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Sammanfattning 
Ett nytt musik- och teaterhus byggs vid Munksjön i centrala Jönköping. Dit ska Smålands 
Musik och Teater (SMoT) flytta sin verksamhet. Den nya byggnaden kommer att innehålla ett 
flertal scener varav två av dessa scener ska utrustas med ett automatiserat övermaskineri: 
Teaterscenen och Konsertscenen. De ska utrustas med samma system fast den senare i en 
mindre omfattande installation. Detta arbete innehåller en studie av ett generellt system och 
en analys av dess delfunktioner. Analysen utgår ifrån de lösningar som presenterats för mig 
hos de företag jag besökt. Det finns flera aktörer i Europa som tillhandahåller dylika system. 
Av dessa har SMoT i nuläget visat intresse för fem: 
 

• Theatertechnische Systeme, Tyskland 
• Stage Technologies, England 
• Trekwerk, Holland 
• Maquinas Iberica, Portugal 
• Visual Act, Sverige 

 
Upphandlingen av detta system är ännu inte påbörjad. Syftet med detta examensarbete är att 
beskriva ett modernt automatiserat övermaskineri och analysera dess delfunktioner och på så 
vis få fram ett underlag till vilka krav man bör ställa på ett dylikt system. 
 
 
 
 
Abstract 
A new theatre building is being constructed in Jönköping, Sweden. In one of the stages an 
automated flybar system needs to be installed but which system has yet to be decided. In this 
report you will find a pre-study of a general system and an analysis based upon several 
common systems installed in theatres and venues in Europe. The approach is to break down a 
general system into subfunctions and analyze them. The solutions to each subfunction is 
based on the ones presented to me visiting: 
 

• Theatertechnische Systeme, Tyskland 
• Stage Technologies, England 
• Trekwerk, Holland 
• Maquinas Iberica, Portugal 
• Visual Act, Sverige 

 
The purpose of this thesis is to describe a general system and analyze its functions and by 
doing so aid the decision making process. 
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1 Inledning 
Detta kapitel beskriver examensarbetets innehåll och bakgrund. 

1.1 Bakgrund 
   Detta examensarbete är gjort av Frederic Johansson, student vid Linköpings Universitet, i 
samarbete med Smålands Musik och Teater. Landstinget i Jönköpings län satsar på kulturen 
och bygger ett nytt hus för scenkonst vid den nya Munksjöbron i centrala Jönköping. Dit ska 
Smålands Musik och Teater (SMoT) flytta sin verksamhet 2011. Examensarbetets framsida  
visar en illustration av Scenkonstens hus. Det är ritat av Wingårdh Arkitektkontor, har en yta 
på 13 000 kvadratmeter och kommer att rymma fyra scener. Entreprenaden för bygget, som 
beräknas kosta 320 miljoner, har gått till Peab AB. Den huvudentreprenaden ska kompletteras 
med ett antal sidoentreprenader.  
   Teaterns två stora scener ska utrustas med automatiserat övermaskineri, dvs. linmotorer med 
tillhörande styrsystem. Teaterscenen med plats för 420 åskådare ska utrustas fullt ut så att den 
kan fungera som en modern teaterscen, men även Konsertscenen med plats för 860 åskådare 
ska utrustas med samma system fast i mindre omfattning. Entreprenör för den delentreprenad 
som omfattar övermaskineri är ännu inte avgjord. Landstingsfastigheter förfogar över det 
beslutet. Peter Johansson, teknisk chef på SMoT, initierade därför detta examensarbete för att 
belysa vilka krav som bör ställas på ett modernt automatiserat övermaskineri. 

1.2 Syfte 
   Syftet med detta examensarbete är att identifiera och analysera de funktioner som styr valet 
av lösningar i ett modernt automatiserat övermaskineri och därmed få fram ett underlag till 
vilka krav som bör ställas på det. 

1.3 Begränsningar 
   Enligt beställarens eget urval ska analysen omfatta fem företag: Maquinas Iberica (MI), 
Trekwerk (TW), Theatertechnische Systeme (TTS), Stage Technologies (ST) och Visual 
Act (VA). Med utgångspunkt i deras system samt relevant litteratur ska arbetet identifiera och 
analysera de funktioner som styr valet av lösningar i ett modernt automatiserat övermaskineri. 
Fokus ska utgå från användaren och ovanstående företags konstruktionslösningar, vilket 
innebär att styrsystemets funktioner ska analyseras. Det omfattar även de mekaniska 
förutsättningar som krävs för att återkoppla nödvändiga signaler och på ett säkert sätt hantera 
övermaskineriets energiflöden. Respektive subfunktion behandlas separat och innehållet som 
där presenteras är baserat på de olika företagens lösningar, då en heltäckande belysning går 
utanför detta arbetes ramar. Det förutsätts att gällande säkerhetsstandard nås av de system 
som beskrivs i detta arbete och det behandlas därför inte separat.  
   Av de vinschar ett övermaskineri består av fungerar oftast ett fåtal av dem som punktlyftar. 
En punktlyfts delfunktioner och dess lösningar är i grunden desamma som för en vinsch 
kopplat till ett rå och de styrs av samma styrsystem. De behandlas därför inte separat. 
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1.4 Metod 
   Arbetets kravspecifikation redogjordes muntligt för mig av Peter Johansson, teknisk chef på 
SMoT före projektstart. En projektplan och tidplan enligt LIPS projektstyrningsmodell 
författad av mig godkändes av beställare och handledare. Projektplanen och tidplanen har 
reviderats flera gånger. Arbetets innehåll klargjordes i ett möte mellan mig, handledaren och 
beställaren. I projektets inledande fas besöktes MI i Portugal, TW i Holland, TTS i Tyskland, 
ST i England. VA var under våren upptagna i Ryssland med eurovisionsschlagerfestivalen 
och därför besöktes de först i ett sent skede av projektet vilket medförde att datum för 
slutleverans fick revideras.  
   Alla företag utvecklar ständigt sin produkt. Eventuella svagheter i redan installerade system 
kan därför redan vara åtgärdade. Jag har fått ta del av en del av företagens utvecklingsplaner 
men i detta arbete har jag tittat på de system som redan levererats.  
   Med utgångspunkt i företagens system har den övergripande funktionen brutits ner, varpå 
varje subfunktion kan behandlas separat. Detta presenteras i kapitel 2 Funktionsstruktur.  
   Varje funktion analyseras i kapitel 3 Funktionsanalys. De finns en uppsjö av lösningar på 
respektive subfunktion. Val av de lösningar som presenteras baseras på de olika företagens 
lösningar då en heltäckande belysning går utanför detta arbetes ramar. FMEA har använts för 
att identifiera och vikta möjliga feleffekter. Värdering och framräkning av risktal har gjorts 
enligt ”Modern Produktionsteknik Del 2” (Hågeryd, Björklund, Lenner 2005). Syftet med en 
FMEA-analys är att identifiera och eliminera möjliga fel. Ett risktal (RPN) räknas fram för att 
ge en uppfattning om hur allvarligt felet är: PdSPoRPN !!= . Funktioner har analyserats, 
vissa feleffekter identifierats och en enklare marknadsöversikt har gjorts i samband med 
analysen. Syftet med marknadsöversikten är just att ge en översikt. Det i sig är inte tänkt att 
fungera som ett beslutsunderlag, då företagen jag besökt ständigt utvecklar sina produkter. I 
de fall användaren har en direkt koppling till funktionen har en förenklad QFD analys gjorts 
enligt ”The Mechanical Design Process” (Ullman 2003).  
   Kapitel 4 Resultat redovisar resultatet från analysen. Planeringen av detta examensarbete 
har gjorts enligt LIPS projektstyrningsmodell. Projektplan och tidplan återfinns i Appendix A. 
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2 Funktionsstruktur 
Detta kapitel beskriver ett generellt systems funktionsstruktur. 

2.1 Huvudfunktion 
   När man automatiserar ett övermaskineri handskas man med ett klassiskt servoproblem. 
Genom att låta utsignalen följa referenssignalen synkroniseras ett flertal rörelser från deras 
start- till deras slutposition. Rörelsen är begränsad till en frihetsgrad och är i det hänseendet 
inte komplex. Däremot ställs höga säkerhetskrav på system som hanterar hängande last. I 
Sverige är teatern den enda arbetsplats där man får jobba under hängande last utan hjälm. De 
höga säkerhetskraven ställer stora krav på systemet. Det ställs även höga krav på flexibilitet 
då varje föreställning har egna krav. 

 

Figur 1 Det automatiserade övermaskineriets huvudfunktion. 

   Signalflöden och energiomvandlingar ska hanteras på ett sådant sätt att ingen människa 
kommer till skada samtidigt som krav på systemets prestanda och en god arbetsmiljö ska 
uppfyllas. Det finns många yrkesgrupper på en teater som direkt eller indirekt ställer krav på 
systemet. 

 

Figur 2 Det automatiserade övermaskineriets energi och signalflöde. 
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2.2 Övermaskineri 
   Övermaskineriet består av ett flertal vinschar. Varje rå är kopplat till en egen vinsch och 
resterande fungerar som punktlyftar. Ett rå är den stång som sitter horisontellt på en mast och 
håller ett segel. Samma ord används av tradition på svenska teatrar som benämning på den höj 
och sänkbara stång som hänger parallellt med scenöppningen och som används till att hissa 
och sänka en kuliss. Maskineriets funktion är, inte helt överraskande, att höja, sänka och hålla 
sin last. Varje del har sin funktion att fylla. Det finns många olika lösningar. Valet av lösning 
påverkar många gånger helheten av systemet. I vissa fall finns allmänt vedertagna lösningar, i 
andra en stor variation. I Figur 3. finns en förenklad bild av den mekaniska lösningens olika 
delar för ett rå i ett konventionellt övermaskineri.  
 
 

 

Figur 3 Övermaskineriets grundläggande delar. 

   Beroende på val av lösning kan ett system se annorlunda ut, men systemets grundläggande 
funktioner är likartade. Rået håller och fördelar lasten samt länkar samman flera linors 
dragkraft. Stålvajern överför kraft från kraftkälla till last och möjliggör variabelt avstånd dem 
emellan. Brytskivor riktar den kraften så att flera linor kan styras till samma kraftkälla samt 
att den kan placeras på önskvärd plats. Trumman omvandlar vridmoment till dragkraft när 
stålvajern lindas upp och förvaras i spåren på trumman. Spåren ger stöd åt vajern, förhindrar 
deformation och ökar därmed dess livslängd. Linan lindas optimalt i rät vinkel för att undvika 
slitage på grund av ökad friktion samt att förhindra korslagda linor och hålla ljudnivån nere. 
För att inte linans vinkel mot trumman ska bli för stor reduceras vinkelförändringen som 
uppstår då linan halas. Växellådan ökar vridmomentet genom att sänka rotationshastigheten 
och omvänt. Elmotorn omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi samt regenererar el 
genom dynamisk bromsning. Bromsarna används som mekanisk motkraft för att hålla lasten 
så att rörelse undviks. Givarna omvandlar fysikaliska storheter till elektrisk spänning, ström 
eller impedans så att t ex systemet vet när en position är nådd med hjälp av en absolutgivare 
som ger nödvändig feedback. De mekaniska brytarna öppnar eller sluter sin krets så att t ex en 
slaklinevakt stoppar maskineriet då linan slaknar. Vinschens energi- och signalflöde hamnar 
inom ramen för detta arbete. 
 

2. 

3. 

4. 5. 

6. 

8. 

7. Broms 
8. Optisk pulsgivare 
9. Brytare 

 

4. Trumma 
5. Växellåda 
6. Elmotor 

 

1. 

1. Rå 
2. Stålvajer 
3. Brytskiva 

7. 

9. 



