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Abstract 
 

The main purpose of this work is to gain knowledge about magnetism and magnetic levitation 

by experimentation and literature studies. In brief the experiment is based on magnetism, 

more specifically, electromagnetism. Theoretically, a constant magnetic force should be able 

to make a magnetic object float, but in practice this is impossible and therefore another 

method was used. By adjusting the magnetic fields strength depending on the objects location 

in relation to the electromagnet, a stable point would be achieved. Thanks to Arduinos fast 

processing-power, the figures were quickly converted to fit the magnets distance. Thus it is 

possible to obtain a leveled floatation by adapting the magnetic force of the electromagnet to 

the needs of the object. This basic technology is already being used and has been used in 

various areas for a long time, but future implementations point towards a brighter future with 

more effective machinery such as maglev trains.  
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1. Inledning 

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete var att bygga en elektromagnetisk levitationsanordning, och sedan få 

ökade kunskaper inom magnetism samt elektromagnetisk levitation.  

1.2 Frågeställningar 

 Vad är magnetisk levitation och hur fungerar det? 

 Hur kan en elektromagnetisk levitationsanordning konstrueras? 

 Vad kan magnetisk levitation användas till? 

1.3 Disposition 

Denna rapport innehåller formler som är numrerade med fyra siffror, exempelvis (1.2.3.4), där 

de första tre siffrorna beskriver under vilken rubrik formeln är placerad i och den sista siffran 

är de kronologiska ordningen av formlerna. 

1.4 Bakgrund 

1.4.1 Magnetism  
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(1.3.3.1) 

Boer och Buschow berättar i sin avhandling från 2004 hur människan 

redan under antikens Grekland upptäckte ett oxiderande järn (Fe3O4). 

Järnet kunde uppnå magnetiska krafter vilket nåddes då 

någon gnuggat det. Staden där händelsen inträffade hette Magnesia, och 

därav kom namnet magnet. Ordet magnet betyder ”stenen från 

Magnesia” och det som får ett materiellt ting att vara magnetiskt beror 

på ämnets atomstruktur. Atomer fungerar som minimala magneter, eftersom elektronerna är 

ständigt i rörelse och bildar en plus- respektive minuspol. Pluspolen representerar de positivt 

laddade partiklarna (protoner) och minuspolen representerar de negativt laddade partiklarna 

(elektroner). Differensen mellan de två polerna vid en specifik tidpunkt skapar så kallade 

magnetiska dipoler. I de flesta metaller är strukturen på 

dessa magnetiska partiklar slumpartat orienterade, vilket 

resulterar i att den magnetiska effekten i atomerna slår ut 

varandra och ämnet blir inte magnetiskt, se bild 1. Men i 

magnetiska objekt som exempelvis neodym, är strukturen 

korrekt orienterad. Det vill säga att alla plusladdade joner 

pekar åt ett specifikt håll medan de minusladdade pekar åt det 

motsatta planet, se bild 1. Metaller som till exempel järn (Fe) är 

en så kallad ferromagnet. Dess atomstruktur är någorlunda orienterade men är inte riktigt 

magnetiskt. För att atomstrukturen skall vara korrekt behövs det ett yttre magnetfält. 

Magneter har varit mycket användbara genom historien. I dagens samhälle har magneten en 

mycket stor roll i den moderna teknologin. De används ofta som komponenter i 

elektromekaniska och elektroniska apparater (Buschow och Boer, 2004).  

1.4.2 Elektromagnetism  

År 2004 berättar Boer och Buschow i sin rapport att den första elektromagnetiska magneten 

skapades under 1820-talet. Det var första gången man kunde tillverka ett konstgjort 

magnetfält helt utan magnetiska grunder. Med hjälp av att linda koppartråd till en spole och 

låta ström flöda i tråden, skapas ett magnetfält som bild 2 visar. För att skapa så hög 

elektromagnetisk kraft som möjligt behöver man ta hänsyn till olika saker, exempelvis 

elektriska fältstyrkan och strömstyrkan. Det finns en stor mängd olika formler som kan 

bestämma elektromagneters krafter, till exempel presenterar Kristensson följande i sitt verk år 

1999 med formeln (1.3.3.1). 

