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Förord

Som sista uppgift i högskoleingenjörsutbildningen Industriell Design vid Luleå tekniska
universitet ska ett examensarbete utföras. Studenterna ska i detta tillämpa de metoder och
kunskaper som utbildningen gett dem.

Denna rapport behandlar ett examensarbete som utförts under läsperiod 4, år 2002 på uppdrag
av Nordic Light AB i Skellefteå. Arbetet har till största del bedrivits vid Luleå tekniska
universitets institution i Skellefteå, Skeria.

Vi som deltagit i examensarbetet är Jennie Lidén och Elisabeth Lundmark. Vi vill framföra ett
stort tack till handledarna vid företaget och vid universitetet.

Skellefteå 2002-10-29

____________________________ ____________________________

Jennie Lidén Elisabeth Lundmark



Sammanfattning

Rapporten behandlar examensarbetet �Produktutveckling av displayarmaturer� som utförts
vid institutionen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet. Uppdragsgivare för arbetet är
Skellefteå-företaget Nordic Light som känner ett behov av att få lite nya idéer. Uppdraget
gavs till två studenter vid programmet Industriell Design under våren 2002.

De metoder som studenterna använt sig av under utbildningens gång har tillämpats för att ta
fram, utveckla och utvärdera lösningar. I början av projektet erhölls några avgränsningar av
företaget, detta för att begränsa arbetsområdet. Bland annat krävdes varken
hållfasthetsberäkningar, produktkalkyler eller materialval.

Valet av lösningar är i det närmaste baserat på uppdragsgivarens önskemål. Termer som
kylning, design, utrymme, monterings- och justeringsmöjligheter har dessutom varit
avgörande för beslutstaganden under arbetets gång. Arbetet har resulterat i två lösningar på
displayarmaturer. Båda är av typen glidskensspotlights.

Den ena lösningen, �Rosen�, är anpassad för en 20 � 70 Watts lampa. Både armaturens
lamphus och bygel är roterbara vilket ger bra justerbarhet. Drivdonet är placerat rakt bakom
lamphuset och befinner sig därmed aldrig vertikalt ovanför detta. Kravet på kylning minskar
därför. Den andra lösningen, �Tuben�, är direkt framtagen efter en förfrågan om en armatur
vars design påminner om teaterbelysning. �Tuben� är cylinderformad, används med en 150
Watts lampa och har så kallade �flaps� (ljusavskärmare). Lampans höga effekt ger ett ökat
behov av kylning vilket löses genom ett antal kylplattor och luftspalter.



English abstract

This report deals with the examination-thesis �Product development of display lighting
fixtures�, which was implemented at the Department of Human Work Science, Luleå
university of technology. Spring of 2002, the commission was given by Nordic Light,
Skellefteå, to two students at the Industrial Design program. The company felt that they had a
need for new ideas for their production.

The methods used by the students during their education have been applied in their work to
come up with, develop and evaluate solutions. In the beginning of the project the company
applied a few restrictions for the assignment. For example was neither calculation of strenght
of material, cost estimation nor choice of material necessary.

The choice of solutions is based on requirements from the project assigner. Terms such as
cooling, design, space, assembly- and adjustment possibilities have also been considered
when coming to a decision. The project has resulted in two solutions on display lighting
fixtures. Both solutions are track lighting fixtures.

One solution, �The Rose�, is apt for lamps with the effect of 20-70 Watt. The armature´s
lamphousing and hoop are both able to rotate which result in good adjustment possibilities.
The transformer is fixed behind the lamphousing and therefore, it is never situated vertically
above it. This reduces the requirement for cooling. The other armature, �The Tube�, is
directly developed from a costumer-request. Its design is equivalent to that of a cylindrical
theatre spotlight. It is made for a lamp with the effect of 150 Watt and has so called �flaps�
(light shields). Since the lamp has such a high effect the cooling has to be greatly considered.
Adding a number of coolingplates and spaces of air solves the problem.
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1 Inledning

Innan människan lärde sig att på ett kontrollerat sätt använda elden var hennes dygnsrytm
anpassad efter solen. Utan dess ljus var hon ett lätt byte för andra rovdjur. När människan
sedan började bruka elden var det lättare att hålla fienderna på avstånd. Sedan dess har
mycket hänt. Elden medförde att stearinljus och fotogenlampor började användas i hemmen.
När sedan elektriciteten introducerades och glödlampan uppfanns var ljusrevolutionen ett
faktum. Idag är ljuset en viktig faktor för produktförsäljning. För att synas på den
konkurrensutsatta marknaden krävs att produkterna är väl belysta. Med olika typer av
spotlights är det lätt att lösa detta problem.

