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Sammanfattning 
Denna rapport innehåller ett produkt- och konceptutvecklingsprojekt genomfört av André 
Hedh. Projektet utfördes som examensarbete vid fakulteten för hälsa-, natur- och 
teknikvetenskap på Karlstads universitet i högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik 
och design.  

Uppdragsgivare för projektet var Per Brickstad på designbyrån People People i Stockholm. 

Tidigare hade People People, under sitt dotterbolag – People products, utvecklat The 
Transparent Speaker och ville efter det ta ytterligare ett kliv in på musikmarknaden. Produkten 
som utvecklats i detta projekt var en klaviatur. Klaviaturen var en del av tre i en produktfamilj 
med målet är att göra det lättare, roligare och mer socialt att skapa musik genom att spela 
piano. 

Projektets mål var att utveckla en klaviatur som fångade den genuina känslan från ett 
klassiskt akustiskt piano och som inkorporerar modern teknik för trådlös kommunikation. 
Arbetet behandlade studier och laborationer i vad som utmärker anslagskänslan hos en 
klassisk flygelmekanism. Kreativitets- och ingenjörsmässiga metoder användes för att 
simulera denna känsla.  

Projektet behandlade även energialstrande system som förenades med klaviaturens 
mekanism med mål att eliminera extern strömtillförsel. Den kinetiska energin från 
tangentanslaget omvandlades till elektricitet som drev den trådlösa kommunikationen 
innehållande MIDI-information över Bluetooth Low Energy till applikation för 
ljudåtergivning.  

En fullskalig prototyp över tangentmekanismen utvecklades som ett ”proof-of-concept”, 
innehållande en konceptuell lösning för mekanism, all elektronik samt produktens 
övergripande formspråk. 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

    

Abstract 
This report contains a product and concept development project carried out by André Hedh as 
a Bachelor Thesis at Karlstad University’s faculty of Health, Nature and Engineering Science 
in the Innovation and Design Engineering Programme.  

The project was carried out for design agency People People with Per Brickstad as task 
manager.  

Prior to this project, People People had, through its subsidiary - People Products, developed 
The Transparent Speaker. Their wish was to develop more products for music lovers and 
musicians.  

The product developed in this project was a keyboard, which was one of three products in a 
family that aimed to make it easier, more fun and more social to learn and play the piano.  

The keyboard was designed to maintain the genuine feeling of a classic acoustic piano, but 
with modern technology for wireless communication.  

The work dealt with studies and investigations in what distinguish the feel of the grand piano 
action, plus creativity and engineering methods to simulate this feel. 

The project also aimed to incorporate an Energy-Harvesting system into the piano’s 
mechanism, to eliminate external power supply.  

The kinetic energy from the keystroke was converted to electricity and used to set up a 
wireless connection over Bluetooth Low Energy with an external application that could 
translate MIDI data into sound. 

A proof-of-concept was developed through a full-scale prototype of the key mechanism, 
containing a conceptual solution for the mechanism including all electronics and key features 
of the final product’s design. 
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1.  Inledning 
Rapporten redovisar projektet Playano som genomförts av André Hedh, student på Karlstads 
universitet. Projektet var ett examensarbete som omfattar 22,5hp på 
högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design på Karlstads universitet.  

Uppdragsgivare var designbyrån People People i Stockholm och arbetet utfördes även i på O-
Network i Årsta. Handledare på Karlstads universitet var Lennart Wihk och examinator var 
Leo de Vin.  

1.1  Bakgrund 
Uppdragsgivaren för projektet var People People, en designbyrå/startup i Stockholm som dels 
arbetat med konsultuppdrag men också driver ett dotterbolag, People products, som har 
tidigare utvecklat The Transparent Speaker.  

Projektet Playano startade som ett lab-projekt och var resultatet av frågeställningen om hur 
inlärandet av att spela piano kan bli enklare, roligare och mer socialt. Frågeställningen 
mynnade ut i en produktfamilj bestående av: en klaviatur, en indikationsprojektor och en 
mottagare/applikation som ljudgenerator. 

Med klaviaturen var målet att fånga den genuina känslan och användarupplevelsen från ett 
klassiskt akustiskt piano. Önskemålet var att pianot skulle kommunicera trådlöst med 
applikationen i produktfamiljen. Förhoppningen var att kunna driva denna kommunikation 
från klaviaturens sida med hjälp av att alstra energin från tangentanslagen. Detta för att 
eliminera extern strömtillförsel och underhåll samt simulera en liknande setup-experience 
som hos ett akustiskt instrument.  

Mottagarapplikationen skulle i sin tur processa signalerna från klaviaturen och sköta 
omvandlingen till ljud.  

Projektorn var tänkt att indikera vilka tangenter pianisten skulle slå an. Målet var att denna 
projektor skulle vara applicerbar på vilket piano som helst, akustiskt som digitalt, oavsett 
storlek.  

Detta examensarbete fokuserade på att utveckla klaviaturen. Projektet ämnade definiera dess 
yttre och inre gränssnitt samt redogöra hur en produkt av denna typ kunde utvecklas.  
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1.2  Problemformulering 
En preliminär problemformulering formades i början av projektet, denna löd: 

Hur kan ett piano utvecklas för det moderna hemmet: enkelt, roligt, socialt och samtidigt behålla 
känslan från ett gammaldags, analogt instrument? 

Efter förstudien, då en djupare förståelse om problemet erhållits, omformulerades denna för 
att anpassas till det fortsatta arbetet.  

Hur kan ett energialstrande element förenas med en tangentmekanism för att på bästa möjliga 
sätt återge känslan av ett klassiskt piano och hur kan denna i sin tur kommunicera trådlöst med 
en mottagare för bästa användarupplevelse? 

1.3  Syfte 
Att forma ett projekt som genom ingenjörsmässiga metoder och designprinciper utvecklade 
en klaviatur för den moderna användaren. En klaviatur som med sina innovativa funktioner 
kunde slå sig in på marknaden hos både nybörjare och professionella användare.  

1.4  Mål 
Målet med projektet var att utveckla ett piano för framtiden som kan dra nytta av modern 
teknik. Målet var att bestämma passande teknik till en tangentmekanism som skall omvandla 
den kinetiska energin vid anslag till elektrisk energi, för att sedan kommunicera trådlöst med 
en mottagare.  

Målsättningen sammanfattas: 

⋅ Forma ett examensprojekt utifrån uppdragsgivarens önskemål. 
⋅ Redovisa teknik som tillåter trådlös kommunikation med strömtillförsel genom 

energiomvandling från kinetisk energi, alternativt omgivningen.  
⋅ Avgöra hur ett energialstrande system kan förenas med en tangentmekanism för att 

simulera känslan från ett klassiskt piano. 
⋅ Leverera prototyp av konceptet. 
⋅ Konstruera en konceptskiss i CAD för visualisering av produkt. 
⋅ Presentera arbetet i en redovisning, utställning och projektrapport.  



 I N L E D N I N G 
 
 

 

André Hedh 
Examensarbete 22,5hp 

 

 

 

11 

1.5  Avgränsningar 
Projektet skulle generera en konceptuell lösning. Tillverkningsaspekter och 
konstruktionskostnader behandlades ej. Arbetet kom i första hand att fokusera på konceptets 
genomförbarhet i form av ett proof-of-concept med en fysisk prototyp och en konceptuell 
visualisering av slutprodukten.  
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Förstudie Genomförande Avslutningsfas 
Projekt- 

planering 

2.  Metod 
Genomförandet av detta projekt följde till stor del arbetssättet som beskrivs av Johannesson 
et. al (2004) med alternativa metoder inom designprocessen som undervisats på Karlstads 
universitet inom programmet för högskoleingenjörer med inriktning innovationsteknik och 
design. I arbetet ställdes användarens behov och upplevelsen i fokus utifrån de mål som 
uppdragsgivaren har angivit. Projektstrukturen visas i Figur 1.  

 

 

 

Figur 1. Projektstruktur. 

2.1  Projektplanering 
Efter ett uppstartsmöte med två av grundarna av People People diskuterades uppdragets 
målsättning och en grov tidplan planerades. 

Efter mötet påbörjades utformningen av en projektplan, denna baserades på metoder enligt 
Handledning för mindre projekt (Eriksson et al. 2004). I projektplanen behandlades projektets 
bakgrund, omfattning och mål, resursplanering, organisation, modell samt riskbedömning. 
En tillfällig problemformulering definierades och önskvärda mål ställdes upp. 

Work breakdown structure 
För att definiera projektets samtliga moment och lägga grund för en resursplanering gjordes 
en så kallad WBS, work breakdown structure (Eriksson et al. 2004).  

Resursplanering 
För att skapa en mer detaljerad tidplan av projektets samtliga faser identifierades de 
milstolpar och grindhål som projektet, enligt projektmodellen, planerades att gå igenom. 
Från dessa delmål skapades ett GANTT-schema (Johannesson et al. 2004). I ett diagram 
placerades delmålen ut längs med x-axeln (tidsaxeln) och delmomenten längs med y-axeln. 
Längs tidsaxeln uppskattades tidsomfattningen av samtliga moment, som tidigare definierats 
av WBS. 

Riskbedömning 
För att utvärdera eventuella fallgropar i projektet utfördes sen riskanalys enligt minirisk-
metoden enligt Eriksson et al. (2004). I metoden definierades risker med projektet och dess 
sannolikhet samt konsekvensfaktor följt av en passande åtgärd.  
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2.2  Förstudie 
En förstudie genomfördes i projektets inledning för att införskaffa kunskap om ämnet i fråga 
samt för att använda som utgångspunkt för projektets kommande produktspecifikation 
(Johannesson et al. 2004). Baserat på projektplanens mål och syfte bedömdes olika områden 
vara väsentliga och kräva fördjupad kunskap för projektets framgång. Undersökningen 
skedde med okritiskt sökande efter tekniska lösningar och andra förutsättningar enligt 
Produktutveckling – effektiva metoder för konstruktion och design (Johannesson et al. 2004) genom 
en marknadsundersökning samt en generell informationsinsamling. En sekvensanalys av det 
efterfrågade systemet sammanställdes sedan i form av olika utvecklingsalternativ. 

2.2.1  Marknadsundersökning 
Förstudien inleddes med en kartläggning kring dagens marknad för pianot som instrument 
och nya, applicerbara tekniker baserat på målsättningen från projektplanen.  

Konkurrensanalys 
Information om olika kategorier av klaviaturinstrument samlades in för att kartlägga viktiga 
funktioner hos instrumenten samt för att skapa en bild av vad som saknades på marknaden.  

Analysen utfördes genom sökningar och statistik från återförsäljare av instrument på 
internet, där säljstatistik fanns tillgängligt. För klaviatur granskades följande 
underkategorier: 

⋅ Akustiska pianon och flyglar 
⋅ Hybridlösningar 
⋅ MIDI-klaviatur 
⋅ Scenpianon 
⋅ Digitalpianon 

De fem populäraste modellernas återkommande karaktärsdrag inom varje kategori 
sammanställdes för en överblick av produkternas standard inom respektive underkategori. 

Tekniska förutsättningar 
Kunskapen om vad som idag är möjligt med modern teknik var relevant för projektets 
framgång. Därför gjordes en research över teknik som bedömdes vara applicerbara i projektet 
och möjligheterna med tekniken. De områden som bearbetades var: 

⋅ Energy-Harvesting Solutions 
⋅ Trådlös kommunikation 
⋅ Ljudkonvertering 

Som hjälpmedel för denna studie användes kunskap från experter och research över internet 
samt i litteratur. 
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2.2.2  Informationsinsamling 
Informationsinsamlingens samtliga delmoment inriktade sig på tre gemensamma områden 
som undersöktes närmre: flygelns tangentmekanism, användarupplevelsen för pianister 
samt energialstrande lösningar.  

Litteraturstudie 
Studien inleddes med en ergonomisk studie, där pianots anslag stod i fokus, genom att 
definiera haptiskt ergonomiska förutsättningar. Det klassiska pianots konstruktion och 
haptik studerades närmre, parallellt med resultaten från de intervjuer och laborationer som 
genomfördes med samma frågeställning.  Följande definierades även fonetiskt ergonomiska 
förutsättningar med användarupplevelsen i fokus. 

Intervjuer 
För att få en djupare förståelse i både det klassiska pianots tangentmekanism och hur dagens 
tillverkare simulerat denna mekanism intervjuades individer inom musikbranschen.  

Intervjuerna som genomfördes med ett ostrukturerat upplägg, informationen som samlades 
in baserades på att den intervjuade fick tala fritt om ämnet i fråga. Följdfrågor ställdes för 
djupare förståelse av informationen.  

Laboration 
Experimentfasen bestod av laborationer inom två huvudområden: flygelmekanismen och 
generatortekniker. Som experiment konstruerades en flygels tangentmekanism för att 
närmre förstå hur denna är uppbyggd samt vad det är som gör känslan i anslaget unikt. För att 
pröva olika tekniker som marknadsundersökningen samt informationsinsamlingen 
summerat genomfördes experiment för att se vilka generatortekniker som i praktiken var 
applicerbara för det kommande konceptet.  

Flygelmekanism 
För att närmre studera vad som gav en pianomekanism sin karakteristiska känsla 
konstruerades en tangentmekanism med delar från en flygel. Testerna som utfördes skulle ge 
konkret data på vilka krafter som verkade i systemet under ett anslagsförlopp.  

Då en flygelmekanism förlitar sig på gravitation och en kombinerad fjäder för att återgå till 
ursprungsläge efter anslag1 mättes krafterna i modellen upp med en våg, för att sedan 
beräknas med Newtons andra lag (Formel 1) där (F) är kraft, (m) är massa och (a) är 
accelerationskonstanten – i detta fall gravitationen (g = 9,82). Krafterna mättes från wippen 
och kontaktpunkt med dämmare. Kontaktytan mellan våg och wippen höjdes samt fixerades 
vertikalt i proportion mot tangentens nedtryckta läge för att mäta kraftpåverkan på 
tangenten. 

 

(1) ! = !" = !" 

1 Anders Ekholm, Pianoservice Stockholm. Intervju den 17 februari 2015. 
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De krafter som påverkade tangenten ställdes upp i en mekanisk momentjämviktsekvation för 
att bestämma deras påverkan på tangenten vid anslagsytan (Formel 2). Där (FX) är krafterna i 
systemet och (sX) är krafternas normalavstånd från tangentens vippunkt (A), se Figur 2.  

 

(2) !:!!!Σ[!!! ∗ !!!] = !0 

 

 

Figur 2. Kraftpåverkan på tangent samt mått från vippunkt. 

 

På grund av läder och filts olinjära och kaotiska beteende (Hirschkorn et al. 2003) 
behandlades krafterna i stadierna vid stillastående tillstånd. 

Energikälla 
För att närmre bestämma hur mycket energi som en generator kan bistå med prövades olika 
typer av energikällor som under marknadsanalysen evaluerats som lämpliga för 
tangentanordningen. Hos generatorerna mättes spänningen över tid samt generatorns inre 
impedans. Ju högre spänning över längre tid tillsammans med låg impedans en generator 
kunde generera, desto mer ström och då i sin tur mer energi kunde alstras, enligt formel (3), 
(4) & (5).   

(3)  ! = ! ∗ ! 
(4)  ! = ! ∗ ! 
(5)  ! = ! ∗ ! 
 

U = spänning (volt, V), R = resistans (ohm, Ω), I = ström (ampere, A), P = effekt (watt, W), E = energi 
(joule, J) och t = tid (sekunder, s). 

I experimenten prövades mekaniska energiomvandlare, en elektromagnetisk källa samt två 
piezoelektriska källor, se Bilaga VII.  

Metoden som användes utvecklades av Anders Hägglund1 och mätte olika generatorers 

1 Anders Hägglund, O-Network Stockholm. Under experiment den 26 februari 2015. 
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förmåga att alstra energi genom att koppla dem till ett oscilloskop och belasta generatorerna.  

Generatorernas inre impedans mättes genom att tillkoppla en ställbar resistans i kretsen 
enligt Figur 3. Resistansen justerades till den grad att spänningen i kretsen halverades från 
det ursprungliga värdet vid belastning då resistorn ej var tillkopplad. Metoden gick ut på att 
fördela spänningen jämnt över generatorns inre resistans och den ställbara resistorn. Då 
spänningen var lika fördelad (halverad över generatorn) kunde slutsatsen dras att 
motstånden även var desamma. Testerna resulterade endast i uppskattade värden, energin 
måste förvaltas för att få ut exakt energimängd. 

 

Figur 3. Tillkopplad resistor för mätning av inre impedans hos generator. 

 

Vidare utvärderades både en elektromagnetisk generator konstruerad enligt Klohrs 10mm-
modell (Klohr, 2009) och en piezoelektrisk generator, MIDE V21BL, anpassad för just 
energialstrande applikationer (MIDE, 2013). Den elektromagnetiska generatorns spole 
lindades med 900 varv av 0,15mm tjock koppartråd samt måtten ∅10 mm x 10mm, se Figur 4. 

Generatorerna kopplades till EHIC Linear LTC3588-1 (Linear Technologies, 2010) och den 
alstrade energin mättes med hjälp av oscilloskop.  

Magneter monterades på en hävarm kopplad till en tangent från en gammal flygel, enligt 
Figur 4. Den piezoelektriska generatorn fixerades för att först påfrestas linjärt, utan vibration, 
vid dess belastningspunkt, se Figur 5. Detta för att få en uppfattning om hur stor mängd 
energi som kan alstras av ett piezoelektriskt material, utan att det skulle vara beroende av att 
fritt sättas i svängning. Den piezoelektriska generatorn analyserades sedan då den fritt sattes 
i svängning. Kopplingsschemat för laborationen visas i Figur 6 och i Tabell 1 presenteras 
samtliga komponenter. 

 

Figur 4. Konstruktion för laboration av elektromagnetisk generator. Tangent (1), hävarm 
(2) och generator (3). 
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Figur 5. Setup för laboration av piezoelektrisk generator. 

 

 

Figur 6. Kopplingsschema för laboration av elektromagnetisk- (Klohr, 2009) och 
piezoelektrisk generator (MIDE, 2013). 

Tabell 1. Komponenter i kopplingsschema för laboration av elektromagnetisk- och 
piezoelektrisk generator. 

 Komponent  Beskrivning 

Generator 
Elektromagnetisk och 
piezoelektrisk 
generator 

Energikälla 

EHIC Linear LTC3588-1 
Riktade och förvaltade den energin från generatorerna. VOUT 
= 3,3V 

Oscilloskop Kanal 1 Mätte spänningsmatningen ut från lagringsenheten, VOUT. 
Denna spänning belastades av resistorn.  

Oscilloskop Kanal 2 
Mätte PGOOD. Detta var en indikation från lagringsmodulen 
att tillräckligt med energi fanns lagrad i enheten för att 
leverera en jämn spänning ut. 

Oscilloskop Kanal 3 Mätte spänningen direkt från generatorn.  

Resistor Motstånd, 2k! 
Simulerade motståndet från MCU och radioenhet. 
Uppskattat motstånd till 2k!, vilket gav en ström på 1,7 mA 
vid 3,3 V. 
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Generatorerna kopplades vidare till lagringsenheten där strömmen riktades och energin 
förvaltades. För att simulera den resistans som drevs av energikällan tillkopplades en resistor 
samt en brytare mellan jord och VOUT från EHIC. Mellan resistorn och brytaren mättes 
spänningen ut från enheten över tid i kanal 1 på oscilloskopet. Från generatorerna mättes 
spänningen direkt på kanal 3.  

Till sist kopplades PGOOD (godtycklig spänningsmatning ut) till kanal 2. Denna indikerade då 
EHIC-kretsen förvaltat tillräckligt med energi för att leverera en stabil spänning från VOUT, i 
detta fallställt till  3,3 V.  

Tiden mättes från att resistorn börjat belasta VOUT till att PGOOD sjunkit till 0V. Totala energin ut 
beräknades enligt formlerna (3), (4) & (5). 

Sekvensanalys av mjukvara samt energikonsumtion för PSOC 4 BLE 
För att se till energikonsumtionen som krävs utfördes en sekvensanalys av enheten Cypress 
PSOC 4 BLE, en enhet för utveckling av applikationer med Bluetoot Low Energy (Cypress 
Semiconductors, 2015). 

