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Abstract

People working in environments with manually controlled sliding windows are
exposed to constant strain to their shoulders, arms and limbs. After hearing about this
problem, Bill Svensson started the company Svalson AB. The company concentrates
on manufacturing electrically powered sliding windows in various sizes and models.
The fact that these windows are electrically powered greatly reduces the strain on the
clients bodies.

Svalson has now decided to develop the product to make the environment even more
ergonomic. This is being done in several ways simultaneously. One step is to
regulate the speed of the engine that controls the opening and closing of the window,
and thereby eliminating the problem of the window banging hard into the frame
when reaching the end position. Another step is to implement remote control that
allow the client to control the window without standing right next to it.

In addition to that, the company has seen an opportunity to reduce their support costs
by installing a webserver in each window. By doing this, they will be able to change
the individual settings for the behaviour of the window without sending out costly
staff to various locations around the world.

This development is what we have been working on, and this report covers our
bachelor’s thesis.
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Förord

Personal som arbetar i receptioner, banker etc. där behov av skjutluckor mot kund
finns, utsätts för ständiga påfrestningar då de manuellt behöver öppna dessa luckor.
Främst är det personalens axlar, armar och leder som tar skada. Bill Svensson har
uppmärksammat detta problem och startade därför företaget Svalson. Företaget
inriktar sig på att tillverka eldrivna skjutluckor i varierande storlek och modell. Dessa
skjutluckor drivs av elektricitet, och behöver ej öppnas manuellt vilket är mer
ergonomiskt.

Svalson har nu bestämt sig för att utveckla produkten så att dess funktion ska
underlätta arbetsmiljön ytterligare. Ett problem som finns idag är att skjutluckornas
hastighet inte går att reglera, vilket innebär att de sluts i för hög hastighet. Detta
åstadkommer oönskade ljud och vibrationer. För att komma tillrätta med problemet
vill Svalson förbättra produkten så att hastigheten går att reglera, vilket kommer att
medföra att oönskade ljud och vibrationer minskar markant. Svalson har också
uppmärksammat att personalen upplever att det är arbetsamt att bara kunna använda
sig av de knappar som finns monterade vid skjutluckan. Företaget vill därför utveckla
en fjärrkontroll för att underlätta personalens arbete och ge dem större rörlighet.

Skjutluckorna innebär stora kostnader i form av arbetstid varje år pga. feljusteringar
av montörer och okunskap från personalens sida. Detta är givetvis ett problem för
företaget. De vill därför åtgärda detta genom att skapa en möjlighet att kontrollera
och justera luckorna via Internet. Detta är en viktig del då företaget kan serva kunden
på distans, vilket även innebär en kostnads- och arbetsbesparing.

Svalson vill åstadkomma dessa förbättringar, men utvecklingsmöjlighet inom
företaget finns inte. Företaget såg då en möjlighet att låta detta bli ett examensarbete.
Därför har vi tre studenter från Luleå tekniska universitet, institutionen i Skellefteå
under tio intensiva veckor fått möjligheten att arbeta med att utveckla produkten.

Vi vill framförallt tacka:

• Jerry Lindblom, för handledning och engagemang
• Svalson AB, för uppdragsgivning
• Hector Gomez, för lån av diverse utrustning
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Syfte

Syftet med den här rapporten är att beskriva produktens uppbyggnad och funktion,
samt hur vi har gått tillväga under arbetets gång.
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Sammanfattning

Vår uppgift har varit att utveckla och förbättra Svalsons produktsortiment av eldrivna
skjutluckor. Vi som har arbetat med att utveckla produkten är tre studenter från Luleå
tekniska universitet, Institutionen i Skellefteå.

Under arbetets gång har vi gjort det möjligt att reglera skjutluckornas hastighet,
vilket inte är praktiskt möjligt på de produkter företaget har ute på marknaden i dag.
Utöver det har vi utvecklat en fjärrkontroll som kommer att ge personalen större
flexibilitet då de idag bara kan använda sig av en kontroll som vanligtvist är placerad
precis intill luckan. Slutligen har vi utvecklat en möjlighet att kontrollera och justera
skjutluckorna via Internet.