1.1 Bakgrund

Företaget Nordic Light har sedan 1980 tillverkat displayarmaturer. Displayarmaturer används
som butiksbelysning och har till uppgift att belysa de produkter som butiken vill sälja. Nordic
Lights största kunder är företag som IKEA och H&M. När det gäller produktutveckling
anlitar Nordic Light olika konsultföretag för formgivning, men de sköter själva all
konstruktion. Den största delen av produktionen sker i Kina. För att få lite nya idéer känner
företaget ett behov av att examensarbetet �produktutveckling av displayarmaturer� utförs.

1.2 Syfte

Syftet med examensarbetet är att ge Nordic Light nya idéer som de senare kan utveckla och
använda i sitt sortiment.

1.3 Mål

Det primära målet är att utveckla åtminstone ett nytt förslag på en framtida displayarmatur.
Den 26 juni 2002 har företaget bjudit in till kundträff. Ett sekundärt mål är att under denna
redovisa arbetet med hjälp av bilder, animeringar och ord. Detta för att kunderna ska få en
inblick i företagets visioner.

1.4 Avgränsningar

I början av projektet erhölls några avgränsningar av företaget, detta för att begränsa
arbetsområdet. Färdig konstruktion behöver inte utföras då Nordic Light vid produktion
eventuellt kommer att modifiera produkterna. På så sätt kan de utnyttja befintliga
detaljlösningar och verktyg. Företaget använder sig av lättmetallen aluminium och UV-
beständiga plaster, specifikt materialval görs vid eventuell produktion. Handledarna vid
företaget ser heller inget behov i att hållfasthetsberäkningar eller produktkalkyler utförs.

Nordic Light lade från början in ett önskemål att lampan ska ha en effekt på 20 till 70 Watt.
Examensarbetet ska behandla två typer av displayarmaturer; armspotlights och
glidskensspotlights. Vilken eller vilka av de två typerna som väljs är upp till studenterna.
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2 Metod

Under projektets gång har systematisk problembehandling använts. Detta innebär att olika
metoder har tillämpats för att bestämma, undersöka och lösa problemet1.

Projektet inleddes med att göra en specifikation och en tidsplanering. När detta utförts gjordes
en informationsinsamling. Sedan följde aktiviteterna problembestämning,
problemundersökning, idéverksamhet, idéutvärdering och färdig design/konstruktion.

2.1 Informationsinsamling

För att få en djupare inblick i hur en displayarmatur är uppbyggd, vilka problemområden som
finns, hur dagens displayarmaturer ser ut och vilken övrig viktig information som rör området
gjordes en informationsinsamling. Denna delades upp i fyra rubriker; grundinformation,
kundanalys, konkurrentanalys och inspiration.

2.1.1 Grundinformation

Från Nordic Light erhölls grundinformation beträffande armaturerna. I huvudsak består en
displayarmatur av ett drivdon, en reflektor och en lampa (se figur 1). Lamporna som används
är så kallade HID-lampor (urladdningslampor), dessa kräver en spänning på 90 V. Drivdonet
är en slags transformator och är nödvändigt då lampan kräver en annan spänning än vad som
ges i eluttagen. Reflektorn omger lampan och har till uppgift att sprida ljuset. Nordic Light
har tagit fram drivdon och reflektorer som är anpassade efter lampornas olika effekt.

Figur 1. Displayarmaturens huvuddelar. A är drivdonet, B är reflektorn och C är lampor

                                                  
1 Hamrin, Å & Nyberg, M (1993) Produktutformning - huvudkursen i Produktutformning, Luleå tekniska
universitet.
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Displayarmaturer används som butiksbelysning och ger i de flesta fall ett starkt koncentrerat
ljus. För att uppnå den önskade ljusspridningen krävs att vissa mått uppfylls. Ett viktigt mått
är mellan lampans sockel och reflektorns främre kant. Reflektorns diameter har också
betydelse för ljusspridningen (se figur 2).

Figur 2. Reflektor med sockel. A är avståndet mellan sockelns botten och reflektorns främre kant. B är
reflektorns diameter.

Det finns både glidskens- och armspotlights. Glidskensspotlights är fästa på en skena vilken
de kan glida efter. Armspotlights består av en arm som förenar lamphuset med armaturens
monteringsfäste. Armaturerna kan vara både tak- och väggupphängda.

