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Sammanfattning 

Denna rapport är en beskrivning av ett examensarbete utfört vid SPM 
Instrument AB i Strängnäs. SPM Instrument utvecklar och tillverkar 
produkter för konditionsmätning av maskiner. 
 
Målet var att skapa en cd-presentation i redigeringsprogrammet Macromedia 
Flash 5.0, som på ett enkelt sätt med rörliga bilder förklarar en 
konditionsmätningsmetod som kallas för Stöt Puls Metoden. 
 
Uppgiften löstes genom att först inhämta information om Stöt Puls Metoden, 
sedan utformades Flash-filmen och slutligen testades och utvecklades filmen 
tills dess att jag och SPM Instrument var nöjda. 

 



Abstract 

This report describes a final-year project performed at SPM Instrument AB in 
Strängnäs. The company develop and manufacture products for condition 
monitoring of machinery equipment. 
 
The goal was to create a cd-presentation in the computer software 
Macromedia Flash 5.0, with moving pictures which explains a condition 
monitoring method that is called the Shoke Pulse Method. 
 
The task was solved by first finding out information about the Shoke Pulse 
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and developed until both I and SPM Instrument was satisfied. 
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Inledningen ger en beskrivning av vilka förutsättningar som fanns vid examensarbetets 
början. Den beskriver bakgrunden om företaget SPM Instrument AB, syftet med uppgiften, 
vilka avgränsningar som fanns, hur rapporten är uppbyggd och hur tidsplanen såg ut vid 
arbetets början. 

1 Inledning 

Denna rapport beskriver det examensarbete på tio högskolepoäng som jag 
genomfört som en sista del av högskoleingenjörsutbildningen Medie- och 
kommunikationsteknik vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping. 
Arbetet utfördes under perioden 25 mars till mitten av juni 2002 på SPM 
Instrument AB i Strängnäs. 

1.1 Bakgrund 
SPM Instrument AB är ett världsledande företag inom konditionsmätning 
och är representerat i närmare 60 länder över hela världen. Företaget SPM 
Instrument grundades 1970 och deras huvudkontor och 
utvecklingsavdelning ligger i Strängnäs där också tillverkning och montering 
sker. SPM Instrument sysselsätter totalt cirka 140 personer varav cirka 60 i 
Sverige. 
 
SPM Instrument utvecklar och tillverkar produkter för att upptäcka fel och 
utvärdera data för konditionsbaserat underhåll inom olika 
industribranscher. SPM Instrument har allt från portabla handinstrument 
och fast installerade varningssystem till stora on-line övervakningssystem 
som kontrolleras av deras egen programvara CondMasterPro. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet var att skapa en cd-presentation som kan 
användas som ett hjälpmedel i SPM Instruments möten med kunder för att 
förklara konditionsmätning med Stöt Puls Metoden. Presentationen ska höja 
SPM Instruments image gentemot kunder genom att använda en modern 
mediaprodukt, samt presentera Stöt Puls Metoden på ett sådant sätt att 
kunden lätt ska kunna förstå den. 

1.3 Uppgift 
Uppgiften var att ta fram en cd-presentation om Stöt Puls Metoden i 
redigeringsprogrammet Macromedia Flash 5.0, som SPM Instrument kan 
använda i sina marknadskontakter som ett interaktivt säljstöd. 

1.4 Avgränsningar 
Presentationen ska hålla både SPM Instruments företagsprofil och de krav 
som finns beskrivna i SPM Instruments designmanual. Presentationen ska 
även utgå från det presentationsmaterial som används idag för att 
presentera Stöt Puls Metoden. 
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1.5 Rapportens struktur och målgrupp 
Denna rapport riktar sig främst till de personer som har viss erfarenhet av 
redigeringsprogrammet Macromedia Flash 5.0. Vidare är rapporten främst 
avsedd att läsas från början till slut, även om varje kapitel kan läsas för sig 
om så önskas. Alla avsnitt i rapporten har även en egen liten inledning som 
ska vägleda läsaren vad som kommer att komma. 
 