Bild 1. Bilden föreställer 

slumpmässigt orienterade 

respektive orienterade 
magneter. (Topolyok, 2005). 

Bild 2. Visar magnetiskt fält i 

en krets. Egenkonstruerad. 
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Bild 3. Beskrivning av hur en transistor 
är uppbyggd. (Sandru, 2009). 

Bild 4. N-typ dopning. (Dharan, u.å). 

Bild 5. P-typ dopning. (Dharan, u.å). 

Bild 6. Symbolen för en 
fototransistor. Egen bild. 

           

Där syns det att bland annat den elektriska fältstyrkan E och den magnetiska flödestätheten B 

har en betydande roll för att bestämma kraften F. q är partikelns laddning och v är hastigheten 

av den. Den magnetiska flödestätheten definieras med formeln (1.3.3.2), 

  
  

  
 
  

 
 

där I står för elektrisk ström, d för avståndet till ledaren i en spole och μ0 för 

vacuumpermeabiliteten. 

1.4.3 Fototransistor  

Transistorn har en stor betydande roll i dagens elektroniska 

apparater och är huvudsakligen uppbyggda av negativt laddade 

områden (n-typ) samt positivt laddade områden (p-typ), vilket 

syns i bild 3. Den tillhör kategorin halvledarkomponenter och är 

den mest betydelsefulla komponenten av dem alla. Alla ämnen har 

olika elektriska konduktiviteter, vilket betyder att de har olika 

ledningsförmågor. De kan antingen leda elektriska strömmar 

eller fungera som isolatorer. Den tredje och sista materialtypen 

är halvledande material som leder ström genom termiskt 

exciterade elektroner (Jeppson, u.å);(Brain, u.å). För att få en 

ström som går igenom transistorn krävs det dopning. Den 

fysikaliska processen dopning går ut på att man skapar n- 

respektive p-dopade material. N-typen som huvudsakligen består 

av kisel, bildas när en donatoratom tillsätts. Donatoratomen som 

oftast finns i n-typen är fosfor som har fem valenselektroner. 

Detta resulterar i att vid en kovalent bindning med kislets fyra 

valenselektroner uteblir en av fosforns elektroner. N-typen 

kommer alltså ha ett elektronöverskott, se bild 4. P-typen består 

också till största del av kisel och använder sig av acceptorer för att 

skapa ett elektronunderskott. Acceptorerna är grundämnen med tre 

valenselektroner och det ämne som oftast används är bor. 

Elektronunderskottet skapas på grund av bors tre valenselektroner, 
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Bild 7. Beskrivning av hur en 

MOSFET är uppbyggd. 
(Wikipedia, 2013). 

Bild 8. Symbolen för en 
MOSFET. (Greenfield, 

2016). 

Bild 9. Bild på ett Arduino kretskort. Egen 
bild. 

se bild 5. N-typen och p-typen har inte tillräckligt mycket spänning 

för att en ström skall kunna ledas, men genom att tillsätta energi 

kan transistorn få en elektrisk ström flytandes genom n- respektive 

p-typ (Dharan, u.å). Fototransistorer använder sig av energin från 

fotoner till att styra spänningen. Symbolen för fototransistorer 

framgår i bild 6.  

1.4.4 N-kanal MOSFET 

MOSFET står för ”Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor”. MOSFET:en styr 

mängden ström som skall passera mellan elektroderna ”drain” och ”source”. Detta gör den 

genom att lägga en spänning på den isolerade elektroden gate, vilket kallas styrspänning och 

med hjälp av detta skapas ett elektriskt fält. Det elektriska fältet som bildas styr bredden på de 

kanaler som elektroderna färdas igenom (se bild 7). En MOSFET består av en kanal med 

halvledarmaterial av typen n eller p, se bild 8, och de olika kallas för n-MOSFET eller p-

MOSFET. Vanligtvis används kisel som halvledarmaterial men nu har företag börjat legerat 

kisel och germanium. Idag används MOSFET:en i nästan all digital elektronik (Högskola 

Dalarna, u.å).  