Lampan som används alstrar inte enbart ljus utan även värme. Värmen kan vara ett stort
problem ur konstruktionssynpunkt. Drivdonet är uppbyggt av diverse elektroniska
komponenter vilka är känsliga för direkt värme. Därför krävs att drivdonet och lampan
placeras med avstånd från varandra. Det är allmänt känt att värme stiger uppåt. Genom att se
till att drivdonet aldrig placeras vertikalt ovanför lampan minskar risken att drivdonet utsätts
för direkt värme. Allt för hög värme på drivdonets elektroniska komponenter kan leda till
haveri.

Armaturerna tillverkas i extruderad aluminium och olika formsprutade UV-beständiga plaster.
Dessa material klarar värmepåfrestningen bra och har en låg densitet. Vad gäller färg är vitt
ett populärt val hos kunderna. Nackdelen med den vita färgen är att den lätt gulnar när den
utsätts för UV-ljus och värme eftersom den innehåller titandioxid. För att undvika detta
används en färg som inte är helt vit, till exempel RAL 9010. Därmed minskar innehållet av
titandioxid och risken för gulning avtar2.

                                                  
2 Eriksson, Sven, konstruktör, Nordic Light, Skellefteå, (2002-03-19)
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2.1.2 Kundanalys

För att få en uppfattning om vad kunderna har för åsikter om de på marknaden befintliga
produkterna gjordes en kundanalys. IKEA och Hennes och Mauritz kontaktades och fick en
chans att beskriva vilka problem de stött på. Ett av problemen var att de armaturer som är vita
har en tendens att gulna. Ett annat problem är att lamporna slocknar av den värme som de
alstrar. Kunderna såg dessutom gärna att armaturens justerbarhet förbättrades, de ansåg det
komplicerat att rikta armaturerna då de blir varma3.

Av Nordic Light beställer kunderna för det mesta diskreta armaturer som smälter in i deras
butiker. För till exempel IKEA och Hennes och Mauritz är det viktigt att armaturerna är
trendiga men de får inte vara för uppseendeväckande4.

2.1.3 Konkurrentanalys

En konkurrentanalys utfördes för att få en inblick i vilka produktutföranden som redan finns
på marknaden, både egna och konkurrenters5. Den påvisade att produkterna påminner mycket
om varandra (se figur 3).

Figur 3. Exempel på produkter som redan finns på marknaden.

                                                  
3 IKEA Kundservice samt Lidén, Mona, dekoratör H&M
4 Eriksson, Sven, konstruktör, Nordic Light, Skellefteå, (2002-03-19)
5 www.ljusgruppen.se, www.lampgustaf.se (2002-04-09)
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2.1.4 Inspiration

Genom att studera produkter från andra marknader, till exempel inredning och klädmode,
skapades inspiration (se figur 4) 6. Detta skulle förhoppningsvis höja kreativiteten vid
ideidéverksamheten.

Figur 4.Inspirationsexempel från andra marknader

2.2 Problembestämning

Problemet baseras på en förfrågan av Nordic Light om nya designförslag. De anlitar
vanligtvis konsulter för deras produktutveckling. Nu känner de att det skulle vara bra för
företaget att kunna ta fram idéer utan att själva behöva lägga ner så mycket tid. Sammanfattat
bildar detta en grundläggande formulering med utgång från företagets problem:

�Företaget Nordic Light önskar nya idéer som kan användas i framtida produktsortiment.�

För att få en djupare inblick i vilka problem som rör displayarmaturer togs ytterligare en
problemformulering fram. Denna togs fram med hjälp av frågemetoden eftersom denna metod
påvisat goda resultat i tidigare projekt. Frågemetoden bygger på att ett antal frågor kring
problemet besvaras. Utifrån dessa svar kan en problemformulering tas fram.

1a) Vad är problemet?
-Värmen från lampan kan orsaka haveri hos drivdonet.
-Armaturen är svår att justera.
-Armaturen bör kunna monteras på flera ställen i butiken.

                                                  
6 www.elle.com, www.hm.com, www.europamobler.se (2002-04-10)
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1b) Varför existerar problemet?
-Man vill använda så ljusstarka lampor som möjligt och detta innebär en högre
värmeavgivning.
-Svårt att konstruera bra rörlighet.
-Belysningen tar upp utrymme där den monteras.

2a) Var finns problemet?
-I butiker

2b) Varför finns det där?
-Det är där lamporna används

3a) När finns problemet?
-När lampan används
-När man vill rikta om lampan till ett omöjligt läge, vid till exempel ommöblering.
-Vid montering av armaturen.