Först i rapporten förklaras en del om redigeringsprogrammet Flash, sedan 
förklaras konditionsmätning och Stöt Puls Metoden. Därefter redogörs 
produktionen av Flash-filmen och sist i rapporten beskrivs resultat, hur man 
skulle kunna vidareutveckla Flash-filmen och en diskussion kring arbetet. 

1.6 Planering 
Examensarbetet skulle omfatta tio högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 
tio veckors heltidsarbete. I den tiden ingick informationshämtning, 
rapportskrivning och produktion av Flash-filmen. Jag gjorde en tidsplan i 
början av arbetet över de olika delmomentens tidsåtgång (figur 1). 
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Figur 1: Tidsplan 
 
Under arbetets gång försökte jag hålla mig till min uppsatta tidsplan. Det 
lyckades dock inte eftersom informations inhämtning och rapportskrivning 
tog längre tid än planerat.  
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I denna del av rapporten ges en teoribakgrund om redigeringsprogrammet Flash, vad det 
används till, vad det består av, varför det är bra, hur det fungerar och vilka systemkrav som 
krävs för redigeringsprogrammet Flash 5.0 och Flash Player. 

2 Om Flash 

Macromedia Flash (figur 2) är ett program som används till att skapa filmer 
som är tänkta att användas på webbplatser. De består huvudsakligen av 
vektorgrafik men de kan även innehålla importerade bitmappar och ljud. 
Med Flash kan man till exempel skapa animerade logotyper, bläddringspilar, 
knappar med mera som gör att användaren kan integrera med Flash-filmen. 
 

 
 

Figur 2: Macromedia Flash 5.0 

2.1 Interaktivitet 
Flash-filmer kan innehålla funktioner för interaktivitet som gör användaren 
delaktig i filmen. Med hjälp av språket ActionScript som är en variant på 
JavaScript, kan man koppla händelser och beteenden till olika objekt i Flash 
och styra vad som händer. Till exempel när uppspelningen når en viss 
bildruta eller när användaren klickar på en knapp. 
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2.2 Skalbarhet 
Flash-filmerna består av komprimerad vektorgrafik, vilket gör att 
inläsningen går snabbt och bilden anpassas till den skärmstorlek som 
användaren har. En Flash-film innehåller exakt samma detaljrikedom 
oavsett skärmstorlek. Det spelar därför ingen roll vilken storlek användaren 
har på sin dataskärm, om fönstret är helt eller delvis expanderat, vilka 
teckensnitt som finns installerade på den dator som används, det kommer 
ändå att se exakt likadant ut oavsett hur, var, när Flash-filmen visas.  

2.3 Tar lite plats 
En Flash-film tar lite plats och går därför snabbt att skicka på webben. 
Snabbheten och den komprimerade filstorleken beror på att filmen 
egentligen skapas först på användardatorn. Det som skickas över webben är 
mest matematiska funktioner som beskriver punkter, kurvor, ytor och 
samband. När dessa kommer fram till användarens dator omvandlas de till 
grafik och animeringar som kan spelas upp i Flash Player. 

2.4 Flash Player 
Flash Player är den enhet som används för att visa de filmer som man 
skapar i redigeringsprogrammet Flash. Flash Player läggs på den lokala 
hårddisken och används för uppspelning av filmer i webbläsare och 
fristående program. För att kunna spela upp en film som skapats i Flash 
krävs vissa systemkrav på den dator som spelar upp filmen. 