Enheten matades med spänning från ett aggregat där strömkonsumtionen kunde mätas. 
Detta gav energikonsumtionen för kretsen i Active Mode, resterande strömkonsumtion i Low-
Power Modes erhölls från Cypress Semiconductors (Cypress Semiconductors 2, 2015).  

Totala energikonsumtionen beräknades sedan med formlerna (3), (4) & (5).  

Jämförelser kunde även göras mot ECO 200, då denna generator var optimerad för att driva 
trådlösa switchar (EnOcean, 2014). 

2.2.3 Utvecklingsalternativ 
Uppdragsgivaren la vikt på att utveckla en prototyp och göra ett så kallat proof-of-concept. 
Detta innebar att sammanställa en sekvensanalys för det efterfrågade elektroniska systemet 
samt presentera utvecklingsalternativ. Sekvensen sammanställdes utifrån resultaten från 
informationsinsamlingen och marknadsundersökningen utvecklingsalternativen erhölls från 
ytterligare research över tillverkare.  
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2.3  Kravspecifikation 
Efter förstudien då samtlig information samlats in påbörjades arbete mot en konkret 
kravspecifikation. Metoden som användes var enligt interface- and designmethods, utvecklad av 
Johan Eileryd1 på Karlstad Universitet. 

I metoden bearbetades fyra steg: gränssnittsdefiniering, komponentanalys, avgränsningar och till 
slut en produktspecifikation. Kravspecifikationen togs sedan till uppdragsgivaren för 
godkännande innan fortsatt arbete. 

Gränssnitt 
Utifrån marknadsundersökningen, informationsinsamlingen och sekvensanalysen 
definierades produktens yttre och inre gränssnitt. Dessa gränssnitt står för samtliga 
interaktionerna mellan komponenter i det önskade systemet. Samtliga gränssnitt 
definierades som olika typer av interaktioner som sedan togs vidare till en komponentanalys1. 

Komponentanalys 
För att definiera projektets fortsatta arbete kopplades gränssnitten till förstudien1, vilket 
resulterade i ett schema över systemets kända komponenter. En utredning över 
kompetensbehovet för samtliga komponenter utfördes för att i nästa steg bestämma det 
kommande arbetets realistiska fokus. 

Avgränsningar 
Projektets tidsomfattning bedömdes vara för kort för att samtliga gränssnitt skulle kunna 
bearbetas för detaljkonstruktion. Arbetet avgränsades genom att utreda gränssnitt och 
komponentanalys i förhållande till den insamlade informationen i förstudien.  

Gränssnitten viktades och delades in i tre fokusnivåer: primär fokus, sekundär fokus samt 
önskvärt arbete. Primära fokusområdet innehöll gränssnitt som skulle bearbetas fullt ut 
enligt projektplanens mål, sekundär fokus skulle bearbetas till viss del och det önskvärda 
arbetet skulle behandlas i mån av tid, annars lämnas för vidare arbete.  

Produktspecifikation 
Med hänsyn till projektets mål, förstudiens resultat samt kravspecifikationens tidigare 
delmoment definierades konkreta produktkrav och önskemål inom varje gränssnittsområde. 
Detta gjordes enligt mallen nedan (Tabell 2). 

Tabell 2. Mall för produktspecifikation där (O) = område, funktionskrav, (K) = krav, (Ö) = 
önskemål, (G) = grad/vikt av önskemål (1-5) samt eventuell kommentar. 

O Funktion K Ö G Kommentar 

   
  

 

 

1 Johan Eileryd, Karlstad universitet. Under handledning den 5 mars 2015. 
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2.4  Konceptgenerering 
Med produktspecifikationens kriterier som utgångspunkt påbörjades arbetet mot ett koncept 
(Johannesson et al. 2004). För att skapa en stabil grund att stå på, i form av en idébank, 
sammanställdes först de koncept som uppstått under det hittills genomförda arbetet. Andra 
steget i processen var kreativitetsmetoder för att hitta lösningar på de krav som ställts upp i 
kravspecifikationen. Dessa delkoncept kombinerades till slut i en morfologisk matris för att 
sammanställa en rad totallösningar (Johannesson et al. 2004).  

2.4.1 Befintliga koncept 
En sammanställning gjordes av de koncept som uppstått under förstudiens marknadsanalys 
och informationsinsamling. Dessa koncept genererades genom observationer av befintliga 
produkter och tekniker som undersökts under det tidigare arbetet. 

2.4.2 Idégenerering med grupp av experter 
En fortgående diskussion och brainstorm med personal på O-Network i Stockholm 
genomgicks under arbetets gång. Tekniska förutsättningarna för ett helhetskoncept 
underströks tillsammans med alternativa lösningar. 

2.4.3 Idégenerering med studenter 
För att inte låsa sig vid befintliga lösningar som genererats i det tidigare arbetet utfördes en 
idégenerering. Idégenereringen genomfördes med studenter från innovation och 
designprogrammet på Karlstads universitet samt från Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm.  

Brainstorming och brainwriting 
Sessionen för brainstorming inleddes med att presentera dem krav och delfunktioner som 
definierats av kravspecifikationen. Listan på krav och önskemål bearbetades succesivt genom 
att brainstorma fram lösningar på samtliga delfunktioner. Samtliga deltagare fick tala fritt 
utan kritik och samtliga lösningar var välkomna (Mind Tools Ltd, 2011). 

Idéerna som genererats vidareutvecklades sedan genom en form av brainwriting (Mind Tools 
Ltd, 2011). Deltagarna fick bygga vidare på varandras idéer genom att skicka runt varandras 
tidigare skisser under 3-minuters intervaller och utveckla dem. 

2.4.4 Morfologisk matris 
Samtliga koncept som hittills genererats av det genomförda arbetet sammanställdes i en så 
kallad morfologisk analys (Johannesson et al. 2004). Denna matris var länken mellan 
delkoncept och totallösningar. I matrisen ställdes delfunktioner från kravspecifikationen 
samt dellösningsalternativ upp i en matris, där dellösningsalternativen kombinerades ihop 
till färdiga lösningar. 
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2.4.5 Konceptutvärdering 
Totallösningarna från den morfologiska analysen sammanställdes enligt Figur 7. 

 

Namn Nummer 

Konceptets namn # 
Beskrivning Fördelar Nackdelar 

   

 

SKISS 

 

Figur 7. Mall för konceptutvärdering. 
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2.5  Konceptval 
Efter sammanställningen av samtliga koncept togs dessa vidare och viktades mot varandra. 
Experter rådfrågades om genomförbarhet, matriser viktade och eliminerade totallösningarna 
för att sedan tas till uppdragsgivaren för slutgiltigt konceptval.  

2.5.1 Konsultation med grupp av experter 
Kunniga parter överlade samtliga koncept för att försäkra att rätt beslut togs i de kommande 
beslutsmatriserna. Parterna konsulterades i frågor som realiserbarhet och komplexitet i 
anknytning till både den färdiga produkten samt den önskade prototypen. 

2.5.2 Konceptvalsmatriser 
För att utse det koncept som bäst uppfyllde de krav ur kravspecifikationen utfördes tre 
prövningar, i form av matriser.  

Elimineringsmatris 
I en elimineringsmatris, enligt Pahl och Beitz (Johannesson et al. 2004), ställdes samtliga 
koncept mot kraven ur kravspecifikationen.  Matrisen eliminerar orealiserbara koncept. 
Matrisen redigerades för att bäst passa projektets mål – kriterier som produktionskostnader 
uteslöts ur matrisen, då detta inte var bestämt.  

Relativ beslutsmatris 
Andra metoden baserades på Pughs relativa beslutsmatris (Johannesson et al. 2004). Denna 
matris utfördes två gånger för olika kriterier: samtliga från kravspecifikationen samt en efter 
förmågan att uppfylla följande kriterier: 

⋅ Realiserbarhet 
⋅ Innovationshöjd 
⋅ Särprägel 
⋅ Anslagssimulering 
⋅ Effektivitet 
⋅ Tillverkning 
⋅ Storlek och vikt 
⋅ Prototyp 
⋅ Kostnad 

Metoden byggde på att ett koncept står som utgångspunkt och resterande koncept viktades 
mot detta. Om lösningen ansågs uppfylla kraven bättre än referenskonceptet gavs ett (+), 
annars ett (-) eller om det ansågs likvärdigt (0). Därefter adderades resultatet för samtliga 
koncept, (+) = 1, (-) = -1, (0) = 0. Det konceptet med högst totala poäng var det, enligt 
metoden, bäst lämpade för vidare utveckling.  
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Då denna matris inte skulle resultera i valet av koncept, rekommenderades endast det 
koncept som gav högst nettovärde. 

2.5.3 Val av koncept 
De slutgiltiga koncepten som enligt de tidigare metoderna ansågs vara passande och 
realiserbara togs till uppdragsgivaren för slutgiltigt val av koncept. Här diskuterades samtliga 
funktioner och dess potential fram till ett slutkoncept.  

Det slutgiltiga konceptet sammanställdes i ytterligare en morfologisk matris. 
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2.6  Konceptutveckling 
Gränssnitten från kravspecifikationen tillsammans med det koncept som valts summerades 
för att upprätta en produktstruktur. Vid detta stadie var det inte känt exakt vilka 
komponenter som skulle ingå i systemet. Vidare skisser, beräkningar och konstruktion av 
prototyp genomfördes för att definiera dessa komponenter.  

2.6.1 Konceptbeskrivning 
En detaljerad beskrivning av konceptet i helhet sammanfattades under dessa fem 
huvudkategorier: 

⋅ Energiomvandling 
⋅ Anslutning och kompabilitet 
⋅ Haptisk simulering 
⋅ Design och material 
⋅ Sammanfattning av kända komponenter 

2.6.2 Designworkshop 
Under en designworkshop med uppdragsgivaren presenterades först projektets 
genomförande och resultat för deltagarna. Även moodboards hade förberetts infor sessionen 
som deltagarna granskade. Under workshopen diskuterades och skissades förslag fram 
angående design, material samt kompabilitet med andra plus företagets egna produkter.  

Ett utdrag av genererade designkoncept skissades ned för en tydligare visualisering.  

2.6.3 Konceptskisser 
För att visualisera produktens design användes material från kapitel 3.6.2 samt idéer som 
uppstått från processens gång. Ett yttre etui utformades därefter till prototypen och en 
layoutkonstruktion i programmet Creo Parametric gestaltades.  

2.6.4 Komponentutveckling 
För att skapa en klarare bild av vad som kom att krävas för utvecklingen av 
tangentmekanismen sammanställdes de kritiska komponenterna för systemet. De väsentliga 
komponenterna för framtagning av en prototyp behandlades. 

Generator 
En konceptuell lösning på en generatorenhet baserad på elektromagnetisk induktion 
arbetades fram för att i kapitel 3.6.5 och 3.6.6 anpassas för prototyptillverkning..  



 M E T O D 
 
 

 

André Hedh 
Examensarbete 22,5hp 

 

 

 

26 

Systemets generator stod för två funktioner: energigenerering och anslagsmätning. Vid 
utvecklingen av denna togs dessa punkter tas hänsyn till: 

⋅ Placering 
⋅ Slaglängd och hastighet i spolen 
⋅ Magnettyp, storlek och styrka 
⋅ Varv och tjocklek av koppartråd i spolen 
⋅ Övrig dimensionering 
⋅ Materialval 

Samtliga punkter behandlades ej i detta arbete utan ställdes upp som riktlinjer för vidare 
arbete, detta då den slutgiltiga elektroniska kretsen ej var framtagen.  

Då konceptet byggde på magneter som rörs genom en spole krävdes åtgärder för att dessa 
magneter inte skall påverka varandra vid tät placering inom mekanismen. Under en 
fortgående brainstorming med lämpliga experter utforskades möjligheterna med tätt 
placerade magneter för att finna en lösning på detta problem.  

Spänningsamplituden från spolen anpassades i den mån att den valda EHIC för prototyp 
skulle vara kompatibel med generatorn. 

Hävarm 
En beskrivning och konceptuell lösning för en hävarm till den kommande prototypen 
gestaltades. 

Letoff-mekanism 
Konceptuell lösning för simulering av letoff-mekanismen i ett pianoanslag definierades.  

2.6.5 Beräkningar 
Mekaniska kraft- och jämviktsberäkningar gjordes för prototypens resistansmekanism. 
Beräkningarna baserades på den information som visat sig avgörande för karaktären hos 
flygelmekanism i förstudien (kapitel 3.2.2). Syftet med beräkningarna var att simulera de 
krafter som påverkar flygelns tangent under ett anslagsförlopp och anpassa dem för 
dimensionering av en fullskalig prototyp. Samtliga beräkningar utfördes för både vita och 
svarta tangenter. 

Hävarmens centrum positionerades ut i en 2D-modell för att beräkna utväxlingen hos 
generatorenheten i förhållande till tangentens nedtryckning. Hänsyn togs till dimensionerna 
från tangentens främre kant till dess vippunkt samt generatorenhetens diameter och höjd, så 
dessa kunde placeras ut med jämna mellanrum. I utväxlingsberäkningarna togs endast det 
linjära avståndet som generatorn färdats hänsyn till då vinkelförändringen hos 
momentarmarna bedömdes försumbar.  

Avslutningsvis beräknades det motstånd, i form vikter placerade på hävarmarna, ut med 
momentjämviktsberäkningar baserade på den information som visats vara karaktäristiska för 
en flygelmekanisms motstånd vid anslag (kapitel 3.2.2).  
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Beräkningarna resulterade i det motstånd som krävdes i systemet för en autentisk simulering 
av ett pianoanslag samt mått och placering av systemets hävarmar. Resultatet togs till 
uppdragsgivaren och antalet komponenter som krävdes för att simulera detta diskuterades 
innan konstruktion av prototyp påbörjades.  

2.6.6 Prototyp 
För att testa och vidare utvärdera de skisser och beräkningar som utförts i praktiken 
tillverkades en prototyp med systemets väsentliga komponenter. Detta skulle leda fram till 
ett så kallat proof-of-concept och utvecklas tillsammans med programmerare på O-Network i 
Stockholm.  

CAD 
Inledande i prototyptillverkningen konstruerades mekanismen i CAD-programmet Creo 
Parametric. Syftet var att konstruera de häv- och länkarmararmar som systemet skulle 
innehålla för att anpassa dessa till 3D-utskrift. 

Material 
Allt material till prototypen inhandlades inom ramarna av projektets budget. Komponenter 
till generatorenheten, resistansmekanismen samt det yttre skalet inhandlades. Tangenterna 
konstruerades av material från en begagnad flygelmekanism. Resterande komponenter 
bistods av O-Network. 

Utförande 
Prototypen konstruerades i verkstaden på O-Network Engineering i Årsta i Stockholm samt 
hos uppdragstagaren. Häv- och länkarmarna skrevs ut med 3D-skrivare hos uppdragsgivaren 
People People. 

Utvärdering 
Tester utfördes på prototypen för att avgöra generatorns effektivitet och utvärdera om 
energimängden var tillräcklig för att driva PSOC 4 BLE. Detta gjordes genom att utföra 
laborationsmetod (andra) beskriven i kapitel 2.2.2.  

Målet var att uppnå en konstant spänning med den genomsnittliga strömkonsumtionen som 
definierats av sekvensanalysen av PSOC 4 BLE i kapitel 3.2.2.  
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3.  Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet från de metoder som utförts.  

3.1  Projektplan 
Under uppstartsmötet presenterades projektet av uppdragsgivarna på People People. Utifrån 
denna breif gestaltades en projektplan som presenteras i Bilaga I.  

Work breakdown structure 
Projektets planerade faser presenteras i sin helhet i Bilaga II, i en work breakdown structure 
(WBS). WBS-schemat var grundläggande för att upprätthålla projektets resursplanering.  

Resursplanering 
Projektets samtliga milstolpar och grindhål definierades, enligt Figur 8, från dem faser som 
definierats i WBS-schemat. Samtliga grindhål (markerade med kvadrater i Figur 8) gick 
genom uppdragsgivaren för godkännande innan följande fas påbörjades. Milstolparna i 
projektet redovisades för Karlstads universitet och markeras med O i Figur 8. 

 

 

Figur 8. Projektets grindhål och viktiga datum. 

 

Utifrån dessa grindhål och milstolpar samt WBS byggdes en tidplan upp genom ett GANTT-
schema. Projektets GANTT-schema presenteras i Bilaga III. 

Riskbedömning 
För att kunna leverera utifrån projektets målsättning utvärderas de risker som kan tänkas 
förhindra detta. Riskbedömningen presenteras nedan i Tabell 3. 
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Tabell 3. Projektets riskbedömning i form av en FMEA (failure mode effect analysis). S = 
sannolikhet, K = konsekvens & R = riskfaktor. 

 Riskbeskrivning S K R Förslag på åtgärd 

 Sjukdom 1 3 3 Justera tid- och resursplanering, arbeta på fritid vid 
behov 

 Fel i tidsplanering 2 3 6 Regelbundna pulsmöten, uppdatera GANTT och WBS 

 Hitta rätt expertis 2 4 8 Tidig och kontinuerlig kontakt med eventuella 
samarbetsaktörer 

 Konstruktionsförhinder 3 4 12 Hålla kontakt med fler partners för eventuella 
samarbeten 

 Ingen prototyp levererad 4 3 12 
Hålla kontakt med expertis för samtliga 
komponenter. Arbeta nära denna expertis 

 Brist av material på plats 2 3 6 Planera i förväg om vad som krävs för varje 
delmoment 
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3.2  Förstudie 
Sammanfattningen av förstudien låg till grund för projektets framfart. Förstudiens mål var 
först och främst att skapa en bild av förutsättningarna för projektet samt ha som 
utgångspunkt mot en konkret kravspecifikation. 

3.2.1  Marknadsundersökning 
Genom research över internet och intervjuer med folk inom musikbranschen studerades 
dagens marknad för klaviaturinstrument. Undersökningen sammanställdes i en 
konkurrensanalys samt en studie med befintlig teknik för energialstrande applikationer.  

Konkurrensanalys 
En sammanställning av konkurrensanalysen hittas i bilaga IV. 

Tekniska förutsättningar 
Enligt energiprincipen kan energi inte skapas eller förstöras. Detta innebär att energin är 
konstant och kan endast omvandlas mellan olika former av energi. Marknaden för produkter 
som tar vara på detta fenomen kallas för Energy Harvesting Solutions.  

Energy Harvesting Solutions 
Företag som EnOcean erbjuder lösningar på bland annat trådlösa switchar och sensorer som 
använder sig av energin från omgivningen, såsom knapptryck, solenergi och vibration, för att 
kommunicera trådlöst med en mottagare.  

Dessa sensorer visade möjligheterna med dagens teknik och försäkrade att uppdragsgivarnas 
mål till viss grad var realiserbart (EnOcean, 2015).  

Uppsamling av energi från omgivningen möjliggörs med följande komponenter (Linear 
Technologies, 2010): 

⋅ Energikälla 
⋅ Likriktarkrets 
⋅ Energilagring 
⋅ Voltregulator 

Energikälla 

Elementet som omvandlar energi från omgivningen till elektrisk energi. Dessa generatorer 
ger ofta en ”kaotisk” växelspänning.  

Likriktarkrets 

För att möjliggöra att elektrisk energi lagras, riktar denna krets strömmen från generatorn till 
likspänning samt förhindrar att energi matas tillbaka till energikällan. 
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Energilagring 

Detta kan vara ett uppladdningsbart batteri eller en kondensator. Någon enhet som kan lagra 
energin som kommer från energikällan. I Tabell 4 presenteras den generella prestandan för 
olika alternativ av lagringsmöjligheter.  

Tabell 4. Generella prestandan för olika energilagringsalternativ.  

 Li-Ion batteri FPV batteri Kondensator 

Laddningscykler 

Självurladdning 

Laddningstid 

Fysisk storlek 

Kapacitet 

Miljöpåverkan 

Hundratals 

Mild 

Timmar 

Stor 

0,3-2500 mAHr 

Hög 

Tusentals 

Försumbar 

Minuter 

Liten 

12-1000 µAHr 

Minimal 

Miljontals 

Hög 

Sekunder 

Medel 

10-100 µAHr 

Minimal 

Källa (TI.com) 

Voltregulator 
För att kunna använda detta system till något ändamålsenligt måste det kunna bistå med en 
konstant spänning (DC). Detta möjliggörs av en en voltregulator som justerar spänningen ut 
ur systemet. 

