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Resume 
I den moderne verden bruger mennesket store mængder af tid indendøre. Dette giver 
problemer når indendørsbelysningen ikke er ordenlig. Moderne belysningsteknologier bliver 
udbudt i varm hvide og kold hvide udgaver. På grund af forskel i mængden af blåt lys virker 
den ene beroligende til afslapning, og den anden opkvikkende til produktivitet. Når 
forbrugeren køber lamper til sine lokaler ‘låser’ de lokalerne fast til enten at være optimeret 
produktivitet eller afslapning. 
For at forbedre denne situation er en lampe blevet produceret, som over døgnet skifter i 
farvetemperatur tilpasset brugerens ønsker og døgnrytme. På denne måde kan der tilbydes 
koldt hvidt opkvikkende lys i dagstimerne, og behageligt varmt hvidt ved sengetid. 
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Indledning 

Temaet til denne rapport er ‘Danmark med overskud’ med projektoplæg 4: teknologi og 
fremtiden. Problemet der er valgt at arbejde med er arbejdsmiljø.  

I det moderne samfund bruger store dele af befolkningen størstedelen af deres tid 
indendørs. Skoleundervisning såvel som kontorjob kombineret med formindsket interesse for 
udendørs hobbyer og aktiviteter resulterer i mennesker som hovedsageligt befinder sig 
indenfor og sjældent bevæger sig udenfor i længere tid. Det er af gode grunde vigtigt for 
individet såvel dets vedkommende at miljøerne som de befinder sig i er både sunde og 
behagelige. Kvaliteten af miljøet kan være afhænge af ting som ergonomisk komfort, 
temperatur, lugt og lys. Hvis miljøerne ikke er ordentligt tilpasset mennesket kan dette 
påvirke deres livskvalitet og hindre deres produktivitet.  

Nøgleproblemet er: Indendørs-miljøer påvirker mennesker negativt. 
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Problemtræ 
Herunder er et problemtræ der afgrænser problemet. Det afgrænsede område, er markeret 
med orange. Det afgrænsede område er valgt på baggrund af specifik interesse grundet 
personlig oplevelse. 

 
Figur 1 Problemtræ 
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Problemformulering 
I forbindelse med indendørsmiljø er det et problem, at ophold i almindelig 
indendørsbelysning er ubehageligt for mennesker. Dette medfører et tab af produktivitet hos 
de påvirkede. 
 
For at belyse problemet rejses følgende spørgsmål: 

● Hvilke former for indendørs belysning er i brug og har været i brug? 
● Hvad er fordelene og ulemperne ved disse former for belysning? 
● Hvordan opfatter mennesker lys? 
● Hvilke faktorer inden for belysning kan have negativ effekt på mennesket? 
● Hvordan påvirker farvetemperatur og lysintensitet mennesket? 
● I hvor stor grad påvirker dårlig belysning mennesker? 
● Hvordan kan et produkt laves som gør indendørsbelysning behageligt? 

 

Tidsplan 
Tidsplan kan findes i bilag 2 
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1. Problembehandling 

1.1 Introduktion til øjet 
Størstedelen af jordens fauna, inkluderende mennesker har øjne. Disse er sanseorganer 
som opfanger et spektrum af elektromagnetisk stråling reflekteret eller udsendt fra 
omverdenen. For mennesket ligger øjets sensitive område, det synlige spektrum fra 390 nm 
til 700 nm. Disse sanseinput behandles i hjernen, hvor de giver en visuel opfattelse af 
omverdenen. 
 
Opfattelse af lys foregår på øjets nethinde bagerst i øjet. På nethinden sidder en stor 
mængde fotoreceptorer som modtager lyset, og konverterer det til elektriske impulser. 
Overordnet findes to slags receptorer, tappe og stave. Stave opfatter ikke farve, mens tappe 
gør. Stavene er betydelig mere sensitive end tappene, er af meget større antal med 120 
millioner mod 6-7 millioner, og er placeret længere ude på nethinden. Dette gør dem specielt 
brugbare i situationer med lavt lys. Tappene består af tre forskellige underkategorier, røde, 
grønne og blå, som hver fanger deres respektive farve. Tappene fordeler sig i forholdet 64% 
røde, 32% grønne, og 2% blå. Mens der er betydeligt færre blå tappe, bliver dette delvist 
kompenseret for ved højere sensitivitet. I hjernen fortolkes forskellig stimulering af tappene 
som farvevarianter. En tilstedeværelse af rent rødt lys uden andet ser rødt ud. 
Tilstedeværelse af både rød og grøn giver en variation af gul. Hvis alle tre slags tappe 
stimuleres med rødt, grønt og blåt lys, opfattes lyset som hvidt. Til sidst fortolkes alle disse 
millioner af signaler i hjernen til et billede.1 
 

  

1 ASU School of Life Sciences /// Georgia State University, 2016 

Figur 2 Tappe og staves opfattelse af lys, ASU School of Life 
Sciences 
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1.2 Lys’ påvirkning af mennesker 
Der er mange faktorer ved lys som kan påvirke mennesker negativt. ‘Dårligt’ lys kan gøre 
folk trætte, gøre det svært for dem at se, og give hovedpine og andet ubekvemhed. 

1.2.1 Intensitet og uniformitet 
Arbejdstilsynet har i danmark fremstillet regler for lyset på arbejdspladser. Det er et krav at 
rummets fokusemne bliver belyst med en minimum intensitet. Hvis lyset er for lavt bliver øjet 
hurtigt træt. Det er også et krav at lyset skal fylde rummet blødt. Et udtryk som bliver omtalt 
meget her er blænding.  
Øjet tilpasser sig naturligt til lysmiljøet det befinder sig i. Dette betyder, at så længe lyset ikke 
er for svagt, kan øjet normalt fint tilpasse sig det. Problemer opstår dog når der er stor 
forskel mellem det lyseste og det mørkeste som øjet ser. Hvis øjet er tilvænnet et lyst rum, 
men kigger på noget mørkt kan det være svært at se detaljer. Hvis øjet er tilvænnet et 
mørkere rum med punkter af skarpt lys, som en uskærmet lampe, eller en skarp refleksion, 
bliver øjet blændet, og kan igen ikke se detaljer ordentligt. Dette giver også en ‘skæren’ i 
øjnene. 2 
 

1.2.2 Flimmer 
Et problem hos nogle elektriske lyskilder er flimmer. Dette kan ske på flere måder alt efter 
lyskilden. Hvis kilden danner lys efter vekselstrømmen på elnettet som i europa er ved 50 
hZ, er der to punkter i hver cyklus hvor ingen strøm flyder, og dermed nedsat eller ingen lys. 
Flimmeren er af denne grund ved frekvenser som er multiplum af 50 hZ. 
Mennesket er mest sensitivt til flimmer i frekvenserne 10-25 hZ. Her kan det forårsage 
øjensmerte, hovedpine og ubehag, og visse sygdomme som fotosensitiv epilepsi kan 
aktiveres. Ved 50 hZ bemærker de færreste svag flimmer og over 120 hZ er flimmer ikke 
synligt. Dette skyldes at øjet ikke når at opfatte manglen på lys. 
Kun ældre og meget billigt producerede lyskilder flimrer ved synligt lave frekvenser. Mange 
nyere lyskilder flimrer ved langt højere frekvenser, og problemet er derfor blevet mindre over 
tid.3 
  

2 Arbejdstilsynet, 2016 
3 Canadian centre for occupational health and safety, 2013 
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1.2.3 Farvetemperatur 
En påvirkende faktor ved hvidt lys er dets farvetemperatur. Udtrykket kommer fra 
varmestråling, hvor metaller udsender stråling af kortere bølgelængder jo højere deres 
temperatur er. Højere farvetemperatur betyder mere lys med kortere bølgelængde. Dette får 
lyset til at se mere blåligt ud, hvilket lidt uintuitivt kaldes for et ‘koldt hvidt’ lys.  
 
Koldt hvidt lys kan virke ubehageligt for øjet, specielt hvis lyset pludselig opstår. Dette 
skyldes at koldt hvidt lys opfattes stærkere end varmt hvidt ved samme reelle intensitet. 
Det er i dag kendt, at mennesket ikke kun ser lys, men at det også påvirkes indirekte. Dette 
kendes på engelsk under udtrykket ‘Melanopic vision’. I øjet dannes stoffet melatonin, som 
står for at regulere menneskets døgnrytme. Ved tilstædeværelsen af melatonin bliver 
mennesket afslappet, døsig og træt. Dannelsen af melatonin blokeres af blåt lys ved 
bølgelængder omkring 464 nm. På samme tid aktiverer såkaldte ganglie-celler i øjnene 
nerveceller som hjælper på vågenhed og hæmmer andre som er søvndyssende. Dette har 
tidligere i menneskets udvikling givet god mening, da sollys har en farvetemperatur på 
6500K og indeholder større mængder blåt lys. Dette resulterede i vågenhed om dagen, og 
træthed om natten. I nutiden har dette dog flere uheldige effekter. Varm hvid 
indendørsbelysning kan mangle blåt lys, hvilket ikke hindrer produktionen af melatonin. 
Kombineret med andre faktorer som ‘tung’ luft med lavt iltindhold kan dette resultere i 
træthed og nedsat produktivitet. 4 
 
Mangel på melatonin kan også have negativ effekt i de forkerte situationer. Computere, 
smartphones og anden elektronik med skærme udsender en høj mængde blåt lys. Sammen 
med andet koldt hvidt lys, er dette upraktisk om aftenen, da fraværet af melatonin og 
stimuleringen holder mennesket vågen. Resultatet er mangel på søvn og potentiel 
påvirkning af døgnrytmen.  
Det er blevet fundet at forlænget udsættelse for lys med høj farvetemperatur resulterer i 
nedsat søvnkvalitet. Dette viser sig både som mindre dyb søvn, mindre søvn eller ligefrem 
søvnløshed.5 
I et studie fra 1999 blev det fundet at effekten af farvetemperatur på træthed og lignende 
havde stor betydning sammenlignet med andre faktorer som intensitet.6 

  

4 Videnskab.dk // Rasmus Kragh Jakobsen, 2013   /// Luxreview.com, 2016 
5 Kyushu University via PubMed.gov, 2005 
6 Matsushita Electric Works via PubMed.gov, 1999 
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1.3 Typer af lamper 
For at opnå forståelse for nutidens muligheder inden for elektrisk belysning, undersøges de 
tre nuværende mest udbredte lyskilder. 

1.3.1 Glødelampe 
 
Glødelampen er en af de ældste lyskilder, med rødder tilbage i 1800-
tallet, og den næstmest brugte lyskilde på verdensplan. Lampen 
fungerer ved at strøm løber gennem en specialdesignet modstand, en 
glødetråd. Energi konverteres i tråden til varmeenergi, som igen 
radierer som elektromagnetisk stråling. Fordi glødetråden varmer op til 
omkring 3000 C, er en del af strålingen i det synlige spektrum. 
 
Glødelamper har en del fordele. De er simple at producere, og bruger 
ikke nogen farlige materialer. Udover det har de et fuldt lysspektrum, 
som formindskes mod kortere bølgelængder. Dette giver rige farver, og 
formindsket blåt lys. Glødepæren er også uafhængig af veksel- eller 
jævnstrøm. Fordi lyset er fra et varmt legeme er flimmer i lyset også 
minimalt. 
 
Den største ulempe ved glødepæren er dens effektivitet. Kun 10% af 
lampens brugte strøm bliver til lys. Resten bliver til varme På grund af ineffektiviteten har eu 
i 2012 indført forbud mod produktion og import af glødepærer til rumbelysning, og siden 
2016 til alle formål. 
En anden ulempe er lampens relativt lave levetid. Fordi tynde strenge af metal opvarmes til 
så høje temperaturer er de skrøbelige, og kan let smelte over, og dermed brænde ud. 
 