   

  5 

2.2.1 Vinsch 
   I ett modernt automatiserat övermaskineri är vinschen den mekaniska anordning som höjer 
och sänker den hängande lasten på teatern, vilket således är dess funktion. Det åstadkoms 
genom att en vajer halas av en roterande trumma som drivs av en elmotor. Vinschen består i 
sin tur av flera delar där varje del fyller sin funktion. Syftet med detta avsnitt är att belysa de 
signaler som styrsystemet kräver för att på ett säkert sätt hantera övermaskineriets 
energiflöden.  

Vajerstyrning 
   En kontrollerad förvaring av inhalad lina håller lastens hastighet och position relativt till 
trummans rotation. Spåren i trumman ger dessutom stöd till vajern och ökar dess livslängd. 
Linan lindas optimalt i linje med spåren i trumman för att hålla linan i sitt spår och undvika 
slitage på grund av ökad friktion samt att minimera ljudnivån och förhindra korslagda linor. 
Brytare sluter en elektrisk strömkrets då gränsläge passeras så att för mycket lina inte halas in 
och stoppar driften då linor korsläggs eller slakar. 
 

Omvandling 
   När ett dekorelement hissas finns det ett antal komponenter vars funktion är att omvandla. 
För att stålvajern ska halas in omvandlar elmotorn elektrisk energi till mekanisk energi. Den 
ger då upphov till en snabbt roterande rörelse. Växellådan anpassar den rörelsen genom att 
sänka rotationshastigheten och samtidigt öka vridmomentet. Vridmoment blir till dragkraft då 
vajern lindas på trumman. Lastens lägesenergi blir till rörelseenergi. När målpositionen nås 
bromsas lasten som då har fått en högre lägesenergi än tidigare. Bromsarna ger mekanisk 
motkraft som håller lasten så att rörelse undviks. En del av den elektriska energi som har 
förbrukats har blivit till värme men resten finns lagrad i lastens lägesenergi. Den energin kan 
återvinnas genom dynamisk bromsning när lasten sänks då den omvandlas till elektrisk 
energi. Styrsignaler skapas då givare omvandlar fysikaliska storheter till elektrisk spänning, 
ström eller impedans.  
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2.3 Styrsystem 
   Gränssnittet mellan människa och maskin består vanligtvis av en operatörspanel med en 
windowsbaserad PC. På den datorn exekveras programvaran som ger operatören feedback och 
medel att styra det programmerbara motorsystemet.  
 

 
Figur 4 Styrsystemets grundläggande delfunktioner. 

2.3.1 Reglering 
   För att systemet ska kunna utföra det som ska utföras, krävs reglering. Data överförs mellan 
systemets olika delar. Via gränssnittet nås ett programmerbart motorsystem som utför alla 
tilldelade kommandon. Signaler sänds vidare till bromsar och drivdon som skickar ström till 
vinschen.  

Feedback 
   För att systemet ska kunna utföra sin uppgift återkopplas systemets utsignal och summeras 
med insignalen. Återkoppling är en förutsättning för att systemet ska kunna regleras. 
Nödvändiga styrsignaler ges av de givare som omvandlar fysikaliska storheter till elektrisk 
spänning, ström eller impedans och de brytare som öppnar och sluter en elektrisk strömkrets. 
 

 
Figur 5 Systemets utsignal återkopplas och summeras med insignalen. 
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2.3.2 Gränssnitt 
   För att operatören ska kunna styra krävs ett gränssnitt. Gränssnittet är kontaktytan mellan 
människa och maskin, informationsbärare som ger feedback och de manöverdon som behövs 
för att styra systemet.  

Operatörspanel  
   Operatörspanelen består av ett antal manöverdon och en skärm kopplad till maskinvaran 
som visar det virtuella gränssnittet. Det sker ett ständigt informationsutbyte mellan människa 
och maskin och operatörspanelen är det fysiska gränssnittet där denna växelverkan sker, se 
figur 5.  
   Människan ger instruktioner, känner, ser och i vissa fall hör manöverdonen som hanteras. 
Systemet processar information den erhåller och skickar vidare instruktioner till styrningen, 
sensorer ger feedback och den informationen visas på skärmen för operatören som ser och 
processar informationen.  
 

 
Figur 6 HMI – Human Machine Interface. 

 

Programvara 
Programvaran är det virtuella gränssnitt som möjliggör styrning av systemet. 
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3 Funktionsanalys 
Detta kapitel beskriver och analyserar olika funktionslösningar. 

3.1 Vinsch 

3.1.1 Vajerstyrning 
   Linan ska lindas i sitt spår på trumman främst av säkerhetsskäl men även av reglertekniska, 
konstnärliga och arbetsmiljömässiga skäl. Det ger en kontrollerad förvaring av inhalad lina 
vilket har många fördelar. Lastens hastighet och position blir på så sätt relativ till trummans 
rotation. Vilket ger stora reglertekniska fördelar då lastens hastighet och position kan räknas 
ut genom att övervaka rotationsrörelsen.  
   Spåren i trumman ger dessutom stöd till vajern så att den inte plattas till och ökar därmed 
dess livslängd. Vajern deformeras om spåret är för brett och utsätts för nötning om spåret är 
för smalt. Om brytvinkel och vinsch är fixerade var för sig ändras linans vinkel kontinuerligt 
då linan halas. Vilket medför att friktionen mellan vajer och trummans spår ökar. Antag att 
vajerns diameter d är 6 mm, spårens delning p 7 mm, trummans diameter D 300 mm, vajerns 
längd L 17000 mm.  

 
Figur 7 Räkneexempel 1.
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   Då linan halas ändras vinkeln kontinuerligt. Linan lindas optimalt i linje med spåren i 
trumman för att hålla linan i sitt spår och undvika slitage på grund av ökad friktion. Då detta 
inte är möjligt när brytskiva och lintrumma är fixerade måste vinkeln hållas inom acceptabla 
gränser. Exemplet ger en vinkelförändringen på 7° som förvisso kan fördelas på båda sidor 
om den optimala vilket medför att den nära nog kan halveras. För att minimera friktion mellan 
lina och spårets vägg lindas den optimalt med samma vinkel som spåret. En viss avvikelse 
från vinkeln är acceptabel. En tumregel är att vajerns lindningsvinkel får avvika från spårets 
vinkel med max 2° (Hendrickson 2008). För att exemplet i Figur 7. ska befinna sig inom det 
spannet måste vinkeln reduceras. 

Analys 
   Med ökande avvikelse från optimal vinkel får man ökande friktion mellan linan och spårets 
vägg vilket medför ökat slitage och högre ljudnivå. Slitaget är en möjlig säkerhetsrisk på sikt 
och konstnärligt och arbetsmiljömässigt kan den sammantagna ljudnivån upplevas störande.  
Om friktionen blir tillräckligt stor kan linan klättra ur sitt spår. Linan får en ny bana längre 
från trummans axel och en okontrollerad stigning av lindningsvinkeln. Då lastens hastighet 
och position räknas fram från axelns rotation medför det att styrsystemet får fel signaler och 
reglerar därför utifrån felaktiga värden. Lastens hastighet och position varierar med linans nya 
bana runt trumman, vilket inte är acceptabelt konstnärligt och ännu allvarligare kan medföra 
en säkerhetsrisk.  
   Då lasten drar linan snett över trummans spår ökar friktionen. Det finns även risk för att 
linan deformeras då stödet från spåret ersatts med stödpunkter. Den största säkerhetsrisken är 
korslagda linor. Om linan korsas när den halas in kan den låsas fast. Lastens färdriktning 
kommer då att ändras när låsningspunkten nås. Stålvajern får en knäck när den lindas upp på 
fel sida om trumman med en försvagning som följd, vilket i värsta fall leder till att linan går 
av direkt men definitivt ökar risken för ett framtida brott. Om linan inte går fritt när detta sker 
kommer den även att utsättas för nötning i sitt nya läge. Om endast en lina är låst kommer 
dessutom råets last att fördelas på två linor, vilket medför att rået snedställs. Är lasten jämt 
fördelad när den mittersta linan låses får den ensam hålla hela lasten. Släpper låsningen då 
linans last ökar får lasten fritt fall tills vajern sträcks, vilket medför stora påfrestningar på 
systemet. 
 

FMEA – övermaskineri med vinkelreducering 
Nr Feltyp Felorsak Feleffekt Po S Pd RPN Åtgärd 
1 urspårad lina hög friktion haveri  2  10  10 200 urspårningsvakt 
2 urspårad lina slak lina haveri  6  10  4 240 slaklinevakt 

Figur 8 FMEA – automatiserat övermaskineri med vinkelreducering. 

   Om vinkelreduceringen fungerar som den ska är sannolikheten mycket liten att linan ska 
klättra ur sitt spår på grund av friktion, vilket ger en låg felintensitet. En urspårad lina får trots 
detta ett relativt högt risktal (RPN) då både allvarlighetsgraden och upptäckssannolikheten är 
höga, vilket ger ett relativt högt risktal. När ett rå sänks är det inte osannolikt att dess väg mot 
scengolvet hindras, vilket resulterar i en eller flera slaka linor. Normalt upptäcker operatören 
vad som sker då han övervakar processen, men risk finns att det går obemärkt förbi. Om t ex 
rået hindras när det retarderar nära sin målposition kan det vara svårt att upptäcka men är ändå 
tillräckligt för att linan ska slaka. När rået sedan hissas igen har då linan i värsta fall fått en ny 
bana runt trumman. En slaklinevakt förhindrar att detta kan ske. 
   En urspårad lina resulterar inte nödvändigtvis i ett haveri men förutsättningar ges. Därför 
ska systemet kunna hantera en situation där linan spårar ur. 
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FMEA – urspårad lina 
Nr Feltyp Felorsak Värsta scenario Po S Pd RPN Åtgärd 
1 slitage urspårning brott på vajer 6 10 10 600 besiktning 
2 deformering urspårning brott på vajer 6 10 10 600 besiktning 
3 positionsfel urspårning förbi ändläge 9 10 6 540 gränslägesvakt 
4 korslagd lina urspårning fastlåsning 4 10 10 400 urspårningsvakt 

Figur 9 FMEA – urspårad lina. 

   Alla företag anpassar sin lösning till de förutsättningar som råder och levererar därför inte 
exakt samma lösning varje gång. Varje företag har däremot sina respektive standardlösningar. 
I en installation där både brytskiva och vinsch fixeras krävs ett visst avstånd dem emellan för 
att inte överstiga acceptabel vinkel. Det avstånd som krävs för att vinkelförändringen inte ska 
överstiga 2° står i direkt proportion till maximal hisshöjd då linans längd ska lindas upp samt i 
omvänd proportion till trummans diameter respektive avståndet mellan vinsch och brytskiva.  
 

   TTS väljer ofta att reducera vinkeln på 
detta sätt. Deras standardlösning kräver 
inte någon komplicerad mekanik men 
däremot gott om utrymme. När utrymmet 
väl tillåter föredrar de därför denna lösning 
då den är billig och driftsäker. TTS ställer 
själva höga krav på säkerheten och 
skräddarsyr alltid sina lösningar till 
respektive projekt De levererar därefter en 
produkt anpassad efter respektive teaters 
förutsättningar. Alla system har t ex 
gränslägesbrytare, men då kunden ställer 
specifika krav tillgodoses dessa, som t ex 
slaklinevakt och urspårningsvakt. 

Figur 10         Vinschar från TTS. 

   TW reducerar vinkeln på samma sätt, fast i övrigt skiljer de sig från sina konkurrenter. 
Deras SynchroDisk har en trumdiameter på 1080 mm och en höjd på 1400 mm. Då 
utrymmesbrist råder och takhöjden är begränsad minskar därför den höga vinschen det 

möjliga utrymmet mellan vajerns anlägg 
mot trumma och brytskiva. Den stora 
trumman minskar samtidigt det behovet då 
avståndet mellan dem står i omvänd 
proportion till trummans diameter. 
Brytskivorna kan därför placeras så nära 
som 800 mm utan att linan klättrar ur sitt 
spår. TW installerar alltid slaklinevakt och 
gränslägesbrytare. De installerar även en 
laser receiver/transmitter ovanför varje rå, 
direkt kopplat till nödstoppet, som en sista 
säkerhetsbarriär då andra gränslägen redan 
överskridits. 