 

Samtliga av dessa komponenter är väsentliga för att kunna omvandla och försörja med energi 
från omgivningen. Omvandling av energi från omgivningen uppnås med olika generatorer, 
dessa delas in i två huvudkategorier: mekaniska och icke mekaniska (Klohr, 2009). 

Mekaniska 

⋅ Direkt piezoelektrisk effekt 
⋅ Elektromagnetisk induktion 
⋅ Elektrostatisk generator 

Icke-mekaniska 

⋅ Termoelektrisk 
⋅ Fotovoltaisk 

För omvandling av mekanisk till elektrisk energi finns tre typer av konverteringsmetoder: 
direkt piezoelektrisk effekt, elektromagnetisk induktion och elektrostatisk generering 
(Rincon-Jara et al. 2011). 

Piezoelektricitet bygger på mekanisk deformation av vissa kristaller, denna deformation 
skapar en elektrisk spänning som i sin tur kan alstras. Detta kallas för direkt piezoelektrisk 
effekt (Beckman, 2015). Deformationen i dessa kristaller är relativt små och optimala för att 
alstra energi från högfrekventa svängningar, exempelvis från vibrationer. Direkt 
piezoelektrisk effekt kan även inverteras för att istället skapa vibrationer. Detta kallas då 
omvänd piezoelektrisk effekt. Användningen av omvänd piezoelektrisk effekt hittas 
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exempelvis i högtalarelement1 (Rincon-Jara et al. 2011). Speciella piezoelektriska generatorer 
tillverkas för att omvandla mekanisk energi till elektricitet, dessa anpassas till en bestämd 
frekvens för optimal energiöverföring (MIDE, 2013).  

Som alternativ för omvandling av mekanisk energi kan elektromagnetisk induktion utnyttjas. 
Vanligast är det att denna teknik, precis som piezoelektriska material, används för att skapa 
rörelse istället för att alstra energi, i form av solenoidmanöverdon. Som energikälla genereras 
ström då magnetfältet i en elektrisk ledare varieras (Eriksson 1, 2015). Förhållandet mellan 
den magnetiska fältstyrkan, laddningen, dess hastighet och den magnetiska kraften beskrivs 
av Maxwells andra lag (Eriksson 2, 2015).  

Tredje källan är elektrostatiska generatorer. Tekniken bygger på att ett syntetiskt material 
överför en statisk laddning mellan två elektriskt ledande material. Van de Graaf-generatorn 
drivs av denna effekt där ett band spänns upp mellan två rullar och överför elektroner från 
den ena till den andra, då ett syntetiskt band löper längs med dem (Oxford University, 2015). 

Försök har även gjorts för att kombinera dessa energikällor till hybridvarianter för att 
optimera användningen för elektronik, då begränsningen till endast en energikälla har visat 
sig otillräcklig för att bistå med den energi som krävs för vissa applikationer (Sang et al. 2012; 
Niotaki et al. 2014). 

Beprövad teknik som solceller har även en fortsatt utveckling på marknaden. Exempelvis 
tillverkas genomskinliga solceller (SunPartner, 2014). Dessa solceller tillverkas med upp till 
70-90% genomskinlighet och absorbera upp till 40 W/m2.  

Trådlös kommunikation 
Batterier och dess storlek står ofta i vägen för utvecklingen av små elektroniska produkter. 
Ett större batteri är ekvivalent med en större mängd energi och tvärt om. Därför har 
utvecklingen lett till att optimera elektronik med låg energiförbrukning.  

Utvecklingen har lett till en vision, kallat The Internet of Things (IoT), där målet är att göra 
produkter, hem och även städer ”smarta” (Internet of Things, 2015). Detta betyder att vår 
omgivning skall kommunicera med varandra genom olika applikationer, dels för att 
underlätta och förbättra vår livssituation. För att inte detta fenomen då skall påverka den 
redan begränsade energikonsumtionen krävs optimerade lösningar som i princip kan vara 
självförsörjande.  

BLE (Bluetooth Low Energy) ses som en viktig faktor i utvecklingen av IoT (Bluetooth 1, 2015). 
BLE möjliggör för applikationer att kommunicera med varandra under extremt energisnåla 
förhållanden. BLE är designad att snabbt upprätta en anslutning och skicka information, för 
att sedan bryta anslutningen utan att ytterligare godkännande krävs för kommande 
anslutningar. Överföring via BLE kan initieras och slutföras inom loppet av tre millisekunder 
(Bluetooth 2, 2015; Cypress Semiconductors 2, 2015). 

Även om många fördelar finns i att utveckla med BLE kan ett eget band visa sig mer lämpat 
för vissa applikationer, EnOcean använder sig bland annat av det okonventionella 902 MHz-
bandet där dubbel räckvidd kan uppnås med samma energimängd som över 2,4 GHz-bandet 
(Klohr, 2009; DigiKey, 2014). 

1 Anders Hägglund, O-Network Stockholm. Under experiment den 26 februari 2015. 
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Ljudkonvertering 
För är att skriva och tolka ett digitalt musikinstruments handlingar finns Music Instrument 
Digital Interface (MIDI). Protokollet tillåter att olika elektroniska musikinstrument och digitala 
musikmjukvaror kan kommunicera med varandra (MIDI Manufacturers Association, 2009). 

Ett scenario där MIDI används är mellan en MIDI-klaviatur och ett MIDI-instrument. Ett 
MIDI-instrument kan vara en hård- eller mjukvara. En enkel sekvens inom protokollet och 
scenariot kan se ut som följande: 

⋅ En tangent på midi-klaviaturen trycks ner, t.ex. not C4. 
⋅ Signalen konverteras till binär kod (not och anslagsstyrka) och skickas. 
⋅ Signalen tolkas av midi-instrumentet och ljud enligt signalanvisningarna spelas upp. 

Tonen spelas upp så länge tangenten hålls inne. 
⋅ Tangenten släpps och ytterligare en signal skickas som innehåller informationen om att 

sluta spela tonen.  

Protokollet har även andra egenskaper, exempelvis: 

⋅ Pitch bend 
⋅ Aftertouch 
⋅ Patch change 
⋅ Controller commands mm 

MIDI är väl använt och finns inbäddat i många hård- och mjukvaror ämnade för 
musikskapande, till exempel synthesizers respektive ljudredigeringsprogram (Instrucables, 
2015), se även Bilaga IV. 

Protokollet byggs upp på binär nivå och kräver därför lite processorkraft för att hanteras. 
Storleken på meddelandena är mellan 1 till 3 bytes (MIDI Manufacturers Association, 2015). 
Detta är dock utanför denna rapports omfattning. 

Företaget Apple Inc har utvecklat stöd för MIDI över Bluetooth Low Energy, som inkorporerats 
i deras produkter sedan 2014 (Apple Developer, 2014). 
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3.2.2  Informationsinsamling 

Litteraturstudie 
Den litterära studien i detta arbete analyserade pianot för användaren. Pianots gränssnitt som 
påverkade pianister definierades som haptiskt enhet och fonetiskt instrument.  

Haptiskt ergonomiska förutsättningar 
Upplevelsen en av ett piano är beroende av dess fysiska återkoppling till användaren. 
Interaktionen kan inte endast ses som fonetisk, pianot agerar som ett haptiskt gränssnitt 
mellan människan och ljud (Hayes, 2013). För digitala musikinstrument, där en extern 
ljudkälla används, betyder det att användargränssnittet måste optimeras för att på bästa sätt 
simulera ett analogt instrument. Något som tidigare digitala klaviaturer misslyckats med 
(Hayes, 2013).  

För att simulera pianomekanismens kraftpåverkan under anslag gjordes en 
informationsinsamling kring mekanismens komponenter och dess påverkan på 
anslagskänslan. En klassisk flygelmekanism visas nedan i Figur 9. 

 

 

Figur 9. Flygelmekanism bestående av tangent (1), wippen (2), hammare (3), 
justeringsskruv (4), dämmare (5), strängposition (6) och blyvikter (7). 

 

Tangenten har tre huvudsakliga funktioner: hävled till wippen och dämmaren samt som 
fångare till hammaren vid release. Tangenten visas i Figur 10.  
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Figur 10. Flygeltangent, kontaktpunkt med wippen (1) och dämmare (2) samt fångare (3).  

 

Wippen ligger mot tangentens justeringsskruv och hävs uppåt när tangenten trycks ned. 
Dämmare ligger även mot varje sträng. Dessa dämmare är ledade ner till tangentens bakre 
parti och lyfts av strängen efter att tangenten tryckts ner ca 4-5 mm1. Fångarens funktion 
beskrivs i Bilaga V av Anders Ekholm från Pianoservice Stockholm.  

Det som störst spelar in i flygelns karaktäristiska anslagskänsla är länken mellan tangent och 
hammare, den så kallade wippen, som visas i Figur 11 (Gillespie et al. 2011). Mekanismen 
består av tre hävarmar: spelare, repetitionshävarm och wippens botten. Dessa är i sin tur 
ihopkopplade via två roterande leder, en linjärt glidande led och en fjädermekanism. 

 

Figur 11. Wippen från flygelmekanism bestående av spelare (1), repetitionshävarm (2) och 
wippens botten (3). 

 

Vid anslag pressas wippens botten upp via kontaktpunkten med tangenten och ett antal event 
initieras som bidrar till att hammaren slår an strängarna. Samtliga komponenter arbetar i 
samklang i ett välorkestrerat händelseförlopp som bidrar till tangentens karaktäristiska 
känsla. Under anslaget kommer spelarens hävarm i kontakt med spelarens justeringsskruv. 
Detta gör att spelaren glider av kontaktpunkten med hammarknogen och då anlaget 
fortsätter skjuter upp hammaren mot strängarna (Giordano, 2010). Hammaren flyger fritt 
sista millimetern innan strängarna slås an1. Detta är känt som letoff-mekanismen och skapar 

1 Anders Ekholm, Pianoservice Stockholm. Intervju den 17 februari 2015. 
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en tillfällig ökning i kraftpåverkan på tangenten. 

Hammarens volym och vikt ökar för tangent mot lägre frekvens, detta balanseras upp med 
blyvikter i tangenten som visas i Figur 9. 

Principen av det systemet med leder och hävarmar vi ser hos flygelmekanismen är densamma 
hos ett stående piano. Skillnaden hos ett stående piano är att mekanismen inte använder sig 
av gravitationen för att återgå till sitt ursprungsläge, utan har ytterligare fjädrar och remmar 
som ersätter gravitationen1. 

Tangenterna fixeras med stift under anslagsytan och vippunkten, Figur 12. Tangenten dämpas 
även vid anslag av filt placerad under anslagsytan, enligt Figur 12. 

 

Figur 12. Stift för fixering och filt under tangent. 

 

Fonetiskt ergonomiska förutsättningar 
För elektroniska system finns det något som kallas latens. Detta är fördröjningen och 
processtiden för ett system innan det svarar efter kommando. För digitala musikinstrument 
är elimineringen av latens vital för användarupplevelsen. I en studie av Audio Engineering 
Socitety (Lester & Boley, 2007) undersöktes acceptansnivån hos musiker av fördröjningen från 
ljudåtergivningen. Studien visade att keyboardspelares acceptans låg mellan ca 20-40 ms, 
vilket var en relativt hög acceptansnivå i jämförelse till musiker med andra instrument.  

Intervjuer 
Intervjuerna behandlade frågor kring mekanismens olika komponenter samt vad som 
karaktäriserade anslaget. Resultatet av intervjuerna presenteras i Bilaga V. 

1 Anders Ekholm, Pianoservice Stockholm. Intervju den 17 februari 2015. 
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Laboration 

Flygelmekanism 
En flygelmekanism konstruerades med delar från en nedmonterad flygel, se Figur 13.  

 

 

Figur 13. Konstruktion av flygelmekanism. 

 

I modellen togs mått fram för mekanismens hävarmar och ledpunkter samt mekanismens 
påverkande kraft på tangenten. Den insamlade informationen om mekanismen presenteras i 
Figur 14 och Tabell 5. 

 

Figur 14. Mått samt kraftpåverkan från wippen och dämmare på tangent. 
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Tabell 5. Resultat från laboration med flygelmekanism. Mått och kraftpåverkningar inom 
pianomekanismen. Beräkningar presenteras i Bilaga VI. 

#  Beskrivning Beteckning  Faktor 

1 
Mått från tangentens vippunkt till tangentens framkant 
(vit respektive svart tangent) SV/S 255 & 225 mm 

2 Mått från tangentens vippunkt till kontaktpunkt med 
wippen (vit respektive svart tangent) SWV/WS 110 & 90 mm 

3 Mått från kontaktpunkt med wippen till kontaktpunkt 
med dämmare. 

SD 100 mm  

4 
Påverkande kraft från wippen på tangent i första 
anslagsstadiet (ca 0-8 mm nedtryckt vid anslagsyta) FW1 0,9 N 

5 Påverkande kraft från wippen på tangent i andra 
anslagsstadiet (ca 8-10 mm nedtryckt vid anslagsyta) FW2 1,8 N 

6 Påverkande kraft från wippen på tangent i andra 
anslagsstadiet (ca 10-12 mm nedtryckt vid anslagsyta) 

FW3 0,7 N 

7 
Påverkande kraft från dämmaren på tangenten (ca >4 mm 
nedtryckt vid anslagsyta) FD 0,4 N 

8 Egenvikt vid tangentkant FE <0,1 N 

9 Motverkande kraft från filt under tangent FF <0,1 - ∞ N 

 

Påverkan på tangenten sammanställdes i fyra stadier. Egenvikten (Fe) ansågs försumbar och 
uteslöts från ekvationerna. Krafterna ställdes upp i en momentjämviktsekvation för att sedan 
beräkna dess inverkan på tangenten vid anslagsytan, fullständiga beräkningar presenteras i 
Bilaga VI och resultatet av dem i Tabell 6. 
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Tabell 6. Sammanställning av påverkande krafter inom en anslagssekvens, uppdelat i fyra 
stadier samt dess påverkan på tangenten vid anslagsytan.   

Stadie Distans Påverkande krafter Total kraft vid anslagsytan  

1  0-4 mm Fw1 Fv1 = 0,39 N, Fs1 = 0,36 N 

2 4-8 mm Fw1, Fd Fv2 = 0,72 N, Fs2 = 0,70 N 

3 8-10 mm Fw2, Fd Fv3 = 1,11 N, Fs3 = 1,06 N 

4 10-12 mm Fw3, Fd, Ff Fv4 > 0,63* N, Fs4 > 0,62* N 

* = succesivt ökande kraft till stopp. 

 

Resultatet från Tabell 6 sammanställdes i ett diagram som visas i Figur 15.  

 

 

Figur 15. Sammanställning av kraftmotståndet i ett anslagsförlopp. Y-axeln visar 
motståndskraft (F) och X-axeln visar distans nedtryckt (mm). 

 

Energikälla 
Tester utfördes på O-Network i Stockholm för att underlätta valet av lämplig 
energigenereringsmetod. Första testerna utvärderade endast olika energikällor och under de 
kommande laborationerna behandlades även lagringsenheten. Generatorerna som testades 
presenteras i detalj i Bilaga VII. Resultaten från testerna presenteras i Tabell 7. Totala energin 
från generatorerna beräknades enligt nedan (formel 3, 4 & 5): 

 

! = ! ∗ ! = ! ∗ ! ∗ ! = !!
! ∗ ! 
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Tabell 7. Resultat från tester av generatortyp. V = spänning, t = pulslängd och R = inre 
resistans. 

 Generator U t R Anteckning E 

Elektromagnetisk 7V 2 ms 120 ! 
Lågimpediv med hög spänning under 
kort tid. Tiden kan optimeras för 
lågfrekventa system.  

120 ... 
210 µJ* 

Piezoelement 3V 5 ms 10 k! 
Hög impedans med medelhög 
spänning. Mer ingående tester bör 
utföras innan val av metod. 

4,5 µJ 

Piezosensor 0,15V 50 ms 50 k! 
Låg spänning och hög impedans. Ej 
optimalt för lågfrekventa system.  0,02 µJ 

* Källa: (EnOcean, 2014) 

 

Från experimenten togs båda teknikerna vidare för ytterligare tester då båda metoderna 
ansågs kunna optimeras ytterligare för det kommande konceptet.  

Resultatet av den andra laborationen visade att spänningen i den elektromagnetiska 
generatorn, över den tid då magneten passerar igenom den, måste uppnå ca 5V för att EHIC 
Linear LTC3588-1 skall indikera PGOOD. Då PGOOD väl indikerats uppmättes tidsintervallet mellan 
påbörjad last (vertikal linje för den övre kanalen) och PGOOD = 0V (vertikal linje hos den undre 
kanalen) till ca 40 ms. intervallet visas i Figur 16. 

 

Figur 16. Intervall för konstant spänning ut ur LTC3588 med den elektro-magnetiska 
generatorn, övre linje = kanal 1 och undre linje = kanal 2. Ca 40 ms. 

 

Magneterna i den elektromagnetiska generatorn påverkades av metall från en distans på 25 
mm från dess centrum, för vidare utveckling av en elektromagnetisk generator av denna typ 
krävs åtgärder för den magnetiska styrkan.  

Den piezoelektriska generatorn visade sig mindre effektiv och en stabil spänning ut, vid hög 
påfrestning på generatorn, kunde levereras under runt 1 ms (Figur 17).  
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Figur 17. Intervall för konstant spänning ut ur LTC3588 med den piezoelektriska 
generatorn, övre linje = kanal 1 och undre linje = kanal 2. Ca 1 ms.* 

*Notera att kanalerna byttes under testerna för den piezoelektriska generatorn, kanal 2 på oscillatorn 
representerar kanal 1 i Tabell 1 och kanal 3 representerar kanal 2. 

 

Ett ytterligare test utfördes då piezogeneratorn sattes fritt i svängning och UOUT ställdes till 2,5 
V från EHIC. Resultatet presenteras i Figur 18. 

 

Figur 18. Intervall för konstant spänning ut ur LTC3588 med den piezoelektriska 
generatorn vid fri svängning, övre linje = kanal 1 och undre linje = kanal 2. Ca 18 ms. 

 

Energimängden från generatorerna beräknades enligt nedan: 

 

!!"#$% =
!!
! ∗ ! = ! 3,3

!

2000! ∗ 40 ∗ 10!!!! = 217!!" 

!!"#$%! =
!!
! ∗ ! = ! 3,3

!

2000! ∗ 1 ∗ 10!!!! = 5!!" 

!!"#$%! =
!!
! ∗ ! = ! 2,5

!

2000! ∗ 18 ∗ 10!!!! = 56!!" 
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Sekvensanalys av mjukvara samt energikonsumtion för PSOC 4 BLE 
Laborationen av PSOC 4 BLE visade att Active Mode konsumerade ca 10 mA vid 1,8 – 3,3V. 
Sekvensen för mjuk- samt hårdvaran såg ut som följande1: 

⋅ Vid anslag väcks PSOC från Deep-Sleep till Active Mode och initierar mjukvaran. 
Väckningstiden är 25 µs. 

⋅ MCU mäter anslagsstyrkan i pulser under Sleep Mode, uppskattat till 10 pulser om 1 ms.  
⋅ MCU behandlar informationen i Active Mode. Tidsintervall på runt 500 µs.  
⋅ Informationen skickas under RF Transmit. Tidsintervall runt 500 µs och MCU går sedan 

ned i Deep-Sleep och konsumerar 1,3 µA. 

Informationen som insamlats från laboration och research presenteras i Tabell 8.  

Tabell 8.  Strömkonsumtion i sekvens för PSOC 4 BLE, MCU och radioenhet. 

#  I t 

1 IACTIVE 10 mA* 100 µs 

2 ISLEEP 3 mA** 10 ms 

3 IACTIVE 10 mA* 300 µs 

4 IRF-TRANSMIT 17 mA** 200 µs 

* Källa: Från tester av PSOC 4 BLE i Active Mode. 