 

 

 

 

 

 

 

1.4.5 Arduino 

Arduino är en elektronisk plattform baserad på enkel 

hårdvara och mjukvara, se bild 9. Kretskorten är 

kapabla till att mäta allt ifrån inmatningar till 

Twittermeddelanden och att transformera dem till en 

utmatning, exempelvis för att starta en motor eller 

tända en lampa. Man kan själv bestämma vad kortet skall 
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Bild 12. Visar processen i en 
diod när elektricitet tillsätts. 

(Harris och Fenlon, u.å.). 

Bild 11. Visar hur den döda 
zonen i mitten skapas. (Harris 

och Fenlon, u.å.). 

Bild 10. Symbolen för en 

diod. Egen bild. 

göra genom att skicka instruktioner via programmet på datorn med hjälp av kodning. På detta 

sätt blir Arduino relevant i ett brett upplag av verksamheter eller projekt (Arduino, u.å). 

 

Arduino startade som ett enkelt redskap för snabba prototyper, ämnat för studenter utan 

tidigare erfarenhet om programmering. När det så småningom nådde större publik anpassades 

även kretskortet för att uppfylla de nya kraven samt utmaningarna som kunderna ställde. Över 

åren har Arduino varit hjärnan i tusentals projekt, från vardagliga objekt till komplexa 

vetenskapsinstrument. En global gemenskap av skapande studenter, hobbyister, konstnärer, 

programmerare och professionella har nu samlats runt denna breda plattform (Arduino, u.å). 

1.4.6 Diod 

Dioden är den enklaste typen av halvledare och en diod låter bara ström färdas åt ett håll samt 

att dioden, till skillnad från transistorer, endast är uppbyggd av två skikt. De två skikten består 

av p- respektive n-typ. Det ledande materialet i en lysdiod är typiskt aluminium-gallium-

arsenid (AlGaAs). I ren aluminium-gallium-arsenid binder alla atomer 

perfekt till sina grannar och lämnar inga fria elektroner för att kunna 

leda elektrisk ström (Harris och Fenlon, u.å.). Symbolen för en diod visas 

i bild 10. 

 

En halvledare med extra elektroner kallas n-typ. I n-typ materialet 

rör sig fria elektroner från en negativt laddad yta till en positivt 

laddad yta. En halvledare med underskott av elektroder kallas för p-

typ och är därför positivt laddad. Elektroner kan på detta sätt hoppa 

från atom till atom och röra sig från en negativt laddad atom till en 

positivt laddad atom, se bild 11. En diod består av en sektion n-

typsmaterial bundet till en sektion p-typsmaterial med elektroder på 

varje ände. Detta gör att strömmen endast leds i en riktning. När 

ingen spänning appliceras i dioden kommer elektronerna i n-typen att 

stanna vid de atomer de befinner sig. Elektronerna har inte tillräckligt 

mycket energin för att de skall kunna excitera till nästa atom i p-

typsmaterialet. När tillräckligt mycket energi tillförs från en 

spänningskälla kan elektronerna existera till nästa atom i ledet och 



 9   

  

Bild 13. Visar hur fotoner 
uppstår. Energin som frigörs från 

en elektron i rörelse. Wikipedia, 

2017. 

Bild 14. Symbolen för en 

IR-diod. Egen bild. 

därmed lyser dioden, se bild 12 (Harris och Fenlon, u.å.).   

 

 

Fotoner är källan till ljus och är ett resultat av vandrande elektroner 

som sänder ut energi, se bild 13. I en atom har elektronerna i de 

olika lagren olika mängder energi, elektroner som befinner sig 

längre ut från kärnan har mer energi än de som befinner sig 

närmare kärnan. För att en elektron skall kunna excitera måste det 

tillföras energi, men när elektronen sedan emitteras frigörs energi i 

form av en foton. En större förflyttning frigör en foton med högre 

energitillstånd vilket resulterar i en högre frekvens (Harris och Fenlon, u.å.). 

Eftersom elektronerna i dioden rör sig fritt på en yta och har möjligheten att falla in i tomma 

hål från p-typ lagret fungerar detta som en förflyttning till en lägre energinivå. Likt rörelsen 

av elektroner i en atom kommer det att frigöras energi när elektronerna går från ett högre 

energitillstånd. Detta händer i alla dioder, men man kan bara se fotonerna när dioden är gjord 

av vissa ämnen. Till exempel, en standard silikondiod är gjord på det sättet att elektronerna 

endast faller en kort bit och därmed skickas fotoner med låga  

energitillstånd ut. Det låga energitillståndet ger en låg frekvens av 

infrarött ljus som inte är synligt för det mänskliga ögat. Dessa dioder 

används bland annat i TV-kontroller (Harris och Fenlon, u.å.). Symbolen för IR-diod visas i 

bild 14.  