Glødepæren kommer i temperaturer mellem 
2700K og 5000K, og i nærmest alle 
størrelser. Højere temperaturer er ikke 
mulige da glødetrådens materiale ville 
smelte. 
7 
  

7 Edison Tech Center, 2013 

Figur 3 En glødepære, 
WikiMedia Commons 

Figur 4 Spektrum for en Philips soft white glødepære, 
Popular Mechanics 
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1.3.2 Lysstofrøret 
 
Lysstofrøret blev i 1930’erne kommercielt tilgængeligt, 
og har siden da vokset sig til den mest brugte lyskilde 
i verdenen. Lysstofrøret findes i mange forskellige 
former og slags. Grundlæggende kan de splittes i to 
kategorier; Kold katode og varm katode. Kold katode 
bruges oftest til dekorative formål (eksempelvis 
neonrør), mens varm katode bruges til alm belysning. 
Elsparepæren er et varm katode lysstofrør i kompakt 

form som passer ind i samme former som den 
almindelige glødepære. Lysstofrøret fungerer ved at 
gassen i røret ioniseres ved at elektroner rejser fra 
den ene ende af røret til den anden. gassen, som består af ædelgasser og kviksølvdampe, 
exciteres og udsender ultraviolet stråling. 
Indersiden af lysstofrøret er dækket af et lag fosfor. Dette absorberer uv lyset, og udsender 
det igen som synligt lys gennem fluorescens.  
 
Lysstofrøret har den primære fordel, at det er meget energieffektivt. Lysstofrøret er omtrent 5 
gange mere effektivt i lumen pr watt, sammenlignet med glødepæren. Lysstofrøret har også 
en betydeligt længere levetid. Disse to faktorer gør det meget attraktivt i situationer, hvor 
lyset er tændt i lang tid. På grund af mulighed for variation af fosforen, kan rør fås i nærmest 
alle farver. 
 
Der er dog også nogle negative sider ved lysstofrøret. Produktion af lysstofrør er betydeligt 
mere kompliceret. For at drive røret kræves en forkobling, som i dag normalt er elektronisk. 
Lysstofrøret udsender i nogen grad specifikke bølgelængder af lys, i stedet for et bredt 
spektrum. Dette giver dårligere farvegengivelse. Gamle lysstofrør flimrede også i stor grad. 
Dette er dog fikset i nyere.8 
 
 
 
  

8  Edison Tech Center, 2013 

Figur 5 En almindelig sparepære, WikiMedia 
Commons 

Figur 6 Spektrum for en Philips energy saver soft white 
sparepære, Popular Mechanics 
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1.3.3 LED 
LED lampen er den nyeste bredt brugte lyskilde. LED lampen blev 
kommercielt tilgængelig i 1960, og har siden da været i brug som 
indikatorlamper. Først i de senere år er LED teknologien blevet udviklet til 
at kunne levere nok lys til brug som rumbelysning. LED (Light Emitting 
diode) bygger på elektroluminescens, hvor en halvleder begynder at lyse 
når strøm passerer gennem det.  
Fordelen med LED belysning, er at det er meget skalerbart, da de kan 
drives i små størrelser og med lav strøm. LED’er er også meget 
energieffektive med en lumen pr watt som kan matche eller overskride 
lysstofrørets. LED’er kommer også i alle regnbuens farver. 
LED’er har dog også nogle negativer. Teknologien bag er betydeligt mere 

avanceret end eksempelvis glødepærens, så der er mere der kan gå galt. 
LED’er er meget mere sensitive over for temperatur end andre 
teknologier, så de skal køles hvis drevet ved høj strøm. 
Enkelte LED chips lyser optimalt på spændinger omkring 3v, og da de er dioder kører de på 
jævnstrøm. Dette betyder at de ikke uden videre kan køre direkte på strøm fra lysnettet. LED 
pærer har derfor indbyggede strømforsyninger. Kvaliteten og designet af denne kan have 
stor betydning for om lampen flimrer, og i så fald 
hvor meget. Simple forsyninger uden udblødning 
resulterer i synlig flimmer ved 50 eller 100 hZ. 
Brugen af strømforsyning betyder også at de, 
medmindre designet til det, ikke fungerer med for 
eksempel lysdæmpere.9  

1.3 Reel problematik 
Mens der er megen data på hvilken effekt dårlig lys 
kan have, er der ikke store mængder af statistik på 
hvor mange påvirkes af dårlig belysning. 
Forskningscenter for arbejdsmiljø udgav i 2006 en pjece der viste at omkring 14% af 
arbejdere er udsat for dårlig belysning på deres arbejde. 10 
Det viste sig ikke umiddelbart muligt at finde statistikker på dårligt lys i hjemmet. Til gengæld 
er der statistikker på konsekvenserne af det. Ifølge søvnforskeren Poul Jennum, lider 
mellem 10-20% af den voksne danske befolkning af kronisk søvnløshed, mens 40% har haft 
problemer med søvn. Dette er tal som er vokset betydeligt gennem årene. I amerika er 
mængden af folk som sover mindre end 6 timer om natten er vokset fra 3 til 30% over de 
seneste 50 år. Mens en del af dette kan skyldes den voksende brug af elektronik, formodes 
en del af skylden også at ligge på skiftet fra glødepærer til sparepærer, og LED belysning.11 

9 Edison Tech Center, 2013 
10 Arbejdsmiljøinstituttet, 2006 
11 Videnskab.dk // Rasmus Kragh Jakobsen, 2013  

Figur 8 Spektrum for en Philips ambientLED LED 
pære, Popular Mechanics 

Figur 7 En LED pære, 
WikiMedia Commons 
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2. Ideudvikling 
På baggrund af problembehandlingen udledes et mere konkret problem. 
I privaten stilles forbrugeren et valg. De kan vælge at udstyre deres lokaler med enten kold 
hvidt eller varmt hvidt lys. Valget er her af speciel stor betydning, da det er hvor størstedelen 
af befolkningen befinder sig om aftenen og natten. Hvis forbrugeren vælger varmt hvidt har 
de større tendens til træthed, og bliver mindre produktive ved fritidsinteresser, og for 
eksempel lektier hos børn og unge. Hvis forbrugeren i stedet vælger koldt hvidt lys, risikerer 
de at forværre deres nattesøvn. Det konkrete problem som forsøges behandlet er derfor 
belysning i privathjemmet, hvor lokalers belysning enten ikke tillader fuld produktivitet eller 
fuld afslapning. 

2.1 Målgruppeanalyse 
Målgruppen dækker over et relativt bredt spektrum af mennesker. Da kulturelle normer og 
værdier kan have betydning for problemstillingen, indsnævres målgruppen i første omgang 
til danskere. Størstedelen af alle danskere bruger tid indendørs i deres hjem omkring og 
efter mørkets frembrud. Ingen specifik folkegruppe kan derfor isoleres. Da konsekvensen af 
problemstillingen er nedsat produktivitet kræver det for målgruppen en bevidsthed om dette, 
og et ønske om at forbedre det. Dette udelukker i større grad mange børn og unge. Desuden 
skal målgruppen også skal have en vis købekraft, hvilken også er formindsket ved denne 
gruppe. Det vil her give mere mening at sælge til barnet- eller den unges forældre eller 
værger. For at sætte en specifik nedre alder, vælges myndighedsalderen 18. Dette bør dog 
betragtes noget løst, da der her er et overlap afhængigt af individets udviklingsmæssige og 
finansielle status. Den øvre alder kan også skæres ned til omkring 67, pensionsalderen. 
Dette gøres delvist grundet problemafgrænsningen, da der ikke i lige så stor en grad kræves 
produktivitet af folk uden for arbejde eller uddannelse, delvist da ældre folk i betydeligt større 
grad kræver brugervenlighed af produktet. 
 
Målgruppen bliver altså danske mænd og kvinder i alderen 18-69. 
En så bred målgruppe sætter nogle forventninger til et produkt: Det skal være økonomisk 
kompetitivt. Jo billigere et produkt, jo flere potentielle købere. Det skal være brugervenligt, 
da den brede skare ikke alle deler specielle kompetencer. Den almindelige forbruger lægger 
også vægt på produktets sikkerhed, da de af gode grunde ikke ønsker at skade på deres 
produkt, ejendom eller person. 
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2.2 Krav 
Produktet skal på baggrund af af de forrige kapitler opfylde følgende krav: 

● Skal afhjælpe problemerne ved brug af almindelig indendørsbelysning. 
● Skal være brugervenligt. 
● Skal være sikkert at bruge. 
● Skal være tilgængeligt for den almindelige forbruger. 
● Må ikke være irriterende eller skadeligt for brugerens syn 

 
Produktet skal løse, eller forbedre problematikken opstillet i problemtræet. Det skal altså 
være modvirke den ubehag som udsættelse for ‘dårligt’ lys kan have. På samme tid må det 
ikke introducere andre problemer. Da målgruppen er den almindelige forbruger, må 
produktet ikke kræve høje tekniske kompetencer, og skal være let tilgængeligt at 
implementere, både økonomisk og angående opsætning. Det må ikke være farligt for 
brugeren eller dennes ejendom.  

2.3 Produktideer 
Idegeneration fandt umiddelbart sted på to forskellige koncepter udledt af en verbal 
brainstorm. Første, at transportere udendørslys indendøre, anden at have et elektronisk 
styret lys tilpasset til udendørs belysning. De to generelle koncepter sammenlignes: 
 

Ide: Transport af lys Elektronisk styret lys 

Koncept Lys fra solen afbøjes med spejle og 
eller linser ind i lokaler for at bringe 
naturlig belysning stærkere ind end 
almindelige vinduer. 

En elektrisk lampe styres til delvist at 
matche sit lys efter solens.  

Fordele  - Giver fuldspektrum belysning 
 - Kun mekaniske sikkerhedshensyn. 

 - Uafhængig af udendørsbelysning 
 - Kan bruges efter mørkets frembrud 
 - Kræver ikke megen hvis nogen 
installation 

Ulemper  - Fuldstændig afhængig af udendørs 
lys.  
 - Virker ikke hvis stærkt overskyet. 
 - Giver kun lys når solen er oppe 
 - Meget kort belysningstid om vinteren. 
 - Kræver muligvis betydelig ombygning 
ved installation 

 - Kan være svært at matche udendørs 
lys 
 - Elektriske sikkerhedshensyn 
 

Værksted Smed Elektronik 

Maskiner / 
Udstyr 

Pladeklipper 
Metalsav 
Svejseapperat 

Loddeapperat 
Håndværktøj 
3D printer 
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Figur 9 Tegning af 
E27 lampe 

etc 

Materialer Metal 
Glas / Spejl 
Plast 

Arduino 
LED Lamper 
Andet lavstrømselektronik 
Printerplast 
Loddetin 

Viden Linser / Afbøjning 
Fysik-forståelse af lys 

Programmering 
Viden om brugt hardware 
Lysopfattelse 

 
På baggrund af personlige kompetencer og betydelige ulemper ved første koncept, blev 
elektronisk styret lys valgt som konceptet der arbejdes videre med.  

2.4 Idevalg 
To store overvejelser blev gjort i udviklingen af det fulde produktkoncept, nemlig produktets 
funktionelle form, og grundlaget for lysets farvetemperatur. Disse overvejelser havde hver to 
modstridende tilgange. For at veje de forskellige ideer mod hinanden blev SWOT skemaer 
opstillet. 