3b) Varför finns det just då?
-Det är då värmen alstras
-Då vill man att armaturen ska kunna ändra lyspunkt utan att man ska behöva montera om
hela armaturen.
-Det är då man måste kunna fästa armaturen i det utrymme som finns utan att behöva
kompromissa om fästpunkten.

4a) Vilka berörs/är inblandade i problemet?
-Butikspersonal
-Montörer

4b) Varför berörs de av problemet?
-Butikspersonalen tvingas dagligen kontrollera lamporna och eventuellt byta ut dem/rikta
om dem.
-Det är montörerna som fäster armaturerna.

5a) Hur vanligt är problemet?
-Mycket vanligt, kontrolleras dagligen
-Vanligt, varje gång butiken möbleras om.
-Mindre vanligt, endast då en ny armatur ska monteras.

5b) Varför är det av denna omfattning?
-Armaturerna kontrolleras ofta eftersom de snabbt brinner ut då de används dagligen.
-Butiker byter ofta kampanjer och därmed ändras inredningens placering med jämna
mellanrum.
-Nya armaturer monteras i de flesta fall endast då inredningen byts ut.

När frågemetoden var genomförd kunde en problemformulering göras.

�Kring området displayarmaturer är först och främst den värme som alstras av lampan ett
problem. Ett annat problem är att armaturens belysningsområde begränsas av dess
justerbarhet och dess monteringsmöjligheter.�
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2.3 Problemundersökning

Baserat på informationsinsamlingen och problembestämningen utfördes
problemundersökningen. Syftet med problemundersökningen är att få ett sådant grepp om
problemet att en lista på kriterier som resultatet ska uppfylla kan ställas upp. Följande
funktioner listades:

A Belysa Produkt
B Medge Monteringsmöjligheter
C Medge Justering
D Underlätta Lampbyte
E Medge Produktion
F Uttrycka Nordic Light
G Anpassa Ljusspridning
H Medge Kylning
I Motverka Missfärgningar
J Minimera Brännskaderisk
K Medge Stabilitet

Efter kravspecifikationen listats gjordes en viktning mellan funktionerna för att kunna
bestämma vilka som var viktigast. De fem viktigaste funktionerna enligt viktningen blev A, E,
H, C och J (se bilaga 1).

2.4 Idéverksamhet

För att kunna ta fram idéer finns ett antal metoder att tillgå. De metoder som använts under
detta examensarbete är Brainstorm, Idéskissning och Osborns idésporrar. Metoderna har
använts i tidigare projekt under utbildningens gång och finns beskrivna i kompendiet
Produktutformning7.

2.4.1 Brainstorm

Idéverksamheten inleddes med en brainstorm. Att göra en brainstorm innebär att tankar och
idéer tas fram utan att kritik får ges. Metoden är bra att starta upp med då hjärnan i detta skede
ännu inte kommit på eller låst sig vid någon lösning (se bilaga 2).

                                                  
7 Hamrin, Å & Nyberg, M (1993) Produktutformning - huvudkursen i Produktutformning, Luleå tekniska
universitet.
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2.4.2 Idéskissning

Sedan satte idéskissningen igång. Genom att tänka på en annan produkt, till exempel ett
rymdskepp, togs idéer fram (se figur 5a till 5j).

Figur 5a. Motorcykel 1. Figur 5b.Blomma. Figur 5c. Stabil 1.

Figur 5d. Öga 1. Figur 5e. Motorcykel 2. Figur 5f. Öga 2.

Figur 5g. Orm. Figur 5h. Ufo/rymdskepp 1.

Figur 5i. Stabil 2. Figur 5j. Ufo/rymdskepp 2.
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2.4.3 Osborns idésporrar

Några av de tidiga skisserna förändrades med hjälp av Osborns idésporrar (se figur 6a till 6e).
Metoden går ut på att grundidéens längd, bredd, ytor med mera förändras. På så sätt utvecklas
nya idéer.

Figur 6a. Nya idéer för �Blomma�.

Grundförslaget i figur 5b utvecklades till fyra olika idéer (se figur 6a). I det första alternativet
(sett från vänster i figuren) har drivdonet och lamphuset separerats. De fäster i varandra med
hjälp av två armar. Det andra alternativet liknar det föregående men har dock ingen luftspalt
mellan lamphuset och drivdonets hölje. De två sista idéerna påminner mer om den
ursprungliga idéen än vad de två första gör. Här har lamphusets infästning förändrats, någon
placering av drivdonet har ännu inte utförts.

Figur 6b. Nya idéer för �Stabil 1�.