1.5 Metod 

Detta arbete har genomförts med hjälp av en experimentell metod och litteraturstudie, det vill 

säga genom att konstruera en elektromagnetisk levitationsanordning samt förklara fenomenet 

bakom det. 

1.6 Diskussion kring källor 

Den första källan är ”Physics of Magnetism and Magnetic Materials” och är skriven av Kurt 

Heinz Jürgen Buschow gemensamt med sin kollega Frank de Boer år 2004. Buschow har en 

lång och fängslande bakgrund. Han erhåller goda kunskaper och erfarenhet i ämnet 
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magnetism. 1960 fick han sin anglosaxiska examen inom fysikalisk kemi efter att ha studerat 

på det välkända universitetet University of Amsterdam, där han idag undervisar i kurser om 

magnetism och magnetiska material. Detta är en man som verkligen vet vad han håller på 

med. Det märks att han är mycket omtalad och har många ögon på sig, eftersom han har för 

tillfället fått två utmärkelser, nämligen Senior scientist och lite senare Chief scientist. Detta är 

mycket positivt gynnsamt för artikelns trovärdighet. Det som dock är mindre tilltalande är att 

det knappast finns någon allmän fakta om Boer. Det enda som framgår är att han undervisar 

på samma universitet som Buschow (Elsevier Store, u.å) (University of Amsterdam, u.å). 

Artikeln offentliggjordes 2004. Precis som den första källan i denna källdiskussion, är detta 

en tämligen ny artikel. Det är klart att det finns nyare skrifter att välja mellan, men i så fall 

skall man poängtera att det är många faktorer som avgör artikelns trovärdighet, till exempel 

författaren pålitlighet och erfarenhet. Den är publicerad av det nederländska företaget Kluwer 

Academic Publishers. Detta företag har givit ut många vetenskapliga texter och det verkar 

som att de är omtalade. Syfte med denna artikel var troligen det samma som när Buschow och 

Boer bestämde sig för att bli professorer. Det ville försöka få folk att förstå sig på världen ur 

andra perspektiv. Anledning till att denna skrift klassades som en tillförlitlig källa byggde 

mycket på personerna i fråga. De hade en enorm erfarenhet som sannerligen är gynnsamt. 

 

Den andra källan som användes Youtubevideon ” Homemade Levitation Machine”, skapad år 

2016 av kanalen Tinkernut som beskrev hur man bygger en elektromagnetisk 

levitationsanordning. Videon är trovärdig, eftersom experimentet går att utföra med små 

justeringar utifrån videon. De fel som uppstod i videon är slarvfel gällande kopplingsschemat. 

Detta är enkelt att upptäcka om man är påläst inom ellära. Videon publicerades 24 januari år 

2016, vilket är positivt eftersom skaparens metod och material fortfarande är aktiva. Dock 

finner vi ingen fakta om Tinkernut, men eftersom experimentet fungerar efter skaparens 

metod, antyder det att informationen är korrekt (Tinkernut, 2016). 

 

Den sista källan är artikeln ”How Light Emitting Diodes Work” som är skriven av Tom 

Harris och Wesley Fenlon. Källan användes mycket i detta arbete och erbjuder mycket pålitlig 

fakta om dioden. Källan publicerades på hemsidan HowStuffWorks som är en amerikansk 

hemsida skapad av Marshall Brain för att bidra med information om hur saker fungerar. 