2.5 Systemkrav 

2.5.1 Flash 5.0 

För att kunna använda redigeringsprogrammet Macromedia Flash 5.0 som 
används till att skapa Flash-filmer, krävs följande maskin- och 
programvaror: 
 
För Microsoft Windows: Intel Pentium-processor 133MHz eller motsvarande 
(200 rekommenderas), Windows 95 eller senare eller NT version 4.0 eller 
senare, 32 MBRAM-minne (64 MB rekommenderas), 40MB tillgängligt 
diskutrymme, färgskärm med en upplösning på 800 x 600 punkter och cd-
rom enhet. 
 
För Macintosh: Power Macintosh (G3 eller senare rekommenderas) med 
System 8.5 eller senare, 32 MB ledigt RAM-minne, 40 MB tillgängligt 
diskutrymme, färgskärm med en upplösning på 800 x 600 punkter och cd-
rom enhet. 
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2.5.2 FlashPlayer 

För att kunna spela upp Flash-filmer med FlashPlayer i en webbläsare krävs 
följande maskin- och programvaror: 
 
För Microsoft Windows: Microsoft Windows 95, NT 4.0 eller senare. Ett 
plugin-program för Netscape som fungerar med Netscape 3 eller senare. Om 
man använder ActiveX-kontroller krävs Microsoft Internet Explorer 3.02 eller 
senare. Om man kör Flash Player Java Edition måste man ha en Java-
kompatibel webbläsare. 
 
För Macintosh: Power PC med System 8.1 eller senare. Ett plugin-program 
för Netscape som fungerar med Netscape 3 eller senare och Microsoft 
Internet Explorer 3.0 eller senare. Om man kör Flash Player Java Edition 
måste man ha en Java-kompatibel webbläsare. 
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I denna del beskrivs teorin bakom konditionsmätning med Stöt Puls Metoden. Även SPM 
Instruments speciella utvärderingsmetod förklaras. 

3 Vad är konditionsmätning? 

Konditionsmätning används för att kunna mäta, utvärdera och fatta beslut 
om det mekaniska tillståndet hos delar i roterande maskiner. Detta för att 
tidigt kunna upptäcka störningar på maskiner innan de orsakar problem 
såsom maskinstopp, och för att kunna planera underhåll såsom lagerbyten, 
uppriktning, balansering, smörjning med mera. Syftet med 
konditionsmätning är att undvika produktionsförluster och för att reducera 
kostnaderna för underhåll. 
 
Det finns två tekniker för att mäta maskinkondition, dels med 
stötpulssignaler och dels med vibrationssignaler. Det finns sedan olika 
metoder för att bearbeta dessa signaler bland annat med Vibrationsmätning, 
Utvärderad vibrationsanalys (EVAM) och Stöt Puls Metoden (SPM). 

3.3 Stöt Puls Metoden 
SPM står för Stöt Puls Metoden och är en patenterad teknik som använts i 
mer än 30 år. Innerdiametern och varvtalet på rullningslagret är de enda 
parametrar som behövs för att göra en noggrann och automatisk utvärdering 
av lagerkonditionen. Metoden används först och främst till rullningslager för 
att kunna upptäcka skador och mäta smörjkonditionen. Mätmetoden 
reagerar även på dålig maskinuppriktning, kavitation med mera och den är 
snabb och enkel att använda. 
 
Stötpulser genereras i rullkontakten mellan rullkropp och lagerbanor i ett 
rullningslager. De är dessa stötpulser som man mäter med Stöt Puls 
Metoden och en speciellt utformad stötpulsgivare som bara registrerar 
stötinnehållet. Detta stötinnehåll omvandlas sedan till mätdata och 
utvärderas med hjälp av SPM Instruments speciella konditionssignaler. 

3.4 Användarmiljön - speciellt för SPM Instrument 
För att spara tid och tydligt automatiskt kunna utvärdera mätdata, har SPM 
Instrument utvecklat en användarmiljö på sina instrument som ger en grön, 
gul eller röd konditionssignal som förstahandsinformation. Grönt ljus betyder 
att allt är ok det är bara att gå vidare, gult ljus betyder se upp, något håller 
på att hända men situationen är ännu inte akut och rött ljus betyder fara. 
Detta signalsystem som påminner om en trafiksignal resulterar i färdiga svar 
som man inte behöver vara expert för att kunna tolka. 
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Här beskrivs hur filmen producerades, vad varje scen beskriver och en del av tankarna 
bakom användargränssnittet. 