Den cylindriskt utformade idéen utvecklades även den till fyra nya förslag. De två första
förslagen (sett från vänster i figur 6b) är uppbyggda av två sammanfogade cylindrar. De
skiljer sig från varandra genom att de har olika utformning på ytorna. Den ena har en smått
rundad yta medan den andras är alldeles plan. I de två sista förslagen har den ursprungliga
idéens ytor förändrats genom att de fått olika struktur. Den ena är perforerad med små hål och
den andra har en yta bestående av spår.
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Figur 6c. Ny idé för�Motorcykel 2�. Figur 6d. Ny idé för�Motorcykel 1� Figur 6e. Ny idé för�Öga 2�

Genom att ändra delningslinjerna har grundförslaget fått ett nytt utseende (se figur 6c). Detta
utföres för att få en inblick i vad för slags effekt det kan medföra. Grundförslaget kan
uppfattas som lugnare medan det nya förslaget får ett tuffare utseende.

I nästa utveckling (se figur 6d) har endast den konkava ytan ändrats till en konvex. I övrigt är
de andra detaljerna oförändrade. Att tänka på i detta fall är att armaturens inre volym minskar.

Nästkommande förslag (se figur 6e) skiljer sig från varandra endast i avseende på lamphusets
yttre diameter. Detta påverkar inte bara formens utseende utan även spridningen av ljuset.

2.5 Idéutvärdering

För att ge Nordic Light en möjlighet att påverka valet av lösning arrangerades ett möte. Under
detta möte diskuterades termerna design, kylning och utrymme. Vad beträffade design
diskuterades huruvida lösningarnas utseende i för stor utsträckning påminde om tidigare
produkter, både egna och konkurrenters. Handledarna på företaget påpekade även hur viktigt
det är att drivdonet inte utsätts för alltför höga temperaturer och att de ingående delarna får
det utrymme som krävs.

Utifrån denna diskussion valdes de lösningar som ansågs ha störst potential och som skulle
vidareutvecklas (se figur 7a till 7c).

Figur 7a �Blomma 1� Figur 7b �Blomma 2� Figur 7c �Cylinder�

Utformningen av 7a och 7b är väldigt lik varandra. Den markanta skillnaden mellan dessa är
hur höljet till drivdonet och infästningen till lamphuset ska utformas. Fördelen med 7a i
jämförelse med 7b är att kablar lättare kan dras i denna tack vare ett större utrymme.
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Nackdelen är däremot att kylningen med största sannolikhet är sämre i denna. Detta eftersom
förslaget saknar luftspalt mellan lamphus och drivdon. Handledarna vid företaget önskade en
vidareutveckling av dessa två till ett förslag, hädanefter kallat �Rosen�.

Förslag 7c gavs arbetsnamnet �Tuben� efter dess form. Handledarna berättade att de fått en
förfrågan på en armatur med �teaterflaps�, alltså vingar som skärmar av yttre ljus. Dessa
�flaps� önskades som ett tillägg på den cylindriska lösningen. Den kund som efterfrågade
detta skulle använda armaturen i en mycket ljuskrävande miljö. I sådana fall används en 150
Watts lampa i armaturen. Detta ökar naturligtvis alstringen av värme. Alltså var det viktigt att
dess kylning vidareutvecklades.

Detta val innebar att de idéer som vidareutvecklades endast representerade
glidskensspotlights. Vidare diskuterades hur reflektorn skulle fästas i armaturen. Det
beslutades att Nordic Lights redan befintliga konstruktion skulle användas (se figur 8).

Figur 8. Skiss av den redan befintliga infästningen. A är sockelns fjädrar som fäster in reflektorn, B är
reflektorn, C är fästet mellan reflektor och glas och D är glaset.

2.6 Färdig design/konstruktion

Efter att resonemang förts kring de två idéer som valts att gå vidare med, beslutades att idén
med luftspalt skulle väljas. Denna uttryckte bättre det formspråk som önskades och klarade
kravet på kylning med större marginal.

Figur 9a. �Rosen� oval. Figur 9b. �Rosen� rund.

Lamphuset var den del av formgivningen som krävde mest förändringar. Detta eftersom
reflektorn måste få det utrymme den kräver, men samtidigt får lamphuset inte se
oproportionerligt ut i förhållande till armaturens övriga delar. Ett runt och ett ovalt lamphus
var två idéer som testades på �Rosen� (se figur 9a och 9b). Det ovala förslagets glas sticker ut
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från själva lamphuset, detta ger en lite annorlunda effekt. Den runda variantens glas ligger
däremot plant längs lamphuset. För att vara säker på att alla måttkrav uppfylldes och hur
proportionerna skulle förhålla sig ritades de två förslagen på rosen upp skalenligt (se bilaga
3).

