höga hastigheter ökar temperatur och nötning vilket ökar risken för haveri. Eftersom 
användning av glidlager innebär glidfriktion mellan hela lagerytan direkt mot den lagrade axeln 
till skillnad från kulbussningar där endast kulorna ligger direkt mot axeln är friktionen i ett 
glidlager generellt större. I och med detta är korrekt smörjning av ett glidlager viktigare än för en 
kulbussning, men det finns underhållsfria glidlager. För att förhindra slitage är en vanlig metod 
att smörja glidlager med en oljefilm som hindrar den lagrade stången att få direktkontakt med 
lagerytan. Generellt ger en högre ytbelastning sämre verkningsgrad. (Jernkontoret 2011) 

Glidlager har en nackdel när det gäller risken för byrålådseffekt (stick-slip) som ger en ryckig 
rörelse. Detta innebär att axeln kilar fast i bussningen likt en byrålåda i en byrå vilket påverkar 
axelns rörelse. Risken för byrålådseffekt är störst vid låga hastigheter och vid dålig passform 
mellan axel och lager. Detta är en anledning till att glidlager väljs bort vid konstruktioner som 
kräver hög säkerhetsfaktor. (Anton van Beek 2009) 

 
Linjära kulbussningar, se Figur (2.4.2), möjliggör en exakt linjär rörelse för runda axlar genom 
att utnyttja ett ändlöst kretslopp av stålkulor. Det finns varianter av dessa lager som kallas 
superkulbussningar. Dessa är självstyrande och tolererar att axeln är snedställd oftast ca 1° och 
har hög bärförmåga även vid höga hastigheter med minimal risk för byrålådseffekt. Linjära 
kulbussningar av standardmodell klarar hastigheter upp till 3 m/s. För högre hastigheter upp till 5 
m/s krävs speciell smörjning. (Movetec 2011) 
Linjära kulbussningar används i stor utsträckning inom verkstadsindustrin för fräsning och 
svarvning där kraven på exakt och pålitlig styrning är höga. 
 

 
Figur (2.4.2) Exempel på en linjär kulbussning  
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3 UTFÖRANDE 

3.1 Beräkningar 
Grundläggande beräkningar  
I samtliga beräkningar försummas faktorer som luftmotstånd och det faktum att en människa inte 
beter sig som en punktmassa. Luftmotståndet anses försumbart eftersom akrobaten accelererar 
och retarderar över en kort sträcka samtidigt som det eventuella bidraget från luftmotståndet 
endast skulle ge en liten påverkan. På grund av svårighetsgraden bakom att ställa upp en korrekt 
simuleringsmodell över en människas beteende vid handstående antas akrobatens kropp bete sig 
som en punktmassa i följande beräkningar om inget annat anges.  
 
Potentiell energi pE  för akrobaten med massan m vid gravitationen g och höjden h över stagens 

maxläge: 

 pE m g h= ⋅ ⋅ (3.1.1)
 
Med stagens maxläge avses positionen i ögonblicket för avlutad acceleration för de handklossar 
akrobaten står på.    
 
Akrobatens kinetiska energi kE vid stagens maxläge med hastigheten v: 
 
 2

2k
m vE ⋅

=  
(3.1.2)

 
Den hastighet v som krävs för att akrobaten skall flyga upp höjden h över stagens maxläge ges av 
ekvation (3.1.1) och (3.1.2): 
 2

2
2p k

m vE E m g h v g h⋅
= ⇒ ⋅ ⋅ = ⇒ = ⋅ ⋅

(3.1.3)

 
Hastigheten v  vid konstant acceleration a tiden t samt begynnelsehastigheten 0v : 
 
 0v v a t= + ⋅  (3.1.4)
 
Akrobatens vertikala position x från normalläget 0x  handståendes i katapultens lägsta läge efter 
konstant acceleration tiden t: 

 2

0 0 2
a tx x v t ⋅

= + ⋅ +  
(3.1.5)

 
Ekvation (3.1.3)och (3.1.4) insatt i ekvation (3.1.5) med 0 0 0v x= = ger: 

 2
2

xt
g h
⋅

=
⋅ ⋅

 (3.1.6)
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Accelerationen akrobaten utsätts för blir: 
 
 { }0 0 0dv va v t

dt t
= = = = =  (3.1.7)

 
Eftersom akrobaten accelereras vertikalt utsätts han även för sin egen gravitation utöver 
katapultens acceleration. Den kraft F akrobaten utsätts för är:  

 ( )F m a g= ⋅ + (3.1.8)
 
 
Ekvation (3.1.1) till (3.1.3)ger att akrobaten måste få en hastighet på 3,1 m/s för att nå 0,5 meter 
ovanför stagens maxläge. Detta resulterar i att han vid konstant acceleration utsätts för en kraft 
på 1275 N. För att stativet inte skall bli allt för högt begränsas slaglängden till högst 0,5 meter. 
Om slaglängden 0,5 meter används måste det drivande systemet kunna ge en konstant 
acceleration på 1g. Figur (3.1.1) visar den acceleration som akrobaten måste utsättas för vid 
varierande accelerationssträcka för att uppnå en höjd på 0,5 meter. 
 

 
Figur (3.1.1) Acceleration som funktion av accelerationssträcka 

 
För att undersöka hur stora accelerationer akrobaten Isak Arvidsson klarar av i handstående har 
han själv genomfört några enklare tester. Resultatet av dessa tester är att han utan problem klarar 
att landa handstående på stumt underlag från ett fall på 0,5 m utan att böja armarna. Detta fall 
bromsas sedan över en sträcka som uppskattas grovt till ca 0,1 m baserat på handflatornas, 
armarnas och ledernas kompression vid kontakt med marken. Eftersom ben och rygg böjs vid 
landning leder även detta till att masscentrum förflyttas närmare marken och ger längre 
dämpningssträcka. Denna sträcka tillsammans med fallhöjden 0,5 m insatt i ekvation (3.1.6) ger 
tillsammans med (3.1.7), där x = 0,1 m, h = 0,5 m samt v = 3,1 m/s, att han utsätts för en 
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retardation på strax över 6 g. Baserat på detta anses att katapultens acceleration får uppstiga till 
2g utan att akrobatens hälsa äventyras. 
 

Värstafallscenario 
Den största kraften som stativet beräknas utsättas för uppkommer då akrobaten skjuts upp och 
sedan landar med masscentrum ocentrerat ovanför stängerna. Då akrobaten har armarna 
uppsträckta beräknas masscentrum ligga ungefär vid hans navel vilket är 95 cm från hans fötter 
eller 110 cm från fingertopparna. I ett absolut värsta fall betraktas stängerna som helt stumma i 
deras fullt utskjutna läge. Enligt Isak Arvidsson (2011) kan han hålla i sig i plattorna för att 
förskjuta sitt masscentrum ca 5 cm utanför en av stängerna. Det antas att han kan göra samma 
sak vid landningen från ett fall på 0,5 m vilket ger en kraft som angriper i handplattorna med en 
vinkel på ca 86 grader från plattornas yta. Enligt tidigare antaganden kan Isak dämpa ett fall från 
0,5 meter över en sträcka på 10 cm. Detta ger en acceleration på ca 5 g plus hans egna vikt som 
ger ett extra g. Om vinkeln ökar kommer Isak ramla av stativet åt sidan och om kraften ökar 
kommer Isak inte längre orka hålla emot och därmed ramla av stativet. Det värsta tänkbara fallet 
är alltså när Isaks massa retarderas med 6g eller 3830 N på toppen av en stång, med vinkeln 86 
grader, se Figur (3.1.2). Detta upskattas vara ett mycket väl tilltaget värstafallscenario.  
 