 

Figur 11 Vinschar från TW. 
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   ST har ett sortiment av lösningar att tillgå 
som kan anpassas till kundernas önskemål. 
Deras moduluppbyggda sortiment av olika 
mekaniska produkter medför att de snabbt 
kan anpassa sina produkter till en helhets-
lösning skräddarsydd till en given 
kravspecifikation.  
   I de fall det finns gott om utrymme där 
vinscharna ska installeras kan de leverera 
en lösning där brytskiva och vinsch är 
fixerade. Vinkeln reduceras då genom att 
avstånd dem emellan är tillräckligt stort så 
att den högst tillåtna vinkelförändringen 
inte överstigs. ST har gränslägesbrytare 
och installerar även slaklinevakt och 
urspårningsvakt vid behov. 
 

 

Figur 12          Vinschar från ST. 

   Att bibehålla vajerns vinkel mot trumma genom att flytta vinschen eller brytskivor då vajern 
halas är en vanlig lösning då en kompakt vinsch krävs av utrymmesskäl. Det finns i grunden 
tre olika lösningar: antingen flyttas brytskivor, trumma eller vinsch. I dessa lösningar fixeras 
en del av konstruktionen samtidigt som en annan kopplas till en rörelseskruv med en gänga 
som har samma stigning som den spårade trumman. När linan halas in rör sig delarna relativt 
varandra med samma hastighet som lindningen på trumman växer i axiell led.  

 
Figur 13 BigTow från ST. 

   ST har med sin BigTow valt en sådan lösning. Den består av ett chassi som fixeras och en 
rörlig vinsch som förflyttas längs skenor då den används. På så sätt överstiger aldrig vinkeln 
det tillåtna, samtidigt som vinschen kan placeras stående eller liggande nära brytskivan. Om 
man jämför denna lösning med den tidigare så är det en dyrare och mer komplex lösning. Det 
behöver inte betyda att den blir dyrare i slutändan, då en kompakt lösning medför snabbare 
installation. Man kan argumentera emot en sådan lösning, då en mer komplex mekanik har 
flera delar som kan gå sönder och rörliga delar kan dessutom ge upphov till oönskat ljud. I 
sammanhanget är det däremot inte ett tungt vägande argument. Liksom hos de andra 
företagen finns gränslägen i mjukvaran men även mekaniska brytare som hindrar haveri. En 
stång monteras intill den spårade trumman som detekterar om linan skulle klättra ur sitt spår. 
Slaklinevakt installeras om installationens förutsättningar eller kunden kräver detta. 
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    MI har med deras S3-teknologi hittat en förenklad mekanisk lösning. En specialtillverkad 
vinylmutter anpassad till trumman fixeras och fungerar som rörelseskruv då den drar hela 
vinschen med sig när den roterar. Enligt företaget själva ska konstruktionen inte kräva något 

extra underhåll då den är självsmörjande. 
Lösningen är enkel och kompakt, men då 
muttern på grund av konstruktionen utsätts 
för stora krafter och därmed hög friktion 
finns risk för nötning. Detta bör klargöras 
för att undvika ett oacceptabelt slitage. 
Gränslägen hanteras på ett konventionellt 
sätt där de första sätts i mjukvaran och om 
de skulle överskridas förhindrar mekaniska 
gränslägesbrytare haveri. MI levererar den 
säkerhet som kunden kräver till skillnad 
mot de andra företagen som sätter en lägsta 
nivå och hänvisar till IEC 61508. 
 

Figur 14          Vinsch från MI. 

 
   Även VA anpassar sin konstruktion till 
kundens krav och önskemål inom ramen 
för de höga säkerhetskrav som ställs på en 
modern vinsch. Att kontrollera vajerns 
vinkel mot trumman är ett av dessa krav. 
Detta uppnås t ex genom att flytta vinschen 
i förhållande till brytskivan.  
   VA:s vinschar har som standard en 
broms på varje sida om växellådan för 
högsta säkerhet. Den första bromsen 
arbetar på motorsidan där hastigheten är 
förhållandevis hög och vridmomentet lågt, 
den andra bromsen arbetar direkt på 
trumman och får därför hantera ett högre 
vridmoment.  Detta är en säkrare lösning 
än att ha båda bromsarna på motorsidan då 
även transmissionen kan haverera. 
   De har även slaklinevakt som standard 
och dubbla uppsättningar ändlägesbrytare.  
 
 
 

Figur 15 Vinschar från VA. 
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3.1.2 Omvandling 
   Bromsarna ger mekanisk motkraft som håller lasten så att rörelse undviks. När de släpper 
taget tar elmotorn vid och omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi och levererar en 
rotationsrörelse. Växellådan anpassar den rörelsen genom att sänka axelns rotationshastighet 
och samtidigt öka vridmomentet. Vridmoment blir till dragkraft då vajern lindas på trumman. 
Lastens lägesenergi blir till rörelseenergi. När målpositionen nås bromsas lasten. Lasten har 
då högre lägesenergi än tidigare. En del av den elektriska energi som har förbrukats har blivit 
till värme men resten finns lagrad i lastens lägesenergi. Den energin kan återvinnas genom 
dynamisk bromsning när lasten sänks då den omvandlas till elektrisk energi. Givare skapar de 
styrsignaler som behövs då de omvandlar fysikaliska storheter till elektrisk spänning, ström 
eller impedans.  

Analys 
   Systemet dimensioneras utifrån maxlast och maxhastighet. Transmissionens utväxling ges 
av kvoten mellan den ingående och den utgående rotationshastigheten. Enligt TW kan deras 
SynchroDisk utrustas med en av fyra olika permanent magnets synkronmotorer på 4,5 kW, 
7,0 kW, 11,0 kW och 14,0 kW med en nominell hastighet på 1400 rpm och kombineras med 
en av tre olika växellådor. Deras lyftkapacitet sträcker sig därmed från att lyfta 300 kg i en 
hastighet av 1,4 m/s till åtminstone 750 kg i 2,2 m/s. Låt säga att vi vill veta vilken utväxling 
som krävs och om deras minsta motor klarar att lyfta 300 kg i 1,4 m/s.  
 

Figur 16 Räkneexempel 2. 
 
   Räkneexempelet visar att växellådans utväxling måste vara minst 56:1 och då kalkylen inte 
tar hänsyn till förluster och om TW:s motor har hög verkningsgrad verkar det rimligt att deras 
minsta motor klarar att lyfta 300 kg i 1,4 m/s.  
   När ett övermaskineri dimensioneras är val av motor och transmission avgörande. Det valet 
kommer att avgöra systemets prestanda och egenskaper. För användaren är det inte viktigt hur 
en viss prestanda uppnås – däremot att man får den prestanda man vill ha. Prestandan ska vara 
klart definierad vid en upphandling, likaså speciella egenskaper som anses viktiga.  
   En lyftkapacitet på 300 kg inklusive råets egenvikt kan betraktas som ett minimum då redan 
en målad fond som täcker scenöppningen kan väga över 100 kg.  
   Hastigheten måste definieras. Vanligtvis anges endast maxhastighet, men även minhastighet 
borde anges då det många gånger är mer intressant. Operatören kan bli ombedd att hissa något 
så sakta att det inte märks eller en solnedgång ska simuleras e.d. Det är många gånger viktigt 
att kunna hissa ett rå obemärkt.                                                                                                        
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   När det gäller hastigheter är det ibland svårt att relatera till hur det upplevs. Det är då bra att 
omvandla till tid som vi vanligtvis har ett närmare förhållande till. Låt säga att en fond med 
höjden 10 m ska hissas. Med accelerationen inräknad tar det upp till 10 s innan den är ur sikt 
med en max hastigheten på 1,4 m/s. När skiften trimmas för att publiken inte ska uppleva att 
de väntar har det betydelse. Om man bygger en modern teater för framtiden bör en maximal 
hastighet på 1,8 m/s betraktas som ett minimum. 
   Det är bra att omvandla lägesenergi till elenergi med tanke på miljön. Det går dock inte att 
ställa det som krav då förbrukningen är mer intressant ur ett miljöperspektiv likaväl som ett 
ekonomiskt. Det är rimligt att anta att förbrukningen av el minskar om man tar till vara på den 
lägesenergi som lagras då en tyngd hissas, men inte självklart. Tillverkaren bör därför 
uppmanas att ange systemets totala förbrukning. För att få jämförbara uppgifter från de olika 
företagen bör metod anges i kravspecifikationen. 
   Det finns ytterligare en fördel med att ta tillvara på den energi som genereras av dynamisk 
bromsning. Om strömmen går kan man hissa ett rå med hjälp av andra rå som sänks. Det finns 
oftast möjlighet att manuellt släppa de dubbla bromsarna som håller lasten då strömmen gått, 
men att göra det under tillräckligt kontrollerade former som till exempel vid personflygning är 
inte självklart. Det är svårt att bedöma den praktiska nyttan av det. Då är det bättre att en ups, 
uninterruptible power supply, finns installerad så att nödvändiga moment kan avslutas om 
strömmen går. 
   Då branschen själv valt att hänvisa till IEC 61508 kan den standarden anses vara gällande. 
Det är en internationell standard som bedömer sannolikheten för att kritiska fel uppstår. 
Teaterns applikationer har upp till Security Integrated Level 3, SIL 3. Den nivån ges av 
sannolikheten att 1– 5 människor skadas allvarligt eller dör om systemet skulle haverera. 
Nivån ges alltså av hur farlig miljön bedöms vara där systemet installeras, vilket i sig bör vara 
en tankeställare. Sedan får tillverkaren integrera den höga säkerhetsnivån redan från grunden 
när de konstruerar sitt system. En genomgång av denna standard går utanför omfattningen på 
detta arbete, men det mesta ska finnas i dubbel uppsätttning och beräkningar ska dubbelkollas 
separat. När det gäller bromsarna så ska de finnas i dubbel uppsättning men många placerar 
båda bromsarna på motorsidan. Det är säkrare att ha en broms på vardera sidan om växellådan 
då även den kan haverera. Detta är en dyrare lösning och inte ett krav för att uppfylla 
standarden, men vissa företag såsom VA och ST har det i sitt standardutförande. TTS har 
levererat sådana vinschar till Norge. I de flesta fall är det däremot endast intressant för 
användaren att systemet har denna höga säkerhetsninvå inte hur respektive företag har valt att 
uppnå den.  
   Det är viktigt att användaren redan på ett tidigt stadium kan använda utrustningen och 
därför bör en introduktionsutbildning ingå i köpet, men det är oerhört viktigt att operatören 
förstår riskerna med att använda utrustningen. En operatör måste därför utbildas så att det 
finns en förståelse för de risker som finns. 
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3.2 Reglering 
   För att systemet ska utföra det man vill, som man vill det ska utföras, krävs reglering. Data 
överförs mellan systemets olika delar. Via gränssnittet nås ett programmerbart motorsystem 
som utför tilldelade kommandon. Signaler sänds vidare till bromsar och drivdon som skickar 
ström till vinschen. För att sedan systemet ska kunna utföra sin uppgift återkopplas systemets 
utsignal och summeras med insignalen. Återkoppling är en förutsättning för att systemet ska 
kunna regleras. Nödvändiga styrsignaler ges av de givare som omvandlar fysikaliska storheter 
till elektrisk spänning, ström eller impedans och av de brytare som öppnar och sluter en 
elektrisk strömkrets. 

 
Figur 17 Systemets utsignal återkopplas och summeras med insignalen. 