** Källa: (Cypress Semiconductors 2, 2015). 

 

Då radioenheten hos PSOC 4 BLE var manövrerbar från 1,9 V och uppåt analyserades 
energikonsumtionen vid 2,5 V, ett värde som spänningsregulatorn i Linear LTC3588 kunde 
leverera. Sekvensens energikonsumtion beräknades enligt nedan: 

 

Σ ! = Σ ! ∗ ! = Σ ! ∗ ! ∗ ! !(!) 
Σ ! = 2,5! ∗ 10!" ∗ 0,3 + 0,1!" + 3!" ∗ 10!" + !17!" ∗ 0,2!" ∗ 10!! 

Σ ! = 94!!" 
 

Den praktiska energikonsumtionen kan analyseras då hårdvara valts samt mjukvara 
programmerats. 

1 Henrik Fransson, O-Network i Stockholm.  
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3.2.3  Utvecklingsalternativ 
Flera typer av teknik ansågs vara lämpliga för att utveckla denna produkt. Nedan presenteras 
de utvecklingsalternativ som under marknadsanalysen och informationsinsamlingen visade 
sig vara applicerbara för produkten i fråga. 

Sekvensanalys 
Sekvensen med komponenter för ett energialstrande och trådlöst kommunicerande system 
kan sammanställas enligt Figur 17. 

 

Figur 19. Komponenter i sekvens för ett energialstrande och trådlös kommunicerande 
system.  

 

Generatorn omvandlar energi från omgivningen till elektrisk energi och en EHIC-krets 
förvaltar energin för att leverera en konstant spänning till en MCU. MCU-enheten aktiveras 
och samlar in information från en sensor samt behandlar denna information för att sedan 
skicka via en RF sändare. En RF mottagare tar emot informationen som bearbetas av 
ytterligare hård- samt mjukvara.  

Energikälla 
Olika typer av generatorer kan tänkas vara lämpliga för slutprodukt och prototypframtagning. 
Val av energiomvandlare tas hänsyn till under kapitel 3.5. 

Val till prototyp 
Val av utvecklingsverktyg ligger hos utvecklaren av program och slutgiltig krets. I detta arbete 
kommer de produkter som är överkomliga med pris och tillgänglighet väljas över en speciell 
produkt. Detta då dessa i grunden är utvecklade för samma ändamål och är anpassningsbara 
till varandra1. Utvecklingsalternativen för prototyptillverkning presenteras i Bilaga VIII. 

1 Anders Hägglund, O-Network Stockholm. Under samtal den 26 februari 2015. 
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3.3  Kravspecifikation 
Kravspecifikationen med gränssnitt, komponentanalys, avgränsningar och 
produktspecifikation presenteras i sin helhet i bilaga IX. I Tabell 9 presenteras de krav som 
bestämdes i produktspecifikationen, ej önskemål. 

Tabell 9. Utdrag från produktspecifikationen över samtliga krav. 

O Funktion K Ö G Kommentar 

A Lösningen skall förmedla anslagskänslan av ett klassiskt 
akustiskt piano K   

 

A Lösningen får ej innebära fara för användaren K    

A Allt trämaterial i produkten skall vara FSC-märkt K    

C Lösningen skall konvertera kinetisk energi till elektrisk 
energi K   

 

C Lösningen skall generera lika energi över hela 
klaviaturen 

K    

D Lösningen skall detektera anslagslängden K 
  

 

D Lösningen skall detektera anslagsstyrkan K    
 

Kravspecifikationen kan tolkas vidare för mer konkreta ramar att hålla sig inom under 
kommande steg i processen. Då kravet av simulering om anslagskänsla från ett akustiskt 
piano ställts, skall mekanismen simulera dess fyra anslagsstadier. Detta kan tolkas som att 
initiera kontakten med en generator under ett eller flera stadier under anslaget, beroende på 
vald teknik samt utformning av generatorn.  

Energin som alstras skall också vara densamma för samtliga tangenter, hur många som än 
slås an samtidigt eller i serie, för att försäkra sig om att samtliga anslag detekteras.  

Avgränsningar 
Från projektplanen omdefinierades avgränsningarna och målen. Huvudfokus planerades bli 
utvecklingen av ett proof-of concept i form av en fysisk prototyp. 
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3.4  Konceptgenerering 
Konceptgenereringen resulterade i ett antal idéer i form av skisser och förklaringar. Samtliga 
koncept sammanställdes av en morfologisk matris samt i en konceptutvärderingsmall. 

3.4.1 Befintliga koncept 
Från förstudien antecknades de konceptidéer som framkommit. Nedan presenteras ett antal 
koncept och dellösningar från förstudien. 

Energigenerering 
⋅ Förstärkt energiöverföring med magneter monterade med lika poler mot varandra 
⋅ Piezoelektriskt material, knäcks av länkarm från varje tangent 
⋅ Genomskinliga solceller 
⋅ Termoelektriskt absorberande tangenter 

Anslagsdetektion 
⋅ IR-distanssensor i list under tangenterna 
⋅ Switchar  
⋅ Accelerometer 

Anslagssimulering 
⋅ Hävarm med vikt 
⋅ Elastisk deformation material som letoff-mekanism 
⋅ Spelarimitation och läderdetalj som letoff-mekanism 

3.4.2 Idégenerering med grupp av experter 
Idégenereringen med expertis resulterade i dellösningar för anslagsdetektion, 
energigenerering och elektroniska kretsar. Ett antal idéer presenteras nedan. 

Energigenerering 
⋅ Magnetisk avledning för tät placering 
⋅ Parallella spolar och magneter 

Anslagsdetektion 
⋅ IR-sensor vid blockering för tidsmätning 
⋅ Uppdelad elektromagnetisk spole för tidsmätning 
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Kretsar 
⋅ Förhindra kortslutning av ledande generatorer genom flerfaslikriktare 
⋅ Spänningsomvandlare för anslagsdetektion 
⋅ Ersätta kondensatorer på EHIC-krets för snabbare uppladdning 
⋅ Ersätta kondensatorer på EHIC-krets för bättre lagringsmöjligheter 

3.4.3 Idégenerering med studenter 
Projektets tekniska höjd bedömdes begränsa dem områden som ansågs hanterbara av 
utomstående. Idégenereringen begränsades därför till resistansmekanismen och alternativa 
lösningar för att simulera ett klassiskt pianos anslagsförlopp. Utdrag från idégenereringen 
visas i Figur 20. 

 

Figur 20. Utdrag av skisser från idégenerering med studenter. 

 

Brainstorming 
Efter en introduktion av utmaningarna med tangentmekanismen brainstormades ett antal 
idéer fram, ett utdrag presenteras nedan.  

Anslagssimulering 
⋅ Magnetism 
⋅ Tre koner 
⋅ Backe med hjul 

Under vidare utveckling av samtliga idéer, i form av en brasinstorm- och brainwritingsession, 
genererades ytterligare idéer. Ett utdrag från dessa presenteras nedan: 
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Anslagssimulering 
⋅ Ställbar resistans med magnetism – simulering av fler tangentmekanismer 
⋅ Friktionskon – olika friktionskoefficienter hos ett rör med en kula pressas genom. 

3.4.4 Morfologisk matris 
Sammanfogning genom en morfologisk analys av delkoncept resulterade i tio helhetskoncept 
för tangentmekanismen. Den morfologiska matrisen presenteras i Bilaga X. 

3.4.5 Konceptutvärdering 
Samtliga koncept samt utvärdering presenteras i Bilaga XI 
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3.5  Konceptval 
Samtliga koncept från konceptutvärderingen togs till experter för konsultation och prövades i 
beslutsmatriser. Resultatet togs sedan till uppdragsgivare för slutgiltigt konceptval. 

3.5.1 Konsultation med grupp av experter 
Generatormetoderna bakom koncept nummer 3, 4, 5 & 6 utvärderades till att ha god potential 
att uppfylla projektets mål och även en rad önskemål. Dessa tekniker ansågs beprövade och 
anpassningsbara till ett kaotiskt lågfrekvent system, som ett piano skulle innebära1.  

Med rätt hård- och mjukvara ansågs även koncept 2 & 3 realiserbara2 (använda generator för 
anslagsdetektion).  

Koncept 8, 9 & 10 ansågs generera en väldigt liten mängd energi och rekommenderades därför 
inte.  

3.5.2 Konceptvalsmatriser 
Samtliga koncept ställdes upp i två matriser för att systematiskt besluta vilka som var att 
föredra framför något annat. Båda matriserna presenteras i sin helhet i Bilaga XII. 

Elimineringsmatris 
Koncept 1 & 7 föll på grund av att anslagskänslan ansågs kompromissas via den rörelse som 
skulle krävas för att förverkliga mekanismens förmåga att generera tillräckligt med energi. 

Koncept 7 bedömdes heller ej realiserbar då det skulle kräva en allt för detaljerad och 
avancerad tillverkningsprocess. Koncept 8, 9 & 10 föll under samma punkt där de ansågs 
generera allt för liten mängd energi.   

Koncept 3, & 4 ansågs, enligt projektplanens mål, vara realiserbara och togs vidare för 
ytterligare prövning, i form av en relativ beslutsmatris. Koncept 5 ansågs generera tillräckligt 
med energi och ge frihet att utveckla tangentmekanismen utefter behov. Koncept 2 bedömdes 
ha potential att leverera tillräckligt med energi då piezogeneratorn skulle sättas i fri 
svängning och togs vidare till kommande matris. Hur detta skulle påverka helhetsbilden av 
produkten (i form av vibrationer etc.) gick ännu ej att svara på. 

Budget för projektet var inte givet, därför kunde samtliga koncept inte fällas med avseende på 
den punkten.  

Relativ beslutsmatris 
Koncept 2 sattes som referens varpå koncept 3, 4 & 5 utvärderades mot detta.  

1 Anders Hägglund, O-Network Stockholm. Under samtal den 23 mars 2015. 

2 Henrik Fransson, O-Network Stockholm. Under samtal den 23 mars 2015. 
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Koncept 3 & 4 bedömdes mest lämpade enligt de kriterier som definierats i 
kravspecifikationen.  

Koncept 3 & 4 värderades till att ha högst potential att förverkligas enlig den modifierade 
matrisen. Koncepten ansågs ha högst särprägel och innovationshöjd samt erbjuda friheten att 
mekaniskt sett utveckla konceptet för bästa möjliga anslagskänsla. Koncepten hade visats 
generera mest energi i samtliga scenarion i förhållande till pris. 

3.5.3 Val av koncept 
Per Brickstad stod för uppdragsgivarens röst i valet av koncept.  

Då en generator med elektromagnetisk induktion visats generera tillräckligt stor mängd 
energi och samtidigt anses vara mest lämpad för simulering av anslagskänslan, valdes detta 
som genereringsmetod för första en prototyp. En piezoelektrisk generator (koncept 2) skulle 
innebära dyrare komponenter för utveckling av prototyp.  

Koncept nummer 1 & 2 ansågs fortfarande attraktiva och mer information kring 
möjligheterna med koncepten önskades, detta lämnades dock utanför detta arbete och för 
vidare studier.  

Koncept 3 & 4 rekommenderades från tidigare matriser, men då det skulle innebära färre antal 
komponenter att ha en kombinerad generator/sensorenhet (koncept 3) önskades 
möjligheterna med detta att utvecklas i prototypen. 

Uppdragsgivaren önskade att simuleringen av anslagskänslan skulle uppnås med så få 
komponenter som möjligt, anslagssekvensen som uppenbarat sig i förstudien reducerades då 
från fyra till tre stadier. Då med endast med en hävarm för generatorn och en enklare 
flexande detalj för letoff-mekanismen samt dämpande filt under tangenten och runt 
generatorn.  

Utöver dessa invändningar gavs friheten att utveckla en prototyp utefter behov. Ytterligare en 
morfologisk matris skapades efter konceptvalet för att förtydliga konceptet, denna 
presenteras i Bilaga XIII. 
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3.6  Konceptutveckling 
Under konceptutvecklingsfasen behandlades energiomvandling, trådlös kommunikation och 
hapisk återgivning samt helhetsdesign i form av konceptskisser. En prototyp konstruerades 
med en konceptuell lösning för tangentmekanismen inklusive all elektronik.  

3.6.1 Konceptbeskrivning 

Energiomvandling 
Den kinetiska energin från tangentanslag omvandlas till elektricitet med en elektromagnetisk 
generator. Generatorn är konstruerad med två huvudkomponenter – magnet och spole. Dessa 
beskrivs närmre under kapitel 3.6.4. Magneten är i sin tur monterad med två länkar till 
hävarmen som är i direkt kontakt med tangenten. Spolen fixeras i klaviaturens upphängning. 

Den genererade energin riktas och förvaltas av en EHIC som sedan levererar en konstant 
ström till MCU i systemet. För att tillåta parallellkoppling av generatorerna till EHIC 
konstrueras en flerfaslikriktare (se kapitel 3.6.6). 

Anslagsstyrkan mäts direkt ur generatorn då spänningsamplituden varierar i proportion till 
magnetens hastighet genom spolen. Hårdare (snabbare) anslag ger en högre 
hastighetsutveckling av magneten och genererar sin tur en högre spänning i generatorn. Då 
tangenten släpps (release) genereras ännu en gång elektricitet och denna mäts för att 
detektera anslagslängden. Spänningsamplituden regleras via en spänningsomvandlare (se 
kapitel 3.6.6). 

Anslutning och kompabilitet 
Kommunikationen sker via Bluetooth Low Energy. Signalerna som genereras översätts via 
MCU till MIDI-data. MIDI-data skickas i sin tur till en mottagare för översättning till ljud.  

Stödet för MIDI över BLE finnes i diverse smart-telefoner, datorer och surfplattor. Stödet 
tillåter mjukvaror (appar och musikredigeringsprogram) att behandla denna information och 
översätta till ljud med en stor variation för simulering av instrument.  

Synkroniseringen till applikationer via BLE upprättas vid anslag av tangenten och en direkt 
set-up-experience vid upprepade anslutningar möjliggörs då protokollet tillåter detta. 

Klaviaturen ämnas även funktionera i utvecklingen av the Internet of Things. De data som 
skickas från klaviaturen kan då översättas av applikationer med stöd för MIDI över BLE.  

Haptisk simulering 
Den fysiska återgivningen från en flygelmekanism simuleras med tre huvudkomponenter – 
tangent, hävarm och letoff-simulering.  

Tangenten tillverkas av klassiska material från en flygel – gran och täckande plast. Detta för 
att på bästa sätt simulera gränssnittet mellan hand och produkt från en flygel.  

Hävarmen två huvudfunktioner är att hjälpa tangenten att återgå till sitt ursprungsläge, föra 
magneten genom spolen. Optimalt konstrueras hävarmen med dimensioner och densitet för 
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att låta gravitationen simulera det fysiska motståndet från en flygelmekanism (se kapitel 
3.2.2) och samtidigt som slaglängden hos magneten maximeras.  

Letoff-mekanismen från en flygel simuleras med en flexande gummidetalj, se kapitel 3.6.4. 

Tangenten tar sedan emot filt som placerats under anslagsytan (10 mm till stopp). 

Denna konstruktion simulerar tre av de fyra stadier som är karaktäristiskt för ett klassiskt 
pianoanslag. Detta jämförs visuellt i Figur 21 (Figur 15 i kapitel 3.2.2) och Figur 22. 

 

   

Figur 21 och 22. Jämförelse av kraftmotstånd i flygelmekanism och förväntat motstånd 
hos valt koncept. 

Design och material 
Tangenter konstrueras med en stomme av gran. Förbud på elfenben tvingar tangenternas 
beläggning bestå av plastmaterial. Akrylharts på de vita tangenterna och fenolharts för de 
svarta (Yamaha, 2015).  Hävarmarna i prototypen konstrueras av ABS-plast från 3D-skrivare. 

Pianots etui konstrueras i trä med FSC-märkning. Som avvikande attribut från de ”klassiska” 
materialvalen hos en flygel eller annat akustiskt piano önskades ett karaktäristiskt träslag. Ek 
valdes till prototyptillverkning då detta är av ett hårdare träslag kan med fördel bearbetas och 
fogas för ett gediget samt karaktäristiskt resultat. Övriga val av material till prototyp 
behandlas i kapitel 3.6.6.  

Sammanfattning av kända komponenter 
Komponenterna i systemet summeras: 

⋅ Etui 
⋅ Tangenter (stomme och beläggning) 
⋅ Hävarmar (tre delar) 
⋅ Generator (magnet och spole) 
⋅ Filt och andra dämpande material 
⋅ Upphängning 
⋅ EHIC 
⋅ Mikrokontroller och BLE sändare 
⋅ Flerfaslikriktare  
⋅ Spänningsomvandlare 
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3.6.2 Designworkshop 
I designworkshopen hos uppdragsgivaren behandlades ett antal kategorier som ansågs 
väsentliga för konceptets visuella utformning.  

Som inspiration skapades två moodboards med ett hjälpverktyg över internet – en för 
helhetsdesign, en annan för kreativa metoder att bearbeta trä och för fogning av 
träkomponenter. Dessa moodboards visas ej i denna rapport av upphovsrättsliga själ.  

Exempel på koncept genererade vid designworkshopen presenteras nedan. 

 

 

1. 
Konceptförslag på etui, sidovy. 

 

 

2. 
Konceptförslag på ben, sidovy. 

 

 

3. 
Konceptförslag med tangenter i 
nivå med etui. 

 

 

4. 
Konceptförslag med exponerat 
trä hos ändtangenter. 
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5. 
Konceptförslag med fogning av 
olika trämaterial. 

 

 

6. 
Konceptförslag med frästa fogar. 

 

 

7. 
Konceptförslag med kilar för 
fogning. 
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3.6.3 Konceptskisser 
Materialet under detta kapitel presenteras endast som konceptuella skisser över produktens 
fysiska attribut. Från kapitel 3.6.2 valdes koncept 3 och 7 i kombination av skisserna över och 
till vänster i bild från koncept 1 och 2.  

Konceptet konstruerades i CAD-programmet Creo Parametric. Resultatet presenteras nedan i 
Figur 23 samt placerad i vy med uppdragsgivarens tidigare produkt, The Transparent Speaker, 
i Figur 24. Ytterligare visualisering av konceptskisser presenteras i Bilaga XVII. 

 

 
Figur 23. Konceptskiss av Playano-klaviaturen. 

 

 

 

Figur 24. Konceptskiss placerad intill The Transparent Speaker. 
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3.6.4 Komponentutveckling 
Tre komponenter i systemet behandlades för utveckling: generator, hävarm och letoff-
mekanism. Utveckling av generatorn och hävarm inkluderades i prototypframtagning, då 
dessa var avgörande för ett proof-of-concept. Letoff-mekanismen beskrivs i detalj men 
lämnades för tillverkning i nästa steg av produktutvecklingsprocessen.   

Generator 
För att placera ett flertal magneter tätt inpå varandra krävdes en lösning för att inte 
magneterna skulle påverka varandra. Då den beprövade elektromagnetiska generatorn 
(kapitel 3.2.2) påverkades av metall på ett avstånd mindre än bredden av en tangent 
utvärderades dessa faktorer: 

⋅ Storlek och kraft på magnet 
⋅ Avstånd mellan generatorerna 
⋅ Magnetisk avledning 

Vid laboration och tester av EHIC-kretsen framkom att modulen kräver en spänning på 5V in 
för att indikera PGOOD från den elektromagnetiska generatorn, konstruerad enligt Klohrs 
modell (kapitel 3.2.2). Denna spänning uppnåddes med avsevärd kraft vid anslaget på 
tangenten, generatorn krävde viss optimering för att fungera i harmoni med systemets EHIC 
(Linear LTC3588-1). Anpassning av mer lämpad EHIC lämnades för vidare studier.  

För att öka spänningsamplituden utvärderades följande faktorer: 

⋅ Magneternas storlek, styrka och utformning 
⋅ Slaglängd och hastighet 
⋅ Varvtal på koppartråd 
⋅ Tjocklek på koppartråd 

Hänsyn togs även till att energiöverföringen är som högst då magnetfältet är vinkelrätt mot 
spolens centrum. 