4 Flash-filmen 

4.1 Metod 
Efter att ha tilldelats uppgiften att göra en Flash-film av Stöt Puls Metoden 
var jag först tvungen att lära mig allt om metoden. Detta fick jag göra genom 
att läsa i broschyrer, utbildningsmaterial, den gamla presentationen av Stöt 
Puls Metoden och framförallt genom att fråga. Nästa steg blev att skissa upp 
hur jag ville att Flash-filmen skulle se ut, och utifrån detta skapa filmen i 
redigeringsprogrammet Flash 5.0. Eftersom mina kunskaper i Flash inte var 
något vidare fick jag friska upp och fördjupa mina kunskaper i programmet. 
 
Jag försökte att hela tiden ha täta kontakter med SPM Instrument under 
arbetets gång för att kunna stämma av och se så att arbetet gick åt rätt håll 
även om det inte fungerade helt ut alla gånger. När Flash-filmen var färdig 
visades den upp för några ur personalen på SPM Instrument. 

4.2 Teknisk beskrivning och användargränssnitt 
Meningen med Flash-filmen är att med rörliga bilder på ett enkelt sätt 
förklara Stöt Puls Metoden, vad den används till, skillnaden mellan stöt och 
vibration, signalbehandlingen och smörjkonditionen. Det är också tänkt att 
filmen ska användas samtidigt som någon står och förklarar Stöt Puls 
Metoden, det vill säga Flash-filmen ska vara ett hjälpmedel för att lättare 
kunna förklara Stöt Puls Metoden. 
 
På alla scener utom intro scenen och avslutning scenen är det vit bakgrund, 
eftersom det framhäver det svarta gränssnittet Avenir som används i filmen 
på ett sådant sätt att den syns mycket väl. Att gränssnittet skulle vara 
Avenir och svart var ett önskemål från SPM Instrument för att hålla de krav 
som finns beskrivna i deras designmanual. Alla texter är ritade i Flash och 
finns sparade som symboler i Flash-filmens bibliotek. En symbol är en 
återanvändningsbar bild, animering eller knapp som i filmen finns 
representerad i form av en förekomst som används för att kunna hålla ner 
filstorleken på Flash-filmen. 
 
SPM Instruments logotyp är placerad längst upp till vänster igenom hela 
presentationen eftersom det är där man tittar först på en dataskärm. Det är 
viktigt att klart och tydligt kunna se vilket företag presentationen tillhör. 
 
Bildrutehastigheten på Flash-filmen är satt till 20 bildrutor/sekund och 
dimensionerna på fönstret i filmen är satt till 550*400bildpunkter. 
 
Eftersom en normal dataskärm har upplösningen 72-120 pixlar/tum har 
bildernas upplösning i filmen gjorts till 72 pixlar/tum, förutom på 
bitmapsbilderna Leonova instrumentet, fläkten, lagerhuset och collaget. De 
har en upplösning på 300 pixlar och över eftersom de förlorar kvalitet om 
upplösningen minskas. 
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4.2.1 Knappar 

Knapparna har skapats för att användaren lätt ska kunna pausa, backa 
eller gå framåt i presentationen medan han/hon förklarar. Detta på grund av 
att filmen rullar på från och med att någon har tryckt på start-knappen i 
intro scenen. Knapparna har placerats längst ner till höger för att det på så 
sätt ska vara en aningen diskreta för den som tittar på Flash-filmen. I alla 
scenerna utom avslutning scenen finns en bakåt-knapp, en framåt-knapp 
och en paus-knapp (figur 3). I avslutning scenen finns det en stopp-knapp 
istället för paus-knapp, med vilken man kan stänga av hela Flash-filmen 
(figur 4). Knapparna har tagits från Flash eget bibliotek och sedan har de 
justerats för att de skulle passa till denna film.  
 