Funktionel form 
Elektrisk lys kommer i mange former. De to former som blev overvejet til produktet var den 
almindelige E27 fatningslampe, og et design mindende om en arkitektlampe. SWOT 
opstilles: 
E27 

Styrker 
- Flere 
brugsmuligheder 

Svagheder 
- Begrænsninger for størrelse 
- Konfiguration kræver ekstra hardware 

Muligheder 
- Større 
potentielt 
marked 

Trusler 
- Farer associeret med lysnet 
vekselstrøm 
- Større afstand - højere krav til 
hardware 
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Arkitektlampe 

Styrker 
- Ubegrænset form 
- Lyskilde tæt på belyst emne 

Svagheder 
- Mere begrænsede 
brugsmuligheder og 
mindre marked 

Muligheder 
- Kan sluttes direkte til 
computer 
- Større elektrisk sikkerhed 

Trusler 
- Nye tilføjede strukturelle 
krav 

 
Ideen med et regulerbart lys blev først tænkt som en direkte erstatning for den almindelige 
E27 elspare- eller glødepære. Da denne form er meget generel har lampen bred mulighed 
for brug i forskellige situationer, hvilket giver adgang til et større marked. Brug af denne form 
har dog også en række problemer. Først og fremmest betyder dette at der skal arbejdes 
med vekselstrøm ved 240v. Dette introducerer en række risici, både ved udvikling, test og 
senere brug. Disse inkluderer risiko for livsfarlig stød, kortslutninger som i værste fald kan 
lede til brand, og større risiko for skade af komponenter. En anden uheldig sideeffekt er 
afstanden fra lyset til emnet som belyses.  
Afstandskvadratloven, på engelsk kendt som ‘inverse square law’, siger at intensiteten af en 
strålingskilde falder med kvadratet til afstanden. Dette betyder, at der skal eksponentielt 
mere energi til at oplyse en flade med en lige så høj intensitet. Da produktet meget muligt 
skal kunne indstilles, opstår også her et problem, da der ikke umiddelbart er nogen mulighed 
for tilslutning, medmindre dette specifikt tilføjes i form af en usb port, bluetooth eller wifi 
modul. 
 
Som alternativ blev en ide opstillet. I stedet for E27 form, kunne lyset laves svagt i stil med 
en arkitektlampe. På denne måde kan lyset bringes så tæt på emnet som brugeren finder 
behageligt. Dette eliminerer afstandsproblemet. Fordi fatningen ikke længere er et krav, kan 
lampen forbindes til andre strømkilder med lavere spænding, eksempelvis 5v gennem USB. 
Dette giver også mulighed for konfiguration med en computer over usb. Denne form 
medfører problemerne færre brugsmuligheder, da den kun kan stå på bordet, og de 
strukturelle udfordringer ved en lampe med bevægelige dele. Da E27 lampe-løsningens 
problemer er betydeligt større end disse, vælges denne løsning. 
  

Figur 10 Tegning af 'arkitektlampe' 
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Grundlag for farvetemperatur 
Lyset fra lampen skal igennem døgnet skifte i farvetemperatur. Hvordan dette kan gøres er 
der flere muligheder for. Lampen kunne efterligne solens bane, eller indstilles i en fast cyklus 
af brugeren. SWOT opstilles: 
Solbaseret 

Styrker 
- Mere ‘naturligt’, passer til udendørs miljø 
- Lille til ingen reel brugerkonfiguration 

Svagheder 
- Låst til solens rytme. Specielt et problem for 
polnære lokationer. 

Muligheder 
- Ændre på grundlag etableret i moderne 
døgnrytme 

Trusler 
- Kræver bevidsthed om lampens placering 
på jorden, og præcis dato. 
- Skal beregnes med avanceret algoritme, 
eller med store tabeller. 

 
Brugerindstillet 

Styrker 
- Tillader både senere og tidligere tidspunkter 
for skift.  
- Kan tilpasses individets dagsrytme 
- Virker ens igennem året. 

Svagheder 
- Kræver bevidsthed fra brugers side omkring 
deres døgnrytme 
- Mere konfigurationsarbejde for brugeren 

Muligheder 
- Brugbart for folk med alternative døgnrytmer 
- Kan subtilt påvirke brugeren til at forbedre 
deres døgnrytme - efter eget valg. 

Trusler 
- Kan misbruges ved forkert indstilling 

 
På samme måde som formen blev lampen originalt tænkt som indstillet efter solen. Dette 
ville give en let tilgængelig og forståelig reference for lyset. På denne måde skal brugeren 
ikke tage holdning til opsætningen af lampen. Den virker bare. Mens der ikke er nogen 
sikkerhed for betydningen af dette, ville lysets rytme tilpasset solen også minde mere om det 
vores forfædre blev tilpasset. Fastlåsningen til solrytmen er dog på mange punkter også 
negativt. Størstedelen af mennesker er i dag vågne og produktivt engagerede efter 
solnedgang. Dette tillader lampen ikke. Specielt ved steder tæt på polerne er dette et 
problem, hvor der om vinteren er meget lange nætter, og om sommeren meget korte. Denne 
form for opsætning kræver også at lampen kender til brugerens placering, og præcise dato. 
Ud fra dette skal solens placering også beregnes, hvilket kan vise sig stærkt kompliceret, 
eller meget pladskrævende efter tilgang til problemet. 
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Som alternativ til dette blev en brugerindstillet løsning overvejet. På denne måde skulle 
brugeren selv indtaste tidspunkt for skift, og hvor langt dette skulle tage. Dette tillader 
brugeren helt selv at vælge hvordan lyset skal opføre sig. Lyset er ikke længere afhængig af 
nogen sol, og er konstant gennem året. Denne løsning kan også bruges af for eksempel 
natarbejdere, og af den smarte bruger, bruges til subtilt at ændre sin egen døgnrytme til 
noget sundere. 
Denne løsning har nogle problemer i form af at brugeren skal tage mere stilling til sin 
døgnrytme og gøre mere arbejde for at sætte lampen op. Uvidenhed ved opsætning kan 
også lede til modsat af den ønskede effekt, hvis brugeren sætter den op med en ‘usund’ 
konfiguration som koldt lys om natten. I alt vægter disse problemer dog mindre end 
problemerne ved et solstyret system, og den brugerindstillede løsning vælges. 

2.5 Markedsanalyse 
Der har i mange år eksisteret justerbar elektronisk belysning. Første kommercielle tilfælde af 
dette var om muligt den amerikanske ‘The Clapper’ som ud fra lyd kunne fjernstyre 
eksempelvis lys. Med udviklingen af LED belysning kom også lamper som kunne lyse hele 
farvespektret ved brug af en kontakt eller fjernbetjening. Der er siden sket nogen udvikling.  
For øjeblikket er det mest avancerede produkt på markedet ‘Philips hue’. Dette er en serie af 
lamper som alt efter model kan styres i intensitet, farvetemperatur, eller farve, med en app. 
Lampen forbinder trådløst til en kontrolboks som selv er koblet op på nettet. Mens hue 
teknisk set kan tilbyde samme hardware funktionalitet som det foreslåede produkt, har det 
en række begrænsninger. Den reelle funktionalitet er ikke umiddelbart tilgængelig, da hue 
går efter en brugerstyret model, hvor brugeren manuelt skal vælge belysningen. Desuden er 
produktet relativt dyrt. En ‘startpakke’ koster omkring 1000 dkk12, hvilket inkluderer 
kontrolboksen og en til to lamper. Denne høje startpris kan meget vel holde den almindelige 
forbruger tilbage. 
 

 
  

12 Elgiganten, 2017 
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3. Produktudvikling 

3.1 Produkt 
For at løse problemstillingen skal produktet helt grundlæggende kunne skifte mellem to 
farvetemperaturer over tid på dagen, og tilbyde lys som ønsket. For at kunne gøre dette på 
en ordentlig måde, opstilles følgende krav: 

● Skal kunne tændes, slukkes, og justeres efter ønske af den almindelige bruger 
● Skal kunne vise et bredt spektrum af farvetemperaturer 
● Skal vise den korrekte farvetemperatur i forhold til tidspunkt  
● Skal stå fast på en almindelig bordplade ved normal brug og justering 
● Skal kunne belyse et ark papir uden at skygge eller dække for det 

 
For at konkretisere forventningerne til produktet opstilles her et eksempel for almindelig 
brug: 
Lampen opstilles som en almindelig bordlampe. Den konfigureres med en computer efter 
brugerens ønsker. Konfiguration bør herefter aldrig være en nødvendighed men en mulighed 
i resten af produktets livscyklus. Brugeren skal kunne tænde og slukke lampen, og justere 
lysets intensitet efter eget ønske. I dagtimerne skal lampen have en kølig udendørs-agtig 
lystemperatur efter brugers valg. Når de brugerdefinerede aftentimer nærmer sig, skal 
lampen selv blødt justere temperaturen ned til et nedre niveau som giver mere ro. Hverken 
intensitet eller farvetemperatur må skifte pludseligt eller på en hakkende måde. Hvis lampen 
bliver slukket i aftentimerne er det muligt at brugeren har slukket anden rumbelysning. Af 
denne grund skal lampen hvis tændt igen i nattetimerne først starte med en meget lav 
farvetemperatur, nærmest rød, som ikke vil opfattes som lige så ‘hårdt’ for synet. 

3.2 Viden 
For at kunne bygge en lampe som lever op til de opstillede krav må noget viden omkring lys 
og farvetemperatur fra led’er opnås. Data og vurdering dannes ud fra en NeoPixel/WS2812 
led chip. 

3.1 Bestemmelse af grønt lys 
Hvad øjet opfatter som hvidt lys er et fuldt farvespektrum af lys i samme område. Da øjet 
dog som tidligere dokumenteret kun sanser lys gennem tre forskellige tappe, kan det 
‘snydes’ til at se hvidt lys hvis hver tap stimuleres en passende mængde med lys af tre 
bølgelængder i rød grøn og blå. Dette har selvfølgelig negativ betydning for 
farvegengivelsen, da overflader som reflekterer andre bølgelængder end de udsendte ikke 
har noget at reflektere og derfor ser unaturligt mørke ud. 
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Mængden af blå og rød sætter primært 
farvetemperaturen i det hvide lys, og de to kan 
derfor justeres uden problemer. Et problem 
opstår dog med det grønne lys. Dette er nemlig 
afhængig af de to farver. Hvis det grønne lys er 
for stærkt, virker lyset grønligt hvidt, og for svagt 
giver et lilla lys. Da målet er rent hvidt lys ønskes 
dette undgået. Kigges på spektret for en 
glødelampe, kan det ses at mængden af lys hen 
over bølgelængder nærmest skifter lineært. 
Kender man bølgelængderne af det udsendte lys 
fra LED’en kan en model opstilles som efterligner glødepærens lys. I et x/y koordinatsystem 
kan rød og blå LED tegnes som bølgelængde vs intensitet. En ret linje kan tegnes fra rød til 
blå. Ved grøns bølgelængde kan punktet på linjens højde, grøns intensitet findes. Arduino 
har en indbygget funktion til ved navn map(), som kan bruges netop til dette, hvor 
bølgelængden fra grøn mellem rød og blå ‘mappes’ til lysintensiteten mellem rød og blå. 
 