 
Figur (3.1.2) Schematisk bild av hur kraften angriper i värstafallscenario på en handplatta 
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3.2 Kravspecifikation 
 
Skall 

• Skjuta upp 65 kg till 0,5 meter över stativets högsta läge en gång 
• Kontrollerat dämpa landningen med upplevd retardation under 6 g 
• Ha justerbar kraft för uppskjut och dämpning 
• Ha en av akrobaten styrd aktiveringsknapp under en av handplattorna 
• Ha en säkerhetsfunktion begränsar drivningens acceleration till max 5 g 
• Kunna plockas isär för transport i personbil av person utan utbildning 
• Tydlig och felsäker montering av löstagbara delar 
• Ha en stum ram som ej sviktar under akrobatens vikt och rörelse 
• Ha styva stag som ej deformeras plastiskt, även för extremfall 
• Ha stödben som även för extremfall ger stabilitet mot tippning 
• Ha styv linjär lagring mellan stag och stativ 

 
Bör 

• Skjuta upp 65 kg till 0,5 meter över stativets högsta läge upprepade gånger 
• Enkelt kunna monteras och fraktas av en person 
• Vara helt tyst då ingen uppskjutning eller dämpning sker 
• Ge rum för utbyte av drivsystem utan skärande bearbetning 
• Ha utbytbara handplattor 
• Vara olje- och fettfri för att undvika fläckar 
• Ha en total höjd lägre än 1,75 m 

• Ha en total kostnad under 30 000 kr 
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3.3 Val av drivningssystem 
Hydraulik 
En hydraulisk lösning har mycket svårt att uppfylla flera av de ställda kraven. En 
hydraulcylinder har sällan en maxhastighet på över 0,5 m/s vilket bara är en sjättedel av det som 
krävs för ett uppskjut på 0,5 m. Hydraulcylindrar kan även läcka en liten del av den olja som de 
drivs med och uppdragsgivaren har specifikt sagt att det inte skall uppstå några problem med fett 
och oljefläckar. I och med detta så utesluts hydraulik som en möjlig lösning till problemet.  
 
Pneumatik 
En pneumatisk lösning kan se ut att ha bra karakteristik för att lösa uppgiften men har vissa 
svårigheter att uppfylla bör och skallkraven. Genom att kontrollera utflödet av luft ur cylindern 
när den trycks ihop kan dämpningen kalibreras för att ge önskat beteende. En pneumatisk 
cylinder har den fördelen att den kan dämpa stagen och övriga rörliga komponenter som väger ca 
tio kilo, på enbart de två sista centimetrarna av slaglängden efter avslutad acceleration. Detta 
skulle kunna ge en minskad stativhöjd. Genom att ställa in det lufttryck och flöde som 
kompressorn ger så kan kraften och hastigheten av uppskjutet kontrolleras. I samarbete med 
Bosch Rexroth tas en pneumatisk cylinder (ISO 15552 Serie PRA) fram med en diameter på 80 
mm för att klara de påfrestningar som tillämpningen kräver. För att en sådan cylinder skall kunna 
ge en sluthastighet på 3,1 m/s krävs vid 5 bar ett flöde på ca 7500 Nl/min (Beräkningsprogram 
kolvstångscylindrar, 2011). Om kompressorn tillåts ge fullt tryck och luftflöde skulle cylindern 
accelerera upp till sin topphastighet på ett fåtal hundradels sekunder. Detta skulle ge 
accelerationer mycket långt över acceptabla värden. För att bättre kunna styra accelerationen 
krävs en proportionalitetsventil eller en ”proppventil”. En proppventil styr flödet och trycket för 
att ge en konstant acceleration under hela slaglängden, samt att den även medger programmerbar 
styrning av sitt beteende. Bosch Rexroths största proppventil (serie ED12) klarar vid 5 bar av att 
reglera ett flöde på 2600 Nl/min vilket inte är i närheten av tillräckligt för att ge de accelerationer 
som krävs. Kostnaden för en sådan ventil är ca 18 000 kr exklusive moms. Även om 
proppventilen hade medgivit ett tillräckligt högt flöde, skulle det behövas ytterligare 
komponenter vilket skulle gett en ökad kostnad. I och med detta utvecklas inte det pneumatiska 
konceptet vidare.  
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Mekatronik 
En elektriskt styrd remdriven kulskena skulle kunna uppfylla många bör- och skallkrav. Genom 
att ha en programmerbar servomotor skulle acceleration, retardation och slutgiltig hastighet 
kunna anpassas för en rad olika beteenden. 
 
Den mekatroniska lösningen som teoretiskt löser problemet har tagits fram i samarbete med 
AluFlex LinjärTech AB och Beijer Electronics. Lösningen baseras på ett remdrivet ställdon samt 
en servomotor med tillhörande styrenhet, se Figur (3.3.1) samt Figur (3.3.2). Se även Bilaga B 
för komplett komponentlista. För att motorn skall kunna överföra ett tillräckligt högt moment 
krävs en utväxling på 3:1 som uppnås med en kuggremsväxel. Det remdrivna ställdonet har en 
slaglängd på 480 mm och tål bara en acceleration på 2 g även utan last. Styrenheten styr motorn 
för att ge en konstant acceleration på 2 g under 155 ms över 240 mm av ställdonets slaglängd för 
att sedan retardera med 2 g under 155 ms över resterande 240 mm av slaglängden eftersom den 
rörliga släden inte får slå i ställdonet för att bromsas. Då enheten har stannat i sitt fullt utskjutna 
läge väntar den på att ta emot akrobaten och dämpa hans landning över enhetens fulla slaglängd 
på 480 mm med ca 1 g. Då ställdonet återgått till sin lägsta position är en hel cykel genomförd 
och styrenheten väntar på signal för att skjuta igen. Kostnaden för en fullständig mekatronisk 
lösning med servomotor, ställdon, styrenhet och alla kringkomponenter som sladdar och knappar 
blir ca 100 000 kr exklusive moms, se Bilaga B. 
 

 
Figur (3.3.1) CAD-modell av mekatroniskt koncept 
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Figur (3.3.2) Den mekatroniska drivningen med remväxel 

 
Även om denna lösning teoretiskt skulle fungera är det dock svårt att säkerställa en hög 
säkerhetsfaktor för drivningen till en mekatronisk lösning då det inte är möjligt att garantera att 
styrningen till servomotorn inte fallerar. Servomotorn som används måste vara 
överdimensionerad för att inte överhettas vid ett uppskjut. Om servomotorns fulla effekt skulle 
nyttjas skulle detta vara förödande både för akrobaten och stativet. Den effekt P som krävs för att 
förflytta en massa m vertikalt sträckan x med en acceleration a över tiden t ges av ekvation 
(3.3.1), där E är energi och F är kraft. 
 