 
 

Figur 3: Bakåt-, paus- och framåt-knapp 
 

 
 

Figur 4: Bakåt-, stopp- och framåt-knapp 
 

Vad som ska hända när man trycker på respektive knapp, det vill säga vad 
för objektåtgärd som ska ske har skapats med hjälp av Action Script. 
 
För framåt- respektive bakåt-knapp ser koden ut så här: 
 
 
on (release) { 
 gotoAndPlay ("Namnet på scenen man vill att den ska gå till", 
bildruta); 
} 
 
Release betyder att en åtgärd utförs om mus-knappen släpps medan 
pekaren befinner sig över knappen. I detta fall med åtgärden gotoAndPlay 
ska filmen hoppa till den bildruta och scen som man skriver in mellan 
parenteserna och börja spela upp filmen därifrån. 
 
För paus-knappen ser koden ut så här: 
 
 
on (release) { 
 if(_root.isPlaying==true) { 
 stop(); 
 _root.isPlaying=false; } 
else if (_root.isPlaying==false) { 
 play(); 
 _root.isPlaying=true; }} 
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I intro scenen finns det ett script på bildruta 1 där åtgärden är satt till 
_root.isPlaying = true; . Det betyder att isPlaying har absolut sökväg, det vill 
säga det betyder att den har fått ett tilldelat värde true som gäller i hela 
filmen. När man sedan klickar på en paus-knapp i filmen stoppas filmen 
eftersom _root.isPlaying är lika med true och tilldelas då istället värdet false. 
False gör att filmen startas om, när man klickar på knappen igen. 
 
För stopp-knappen ser koden ut så här: 
 
 
on (release) { 
 fscommand ("quit"); 
} 
 
Åtgärden fscommand kan användas för att skicka ett meddelande från en 
Flash-film till en värdmiljö. En värdmiljö kan till exempel vara en fristående 
FlashPlayer eller en webbläsare. I detta fall skickas ett meddelande att 
stänga av filmen när någon klickar på stopp-knappen. 

4.2.2 Intro 

Denna scen är tänkt att vara en öppningsscen som ska fånga betraktarens 
uppmärksamhet med både ljud och snygg design. Det är en början på en ny 
dag och en ny presentation (figur 5). 
 

 
 

Figur 5: Intro 
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Start-knappen, solen, och planeten har skapats i Flash med hjälp av 
målnings- och ritverktygen och blivit sparade som symboler. Den svarta 
bakgrunden har skapats i form av en rektangel som placerats på den vita 
bakgrunden. Hade istället bakgrundsfärgen ändrats till svart hade alla 
scenerna i filmen fått svart bakgrund, men eftersom filmen skulle ha vit 
bakgrund i de övriga scenerna fick det bli denna lösning på problemet. Start 
knappen har placerats längst ner till höger för att den inte ska ta upp för 
mycket uppmärksamhet från resten av scenen. Solen som stiger upp över 
horisonten går på en så kallad stödlinje. Logotyp bilden kommer från SPM 
Instrument och har sedan importerats i Flash. I denna scen har den dock 
blivit omgjord lite. Den i vanligt fall vita logotypen som SPM Instrument 
använder sig av på svart bakgrund har fått en grå färg för att det ska se ut 
som om en skugga faller över den. 
 
Ljudet som spelas till intro scenen har laddats hem från nätet på 
www.flashkit.com och det är applicerat som ett händelseljud som tonas ut 
på slutet. Ljudet kan ställas in på flera sätt i Flash och i denna film är 
ljudinställningar följande: Bithastighet på ljudet är satt till 160 kbps och 
kvalitet till medium. Detta valdes på grund av att filmen ska publiceras på 
cd och därför finns inga behov av att hålla ner filstorleken maximalt. 
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4.2.3 Tre metoder 

Denna scen är till för att ge en överblick över de tre metoder som finns hos 
SPM Instrument för konditionsmätning och även några exempel på vad de 
används till (figur 6). 
 