Det er her vigtigt at bemærke at dette er en tilnærmelse. I virkeligheden spiller langt flere 
faktorer ind på lysets farve. Da lys ikke opfattes lineært, og lyskilden ikke selv laver gamma 
korrektion, vil der i alle tilfælde være en skævvridning mod grøn eller lilla efter gradienten. 
Desuden er øjet også som nævnt i problembehandlingen mindre sensitiv for blåt lys, hvilket 
kan skævvride opfattelsen. Endvidere kan forskel i maks intensitet for de individuelle røde, 
grønne og blå led’er også påvirke dette. Kvalitativt bliver tilnærmelsen vurderet tilstrækkelig, 
da lyset på hvid overflade ikke opfattes som betydeligt grønt eller lilla 
 

3.2 Beregning af farvetemperatur 
For at kunne lave en overgang i farvetemperatur 
passende til ønskede indstillinger skal en formel for 
farvetemperatur i forhold til LED input beregnes. Dette 
blev gjort ved en opstilling med en NeoPixel over et hvidt 
stykke papir med en smartphone med kamera monteret 
over. Gennem seriel kommunikation til et tilpasset 
script13, blev den blå lysstyrke sat, og farvetemperatur 
blev målt med android appen ‘White balance color temp 
meter14’ Blå lysstyrke blev justeret i interval af 5 mellem 
max værdien 255 og -135, værdien hvor den grønne led 
går i nul. Data blev indsat i excel og plottet (Se bilag 3). 
En passende funktion for ændringen blev fundet ved 
Excels indbyggede reggressionsfunktionalitet. 
 
  

13 Kode som gist på GitHub: https://gist.github.com/SilasAlroe/cb08a31c98cf46152becb92e4426169a 
14 https://play.google.com/store/apps/details?id=cassiopeia.camera 

Figur 11 Eksempel på mapping af grøn.  
Data er ikke virkeligt 

Figur 12 Opstilling for måling af 
farvetemperatur 
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Forsøget gav nogle uforventede resultater. Mens farvetemperaturen kunne være forventet 
lineær, eksponentiel, eller på anden måde let matematisk beskrivelig gav datasættet ikke 
umiddelbart udtryk for dette, da det lignede en sammensat funktion bestående af flere linjer, 
konstanter og polynomier. Det kan forventes at en del af resultatet skyldes opsætningen. 
Farvetemperatur blev målt med et forbrugerprodukt og en app hvis præcision ikke er bevist 
gennem andet end brugeranmeldelser. Forholdet tilnærmes lineært, da dette giver mest 
logisk mening og er mindst problematisk at implementere i en arduino. Funktionen 
bestemmes til 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 0.03527 ⋅ 𝑥𝑥 − 109.3. Dette giver en r² værdi på 0.9558, og vurderes 
dermed som et uperfekt, men acceptabelt resultat. 
 

3.3 Dithering af pixels 
Dithering er et koncept specielt kendt fra ældre billedformater som GIF, hvor flere farver end 
dem som filen var begrænset til blev tilnærmet ved at veksle mellem to forskellige tilladte 
farver. WS2812 chippen er designet til at hver farve repræsenteres af en værdi mellem 0 og 
255, fuldkommen slukket og fuldkommen tændt. Dette, specielt på grund af chippens 
lineære intensitetskala, kan virke som en noget begrænset mængde af intensitetsniveauer, 
og kan i den lave ende give betydelige ryk. 
Ved at repræsentere 0-255 som float, altså decimaltal i stedet for hele tal, kan ekstra detalje 
findes i decimalerne. I et sæt af NeoPixels kan dele af sættet af pixels oplyses en smule 
mere end de andre efter disse decimaler. På denne måde kan en opgradering i opløsning 
opnås fra 255 til 255*n, hvor n er antallet af Pixels. 

3.3 Værktøj 

3.3.1 3D printer 
Til 3D print bruges en Zortrax M200 3D printer. Disse er kommercielt 
producerede printere som gør 3d print muligt for det almindelige 
menneske. Additive 3d printere som disse fungerer ved at flytte et 
printhovede som varmer og extruderer plastik rundt i et plan med 
stepper motorer efter formen af det som printes. Herefter løftes et lag op 
og figuren tegnes igen i planet. Dette gentages indtil printet er færdigt. 
Da 3D printere stadig er relativt ny teknologi kræver maskinerne 
vedligeholdelse, som at rense printhovedet for skidt, kalibrering mellem 
brug, og udskiftning af dele når de går i stykker. 

3.3.2 Loddekolbe, loddetin og hjælpende hånd 
Loddekolben bruges til at lodde elektrisk ledende dele sammen. Der er i dette tilfælde brugt 
en Weller WHS 40. Kolben sættes i stikkontakten og tændes på siden. Temperatur kan 
tilpasses efter loddetin med en drejemodstand på forsiden. Til at lodde bruges loddetin. For 
at tilnærme sig RoHs specifikationer bruges blyfri loddetin, med 2% flux. Dette æder gennem 
loddespidsen, men undgår risiko for indtagelse af bly. 

Figur 13 Zortrax M200 
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Til at holde ledninger og print fast ved mangel på menneskelige hænder bruges en 
‘hjælpende hånd’. Denne kan justeres til ønskede position ved at flytte og dreje på leddene. 
Emnet som loddes på monteres i armens ‘klo’. 
 

 3.3.3 Software 
Til 3D design af lampen bruges 3D CAD programmet Autodesk Inventor. Inventor er et 
parametrisk modelleringsprogram, hvilket betyder at former er matematisk baserede. Dette 
gør at man løbende kan justere dele af designet igennem designprocessen, uden at skulle 
starte forfra. Til at slice 3d modellerne til 3d print, brugtes Zortrax eget Z-suite. Da dette er 
designet specifikt til den brugte type printer, leverer det gode resultater uden manuel 
tilpasning af konfiguration. 
Til programmering af Arduino bruges Arduino’s eget ‘Arduino IDE’. Mens der findes mere 
effektive IDE’er tilbyder Arduino en god og let integration med hardware og let mulighed for 
tilføjelse af biblioteker. 

3.4 Overvejelser på design 
Før 3D design gik i gang blev der tegnet skitser og gjort flere overvejelser på hvordan 
lampen skulle se ud og fungere. Alle bordlamper har en bund. Denne skulle både kunne 
holde elektronik, samt vægte til at holde den stående. Bunden blev lavet cylinderisk med hul 
til indhold, samt et låg til at installere ovenpå for at skjule indholdet.  
Lampen skulle have led som en arkitektlampe. På baggrund af tidligere forsøg med lignende 
designs, blev armen lavet af flade stænger med møtrikker igennem. Valget af store 
møtrikker var rent æstetisk, og giver ingen logisk mening i forhold til vægten de holder.  
Først overvejedes en fysisk kontakt, men da ønsket om intensitetsjustering kom til skulle 
noget mere til. Det blev besluttet at dette kunne gøres ved tilføjelse af en touchflade oven på 
lampen. For at holde et konsistent look blev kontakten også skiftet ud med en touchflade. De 
to fladers funktionalitet blev herefter byttet om. Dette er måske lidt uintuitivt, men skyldes at 
vedvarende berøring på hovedet for intensitetsjustering meget vel kunne resultere i at 
hovedet bliver skubbet væk, resulterende i en negativ brugsoplevelse. 

Figur 14 Loddeapperat, loddetin og 'hjælpende hånd' 
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3.5 Hardware 
Til produktets elektronik skal bruges 

Benævnelse Detalje Antal 

Arduino nano (ATmega328P) 1 

RTC Modul DS3231 1 

Knap batteri til RTC CR2032 1 

Neopixel WS2812 14 

Kobbertape Ledende + loddebar ~20 cm 

Kabel 4 ledninger (usb) ~35 cm 

Ledning / Jumper Til RTC og touch 4 * 5+ cm 

USB kabel A til mini B 1 

USB Strømforsyning ~1A  1 
 
  

Figur 16 Skitser af lampe Figur 15 Endelig 3D model 
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Endvidere bruges der følgende ikke-elektronik: 

Benævnelse Detalje Antal 

Grøn plast ABS <1 rulle 

Sort plast ABS <1 rulle 

Strips grøn, lille 2+ 

Bolt 8mm x 35mm 3 

Møtrik 8mm 3 

Slutskive 8mm 12 
 
Kredsløbet ser ud på følgende måde: 
 
De to touch knapper forbinder på A6 og A7. 
RTC forbinder SDA til A4 og SCL til A5, 
samt 5v og ground. Dette stemmer overens 
med arduinoens specifikationer for i2c 
forbindelser. Alle NeoPixels er forbundet 
med 5v og ground i parallel, og styres digitalt 
fra pin 2, hvor output fra pixel 0 går til input 
af pixel 1 osv. 
 

  

Figur 17 Diagram over kredsløb 
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3.6 Software 

3.6.1 Flow 
Arduino softwaren er relativt stærkt opdelt i 
mindre funktioner. For at matche dette er 
software flowchartet også inddelt i lignende 
størrelser. Mindre funktioner beskrives ikke på 
denne måde. Der henvises til kildekoden for 
nærmere forståelse 
 Når lampen sættes til strøm initialiserer den 
først alle komponenterne, her serial til usb 
kommunikation, i2c til RTC modulet, og 
bibliotektet til NeoPixels. Herefter læses en 
referenceværdi for touchknapperne og tidligere 
værdier loades fra EEPROM. Herefter starter 
loopet, hvor der først tjekkes for seriel input, 
tjekkes for berøring, opdateres NeoPixels, og 
hver 25. cyklus genberegnes lysets 
farvetemperatur. 

 
 
 
 
 
 
 
Når der beregnes lystemeratur sker følgende: Der 
tjekkes om redMode er slået til, hvis dette er 
tilfældet er temperaturen bare 100K. Herefter 
indhæntes tid fra RTC modulet. Hvis tiden er uden 
for transitionstiderne sættes temperaturen til min 
eller max efter nat og dag. Hvis tiden er i en 
transitionstid, mappes der fra min til max eller 
omvendt efter hvor langt igennem transitionen man 
er. 
 
  

Figur 18 Flowchart over overordnet handling 

Figur 19 Flowchart over beregning af 
lystemperatur 
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Serial tjekkes ved først at se om der er data tilgængeligt på serial. 
Hvis der er læses data ind som talværdier, og der verificeres for 
sidste data med et newline. Derefter sættes den nye tid, tiden sendes 
så tilbage igen for verifikation, og de modtagne data gemmes i 
EEPROM. 
 

Tjek af touch består af to dele. On/Off og intensity. On off tjekker 

først om berøringen lige er fundet sted. Herefter skifter den igennem 

powerstates i rækkefølgen Off → On(redMode on) →  (redMode off) →  
Off. Hvis det ikke er mørkt ignoreres redmode. Alt efter skift af state 
gemmes lysintensitet, og farvetemperatur genberegnes. 
Intensity tjekker først om bunden lige er rørt. Hvis den er skiftes 
retningen som intensity bevæger sig. Herefter lægges der til eller 
trækkes fra intensity så længe der berøres. Intensity clampes 
derefter mellem 0.0 og 1.0. 
 
  

Figur 20 Flowchart over 
tjek af seriel 
kommunikation 

Figur 21 Flowchart over håndtering af touch knapper 
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Figur 22 Flowchart over indstilling af NeoPixels 

Neopixels opdateres også i to trin. 
Første trin tager sig af blødt at animere lysets 
intensitet mod et bestemt mål. Dette gøres ved at 
trække lidt fra eller lægge lidt til hver cyklus. 
Herefter beregnes de enkelte RGB værdier, og 

NeoPixels sættes ved dithering. Her isoleres 
decimaltallet fra RGB værdierne og ganges med 
antallet af NeoPixels. Det herfra udledte antal pixels sættes til den oprundede værdi af 
farven, mens resten sættes til den nedrundede. Opdateringen skubbes derefter ud til de 
reelle pixels. 

3.6.2 Kildekode 
Kildekoden kan findes i bilag 4. Kommentarer er skrevet på engelsk, da dette matcher 
programmeringssproget, og fordi en større mængde af potentielle fremtidige udviklere vil 
kunne gøre brug af det. 