 { }0 0 0 0dE dF x F x m a xP F x t

dt dt t t
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= = = = = = = =  (3.3.1)

 

Ekvation (3.3.1) ger då att det krävs 1140 W för att med en acceleration på 2 g få upp 75 kg till 
3,1 m/s på 240 mm och 155 ms. Detta ger en överdimensionering av motorn på ca 4,4 gånger. 
Verkningsgraden är dock inte 100 % för en verklig motor. 

Många remdrivna ställdon klarar vid lägre laster accelerationer upp till 4 g men att förflytta en 
massa på ca 75 kilo vertikalt är inte ett typiskt användningsområde för remdrivna ställdon. Den 
acceleration på 2 g som uppskjutet kräver i kombination med massan som skall förflyttas ligger 
på systemets riktvärden för maximalt tillåten kraft och acceleration vilket ger en säkerhetsfaktor 
mycket nära 1 för ställdonet. Denna låga säkerhetsfaktor i kombination med risker i styrningen 
av servomotorn gör att denna konstruktion ej förespråkas, men den är teoretiskt möjlig.  
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Mekanik 
En mekanisk lösning kan uppfylla de flesta bör- och skallkraven genom att utnyttja flera spända 
fjädrar. Det blir dock problematiskt att uppfylla krav på upprepbarhet och dämpning. 
Dämpningen är problematisk eftersom en dämpare inte får vara inkopplad under uppskjutet 
samtidigt som fjädern inte får vara inkopplad under landningen. Upprepbarheten blir 
problematisk då det inte finns något bra sätt att snabbt spänna om fjädrarna utan att gå ned från 
stativet. En mekanisk lösning är dock väl lämpad att använda för ett avslutande nummer där 
akrobaten själv får landa vid sidan av stativet. I ett sådant nummer kommer även stativets höjd 
att förstärka intrycket av att akrobaten gör ett högt hopp.  
 
Den energi ftotE  som lagras i en förspänd fjäder styrs av tre faktorer, en fjäderkonstant c , en 
förlängning s  och en förspänningskraft 0F . För att akrobaten med massan m  skall nå önskad 
höjd h  över stativet måste den potentiella energin pE vid höjden h  motsvara den potentiella 
energin som finns lagrad i n antal fjädrar utspända längden s, se Ekvation (3.3.2)-(3.3.6). 
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(3.3.6)

För att akrobaten ej skall utsättas för allt för höga accelerationer väljs 4 st fjädrar med en 
fjäderförlängning på 400 mm. En fjäderkonstant på 1000 N/m och en förspänningskraft på 60 N 
ger tillräcklig potentiell energi för att skjuta upp akrobaten 0,5 m. Fyra fjädrar gör att kraften 
stativet utsätts för kan fördelas symmetriskt på enkelt sätt. Att specialbeställa fyra stycken fjädrar 
med denna karakteristik från Lesjöfors skulle kosta 490 kr/st, se Bilaga A. 
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3.4 Kravutvärdering 
För att finna en lämplig drivning till handstativet utvärderas olika drivningskoncept med 
avseende på kravspecifikationen enligt Tabell (3.4.1) och Tabell (3.4.2). Kraven har självklart 
olika vikt och ett koncept som ej klarar av att skicka upp akrobaten i luften, skulle kunna ge för 
hög acceleration eller har ett ramverk med låg hållfasthet anses inte vara möjliga lösningar. 
Tabell (3.4.1) och Tabell (3.4.2) tydliggör att mekanisk drivning är det bäst lämpade konceptet. 
 
0 = Ej möjligt, 1 = Möjligt, 2 = Bra 
 

Tabell 3.4.1 Kravutvärdering av skallkrav 

 
Tabell 3.4.2 Kravutvärdering av börkrav 

 
Bör Pneumatik Hydraulik Mekanik Mekatronik 
Skjuta upp 65 kg till 0,5 meter över stativets 
högsta läge upprepade gånger 

0 0 0 1 

Enkelt kunna monteras av en person 1 1 2 1 
Vara helt tyst då ingen uppskjutning eller 
dämpning sker 

1 2 2 2 

Ge rum för utbyte av drivsystem utan 
skärande bearbetning 

1 1 2 1 

Ha utbytbara handplattor 2 2 2 2 
Vara olje- och fettfri för att undvika fläckar 1 0 2 1 
Ha en total höjd lägre än 1,75 m 0 0 2 0 
Ha en total kostnad under 30 000 kr 0 0 2 0 

Summa: 6 6 14 7 
 

  

Skall Pneumatik Hydraulik Mekanik Mekatronik 
Skjuta upp 65 kg till 0,5 meter över stativets 
högsta läge en gång 

0 0 2 1 

Kontrollerat dämpa landningen med upplevd 
retardation under 6 g 

0 0 0 1 

Ha justerbar kraft för uppskjut och dämpning 1 1 1 1 
Ha en av akrobaten styrd aktiveringsknapp 
under en av handplattorna 

1 1 1 1 

Ha en säkerhetsfunktion begränsar 
drivningens acceleration till max 5 g 

1 1 2 1 

Kunna plockas isär för transport i personbil 
av person utan utbildning 

1 1 2 1 

Tydlig och felsäker montering av löstagbara 
delar 

1 1 2 1 

Ha en stum ram som ej sviktar under 
akrobatens vikt och rörelse 

2 2 2 2 

Ha styva stag som ej deformeras plastiskt, 
även för extremfall 

2 2 2 2 

Ha stödben som även för extremfall ger 
stabilitet mot tippning 

2 2 2 2 

Ha styv linjär lagring mellan stag och stativ 2 2 2 2 
Summa: 13 13 18 15 
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3.5 Ramens konstruktion 
Eftersom att handstativet ska vara portabelt och lätt att hantera för akrobaten, väljs 
huvudsakligen aluminium till denna konstruktion för att på så sätt hålla nere handstativets vikt. 
Ramverket ska vara lätt att konstruera och uppfylla krav på ekonomisk budget. Därför byggs 
ramverket upp av fyrkantsprofiler och plattstång av aluminium, vilka återfinns i 
standardsortiment från Tibnor. Plattstängerna fungerar som krysstag för att göra ramverket styvt, 
se Figur (3.5.1).  

 
Figur (3.5.1) Ramverket 

 
Ramverket konstrueras så att akrobaten har ett stadigt underlag att stå på innan han går upp i 
handstans på stängerna. En stadig bas och ett stadigt underlag att stå på uppnås genom att 
fyrkantprofiler svetsas ihop till en övre och en nedre ram. I den övre ramen svetsas två 
tvärgående fyrkantprofiler för att möjliggöra infästning för fjädrarna, samt infästning för de 
rörliga stängerna och dess stödrör. Fyrkantsbalkarna i den nedre ramen svetsas så att stödben kan 
föras in genom den ena änden på varje fyrkantsbalk. Även en infästningsplatta för 
kringkomponenter till den mekaniska drivningen svetsas fast i den nedre ramen, allt i aluminium. 
Den övre och nedre ramen svetsas sedan ihop med vertikala fyrkantsprofiler för att bilda 
ramverket. Två av krysstagen svetsas därefter på för att öka ramverkets stabilitet och styvhet. De 
två andra krysstagen fästs in med skruvförband för att underlätta utbyte av fjädrar och övriga 
drivningskomponenter. 
  