Ritningar för ett drivdon och en reflektor till en armatur med en lampa på 150 W fanns inte att
tillgå. Handledarna vid företaget uppskattade därför att om �Tubens� diameter uppmätte 200
mm skulle reflektorn och drivdonet få plats. Utifrån �Tuben� och de uppskattade måtten
skissades nya förslag fram (se figur 10a till 10d). Förslagen skiljer sig från varandra i första
hand vad beträffar dess kylning.

Figur 10a. �Tuben kragar 1�. Figur 10b. �Tuben kragar 2�.

Förslagen i figur 10a och 10b påminner om varandra. Kylsystemet på de två förslagen bygger
på cylindriskt utformade kragar. Tanken med dessa är att de ska leda den varma luften bort
från drivdonet. Det första förslagets kragar sticker ut en bit utanför armaturen medan det
andra förslagets kragar ligger jämns med armaturens hölje. Detta ger enbart en skillnad i
utseende, mest troligt har det ingen betydelse för kylningen.

Figur 10c. �Tuben snedställda� Figur 10d. �Flaps�

Förslaget i figur 10c grundar sig på en, hos Nordic Light, redan befintlig lösning på kylning.
Tanken är att snedställda kylplattor leder den varma luften uppåt från centrum av armaturen
medan ny luft tas in underifrån. På så sätt uppstår en luftströmning där sval luft hela tiden
tillförs. Designen på dessa kylplattor är däremot inte densamma som företagets, endast
principen är liknande. �Flapsen� önskades vara enkla och stilrena för att passa �Tubens�
design. Då �Flapsen� var ett sent tillägg togs endast ett förslag fram (se figur 10d).

De framtagna förslagen på �Rosen� och �Tuben� visades för företaget och ännu en gång
fördes en diskussion över vilken lösning som var den bästa.

2.6.1 Rosen

Diskussionen som fördes med företaget ledde fram till att den ovala utformningen av �Rosen�
valdes (se figur 11). Denna tog upp mindre utrymme än den runda utformningen. Detta
innebar att den runda gav ett mer klumpigt och oproportionerligt intryck.
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Figur 11. Valt förslag på �Rosen�.

Bygeln och de armar som förenar lamphuset med drivdonet är integrerade med varandra.
Lamphuset är roterbart kring dess fästpunkter i armarna. Bygeln, som kommer att fästas i en
glidskena, är roterbar kring dess z-axel. När lamphuset står rakt ut från armaturen, det vill
säga parallellt med drivdonet, mäter armaturens längd cirka 250 mm. Lamphusets yttre och
största diameter är 110 mm.

En klar fördel med denna typ av konstruktion är att drivdonet aldrig står vertikalt direkt
ovanför lamphuset. Detta innebär att värmen som alstras av lampan aldrig stiger direkt på
drivdonet. Trots detta har hål för kylning placerats på både drivdonet och lamphuset. Genom
lamphusets hölje uppstår därmed en luftgenomströmning där varm luft stiger och ny luft
tillförs underifrån. Höljet blir därmed inte lika varmt som det skulle ha blivit om det saknade
dessa hål. På så sätt underlättas justering då lampan är tänd.

2.6.1.1 Förändringar

Innan designen för �Rosen� kunde frysas gjordes vissa förändringar. Bygeln var tänkt att vara
integrerad med armarna som förbinder lamphuset med drivdonet. Om man däremot tillverkar
en separat bygel underlättas både el-dragningen och övrig konstruktion/produktion. Armarna
var i sin tur från början tänkta att vara svagt böjda men gjordes linjära så att de vid montering
skulle vara lättare att fästa vid drivdonet (se figur 12).

Figur 12. Fryst design för� Rosen�

2.6.2 Tuben

Det som skiljde de tre förslagen på �Tuben� åt var som tidigare nämnt kylningen. De två idéer
då kylplattorna såg ut som kragar visade sig i grunden vara ogenomtänkta. Detta på grund av
att den nya luft som plattorna sög in togs från centrum av armaturen. Det var också där som
grundproblemet till värmealstringen satt, nämligen lampan. I detta fall skulle alltså kylluften
vara varm i stället för kall. Ett försök gjordes att lösa detta problem. Små jack gjordes i höljet
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(se figur 13). Tanken var att dessa skulle få ny, sval luft att tillströmma. Det var ändå osäkert
om denna lösning skulle ge resultat.

Figur 13. �Tuben� med kragar och jack.