 
 

Figur 6: Tre metoder 
 
Bilden på rullningslagret har jag tagit med digitalkamera och sedan ändrat 
bakgrundsfärgen till blått i Photoshop. Bilden på fläkten och kugghjulen 
kommer från SPM Instrument. Alla bilderna har beskurits i Photoshop som 
en cirkel för att symbolisera till SPM Instruments användarmiljö, som 
beskrevs tidigare i rapporten som en trafiksignal med signalerna grönt, gult 
och rött.  
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4.2.4 Stöt och vibration text 

Texten är till för att inleda tittaren på vad som ska komma i nästa scen (figur 
7). Den har ritats i Flash och sedan har en effekt lagts på texten som kallas 
för alfa. Denna har sedan ställts ner till 10% i början av scenen och sedan 
tonas texten fram till 100% alfa med hjälp av rörelseinterpolering, som 
används för att interpolera ändringar av egenskaper hos förekomster och 
texter. 

 

 
 

Figur 7: Stöt och vibration text 
 

 12



4.2.5 Stöt och vibration 

Stöt Puls Metoden mäter stötarna och inte vibrationerna som många andra 
konditionsmätningsmetoder, och det är det som denna scen ska förklara, 
skillnaden mellan stöt och vibration (figur 8). Scenen visar en metallkula 
som träffar en metallstav. Vid träff ögonblicket sprider sig en stötvåg genom 
materialet i båda kropparna som ger upphov till en kortlivad våg som startar 
med hög amplitud som snabbt dämpas ut. Toppamplituden (A) är en 
funktion av hastigheten vid tillslaget (v). Under kollisionens nästa fas börjar 
båda kropparna att vibrera och i början av denna kan man se stötvågen. 
 

 
 

Figur 8: Stöt och vibration 
 
Alla bilderna i scenen är skapade i Flash med hjälp av målnings- och 
ritverktygen. Kulan har fått rörelse genom rörelseinterpolering. Pulserna och 
stöten som ritas ut har skapats dels med rörelseinterpolering, dels med hjälp 
av en mask. Att få metallplattan att vibrera har gjorts genom interpolering, 
figur under bildruta. 
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4.2.6 SPM 

Idén med scenen är att den ska vara en introduktion till Stöt Puls Metoden 
som i de övriga scenerna ska förklaras (figur 9). Texten är ritad i Flash och 
den tonas fram med effekten alfa. Bildcollaget har skapats i Photoshop med 
digitalbilder som jag själv tagit med en digitalkamera.  
 

 
 

Figur 9: SPM 
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4.2.7 Krav 

För att kunna mäta lagerkondition med Stöt Puls Metoden behövs endast 
parametrarna varvtal (rpm) och innerdiametern (d) på rullningslagret (figur 
10). Rullningslagret har ritats i Flash och rotationen har skapats genom 
rörelseinterpolering med rotation under transformering. Texterna tonas fram 
med hjälp av effekten alfa samt rörelseinterpolering. 
 

 
 

Figur 10: Krav 
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4.2.8 Signalbehandling text 

Denna scen ska fungera som en förklaring på vad som ska komma i nästa 
scen (figur 11). Framtoningen har gjorts med hjälp av effekten alfa och 
rörelseinterpolering. 
 

 
 

Figur 11: Signalbehandling text 
 

4.2.9 Signalbehandling 

För att förklara hur signalbehandlingen går från det att man mäter till det 
att signalen når instrumentet ska denna scen illustrera. Förstoringsglaset 
visar exakt var på fläkten man mäter (figur 12). Sedan visas det 
rullningslager som förstoras upp i genomskärning (figur 13). 
 