3.6.3 Konfigurationsværktøj 
Konfigurationsværktøj til opsætning af lampen er skrevet i python 2.7. 
Scriptet fungerer ved at åbne en usb seriel forbindelse til lampen, spørge brugeren efter 
inputs, og til sidst sende det til enheden. Scriptet er relativt veldokumenteret og kan findes i 
bilag 5 
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4. Produktfremstilling 

4.1 Konstruktion og samling af Arduino 
Lampens strukturelle dele blev tegnet i inventor, delvist fra kendte komponent-mål, delvist 
fra tilnærmede passende størrelser. Armen blev tegnet til at passe bolte af 8mm tykkelse. 
For at holde printet simpelt blev bunden tegnet i to dele med mål til at holde dem sammen 
ved friktion. Delene blev printet på to Zortrax m200 printere. Huller blev boret til for bedre at 
akkomodere boltene, og armen blev samlet. 
 
14 neopixels blev knækket af en plade, og flader blev tinnet. Et fælles 5v og ground rail blev 
loddet på, og ledninger blev loddet mellem datapins med isolering hvor der var risiko for 
kortslutning. De to stykker kobbertape blev klippet til og sat fast på deres flader. Fire-
lednings kablet blev trukket langs armen og ført ned i sine huller. Ved hovedet blev ledninger 
loddet på 5v, ground, data og kobbertapen. I bunden blev ledningerne loddet på deres 
respektive connectorer på arduinoen. En ledningen blev loddet på bundens kobbertråd, til 
arduinoen. Jumpers blev sat til RTC modulet og loddet på arduinoen, og batteriet blev 
installeret. Delene blev fastmonteret med limpistol, og tomrum blev fyldt med metal for at 
tilføje vægt. Til sidst blev de to bunddele mast ordenligt sammen. Undervejs blev der 
løbende med et multimeter tjekket efter kortslutninger og åbne kredsløb, og arduinoen blev 
flashet med software for at teste.  
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4.2 produkttest 
Produktet opfører sig som forventet inden for prototypens afgrænsninger, og lever op til 
kravene opstillet i produktudviklingen. Ved klik på touchknapper tænder og slukker lampen 
som den skal, og kan justeres i intensitet. Dette kan let gøres af den almene bruger. Som 
demonstreret i vidensafsnittet, kan lampen udsende et meget bredt spektrum af lys fra 
teoretiske 100 til 10000 kelvin. Dette er fra under lyset fra glødepærer og stearinlys, til et 
godt stykke over sollys. Lyset skifter efter brugerens 
specifikationer blødt fra den ene angivne temperatur 
til den anden i forhold til tidspunktet. Ved brug af 
dithering opnås en teoretisk opløsning på 3570 
niveauer per farve versus den almindelige 255 for 
ligeligt satte pixels. Dette giver mulighed for meget 
bløde overgange. 
På grund af vægtene i bunden af lampen, kan armen 
justeres fuldkommen som ønsket, uden risiko for at 
den vælter. Lampen kan stå for enden af et A4 papir 
og oplyse det med et svagt men ubetydeligt falloff 
mod bunden. 

  

Figur 23 3D model, 3D print, lodning af komponenter, montering i bund, vægte i bund og endeligt produkt 

Figur 24 Dithering demonstreret. Bemærk lysere 
farve ved pixel 3 og 6 fra øverst højre. 

Figur 25 Lampe vælter ikke ved selv ekstreme vinkler 
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4.3 Produktvurdering 
Produktet lever altså i stor grad op til de 
opstillede krav, og forventningerne til 
funktion. Det tilbyder passende lys efter tid 
og brugerens ønsker på en behagelig 
maner.  
Produktet har dog også enkelte problemer. 
Transition virker ikke hvis aftentiden er sat 
efter 0 - altså før morgentid, eller 
transitionstiden skrider over 0. Dette ville 
kunne fikses ved at udvide det 

eksisterende sæt af if sætninger til at 
tjekke om aftentid er mindre en dagstid. Et 
midlertidigt fiks for dette er at bytte om på de to farvetemperaturer, hvilket virker fint. Et 
andet problem er at lampen er meget ‘kræsen’ med hvilken strømkilde den kobles til. Da 
touchsensorerne fungerer ved at måle capacitans kræves det at bruger og lampe har 
samme jord-reference. Hvis lampen kører på en batterikilde, skal bugeren på en måde være 
forbundet til kilden. På samme måde kan en ikke-udblødet strømkilde som en halvdårlig usb 
strømforsyning resultere i uønskede aktiveringer, hvilket resulterer i at lampen gentagende 
tænder og slukker. Dette kunne potentielt løses ved at tilføje intern filtering i lampen med 
kapacitorer og/eller induktorer. 
 
Produktet har rig mulighed for videreudvikling. Designmæssigt ville det give mening at 
forlænge armene på lampen, og tilføje flere akser af bevægelighed ligesom en rigtig 
arkitektlampe. Dette vil gøre det lettere for brugeren at justere lyset som de vil have det. 
 
Det ville også være værd at kigge på alternativer til NeoPixel led lyskilden. Mens lampen 
virker fint i moderat belysning, kunne lidt højere intensitet godt ønskes. Dette bliver endnu 
tydeligere hvis lyset med længere arme flyttes længere væk fra det belyste emne.  
Endvidere kan det på grund af NeoPixels natur med tre lyskilder af meget specifik 
bølgelængde vurderes at lampens CRI er meget lav. Dette gør ikke så meget for 
eksempelvis almindelig læsning, men er skidt for betragtning af farveprint. 
 
Med viden fra en professionel elektriker og en stærkere lyskilde kunne ideen med en E27 
kompatibel lampe også genovervejes. Der er tydelige fordele ved denne form, og 
begrænsningerne er ikke uoverkommelige. 
 
  

Figur 26 Lampe oplyser et A4 papir 
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5. Miljøvurdering  

5.1 Formål 
Produktet består af elektroniske komponenter pakket ind i ABS plastic. Elektronik består af 
en række forskellige materialer. Heriblandt er dyre og potentielt farlige metaller, hvis forbrug 
og genindvinding har både økonomisk såvel som miljømæssig interesse.  
Mens både design og enkelte komponenter muligvis bliver skiftet ud i et butiksklart produkt, 
vil brugen af LED’er være nærmest uundgåelig. Mens produktet kan have en positiv effekt 
på mennesket, hvordan påvirker dets produktion og brug så miljøet? Formålet med 
miljøvurderingen bliver derfor at sammenligne LED som belysningskilde med dens største 
konkurrent, lysstofrøret.  

5.2 LCA - Flow 
For at få et overblik over de to lyskilders produktion brug og genbrug laves to LCA flow. 
Flowchartetene fokuserer henholdsvist på metallerne gallium til LED’er og kviksølv til 
lysstofrør. 
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Figur 27 LCA flow på LED pærer 

LED lamper 
Opnåelse af gallium 
Gallium findes ikke naturligt som metal, men i 
meget små mængder i malm som bauxit.  
Bauxit udvindes i miner omkring i verdenen. 
De største produktioner findes i Australien og 
Kina 
Bauxit raffineres som standard til aluminium. 
Produktion af gallium er en sideprocess fra 
dette, hvor galliummet isoleres gennem 
elektrolyse. Herefter kan det raffineres videre 
gennem forskellige processer. Nogle 
raffinaderier ligger fordelagtigt sammen med 
en mine, hvilket gør krævet transport betydeligt 
mindre. 15 
 
LED Produktion 
Fra raffinaderiet transporteres galliummet til 
fabrikker som producerer halvleder-wafere. 

 
Figur 28 LCA flow på lysstofrør 

 
 
 
Lysstofrør 
Opnåelse af kviksølv 
Kviksølv findes som en sulfid i Cinnober. 
Cinnober mines i Sydeuropa og Amerika. 
Fordi kviksølv har et kogepunkt på kun 357 
grader, kan det raffineres ved at varme 
cinnober til over denne temperatur. 
Jernspåner tilføjes for at binde svovlen. 
Kviksølvet fordamper, og kondenseres til 
væske igen. Denne process kan gentages 
for yderligere raffinering. Nogle Raffinaderier 
ligger fordelagtigt sammen med en mine, 
hvilket gør krævet transport betydeligt 
mindre. 17 
 
 
 
 
 
Fra raffinaderi transporteres kviksølv til 
fabrikker som producerer lysstofrør. På 
fabrikken beklædes glasrør indvendigt med 

15 The International Aluminium Institute, 2017 
17 Den Store Danske // Bos, Gram, HeSø og PhiGr, 2014 
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Wafer produktion finder sted i relativt få 
fabrikker omkring i verdenen, da processen 
kræver ekstrem præcision. Under produktion 
bliver gallium blandet med Arsen og/eller fosfor 
under højt tryk og varme. Der dannes krystaller 
som skæres i meget tynde flader og poleres for 
at danne wafere. Waferene beklædes med 
flere krystaller og forbindelser tilføjes. Waferne 
skæres ud, og chippen beklædes med 
gennemsigtig plast.16   
 
Herefter transporteres de færdige led cips til en 
fabrik som producerer led lampen fra 
LED’erne, anden elektronik, plastik og metal til 
fatning mm. Dette foregår ofte delvist 
automatiseret i Kina og andre I lande. 
 

fosfor. Der trækkes et vakuum i røret, som 
erstattes med en ædelgas, ofte Argon, og en 
lille mængde kviksølv. I rørets ender 
installeres to elektroder, som forsegles. 18 
 
En elektronisk ballast samles, koples på 
røret, og det hele installeres i en lampe af 
plast og metal. Dette foregår ofte delvist 
automatiseret i Kina og andre I lande. 
 
 
 

 
Lamperne transporteres derefter til salgssteder i de lande som produktet markedsføres. 
Dette kan foregå med alle større transportmetoder. 
Produktet sælges til privatpersoner enkeltvis eller i sæt. De transporteres til hjemmet ved 
personbil eller varevogn. 
Forbrugeren benytter sig af produktet i den levetid, det nu engang opnår. Produktet bruger 
strøm, men har ellers ingen konsekvenser gennem brug. Nogle gange har det lavere levetid, 
baseret på hvor meget stress der bliver placeret på printet og ledninger.    

 
De lokale lossepladser modtager elskrot, hvor 
det blandt andet bliver sorteret og 
klassificeret. Skrottet transporteres med 
lastbil til et andet firma til nedbrydning og 
genindvinding. 
Ved nedbrydning bliver elskrot transporteret 
ud til genindvindings firmaer, som f.eks. DCR 
Miljø A/S i Roskilde. Her bliver elektronikken 
pillet fra hinanden, knust, og sorteret. Herefter 
raffineres metallerne og brugt igen. 

Hvis lysstofrøret fejler kritisk og selve lampen 
smadres kan kviksølvet frigives som væske 
eller gasform efter om lampen er slukket eller 
tændt.  
Lysstofrør skal afleveres på lossepladsen 
som specielt farligt affald, hvorfra de bliver 
transporteret til genindvinding. Dette gøres for 
at undgå udslip af kviksølv i naturen. 

5.3 MEKA skema 
For at få det fulde perspektiv, på de miljømæssige implikationer, er et LCA skema ikke 
detaljeret nok. Heraf formuleres der et MEKA skema, hvor alle detaljer omkring 
implikationerne ved både transport, selve materialet og brugen deraf kan afdækkes. 

16 How Products Are Made, 2017 
18 Edison Tech Center, 2013 
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5.3.1 MEKA skema for LED 
Det rå materiale og de ting der bruges under forarbejdning og produktion af LED, som fundet 
i input-output skemaet, skitseres op sammen med dens implikationer, ved brugen deraf.  
 