   Datakommunikationen mellan systemets olika delar är central i vilket system som än avses. 
För att systemet ska utföra sin uppgift måste data överföras till och från styrande enhet. Alla 
företag använder olika fältbussar och nätverkslösningar som är industristandard. Fältbuss är 
den benämning som används på en samling industriella nätverksprotokoll som används inom 
automation vilka är standardiserade enligt fältbusstandarden IEC 61158. De två vanligaste 
fältbussarna inom teaterteknisk produktion är Profibus och CAN.   
   Profibus, Process Fieldbuss, kan sägas vara Siemens öppna standard som går att använda 
med andra företags produkter. Den har en hög överföringshastighet på upp till 12 Mbit om 
avståndet är under 100 m. CAN, Controller-area network, är en annan fältbuss designad för 
bilindustrin men den används numera i många olika applikationer. Det designades så att 
systemets olika delar kan kommunicera direkt istället för via huvuddatorn. 
Överföringshastigheter på upp till 1 Mbit är möjligt då avståndet är under 40 m. Fältbussar 
används för att slippa dra en ledning till varje komponent. Alla komponenter ansluts sedan till 
denna informationsväg, vid så kallade noder som har sin egen adress. Information sänds sedan 
i båda riktningarna vilket medför att datakrockar och adresser måste hanteras på ett korrekt 

sätt. Rätt information ska nå fram till rätt nod och 
inga förluster av data får ske om data skulle krocka. 
Data hanteras i enlighet med respektive industri-
standard. Instruktioner skickas, bearbetas och 
realiseras, varpå systemets beteende återförs via 
samma informationsväg för att aktivt kontrollera 
och reglera driften samt indikera status. För att 
möjliggöra och underlätta felsökning sparas 
driftdata rutinmässigt. MI använder sig av standard- 
delar från industrin och skickar data via fältbussen 
Profibus och Ethernet.  
 

Figur 18 Kabinett från MI. 
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   TW ansluter operatörspanelen till ett 
Ethernet baserat nätverk och får på så 
sätt kontakt med servern. Dit skickas 
alla instruktioner och där sparas även 
all historik i en datalogg. Det är ett 
konventionellt sätt att hantera data och 
på så sätt underlätta felsökning. TW 
skiljer sig från mängden genom att de 
ger operatören tillgång till drifthistorik 
via operatörspanelens interface och 
därmed möjlighet att snabbt och enkelt 
kontrollera ett tidigare utfört moment. 
Det går även att använda drifthistorik 
till att upprepa tidigare körning. TW 
använder sig av frekvensomriktare från 
Control Techniques och för att ansluta 
dem till servern använder de CTnet. 
TTS och ST använder sig båda av 
Ethernet och fältbussen CANBus för 
att kommunicera. VA gör likadant men 
använder oftast Profibus men även 
CANOpen eller SERCOS. 
 

Figur 19 Kabinett från TW. 

 
 

 
Figur 20 Kabinett från TTS. 
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   För att styra behövs någon slags logisk elektronisk 
utrustning som är programmerbar så instruktioner för 
reglering och styrning kan definieras och lagras. Detta är 
systemets styrande del och kallas oftast för Programmable 
Logic Controller. En PLC är en driftsäker cyklisk logisk 
enhet som består av en processor, logiska kretsar, ett 
minne respektive in- och utgångar. Den läser av insignaler 
och beräknar och styr processen med hjälp av 
inprogrammerad logik. Det finns många stora företag, likt 
ABB och Siemens, som tillhandahåller kompletta system i 
moduler. Så att de kan anpassas till processen de ska styra. 
I drift läser PLC:n av tillståndet på de återkopplade 
givarna som anslutits via ingångarna. Sedan läses 
programmet varpå utgångarnas tillstånd ändras i enlighet 
med programmets logiska struktur och ingångarnas avlästa 
värden. Varefter processen börjar om igen. Systemets 
responstid påverkas här av PLC:ns prestanda och 
programmets omfattning.  

Figur 21 Kabinett från ST. 

   Här sköts regleringen av övermaskineriet. 
En programmerad PID möjliggör en säker 
och synkroniserad styrning av flera rå. Innan 
starten av en cue resulterar i rörelse får de 
elektromagnetiska bromsarna ström och 
släpper sitt grepp. Nödvändiga signaler 
återkopplas för att säkerställa en säker drift. 
Frekvensomriktarna får signal att mata 
vinscharna med ström.  
   Ett nödstopp måste ha högsta prioritet och i 
aktivt läge hindra andra manöverdon från att 
fungera. Det finns olika sorters stopp men ett 
stopp måste alltid ske under kontrollerade 
former. Systemet utsätts för väldigt stor 
påfrestning om lasten stoppas tvärt. Därför 
måste man skilja på nödstopp och vanligt 
stopp vare sig det utlöses manuellt eller 
automatiskt. Ett vanligt stopp måste ha en 
rimlig sträcka för en kontrollerad negativ 
acceleration. Ett nödstopp ska slå till mycket 
snabbare men inte tvärt då det i sig skulle 
kunna orsaka en olycka. En återställning av 
ett nödstopp får inte starta det moment som 
kördes.  

Figur 22 Kabinett från VA. 
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3.2.1 Feedback 
   De komponenter som ger styrsystemet nödvändig feedback kan delas in i två huvudgrupper: 
givare och brytare. Givare omvandlar fysikaliska storheter till elektrisk spänning, ström eller 
impedans. Deras uppgift är bland annat att mäta axelns rotation så att position och hastighet 
kan kalkyleras. Utifrån dessa beräkningar kan styrsystemet utföra operatörens instruktioner 
samt visa hur de utförs. Brytare används för att kontrollera driften mer direkt då de under 
specifika förutsättningar öppnar och sluter en elektrisk strömkrets. Deras uppgift är bland 
annat att förhindra att gränsläge överskrids och därmed förhindra haveri.  
 

 
Figur 23 Den Inkrementella pulsgivarens huvuddelar. 

   De vanligaste givarna i dessa sammanhang är de 
optiska pulsgivarna. De består i grunden av tre 
delar: en ljuskälla, en roterande skiva och en optisk 
sensor. Den roterande skivan är delvis färgad för att 
hindra ljusets väg. Det finns två huvudtyper av 
roterande optiska givare: den absoluta och den 
inkrementella. Skivan i den inkrementella givaren 
består av jämna slitsar medan den absoluta har ett 
mer komplext mönster. Som tidigare nämnts ger 
kontrollerad förvaring av inhalad lina möjlighet att 
räkna ut lastens hastighet då den är relativ till den 
trummans rotation. De optiska givarna ger systemet 
den feedback som möjliggör beräkning av 
hastighet och position.  

Figur 24 Kodskiva - absolut givare. 

   Den inkrementella givaren ger information om axelns rotationshastighet och den absoluta 
givaren ger information om aktuell höjd. Av säkerhetsmässiga skäl är det därför vanligt att ett 
system har en av varje installerade på varje vinsch. Signalerna behandlas dessutom av skilda 
processorer. En cue innehåller information om var lasten befinner sig, vart den ska, hur lång 
tid det kommer att ta och med vilken hastighet och acceleration. Innan en cue körs räknar den 
ena processorn ut sträckan lasten färdas då den på en viss tid, hastighet och acceleration ska 
förflyttas. Den andra processorn räknar ut sträckan genom att dra bort aktuell position från 
målpositionen. Om dessa kalkyler överensstämmer ges klartecken att köra. I drift görs samma 
kalkyler med hjälp av de signaler de optiska givarna ger för att kontrollera lastens rörelse.  
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   För att förhindra fel i hanteringen av systemet används även brytare som ger nödvändiga 
signaler, eller om man så vill sluter eller bryter sin krets, för ett säkert system. De används då 
gränslägen inte får överträdas och vid potentiellt farliga situationer som bör undvikas såsom 
korslagd vajer och slak lina. 

Analys 
   De olika industriella fältbussarna skiljer sig åt i sin datahantering och överföringshastighet. 
Data kan till exempel skickas i destinerade små paket till respektive nod eller i stora paket så 
att alla noder får samma stora paket. Då information färdas i två riktningar i samma lina måste 
krockar hanteras. De olika fältbussarnas egenskaper skiljer sig därför åt något, till exempel 
avseende responstider. Det är inte försvarbart att kräva en viss industristandard av tillverkaren 
men däremot godtagbara responstider av systemet som helhet. Då systemets övriga arkitektur 
har stor inverkan på den tid det tar mellan insignal och respons är det rimligare att tillverkaren 
får uppge vilken responstid systemet har i en viss situation, som till exempel att starta om 
systemet, ladda en cue, ladda en föreställning mm. Systemets responstid påverkas till exempel 
av PLC:ns prestanda och hur stort dess program är. 
   Inom industrin används ett stort antal olika sorters givare. Det är t ex vanligt att mäta flöde, 
temperatur, töjning, tryck, kraft osv. Inom teatern används vanligtvis ett begränsat antal. De 
optiska pulsgivarna möjliggör styrning på ett säkert och ekonomiskt hållbart sätt och används 
därför av alla, men det går även att använda en sensor för att känna av råets last. TW har som 
standard att låta en sensor känna av råets last där alla linor möts och bryts av en kollektiv 
brytskiva sedan jämförs det med frekvensomriktarens strömförbrukning. Riskerna som följer 
med då ett rå överlastas är betydande. I värsta fall skulle det kunna resultera i att rået faller 
fritt. Det finns flera sätt att parera det bland annat genom att övervaka frekvensomriktarens 
strömförbrukning och motorns hastighet och slå till bromsarna vid onormala värden och det 
görs i enlighet med vald standard. De optiska pulsgivarna avger signaler med hög precision. 
Systemets styrande del får därmed pålitlig information om systemets beteende, vilket medför 
att systemet kan upprepa samma rörelse gång på gång utan att större avvikelse kan uppmätas. 
Denna positionsnoggrannhet och repeterbarhet är en förutsättning för en modern teaterteknik. 
Hos en absolut givare är varje position unik. Givaren skickar signaler på flera kanaler som 
kombineras och ger information om så exakt position som dess upplösning tillåter – flera 
kanaler ger högre upplösning. Givaren kan därför ge systemet en exakt position redan vid 
uppstart utan att först behöva kalibreras mot en referenspunkt.  
   Det finns ingen mening med att ange vilka sorters givare som ska användas eller definiera 
hur systemet ska styras. Däremot måste systemet uppfylla någon standard, likt IEC 61508 
som de flesta företagen hänvisar till, och det åligger företaget att redovisa detta. Systemet bör, 
oavsett standard, känna av vilken last respektive rå har och indikera detta så att operatören blir 
varse vilken last som hanteras. Risken för överlast undviks därmed redan vid riggning. Det är 
viktigt att poängtera att om systemet automatiskt låser driften vid överlast måste det kunna 
hantera accelerationens inverkan på lasten utan att det slår ifrån. Annars blir systemet 
svårhanterbart. 
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3.3 Gränssnitt 

3.3.1 Operatörspanel 
   Utformningen av operatörspanelen skiljer sig en del mellan olika tillverkare. Funktionen är i 
grunden densamma men med mer eller mindre bra lösningar och design. I kontaktytan mellan 
människa och maskin är det viktigt att informationsmedel och styrmedel fungerar som det är 
tänkt och inte helt oviktigt upplevs fungera som det ska. En eller flera skärmar förmedlar den 
information som är nödvändig och ett antal manöverdon ger operatören medel att styra. Vissa 
manöverdon är alltid mekaniska, såsom joystick, nödstopp och dödmansgrepp. Utöver det 
behövs knappar för manövrering som kan vara mekaniska eller placeras på pekskärm så att 
även den fungerar som manöverdon. 