För att minimera risken för tippning används stödben som kan skjutas in och ut ur 
fyrkantprofilerna i den nedre ramen. Stödbenens längd kan enkelt justeras med hjälp av 
genomgående bultar med vingmuttrar vilket möjliggör enkel demontering av stödbenen. Hål 
borras med jämna mellanrum i stödbenen för att möjliggöra denna justering, se Figur (3.5.2). 

 
Figur (3.5.2) Nedre ramen med stödben 
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Om akrobaten skjuts upp snett från stativet, vilket är fallet för ett avslutande trick, kommer det 
utsättas för horisontella krafter. För att kunna hålla stativet stabilt bör stödbenen därför fästas i 
underlaget. Om det inte finns någon möjlighet att fästa stödbenen i underlaget så kan vikter, t.ex. 
sandsäckar läggas längst ut på benen. Om stativet tippar kommer det göra det med ändarna av 
två benen kvar i marken, se Figur (3.5.3) och (3.5.4) för mått och jämvikt.  
 

 
Figur (3.5.2) måttsättning undre ram med stödben 

 

 
Figur (3.5.3) Friläggning stativet från sidan 
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Ekvation (3.5.1) är en momentjämvikt kring linjen b  i Figur (3.5.2) där gF  är kraften från 

stativets egna massa, aF  är den horisontella kraft akrobaten ger på stativet och Ft  är den kraft 
som krävs längst ut på varje stödben för att motverka tippning. Stativet med komplett mekanisk 
drivning väger ca 65 kg, gF  är alltså 638 N och är centrerad över ramverkets bas.  

 1,88 2 1,88 2,14 0
2g t aF F F⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ =  (3.5.1)

 
Ekvation (3.5.1) ger Ft enligt följande: 
 
 

 

1,882,14
2

2 1,88

a g

t

F F
F

⎛ ⎞⋅ − ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠=

⋅ (3.5.2)

 
Ekvation (3.5.2) ger att om akrobaten trycker med en kraft som motsvarar hela hans vikt i 
horisontellt led, alltså ca 640 N så måste en vikt på 21 kg ligga längst ut på varje stödben för att 
stativet inte ska tippa. I och med att dessa beräkningar innebär att stativet inte alls glider längs 
marken samt att hela akrobatens vikt ger en ren horisontell kraft anses resultatet vara ett 
extremfall. För att förhindra tippning förespråkas att stödbenen fästs i marken med exempelvis 
skruvförband, sandsäckar är ett annat enkelt alternativ. Stödbenen kan göras längre för att få 
bättre stabilitet, men en sådan lösning gör att stativet blir osmidigt att frakta.  
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3.6 Val av komponenter 
Val av lager 
Linjära glidlager är inte väl anpassade för de höga hastigheter och accelerationer som 
konstruktionen kräver, de har även risken att ge byrålådseffekt vilket skulle vara mycket farligt 
för akrobaten. Kulbussningar är väl anpassade för höga hastigheter och accelerationer, de har 
även fördelen att det finns självcentrerande modeller. Detta innebär att de tillåter en viss 
snedställning av den lagrade axeln utan att funktionen påverkas. Risken för byrålådseffekt 
minskar därmed avsevärt. De radiella krafter som kan uppstå i det värsta tänkbara scenariot 
skulle hanteras bättre och ge mindre slitage på kulbussningar än på linjära glidlager och därmed 
öka säkerhetsfaktorn. Därmed väljs linjära kulbussningar som lagring för stagen. 
 
De linjära kulbussningar som väljs är SK70-220 från AluFlex LinjärTech AB, se Figur (3.6.1). 
Kulbussningarna kommer inte ta upp större radiella krafter än de 640 N som akrobaten kan ge 
upphov till enligt tidigare antaganden. De kommer inte heller att vara i kontinuerligt bruk under 
långa tidsintervall, så passar de utmärkt för denna applikation enligt Thomas Lindström (2011). 
Lindström ansåg även att bussningarna monteras enklast genom att pressas in i rörstagen 
förutsatt att hålen för montering uppfyller kravet på H7-tolerans. Lagrenas livslängd anses alltså 
inte som något problem då de är konstruerade för att klara av radiella krafter på 1000 N under 
kontinuerlig användning enligt Lindström. Lagret har visserligen ett högt styckepris på 400 kr 
men det ger en hög säkerhetsfaktor med sin självcentrerande funktion vilket värderas högt för 
denna konstruktion. 

 
Figur (3.6.1) Superkulbussning från AluFlex LinjärTech AB 
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Val av stödrör 
För att öka stabiliteten för akrobaten kommer stödrör innehållande de valda lagrena att monteras 
på ramverket. Dessa rör ska vara svarvade till 32 mm invändigt i vardera ände, med toleransen 
H7 för att tillåta presspassning av lagrena. Eftersom att lagrena behöver en stoppklack på 1mm 
vid presspassning, enligt Lindström (2011), väljs aluminiumrör i dimensionen 35x2,5 mm från 
Tibnor.  
 
Stödrören lagras i båda ändar för att säkerställa att stängerna inte kan snedställas, öka systemets 
styvhet och för att inte överföra några radiella krafter till det drivande systemet. I ena änden av 
stödrören kommer en monteringsplatta att svetsas fast, se Figur (3.6.2). Denna platta möjliggör 
att stödrören kan skruvas fast överst på ramverket. De sidokrafter som uppstår då akrobaten utför 
sin cirkusakt kan därmed tas upp av stödrören och ledas ner i ramverket. Eftersom stödrören 
endast är fastskruvade i ramverket, kan de enkelt demonteras för att förenkla transport. 
 

 
Figur (3.6.2) Urskärning av stödrör, nedre lagring av stängerna 
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Val av stänger 
Eftersom en kulbussning saknar innerring kommer kulorna löpa direkt mot den stång som skall 
lagras. För att kunna lagra det valda lagret direkt mot stängerna krävs det att de är slipade till en 
tolerans h6 och har hög ythårdhet. Stängerna måste vara dimensionerade för att ta upp 
akrobatens vikt och den kraft som uppstår vid acceleration, samt klara av de böjmoment som 
uppstår då akrobaten utför sin cirkusakt. De stänger som väljs för att uppfylla dessa krav är två 
stycken precisionsaxlar (LJM20) av 100Cr6-stål från SKF. 
 
Högst upp på stängerna ska ett fäste till handplattor svetsas fast, se Figur (3.6.3). På dessa kan 
sedan handplattor monteras genom att de skruvas dit underifrån. Detta ger akrobaten möjlighet 
att enkelt montera eller byta ut handplattorna. 
 