Den produkt som vi under tio intensiva veckor arbetat med har dock inte till fullo
uppfyllt de önskemål som från början framställts. I slutfasen av arbetet visar det sig
att alla önskvärda funktioner inte går att uppfylla med nuvarande lösning. Då vi nu
har fått möjlighet att fortsätta arbetet med denna produkt, kommer problemet att
lösas och alla önskemål att uppfyllas.
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1 Embedded System (ES)

I vår vardag dyker det upp fler och fler produkter för att underlätta vårt dagliga
arbete. Allt eftersom utvecklingen går framåt börjar fler och fler produkter använda
sig av elektriska applikationer. Embedded systems (inbyggda system) använder sig
av en mikrokontroller1 för att styra en produkt, och är något som håller på att bli
vanligt förekommande. Nya brödrostar, bilar, kylskåp, tvättmaskiner osv. innehåller
generellt sett embedded systems. Dessa system är relativt billiga och öppnar många
dörrar. Man får t ex möjligheten att se hur kylskåpet mår, vilken temperatur det har
osv. Dessutom kan man bygga in ett diagnostikprogram som själv lokaliserar vad
som har gått sönder om någon apparat slutar att fungera, vilket underlättar vid
felsökning för reparation av apparaten. Dessa system medför med andra ord stora
utvecklingsmöjligheter för framtiden.

                                                
1 Mikrokontroller (processor), en förprogrammerad krets som utför särskilda instruktioner



2 Embedded Internet System (EIS)

2LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

2 Embedded Internet System (EIS)

Om man ansluter ett Embedded System (ES) via t ex ethernet2 eller modem3 till
Internet så får man ett så kallat Embedded Internet System.
Tanken med EIS är att man via sin dator ska kunna kontakta ett ES över Internet för
att kunna läsa av olika värden och ändra inställningar för systemet.
Detta innebär att man slipper många onödiga resor fram och tillbaka till utrustningen.
Eftersom att ingen av Svalson AB's produkter är den andra lik så är det enklast att
ändra inställningarna för fönstret efter kundens behov via ett EIS interface.
Om man sedan efter installation ser att fönstrets inställningar behöver ändras så kan
man göra detta med hjälp av EIS teknik. Även om fönstret är monterat i Taiwan så
behöver man inte åka dit och ändra inställningar, utan man gör det från Öjebyn i
Piteå.

Så här ser login sidan ut på webbservern, vi kan dock inte visa fler sidor på grund av
säkerhetsskäl.

                                                
2 Ethernet, nätverksstandard som används vid kommunikation via Internet
3 Modem, omvandlar datorns signaler så att den kan kommunicera via telefonkabel
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3 Blockschema

Detta blockschema visar hur de olika modulerna interagerar med varandra.

Huvudmodul

Motormodul

Fjärrkontroll

PC

Internet

Lucka
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3.1 Blockschema förklaring

Lucka
Luckan eller fönstret är den del som produkten är uppbyggd för att styra. Storlek och
utförande kan variera beroende på kundens önskemål. För mera information om
luckorna, kontakta Svalson eller surfa in på deras hemsida på http://www.svalson.se

Motormodul
Den del som främst ser till att motorn i luckorna drivs med rätt hastighet.

Huvudmodul
Enheten som styr kommunikationen med luckan, fjärrkontrollen och Internet. Styr
fönstrets funktioner och inställningar.

Fjärrkontroll
Låter kunden styra fönstrets funktion utan att behöva stå bredvid det. Kommunicerar
med huvudmodulen med hjälp av infrarött ljus. Kommunikationen mellan
fjärrkontroll och huvudmodul sker med hög säkerhet och går ej att kopiera.
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