Analys 
   Dålig feedback vid användande av manöverdon gör att operatörspanelen upplevs svår att 
jobba med, moment tar längre tid att utföra och kan även bli felaktigt utförda. Om det inte ges 
erforderlig feedback blir operatören dessutom osäker på systemets status. Vilket medför att 
förtroendet för systemet minskar och ökar risken för fel handhavande. Dålig mappning gör att 
operatören har svårt att hitta rätt. Felaktig utformning och placering av manöverdon försvårar 
handhavandet. 
 

FMEA – felkonstruerad operatörspanel 
Nr Feltyp Felorsak Feleffekt Po S Pd RPN Åtgärd 
1 osäker status dålig feedback fel handhavande 8 6 5 240 mek. manöverdon 
2 begränsande dåligt ergonomi. svårt att jobba 10 8 1 80 placering och typ 
3 svårt att hitta svårnavigerat tidsödning 10 4 1 40 mappning 

Figur 25 FMEA – operatörspanel. 

   Det är viktigt att operatören får en tydlig bekräftelse på systemets aktuella status. En knapp, 
mekanisk eller virtuell, kan t ex tändas då den är aktiv. Mekaniska knappar ger operatören 
bekräftelse med flera sinnen: det syns, känns och hörs när knappen trycks in. Att inte få 
bekräftelse upplevs frustrerande. Det är då vanligt att knappen trycks in upprepade gånger. 
Varje moment tar längre tid samtidigt som systemet får en ström av onödiga signaler som 
måste hanteras. Ett steglöst mekaniska reglage bör ha feedback så operatören kan kontrollera 
sin rörelse. Mekaniska manöverdon ger bättre bekräftelse än pekskärmar. Pekskärmen är 
däremot mer flexibel då virtuella knappar kan modifieras. Det är dock bara möjligt om 
mjukvaran tillåter det! En operatörspanel med pekskärm där mjukvaran inte tillåter 
modifiering är i detta hänseende en dålig lösning.  
   Ett manöverdon ska helst vara självförklarande, t ex en knapp med text som anger funktion. 
En bra operatörspanel har knapparna grupperade så att likartade funktioner sitter tillsammans. 
Grupperna bör dessutom vara tydligt åtskiljda av färg, linjer eller mellanrum. Om operatören 
snabbt kan hitta det han söker blir operatörspanelen mer lättmanövrerad, vilket påskyndar 
arbetet och minskar risken för att fel ska uppstå på grund av handhavandet. En utbildad 
operatör ska inte behöva slå i manualen varje gång något ska utföras. Man kan hävda att det 
beror på en operatörs förutsättningar, men om en erfaren operatör gång på gång måste ägna 
tid åt att leta i manualen beror det på dålig konstruktion. Ett system ska utformas så att 
operatören kan ägna sig åt att göra det som ska göras istället för att ta reda på hur man gör det.  
Ett dödmansgrepp ska vara utformat och placerat så att det underlättar fortsatt manövrering. 
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enheter # # # # # # # # # 

10 ergonomisk      Δ    

20 bekräftelse          

20 lättmanövrerad          

5 flexibel      Δ    

5 lätt att rengöra      Δ    

20 tillförlitligt          

15 snabb respons          

5 

VA
D

 

Få felkällor          

S:a 335 75 175 85 200 20 90 120 145 

Figur 26 QFD – operatörspanel. 

   Matrisen visar att en operatörspanel ska vara lättmanövrerad, tillförlitlig samt ge tydlig 
bekräftelse på utfört kommando. Att få en tydlig bekräftelse är viktigt. Dålig bekräftelse får 
ett relativt högt risktal och kan resultera i fel handhavande. Om fel inträffar på grund av dålig 
bekräftelse ska det inte skyllas på den mänskliga faktorn utan är i själva verket resultatet av en 
dålig design. Därför är mekaniska knappar att föredra då de ger en tydlig bekräftelse.    
   Operatörspanelen blir även mer lättmanövrerad om den har mekaniska knappar. Är dessa 
knappar dessutom grupperade efter funktion samt indikerar aktivt läge har operatörspanelen 
en bra konstruktion. Mekaniska manöverdon kan dessutom direktkopplas för att uppnå högre 
tillförlitlighet och snabbare respons, vilket är lämpligt att göra med t ex dödmansgrepp.     
   Pekskärm är ett bra komplement och ett väldigt flexibelt sådant om mjukvaran tillåter 
förändring. Men en pekskärm ska vara ett komplement. I extremt smutsiga miljöer kan det 
vara lämpligt med pekskärm som enda manöverdon, men det gäller inte en teater. Om en 
pekskärm ska fungera som det huvudsakliga manöverdonet bör operatören dessutom ha 
möjlighet att göra förändringar av layouten. Om mjukvaran inte tillåter modifieringar är det 
en dålig lösning att ha pekskärm som det huvudsakliga manöverdonet. 
   En lampa som tänds ger tydligast indikation, men text och färg som ändras kan vara mer 
informativ. Gruppering sker bäst genom tydliga mellanrum men färg, form och avgränsande 
linjer fungerar också bra.  
 
 



   

  22 

   ST har ett flertal operatörspaneler i sitt utbud: Acrobat, Nomad, Juggler, Illusionist samt en 
trådlös variant. I sina konstruktioner använder de ändamålsenliga mekaniska manöverdon. 
Mekaniska knappar designas och grupperas efter funktion. Grupperna skiljs åt av mellanrum 
för att tydliggöra grupperingar. LCD knappar används så både färg och grafik kan ändras och 
därmed ge tydliga instruktioner, vilket medför att funktionerna start och stopp kan styras av 
samma mekaniska LCD knapp eftersom text och färg ändras och tydligt anger knappens 
status. Kommando knappar är utrustade med LED lampa som tänds i aktivt läge och ger 
operatören bekräftelse då den används. Det finns steglösa mekaniska reglage, utrustade med 
LED indikatorer, för aktiv påverkan i drift – samt ett funktionellt dödmansgrepp som kan 
aktiveras av handloven samtidigt som fingrarna är fria att starta och stoppa en aktiv rörelse. 
För att markera t ex en text används en touchpad och för att redigera den ett utfällbart 
tangentbord. 

    
Figur 27 Operatörspanelerna Acrobat och Nomad  från ST. 

 
 
 

           
Figur 28 Manöverdon från ST. 
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Figur 29 TNM med förstoring på manöverdon från TW. 

   TW har tre operatörspaneler i sitt utbud, en stor en liten och en trådlös. Den stora använder 
flest mekaniska manöverdon. De mekaniska knapparna är grupperade efter funktion och skiljs 
åt av mellanrum som tydliggör grupperingarna. Mekaniska knappar som manöverdon ger bra 
bekräftelse. Kommandoknappar används för att skriva in instruktioner. Dubbla joysticks med 
funktion beroende på situation: dödmansgrepp, steglös påverkan och riktningsstyrning. De 
mekaniska knapparna i samma grupp styr dessa funktioner. När knappen märkt ”cruise” i 
gruppen används fungerar den som dödmansgrepp. Joysticken används då till aktiv påverkan i 
drift. De mekaniska manöverdonen har funktionell design och grupperas efter funktion vilket 
gör deras operatörspanel lättmanövrerad. Det finns steglösa rattar nyttjas till programmering 
för att styra t ex grafiska element. En touchpad och ett tangentbord fungerar som på en vanlig 
dator och underlättar framförallt textredigering. Den liggande skärmen är dessutom en 
pekskärm. På den lilla operatörspanelen fungerar den som huvudmanöverdon då den har få 
mekaniska sådana, enbart joysticken med tillhörande knappar. 
 

        
Figur 30 En stationär samt en mobil operatörspanel från TTS.            

   TTS kan i huvudsak leverera tre olika slags operatörspaneler som modifieras efter kundens 
önskemål: en stationär, en mobil och en trådlös. Den stationära kan ha upp till fyra monitorer. 
Den mobila enheten behöver vara mer kompakt och utrustas följaktligen endast med en 
skärm. För att mata in data används pekskärm som manöverdon. Text däremot redigeras 
uteslutande via tangentbord. Numeriska värden kan matas in via både pekskärm och 
tangentbord. För att styra används joystick med ett integrerat dödmansgrepp alternativt 
konfirmeras och startas rörelsen genom att trycka in mekaniska knappar som då fungerar som 
dödmansgrepp. Operatörspanelerna kan, om kunden önskar, modifieras med extra mekaniska 
manöverdon såsom styrkula och mekaniska knappar för specifika funktioner Nya vyer kan 
implementeras i mjukvaran och därmed specialanpassa pekskärmens funktionalitet. 



   

  24 

  
Figur 31 Operatörspanel och närbild på manöverdon från VA. 

   VA har tre operatörspaneler: Advanced Desk, Touring Desk och Visual Act Remote. I 
grundutförande installeras en bildskärm men fler kan anslutas vid behov. VA använder 
ändamålsenliga mekaniska manöverdon. Funktioner är lättillgängliga och intuitiva. För att 
tydliggöra grupper skiljs de åt av mellanrum. Mekaniska knappar är grupperade efter 
funktion. LCD knappar används så både färg och grafik kan ändras och därmed ge tydliga 
instruktioner. Rörelsen styrs av en eller flera joysticks med dödmansgrepp.  
   VA:s operatörspaneler är bra utformade och ger operatören tydlig bekräftelse. Indata ges 
med mus, tangentbord och pekskärm men operatörspanelens mekaniska knappar med 
destinerad funktion tillåter operatören köra en föreställning med enbart dem och en joystick.  

3.3.2 Programvara 
   Programvaran är det virtuella gränssnitt som möjliggör styrning av systemet. Operatören får 
här tillgång till alla de funktioner som behövs och tillgång till den information som krävs för 
att hantera systemet. Systemet kan manövreras direkt så att operatörens rörelser styr aktiverad 
motor samt genom att programmera eller ladda och köra en cue. Cue är ett engelskt substantiv 
som används som benämning på stickreplik eller signal. Här används det som benämning på 
det inprogrammerade moment i mjukvaran som innehåller alla rörelser som ska aktiveras vid 
samma tillfälle. När operatören startar sin cue utförs alla rörelser som finns lagrade i den. 

Analys 
   Funktionellt skiljer sig programvaror mest i vilka begränsningar de har implementerade och 
hur lättmanövrerade och intuitiva de är att jobba med.  
Nr Feltyp Felorsak Feleffekt Åtgärd 

1 försenad cue fel starttid dålig samordning anpassningsbar drift  
2 felanpassad cue dålig feedback dålig samordning indikera påverkan  
3 val av fel rå otillgänglig info tidsödande tillgänglig hänglista 
4 trögprogrammerad onödiga moment tidsödande rationalisera 
5 trögprogrammerad fel sparposition tidsödande spara körd cue 
6 begränsat val överdim. säkerhet begränsande rationalisera 
7 driftstopp fel startposition tidsödande feltolerans 
8 saknar mål saknar info tidsödande tillgänglig drifthistorik 
9 grundinställning begränsning tidsödande ändra default 

10 ändlig upprepning begränsning starta om moment utöka upprepning 
11 begränsad drift begränsning dålig samordning utöka antal aktiva cues 
12 aktiv deaktivering onödiga moment tidsödande deaktivera automatiskt 

Figur 32 Exempel på feleffekter – mjukvara. 