Lösningen utnyttjar magneternas förmåga att attrahera metall. En sfärisk magnet placerad på 
ett jämnt avstånd från en metall skulle i teorin betyda att den påverkas med samma kraft åt 
alla håll, om gravitationen utesluts. För att uppnå detta med en cylindrisk magnet placeras en 
metallhylsa runt spolen. Magneten påverkas då i den mån att den centreras av krafterna till 
hylsan, enligt Figur 25. 

 

Figur 25. Hylsans påverkan på magneten i dess centrum. 
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Lösningen förstärker även generatorns effekt då magnetfältet påverkas av hylsan så att det 
sträcker sig längs normalen från cylinderns centrum, enligt Figur 26. Magnetisk avledning 
uppnås även med denna lösning så generatorerna inte påverkar dem placerad intill, 
magnetfältets avledning av hylsa illustreras också i Figur 26.  

 

Figur 26. Magnetfältets förändring utan och med metallhylsa. 

 

Magneten utformas för optimal energiöverföring enligt Klohr’s 10mm-modell (Klohr, 2009). 
Två magneter monteras med lika poler mot varandra för att skapa ett koncentrerat samt 
vinkelrätt magnetfält sett mot cylinderns centrum, illustrerat i Figur 27. 

 

Figur 27. Magnetfält från en enskild magnet samt då två är monterade med lika poler mot 
varandra. 

 

Konstruktionen gynnar energiöverföringen samtidigt som generatorerna inte påverkar den 
placerad intill. 

Innerdiametern på spolen skall tillåta generatorn att röra sig fritt men samtidigt inneha så 
nära passning att magneten centreras av den.  

För att möjliggöra att generatorenheten både kan alstra energi och detektera anslag delas 
spolens lindning upp i två sektioner. Energin alstras från båda sektionerna, där första 
sektionen skall alstra energi i den mån att anslagsdetektion kan utföras över den andra 
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sektionen. Anslagsdetektion sker över (1), energin tas över (1 & 2) och magneten färdas i 
pilens riktning i Figur 28. 

 

Figur 28. Koncept för spole, där anslagsstyrkan mäts över (1) och energin tas över (1 & 2) 
samt magnetens färdriktning (pil). 

 

Slaglängden hos magneterna är ekvivalent med den totala längden av spolens lindning av 
koppartråd. Detta därför magnetfältet vid motsatt pol skulle motverka effektöverföringen 
från koncentrationspunkten av magnetfältet (magnetens mitt) om den tilläts färdas genom 
hela spolen. 

Hävarm 
Hävarmens uppgift i systemet är dels att öka slaglängden, och därmed hastigheten, hos 
generatorn i förhållande till tangentens nedtryckning samt att agera motvikt.  

Konstruktionen består av tre komponenter: hävarm, länkarm och fäste för magnet. Dessa tre 
komponenter tillåter hävarmen att rotera fritt kring sin rotationspunkt och samtidigt medge 
magneten att färdas linjärt genom generatorspolen. Magneten fixeras fast på dess fäste för att 
minimera studs och oljud. Oljudsreducering sker även med att hävarmen konstrueras så att 
magneten hänger fritt under anslagsförloppen och release, så att den inte kommer i kontakt 
med något hårt material. 

Utveckling av hävarmarna för prototyp presenteras i kapitel 3.6.5 och 3.6.6. 

Letoff-mekanism 
Utformningen av letoff-mekanismen består av en flexande gummidetalj som påverkar 
hävarmen mellan 8-10 mm vid anslag av tangenten. Detaljen kommer i kontakt med 
hävarmen under anslagsförloppet. Kontakten initieras då tangenten tryckts ned 8 mm och 
hävarmen glider av då den tryckts ned 10 mm. 

Denna skall påverka tangentens främre kant enligt kraftdifferensen mellan det 
genomsnittliga kraftmotståndet i stadie (1, 2 & 4) och stadie 3, presenterat i kapitel 3.2.2.  
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3.6.5 Beräkningar 
För utvecklingen av prototyp beräknades krafter, motstånd och mått för de komponenter som 
senare skulle konstrueras. Endast mekaniska kraftberäkningar utfördes och friktionskrafter i 
systemet utelämnades. Samtliga beräkningar ses i Bilaga XIV.  

Beräkningarna resulterade i proportioner för vita respektive svarta tangenters hävarmar. 
Dessa presenteras i Figur 29 med beskrivning och mått i Tabell 10. 

 

Figur 29. Grundskiss på hävarm. Beteckningar förklaras i Tabell 10. 

Tabell 10.  Förklaring på beteckningar i Figur 29. 

#  Beskrivning Vit tangent  Svart tangent 

A Kontaktpunkt mellan hävarm och tangent. FTV FTS 

B Rotationspunkt för hävarm - - 

C Monteringspunkt för generator. FMAG FMAG 

θ Vinkling på hävarm 4,5° 5,6° 

x 
Mått från rotationscentrum till montering av 
generator 

127 mm 102 mm 

y 
Mått från rotationscentrum till kontaktpunkt 
till tangent 31 mm 32 mm 

z 
Mått från rotationscentrum till montering av 
vikt 140 mm 70 mm 

m Massa av motvikt placerad i mekanismen 28 gram 42 gram 
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3.6.6 Prototyp 
Vid tillverkning av en prototyp bestämdes först antalet tangenter för att visa på att konceptet 
med de elektromagnetiska generatorerna i praktiken var genomförbart. Antalet sattes till tre 
- två vita med en svart tangent emellan.  

CAD 
Den inledande datorbaserade konstruktionen ledde fram till 3D-utskrifter av hävarmarna 
som visas i Figur 30. Hävarmarna konstruerades i tre rörliga delar:  

⋅ Hävarm i två delar med fäste för vikt 
⋅ Länkarm 
⋅ Fäste för magnet 

 

Figur 30. 3D-utskriven hävarm. 

 

Konstruktionen tog först och främst hänsyn till 3D-skrivarens möjligheter, ena sidan 
lämnades därför helt plant. Förstärkningar gjordes vid rotationsleder för att eliminera risk för 
bräckage och även agera distans mellan hävarmarna. Vid kontaktytan med tangenten 
placerades filt, som i kontaktpunkten mellan tangent och wippen i en flygelmekanism. 
Hävarmen konstruerades så att switchar kunde monteras i mekanismen vid kalibrering av 
anslagsstyrkan, till vänster i Figur 23, där radien på ytan anpassades till avståndet från 
vippunkten. Även en urholkning för montering av vikter gjordes för rätt balans i 
mekanismen. Till sist konstruerades en länkarm och ett fäste för magnet till generatorn. 
Bredd på generator och tangent beaktades för fullskalig prototyp.  

Material 
Allt material för prototypen visas i Bilaga XV. 

Utförande 
Prototypen byggdes från en bottenplatta av trä som komponenterna monterades på. För att 
skapa den genuina känsla, som eftertraktades, konstruerades de flesta komponenter i trä och 
tangenterna togs från en äldre flygelmekanism.  

Tangenterna modifierades för att passa inom det hölje med den design som hos 
uppdragsgivaren diskuterats fram i kapitel 3.6.2. Tangenterna visas i Figur 31. Monteringen 
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verkställdes genom ett vågrätt stag och med stift under anslagsytan. Filt placerades mellan 
och på tangenterna för friktion- och oljudreducering. 

 

 

Figur 31. Tangenterna för prototypen, modifierade för att passa det yttre skalet. 

 

Generatorn i mekanismen konstruerades enlig beskrivningen i kapitel 3.6.4 och modifierades 
i takt med utvecklingen av prototypen.  

Generatorns slaglängd var, enligt beräkningarna i kapitel 3.6.5, 20 mm. Magneterna 
konstruerades då med en totallängd på 40 mm med magnetfältets styrkecentrum på mitten. 
Volymen på magneterna från laboration (kapitel 3.2.2) behölls då magnetfältets styrka, och 
då energiöverföringen, var beroende av denna. Magneter för prototyp bestämdes enligt 
beräkningarna nedan: 

 

!!"#!!"# = 2!!" ∗ (5!!! ∗ ! ∗ 10!!) ≈ 1570!!!! 

!!"#$#$%!!!"# = 4!!" ∗ (4!!! ∗ ! ∗ 8!!) ≈ 1600!!!! 

 

Neodymmagneter (N45) i par, ∅8x8mm, fixerades med lika poler mot varandra med en 
distans på 8 mm emellan, enligt Figur 32, för en totallängd av 40 mm.  

 

 

Figur 32. Magneter för prototyp. 

 

Spänningsamplituden hos generatorn från laborationen (kap 3.2.2) uppskattades en kräva 
ökning med ca 300%, detta uppnåddes med att öka varvtalet med marginal i spolen från 900 
varv till 3500 varv av 0,10 mm tjock koppartråd. Energimängden från generatorn skulle vara 
densamma med färre varv men ökades för att uppnå den spänning som krävdes för att lättare 
indikera PGOOD hos EHIC. Spolarna visas i Figur 33. 
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Figur 33. Generatorspole. 

 

Då EHIC-kretsen var lämpad för en generator, med två ingångar för spänningsmatning, 
krävdes en flerfaslikriktare för att undvika kortslutning vid parallellkoppling av samtliga 
generatorer. Kretsen konstruerades med schottkydioder enligt Figur 34 och visas i Figur 35. 

 

 

Figur 34. Kretsschema för flerfaslikriktare. 

 

Figur 35. Flerfaslikriktare. 

 

För att mäta anslagsstyrkan direkt ur generatorerna konstruerades en spänningsomvandlare 
för att dämpa den inkommande pulsen från dem. Detta gjordes enligt Figur 36, där R1 = 20 kΩ 
och R2 = 10 kΩ vilket halverade spänningen från generatorerna. Resultatet visas i Figur 37.  
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Figur 36. Kretsschema för spänningsomvandlare. 

 

 

Figur 37. Spänningsomvandlare. 

 

För att kalibrera anslagsstyrkan i sambandet med spänningsamplituden monterades två 
switchar för varje tangent. För vidare studier skall sambandet mellan spänningen och 
anslagsstyrkan samt anslagsögonblicket analyseras för att få denna funktion att verka 
optimalt. Switcharna visas i Figur 38. 

 

 

Figur 38. Switchar för kalibrering av anslagsstyrka. 

 

Generatorerna kopplades sedan via flerfasriktaren till en EHIC-krets. Kretsen som användes 
var Linear LTC3588-1.  
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MCU i systemet valdes till Cypress PSOC 4 BLE på grund utav dess flexibla energisparande 
lägen samt analoga inputs, där anslagsstyrkan kan mätas genom.  

Den totala elektroniska kretsen i prototypen presenteras i Figur 39. 

 

 

Figur 39. Total elektronisk krets i prototyp. 

 

Prototypen visas i Figur 37 och dess mekanik i Figur 40. Komponenter i prototyp från Figur 41 
presenteras i detalj i Tabell 11. Fler bilder av prototypen visas i Bilaga XVI. 

 

 

Figur 40. Prototyp. 
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Figur 41. Mekanik och elektronik i prototyp. 

Tabell 11. Komponenter i prototyp. Beskrivning från Figur 41. 

 Nummer Komponent 

1 EHIC (Linear LTC3588-1) 

2 MCU & radioenhet (Cypress PSOC 4 BLE) 

3 Generatorer 

4 Flerfaslikriktare 

5 Spänningsomvandlare 

6 Hävarmar 

7 Tangenter 

8 Etui 

9 Filt 

10 Switchar (OMRON D3SH) 

11 Vikter 

12 Stift  

13 Rotationsleder för tangent och hävarm 
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Utvärdering 

Energigenerering 
För att utvärdera om prototypen levererar den energimängd som krävs för att driva 
radioenheten användes analysen av PSOC 4 BLE från kapitel 3.2.2. En resistans för att leverera 
en ström på 3,5 mA beräknades enligt nedan. 

 

! = !! ∗ !
Σ[!] ≈ 700!Ω 

 

Sedan prövades prototypen med samma metod som vid laboration i kapitel 3.2.2.   

Prototypen belastades de med en resistans på 700 Ω efter ett anslag och målet var att uppnå 
en konstant spänning ut från EHIC under 10,5 ms.  

Mätning gjordes för minsta uppladdning och maxuppladdning av EHIC efter ett anslag, 
resultatet presenteras i Figur 42 respektive 43. 

 

  

Figur 42 & 43. Tidsintervall av 2,5 V och 3,5 mA efter minsta uppladdning respektive 
maxuppladdning vid indikation av PGOOD från EHIC i prototyp, ca 16 ms och 60 ms. 

 

Energimängden från prototypen beräknades enligt nedan: 

 

!!"# = ! ∗ ! ∗ ! = !!2,5! ∗ 3,5 ∗ 10!!! ∗ 16 ∗ 10!!! = 140!!" 
!!"# = ! ∗ ! ∗ ! = !!2,5! ∗ 3,5 ∗ 10!!! ∗ 60 ∗ 10!!! = 530!!" 

 

Enligt beräkningarna för prototypen visas att konceptet är genomförbart, vilken praktisk 
energimängd PSOC 4 BLE kräver kan analyseras då fullt utvecklad mjukvara finns till handa. 
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Anslagsdetektion 
Pulserna från generatorns plus- respektive minuspol efter spänningsomvandlaren vid anslag 
och release visas i Figur 44. Dessa pulser används i sin tur för att mäta anslagsstyrka och 
anslagslängd. 

 

Figur 44. Pulser från plus- (kanal 1) och minuspol (kanal 2) vid anslag respektive release. 

 

Resultatet visar att prototypens nuvarande krets och mekanism bistår med både tillräcklig 
energimängd för trådlös kommunikation samt de funktioner som krävs för att detektera 
anslag och release.  
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4.  Diskussion 
Redan från start av projektet önskade uppdragsgivaren ett så kallat proof-of-concept. Detta 
kom i slutändan att vara huvudfokus för projektet medan helhetsbilden av konceptet föll 
undan. Fokus i konceptutvecklingsfasen blev att konstruera en fungerande prototyp utifrån 
dem krav som specificerats i kapitel 3.3, trots att delar av förstudien behandlade produkten 
som helhet. Detta kan tyckas mer relevant för resterande koncept i produktfamiljen som 
uppdragsgivaren presenterade vid uppstarten av projektet men var något som planerades att 
bearbetas.  

Stor del av förstudien kom att kartlägga utvecklingsalternativ för prototyp. På grund av 
bristande förkunskaper i ämnet tillsammans med att marknaden för denna typ av produkt 
inte är så välutvecklad, kom detta att konsumera mer tid än planerat. Systemets teoretiska 
komponentbehov i sekvens uppenbarade sig i ett tidigt skede, men att finna komponenter 
som från början kunde arbeta hand i hand visade sig mer komplicerat. Överkomligheten och 
råd från utvecklare kom att spela en stor roll i komponentvalet för prototypen och delar av 
dess krets kommer behöva vidare utveckling för att fungera optimalt.  

EHIC i prototypen var utvecklad för piezoelektriska generatorer, vilket gjorde att den 
elektromagnetiska generatorn i prototypen behövde anpassas utefter kretsens behov och 
simulera en piezoelektrisk generator. Då piezoelektriska material genererar en hög spänning 
krävde kretsen detta för att överhuvudtaget indikera att tillräckligt med energi fanns lagrad, 
även om energimängden i sig skulle vara densamma om spänningsamplituden var lägre. 
Simuleringen gjordes genom att öka varvtalet av koppartråden i spolen som i sin tur ökade 
både storleken och den inre impedansen hos generatorn. Vid fortsatt arbete kan detta 
spänningsbehov reduceras med optimering av kretsen (EHIC-kretsar finns tillgängliga med 
ca 1:10 lägre startspänning, exempelvis Linear LTC3105) som vidare kan medföra att 
generatorn i sig kan dimensioneras ned ytterligare.  

Konceptet med att använda generator för anslagsdetektion bekräftades ej i praktiken, endast 
från muntliga källor, under konceptutvecklingsfasen. För vidare utveckling av generator bör 
energitillgången ses över under anslagsförloppet för att optimera denna funktion och 
försäkra att tillräckligt med energi levererats vid ögonblicket för anslagsdetektion. Detta 
lämnades för vidare studier då fullständig mjukvara skulle utvecklas med prototypen som 
utgångspunkt. 

Känslan i prototypen var som väntat lik den från en flygel, detta bekräftades även från 
användare under utställning och redovisning på universitetet samt för uppdragsgivare. Men 
då faktorer som bland annat masströghetsmoment och friktion ej behandlats under 
utveckling av prototypen, så var det förväntat att anslaget inte skulle vara fullt identiskt till 
en flygel (och såklart då samtliga anslagsstadier inte behandlats).  

Frågan kan ställas om detta koncept i praktiken är försvarbart gentemot ett koncept 
innehållande ett batteri. Efter en kalkyl av den teoretiska livslängden på ett klockbatteri i 
kretsen, av modell CR2032 med 200 mAh, kan vi se att detta skulle kunna driva klaviaturen 
under 10 miljoner anslag och lika många releaser, vid 3V och 3,5 mA. Detta betyder att 
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livslängden skulle vara konstant spelande i 22 dygn i sträck. Huruvida elimineringen av ett 
batteri påverkar användaren i den mån att hon istället väljer att betala en extra slant för att 
undvika underhållet, i form av byte av batteri eller uppladdning, efter 22 frenetiska dygn, 
lämnas för vidare studier.  

Genom att istället vända sig till leverantörer som redan tillverkar tangentmekanismer och 
använda sig av den trådlösa teknik som slutkonceptet innehåller kan produktionskostnaderna 
främjas på nota av konceptets unika idé.  

Vid vidare utveckling av detta koncept kan även möjligheterna med framtidens IoT studeras 
närmre. För en optimal användarupplevelse, med en direkt set-up experience i klustret av IoT, 
betyder detta att informationen själv eller vägvisning till informationen av det ljud som skall 
spelas upp direkt skall infinnas i systemet vid första anslutning av klaviaturen. Visionen av 
denna klaviatur innefattar ett samspel av smarta applikationer som kan tillåta direkt 
anslutning av nya, tidigare okända, applikationer. Vidare spekulationer om möjligheterna 
med IoT kan utvecklas men lämnas utanför detta arbete.   
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5.  Slutsats 
Playano är en konceptuell lösning på hur produkten i fråga kan utvecklas för att omvandla 
energin från tangentanslaget i en klaviatur, som simulerar anslagskänslan och behåller det 
genuina känslan av en klassisk flygel och som sedan trådlöst skickar väsentlig information 
om anslaget till en mottagare.  

Det går att konstatera att denna produkt och dess mål är genomförbar med den teknik som 
idag finns på marknaden samt utvecklats under projektet. Genom vidare optimering av 
mekanism och elektronik kan produkten vara något som, tillsammans med visionen av IoT, 
funktionera i samklang med dagens, men också framtidens, produkter, omgivning och 
människor.  

Det som utmärker Playano-klaviaturen från många av dagens nyproducerade produkter är det 
haptiska gränssnittet och val av material, som ofta faller undan för minskade 
produktionskostnader.  

Om detta koncept väljs att vidareutvecklas av uppdragsgivaren föreslås ett närmre samarbete 
med elektronikingenjörer som kan optimera hård- och mjukvara med informationen som 
bearbetats i detta arbete, därefter se till energibehoven samt anpassa generator för det 
tillsammans med ett optimerat fysiskt kraftmotstånd.  

Uppdragsgivaren råds även till konsultation med maskiningenjörer och konstruktörer för att 
anpassa mekanik och komponenter för tillverkning.   