 
Figur (3.6.3) Stång med fäste för handplatta 

 

Stånginfästning 
Under uppskjut så väl som under eventuell dämpning är det viktigt att båda stängerna rör sig 
med samma hastighet för att inte ge upphov till byrålådseffekt och för att säkerställa att 
uppskjutet blir helt vertikalt. Detta uppnås genom att fixera de båda stängerna mot en horisontellt 
liggande stålbalk som fästs i den drivande enheten, se Figur (3.6.4). Stängerna sänks ned i två 
korta sömlösa konstruktionsrör som sitter fastsvetsade i den horisontellt liggande balken och 
stängerna fixeras i de korta stödrören med hjälp av ett genomgående hål och en skruv med 
vingmutter. De genomgående hålen borras då de små stödrören är svetsade och stängerna är 
nedsänkta för att säkerställa hög styvhet och god passform. En 10 mm i diameter U-bult fästs 
kring balken för att användas som infästning för vajer och snabbkoppling, komponenter som 
krävs för att spänna fjädrarna. Spelet mellan balken och U-bultens ögla måste vara minst 20 mm 
för att garantera utrymme för en  snabbkoppling. 
 

 

 
Figur (3.6.4) Infästning av stång i stånginfästningen  
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3.7 FEM-analys 
En FEM-analys genomförs för att undersöka svaga punkter i konstruktionen och säkerställa att 
säkerhetsmarginalen är tillfredställande hög. 
 
En statisk FEM-analys av en fixt monterad stång i värstafallscenariot som beskrivs i 3.1 
Beräkningar/ Värstafallscenario visar att spänningen i det mest utsatta området blir 273 MPa och 
att den totala deformationen i toppen av stativet blir 24 mm, se Figur (3.7.1). Både Von Mises 
effektivspänningen och den totala deformationen uppfyller kraven på styvhet och hållfasthet. 
Säkerhetsmarginalen mot sträckgränsen blir 880/273=3,2 vilket i kombination med det 
överdimensionerade värstafallscenariot ger en ännu högre säkerhetsmarginal. Detta innebär att 
även om stativet utsätts för ett värsta fall så kommer stängerna ej att deformeras plastiskt och 
därmed inte behöva bytas ut.  
 

 
Figur (3.7.1) Total deformation av en stång i värstafallscenariot 
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Då fjädrarna spänns ned kommer de att påverka den övre ramen med 460 N vardera, den undre 
ramen kommer ta upp 1840 N i infästningen för snabbkopplingen. En FEM-analys av ramarna 
under en sådan last visar att båda ramarna håller. Spänningen i den mest utsatta delen i den övre 
ramen är mycket låg och inte kommer i närheten av aluminiumets sträckgräns. Ramen är även 
mycket stum, med största deformation på endast 0,16 mm, som i Figur (3.7.2) visas uppskalad 
120 gånger. Den största deformationen i den nedre ramen blir endast 0,3 mm och Von Mises 
effektivspänningen i den mest utsatta punkten blir 60 MPa vilket ger en säkerhetsfaktor mot 
sträckgränsen på 240/60=4. Deformationen i den nedre ramen visas uppskalad 55 gånger med 
spänningsgradienten i Figur (3.7.3).  

 

 
Figur (3.7.2) Total deformation av den övre ramen under statisk fjäderlast 

 
Figur (3.7.3) Total deformation av den nedre ramen med spänningsgradient under statisk fjäderlast 
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Om den linjära lagringen skurit och lasten som beskrivs i värstafallscenariot läggs på stativet är 
det viktigt att samtliga lastbärande skruvförband håller. De skruvar som tar upp största delen av 
lasten är de rostfira M8×60 8.8 skruvar som fäster in de lagrade rören i den övre ramen. Dessa 
skruvar har alltså en sträckgräns på 640 MPa. Även om bara en av dessa skruvar skulle ta upp 
hela kraften på 3830 N så kommer de inte plasticera då Von Mises effektivspänningen i det mest 
utsatta området blir 357 MPa, se figur (3.7.4). Säkerhetsmarginalen mot skruvarnas sträckgräns 
blir väldigt hög då det modellerade scenariot är mycket överdimensionerat. 
 

 
Figur (3.7.4) Ekvivalent spänning i rostfira M8×60 8.8 skruv vid värstafallscenario 
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CAD-modellen innehåller skarpa hörn för att svetsfogar ej modelleras. Detta ger upphov till 
spänningsspikar i FEM-analysen då hela stativet modelleras. För att undvika sådana spikar måste 
samtliga skarpa hörn rundas av vilket är mycket tidskrävande och garanterar samtidigt inte ett 
pålitligt resultat. För att ändå kunna säkerställa god hållfasthet för ramverket modelleras ett 
extremt överdimensionerat fall då en vikt på 1200 kg placeras på ramverket utan krysstag. Figur 
(3.7.5) visar det deformerade ramverket uppskalat 34 gånger och de spänningar som uppkommer 
vid denna last. I det mest utsatta området är den största totala deformationen är 1,9 mm och Von 
Mises effektivspänningen är 210 MPa vilket ger en säkerhetsfaktor mot sträckgränsen på 
240/210=1,14. 
 

 
Figur (3.7.5) Total deformation i meter tv och Von Mises effektivspänning i Pa th 

 
 
 
 

  



38 

  



39 

4 RESULTAT 

4.1 Framtaget koncept 
Det framtagna konceptet baseras på det mekaniska drivningsalternativet för att hålla en låg 
budget och ge bästa möjliga beteende samtidigt som personsäkerheten hålls hög, se Figur (4.1.1). 
Detta gör emellertid att repeterbarheten påverkas och artisten kommer själv behöva gå av stativet 
för att kunna ladda om det, men då vinschen är elektrisk kan en stor del av omladdning ske med 
en knapptryckning. 

 
Figur (4.1.1) Handstativ med mekaniskt drivsystem 

 
Alla de ingående delarna är till så stor utsträckning som möjligt valda som standardkomponenter 
för att hålla kostnader och leveranstider nere. Konceptet är utformat för att ge utrymme till 
utbyte av fjädrarna för att ge en högre uppskjutningshöjd för akrobaten. Vinsch, vals och 
snabbkoppling är dimensionerade att klara fjädrar med mer än dubbelt så hög fjäderkonstant och 
fortfarande ge samma accelerationssträcka, se Figur (4.1.2). 
 

 
Figur (4.1.2) Mekaniska drivsystemet 
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4.2 Komponenter och montering 
Fjädrarna har monteringsöglor i båda ändar som träs över korta stänger svetsade i den övre 
ramen och stånginfästningsbalken. Längden på dessa stänger dimensioneras för att maximalt 
kunna ge plats för en fjäder med 70 mm i diameter. För att fjädrarna ska hållas på plats läggs 
distanser innan- och utanför fjäderns ögla och fixeras med en insexskruv med mutter, se Figur 
(4.2.1). 

 
Figur (4.2.1) Övre fjäderinfästning i ramen tv och undre fjäderfästning i stånginfästningen th 

 
För att kunna spänna ner fjädrarna används en elektrisk vinsch som drivs av ett 12-volts SMF-
batteri, se Figur (4.2.2). Den elvinsch som väljs är en LV2000-BF från LV Vinsch då denna kan 
drivas på ett portabelt bilbatteri och medger vertikala lyft på upp till 900 kg vid första varvet på 
trumman. Vinschen har även en trådlös fjärrkontroll vilket gör att akrobaten får ökad frihet under 
cirkusnumrets gång. 