   

  25 

   Programvaran ska ge operatören möjlighet att skicka instruktioner till systemet: position, 
hastighet, acceleration, ramp, delay, synkronisering, triggning mm. Det ska ge information 
om att kommandon blir utförda, vad som utförs, hur det utförs. Fel kan uppstå i alla system. 
Då ska felmeddelande informera om att ett fel uppstått samt vad felet beror på. Om felet beror 
på handhavandet är det inte ovanligt att man skyller på den mänskliga faktorn, men ett system 
ska kunna hantera fel som görs av operatören, annars är det felkonstruerat. 
   Menyer och menyalternativ med förklarande text gör systemet lättnavigerat. Kommandon 
som inte går att utföra ska inte vara valbara. De ska gå att aktivera först när funktionen är 
tillgänglig. Mjukvaran ska begränsa operatörens valmöjligheter så att fel kommando inte kan 
aktiveras. En balansgång krävs, då systemets programmerbarhet påverkas negativt om dess 
säkerhetsfunktioner överdimensioneras. Modifierbara accesnivåer ska finnas så att även en 
mindre erfaren operatör kan ges behörighet att hantera grundläggande funktioner på ett säkert 
sätt. För att undvika att fel görs oavsiktligt bör systemet kräva bekräftelse av operatören. 
Bekräftelse medför att operatören själv sållar bort oavsiktliga fel. Här måste emellertid en 
balansgång göras mellan säkerhet och manöverbarhet. Systemet måste göras säkert men får 
inte tyngas av överdrivna säkerhetskrav då det kommer resultera i ett slött och svårmanövrerat 
system. Om en operatör, som saknar tillräcklig kunskap, kan göra fel som resulterar i skada 
när han tror sig göra rätt är systemet fel utformat. Systemet måste vara utformat så att det är 
omöjligt utföra kommandon som resulterar i fara. 
   För att systemet ska vara pålitligt och tillgängligt i ett godtyckligt sammanhang krävs en 
viss feltolerans. Låt säga att en fond har hängt ut sig och blivit längre. Den når då scengolvet 
tidigare än beräknat i sakta rörelse som definieras av den ramp som styr retardationen. Det är 
inte osannolikt att operatören någon gång släpper dödmansgrepp när den får kontakt med 
golvet utan att den nått sin målposition. Systemet ska då informera om det men framförallt 
tillåta den erfarna operatören att köra nästa cue från den positionen som inget hänt. 
Operatören ska steglöst kunna påverka en aktiv cue för att anpassa den till föreställningen. 
Storleken på denna påverkan måste återkopplas till operatören så att den kan regleras. Det är 
inte ovanligt att målposition ska nås vid en exakt tidpunkt trots att starttiden varierar, t ex då 
en cue startar då sista artisten lämnar scen och målposition ska nås då musiken slutar. 
   Det ska finnas en hängningslista, dvs en lista på vad som hänger i respektive rå, som är 
global. Den ska visa alla föreställningars hängningar och vara tillgänglig vid behov, t ex för 
att samordna nyttjandet då ny föreställning programmeras. En cue ska kunna sparas både före 
och efter att momentet körts. Att kunna spara kört moment i cue samt att ha tillgång till 
drifthistoria sparar tid. Användaren ska ha direkt tillgång till en datalogg, delvis för att 
underlätta snabb felsökning, men framförallt för att underlätta ordinarie drift. Om till exempel 
ett turnerande sällskap får hjälp att rigga sin utrustning och en operatör jobbar dag och en 
annan kväll, kan operatören som tar över lätt se vad som gjorts under dagen och på så vis 
arbeta snabbare och effektivare. 
   Onödiga moment är tidsödande och gör systemet svårmanövrerat. Det räcker t ex att ange 
nödvändiga parametrar som definierar rörelsen och samtidigt se resterande – dvs. ange tid, se 
hastighet. Det ska även vara möjligt att redigera de kalkylerade värdena, t ex om hastighet 
initialt har angetts och man istället vill definiera tiden. Då rå fysiskt låses samman ska det 
även göras i mjukvaran, men med samma frihet i parameterval. 
  Om behov finns att ändra default inställningar ska operatören tillåtas att göra det, då det 
sparar tid. En rörelse ska kunna repeteras utan begränsningar i upprepning. Det ska vara 
möjligt att ladda och köra flera cues samtidigt som en annan utförs. Det är inte ovanligt att ett 
moment kräver visuell bekräftelse och därför måste laddas och köras separat. 
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Figur 33 Flybars view och Topographic view från TTS.            

              
Figur 34 Effect editor och Topographic screen  från TW.            

   
Figur 35 Main screen och Main display – tabular view från ST.            

         
Figur 36 2D- och 3D-display från VA. 
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   Hos VA ger en 3D-display 3d-vy av scenen inklusive aktuell position och målposition för 
alla enheter i den laddade cuen. Färger används för att indikera status. Alla rörelser animeras 
och visas tillsammans med information om positioner, hastighet och acceleration för aktiva 
enheter. Rörelser kan definieras, återanvändas, synkroniseras  och kopieras. Då VA ofta 
använder rörelser i rummet kan även 3-dimensionella föremål illustreras och dess rörelser 
definieras av samma mjukvara. Deras användargränssnitt är utformat för att underlätta snabb 
och effektiv programmering. Alla enheter är lättillgängliga och deras status illustreras tydligt 
och grundläggande parametrar kan ändras i drift utan omstart. VA skiljer ut sig då de som 
enda företag genomför flygningar i rummet därför simulerar och styr deras mjukvara i 3D.   
   MI är det enda företaget som levererar en öppen programvara. De programmerar mjukvaran 
med InTouch från Wonderware och låser inte sitt resultat. Deras programvara går alltså att 
modifiera om man har kunskap och programlicens till InTouch. Hur säkerhetsfrågor hanteras i 
denna situation är oklart och måste redas ut. 

4 Resultat 
Detta kapitel redovisar resultaten från analysen. 

4.1 Vinsch 
   Även om en fungerande vinkelreducering ska förhindra att linan spårar ur bör extra åtgärder 
vidtas då risken för personskada är hög. Systemet bör kompletteras med en urspårningsvakt 
och /eller slaklinevakt för att förhindra haveri. Okulär besiktning av vajer bör ske regelbundet.  
Då alla tillverkare anpassar sig till sin kund kan ett företags lösning skilja sig stort från en 
teater till en annan. Alla tillverkare reducerar vinkeln i enlighet med de hårda säkerhetskrav 
som finns på ett automatiserat övermaskineri. Om vinkelreduceringen fungerar som den ska 
är det mycket liten sannolikhet att linan ska klättra ur sitt spår på grund av friktion vilket ger 
en låg felintensitet. Det finns ingen anledning att specifikt kräva att vinkeln reduceras enligt 
en viss metod. Detta hanteras i enlighet med vald säkerhetsstandard och är företagsstandard, 
det samma gäller gränslägesbrytare. Därför räcker det att kräva att gällande säkerhetsstandard 
ska uppfyllas. TW är ensamma om att installera en laser receiver/transmitter ovanför varje rå, 
direkt kopplat till nödstoppet, som en sista säkerhetsbarriär. Vilket är bra då den reagerar på 
rået direkt. Slaklinevakt och urspårningsvakt kan man däremot inte räkna med att få utan att 
man kräver det. TW och VA slaklinevakt som standard, men urspårningsvakt är inte standard. 
ST och TTS installerar vid behov eller då det krävs av kund. MI installerar det kunden kräver.  
   Prestandan ska vara klart definierad vid en upphandling, likaså speciella egenskaper som 
anses viktiga. Av ett modernt automatiserat övermaskineri kan man betrakta en lyftkapacitet 
på 300 kg inklusive råets egenvikt och en maxhastighet på 1,8 m/s som ett minimum. Man bör 
dessutom ställa krav på en lägsta hastighet, så låg att rörelse är svår att detektera. Alla företag 
anpassar sig efter de krav kunden ställer. 
   Det är ett plus om lägesenergin tas till vara då dynamisk bromsning genererar ström, men 
totalförbrukningen bör vara överordnad. Det bör därför ställas krav på att elförbrukningen 
redovisas. Det är intressant ur ett miljöperspektiv och likaså ett ekonomiskt. TW och ST tar 
till vara på den energi som genereras. De andra gör det inte.  
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4.2 Reglering 
   Det behövs inte ställas specifika krav på styrsystemens uppbyggnad förutsatt att en hög 
säkerhetsstandard har implementerats. Då branschen själv har valt att eftersträva en hög 
säkerhetsstandard räcker det med att hänvisa till att gällande standard följs. Däremot kan det 
finnas fog för att kräva låga responstider då systemets totala arkitektur har stor inverkan på 
den tid det tar mellan insignal och respons i en viss situation, som till exempel starta om 
systemet, ladda en cue, ladda en föreställning mm.  
   Systemet bör känna av vilken last respektive rå har och indikera detta så att operatören blir 
varse vilken last som hanteras. Risken för överlast undviks därmed redan vid riggning. TW 
har som standard att jämföra frekvensomriktarens strömförbrukning med värden från en 
sensor som känner av råets last, men alla företagen anpassar sina system till kundens krav.  
Då riskerna som följer med då ett rå överlastas är betydande är det rimligt att kräva av 
systemet att det kan hantera dessa risker och ge operatören nödvändig feedback. Det finns 
flera sätt att parera det, men det är viktigt att poängtera att om systemet automatiskt låser 
driften vid överlast måste det kunna hantera accelerationens inverkan på lasten utan att det 
slår ifrån. Annars blir systemet svårhanterbart. 
   Hur respektive företag har valt att uppnå en hög säkerhetsnivå är däremot inte lika intressant 
för användaren som att systemet har denna höga säkerhetsninvå. Det är viktigt att användaren 
på ett tidigt stadium kan använda utrustningen och därför bör en introduktionsutbildning ingå 
i köpet. Det är oerhört viktigt att operatören förstår riskerna med att använda utrustningen. En 
operatör måste därför utbildas för att minimera sannolikheten att systemet havererar på grund 
av felhantering. Denna utbildning kan med fördel påbörjas innan driftsättningen av det nya 
systemet. 
   Ett nödstopp måste ha högsta prioritet och i aktivt läge hindra andra manöverdon från att 
fungera. Det finns olika sorters stopp men ett stopp måste alltid ske under kontrollerade 
former. Systemet utsättas för väldigt stor påfrestning om last stoppas tvärt i maxhastighet. 
Därför måste man skilja på nödstopp och vanligt stopp vare sig det utlöses manuellt eller 
automatiskt. Ett vanligt stopp måste ha en rimlig sträcka för en kontrollerad negativ 
acceleration. Ett nödstopp ska slå till mycket snabbare men inte tvärt då det i sig skulle kunna 
orsaka en olycka. En återställning av ett nödstopp får inte starta det moment som kördes.  