Väsentligt för att fullfölja simuleringen av ett akustiskt instrument är genom 
ljudåtergivningen. Detta betyder att vidare definiera de fonetiskt ergonomiska 
förutsättningarna för det akustiska pianot för att på bästa sätt simulera dess ljudåtergivning i 
produktfamiljens applikation.  
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Ordlista 
BLE   Bluetoot Low Energy (Smart/4.0) 

Dämmare   Del av det akustiska pianots tangentmekanism 

EHIC   Energy Harvesting Integrated Circut 

Fonetisk ergonomi  Ljudmässigt acceptabla förhållanden 

Hammare   Del av det akustiska pianots tangentmekanism 

Hammarens knoge  Kontaktpunkt till wippen på hammare 

Haptisk ergonomi  Respons av fysiskt gränssnitt 

IoT   The Internet Of Things 

MCU   Mikrokontroller 

MIDI   Music Instrument Digital Interface  

Playano   Uppdragsgivarens titel för projekten 

Proof-of-concept  Konceptförverkligande 

Repetitionshävarm  Sekundär kontaktpunkt till hammare i wippen 

Spelare   Kontaktpunkt till hammare i wippen 

Wippen   Del av det akustiska pianots tangentmekanism 

 

Beteckningar - El 

E   Energi (J, Joule)  

I   Ström (A, Ampere) 

P   Effekt (W, Watt) 

R   Resistans (Ω, Ohm) 

U   Spänning (V, Volt) 
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Beteckningar - Mekanik 

Θ   Vinkel (°, grader) 

d (Även s, x, y)  Sträcka (m, meter) 

F   Kraft (N, Newton) 

a   Acceleration (m/s-2) 

m   Massa (g) 

V   Volym (m3) 

 

EHIC - Linear LTC3588-1 

VOUT   Spänningsmatning 

PZ1/2   Spänningsingångar 

PGOOD   Indikation av godtycklig spänning från VOUT 

GND   Jord 
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1. Bakgrund  
Uppdragsgivaren People People AB är en designbyrå i Stockholm som bland annat arbetar 
med innovativa konsumentprodukter. Playanoprojektet påbörjades då de funderade på hur 
det skulle vara möjligt att göra inlärningen av att spela piano enkelt, roligt och socialt. Detta 
var början av en produktfamilj som kan leverera detta tillsammans: i ett piano, en projektor 
samt en smartphone-applikation. 

Pianot är tänkt att utan sladdar kunna kommunicera med en mottagare, antingen till dator 
eller en extern högtalare, utan elförsörjning från uttaget i väggen. Applikationen skall vara en 
social medieplattform där användaren kan lära sig att spela ny musik och samtidigt dela 
utvecklingen med sitt nätverk. Projektorn skall samverka med applikationen och telefonen. 
Med hjälp av kameran på telefonen skall projektorn identifiera positionen av tangenterna på 
pianot och signalera pianisten till vilka tangenter att slå an.  

Samtliga av dessa funktioner är baserade på antaganden av tekniker som finns inom andra 
användningsområden. Projektet skall utvärdera möjligheterna med dessa komponenter och 
se hur dem går att anpassa tekniken till denna produktfamilj. 

1.1  Problemformulering 
Hur kan ett piano utvecklas för det moderna hemmet: enkelt, roligt, 
socialt och samtidigt ta tillbaka känslan från ett gammaldags, analogt 
instrument? 

1.2 Syfte 
Att undersöka hur ett piano kan utvecklas för framtiden som med sina innovativa funktioner 
kan slå sig in på marknaden hos både nybörjare och professionella användare. 

1.3 Mål 
Att analysera hur en klaviatur kan utvecklas inför framtiden och dra nytta av nya tekniker. 
Målet är att utvärdera potentiella tekniker som med hjälp av den kinetiska energin från 
tangentanslagen kan driva ett piano. 

Målsättningen konkluderas: 

⋅ Utvärdera potentiella tekniker som låter pianot kommunicera med en mottagare, utan extern 
elförsörjning.  

⋅ Åstadkomma ”den gamla känslan” från ett analogt instrument med en tangentmekanism.  
⋅ Identifiera målgrupper och utveckla produktfamiljens potentiella funktioner utefter dem.  
⋅ Redovisa arbetet i utställning och i en akademisk projektrapport.  

1.4 Avgränsningar 
Projektet kommer att fokusera på tangentmekanismen tillsammans med de komponenter 
som krävs för att driva en signal från anslag av tangenten.   

1.5 Resultat 
Skaparen äger immateriella rättigheter. Resultatet kommer i att vara fritt för People People 
AB att använda för försäljning, alternativt vidare utveckling. 
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2. Organisation 

2.1 Projektledare 
Arbetet utförs av mig, André Hedh. Ansvaret ligger hos mig att planera samt utföra projektet 
enligt definierade överenskommelser mellan mig och uppdragsgivaren. 

André Hedh 

Mobil  0768 93 56 62 

E-mail  andre.hedh@gmail.com 

2.2 Uppdragsgivare 
People People AB är uppdragsgivare för projektet. Kontaktperson på företaget är: 

Per Brickstad 

Mobil  0738 79 08 22 

E-mail per@peoplepeople.se 

2.3 Kontaktpersoner Karlstads Universitet 
Handledare på Karlstads universitet kan rådfrågas om akademisk praxis, metoder etc. 25 
timmars handledning finns tillgängligt under projektets gång. Kontaktpersoner på Karlstads 
universitet är: 

Lennart Wihk 

Handledare Karlstads universitet 

Arbete  054-700 21 69 

Mobil 070-628 04 99 

E-post  lennart.wihk@kau.se 

Prof. Leo de Vin 

Examinator 

Arbete  054-700 25 44 

E-post  leo.devin@kau.se 
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Förstudie Genomförande Avslutningsfas 
Projekt- 

planering 

3. Projektmodell 
Projektets upplägg utgår från den industriella PU-processen enligt Johannesson, et al. (2004).  

3.1 Faser 
Projektet delas in i fyra faser som i sin tur består av en rad olika metoder och arbetssätt. 
Faserna presenteras närmre i WBS-schemat, se Bilaga II. 

 

 

 

3.2 Milstolpar och grindar 
För att säkerställa att projektets tidplan följs och att projektet går i rätt riktning kommer 
uppdragsgivaren samt handledare på Karlstads universitet att kontinuerligt informeras om 
arbetets gång via olika milstolpar och grindar. Arbetet fram till dessa milstolpar/grindar skall 
godkännas av uppdragsgivaren och ge dem en chans att påverka projektet. Dessa s.k. grindar 
sker i samband med pulsmöten eller via mail innan nästa fas i projektet påbörjas. Datumen 
för dessa kan komma att ändras under projektets gång. 

⋅ Projektplan   2015-02-02  Vecka 6 
⋅ Kravspecifikation  2015-03-06  Vecka 10 
⋅ Konceptval   2015-03-18  Vecka 12 
⋅ Konceptutveckling  2015-05-01  Vecka 18 
⋅ Rapportinlämning  2015-05-21  Vecka 21 
⋅ Redovisning och utställning  2015-05-25  Vecka 22 

 

Projektplan 
I planen redovisas projektets omfattning och mål, resursfördelning, organisation, modell 
samt riskbedömning. Ändringar i projektplanen skall godkännas av uppdragsgivaren. 

Kravspecifikation 
Ett dokument innehållande krav för projektet som lever upp till uppdragsgivarens 
förväntningar. Denna skall godkännas av uppdragsgivaren innan kommande steg i processen 
påbörjas. 

Konceptval 
Samtliga av de olika koncepten från genereringsfasen presenteras för uppdragsgivaren, dessa 
utvärderas och de mest lämpade tas vidare till nästa steg i processen. 

Konceptutveckling 
Skisser samt information om konceptet som valts ut sammanställs och resulterar i CAD-
modeller. Beräkningar, tillverkningsunderlag redovisas och en prototyp framställs. Materialet 
presenteras för uppdragsgivaren. 
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Rapportgranskning 
Rapporten skall godkännas av uppdragsgivaren innan projektet redovisas samt publiceras.  

Redovisning och utställning 
Projektet redovisas på Karlstads universitet och visas upp under utställningen för 
programmets samtliga examensarbeten. 

3.3 Projektrutiner 
Arbetet kommer till största del att utföras hos uppdragsgivaren. Arbetet sker på 50 % under 
veckorna 4-11 samt på 100 % under resterande veckorna. Tid fördelas även under projektets 
gång till arbete i universitetets verkstad eller hos andra aktörer där prototypen kan komma 
att utvecklas.  

Pulsmöten sker aktivt, cirka en gång i veckan, både hos uppdragsgivaren och för handledarna 
på universitetet, antingen på plats, via telefon eller över mail. 

Frånvaro med kort varsel, exempelvis sjukfrånvaro, meddelas till uppdragsgivaren via telefon 
eller mail och planerad frånvaro meddelas på samma sätt i god tid. Kompenserande arbete för 
frånvaron planeras snarast efter händelsen.  

3.4 Dokumenthantering 
Dokumentation sker på plattformen Dropbox och backup laddas upp till It’s Learning. 
Rapporteringen kommer också att göras på Google Drive. Analoga dokument scannas eller 
fotas och förvaras i lämplig mapp eller i ett anteckningsblock.  
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4. Resursplanering  

4.1 Tidplan - Gantt 
Gantt-schemat, bifogat som Bilaga III, är en översiktlig mall för tidsdisponeringen under 
projektet. Projektet delas upp i tre olika faser: planering & förstudie, genomförandefas samt 
avslutningsfas. Tidsplaneringen kan komma att ändras under projektets gång om vissa 
moment visas ta upp mer eller mindre tid än planerat. 

4.2 Budget 
Projektet genomförs under skoltid och ingen ersättning till projektledaren krävs. Frivillig 
kompensation sker på uppdragsgivaren initiativ.  

Projektets utgifter i form av material till prototyp och resor till och från samarbetande aktörer 
utanför länet står uppdragsgivaren för. Projektets finansiella budget är 5000 kr.  

Totalt 600 timmar skall avsättas för projektets helhet, 400 timmar i form av arbete hos 
uppdragsgivaren samt 200 timmar till rapportering av samtliga moment och dess resultat. 
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5.  Riskbedömning 
För att kunna leverera utifrån projektets målsättning utvärderas de risker som kan tänkas 
förhindra detta.  

Tabell 12.  Riskbedömning. 

Riskbeskrivning S K R Förslag på åtgärd 

Sjukdom 1 3 3 Justera tid- och resursplanering, arbeta på fritid vid 
behov 

Fel i tidsplanering 2 3 6 Regelbundna pulsmöten, uppdatera GANTT och 
WBS 

Hitta rätt expertis 2 4 8 Tidig och kontinuerlig kontakt med eventuella 
samarbetsaktörer 

Konstruktionsförhinder 3 4 12 Hålla kontakt med fler partners för eventuella 
samarbeten 

Brist av material på plats 2 3 6 Planera i förväg om vad som krävs för varje 
delmoment 

S = sannolikhet, K = konsekvens, R = riskfaktor. 
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Sammanställning av konkurrensanalys 
Informationen hämtades från återförsäljaren Thomann, där ett brett utbud erbjöds och 
säljstatistik fanns tillgängligt (Thomann, 2015). 

Akustiskt piano och flygel 
Denna kategori av klaviatur är den överlägset mest exklusiva. Mekanismen och materialen 
från de exklusivare tillverkarna är i stora drag oförändrad sedan mekanismen uppfanns 
(instrumentet som är känt under namnet pianoforte). Kompromisser för att göra 
instrumenten billigare görs sällan. Enligt Ekholm1 är de material som används, både i 
tangenterna och i mekanismens leder, avgörande för anslagskänslan.  

Anslagskänslan och responsen från tangenterna är förstklassig i denna kategori men det 
kommer till ett pris, de billigaste modellerna kostar kring 20 000 skr och de dyraste 
överskrider 100 000 skr med råge. Instrumenten är heller inte särskilt mobila, de förblir en 
permanent möbel i de flesta hushåll.  

Elfenben användes tidigare som beläggning på de vita tangenterna. Idag är detta material 
förbjudet och diverse plast har ersatt det. Akryl- och fenolharts är vanliga ersättare på 
exklusivare moderna pianon för elfenben på vita respektive svarta tangenter (Amazing 
Machine, 2013; Yamaha, 2015).  

Hybridpiano 
Lösningar finns idag på marknaden där akustiska pianon kan konverteras till vad som då blir 
ett s.k. hybridpiano. Denna lösning är något som installeras i ett redan existerande analogt 
instrument för att behålla anslagskänslan från tangenterna och konvertera anslagen till 
elektroniska signaler, signaler som sedan processas av en ljudbank och spelas upp ur 
högtalare eller hörlurar.  

Få tillverkare erbjuder en komplett lösning och en van arbetare bör installera denna lösning. 
Tillsammans resulterar detta i att dessa lösningar kostar kring 15 000 skr att köpa samt få 
installerad. 

Lösningen består i huvudsak av tre olika komponenter: en list för klubborna, list med 
sensorer och en ljudbank. Listen för klubborna förhindrar att klubborna i 
tangentmekanismen når strängarna i pianot och därmed förhindrar för ljud att uppstå. 
Istället installeras en list med sensorer i hålrummet under tangenterna för att känna av vilka 
och hur hårt en tangent slås an. Vanligt är att sensorerna består av infraröda distanssensorer 
(figur 1) eller piezosensorer. Sensorerna kopplas till en ljudbank som har ett flertal 
funktioner, exempelvis kan de spela upp förprogrammerade ljud samt har ofta möjligheten 
att behandla och konvertera MIDI-filer. 
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Figur 1. Infraröda distanssensorer som installeras under tangenterna för anslagsdetektion. 

Lösningen används oftast av privatpersoner som vill kunna spela och öva utan att störa 
omgivningen, enligt Ekholm1. 

MIDI-klaviatur 
Denna typ av klaviatur riktar sig mer mot konsumenter som producerar musik i hemmet och 
har ofta funktioner anpassade efter detta ändamål. En MIDI-klaviatur har ingen intern 
ljudkälla, utan förlitar sig på ett datorprogram eller annan hård-/mjukvara som kan behandla 
protokollet MIDI och konvertera informationen till ljud. Exklusivare varianter inom kategorin 
kan ha viktade tangenter, vilket innebär att de ska simulera anslagskänslan hos ett akustiskt 
piano, men då detta oftast inte anses som en huvudfunktion är dessa mekanismer inte 
särskilt välutvecklade. Övriga, och vanligare, funktioner är modulationshjul, faders och pads. 
Det går ofta att fördela uppgifter mellan dessa med hjälp av ett musikredigeringsprogram, 
olika funktioner inom programmet styrs då av dem. 

MIDI-klaviaturer varierar inte bara i kvalitet och funktioner utan också i storlek, allt från 
modeller med 25 till 88 tangenter finns tillgängliga på marknaden. Storlek, funktioner och 
kvalitet bestämmer priset som kan variera från några hundra upp till tusentals svenska 
kronor.  

1 Anders Ekholm, Pianoservice Stockholm. Intervju den 17 februari 2015. 
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Digitalpiano 
Denna kategori erhåller klaviaturer för nybörjare, för dem som vill lära sig att spela ett 
klassiskt piano. I princip alla klaviaturer i kategorin erhåller liknande funktioner och 
översiktlig design. Funktionerna är oftast viktade tangeter, ljudbank/samplingar, MIDI in/out, 
hörlursjack och mindre högtalare, funktionerna prioriteras före en attraktiv design. Priset gör 
också denna kategori mer lättillgänglig för nybörjare, de billigare varianterna kostar runt 
5000 skr i butik.  

Scenpiano 
Produkter inom denna kategori erhåller flest funktioner sett över hela sortimentet. Beroende 
på tillverkare erbjuds i princip skräddarsydda varianter till varje konsument. Målet med 
kategorin var från början att på ett enkelt sätt erbjuda pianot för den resande musikern, 
designen är kompakt med allt från de enklaste till väldigt avancerade funktioner. Billigare 
varianter erhåller endast en samplingsbaserad ljudbank och semi-viktade tangenter medan 
de mer exklusiva varianterna erhåller funktionerna hos en MIDI-klaviatur med allt från 
genuina imitationer av tangenten hos en flygel till ljudgenerering med hjälp av oscillatorer 
samt även effekter för behandling av ljudet. Priserna för dessa exklusiva modeller överskrider 
priset för billigare akustiska pianon.  
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Sammanställning av intervjuer 

Intervju hos Pianoservice  
Under tisdagen den 17 februari 2015 intervjuades Anders Ekholm, pianostämmare och 
musikentusiast. Anledningen till besöket var att efter en närmre sökning över Internet stött 
på vad som kallas hybridpianon. Anders kontaktades då han var en av Stockholms 
pianostämmare som sålde och även erbjöd att installera dessa lösningar. Under besöket 
visade han sig även vara en mycket värdefull informationskälla om pianots grundmekanik. 

Mekanik 
Pianots 88 tangenter är uppdelat i fyra eller tre sektioner för att nå samtliga strängar på 
ramen som är uppbyggd med fyra sektioner med avdelande tvärstag, detta för att stabilisera 
ramen. Tangenterna uppifrån sett vinklade vid vippunkten för att detta skall vara möjligt. 

Flygelmekaniken är enklare än stående pianons mekanik, de använder sig av gravitationen 
istället för fjädrar för att dra tillbaka mekaniken till ursprungligt läge.  

Hammaren slår inte an strängen om tillräckligt hög kraft inte appliceras som genererar 
tillräckligt med acceleration, hammaren vänder någon millimeter innan strängen.  

Tangenterna i sig hålls på plats av endast två vertikala stift. Ett stift i mitten av tangenten, vid 
vippunkten, håller tangenten på plats i längsgående riktning samt för att förhindra vickande 
rörelser i sidled och ett stift under anslagsytan håller tangenten vertikalt ordnat mot 
resterande tangenter. 

Materialen i en flygelmekanik är avgörande för dess känsla och hållbarhet. Samtliga leder är 
“smorda” med filt och läder, tangenterna är dämpade med speciell filt underifrån och äldre 
modeller kan ha tangenter som täckts i elfenben för bästa känsla.  

Tangenterna viktade för bästa känsla med blyvikter, ofta precis innanför tangentens kant.  

Tangenterna och trädelarna i mekaniken är ofta gjorda av gran. 

För att dämpa studs i mekaniken fångas hammaren, på väg ned, av fångaren. Denna fångare 
kilar fast hammaren när tangenten fortfarande är i nedtryckt läge. Fångaren möjliggör att 
tangenten repeterat slås an snabbt utan studs som förhindrar detta. 

Samtliga mått för en mekanik är ställbara med hjälp av justeringsskruvar för att anpassa 
samtliga handlingar till responsen i tangentanslaget.  

Mekaniken inuti pianot har ofta väldigt lång livslängd, detta för att påfrestningarna på 
mekaniken är väldigt liten vid användning i kombination med materialvalet. 

Hybridlösningar 
Akustiska pianon går idag att konvertera till s.k. hybridpianon, detta innebär att man 
konverterar anslagen från ett akustiskt piano till elektroniskt genererade ljud eller MIDI-
signaler. Detta åstadkoms med tre huvudkomponenter, en blockerande list för hamrarna, en 
list med sensorer och en konsol för tolkning samt generering av signaler in respektive ut.  
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Den dämpande listen fästs framför strängarna och hindrar anslagsklubban från att nå dem. 
Detta möjliggörs utan större påverkan på anslaget då klubban vänder innan den når strängen 
då det är knäppen från spelaren mot hammarens knoge som skjuter hammaren mot strängen. 
Denna lilla skillnad i anslagskänslan är endast professionella konsertpianister som känner av.  

Istället för att hammaren skall slå an strängen installeras istället en list under tangenterna 
som, på olika sätt beroende på fabrikat och modell, känner av anslagsstyrkan. Anders jobbade 
med att installera lösningar från märket KORG som använder sig av distansmätning med 
hjälp av infraröd optik, distansen och dess förändring konverteras till hastighet och 
anslagsstyrka i konsolen.  

Konsolen behandlar alltså signalen in från sensorerna, men även signaler från externa 
ljudenheter som behandlar t.ex MIDI. Konsolen innehåller ofta en ljudbank med fler än ett 
valbart instrument, valbara instrument kan t.ex. vara cembalo eller orgel. Ljudsignalen ut går 
att spela genom hörlurar, högtalare, dator eller liknande.  

Korgs lösning kostar ca 10 000 skr att köpa in och ytterligare 5 000 att få installerad av 
Pianoservice.  

Vanligast är det att folk som har ett piano hemma och vill lära sig att spela köper och 
använder dessa lösningar. Lösningen erbjuder utmärkta möjligheter att öva tyst i ett rum med 
hörlurar, utan att störa andra.  