I första fönstret visas vibrationssignalen från maskinen med transienter som 
orsakats av stötar. Det andra fönstret visar den signal som blivit kvar när 
den gått igenom det elektriska filtret som släpper igenom en serie transienter 
vid 32kHz. Den visar alltså signalen efter att man har tagit bort vibrationen 
från maskinen. Transienterna omvandlas sedan till analoga elektriska pulser 
som visas i det sista fönstret i form av en stötpulssignal. Signalen utgörs nu 
av en snabb sekvens av svaga och starka elektriska pulser som förs vidare 
till instrumentet som ger ett mätvärde och en konditionssignal i form av 
grönt, gult eller rött (se figur 13). 
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Figur 12: Signalbehandling 
 

 
 

Figur 13: Signalbehandling lagerhus 
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Fläktbilden, Leonova-instrumentet och Leonova-fönstret kommer från SPM 
Instrument och sedan har dessa importerats i Flash. Förstoringsglaset, 
stötvågorna, fönstrena för signalerna och signalerna har skapats i Flash med 
målnings- och ritverktygen. Den blinkande lampan kommer från ett av Flash 
egna bibliotek och har sedan justerats om för hur den skulle blinka. 

4.2.10 Smörjkondition text 

Även denna text ska förklara vad som ska komma i nästa scen (figur 14). 
Den har skapats med hjälp av rörelseinterpolering och effekten alfa. 
 

 
 

Figur 14: Smörjkondition text 
 

4.2.11 Smörjkondition 

Stötpulser är stötvågor som finns i varje rullkropp under hela livslängden. 
Storleken och utseendet på dessa är direkt relaterat till smörjningen mellan 
rullkropparna och rullbanorna och ytornas mekaniska kondition. Smörjning 
gör man för att eliminera slitage som kan uppstå vid metallisk kontakt 
mellan rullkropparna och lagerringarna, för att reducera friktion i lagret, för 
att skydda mot korrosion och för att hålla föroreningar borta. 
 
Denna scen ska visa de vanligaste tillstånden som kan ske i ett 
rullningslager och hur stötpulsmönstret ser ut. Brusmattevärdet (dBc) är 
medelvärdet för antal stötar per sekund och beror på smörjningen. 
Maximivärdet (dBM) är antalet stötar per sekund och kan vara skador 
beroende på hur kraftiga de är. Dessa mätvärdes beteckningar visas i 
diagrammen eftersom de används i SPM Instruments instrument. De är 
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också dessa två mätvärden som kan översättas i information om 
lagerkondition med enda förutsättningen att ungefärliga uppgifter om 
innerdiameter och varvtal på rullningslagret kan tillföras. 
 
Först i scenen visas ett snurrande rullningslager med ett förstoringsglas som 
visar var på rullningslagret man förstorar upp (figur 15). Sedan kommer det 
ett exempel på när allt är som det ska, det vill säga grönt ljus blinkar, 
smörjningen i lagret är god och det är inga skador på lagret. 
Stötpulsmönstret har lågt brusmattevärde och lågt maximivärde (figur 16).  
 
Nästa tillstånd är när smörjningen börjar bli dålig och då blinkar den gula 
lampan. Dålig smörjning ger ökade stötar det vill säga ett ökat värde på 
brusmattenivån och maximivärdet (figur 17). 
 
Sista tillståndet är när det har uppkommit en skada på rullningslagret och 
då blinkar den röda lampan. Brusmattenivån är låg eftersom smörjningen är 
god men maximivärdet är högt på grund av en skada (figur 18). 
 