                    
Figur (4.2.2) Vald elektrisk vinsch tv och valt 12-volts bilbatteri tv 

 
Eftersom att vinschen är avsedd att dra horisontellt behövs en vals för att leda om vajern, se 
Figur (4.1.2). Då vinschen lindar upp vajern kommer den att vandra från sida till sida och det 
korta avståndet mellan vals och vinsch gör att vajern måste kunna vandra en kort sträcka även på 
valsen för att tillåta den skarpa vinkeländringen. Den höga kraften och det knappa utrymmet gör 
att kommersiella block blir svåra att använda. För att kringgå detta används ett nållager infäst 
mellan två vinkeljärn för att ge en mycket hållfast och kompakt vals, se Figur (4.2.3). Nållager är 
inte gjorda för utsättas för de slitande punktkrafter som vajern kommer att överföra, men 
lagerytan har mycket hög ythårdhet och de knappa antalet iterationer gör att slitningen kommer 
bli minimal. Om lagret skulle fallera kan det enkelt bytas ut genom att montera bort ett av 
fästena. Detta är enbart ett förslag på hur vajern kan ledas om och är framtaget för att ge en god 
bild av den funktion som krävs av den vals som skall leda om vajern. Kommersiella block som 
klarar lasterna finns att tillgå men kräver att ramen breddas eftersom vinschen måste ställas 
längre bort från blocket. 
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Figur (4.2.3) Förslag på vals för att leda om vajern 

 
För att kunna låsa fast och koppla loss fjädrarna så snabbt som möjligt används en 
snabbkoppling från Matt Sweeney Special Effects Inc, se Figur (4.2.4). Denna snabbkoppling 
används vid inspelning av specialeffekter inom filmindustrin och klarar av laster upp till 1000 
kg. Den speciella utformningen ger en mycket hög driftsäkerhet och är därför väl lämpad att 
använda i tillämpningar där personsäkerhet är en viktig faktor.  
 

 
Figur (4.2.4) Snabbkoppling med sprint sedd från två sidor 

 
Snabbkopplingen har en sprint som kräver en liten kraft att dra ut. En elektrisk solenoid, se Figur 
(4.2.5), kan användas för att dra ut sprinten ur snabbkopplingen. Solenoiden drivs med samma 
batteri som vinschen och en liten momentanknapp under en av handplattorna kan användas för 
att koppla på strömmen. Detta gör att akrobaten själv kan välja när uppskjutet skall ske. 
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Figur (4.2.5) Exempel på en elektrisk dragsolenoid 

 
Eftersom fjädrarna enkelt kan spännas om med hjälp av den elektriska vinschen ger det 
akrobaten möjligheten att under numrets gång ladda om stativet och armera om 
snabbkopplingen. Akrobaten har då möjligheten att göra flera uppskjut under ett nummer. 
 
Då stativet ska vara lätt och flexibelt, kan det skruvas isär till 12 separata delar för att underlätta 
vid transport, se Figur (4.2.6). 
 

 
Figur (4.2.6) Stativets olika isärtagbara delar 
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4.3 Kostnad 
Den totala uppskattade kostnaden för att tillverka handstativet delas in i tre tabeller nedan. 
Tabell (4.3.1) visar kostnaderna för materialet till ramverket, samt tillverkningskostnaden. Tabell 
(4.3.2) visar kostnaderna för rörliga delar samt lager och dess kringkomponenter, såsom stänger, 
stödrör, lager, mm. Tabell (4.3.3) visar kostnaderna för drivningen och alla dess 
kringkomponenter. Samtliga priser i budgeten är exklusive moms. 

 
Tabell (4.3.1) Kostnad för ramverket, svetsning, exklusive montering av drivning 

 
Ramverk Namn/Artikelnummer Pris/st Totalkostnad 
 Fyrkantsprofil aluminium 

40x40x2,5mm 
Art. nr: 307764 (Tibnor) 

1,01 ⋅ 53,77 = 54,3 
kr/m 

54,3 ⋅ 8,2 =  
445.3 kr 

 Fyrkantsprofil aluminium 
34x34x3mm 
Art. nr: 307749 (Tibnor) 

1,00 ⋅ 53,77 = 53,8 
kr/m 

53,8 ⋅ 1,2 ⋅ 4 = 
258,2  kr 

 Plattstång Aluminum 
30x30x3mm 
Art. nr: 88228 (Tibnor) 

0,24 ⋅ 53,77 = 12,9 
kr/m 

12,9 ⋅ 8,5 =  
109,7  kr 

 Rundstång 20mm 
Art. nr: 22438 (Tibnor) 

0,85 ⋅ 54,03 = 45,9 
kr/m 

0,1 ⋅ 49,5 =  
4,6  kr 

Tillverkningskostnad
 

A Lundgren smide AB (Enligt CAD) 10 000 kr 

   10 818 kr 
 

Tabell (4.3.2) Kostnad för rörliga delar samt lager och dess kringkomponenter 
 

Stänger, rör 
och lager 

Namn/Artikelnummer Pris/st Totalkostnad 

Linjärlager Kulbussning  
SK70-220 

400 kr 400 ⋅ 4 = 1600 kr 

Stödrör Aluminiumrör, 35x2,5,0mm 
Art. nr: 307555 (Tibnor) 

0,69 ⋅ 37,10 = 25,6 kr/m 2 ⋅ 0,6 ⋅ 26 = 30,7 
kr 

 Aluminumplåt 
2000x1000x3mm 
Art. nr: 25027 (Tibnor) 

Hel plåt: 
16,20 ⋅ 49,78 = 806,4 kr 2 ⋅

120 120
2000 1000

⋅
⋅

⋅

806,4 = 19 kr 
Stänger Precisionsaxel, 100Cr6, h6 

LJM20 (Sverull) 
432 kr/m 432 ⋅3 = 1296 kr 

 Kallvalsad plåt 
2000x1000x3mm 
Art. nr: 15047 (Tibnor) 

Hel plåt: 
48 ⋅ 15,6 = 751,2 kr 2 ⋅

100 80
2000 1000

⋅
⋅

 ⋅

751,2 = 6 kr 
Stånginfästning Kvadratisk hålprofil 

40x40x3mm 
Art. nr: 60583 (Tibnor) 

3,30 ⋅ 18,55 = 61,2 kr/m 0,4 ⋅ 61,2 = 24,5 kr 

 Rundstång 20 mm 
Art. nr: 74144 (Tibnor) 

2,47 ⋅ 20,25 = 50 kr/m 0,4 ⋅ 50 = 20 kr 

   2996 kr 
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Tabell (4.3.3) Kostnad för fjädrar och kringkomponenter 
 

Drivning Namn/Artikelnummer Pris/st Totalkostnad 
Fjädrar Se Bilaga A (Lesjöfors) 490 kr/st 1960 kr 
Quick release Large Quick Release Latch 

(Matt Sweeney Special 
Effects Inc) 

6,5 ⋅ 305 = 1982,5kr 
(1$ = 6,5 SEK) 