Tillverkare av hybridlösningar: 

Korg, Feurich, Genio och PianoDisc med flera. 

 

Intervju med Anders Ekholm 

Tisdag den 17 februari 2015 

 

Intervju hos Steinway Gallery  
Torsdagen den 12 februari 2015 intervjuades Jörgen Sandmark, försäljningschef för Kawai, på 
Stenway Gallery i Stockholm. Jörgen är försäljare hos Steinway och säljer allt ifrån flyglar till 
elektriska pianon från high-end märken som Steinway, Kawai, Boston och Essex. Butiken 
hade fler pianon som visningar som granskades samt även visningsexemplar på flygelns och 
moderna digitalpianons mekanik granskades och förklarades under samtal med Jörgen. 

Flygelmekanik 
Fyra stadier i tangentens anslag (känslan). 

⋅ Första stadiet. Tangenten trycker upp wippen, ca 3-4 mm nedtryckning. 
⋅ Andra stadier. Tangenten fortsätter att trycka upp wippen och lyfter även länken till 

dämmaren. Andra stadiet är mer motståndskraftigt än det första stadiet. 
⋅ Tredje stadiet. Spelarens fot når dess justeringsskruv och spelaren knäpps av hammarens 

knoge, samtidigt som repetitionsarmen når droppskruven och tangenten når filten 
placerad under anslagsytan. Under knäppet från spelaren ökar motståndet i anslaget. 
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⋅ Fjärde stadet. Efter att hammaren skjutits upp mot strängen fångas den av fångaren och 
tangenten tar emot filten placerad under tangenten. Kontakten med filten gör att 
motståndet i stadiet ökar succesivt till stopp.  

Digitalpianots mekanik - Kawai Grand action III 
Medan en flygels mekanik består av ett dussintal olika komponenter i trä, består endast 
tangenten av trä i denna mekanism. Resterande delar är av plast och metall. 

Simulerar spelarens “knäpp” mot hammarens knoge genom en gummidetalj som flexar mot 
och sedan släpper hammaren i mekanismen under anslagsförloppet. 

 

Intervjun avbröts innan samtliga frågor fått svar p.g.a tidsbrist för den intervjuade. 

 

Intervju med Jörgen Sandmark 

Torsdagen den 12 februari 2015 
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Beräkningar från laboration 
Kraftfördelningen vid anslag av en tangent undersöktes under laborationer den 4 mars och vid 
besök hos Steinway Gallery i Stockholm den 6 mars 2015. Händelseförloppet under anslag 
analyserades för att sedan mäta dem krafter som påverkar tangentanslaget. 
Kraftfördelningen illustreras i Figur 1.  

 

Figur 1. Kraftfördelning i en flygelmekanism. 

 

Krafterna var: 

⋅ Inledande kraft från wippen (FW1) 
⋅ Kraft under ”letoff” från wippen (FW2) 
⋅ Kraft efter ”letoff” från wippen (FW3) 
⋅ Kraft från dämmare (FD) 
⋅ Kraft från filt (FF) 

Krafterna påverkade tangenten under fyra olika stadier. Stadierna summeras: 

1. FW1 
2. FW1 + Fd 
3. FW2 + Fd 
4. FW3 + Fd + FF 

Krafterna påverkade tangenten på olika avstånd och skapade olika momentarmar som 
påverkade tangenten vid anslagsytan. Avstånden visas i Figur 1.  



 B I L A G A   V I   –   B E R Ä K N I N G A R   F R Å N   L A B O R A T I O N 
 
 

 

André Hedh 
Examensarbete 22,5hp 

 

 

 

96 

Tabell 1. Kraftsammanställning från laboration av flygelmekanism. 

Beteckning Vikt Beräkning Kraft  (N) 

FW1  90 g 90
1000 ∗ 9,82 ≈ 0,9N 

FW2 184 g 184
1000 ∗ 9,82 ≈ 1,8N 

FW3 76 g 76
1000 ∗ 9,82 ≈ 0,7N 

FF -  0 < FF < ∞ 

FD 40 g 40
1000 ∗ 9,82 ≈ 0,4N 

 

Stadie 1 beräknas: 

!!! = !!! ∗
!!!
!!!

= 0,9!! ∗ 110!!!255!!! = 0,39!! 

!!! = (!!! ∗
!!!
!!!

= 0,9!! ∗ 90!!!
225!!!) = 0,36!! 

 

Stadie 2 beräknas: 

!!! = (!!! + !! ∗
!!! + !!
!!!

) = 0,39!! + 0,4!! ∗ 110 + 100!!!255!!! = 0,72!! 

!!! = (!!! + !! ∗
!!! + !!
!!!

) = 0,36!! + 0,4!! ∗ 90 + 100!!!225!!! = 0,70!! 

 

Stadie 3 beräknas: 

!!! = !!! ∗
!!!
!!!

+ !! ∗
!!! + !!
!!!

= 1,8!! ∗ 110!!!255!!! + 0,4!! ∗ 110 + 100!!!255!!! = 1,11!! 

!!! = !!! ∗
!!!
!!!

+ !! ∗
!!! + !!
!!!

= 1,8!! ∗ 90!!!
225!!! + 0,4!! ∗ 90 + 100!!!225!!! = 1,06!! 

 

Stadie 4 beräknas: 

!!! = !!! ∗
!!!
!!!

+ !! ∗
!!! + !!
!!!

= 0,7!! ∗ 110!!!255!!! + 0,4!! ∗ 110 + 100!!!255!!! = 0,63!! 

!!! = !!! ∗
!!!
!!!

+ !! ∗
!!! + !!
!!!

= 0,7!! ∗ 90!!!
225!!! + 0,4!! ∗ 90 + 100!!!225!!! = 0,62!! 
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Tabell 2. Sammanställning av påverkande krafter inom en anslagssekvens, uppdelat i fyra 
stadier samt dess påverkan på tangenten vid anslagsytan.   

Stadie Distans Påverkande krafter Total kraft vid anslagsytan  

1  0-4 mm Fw1 Fv1 = 0,39 N, Fs1 = 0,36 N 

2 4-8 mm Fw1, Fd Fv2 = 0,72 N, Fs2 = 0,70 N 

3 8-10 mm Fw2, Fd Fv3 = 1,11 N, Fs3 = 1,06 N 

4 10-12 mm Fw3, Fd, Ff Fv4 > 0,63* N, Fs4 > 0,62* N 

* = succesivt ökande kraft till stopp. 
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Generatorer för laboration 
Tre generatorer (två piezoelektriska och en elektromagnetisk) prövades för att avgöra vilken 
teknik som kunde tillämpas för Playano. De tre visas i tabell 1 och figur 1.  

Tabell 1. Generatorer för laboration. 

# Generatortyp Benämning Referens 

1 Piezoelektrisk 7BB-12-9 (Farnell, 2015) 

2 Piezoelektrisk LDT0 (MuRata, 2012) 

3 Elektromagnetisk ECO 200 (EnOcean, 2014) 

 

 

Figur 1. Generatorer för laboration. Från vänster: Piezoelektriskt element (1), 
piezoelektrisk sensor (2) och EnOcean ECO 200 (3). 
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Utvecklingsalternativ 
Energilagring 
Energin som tas emot måste riktas, lagras och konverteras till en stabil spänning som för 
andra applikationer är användbar. Detta görs av en Energy-Harvesting Integrated Circuit (EHIC). 

Linear LTC3588-1 
Detta är en komplett EHIC för att omvandla energi från högimpediva energikällor, exempelvis 
piezoelektriska generatorer. Lösningen innehåller en likriktare och kan lagra energin som 
alstras. Energin sänds ut via en ställbar voltregulator (1,8 V – 3,6 V) och besitter även en 
indikator (PGOOD) då godtyckligt stor mängd energi har lagrats i systemet för att leverera en 
stabil spänning ut (Linear, 2015). Kretsen använder sig av kondensatorer för att lagra energin.  

Maxim Integrated MAX17710 
En komplett EHIC för att ladda och skydda små summor energi. Kretsen kan behandla ojämna 
energikällor mellan 1 µW till 100 mW. Denna krets innehåller en försärkarregulator som 
möjliggör utspänning mellan 1,8 – 3,3 V (Maxim Integrated, 2015). 

Texas Instrument BQ25504 
EHIC-krets från TI optimerad för generatorer med låg effekt (Texas Instruments 1, 2015). 
Kretsen kan alstra energi från källor med ett kontinuerligt energiflöde på 80 mW och uppåt. 
Har även en pin för indikation att energi kan levereras från kretsen (PGOOD).  

Bluetooth MCU/Radio 
Ett flertal hårdvarulösningar finns idag på marknaden för att utveckla produkter och 
applikationer för trådlös kommunikation. 

TI MSP430 
En produktfamilj från Texas Instrument. Som utvecklingskit erbjuder TI en USB-dongel 
(eZ430-RF2500) med en avtagbar enhet (CC2500) där respektive del agerar mottagare samt 
sändare över 2,4 GHz-bandet (Texas Instrument 2, 2015).  

Denna modul erbjuds även som utvecklingskit för att driva en trådlös sensor med hjälp av en 
integrerad solcell, kitet kallas då eZ430-RE2500-SEH (Texas Instruments 3, 2015). Energin 
från solcellen konverteras, hanteras och lagras av EnerChip EH CBC5300 samt reguleras innan 
den skickas till det tunnfilmsbatteri som driver det resterande systemet.  

Cypress PSOC 4 BLE 
Utvecklingsalternativet från Cypress Semiconductors kallas PSOC 4 BLE innehåller en MCU 
och radio som kommunicerar med andra Bluetooth LE applikationer (Cypress 
Semiconductors, 2015). PSOC 4 BLE med radioenhet kan drivas från 1,9 - 5,5 V och kan verka 
under olika s.k. Low-Power Modes. Innehar programmerbara analoga samt digitala ingångar.  
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DS SmartBond 
Dialog Semiconductors erbjuder ett kit för utveckling av produkter med Bluetooth LE (Dialog 
Semiconductors, 2015). Dialog erbjuder även referens designs för olika vanliga applikationer, 
till exempel ett trådlöst tangentbord. 
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Förstudien har lett till en djupare förståelse i vad som krävs för att uppnå projektets mål. 
Kravspecifikationen skall leda processen i rätt riktning och avgöra vad det fortsatta arbetet 
skall fokusera på. För att nå en fullständig produktpecifikation kommer följande steg 
genomföras: identifiering av gränssnitt, komponentanalys, avgränsningar och till slut en 
produktspecifikation.  

Gränssnitt 
Konstruktionen av en tangentmekanism av den typ som definierats av projektets mål kräver 
ett flertal interaktioner inom sitt system. Nedan definieras dessa interaktioner och mellan 
dem skapas gränssnitt som sedan skall viktas för avgränsningar, tabell 1. 

 

Tabell 1. Gränssnitt för Playano med beteckning och område. 

 

 Område Gränssnitt Interaktion 

A1 Användare och produkt Hand Tangent Fysisk 

A2 Användare och produkt Ögon Produkt Fysisk 

B1 Tangent Tangent Resistansmekanism Fysisk 

B2 Tangent Tangent Back box Fysisk 

B3 Tangent Resistansmekanism Backbox Fysisk 

B4 Tangent Backbox Top box Fysisk 

C1 Elgenerering Resistansmekanism Generator Fysisk 

C2 Elgenerering Generator Lagring av energi Elektrisk 

D1 Sensor Tangent Sensor Fysisk 

E1 Signalprocess Lagring av el Mikrokontroller Elektrisk 

E2 Signalprocess Sensor Mikrokontroller Program 

E3 Signalprocess Mikrokontroller Radiosändare Program 

E4 Signalprocess Radiosändare Mottagare Program 

E5 Signalprocess Mottagare Ljudgenerering Program 
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Komponentanalys 
För att definiera projektets avgränsningar kopplas gränssnitten först till projektets förstudie 
som redogör potentiella komponenter för varje gränssnittsområde, tabell 3. Detta arbete 
kommer endast ta hänsyn till valideringsprocessen av projektets problemformulering genom 
teoretiskt arbete samt en eventuell prototyp. Om så blir fallet med viss assistans från 
expertis. 

 

Tabell 2. Komponentanalys för Playano. 

 

Område Komponent Kompetensområde 

A Topbox Designingenjör 

A Tangent Designingenjör 

B Resistansmekanism Mekanikingenjör och ev. elektronikingenjör 

B Backbox Mekanikingenjör 

C Generator Elektronikingenjör 

C Lagringsenhet Elektronikingenjör 

D Sensor Elektronikingenjör, programmerare 

E Mikrokontroller Elektronikingenjör, programmerare 

E Radiosändare Elektronikingenjör, programmerare 

E Mottagare  Elektronikingenjör, programmerare 
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Avgränsningar 
Projektets omfattning förhindrar i detta skede att samtliga gränssnitt kan behandlas för 
ingående vidare arbete. Nedan viktas samtliga gränssnitt mot projektplanens mål och 
problemformulering, tabell 3.  

 

Tabell 3. Viktning av samtliga gränssnitt. 

 

Då stora delar av projektet kräver expertiskompetens inom ett flertal områden kommer 
projektet fokusera en konceptuell lösning och prototypframtagning.  

Primär fokus 
Önskan från uppdragsgivare att utveckla ett proof-of-concept kommer ligga som primär fokus 
i det fortsatta arbetet. Detta betyder att utveckla en prototyp för tangentmekanismen med 
inslag av det eftertraktade formspråket. 

Gränssnitten mellan generator och tangent, användare och tangent samt generator, 
energilagring och MCU/radioenhet kommer att bearbetas på konceptuell nivå för 
prototypframtagning.  

Utvecklingsalternativ för samtliga områden kommer att bearbetas samt undersökas för vidare 
arbete mot färdig produkt.  

 

Gränssnitt Vikt Kommentar 

A1 5 Anslagskänsla - Tydligt mål i projektbeskrivning 

A2 4 Formgivning, funktioner och helhetsuttryck – väsentligt för koncept 

B1 5 Mål i projektbeskrivning 

B2 1 Mindre väsentligt i valideringprocessen, intressant för helhet 

B3 1 Mindre väsentligt i valideringprocessen, intressant för helhet 

B4 1 Konstruktion - Ej väsentligt i valideringprocesse, intressant för helhet 

C1 5 Anslagskänsla - Mål i projektplan 

C2 3 Tekniska detaljer - Redogörelse väsentlig för koncept 

D1 5 Anslagskänsla - Mål i projektplan 

E1 3 Krav av redogörelse, önskemål för detaljkonstruktion 

E2 3 Krav av redogörelse, önskemål för detaljkonstruktion 

E3 3 Krav av redogörelse, önskemål för detaljkonstruktion 

E4 5 Yttre gränssnitt - väsentlig för helhetskoncept 

E5 1 Gränssnitt utanför projektets mål 
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Sekundär fokus 
De yttre gränssnitten mellan användare och produkt, helhetsdesign, materialval och annan 
utformning kommer att bearbetas med sekundär fokus.  

Önskvärt arbete 
Dessa gränssnitt är ej direkt kopplade till projektets uppsatta mål och är samtidigt inte 
väsentliga för validering av konceptets funktion. Då det visar sig att arbetet kan behandlas 
inom projektets tidsram kommer detta att göras, annars lämnas detta för vidare arbete.  
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Produktspecifikation 
Tabell 4 visar produktspecifikationen i sin helhet. 

 

Tabell 4. Produktspecifikation där området betecknas (O), krav (K), önskemål (Ö) och viktningsgrad (G) 
1-5, där 5 är av störst vikt. 

O Funktion K Ö G Kommentar 

A Lösningen skall förmedla anslagskänslan av ett klassiskt 
akustiskt piano 

K    

A Lösningen får ej innebära fara för användaren K    

A Allt trämaterial i produkten skall vara FSC-märkt K    

A Lösningen skall imitera ljudåtergivningen från ett klassiskt 
akustiskt piano 

 Ö 1 Sker utanför pianots 
gränssnitt 

B Tangentmekanismen skall inte överskrida bredden av en vit 
fullskalig tangent 

 Ö 3  

B Lösningen skall vara applicerbar på pianots samtliga tangenter  Ö 3  

B Möjliggöra anslag på hela tangentens yta  K   

B Lösningen skall inneha anslagskurvan (jämvikt) från ett 
klassiskt piano 

 Ö 4  

B Ej överskrida ljudnivån i en klassisk tangentmekanism  Ö 3  

B Lösningen skall reducera tillbakastuds i tangent vid anslag  Ö 4  

C Lösningen skall konvertera kinetisk energi till elektrisk energi K    

C Lösningen skall generera tillräckligt med energi för att driva en 
trådlös signal till en extern mottagare 

 Ö 4  

C Lösningen skall generera lika energi över hela klaviaturen K    

D Lösningen skall detektera anslagslängden K    

D Lösningen skall detektera anslagsstyrkan K    

D Lösningen skall inneha s.k. AfterTouch  Ö 3 Ej väsentlig för 
produktkategori 

E Lösningen skall initiera kommunikationen mellan tangent och 
mottagare i så få steg som möjligt 

 Ö 4  

E Lösningen skall ha ej påverka användaren i form av latens  Ö 4  

E Lösningen skall vara kompatibel med flertal mottagare på 
marknaden 

 Ö 3  
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Namn Nummer 

Kombinerad piezogenerator 1 

Beskrivning Fördelar Nackdelar 

Tangentmekanism där en stor piezogenerator är 
länkad till flera tangenter då den ligger längsmed 
tangenterna, inåt i bilden nedan. Piezon monterad 
under tangenterna med en fjäder som belastar den 
vid anslag. En mindre hävarm simulerar 
motståndet samt hjälper till att fjädra tillbaka. En 
dubbelswitch mäter tiden mellan anslagets början 
och slut för att tolka anslagsstyrka. Filt vid 
hävarmen ger ett mjukt anslagsslut. 

Signalen processas av en mikrokontroll och en 
radioenhet skickar signalen över BLE. Konvertering 
till MIDI sker i mikrokontrollern för kompabilitet 
med iOS och Bluetooth-enheter. 

Enkel synkning via 
anslag 

Låg vikt 

Enkel installation 

Anslagskänsla 
kompromissas vid 
konstant belastning av 
fjäder. 

Tveksam 
innovationshöjd och 
särprägel 

Dyr piezogenerator 
p.g.a storlek 

Energin är kanske 
otillräcklig 
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Namn Nummer 

Separat piezogenerator 2 

Beskrivning Fördelar Nackdelar 

Tangentmekanism där en piezogenerator är länkad 
till varje tangent. Signalen från piezon är även 
anslagssensorn i mekanismen. En hävarm ger 
motstånd, piezon ger ett ”klickande” anslag och filt 
dämpar upp och nedsving hos hävarmen. 

Signalen processas av en mikrokontroll och en 
radioenhet skickar signalen över BLE. Konvertering 
till MIDI sker i mikrokontrollern för kompabilitet 
med iOS och Bluetooth-enheter. 

Samtliga steg i anslaget 

Relativt hög 
innovationshöjd 

Enkel synkning via 
anslag 

Låg vikt 

Dyr p.g.a antalet 
piezoelement 

Piezoelement kan vara 
för styva för tangenten 
att flexa tillbaka 

Energin kan vara 
otillräcklig  
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Namn Nummer 

Kombinerad elektromagnetisk generator 3 

Beskrivning Fördelar Nackdelar 

Tangentmekanism med en elektromagnetisk 
generator. Generatorn är uppdelad i två-tre 
sektioner, där energin dras ur hela och en sektion 
mäter styrkan (omvandlar spänningspulsen) för 
anslaget och stänger av vid negativ spänning. 
Spolens inre är bearbetat på olika sätt eller är 
tillverkad av olika material för att simulera 
motståndet i en pianomekanism. Hävarm för 
tillbakafjädring och filt för dämpning. 

Signalen processas av en mikrokontroll och en 
radioenhet skickar signalen över BLE. Konvertering 
till MIDI sker i mikrokontrollern för kompabilitet 
med iOS och Bluetooth-enheter. 