 
 

Figur 15: Smörjkondition 
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Figur 16: Smörjkondition grönt 
 
 

 
 

Figur 17: Smörjkondition gult 
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Figur 18: Smörjkondition rött 
 
Den dämpade bilden av ett rullningslager som finns i figur 16, 17, 18 har 
skapats med effekten alfa som satts till 20 % bakom förstoringsglaset. Den 
ska förtydliga vad det var man förstorade upp från tidigare bild. Lamporna 
har tagits från Flash eget bibliotek och sedan har blinkningen ändrats så att 
den ska passa till denna film. Dessa lampor ska känneteckna SPM 
Instruments enkla metod för att få ett snabbt resultat om 
maskinkonditionen. 
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4.2.12 Avslutning 

Denna scen har skapats för att avsluta presentationen (figur 19). Den har 
gjorts lika som intro scenen förutom att i denna scen tonas loggotypen ner 
med hjälp av alfa i takt med att solen går ner. Detta ska symbolisera att 
presentationen är slut, precis som en dag tar slut. Denna scen har också en 
stopp-knapp istället för en paus-knapp som är till för att kunna stänga av 
hela Flash-filmen. Ljudet som används är samma som i intro scenen och 
anledningen att det endast finns ljud på intro scenen och avslutning scenen 
beror på som skrevs tidigare i rapporten att någon ska stå och prata till 
filmen. Ljud i resten av filmen skulle bara irritera användaren. 
 

 
 

Figur 19: Avslutning 
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Här beskrivs resultatet, en diskussion om arbetet och hur man skulle kunna utveckla Flash-
filmen vidare. 

5 Resultat 

Arbetet resulterade i en färdig film för att förklara Stöt Puls Metoden och 
denna rapport som förklarar hela arbetets genomförande. 
 
Filmen kommer att vara ett nytt och användbart verktyg för SPM 
Instruments säljare när de ska förklara för kunder varför de ska välja Stöt 
Puls Metoden. 

5.1 Diskussion 
Det svåraste med att göra denna Flash-film var att sätta sig in i hur Stöt 
Puls Metoden fungerar och sedan komma på hur man på ett enkelt sätt ska 
kunna förklara detta med bilder. 
 
Mina kunskaper i programmen Photoshop och Flash var inte så goda vid 
projektstarten men jag har genom de problem jag stött på utvecklat mina 
färdigheter när det gäller dessa två program som kan vara bra att ha med sig 
i framtiden. Dessutom har min förmåga att inhämta och kritiskt granska 
information ökat eftersom jag har fått många olika förklarningar på Stöt Puls 
Metoden som jag behövt sålla i för att kunna få den förståelse för metoden 
som jag har idag. 
 
I slutet av projektet visades filmen upp för några personer på SPM 
Instrument som fick komma med synpunkter på vad som skulle kunna 
göras bättre i filmen. Denna utvärdering kom alldeles för sent eftersom jag 
redan hade gjort många finjusteringar på saker som de tyckte att jag skulle 
ändra på. Det blev därför en hel del dubbelarbete som skulle kunna ha 
undvikits om jag hade fått så snabb återkoppling från SPM som jag velat när 
det gäller utformningen av Flash-filmen. 
 
Slutligen vill jag säga att jag är väldigt nöjd med den Flash-film som jag 
producerat även fast den skulle kunna gå att utveckla mer om man bara vill 
och har tid.  

5.2 Fortsatt arbete 
Filmen kommer förhoppningsvis att testas av SPM Instruments försäljare 
när de ska förklara varför kunden ska välja Stöt Puls Metoden. De får sedan 
utvärdera om filmen fungerar bra eller dåligt och vid behov får SPM 
Instrument själva bygga ut eller ändra på den för att den ska passa för deras 
ändamål till hundra procent. 
 
En första vidareutveckling som skulle kunna göras i filmen är att även 
förklara SPM Instruments två andra metoder, Utvärderad vibrationanalys 
(EVAM) och Vibrationsnivåmätning, som det ges en kort överblick av i 
scenen Tre metoder. Filmen skulle så småningom också kunna resultera i en 
företagspresentation om hela företaget SPM Instrument och dess metoder. 
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