Marshall Brain är författare, offentlig talare, entreprenör, högskoleinstruktör och 

datorprogrammerare. Brain ligger bakom HowStuffWorks- bokserien och har dykt upp på 

många medier som till exempel The Oprah Winfrey Show, Dr. Oz, Good Morning America, 
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CNN och Modern Marvels. Han föddes i Santa Monica, Kalifornien och studerade på 

Rensselaer Polytechnic Institute i Troy, New York varav han tog kandidatexamen i 

elektroteknik. Brain fick även en masterexamen i datavetenskap från North Carolina State 

University, ett forskningsuniversitet i North Carolina. Just nu har hemsidan inte längre samma 

ägare, men informationen behåller samma kvalité. Blucora som för tillfället äger hemsidan 

skapades år 1996 av Naveen Jain efter att han lämnade Microsoft och är en ledande leverantör 

av teknikbaserade finansiella lösningar för konsumenter. De har mer än 500 anställda och leds 

av högt erfarna förvaltningsteam.  
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2. Resultat 

2.1 Experiment 

Nedanför presenteras en stegvis beskrivning av hur en elektromagnetisk levitationsanordning 

kan konstrueras. Stegen är numrerade som underunderrubriker. 

2.1.1 Skaffa alla material och materiel 

Objekt  Antal 

Isolerad koppartråd Ca 1500 mm 

Ledare 13 st. 

Bult 1 st. 

Mutter 1 st. 

Strömkälla (likström) 1 st. 

Magnet 1 st. 

Pingisboll 1 st. 

Träplankor 140∙120 mm 2 st.  

Träplankor 140∙270 mm 2st.  

N-kanal mosfet  1 st.  

Resistor (1 kΩ), R1 1 st.  

Resistor (100 kΩ), R2 1 st. 

IR-diod 1 st.  

1N4004 diod 1 st.  

Fototransistor 1 st.  

Kartong Ca 5000 mm
2 

Arduino 1 st.  

Lödkolv 1 st. 

Skruvdragare 1 st. 
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Bild 16. Föreställer 
papperscirkeln runt bulten. 

Egen bild. 

Bild 18. Föreställer det 

blivande hålet för 

bulten. Egen bild. 

Bild 17. Föreställer virandet av 

koppartråd runt bulten. Egen 

bild. 

Bild 19.  Visar ledarna ut ur 
elektormagneten och den 

färdiga produkten. Egen 

bild. 

Bild 20. Visar ett 
placeringshål för IR-

utgivaren respektive 

fototransistorn. Egen bild. 

Bild 15. Föreställer den 
färdiga ställningen. Egen 

bild. 

Limpistol 1st. 

Dator 1st. 

Sidavbitare 1st. 

Borr för bult (lämplig storlek) 1st. 

Borr för dioderna (lämplig storlek) 1st. 

2.1.2 Ställning 

Mät upp två plankor med längden 140∙270 mm och två med längden 140∙120 mm. Skruva 

sedan ihop dem för att få en rektangulär struktur, se bild 15 (Tinkernut, 2016).  

2.1.3 Elektromagneten 

Placera en rund kartongbit på vardera sidan av bulten för att hålla den 

framtida koppartråden på plats, se bild 16. För att skapa en spole skall 

bulten spännas fast i en skruvdragare och hålla koppartråden spänd medan 

bulten snurras med hjälp av skruvdragaren, se bild 17. Det skall vara 

ledaren som kommer ut ur elektromagneten, se bild 19. Mät upp mitten av 

ställningens ovansida för att sedan borra ett hål för bulten, trä in 

elektromagneten och spänn fast den med muttrar, se bilderna 18 och 19 

(Tinkernut, 2016).   

 

2.1.4 Rörelsedetektorn 

Borra ett hål på de båda långsidorna av ställningen för att de skall passa till 

IR-dioden och fototransistorn, se bild 20. Det har ingen betydelse av vilken 

sida IR-dioden respektive fototransistorn är placerad. Däremot bör de vara 

parallella med varandra och befinna sig på ett bra avstånd ifrån 

elektromagneten. Detta kan kontrolleras genom att sätta igång 
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Bild 22. Egen bild. 

Föreställer en komponents 

negativa respektive positiva 
pol. 

Bild 21. Föreställer kopplingsschemat för experimentet. Egen bild. 

elektromagneten. Höjden på hålen skall vara där den elektromagnetiska kraften börjar bli 

märkbar på för magnetens som skall sväva (Tinkernut, 2016).  

2.1.5 Kopplingen 

Kopplingsschemat består av tre olika 

kretsar. Den fösta kretsen innehåller en 

IR-diod och en resistor på 1 kΩ, den 

andra omfattas av en fototransistor och 

en resistor på 100 kΩ och den sista 

innefattar en diod och elektromagnet. 