1982,5 kr 

Elvinsch 
 

LV2000-BF (LV Vinsch) 2070 kr/st 2070 kr 

Batteri SMF-batteri Art.nr: 802604 
(Biltema) 

559 kr/st 559 kr 

Block Sprenger Micro XS  
Art.nr: HS3533165055 
(Onedesigncenter.se ) 

194 kr/st 194 kr 

Solenoid - <1000 kr/st <1000kr 
Nållager Kullager.se 

Art.nr: HK2030 
72 kr/st 72 kr 

   7838 kr 

Tillverkningskostnaden i Tabell (4.3.1) är baserad på en uppskattning gjort av A Lundgren smide 
AB efter att sett en CAD-modell av stativet. Kostnaden kan komma att variera men den bör ge 
ett bra riktvärde på vad det kommer kosta att få hela stativet svetsat. Flera av de kostnader som 
anges i Tabell (4.3.1) och Tabell (4.3.2) är baserade på meterpris på standardsortimentet hos 
bland annat Tibnor. Dessa priser kommer att variera kraftigt då det tillkommer extra kostnader 
för kapning till de mått som specificeras. Den totala uppskattade kostnaden för stativet erhålls i 
Tabell (4.3.4). 

Tabell (4.3.4) Total Kostnad 
 

Artikel Kostnad 
Ramverk och tillverkning 10 817,8 kr 

Stänger, rör och lager 2996.2 kr 

Drivning 7765,5 kr 

Skruvar, muttrar, vingmuttrar, mm 1000 kr 

Total Kostnad (exklusive moms) 22 579,5 kr 

De kostnader som anges i Tabell (4.3.1) och Tabell (4.3.2) är uträknade med hänsyn till exakt 
materialåtgång. Men angivna meterpriser gäller endast för inköp av hela ämnen som är flera 
meter långa. Kostnader för kapning och begränsningar i hur lite material som får köpas åt gången 
gör att kostnaden för materialet kan komma att öka några tusen kronor. 

 

4.4 Måttsättning 
Som underlag för tillverkning ges förslag på mått och dimensioner för stativet i Bilaga C. Måtten 
kan behöva ändras då det saknas tillräckligt noggranna mått på t.ex. snabbkopplingen och 
vinschen, måtten kommer bara att variera ett par millimeter men för att undvika att något 
felmonteras bör detta tas i beaktande. Stativets mått kan enkelt ändras för att få ett stativ med 
större ramverk eller ökad accelerationssträcka, men innan detta görs bör en kvalificerad 
konstruktör konsulteras.   
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5  DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

5.1 Diskussion 
Pneumatisk och mekatronisk lösning 
Det anses att en pneumatisk lösning skulle kunna vara möjlig om man hittar ett sätt att styra det 
stora luftflöde som krävs, antingen genom att använda fler cylindrar eller fler proppventiler. En 
större kunskap om pneumatik skulle ge större möjlighet att hitta en alternativ lösning till 
problemet men projektet har löpt över för kort tid för att undersöka pneumatiken fullständigt.  

Den begränsande faktorn i det mekatroniska konceptet är de accelerationer som ramperna klarar 
av. En ramp skulle kunna specialbeställas för att klara av de höga lasterna som tillämpningen 
kräver men detta skulle vara mycket kostsamt och kräva en mycket mer grundlig undersökning 
av konceptet. Ett problem som uppkommer i båda lösningarna är att de måste styras med hjälp av 
programmering vilket har svårt att uppfylla kraven kring personsäkerhet. 
 

Säkerhetsaspekt 
Även om både den pneumatiska och mekatroniska lösningen anses innebära för stor risk för 
akrobaten måste det tas hänsyn till att det faktiskt finns lösningar i båda fall. Huruvida dessa 
lösningar kan garantera personsäkerheten får vara osagt, men det hela är en kostnadsfråga. En 
obegränsad budget ger stora möjligheter för en säker lösning i och med att flera backup system 
då kan användas och allt kan granskas av en kvalificerad konsult.     
 

Tillverkning av stativet 
Stativet har strävat mot en målbudget på 30 000 kr vilket visat sig vara ett svårt mål att uppnå. 
Varken den pneumatiska eller mekatroniska lösningen är i närheten av att ligga inom denna 
kostnadsram medan den mekaniska, lite enklare lösningen, kan göra detta. Beroende på hur man 
väljer att tillverka ramen påverkar kostnaden mycket. Om någon är villig att svetsa hela ramen 
gratis kan man komma undan med enbart materialkostnad men om svetsningen av ramen måste 
köpas in av en verkstad stiger priset avsevärt. 
 

Stativets totala höjd 
För att det drivande systemet skall få plats i ramen måste den vara tillräckligt hög, detta gör att 
akrobaten kommer behöva stå i handstans ca 2 meter upp i luften. Att uppnå en lägre höjd än det 
drivande systemets slaglängd plus den höjd som balkar och infästningar bygger blir mycket svårt 
utan att använda separata drivande system för varje stång. 
 

Underhåll av stativet 
Gällande underhåll och reparationer av stativet vill vi vara väldigt tydliga med vad som gäller. 
För en pneumatisk eller mekatronisk lösning, vilket ej förespråkas, är nästintill allt som rör 
drivsystemet förbjudet område för alla som saknar behörighet för dessa system. För den 
mekaniska lösningen krävs inte några större förkunskaper i och med dess enkla konstruktion.  
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Möjlig användning av glidlager istället för kullager 
I och med att stativet skall kunna ge en hög acceleration tillsammans med en hög sluthastighet 
anses användning av linjära glidlager riskabelt. Visserligen existerar glidlager för högre 
accelerationer men kulbussningar ger en högre driftsäkerhet i och med att de tillåter 
snedställning av de lagrade stängerna tillsammans med en låg risk för byrålådseffekt och lägre 
friktion. Om kostnaden för de valda kulbussningarna skulle vara ett problem finns billigare 
alternativ med liknande egenskaper. Både linjära glidlager samt andra modeller av 
kulbussningar. Vid eventuellt utbyte av komponenter bör dock dess egenskaper utvärderas innan 
montering.      
 

Programmering av styrenheten 
Både den pneumatiska och den mekatroniska lösningen är dyra och innehåller komplicerade 
komponenter och delsystem. Förutom detta krävs kunskaper inom reglerteknik och 
programmering för att kunna styra dessa system enligt önskat beteende. Om någon skulle anlitas 
för att programmera styrningen av dessa system skulle detta kunna bli mycket dyrt. En lösning 
skulle kunna vara att den mekatroniska avdelningen på KTH skulle kontaktas för att lösa 
problemet. 
 

Möjlighet till tvåcylindrig lösning 
I fallet med en pneumatisk eller mekatronisk lösning skulle var och ett av stagen kunna drivas av 
separata cylindrar eller ramper. Detta skulle resultera i ett betydligt lägre stativ, men det finns 
flera svårigheter och ekonomiska hinder. Styrningen av detta system skulle i fallet med 
pneumatik bli än mer komplicerad om det inte kan garanteras att halva akrobatens massa skall 
accelereras vardera cylindern. Även att luft är kompressibelt gör det svårt att på förhand 
programmera cylindrarnas beteende när den exakta lasten är okänd. Fler drivande komponenter 
medför även större konstnader, speciellt för en mekatronisk lösning.     
 