 Materialer/råvare til 
kobber 

Produktion af 
LED 

Brug Bortskaffelse 

M  
Materialer 

Bauxit Gallium 
Stål 
Andre metaller 
Arsen / Fosfor 
Plast 

- Metaller 
genindvindes 
Rest 
deponeres 
eller brændes 

E  
Energi 

Elektricitet til elektrolyse Naturgas 
og/eller 
elektriscitet til 
opvarmning, 
smeltning af 
plast 

Elektricitet til 
alm drift 

- 

K  
Kemikalier 

NaOH - genbruges - - - 

A  
Andet 
/Affald 

Arbejdsmiljø: 
Håndtering af tonstunge 
materialer, skadelige 
kemikalier. Risiko for 
personskade. 
Andet: 
Vand 
 
Emissioner: 
Co2 fra minedrift 
maskiner 
 
Affald: 
Slack, sten og lignende 
fra minedrift og 
raffinering. 

Arbejdsmiljø: 
Håndtering af 
skadelige 
kemikalier. 
Risiko for 
lungeproblemer 
Skadelig ved 
kontakt 
 
Affald: 
Dårlige wafer-
rester. 
Genindvindes 

Emissioner
: 
Brandhæm
mere 
fordamper 
 

Arbejdsmiljø: 
Lugtgene ved 
afbrænding  
 
Affald: Deponi 
/  
Rest fra 
afbrænding 

5.3.2 MEKA skema for lysstofrør 
Det rå materiale og de ting der bruges under forarbejdning og produktion af lysstofrør, som 
fundet i input-output skemaet, skitseres op sammen med dens implikationer, ved brugen 
deraf.  
 

 Materialer/råvare til 
lystofrør 

Produktion af 
lysstofrør 

Brug Bortskaffelse 

M  
Materialer 

Cinnober Glas 
Fosfor 

- Kviksølv, glas 
og metal 
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Argon 
Kviksølv 

genindvindes. 
Plast 
afbrændes 
Rest 
deponeres 

E  
Energi 

Brændstof til opvarmning 
af destillation 

Elektricitet til 
træk af vakuum 
og forsegling 

Elektricitet 
til alm drift 

- 

K  
Kemikalier 

Jernspåner - - -  

A  
Andet 
/Affald 

Arbejdsmiljø: 
Håndtering af tonstunge 
materialer. Risiko for 
personskade. Risiko for 
kviksølvforgiftning 
 
Andet: 
 
Emissioner: 
Co2 fra minedrift 
maskiner samt 
raffinering 
 
Affald: 
Sten og andet rest fra 
minedrift, Jernsulfid fra 
raffinering. 

Arbejdsmiljø: 
Håndtering af 
skadelige 
materialer. 
Risiko for 
kviksølvforgiftnin
g. Risiko for 
personskade 
 
Affald: 
Ødelagte rør. 
Rester 

Emissioner
: 
Brandhæm
mere 
fordamper 
 
Risiko for 
udslip af 
kviksølvdam
pe hvis 
ødelagt 
 

Arbejdsmiljø: 
Håndtering af 
skadelige 
materialer. 
Risiko for 
kviksølvforgiftn
ing. 
 
Affald: Deponi 
/  
Rest fra 
afbrænding 
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5.4 Miljø Konklusion 
Miljøeffekt 
For at få overblik over produktionen af LED og lysstofrørs miljøeffekter opstilles de i et 
skema. Specifikt for LED markeres med grønt, Specifikt for Lysstofrør markeres med blåt 
 

 Miljø Ressourcer Arbejdsmiljø 

Globale Drivhuseffekt 
Stratosfærisk 
ozonnedbrydning 
Ophobning af kviksølv i dyr 
og mennesker, sygdom 
deraf 

Fossile brændsler 
Stål, plast 
Cinnober (kviksølv), 
glas, fosfor, argon 
Bauxit (gallium), andre 
metaller, Arsen / fosfor 

 

Regional
e 

Ophobning af kviksølv i dyr 
og mennesker, sygdom 
deraf 

  

Lokale CO2 emmision 
Ophobning af kviksølv i dyr 
og mennesker, sygdom 
deraf 
NOx og Affald 
Jernsulfid 

Vand 
Diverse kemikalier 
Opdæmmet vand til 
strømproduktion 
Andet 

Kræft 
Kviksølvforgiftning 
Allergi 
Nervesystemsskader 
Psykiske sygdomme 
Legemsbeskadigelse 
Høreskader 

 
Undervejs i produktionen bliver materialer flere gange transporteret, potentielt på tværs af 
jorden. Dette gøres med køretøjer som skibe, toge og lastbiler. Endvidere bruges der også 
tungt maskineri til udgravning og elektricitet til behandling. Elektricitet til raffinering genereres 
ofte ved damme, hvilket gør dem overvejende CO2 neutrale. Dette er dog ikke altid tilfældet, 
så det må forventes noget strøm produceret på eksempelvis kulkraftværker. Der forbruges 
altså fossile brændsler, mens der produceres CO2, NOx og lignende. Dette bidrager til 
drivhuseffekten, samt nedbrydning af ozonlaget, dannelse af fotokemisk smog, og forsuring.  
 
Ressourcer 
Til produktion af ren gallium til halvledere kræves meget arbejde. Bauxit skal graves, renses 
og raffineres. Produktion af kviksølv fra cinnober ved ‘destillering’ er noget mere simpelt, 
men stadig arbejdskrævende. Som nævnt ovenfor finder meget transport også sted. Langt 
størstedelen af køretøjer som bruges til både udgravning og transport bruger oliebaseret 
brændsel. Olie er en begrænset ressource, med en forsyningshorisont på ca 43 år.  Til 
rensning bruges vand som kan have store miljømæssige konsekvenser hvis det ikke renses. 
Til raffineringen bruges meget energi til både varme og elektrolyse. Mens gallium også er en 
begrænset ressource, er dette langt fra et problem da tilgængeligheden af bauxit er meget 
højt og forbruget af gallium er ganske lavt. Det samme gælder kviksølv, specielt da en stor 
mængde kommer fra genindvinding, og nyere produkter i stor grad undgår brug af kviksølv. 
 
 
Transport 
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Hoveddelen af transport hænder under udvinding og raffinering af materialerne, samt 
transport ud til fabrikken hvor det endelige produkt bliver lavet. Dette kræver brændstof, og 
er dermed miljøskadeligt. Da bauxit raffinering finder sted i kina i stor stil, og kviksølv 
produceres i europa kan begge dele dermed transporteres over fastland med tog, kviksølv 
dog noget længere.  
 
Arbejds- og generelt miljø 
Arbejde med produktion af metaller og elektronik er generelt meget risikabelt. Der bruges 
store tunge maskiner, sprængstof og farlige kemikalier. Mens gallium er ufarligt for 
mennesker, er kviksølv det modsatte, uden nogen ufarlig mængde. Kviksølv, udover at være 
giftigt, har vist sig blandt andet skyldig i skader på nervesystemet, specielt for fostre hvis 
indlæringsevne sænkes, og formodes bidragende til psykiske sygdomme og kræft. Mens der 
i moderne lysstofrør er meget begrænsede mængder kviksølv, er det ikke ubetydeligt, og 
ved fabrikation er faren højere.19 
Der har i de senere år været flere tilfælde i kina hvor størstedelen af arbejdende i 
lysttofrørfabrikker har fået alvorlig kviksølvforgiftning og har måttet hospitalsindlægges.20 
Problemerne rammer dog ikke kun i det lokale arbejdsmiljø. Mikroorganismer kan lave 
organiske bindinger med kviksølv. Dyr kan optage disse i føden, og de udskilles kun meget 
langsomt. Dette resulterer i ophobning, hvor dyr højere i fødekæden har højere niveauer af 
kviksølv. På grund af kviksølvs lave kogepunkt fordamper det også i atmosfæren og kan 
bæres lange afstande. Dette gør ikke bare kviksølvudslip til et lokalt men ligefrem et globalt 
problem.21 
 
Konsekvenserne 
Mens begge lyskilder har negative konsekvenser for miljøet, kan det tydeligt ses at 
nødvendigheden for kviksølv i lysstofrør medfører mange store negativer, selvom brugen af 
kviksølv i moderne lamper er formindsket, er det stadig farligt. Det er også værd at bemærke 
at moderne LED lys som nævnt i problembehandlingen har tilsvarende eller højere 
effektivitet end lysstofrør, hvilket under brug også gør dem. Valget af LED’er til belysning er 
derfor på flere måder fordelagtigt sammenlignet med lysstofrør. 

 
  

19 Affald.dk, 2013 
20 The Times // Michael Sheridan, Foshan, 2009 
21 Miljø- og Fødevareministeriet: Kviksølv 
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6. Teknologivurdering 
Når et produkt bliver introduceret på markedet kommer der naturligvis nogle konsekvenser. 
På baggrund af hele processen er der opstået tilsigtede positive konsekvenser, men der kan 
også opstå utilsigtede konsekvenser, som ikke er blevet overvejet. Hvis negative kan disse i 
værste tilfælde gøre en brat ende på produktets tid på markedet. Disse utilsigtede 
konsekvenser bliver man, bedst muligt nødt til at forudse inden produktet bliver lanceret så 
man kan tage hånd om dem. 
Potentielle konsekvenser som produktet kan medføre er: 
 

 Tilsigtede Konsekvenser Utilsigtede konsekvenser 

Positive Giver bedre produktivitet 
Giver bedre nattesøvn 

Fast lys-skifte kan give mere fast 
døgnrytme, hvilket igen leder til bedre 
nattesøvn 

Negativ
e 

  Forkert opsætning kan resultere i 
komplet modsatte effekt 

Den positive konsekvens ved produktet, det ønskede mål, er at brugeren forøger sin 
produktivitet. Dette sker ved at det kolde lys giver bedre fokus i dagtimerne, og de tidlige 
aftentimer, mens det varme lys sene giver bedre afslapning, samt tidligere og dybere 
nattesøvn. God nattesøvn resulterer så igen i bedre produktivitet den næste dag. Et mere 
utilsigtet resultat er at lampens faste rytme subtilt kunne påvirke brugeren til at få en mere 
fast døgnrytme. Dette vil igen resultere i bedre nattesøvn. 
Som mange andre produkter har dette dog også mulighed for misbrug. Hvis brugeren er 
usikker på hvad de laver eller hvordan produktet fungerer, kan de komme til at indstille 
produktet forkert, til for eksempel at have en meget høj temperatur om natten. Dette vil have 
den modsatte modsatte virkning af den tilsigtede konsekvens. 

6.1 Overvejelser på fremtidig masseproduktion 
Hvis produktet på skulle masseproduceres bør nogle ting ændres. Først og fremmest bør 
problemerne beskrevet i produktvurderingen fikses. Endvidere bør både hardware og 
struktur revideres. Nuværende prototyping hardware bør udskiftes med specialdesignet 
hardware til opgaven. Som nævnt bør alternativ til WS2812 chippen med højere CRI også 
findes. Lampens design bør også forbedres som nævnt i produktvurderingen. Hertil kan 
også føjes at der bør findes et lettere og mindre alternativ til 8mm møtrikkerne som for 
øjeblikket bruges i leddene. 
I stedet for 3D print kan delene til lampen støbes. Dette giver hurtigere produktion, og 
pænere resultat, og vil i længden være billigere.  
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7. Konklusion 
I projektoplægget “Danmark med overskud” blev temaet “Teknologi og fremtiden” valgt. 
Problemet som blev valgt at fokusere på var dårligt indendørsmiljø. Dette blev indsnævret til 
dårlig indendørsbelysning. For at undersøge dette nærmere blev øjets funktion, lys 
påvirkning af mennesker og forskellige typer af elektriske lyskilder undersøgt. Ud fra dette 
blev problemet videre indsnævret til valget mellem koldt hvidt og varmt hvidt lys. En bred 
målgruppe blev fundet, og krav blev opstillet til produktet: At det skulle afhjælpe problemerne 
ved indendørsbelysning, være brugervenligt, sikkert, behageligt og tilgængeligt for den 
almene forbruger.  
 