Enkel synkning via 
anslag 

Lämplig energimängd 

Hög innovationshöjd 

Generatorenhet kan 
monteras på befintliga 
tangentmekanismer för 
digitalpianon 

Medelhög vikt 

Obeprövad 
programmering 

Detaljerad och 
komplicerad 
generatorenhet 

Längre generator kan 
påverkas negativt av 
magneternas fält 
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Namn Nummer 

Separat elektromagnetisk generator 4 

Beskrivning Fördelar Nackdelar 

Tangentmekanism med en elektromagnetisk 
generator. Magneten i generator agerar motvikt på 
en hävarm. Mjukt material och en ”spelare” står för 
”knäppet”, eventuellt spelaren kan spelaren 
uteslutas för produktionskostnader. Filt dämpar 
studs i mekanismen.  

Signalen processas av en mikrokontroll och en 
radioenhet skickar signalen över BLE. Konvertering 
till MIDI sker i mikrokontrollern för kompabilitet 
med iOS och Bluetooth-enheter. 

Enkel synkning via 
anslag 

Lämplig energimängd 

Enkel och 
anpassningsbar 
generator 

Anpassningsbar 
simulation av 
anslagskänsla 

Generatorenhet kan 
monteras på befintliga 
tangentmekanismer för 
digitalpianon 

Medelhög vikt 

Relativt många 
komponenter 
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Namn Nummer 

Genomskinlig solcell som lack 5 

Beskrivning Fördelar Nackdelar 

Pianot är täckt med en genomskinlig solcell som 
agerar ”lack”. Pianot slås av och på genom en 
knapptryckning. En IR-sensor tolkar 
distansförändringen hos tangenten för 
anslagsstyrka.  

Tangentmekanismen simuleras med ett hjul på en 
fjäder som möts av olika nivåer av motstånd av en 
”backe” under tangenten. Filt dämpar studs och 
oljud i mekanismen.  

Signalen processas av en mikrokontroll och en 
radioenhet skickar signalen över BLE. Konvertering 
till MIDI sker i mikrokontrollern för kompabilitet 
med iOS och Bluetooth-enheter. 

Beprövad teknik 

Medelhög 
innovationshöjd 

Hög sensorkänslighet 

Känslig för mörka 
miljöer 

Specialtillverkade och 
dyra komponenter 
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Namn Nummer 

Solcell på tangenter 6 

Beskrivning Fördelar Nackdelar 

Tangentmekanism där tangenterna är täckta i 
genomskinliga solceller. IR-sensor tolkar 
distansförändringen till tangenten och översätter 
till anslagsstyrka. Motståndet simuleras av tre 
koner som passerar genom cylindrar med olika 
motstånd. Fjäder och flexibelt gummimaterial drar 
tillbaka tangenten efter anslag. 

Signalen processas av en mikrokontroll och en 
radioenhet skickar signalen över BLE. Konvertering 
till MIDI sker i mikrokontrollern för kompabilitet 
med iOS och Bluetooth-enheter. 

Beprövad teknik 

Hög sensorkänslighet 

Ej anpassningsbar yta 
på tangenter 

Svår och dyr 
tillverkning 
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Namn Nummer 

Elektrostatisk generator 7 

Beskrivning Fördelar Nackdelar 

Tangentmekanism där en vinda sätts i spinn då 
tangenten trycks ned. Vindan laddar upp en ledare 
med elektroner via ett syntetiskt band, s.k. 
elektrostatisk överföring. En fjäder tar tangenten 
till sitt ursprungliga läge. Hävarmar och liknande 
kan inkluderas vid behov. 

Signalen processas av en mikrokontroll och en 
radioenhet skickar signalen över BLE. Konvertering 
till MIDI sker i mikrokontrollern för kompabilitet 
med iOS och Bluetooth-enheter. 

Energi under längre 
perioder 

Oljud från generator 

Anslagskänslan 
kompromissas 

Kan kräva underhåll 

Hög vikt 
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Namn Nummer 

Termoelektrisk generator 8 

Beskrivning Fördelar Nackdelar 

Tangentmekanismen absorberar värmeenergin från 
fingrarna när det spelas. Mekanismen anpassas för 
bästa känsla med hävarmar och dämpande 
material. 

Signalen processas av en mikrokontroll och en 
radioenhet skickar signalen över BLE. Konvertering 
till MIDI sker i mikrokontrollern för kompabilitet 
med iOS och Bluetooth-enheter. 

Anpassningsbar 
anslagskänsla 

Små mängder energi 

Kompromissad yta på 
tangenter 
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Namn Nummer 

Piezoelektrisk resonanslåda 9 

Beskrivning Fördelar Nackdelar 

Piezoelement monterade på en resonanslåda. När 
pianot spelas vibrerar lådan och elektricitet 
genereras av piezoelementen.  

Tangentmekanismen anpassas efter bästa 
anslagskänsla med hävarmar och dämpande 
material. 

Signalen processas av en mikrokontroll och en 
radioenhet skickar signalen över BLE. Konvertering 
till MIDI sker i mikrokontrollern för kompabilitet 
med iOS och Bluetooth-enheter. 

Anpassningsbar 
anslagskänsla 

 

Små mängder energi 

Kompromissad yta på 
tangenter 

Svårstartad 

Fungerar inte med 
hörlurar 
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Namn Nummer 

RF-generator 10 

Beskrivning Fördelar Nackdelar 

Radiovågor absorberas av en antenn för att alstra 
energi.  

Tangentmekanismen anpassas efter bästa 
anslagskänsla med hävarmar och dämpande 
material. 

Signalen processas av en mikrokontroll och en 
radioenhet skickar signalen över BLE. Konvertering 
till MIDI sker i mikrokontrollern för kompabilitet 
med iOS och Bluetooth-enheter. 

Anpassningsbar 
anslagskänsla 

Kontinuerlig energi 

Små mängder energi 
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Förklaringar på samtliga symboler i konceptutvärderingen visas nedan. 
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Konceptvalsmetod 

Elimineringsmatris 

Kriterium Gradering 
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Elimineringskriterier 

(+) Ja 

(-) Nej 

(?) Mer info krävs 

(!) Kontroll produktspecifikation 

Beslut 

(+) Fullfölj lösning 

(-) Eliminera lösning 

(?) Sök mer info 

(!) Kontroll produktspecifikation 

Kommentar Beslut 

1 + -      Anslagskänslan kompromissas  - 

2 + + + ? + + + Kan vara dyr, dock genomförbar + 

3 + + ? ? + + + Generatorenhet tas vidare + 

4 + + + ? + + + Ingen given kostnadsram + 

5 + + + ? ? + ? Mer info behövs, tas vidare för tillfället + 

6 + + -     Orimligt avancerad tillverkning - 

7 + -      Anslagskänslan kompromissas - 

8 + + -     Små mängder energi - 

9 + + -     Små mängder energi - 

10 + + -     Små mängder energi - 
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Konceptvalsmetod 

Relativ beslutsmatris 
Kriterium Alternativ 

 2 (REF) 3 4 5 

Lösningen skall förmedla anslagskänslan av ett klassiskt akustiskt piano 

D 
A 
T 
U 
M 

+ + + 

Lösningen får ej innebära fara för användaren 0 0 0 

Lösningen skall imitera ljudåtergivningen från ett klassiskt akustiskt piano 0 0 0 

Tangentmekanismen skall inte överskrida bredden av en vit fullskalig tangent - - + 

Lösningen skall vara applicerbar på pianots samtliga tangenter + + + 

Möjliggöra anslag på hela tangentens yta 0 0 0 

Lösningen skall inneha anslagskurvan (jämvikt) från ett klassiskt piano + + + 

Ej överskrida ljudnivån i en klassisk tangentmekanism - - + 

Lösningen skall reducera tillbakastuds i tangent vid anslag + + + 

Lösningen skall konvertera kinetisk energi till elektrisk energi + + - 

Lösningen skall generera tillräckligt med energi för att driva en trådlös signal till en 
extern mottagare 

+ + - 

Lösningen skall generera lika energi över hela klaviaturen 0 0 - 

Lösningen skall detektera anslagslängden 0 0 0 

Lösningen skall detektera anslagsstyrkan + + 0 

Lösningen skall inneha s.k. AfterTouch 0 0 + 

Lösningen skall initiera kommunikationen mellan tangent och mottagare i så få steg 
som möjligt 

0 0 0 

Lösningen skall ha ej påverka användaren i form av latens 0 0 0 

Lösningen skall vara kompatibel med flertal mottagare på marknaden 0 0 0 

     
Summa +  7 7 7 

Summa 0  9 9 8 

Summa -  2 2 3 

     
Nettovärde 0 5 5 4 

Rangordning 4 1 1 3 

     
Rekommenderad Nej Ja Ja Nej 
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Konceptvalsmetod 

Relativ beslutsmatris 

Kriterium Alternativ 

 2 (REF) 3 4 5 

Realiserbarhet 

D 
A 
T 
U 
M 

+ + - 

Innovationshöjd 0 0 - 

Särprägel 0 0 - 

Anslagskänsla + + - 

Effektivitet + + 0 

Tillverkning 0 0 - 

Storlek och vikt - - + 

Prototyp + + - 

Kostnad + + ? 

     
Summa +  5 5 1 

Summa 0  3 3 1 

Summa -  1 1 6 

     
Nettovärde 0 4 4 -5 

Rangordning 3 1 1 4 

     
Rekommenderad Nej Ja Ja Nej 
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Morfologisk matris för slutkoncept 
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Beräkningar för prototyp 
För prototypen beräknades det krävda kraftmotståndet för en simulerad anlagskänsla från en 
flygelmekanism. Motstånden beräknades efter resultaten från laborationer under förstudien. 

Placering av generator 
För att bestämma placeringen av generatorerna i mekanismen togs geometrin av en klaviatur 
hänsyn till. Totalt 12 tangenter i en oktav – 7 vita och 5 svarta. Måtten på tangenterna visas i 
figur 1. Måtten är desamma för bredden av de vita tangenterna och avståndet mellan dem, 
respektive lika för måttet på tangenterna vid övre kant. 

 

Figur 1. Mått på klaviatur (mm). 

 

Kravspecifikationen bestämde att en generatorenhet inte fick överskrida bredden av en vit 
tangent, vilket var 22 mm. Detta ändrades dock till prototypen då inga järnrör med bredden 
22 mm gick att få tag på. Därför användes 25 mm som utgångsmått. Det bör tilläggas att 
generatorn kan dimensioners ned till mindre än 22 mm, med rätt komponenter. Detta då 
innerrörets diameter kan minskas, färre varv på spolen kan lindas och då minska den totala 
diametern. 

Generatorerna i prototypen placerades då enligt figuren 2. Detta kommer kräva att olika 
hävarmar för de vita tangenterna samt en för samtliga svarta.  
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Figur 2. Placering av generatorer, vy ovanifrån (mm). 

Krafter från tangent 
Först beräknades egenvikten och vita tangentens masscentrum. Tangenten kan delas upp i tre 
sektioner skall tillverkas av gran, som har en densitet runt 460 kg/m3. Måtten på en vit 
tangent presenteras i figur 3. Endast vertikala krafter beräknades då tangenten ämnats för att 
fixeras horisontellt. Tangentens vippunkt vid anslag ligger längst till vänster i figur 3. 

 

Figur 3. Mått på vit tangent och masscentrum (mm). 
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De tre sektionernas volym och vikt beräknas nedan. 

 

!! = 22 ∗ 22 ∗ 44,5 = 21,54 ∗ 10!!!!! 

!! = 22 ∗ 12 ∗ 105,5 = 22,85! ∗ 10!!!! 

!! = 12 ∗ 12 ∗ 105 = !!15,12 ∗ 10!!!!! 

 

! = Σ! ∗ ! = 21,54 + 22,85 + 15,12 ∗ 10! ∗ 460 ∗ 10!! = 0,0274!!" 

!!" = 0,0274 ∗ 9,82 = 0,27!! 

 

Vita tangentens masscentrum beräknas nedan. 

 

!! =
44,5 + 105,5

2 = 75!!! 

 

!!!! = !!(!! − !!) 

!! =
!!!!

(!! + !!)
= 21.54 ∗ 10! ∗ 75

21,54 + 22,85 ∗ 10! = 36,4!!! 

 

!!!,! = !! + 44,5 2 = (!! − !!) + 44,5 2 = 75 − 36,4 + !44,5 2 = 60,85!!! 

!! = 44,5 + 105,5 + 105 2 − !!!,! = 141.65!!! 

!!!! = (!! + !!)(!! − !!) 

!! =
(!! + !!) ∗ !!
!! + !! + !!

= 21,54 + 22,85 ∗ 10! ∗ 141,65
21,54 + 22,85 + 15,12 ∗ 10! = 105,7!!! 

 

!! = 105 2 + !! = 158,2!!! 

 

Mått och placering av masscentrum hos svarta tangenter, figur 4. 
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Figur 4. Mått på svart tangent och masscentrum (mm). 

 

De två sektionernas volym. 

!!! = 12 ∗ 34 ∗ 105 = 42,84 ∗ 10!!!!! 

!!! = 12 ∗ 12 ∗ 105 = 15.12 ∗ 10!!!! 

 

! = Σ!! ∗ ! = 42,84 + 15,12 ∗ 10! ∗ 460 ∗ 10!! = 0,0267!!" 

!! = 0,0267 ∗ 9,82 = 0,26!! 

 

Svarta tangentens masscentrum beräknas nedan. 

!! =
2 ∗ 105
2 = 105!!! 

 

!!!!! = !!!(!! − !!) 

!! =
!!!!!

(!!! + !!!)
= 42,84 ∗ 10! ∗ 105

42,84 + 15,12 ∗ 10! = 77,6!!! 

 

!! = 105 2 + !! = 131,1!!! 
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Utväxling för hävarm 
Vid beräkningarna av hävarmarnas proportioner utgick dem ifrån att slaglängden hos 
generatorn skulle vara 20 mm. Placeringen hos hävarmens centrum placerades ut 72 mm 
horisontellt från tangentens vippunkt. Generatorns placering visade att hävarmarna för vita 
tangenter skulle vara minst 127 mm lång från dess axel, detta för att generatorns diameter 
överskred mekanismens maxbredd. Utgångspunkt för beräkningarna för vita tangentens 
hävarm ses i figur 5. 

 

Figur 5. Utväxling för vit tangents hävarm (mm).  

Sambandet mellan de tre ekvationerna nedan bestämde proportionerna på vita tangenternas 
hävarmar. 

!
!!

= 20
127 

!
!!

= 12
255 

!! = !! + 72 

 

! = 4,68!!! 

!!" = !! = 30,7!!! 

!!" = !! = 102,7!!! 

 

På samma sätt beräknades proportionerna hos hävarmen för de svarta tangenterna, måtten 
visas i figur 6.  
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Figur 6. Utväxling för svart tangents hävarm (mm).  

 

!
!!

= 20
102 

!
!!

= 12
210 

!! = !! + 72 

 

! = 5,88!!! 

!!" = !! = 29,6!!! 

!!" = !! = 103,6!!! 
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Utformning av hävarm 
Hävarmen utformas så att generatorn rör sig minimalt i horisontalled (sträcka z i figur 7). 
Detta betyder att vinkla hävarmen så att generatorns arm är horisontell vid halva anslaget. 
Hävarmens vinkling presenteras i figur 7. 

 

Figur 7. Vinkling av hävarm. Kontaktpunkt med tangent (A), rotationspunkt (B) och 
monteringsposition av generator (C).  

  

Θ! = !"#!! 20/2
127 = !4,5° 

 

Θ! = !"#!! 20/2
102 = !5,6° 
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Resistans från hävarm 
Vidare beräknades kraftpåverkan som krävdes på tangenten från resistansmekanismen för att 
simulera flygelmekanismens fyra stadier. Krafterna beräknades av momentjämvikt enligt 
formel (1). Där FM är motståndet från hävarmen på tangenten vid distansen dM från 
vippunkten. I tabell 1 visas resultatet av beräkningarna. 

 

 (1)  !!(!/!(!)) =
!!(!/!)!∗!!!(!/!)!!!!(!/!(!))!∗!!(!/!(!))

!!(!/!)
 

Tabell 1. Beräkningar av resistanskraft vid kontaktyta mellan tangent och 
resistansmekanism hos prototyp. 

Beteckning Motverkande krafter Avstånd från punken A 

FTV 0,27 N 158,2 mm 
FTS 0,26 N 131,1 mm 

      
 

  
FV1 0,39 N 255 mm 
FS1 0,36 N 210 mm 
  

 
  

 
  

FV2 0,72 N 255 mm 
FS2 0,7 N 210 mm 

  
 

  
 

  
FV3 1,11 N 255 mm 
FS3 1,06 N 210 mm 

  
 

  
 

  
FV4 0,63 N 255 mm 
FS4 0,62 N 210 mm 

  
  

    
          

dVT 
  

103 mm 
dST 

  
104 mm 

          
  

  
    

FMV1 1,38 N     
FMV2 2,20 N     
FMV3 3,16 N     
FMV4 1,97 N     

          
  

  
    

FMS1 1,05 N     
FMS2 1,74 N     
FMS3 2,47 N     
FMS4 1,58 N     

          
 

För att simulera motståndet hos en flygelmekanism placerades vikter strategiskt ut på 
hävarmarna. De 3D-printade hävarmarnas egenvikt försummades. Medelvikten beräknades 
från stadie 1, 2 och 4 för efter önskan från uppdragsgivare att minska antalet komponenter. 
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Ett konstant motstånd beräknades som senare kompletterades med krafterna från letoff-
mekanismen (stadie 3). Hänsyn togs även till generatorns (magneternas) egenvikt. Vikterna 
placerades i liknande mönster som generatorerna för att minimera risken för 
sammanstötningar. Vikten från generatorn i systemet är totalt 15g (5x3g). I tabell 2 visas 
beräkning för placering samt tyngd av vikter.  

Tabell 2. Beräkningar av vikter placerade på hävarmarna, med hänsyn till generatorns 
vikt. 

            
FMAG 0,1473 N FVIKT1 0,17 N 
XMAG 127 mm FVIKT2 0,35 N 
XVIKT 140 mm FVIKT3 0,57 N 

XV 31 mm FVIKT4 0,30 N 
            

      
 

    
FMAG 0,1473 N FVIKT1 0,24 N 
XMAG 102 mm FVIKT2 0,53 N 
XVIKT 70 mm FVIKT3 0,84 N 

XS 30 mm FVIKT4 0,46 N 
            

            
MVVIKT 17,52 g MVMEDEL 28,12 g 

  35,94 g   
 

  
  57,71 g   

 
  

  30,91 g   
 

  
    

 
      

        
 

  
MSVIKT 24,17 g MSMEDEL 41,80 g 

  54,13 g   
 

  
  85,86 g   

 
  

  47,08 g   
 

  
            

 

Genom dessa beräkningar kan vi se att en vikt kring 30g skall placeras på hävarmen för dem 
vita tangenterna 145mm från rotationspunkten, respektive 40g vid 70mm för dem svarta. 
Dessa beräkningar bortser från det motstånd som kan komma från friktion i leder samt 
resistans i generatorn.  

Vikterna kommer därför att utgås ifrån vid framtagandet av prototyp, men kräver vidare 
utveckling vid arbete mot färdig produkt. 

Första skiss över hävarm visas i figur 8. 
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Figur 8. Första skiss av hävarm.  
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Material för prototyp 
Samtliga komponenter i prototyp presenteras nedan i tabell 1. 

Tabell 1. Komponenter och material för prototyp. 

# Komponent Beskrivning Referens  

1  Magneter NdFeB, N45, ∅8x8 mm  (Supermagnete, 2015) 

2 Koppartråd 0,1omm  

3 Hylsa ∅25x60 mm, Fe-rör  

4 EHIC Linear LTC3588  (Linear Technologies, 2010) 

5 BLE Modul Cypress PSoC4 BLE  (Cypress Semiconductors, 2015) 

6 Leder ∅2, 3 & 4 mm pianotråd  

7 Etui 8 mm, planhyvlad ek  

8 Tungstensvikter 32 & 42,5 gram  

9 Switch Mikroswitch med lång arm (Omron, 2015) 

10 Studs- & 
ljudreducering 

Filt från begagnad pianomekanism 
och polyetenskum 

 

11 
VP-rör Innerrör för spole. Inre ∅10 mm, 

yttre ∅12 mm 
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