4.3 Gränssnitt 
   Operatörspanelens utformning är viktig. Den ska vara tillförlitlig och ge tydlig bekräftelse 
på utfört kommando. Då blir den lättmanövrerad. Den blir det om den har mekaniska knappar 
grupperade efter funktion och som indikerar aktivt läge. En lampa som tänds ger tydligast 
indikation, men text och färg som ändras kan vara mer informativ. Gruppering sker bäst 
genom tydliga mellanrum men färg, form och linjer fungerar också bra. TW, ST och VA 
uppfyller dessa krav bra. Mekaniska manöverdon ger bättre bekräftelse än pekskärmar. 
Pekskärmen är däremot mer flexibel då virtuella knappar kan modifieras. Det är bara möjligt 
om mjukvaran tillåter det! En operatörspanel med pekskärm som huvudsakligt manöverdon 
där mjukvaran inte tillåter någon form av modifiering är en dålig lösning. Krav på säkerhet 
måste givetvis uppnås även om modifiering tillåts. MI är ensamma om att leverera olåst 
mjukvara som till fullo kan modifieras av kunden själv. Det ställer stora krav på kunden. De 
andra företagen gör modifieringar i samarbete med kund. 
   För att systemet ska vara pålitligt och tillgängligt i ett godtyckligt sammanhang krävs en 
viss feltolerans. Det är givetvis en svår balansgång när hårda säkerhetskrav ska uppfyllas. Det 
ska finnas en hängningslista som visar alla föreställningars hängningar och åtkomst till den 
ska vara möjlig vid alla tillfällen. Programmering av en cue ska kunna ske både innan och 
efter ett moment körts. Drifthistorik ska vara tillgänglig. Onödiga moment är tidsödande och 
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gör systemet svårmanövrerat. Det ska räcka att ange nödvändiga parametrar som definierar 
rörelsen och samtidigt se resterande. Det ska även vara möjligt att redigera de kalkylerade 
värdena. Då rå fysiskt låses samman ska det även gå att göra i mjukvaran, men inte begränsa 
mer än säkerheten kräver. Default inställningar ska gå att ändra. En rörelse ska kunna 
repeteras utan begränsningar i upprepning. Det ska vara möjligt att ladda och köra flera cues 
samtidigt som en annan utförs. Det är inte ovanligt att ett moment kräver visuell bekräftelse 
och därför måste laddas och köras separat. Menyer och menyalternativ med förklarande text 
gör systemet lättnavigerat. Kommandon som inte går att utföra ska inte vara valbara. De ska 
gå att aktivera först när funktionen är tillgänglig. Mjukvaran ska begränsa operatörens 
valmöjligheter så att fel kommando inte kan aktiveras. En balansgång krävs då systemets 
programmerbarhet påverkas negativt om dess säkerhetsfunktioner överdimensioneras.          
   Användaren ska ha direkt tillgång till en datalogg, delvis för att underlätta snabb felsökning, 
men framförallt för att underlätta ordinarie drift.  
   Modifierbara accessnivåer ska finnas så att en mindre erfaren operatör kan ges behörighet 
att hantera grundläggande funktioner på ett säkert sätt. För att undvika att fel görs oavsiktligt 
bör systemet kräva bekräftelse av operatören. Bekräftelse medför att operatören själv sållar 
bort oavsiktliga fel. Här måste emellertid en balansgång göras mellan säkerhet och 
manöverbarhet. Systemet måste göras säkert men får inte tyngas av överdrivna säkerhetskrav 
då det kommer resultera i ett slött och svårmanövrerat system.  
   Om en operatör, som saknar tillräcklig kunskap, kan göra fel som resulterar i skada när han 
tror sig göra rätt är systemet fel utformat. Systemet bör vara utformat så det är omöjligt att 
utföra kommandon som resulterar i fara.  
   Hos alla företag pågår en ständig utveckling av programvaran och flera av företagen 
demonstrerade ny programvara som snart skulle släppas. Många av kraven ovan tillgodoses 
redan av samtliga företagens mjukvaror. Alla företagen tillgodoser kundens krav, inom 
rimlighetens gränser. Då programvaran är central för hur operatören upplever systemet och 
vad det kan åstadkomma bör extra vikt läggas vid detta avsnitt då en kravspecifikation skapas. 
   Företagen bör uppmanas att redovisa vilka utbyggnadsmöjligheter som finns tillgängliga 
och som kan integreras i det system som installeras. Det kan gälla 3D-flygning, scenvagnar, 
undermaskineri mm. så att det kan tagas i beaktande vid val av system. 

5 Diskussion 
Detta kapitel reflekterar över valet av automatiserat övermaskineri. 
 
   När man ska automatisera en scenteknisk process i en föreställning på en teater är det oftast 
konstnärliga krav som ligger till grund. En scenograf kan ha en idé som kräver automation för 
att den ska kunna gestaltas. Kraven på synkronisering kan vara så stora att manuell lösning 
inte är möjlig eller så finns det helt enkelt inte tillräckligt med personal att utföra alla moment 
samtidigt – vilket inte är ovanligt i ett scenskifte. Då finns det ett mer eller mindre tydligt mål 
som man vill uppnå och systemets tekniska specifikationer dikteras av detta mål. Givetvis tas 
hänsyn till andra tungt vägande faktorer såsom arbetsmiljö och säkerhet då de konstnärliga 
kraven listas i en kravspecifikation. 
   När det gäller en fast installation så finns inte samma tydliga mål och därmed ökar behovet 
av planering. För att hitta rätt nivå krävs kunskap om de krav som kommer att ställas. Det 
finns ingen mening med att överdimensionera men det är viktigt att systemet inte blir 
begränsande. Det måste vara flexibelt om det ska möta framtidens utmaningar. Ett modernt 
automatiserat övermaskineri ska upplevas som en möjlighet, inte en begränsning. Dessa 
möjligheter ska förmedla en upplevelse till publiken.  
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   Förutom de tekniska specifikationerna kommer alltid upplevelsen att vara central när man 
diskuterar val av system. En operatör kommer att ställa andra krav än en artist men vissa krav 
kommer att vara gemensamma. Systemets ljudnivå får t ex inte vara så hög att den upplevs 
som störande. Arbetsmiljömässiga krav måste uppfyllas. 
   Smålands Musik och Teater ska erbjuda: ”de bästa förutsättningar, både konstnärligt och 
arbetsmiljömässigt, i en spännande och utvecklande miljö”, enligt Landstingets dokument: 
Kulturpolitiska vision 2008-2010. Ett modernt automatiserat övermaskineri är en förutsättning 
för en professionell teaterteknik. Det ger en bra arbetsmiljö för alla inblandade yrkesgrupper 
på scenen men framförallt konstnärlig frihet och kommer därför alltid i slutändan, direkt eller 
indirekt, att attrahera konstnärlig personal. 
 
 

 
Figur 37 Utdrag ur Landstingets Kulturpolitiska vision 2008 – 2010. 

 
  För att kunna välja rätt system är det nödvändigt att ta reda på vad man vill att det ska kunna 
utföra. Först då är det meningsfullt att jämföra olika system och sedan välja det system som 
bäst överrensstämmer med ens behov. Som första steg bör en kravanalys göras vilket senare 
kan resultera i en kravspecifikation inför en upphandling. Det är svårt och många gånger 
kostsamt att specialanpassa ett system i efterhand. Därför är det viktigt att tidigt ställa rätt 
krav på det system som ska installeras. 
  Kraven på en fast installation av ett automatiserat övermaskineri ska vara stora. Det ligger i 
sakens natur då det är en stor investering. Systemet ska fungera i många år framöver och 
användas i många olika föreställningar. Många krav ska tillgodoses – men man får aldrig 
glömma bort att det är de konstnärliga kraven som kommer att testa systemets gränser.  
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Ordlista 
automatisering. Att automatisera innebär att få någonting att gå av sig självt. Syftet kan vara 
att avlasta människan arbete och risker men också att höja effektiviteten och kvaliteten i en 
process. Automatisering tillämpas på alla mänskliga aktivitetsområden. 2009-05-26 
Nationalencyklopedin • Lång 
http://www.ne.se/lang/automatisering 
 
brytare, strömbrytare, inom elektrotekniken en allmän benämning på anordning avsedd att 
öppna och sluta en elektrisk strömkrets. Såväl mekaniska som elektroniskt baserade 
konstruktioner förekommer. (2009-05-11 Nationalencyklopedin • Lång/lang/brytare K) 
 
CAN, Controller-area network, är en fältbuss först designad för bilindustrin men används 
numera i många olika applikationer. Systemets olika delar kan kommunicera direkt istället för 
via huvuddatorn. Överföringshastigheter på upp till 1 Mbit är möjligt då avståndet är under 
40 m. (http://en.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network#Data_transmission) 
 
cue, är ett engelskt substantiv som används som benämning på stickreplik eller signal. Här 
används det som benämning på det inprogrammerade moment i mjukvaran som innehåller 
alla rörelser som ska aktiveras vid samma tillfälle. 
 
datakommunikation, överföring av data mellan två eller flera stationer (datorer, terminaler 
etc.). 
 
don, teknisk anordning (enklare) som fungerar som redskap eller verktyg. (2009-05-12 
Nationalencyklopedin • Kort/kort/don/1274403 K) 
 
dödmansgrepp, se säkerhetsgrepp, 
 
fältbuss, en samling industriella nätverksprotokoll som används inom automation och är 
standardiserade enligt fältbusstandarden IEC 61158. (http://en.wikipedia.org/wiki/Field_bus) 
 
givare, sensor, anordning för omvandling av ett värde av en fysikalisk storhet till ett värde av 
en annan storhet, t.ex. vikt till elektrisk spänning. Normalt sker omvandlingen av en 
godtycklig fysikalisk storhet till en elektrisk spänning, ström eller impedans. Skälet till detta 
är att en elektrisk storhet lätt kan omvandlas, signalbehandlas och överföras på stora avstånd.  
 
gränssnitt, eng. interface, i tekniska sammanhang en väldefinierad och formellt beskriven 
kontaktyta mellan två system eller enheter. Gränssnittet beskriver hur enheterna kan 
kommunicera, t.ex. hur signaler kan skickas på en uppsättning ledningar eller hur två 
programmoduler kan samarbeta. Ytterligare ett exempel är användargränssnitt, (graphical) 
user interface, som beskriver hur bilden på datorskärmen används för kommunikation med ett 
program i datorn. 
 
HMI, Human-Machine Interface, gränssnitt mellan människa och maskin. 
 
hårdvara, (eng. hardware) maskinvara, de delar av datorsystem som är fysiskt påtagliga i 
motsats till programvara (eng. software) som består av data. (2009-05-12 
Nationalencyklopedin • Lång/lang/hårdvara K) 
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operatörspanel, består av en skärm och ett antal manöverdon. (s.201, Modern 
Produktionsteknik del 2). 
 
Profibus, Process Fieldbuss, kan sägas vara Siemens öppna standard som går att använda 
med andra företags produkter. Den har en hög överföringshastighet på upp till 12 Mbit om 
avståndet är under 100 m. (http://en.wikipedia.org/wiki/Profibus) 
 
reglering (av reglera, av fr. régler 'ordna', 'reglera', av règle 'rättesnöre', 'norm', av 
likabetydande lat. re´gula), i tekniska sammanhang manuell eller automatisk styrning av t.ex. 
naturliga förlopp eller tekniska processer. (2009-05-12 Nationalencyklopedin • 
Lång/lang/reglering/291805 K) 
 
säkerhetsgrepp, även kallat dödmansgrepp, används vid järnvägar och spårvägar för att 
övervaka att föraren är aktionsberedd. En knapp e.d. på manöverdonet måste ständigt hållas 
intryckt vid körning, vilket gör att om föraren plötsligt skulle bli satt ur spel bromsas fordonet 
automatiskt. (2009-05-13 Nationalencyklopedin • Lång 
http://www.ne.se/lang/säkerhetsgrepp) 
 
reversering, omkastning av rotationsriktningen i maskineri, t.ex. valsverk eller fartygs 
propelleraxel, vilken kan uppnås genom att den primära drivkällan kan stoppas och sedan 
startas med omkastad rotationsriktning eller med backslag.  
(2009-05-15 Nationalencyklopedin • Lång 
http://www.ne.se/lang/reversering) 
 
rå, på segelfartyg rundhult av järn, stål eller trä, fäst vinkelrätt till en mast eller stång med en 
rack. Vissa rår är höj- och sänkbara och löper i ett rackspår på stångens framsida. Samma ord 
används av tradition på svenska teatrar som benämning på den höj och sänkbara stång som 
hänger parallellt med scenöppningen och som används till att hissa och sänka en kuliss. 
 
vinsch (eng. winch), spel, mekanisk anordning för att förflytta laster (gods) vertikalt eller 
horisontellt. Förflyttningen åstadkoms genom att en vajer eller kätting löper runt en roterande 
trumma (vals). Trumman drivs för hand eller med motor, antingen direkt eller via kuggväxel. 
Vid vertikal förflyttning kombineras vinschen ofta med spärr eller broms som 
säkerhetsanordning. (2009-05-11 Nationalencyklopedin • Lång/lang/vinsch K) 
 
övermaskineri (eng. upper machinery), är en direkt översättning av det engelska uttrycket 
och syftar på det mekaniska system ovanför scenen som används för att förflytta laster 
horisontellt på en teater.  
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Beställare 
Peter Johansson, Teknisk chef, Smålands Musik och Teater, 036-34 81 20,  
peter.johansson@smot.nu 
Handledare: Stefan Björklund, Linköpings Tekniska Högskola, 013-28 11 74, 
stefan.bjorklund@liu.se. 