Snedställda kylplattor har tidigare använts av Nordic Light. Denna lösning tar in ny luft
utifrån och det har visat sig att luftgenomströmningen fungerar bra. Därför valdes idén med
snedställda kylplattor (se figur 14). Drivdonet är placerat stående längst bak i armaturen, det
hamnar därmed så långt ifrån ljuskällan som möjligt. Lamphuset, kylplattorna och drivdonet
är tänkta att fästas i varandra med hjälp av små genomgående cylindrar.

�Tuben� ska liksom �Rosen� monteras på en glidskena så att hela armaturen kan justeras
längs skenan. �Tubens� längd mäter 400 mm och dess diameter är 200 mm. Hela armaturen är
roterbar kring bygelns z-axel. Lamphuset är i sin tur roterbart kring dess fästpunkt med
bygeln.

Figur 14. Valt förslag på �Tuben� och dess �flaps�.

2.6.2.1 Förändringar

Den första förändringen som gjordes var att utrymmet längst bak, drivdonets utrymme,
gjordes längre. Detta för att kablar till och från drivdonet skulle få plats. För att göra
kabeldragningen i armaturen diskret kommer denna att ske i ett cylindriskt rör genom centrum
av armaturen.

Även placeringen av bygeln, antalet kylplattor och luftspalter diskuterades. Skisser på detta
togs fram (se figur 15a till 15c).
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Figur 15a. �Tuben 1�. Figur 15b. �Tuben 2�. Figur 15c. �Tuben 3�.

Alternativet �Tuben 3�, alltså förslaget med två luftspalter, valdes (se figur 16). Detta för att bygelns
placering gav bättre balans åt armaturen än de två andra förslagen. Förslaget med två luftspalter gav
dessutom en säkrare kylning än förslagen med endast en.

Figur 16. Fryst design för �Tuben�
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3 Resultat

Examensarbetet �Produktutveckling av displayarmaturer� har resulterat i två olika
glidskensspotlights. Dessa har tagits fram med hjälp av systematisk problembehandling.
Aktiviteter under projektets gång har varit: informationsinsamling, problembestämning,
problemundersökning, idéverksamhet, idéutvärdering och färdig design/konstruktion. Under
dessa har olika metoder för att bestämma, undersöka och lösa problemet tillämpats.

Valet av lösningar är i det närmaste baserat på uppdragsgivarens önskemål. Termer som
kylning, design, utrymme, monterings- och justeringsmöjligheter har dessutom varit
avgörande för valet av lösning. Det är viktigt att drivdonets elektroniska komponenter inte
utsätts för alltför hög värme, då detta kan orsaka haveri. Designen får inte påminna för mycket
om tidigare produkter, egna eller konkurrenters. I övrigt måste de ingående delarna få plats,
annars fungerar inte armaturen. Med tanke på användarvänlighet är det en fördel om
armaturerna har bra monteringsmöjligheter och är lätta att justera.

Armaturerna som tagits fram kallas för �Rosen� och �Tuben�. �Rosen� (se figur 17) är
anpassad för lampor med en effekt på 20 � 70 Watt. Då drivdonet är placerat rakt bakom
lamphuset och aldrig befinner sig vertikalt ovanför detta minskar kravet på kylning. Trots
detta har hål för kylning placerats på både drivdonet och lamphuset. Genom lamphusets hölje
uppstår därmed en luftgenomströmning där varm luft stiger och ny luft tillförs underifrån.
Höljet blir därmed inte lika varmt som det skulle ha blivit om det saknade dessa hål. På så sätt
underlättas justering då lampan är tänd.

Både armaturens lamphus och bygel är roterbara vilket ger bra justerbarhet. �Rosen� monteras
på en glidskena och kan efter denna förflyttas till önskat läge. Längden för armaturen när
lamphuset står rakt ut är cirka 250 mm. Den yttersta och största diametern är cirka 110 mm.

Figur 17. Färdigt resultat �Rosen�.

Lösningen �Tuben� (se figur 18) är direkt framtagen efter en förfrågan om en armatur vars
design påminner om teaterbelysning. �Tuben� är cylinderformad, används med en 150 Watts
lampa och har så kallade �flaps� (ljusavskärmare). Lampans höga effekt ger ett ökat behov av
kylning vilket löses genom ett antal kylplattor och luftspalter. Kylplattorna skapar en
luftgenomströmning som medför att armaturen hela tiden förses med ny, sval luft. Drivdonet
är placerat ståendes längst bak i armaturen. På så sätt uppnås ett så långt avstånd som möjligt
mellan drivdonet och ljuskällan.
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Även denna armaturs lamphus och fästpunkt är roterbara, allt för att uppnå optimal
justerbarhet. �Tuben� monteras även denna på en glidskena vilken den kan förflyttas efter.
Längden på armaturen uppmäter 400 mm och dess diameter är 200 mm.