Dessa kretsar binds samman med hjälp 

av MOSFET:en, se bild 21 eller bilaga 2. 

 

Börja med att löda ihop en lagom längd isolerad koppartråd till diodens respektive 

fototransistorns två ben och trä in dem i de två hållen på sidan av ställningen. Koppla sedan 

diodens minuspol (se bild 22) till jordningen (GND1) på arduinon medan pluspolen kopplas 

till resistorn R1 och sedan vidare till utgång 13 på arduinon, se bild 21. Detta är en 

seriekoppling, eftersom IR-dioden och resistorn ligger i serie med varandra. 

Sedan skall fototransistorns minuspol kopplas in till jordningen (GND2) på 

arduinon, medan pluspolen skall kopplas samman med resistorn R2 för att 

sedan leda vidare till ingången A0 på arduinon. Resistorn R2:s andra ledare 

kopplas in till utgång 5V på arduinon, se bild 21. Den tredje kretsen 

kopplas ihop genom att dra en ledare från strömkällans minuspol till 

MOSFET:ens ”source-utgången” (s). Koppla sedan en ledare från 

strömkällans pluspol till elektromagnetens ena ledare och 

elektromagnetens andra ledare skall lödas ihop med MOSFET:ens ”drain-ingången” (d). 

Denna krets skall även ha en parallellkoppling med en diod, se bild 21. Till sist skall en ledare 

sammankoppla alla kretsar genom att koppla ihop arduinons ~11-utgång med MOSFET:ens 

gate-ingång (g). Detta gör att arduinon kan kommunicera med elektromagnetens magnetiska 

kraft, eftersom en mycket liten mängd elektroner med information vandrar in till denna krets 

(Tinkernut, 2016). 

R2=100 kΩ 

R1=1 kΩ 
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Fg 

Fm Fem 

Magneten 

Bild 24,bilden visar de 

krafter som har varit 

inblandade i experimentet. 

Bild 23. Föreställer positionen för 

”ladda upp”-knappen i 

arduinoprogrammet. Egen bild. 

Elektromagnet 

2.1.6 Programmeringen 

Starta strömkällan och öppna upp arduinoprogrammet samt 

kopiera in koden, se bilaga 1. Koden har hämtats från 

hemsidan Dangerouslymad under rubriken ”Chapter 13. 

Levitation” men har redigerats för att anpassats till detta arbete 

(u.å). Därefter trycks knappen “ladda upp” (se bild 23) och sedan 

tryck på ”ctrl+shift+m” för att öppna upp Seriell monitor. När väl detta är gjort skall 

bokstaven “m” skrivas in i monitorn, detta bör medföra att siffror visas på skärmen, dessa 

siffror är ett tecken på att fototransistorn uppfattar IR-diodens ljus. Nu kan den 

elektromagnetiska kraften kontrolleras genom att skriva in “B” för att öka med 5 mV och “b” 

för att minska med 5 mV (Tinkernut, 2016).  

2.1.7 Uppnå levitation 

Ställ in känsligheten och placera en magnet under elektromagneten. Det underlättar om 

magneten är i eller på en pingisboll då magneten kan ha en för liten volym för att bli upptäckt 

av IR-dioden och fototransistorn. Det kommer att ta ett tag för elektromagneten att finna 

balans i magneten så det kommer krävas ett par försök innan magneten kommer uppnå 

svävning (Tinkernut, 2016). 

2.2 Levitation i vardagen  

2.2.1 Magnetisk levitation 

Det finns olika metoder som gör det möjligt att få objekt att levitera. De 

vanligaste metoderna är magnetisk levitation och levitation med hjälp av 

ljudvågor. Levitation genom ljudvågor nyttjar den differentiella skillnaden 

av trycket i ljudvågorna, medan under magnetisk levitation används den 

magnetiska kraften.  