Översiktlig beskrivning av projektet 

 Syfte och mål 
Ett nytt musik- och teaterhus byggs vid den nya Munksjöbron i centrala Jönköping. Dit 
ska Smålands Musik och Teater flytta sin verksamhet. Byggnaden kommer att innehålla 
ett flertal scener. En av dessa scener, Teaterscenen, ska utrustas med ett automatiserat 
råsystem. Det finns flera aktörer i Europa som tillhandahåller dylika system. Av dessa är 
SMoT i nuläget intresserade av fem stycken: 

 
• Theatertechnische Systeme, Tyskland 
• Stage Technologies, England 
• Trekwerk, Holland 
• Maquinas Iberica, Portugal 
• Visual Act, Sverige 
 
Med utgångspunkt i deras system och relevant litteratur ska arbetet identifiera och 
analysera de funktioner som styr valet av lösningar i ett modernt automatiserat 
övermaskineri. Fokus för detta arbete ska vara användaren och ovanstående företags 
konstruktionslösningar. Målet är att belysa vilka krav som bör ställas på ett modernt 
automatiserat övermaskineri. 

Leveranser 
Vecka 11 – projektplan och översiktlig tidplan levereras till beställaren och handledaren. 
Vecka 16 – pågående arbete och dokumentation visas för handledaren. 

Vecka 23 – preliminär uppsats levereras till handledaren. 
Vecka 24 – muntlig framställning av projektet hålls på SMoT. 

Vecka 25 – framläggning av examensarbete. 
Vecka 25 – examensuppsats levereras till beställare. 

Begränsningar 
Styrsystemets funktioner samt de mekaniska förutsättningar som krävs för att återkoppla 
nödvändiga signaler och på ett säkert sätt hantera övermaskineriets energiflöden. Val av 
lösning på respektive subfunktion som presenteras baseras på de olika företagens 
lösningar då en heltäckande belysning går utanför detta arbetes ramar. 
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Fasplan 

Före projektstart 
Möte med kund hålls då kunden redogör muntligt för kravspecifikation. Projektplan och 
översiktlig tidsplan skrivs och levereras av PA. Kunden ansvarar för att skaffa en 
kontaktperson på varje företag och förmedla till PA. Kunden gör en preliminär planering 
av studiebesöken tidsplanen läggs därefter så att studiebesöken inte hamnar för sent i 
projektet. Kunden levererar digitala ritningar. 

Under projektet 
Förberedelse av studiebesök.  
Studiebesök på teatrar och på företag som anordnas av kund genomförs.  

Kund, projektansvarig och handledare träffas. 
Problemformuleringar 

En generell beskrivning ett automatiserat övermaskiner görs.  
Med utgångspunkt i företagens lösningar bryts huvudfunktionen ner i subfunktioner.  

Varje subfunktion behandlas separat.  
Planering av skrivning, skapa mallar, m.m. 

Informationssökning genomförs med utgångspunkt i framkomna frågeställningar. 
Information och dokumentation om respektive system tillhandahålls av den kontaktperson 
som kunden förmedlar från respektive företag samt genom de studiebesök på teatrar och 
företag som anordnas av kund. 

Inhämtat material analyseras. 
Pågående arbete och dokumentation visas för handledaren. 

Skrivning av uppsats och teknisk rapport sker kontinuerligt. 

Efter projektet 
Framläggning av examensarbete. 
Leverans av examensarbete till kund. 

Muntlig redogörelse av projektet på SMoT. 
Efterstudie med uppföljning av resultat och använd tid utförs av PA och kund. 

Avsluta projektet. 
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Organisationsplan för hela projektet 
 

Organisationsplan 
Arbetet kommer att bedrivas tillsammans med kund och enskilt av PA med stöd från 
handledare. PA har ansvar för all dokumentation. Möten bokas kontinuerligt. Kontakt 
sker vid inbokade möten, via telefon och via mail. 

 
Figur 1. Projektorganisation 

 

Villkor för samarbetet mellan kund och projektansvarig 
Vi kommer gemensamt fram till när vi ska träffas på kontinuerlig basis.  

 

Definition av arbetsinnehåll och ansvar 
PA ansvarar för övergripande planering av projekt samt att dess mål nås.  
 

 
 

 
 

 
 

 

Beställare: 
MOMT 

 Peter Johansson 

Projektansvarig: 
Frederic Johansson 

Handledare: 
Stefan Björklund 
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Dokumentplan 
Dokument Ansvarig/ 

godkänns av 
Syfte Distribueras  

till 
Färdig- 
datum 

Kravspec. Kund/ 
PA 

Definierar kundens 
förväntningar 

PA 2009-02-20 

Projektplan PA/ 
kund och 
handledare 

Planering av projekt kund, 
handledare 

2009-03-16 

Tidplan PA/ 

kund och 
handledare 

Översiktlig tidsplanering kund, 
handledare 

2009-03-16 

Uppsats PA/ 
handledare 

Delmoment av 
examensarbetet 

handledare, 
kund 

2009-06-04 

Efterstudie PA Utvärdering kund, 
handledare 

2009-06-16 

Utbildningsplan 
 
PA söker relevant litteratur och information. Kunden ansvarar för studiebesök och står initialt 
för kontakten med företagen i 2.1. Kunden förmedlar en kontaktperson på respektive företag. 

Rapporteringsplan 
 

PA visar pågående arbete för handledaren v. 16. PA levererar preliminär uppsats till 
handledaren v. 23. PA och kund håller kontinuerlig kontakt.  

Mötesplan 
 
Möten kommer att hållas informellt, dvs. ingen dagordning och inga protokoll. Beslut om 
större förändring dokumenteras genom att projektplanen uppdateras och godkännes av alla. 

 

Resursplan 

Personer 
Examensarbetet utförs av Frederic Johansson. 
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Material 
Information om de specifika styrssystemen förmedlas av en kontaktperson på respektive 
företag. Kunden ansvarar för att skaffa och förmedla dessa kontakter till PA. Övrig 
information införskaffas av PA. 

Lokaler 
Arbetet kommer mestadels att ske på Linköpings Universitet bl.a. Universitetsbiblioteket, 
delvis på Smålands Musik och Teater, men en del av arbetet kommer även att utföras vid 
studiebesök på teatrar och företag listade i 2.1 ovan. 

Ekonomi 
SMoT står för alla utgifter i samband med studiebesöken: resor, kost, logi mm. 

Milstolpar och beslutspunkter 

Milstolpar 
Nr Beskrivning Datum 

1.  Kravspecifikationen är klar 2009-02-20 

2.  Projektplan och tidplan klar 2009-03-12 

3.  Statusrapport, pågående arbete och dokumentation visas för handledaren 2009-04-16 

4.  Används ej - 

5.  Preliminär uppsats levereras till handledaren. 2009-06-04 

6.  Slutleverans genomförd. Efterstudie klar. 2009-06-16 

 

Beslutspunkter 
Nr Beskrivning Datum 
0 Godkännande av examensarbete, beslut att starta förstudie 2009-02-06 

1 Godkännande av kravspecifikation, beslut att starta förberedelsefasen 2009-02-20 

2 Godkännande av projektplanering, beslut att starta utförandefasen 2009-03-16 

3 Godkännande av pågående arbete, beslut att fortsätta utförandefasen 2009-04-16 

4 Används ej - 

5 Godkännande av uppsats beslut att lägga fram och leverans till kund. 2009-06-05 

6 Godkännande av framläggning och leverans, beslut att avsluta projekt. 2009-06-16 
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Nr 

Aktivitet Beskrivning Beräknad 
tid tim 

1.  Kravspecifikation Beställare redogör muntligt för kravspec. 2 

2.  Projektplan Projektplan utarbetas och godkänns av kund 4 

3.  Tidplan Tidplan utarbetas och godkänns av kund 2 

4.  Förberedelse Problemformulering, studiebesök, framläggning mm 64 

5.  Planera uppsats Syfte, metod, skapa mall 8 

6.  Informationssökning Info från företag listade i 2.1, www. 8 

7.  Litteratursökning Hitta relevant litteratur 8 

8.  Läsning Läs litteraturen och info om styrsystemen 40 

9.  Studiebesök Studiebesök på teatrar och företag listade i 2.1 80 

10.  Sammanställning Sammanställ och sovra information. 40 

11.  Analys Informationen analyseras och resultat dokumenteras. 40 

12.  Skrivning Uppsats och teknisk rapport skrivs. 80 

13.  Framläggning Uppsatsen läggs fram. 4 

14.  Leverens till kund Teknisk rapport levereras, muntlig framställning 4 

15.  Efterstudie Uppföljning av plan, resultat och använd tid. 2 

16.  Avsluta projektet Sker i samband med efterstudie. 2 

Tidplan 
Se bilaga 1 – tidplan 

Förändringsplan 
Om behov av att revidera planering uppstår tas beslut om förändring av PA i samråd med 
kund och handledare. 

Kvalitetsplan 

Granskningar 
Beslutspunkt 2: Projektplanering och tidplan godkänns av kund och  handledare.                                        

Beslutspunkt 3: Pågående arbete godkänns av handledare.  
Beslutspunkt 5: Handledare godkänner färdig uppsats. 
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Prioriteringar 
Första prioritet är att färdigställa uppsatsen och den tekniska rapporten inom utsatt tid. 

Projektavslut 
PA lägger först fram sitt examensarbete på universitetet och levererar sedan den tekniska 
rapporten till SMoT varpå en muntlig föredragning hålls. Projektet avslutas med en 
efterstudie som görs av PA och kund efter att PA lagt fram sitt examensarbete och levererat 
en uppsats till beställaren.  

Referenser 
Publicerade källor 
Projektmodellen LIPS (2008), Tomas Svensson, Christian Krysander. Version 1.4, BOKAB. 

 

Elektroniska källor 

http://www.ttssyke.de/43/Start.html 

http://www.stagetech.com/ 

http://85.92.147.51/~trekwerk/pages/en/trekwerk.php 

http://www.maquinasiberica.com/1059.aspx 

http://www.visualact.net/ 

 

Personlig kommunikation 
Stefan Björklund, Peter Johansson 
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Bilaga 1 Tidsplan 
 

AKTIVITETER TID TIDPLAN, veckonummer 
Nr Beskrivning H 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   
1 kravspecifikation 2     2                           2 
2 projektplan 4           4                     4 
3 tidplan 2           2                     2 
4 förberedelse 64             32               16 16 64 
5 planera uppsats 8                       8         8 
6 informationssökning 8             8                   8 
7 litteratursökning 8                   8             8 
8 läsning 40               12   20 8           40 
9 studiebesök 80               24 40   16           80 

10 sammanställning 40                   8 16 16         40 
11 analys 40                         24 16     40 
12 skrivning 80                       12 16 24 20 8 80 
13 framläggning 4                               4 4 
14 leverens till kund 4                               4 4 
15 efterstudie 2                               2 2 
16 avsluta projekt 2                               2 2 
17 projektmöten 20               4   4   4     4 4 20 
18 milstolpe 1       fr                             
19 milstolpe 2             må                       
20 milstolpe 3                      to             
21 milstolpe 5                               må     
22 milstolpe 6                                 on   
23 beslutspunkt 0   fr                                 
24 beslutspunkt 1       fr                             
25 beslutspunkt 2               må                     
26 beslutspunkt 3                       to             
27 beslutspunkt 5                               on     
28 beslutspunkt 6                                 fr   

  Summa antal timmar: 408 0 0 2 0 0 6 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40   

Tidplan enligt LIPS. Sista versionen. Sommaruppehållet infogades aldrig i tidplanen. 

 
 