Figur 18. Färdigt resultat �Tuben�
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4 Slutsats och diskussion

De metoder vi har valt att använda i vårt examensarbete anser vi har gett ett trovärdigt
resultat. Under idéverksamheten användes metoderna brainstorm, idéskissning och Osborns
idésporrar. Dessa tre metoder ger tillsammans väl genomtänkta idéer.

Den utförda kravspecifikationen och viktningen utgjorde en bra grund för våra idéer. Att vi
sedan uteslöt att vikta förslagen mot kriterierna har sina skäl. Vi upptäckte att det var enklare
att diskutera sig fram till ett val än att vikta fram ett val. Det fanns nämligen en hel del
lösningar som påminde om varandra. När sedan Nordic Light uttryckt sina åsikter var det
svårt att vara opartisk och utfallet av viktningen hade med största sannolikhet blivit detsamma
som det framdiskuterade valet.

Vi har inte stött på några allvarliga problem under vårt examensarbete, planeringen har
fungerat bra och vi har snarare haft för mycket tid än tidsbrist. Detta i sig kan för den delen ha
varit ett problem eftersom det gör att man arbetar mindre effektivt och lätt skjuter upp saker
som senare glöms bort. Den planering vi gjort utgick ifrån att vi inte skulle hinna presentera
examensarbetet innan sommaruppehållet, detta hade vi förmodligen hunnit med om vi bara
varit inställda på det och bokat en tid. Lite grann har fokuseringen på redovisningen förlorats
på grund av detta. Kanske kunde kontakten med våra handledare, både vid universitetet och
vid företaget, varit mer intensiv. Då vi inte stött på problem har vi inte ansett det nödvändigt
att ta kontakt med dem på samma nivå som om vi haft problem.

Syftet att ge Nordic Light nya idéer till sitt produktsortiment och målet att utveckla
åtminstone ett nytt förslag på en framtida display armatur har uppfyllts. Vi känner oss nöjda
med vårt examensarbete eftersom det gett oss bra erfarenheter i hur man driver ett projekt i ett
företag. Positivt med projektet är också att vi fått möjligheten att arbeta två stycken och
därmed varit tvungna att hela tiden kunna konversera och diskutera med varandra. Att vi
sedan lyckats ta fram två lösningar på nya produkter gör oss inte mindre nöjda med vårt
examensarbete.

Nästa steg blir att färdigställa armaturerna för produktion. För att armaturerna ska kunna
produceras kvarstår detaljkonstruktion, material måste bestämmas och verktyg måste
tillverkas.
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Bilaga 1, s. 1 (1)

Kriterieviktning

A Belysa
Produkt

B Medge
Monteringsmöjligheter

C Medge
Justering

D Underlätta
Lampbyte

E Medge
Produktion

F Uttrycka Nordic
Light

G Anpassa
Ljusspridning

H Medge
Kylning

I Motverka
Missfärgningar

J Minimera
Brännskaderisk

K Medge
Stabilitet

A B C D E F G H I J K + p % rang
A 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 20 16,5 1

B -2 1 1 0 2 2 1 2 1 1 3 12 9,9 5
C -3 1 1 2 2 1 2 1 2 5 14 11,6 4

D -4 0 1 2 0 2 1 2 7 11 9,1 6
E -2 2 2 1 2 1 2 9 17 14,0 2

F -9 2 0 2 0 1 11 7 5,8 7
G -12 0 2 0 0 13 3 2,5 8

H -5 2 1 2 15 15 12,4 3
I -16 0 0 17 1 0,8 9

J -7 2 19 14 11,6 4
K -14 21 7 5,8 7

summa 121 100



Bilaga 2, s.1 (1)

Brainstorm

Monteringsmöjligheter
Justerbarhet
Smidig

Svensk design
Renhet
Enkelhet
Användarvänlig
Lättförståelig

Genomskinlig?
Stabil funktion
Blanda material?

Karaktär
Personlighet
Attityd
Nytt
High Tech
Framtid
Viner/sommar

Lättplacerad
Ton i ton färger eller kontrastfärger
Hård/mjuk
Synlig/osynlig
Serie med olika varianter



 Bilaga 3, s.1 (1)

Testritningar

Rosen Oval Rosen Rund