Val av linjär solenoid 
För att välja specific solenoid måste man veta hur långt snabbkopplingens sprint måste dras ut 
och hur tungt det är att dra ut den. Då detta är information som gruppen ej har tillgång till så 
väljs ingen solenoid.  Det finns dock solenoider för under 1000 kr med slaglängder över 5 cm 
som klarar av att dra med en kraft på flera hundra newton. 
 

Avstånd mellan vinsch och vals 
Det kan uppstå problem då vinschen rullar upp vajern eftersom den kommer vandra fram och 
tillbaka ett par centimeter och då kommer vajern bryta mot valsen. Det är svårt att se på förhand 
om detta kommer bli ett problem men det märks tydligt vid tillverkning. En enkel åtgärd kan 
vara att flytta vinschen längre bort från valsen genom att antingen flytta den utanför ramen eller 
utvidga ramen. 
 

Dämpning av fjäderslag 
Fjädrarna dras ihop med en hög hastighet och drar med sig en rörlig massa på 10 kg. När detta 
paket slår upp i den övre ramen kan det vara en bra ide att ha någon form av dämpare för att 
minska slitaget på stativet. Fjädrarna är konstruerade att klara av ett slag från sin maximalt 
utdragna längd till ihopdraget läge utan dämpning. Det framtagna stativet beräknas dock ha 
mycket god hållfasthet och därför ges inget förslag på fjäderdämpare. 
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6  REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

6.1 Rekommendationer 
Den konstruktion som har tagits fram är endast ett koncept som kan ses som en grund för 
eventuell tillverkning. Konceptet som tagits fram möjliggör även att det kan anpassas för styvare 
fjädrar, alternativt modifieras för att passa en annan typ av drivning om så önskas. 

Om den föreslagna konstruktionen skulle tillverkas bör samtliga externa komponenter 
införskaffas innan tillverkning av ramverket påbörjas för att på så sätt säkerhetsställa att dessa 
går att få tag i. Om inte, så får det övervägas om andra komponenter i så fall kan användas, 
alternativt om en omkonstruktion är nödvändig. För att underlätta inpassningen av de drivande 
komponenterna, svetsas först ramverket ihop och därefter borras de hål som behövs för att fästa 
komponenterna. Detta för att se till att alla komponenter får den noggrannheten i infästningen 
som behövs. En stark rekommendation innan beslut om tillverkning tas är att konstruktionen 
granskas av en erfaren konstruktör. 

 

6.2 Framtida arbete 
Under projektets gång har flera repeterbara drivsystem undersökts, men inget av dem har 
uppfyllt samtliga skallkrav och har legat utanför ekonomisk budget. Om ett liknande projekt 
skulle genomföras i framtiden, med en högre budget, skulle dessa koncept kunna ligga till grund 
för framtida arbete. Något som måste tas hänsyn till i dessa system är säkerhetsaspekterna. 
Eftersom dessa drivningar är beroende av elektronisk styrning, finns risken att systemet inte är 
tillräckligt robust och inte beter sig så som det har programmerats. Detta är något som bör 
undersökas vidare. 
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BILAGA A: FJÄDERSPECIFIKATION 
 
 

Specifikationer på fjäder från Lesjöfors   
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BILAGA B: KOMPONENTLISTA MEKATRONIK 
 
Lista över komponenter som krävs för att teoretiskt färdigställa en mekatronisk lösning, samtliga 
priser är exklusive moms. 
 

komponentlista för servomotor med styrning från Beijer Electronics 
St Artikelnamn Artikelnummer Pris/st 
1 Programmerbar förstärkare för drivning avservomotoer  MR-J3-500T4 (31225) 24 550,00 kr
1 I/O-kort MR-J3-D01 (311616) 3 650,00 kr
1 EMC-Filter MF-3F480-025.230MF3 (311632) 2 200,00 kr
1 Batteri för uppbackning av absolutgivaren i motorn MR-J3BAT (351120000) 300,00 kr
1 I/O-kabel MR-J2M-CN1TBL05M (351120061) 870,00 kr
1 I/O-plint UM45-FLK50/ZFKDS (351120063) 370,00 kr
1 Servomotor HF-JP5034 (315767) 25 700,00 kr
1 Encoderkabel för servomotorn Längd 2 m MR-J3ENSCBL2M-L (310760) 520,00 kr
1 Motorkabel Längd 2 m PCS040N02.0C4 (311719) 1 950,00 kr
1 Montitoreringsprogramvara MR-Configurator (351020203) 860,00 kr
1 USB-kabel MR-J3USBCBL3M (351120003) 1 000,00 kr
1 Operatörspanel (Touch Färg 6,5" 640x480) E1071 (RoHS) (601111002) 17 350,00 kr
1 Anslutningskabel operatörspanel     CAB9/3M (1020) 310,00 kr

Total: 79 630,00 kr
 
Utöver dessa komponenter krävs även ett remdrivet linjärt ställdon från AluFlex, se tabell nedan. 
 

komponentlista för linjärt ställdon från AluFlex LinjärTech Ab 
St Artikelnamn Artikelnummer Pris/st 

1 Linear Module LM5 LM5.2.0480BN000.0.00-1b 20 000,00 kr
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BILAGA C: FÖRSLAG TILL MÅTTSÄTTNING 
Alla mått är angivna i millimeter och är endast riktlinjer utan specifika toleranser utom i vissa 
specialfall. Måttsättningen ges som underlag till vidareutveckling av konceptet och sedan 
eventuell tillverkning. 

 
Måttsättning av monterat stativ, sidvy 
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Måttsättning av monterad övre ram, toppvy 
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Måttsättning av monterad nedre ram, toppvy 

 
 

De fyra hålen helt utan måttsättning är till infästning av den vals som skall leda om vajern från 
vinschen. Dessa måttsätts inte eftersom den vals som föreslås i konstruktionen endast är till för 
att visa önskad funktion.  
De tre hålen utan utsatt diameter är till infästningen av vinschen. Då inga mått på de skruvar som 
skall användas för att fästa in vinschen finns att tillgå från tillverkaren lämnas hålens diameter 
utan mått. Dock stämmer avstånden till hålen. 15 mm hålet i den nedre ramen är infästningen till 
snabbkopplingen, detta hål är inte centrerat då snabbkopplingen är snedställd, hålets storlek kan 
komma att variera. 

 
Måttsättning av monterad nedre ram, sidvy 
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Måttsättning av vertikala balkar med hål för infästning av krysstag 

 
 

Måttsättning av plattstång till krysstag avsedd för infästning med skruv 
 
 

 Måttsättning av plattstång till krysstag avsedd för infästning med svets 
 
 

Måttsättning av stödben 
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Måttsättning för lagrade stödrör 
 

 
Måttsättning av vertikalt gående balk med stånginfästning 
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Måttsättning av stång och fäste för handplatta 
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Måttsättning för hårdplastdistans vid övre fjäderinfästning med urtag för att tillgodose svets 

 
 

 
Måttsättning för hårdplastdistans vid nedre fjäderinfästning med urtag för att tillgodose svets 

 