Ideen opstod, til at lave en lampe som kunne skifte mellem forskellige farvetemperaturer. 
Der blev gjort overvejelser på lampens form og om den skulle styres efter solen, eller efter 
fastlagt tid. Dette blev behandlet ved comparativ brug af swot skemaer. En markedsanalyse 
blev lavet på dette. Der blev fundet potentielle konkurrenter med produkter af en lignende 
natur, men disse var i en høj prisklasse. Herefter fulgte en produktudvikling. Krav til 
produktet blev specificeret, og viden om skabelse af specifikt hvidt lys i WS2812 RGB LED 
chippen blev etableret. Hardware blev fundet og software skrevet til arduinoen.  
 
En lampe blev tegnet og 3D printet. Hardware blev loddet sammen og lampen samlet. 
Herefter blev lampen testet i forhold til kravene, hvilke alle var fuldkommen eller overvejende 
mødt. 
 
En miljøvurdering blev gjort på LED lamper versus lysstofrør igennem metallerne gallium og 
kviksølv. Vurderingen blev at LED lamper på flere punkter var fordelagtige. Til sidst blev en 
teknologivurdering gjort, som konkluderede at produktet kunne have flere positive effekter på 
brugeren, så længe det blev brugt som tiltænkt. 
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Bilag 1 – Godkendt projektbeskrivelse
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Bilag 2 - Tidsplan 
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Bilag 3 – Farvetemperatur for NeoPixels
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Bilag 4 – Arduino kildekode 
//TriLight lamp control  

//Include used libraries 
#include <EEPROM.h>    //Allows storage of lamp data in non-volatile memory 
#include <DS3231.h>    //Allows interaction with RTC module without directly 
using i2c 
#include <Wire.h>      //Used by DS3231 for i2c communication with RTC 
#include <ADCTouch.h>  //Lets analog pins be used as touch sensors by using 
internal capacitors intelligently 
#include <Adafruit_NeoPixel.h>  //Allows control of WS2812 RGB LEDs and other Neopixel 
products 

//Neopixel values 
#define NEOPIN 2      //Pin on which pixels are connected 
#define NUMPIXELS 14  //Number of pixels on string 
#define ANIMINC 0.01  //Amount to change intensity by when animating 

//Touch config values 
#define THEAD A6          //Pin for the head touch button 
#define TBASE A7          //Pin for the base touch button 
#define TINITSAMPLES 500  //Amount of samples for touch reference measurement 
#define TSENSESAMPLES 100 //Amount of continious samples when checking for touch 
#define TACTIVATE 70   //Sensitivity of touch buttons - higher value means lower 
sensitivity 

//LED wavelengths as according to WS2812 spec sheet 
#define rwl 625 //Red 
#define gwl 523 //Green 
#define bwl 470 //Blue 

//Temperature to blue light conversion values 
#define TEMPA 0.03527021888377 //Multiplier 
#define TEMPB -109.285         //Addition 

//Interval for large tasks 
#define TMINT 25 //Amount of cycles 

//Initialize neopixels and RTC libraries 
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, NEOPIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); 
DS3231 Clock; 

//Map pixels from center for nicer dithering 
const int pixelMap[] = {5, 6, 9, 10, 4, 7, 1, 2, 0, 3, 12, 13, 8, 11}; //Starts at middle, 
moving outwards in semi-spiral 

bool h12; 
bool PM; 

//Init global values 
int refHead, refBase;      //Touch reference values 
int powerState = 1;     //Turned on or off 0/1 
float intensity = 0.25;       //Target intensity of pixels - starts at 0.25 
int targetTemperatureLow = 100;     //Target temperature at night - is replaced with 
values from EEPROM 
int targetTemperatureHigh = 10000;  //Target temperature at day - is replaced with values 
from EEPROM 
int currentTemperature = 1000;      //Temperature at current time - is overwritten 
continiously 
bool touchIsPressed, headIsTouched, touchWasPressed, headWasTouched, scrollingUp; 
//Program state bools 
bool redMode = false;      //Is red night-light enabled 
bool demoMode = false;     //Is demoMode enabled 
int demoModeCounter = 0;   //Counter for handling demoMode logic 

float movIntensity = 0.0;     //Actual intensity of the pixels 
float prevIntensity = intensity;    //Target intensity before lamp was turned off 

int tmc = 0; //Program cycle counter 
int hour, minute, second, sDHour, sDMinute, sRHour, sRMinute, intHour, intMinute; //Time 
used for calculating intensity 

void setup() { 
  //Init serial 
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  Serial.begin(9600); 
  //Init pixels 
  pixels.begin(); 
  //Init touch 
  refHead = ADCTouch.read(THEAD, TINITSAMPLES); 
  refBase = ADCTouch.read(TBASE, TINITSAMPLES); 
  //Init RTC 
  Wire.begin(); 
  //Load stored values for temperature transition 
  loadVals(); 
  //Calculate the current temperature to avoid jagging colorchange 
  calculateTemperature(); 
} 
 
void loop() { 
  //Read serial for possible update to data 
  readSerial(); 
  //Check touch buttons 
  handleTouch(); 
  //Update pixels 
  setFromTemperature(currentTemperature, intensity); 
  //Only do this every TMINT cycle 
  if (tmc >= TMINT) { 
    //Calculate the temperature of light 
    calculateTemperature(); 
    tmc = 0; 
  } 
  tmc ++; 
  //DEMOMODE - Should be removed in final product 
  handleDemoMode(); 
} 
 
//SERIAL 
void readSerial() { 
  //Format: HH MM SdhSdh SdmSdm SrhSrh SrmSrm IhIh ImIm [Target temp low] [Target temp 
high] 
  //EX: 23x58x22x30x06x30x01x02x500x8000 
  //If serial has data available 
  while (Serial.available() > 0) { 
    //Read current time 
    char hour = char(Serial.parseInt()); 
    char minute = char(Serial.parseInt()); 
 
    //Read sundown time 
    sDHour = Serial.parseInt(); 
    sDMinute = Serial.parseInt(); 
 
    //Read sunrise time 
    sRHour = Serial.parseInt(); 
    sRMinute = Serial.parseInt(); 
 
    //Read transition time 
    intHour = Serial.parseInt(); 
    intMinute = Serial.parseInt(); 
 
    //Read maximum and minimum temperature 
    int temperatureL = Serial.parseInt(); 
    int temperatureH = Serial.parseInt(); 
 
    //If the datastream has finished with a newline 
    if (Serial.read() == '\n') { 
      //Set final temperature values 
      targetTemperatureLow = temperatureL; 
      targetTemperatureHigh = temperatureH; 
 
      //Update the RTC with new time in 24h format 
      Clock.setClockMode(false); 
      Clock.setHour(hour); 
      Clock.setMinute(minute); 
      //Return new time over serial 
      Serial.print(Clock.getHour(h12, PM)); 
      Serial.print(":"); 
      Serial.print(Clock.getMinute()); 
      //Save new values to EEPROM 
      saveVals(); 
    } 
  } 
  //OLD 
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  /*while (Serial.available() > 0) { 
    // Read ints from serial 
    int temperature = Serial.parseInt(); 
    intensity = 0.1; 
 
    // Set on newline 
    if (Serial.read() == '\n') { 
      targetTemperature = temperature; 
    } 
    }*/ 
} 
 
//SAVE / LOAD 
void saveVals() { 
  //Save values sDH, sdM sRH, sRM Ih Im Tl Th to EEPROM 
  //Start at EEPROM position 0 
  int ePos = 0; 
  //Set variable 
  EEPROM.put(ePos, sDHour); 
  //Add size in bytes of the variable to the position 
  ePos += sizeof(int); 
  //Cont... 
  EEPROM.put(ePos, sDMinute); 
  ePos += sizeof(int); 
  EEPROM.put(ePos, sRHour); 
  ePos += sizeof(int); 
  EEPROM.put(ePos, sRMinute); 
  ePos += sizeof(int); 
  EEPROM.put(ePos, intHour); 
  ePos += sizeof(int); 
  EEPROM.put(ePos, intMinute); 
  ePos += sizeof(int); 
  EEPROM.put(ePos, targetTemperatureLow); 
  ePos += sizeof(int); 
  EEPROM.put(ePos, targetTemperatureHigh); 
  ePos += sizeof(int); 
 
} 
 
void loadVals() { 
  //Load values sDH, sdM sRH, sRM Ih Im Tl Th from EEPROM 
  //Start at EEPROM position 0 
  int ePos = 0; 
  //Get variable 
  EEPROM.get(ePos, sDHour); 
  //Add size in bytes of the variable to the position 
  ePos += sizeof(int); 
  //Cont... 
  EEPROM.get(ePos, sDMinute); 
  ePos += sizeof(int); 
  EEPROM.get(ePos, sRHour); 
  ePos += sizeof(int); 
  EEPROM.get(ePos, sRMinute); 
  ePos += sizeof(int); 
  EEPROM.get(ePos, intHour); 
  ePos += sizeof(int); 
  EEPROM.get(ePos, intMinute); 
  ePos += sizeof(int); 
  EEPROM.get(ePos, targetTemperatureLow); 
  ePos += sizeof(int); 
  EEPROM.get(ePos, targetTemperatureHigh); 
  ePos += sizeof(int); 
} 
 
//TIME 
void calculateTemperature() { 
  //RED mode clause 
  if (redMode) { 
    //Just set temperature very low and return 
    currentTemperature = 100; 
    return; 
  } 
 
  //Get time from RTC and get total minutes since 00:00 
  int hour = int(Clock.getHour(h12, PM)); 
  int minute = int(Clock.getMinute()); 
  int totalTime = hour * 60 + minute; 
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  //Calculate same for sundown, sunrise and interval 
  int sDPoint = sDHour * 60 + sDMinute; 
  int sRPoint = sRHour * 60 + sRMinute; 
  int intSpan = intHour * 60 + intMinute; 
  //Halve interval to place sunrise and sundown times in middle of transition 
  int hIntSpan = intSpan / 2; 
 
  //Assuming sDPoint is before 0 
  //If time is after sunrise transition and before sundown transition, set temperature to 
maximum 
  if (totalTime > (sRPoint + hIntSpan) && totalTime < (sDPoint - hIntSpan)) { 
    currentTemperature = targetTemperatureHigh; 
    //Else if time is after sundown transition and before sunrise transition, set 
temperature to minimum 
  } else if (totalTime < (sRPoint - hIntSpan) || totalTime > (sDPoint + hIntSpan)) { 
    currentTemperature = targetTemperatureLow; 
    //Else if time is during sunrise transition, map temperature linearly from min to max 
through transition time 
  } else if (totalTime > (sRPoint - hIntSpan) && totalTime < (sRPoint + hIntSpan)) { 
    currentTemperature = map(totalTime, sRPoint - hIntSpan, sRPoint + hIntSpan, 
targetTemperatureLow, targetTemperatureHigh); 
    //Else if time is during sundown transition, map temperature linearly from max to min 
through transition time 
  } else if (totalTime > (sDPoint - hIntSpan) && totalTime < (sDPoint + hIntSpan)) { 
    currentTemperature = map(totalTime, sDPoint - hIntSpan, sDPoint + hIntSpan, 
targetTemperatureHigh, targetTemperatureLow); 
  } 
 
} 
 
//TOUCH 
void handleTouch() { 
  //Sets powerState on unique touch 
  if (isTouched()) { 
    //Usual cycle: Off -> (red, on) -> On -> off 
    //If the lamp is off, turn it on 
    if (powerState == 0) { 
      //Reset to ligt intensity before lamp was turned off 
      intensity = prevIntensity; 
      powerState = 1; 
      //If it's dark outside, start in redmode 
      if (isDark()) { 
        redMode = true; 
        //Recalculate temperature to get redMode temperature 
        calculateTemperature(); 
      } 
    } else if (redMode) { 
      //Else if lamp is on and in redMode, disable it and update 
      redMode = false; 
      calculateTemperature(); 
    } else { 
      //Else if lamp is just on, turn it off, and store the previous light intensity 
      powerState = 0; 
      prevIntensity = intensity; 
      intensity = 0.0; 
    } 
  } 
  //Serial.print(powerState); 
  //Check if light intensity button is touched and act accordingly 
  checkIntensityScroll(); 
} 
 
bool isDark() { 
  //Check if it's dark by checking if time is after sundown 
  int hour = int(Clock.getHour(h12, PM)); 
  int minute = int(Clock.getMinute()); 
  int totalTime = hour * 60 + minute; 
 
  int sDPoint = sDHour * 60 + sDMinute; 
  int sRPoint = sRHour * 60 + sRMinute; 
  int intSpan = intHour * 60 + intMinute; 
  int hIntSpan = intSpan / 2; 
 
  //Assuming sDPoint is before 0 
  if (totalTime < (sRPoint - hIntSpan) || totalTime > (sDPoint + hIntSpan)) { 
    return true; 
  } 
  return false; 
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} 
 
bool isTouched() { 
  //Check if touch is unique by seeing if was touched in previous cycle 
  bool ret = false; 
  touchIsPressed = touchPressed(); 
  if (touchIsPressed && !touchWasPressed) { 
    ret = true; 
    touchWasPressed = true; 
  } else if (!touchIsPressed) { 
    touchWasPressed = false; 
  } 
  return ret; 
} 
 
bool touchPressed() { 
  //Return true if head touch button is pressed 
  if ((ADCTouch.read(THEAD, TSENSESAMPLES) - refHead) > TACTIVATE) { 
    return true; 
  } 
  return false; 
} 
 
void checkIntensityScroll() { 
  if (powerState == 1) { 
    //Check base button to scroll intensity up or down 
    headIsTouched = ((ADCTouch.read(TBASE, TSENSESAMPLES) - refBase) > TACTIVATE); 
    if (headIsTouched) { 
      //Check if this is a new touch - if so, reverse the scroll direction 
      if (!headWasTouched) { 
        scrollingUp = !scrollingUp; 
      } 
      //Add or subtract ANIMINC amount to pixel intensity if scrolling up or down 
      if (scrollingUp) { 
        intensity += ANIMINC; //Use own constant? 
      } else { 
        intensity -= ANIMINC;//Use own constant? 
      } 
      //Constrain intensity to be within logical limits 
      if (intensity < 0.0) { 
        intensity = 0.0; 
      } else if (intensity > 1.0) { 
        intensity = 1.0; 
      } 
      //Stop continious touch from counting as a new 
      headWasTouched = true; 
    } else { 
      //Reset wasTouched to allow levels to be reversed again. 
      headWasTouched = false; 
    } 
  } 
} 
 
//NEOPIXEL 
void setFromTemperature(int temperature, float intensity) { 
  //Move the actual intensity of the pixels (movIntensity) towards the target intensity 
(intensity) 
  //This creates a smooth transition from one intensity to another 
  //If the difference between intensity is larger than the animation change, change the 
actual intensity in that direction. 
  if (intensity > movIntensity && (intensity - movIntensity) > ANIMINC) { 
    movIntensity += ANIMINC; 
  } else if (intensity < movIntensity && (movIntensity - intensity) > ANIMINC) { 
    movIntensity -= ANIMINC; 
    //Else if the change is smaller than the animation change, just set it directly to the 
intensity value. 
    //This stops continious jittering between two values on each side of intensity 
  } else if (intensity > movIntensity && (intensity - movIntensity) <= ANIMINC) { 
    movIntensity = intensity; 
  } else if (intensity < movIntensity && (movIntensity - intensity) <= ANIMINC) { 
    movIntensity = intensity; 
  } 
 
  //Calculate the red green and blue base values 
  float r = 255.0; 
  //Blue is calculated with formula - see function 
  float b = calcBlue(temperature); 
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  //Green is interpolated linearly from red to blue, using their primary wavelength as 
positions 
  float g = map(gwl, rwl, bwl, r, b); 
  //bool doUpdate = false; <-- Old stuff, ignore 
  //if (doUpdate) { 
 
  //Dither the pixels with base values times the actual intensity 
  ditherPixels(r * movIntensity, g * movIntensity, b * movIntensity); 
  //} 
} 
 
float calcBlue(int temperature) { 
  //Using externally calculated constants, calculate the fitting amount of blue for a 
specific temperature 
  return temperature * TEMPA + TEMPB; 
} 
 
//OLD + Unused 
/*void setPixels(int r, int g, int b) { 
  // constrain the values to 0 - 255 
  r = constrain(r, 0, 255) * powerState; 
  g = constrain(g, 0, 255) * powerState; 
  b = constrain(b, 0, 255) * powerState; 
 
  for (int pixnum = 0; pixnum < NUMPIXELS; pixnum++) { 
    pixels.setPixelColor(pixnum, pixels.Color(r, g, b)); 
    pixels.show(); 
    //printPixels(r,g,b); 
  } 
  }*/ 
 
void ditherPixels(float r, float g, float b) { 
  int sr, sg, sb; 
 
  //Calculate floor and ceiling values of rgb 
  int rHi = ceil(r); 
  int rLo = floor(r); 
  //Isolate decimal part of float and multiply for pixel count 
  //This lets extra detail of float be represented in a fitting amount of pixels being 
slightly brighter 
  int rPC = int((r * 10.0 - float(rLo * 10)) * 1.4); 
 
  int gHi = ceil(g); 
  int gLo = floor(g); 
  int gPC = int((g * 10.0 - float(gLo * 10)) * 1.4); 
 
  int bHi = ceil(b); 
  int bLo = floor(b); 
  int bPC = int((b * 10.0 - float(bLo * 10)) * 1.4); 
 
  //Iterate through all pixels 
  for (int pixnum = 0; pixnum < NUMPIXELS; pixnum++) { 
    //if current pixel is within count of those brighter, set it to the ceil value, else 
floor 
    if (pixnum < rPC) { 
      sr = constrain(rHi, 0, 255); 
    } else { 
      sr = constrain(rLo, 0, 255); 
    } 
 
    if (pixnum < gPC) { 
      sg = constrain(gHi, 0, 255); 
    } else { 
      sg = constrain(gLo, 0, 255); 
    } 
 
    if (pixnum < bPC) { 
      sb = constrain(bHi, 0, 255); 
    } else { 
      sb = constrain(bLo, 0, 255); 
    } 
    //Set each pixel at their mapped position to the calculated color/brightness 
    pixels.setPixelColor(pixelMap[pixnum], pixels.Color(sr, sg, sb)); 
    //printPixels(sr,sg,sb); 
  } 
  //Push new ligt settings to pixels 
  pixels.show(); 
} 
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//EXTRA 
//Prints pixel state - not currently in use 
void printPixels(int r, int g, int b) { 
  Serial.print(r); 
  Serial.print(" "); 
  Serial.print(g); 
  Serial.print(" "); 
  Serial.println(b); 
} 
void handleDemoMode() { 
  //Enables demoing of the product 
  if (touchIsPressed && headIsTouched) { 
   demoMode = true; 
   demoModeCounter = 0; 
  } 
  if (demoMode) { 
   demoModeCounter += 1; 
   //Copy-Pasted from time temperature keeper 
   //RED mode clause 
   if (redMode) { 

  //Just set temperature very low and return 
  currentTemperature = 100; 
  return; 

   } 
   int totalTime = demoModeCounter; //Time is now counter 

   //Calculate same for sundown, sunrise and interval 
   int sDPoint = sDHour * 60 + sDMinute; 
   int sRPoint = sRHour * 60 + sRMinute; 
   int intSpan = intHour * 60 + intMinute; 
   //Halve interval to place sunrise and sundown times in middle of transition 
   int hIntSpan = intSpan / 2; 

   //Assuming sDPoint is before 0 
    //If time is after sunrise transition and before sundown transition, set temperature 
to maximum 
   if (totalTime > (sRPoint + hIntSpan) && totalTime < (sDPoint - hIntSpan)) { 

  currentTemperature = targetTemperatureHigh; 
     //Else if time is after sundown transition and before sunrise transition, set 
temperature to minimum 
   } else if (totalTime < (sRPoint - hIntSpan) || totalTime > (sDPoint + hIntSpan)) { 

  currentTemperature = targetTemperatureLow; 
     //Else if time is during sunrise transition, map temperature linearly from min to 
max through transition time 
   } else if (totalTime > (sRPoint - hIntSpan) && totalTime < (sRPoint + hIntSpan)) { 
     currentTemperature = map(totalTime, sRPoint - hIntSpan, sRPoint + hIntSpan, 
targetTemperatureLow, targetTemperatureHigh); 
     //Else if time is during sundown transition, map temperature linearly from max to 
min through transition time 
   } else if (totalTime > (sDPoint - hIntSpan) && totalTime < (sDPoint + hIntSpan)) { 
     currentTemperature = map(totalTime, sDPoint - hIntSpan, sDPoint + hIntSpan, 
targetTemperatureHigh, targetTemperatureLow); 
   } 
  } 

  if (demoModeCounter >= 1440) { //Full day 
   demoMode = false; 
  } 
} 

Bilag 5 – Konfigurationsværktøj 
#Trilight configuration utility 

#REQUIRES pySerial! (And a linux pc...) 
import serial     #Used for communication with arduino 
import datetime   #Gets current time from system so user does not have to input it 
import subprocess as sp #Used for clearing terminal screen for neatness 

tmp = sp.call('clear',shell=True)   #Clear terminal 

57 af 58 



 
Teknologi B Eksamensprojekt 

 
ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 9600)   #Initialize serial connection to lamp 
print( "  _______   _ _      _       _     _   ")   #Print ascii graphic 
print( " |__   __| (_) |    (_)     | |   | |  ")   #Just because it looks nice 
print( "    | |_ __ _| |     _  __ _| |__ | |_ ") 
print( "    | | '__| | |    | |/ _\`| '_ \| __|") 
print( "    | | |  | | |____| | (_| | | | | |_ ") 
print( "    |_|_|  |_|______|_|\__, |_| |_|\__|") 
print( "                        __/ |          ") 
print( "                       |___/           ") 
print("") 
 
print ("Welcome to the TriLight configuration utility") #Print welcome 
print ("") 
print("Please input the time in the evening you want to start relaxing")    #Request 
sundown time in hh/mm 
sDH = raw_input("Hour: ")   #Input_raw displays text and returns following user-inputted 
line from terminal 
sDM = raw_input("Minute: ") 
print ("") 
 
print("Please input the time you get up")   #Request sunrise time in hh/mm 
sRH = raw_input("Hour: ") 
sRM = raw_input("Minute: ") 
print ("") 
 
print("Please input the time to transition the light")  #Request transition time in hh/mm 
iH = raw_input("Hour: ") 
iM = raw_input("Minute: ") 
print ("") 
 
print("Please input the day and night temperature (100 - 10 000)")  #Request min and max 
temperature to cycle between 
tH = raw_input("Day: ") 
tL = raw_input("Night: ") 
print ("") 
 
print("Thank you, setting time and configuration")  #Print thank you 
 
now = datetime.datetime.now() #Get current date/time 
 
sendString = 
str(now.hour)+"x"+str(now.minute)+"x"+sDH+"x"+sDM+"x"+sRH+"x"+sRM+"x"+iH+"x"+iM+"x"+tL+"x"
+tH  #Composite string fo sending 
print("Sending: "+sendString)   #Print pending action to user 
ser.write(sendString+"\n")      #Send string to arduino 
 
print("Response: "+str(ser.readline())) #Print response from arduino to user to check 
success 
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