 

Magnetiska levitation kan i folkmun översättas till ”magnetiskt 

svävandetillstånd”. Vid magnetisk levitation samarbetar tre olika krafter, 

vilket är den magnetiska kraften Fm, den elektromagnetiska kraften Fem och 

gravitationskraften Fg för att få ett magnetiskt objekt att sväva, se bild 24. Detta om man inte 



 16   

  

Magnet 

Elektromagnet 

(2.2.1.3) 

tar hänsyn till luftmotståndet. När levitation har uppnåtts är den resulterande kraften 0 N, 

vilket bevisas i formeln (2.2.1.3), 

                

där FR står för den resulterande kraften. Magneten påverkas därför inte 

av någon kraft och kan därför sväva fritt. Teoretiskt sett är det möjligt 

att levitera en ferromagnet eller en magnet under en längre period med 

hjälp av en konstant magnetiskt kraft, se bild 25. Eftersom den 

magnetiska kraften avtar ju längre bort en magnet eller en 

ferromagnet är ifrån magnetfältets källa, kan kraften justeras. Det 

gäller att hitta det exakta avståndet till där den elektromagnetiska 

kraften är identisk med Fg. Detta är något som kan beräknas genom 

fysikaliska formler. I praktiken är detta däremot omöjligt. Noggrannheten är för stor, eftersom 

magneten eller ferromagneten kommer få en accelererande rörelse även om objektet befinner 

sig          från det ”perfekta läget”, där FR = 0. 

 

2.2.2 Användning av magnetisk levitation 

Magnetisk levitation kan användas inom flera områden där bland annat transport har blivit 

populärt de senaste åren. Konsten att få ett tåg att levitera och därigenom uppnå höga 

hastigheter har fått mer och mer uppmärksamhet. Idag konstrueras maglevtåg (magnetiskt 

leviterande tåg) i både Japan och Tyskland och dessa tåg har uppnått hastigheter på över 500 

km/h (Städje, 2007).  

 

Det finns två olika sätt at bygga maglevtåg i dagsläget, vilket är 

genom elektromagnetisk suspension och elektrodynamisk 

suspension. Båda metoderna är tänkbara men kommer med 

olika för- och nackdelar. I ett elektromagnetiskt suspensions-

system (EMS) svävar tåget över en stålskena medan 

elektromagneter som är kopplade till tåget är riktade mot skenan 

underifrån, se bild 27. Systemet är vanligtvis placerade på en serie c-formade armar där den 

övre delen av armen är fäst vid fordonet och den undre innerkanten innehåller magneterna. 

Skenan ligger innanför c-armarna, mellan de övre och nedre kanterna. Magnetisk attraktion 

fungerar på så sätt att mindre förändringar i avstånd mellan två magnetiska föremål utgör en 

Bild 25. Föreställer en magnet som 
leviterar med hjälp av en elektromagnet. 

Egen bild. 

Bild 27. Föreställer ett maglevtåg 

med metoden EMS. Wikipedia 

2017. 
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(2.2.1.5) 

stor kraftskillnad. Dessa förändringar i kraft är väldigt instabila. En liten avvikelse från det 

optimala läget tenderar att avvikelsen fortsätter att växa, vilket kräver avancerade 

återkopplingssystem för att upprätthålla ett konstant avstånd från skenan, ca 15 mm. Den 

stora fördelen med EMS är att de fungerar i alla hastigheter, till skillnad från det 

elektrodynamiska systemet som bara arbetar på hastigheter från minst ca 30km/h. (Bonsor, 

u.å).  

 

I elektrodynamiska suspensions-system (EDS) utövar både banan 

och tåget ett magnetfält och tåget svävar på grund av den repulsiva 

samt attraktiva kraften mellan dessa magnetiska fält, se bild 28. I 

vissa konfigurationer däremot, kan tåget sväva endast på grund av de 

repulsiva krafterna. En stor fördel med EDS är att de är dynamiskt 

stabila. Förändringar i avståndet mellan banan och magneterna skapar starka krafter för att 

återställa systemet till sitt ursprungliga läge, alltså magneterna knuffar och drar från båda håll 

så att tåget hålls på plats även vid rubbning. Det behövs inget aktivt återkopplingssystem för 

att justera magneternas styrka.  Däremot är den ström som produceras och det resulterande 

magnetiska flödet inte tillräckligt stort för att levitera tåget i låga hastigheter. Av den här 

anledningen måste tåget ha hjul eller någon annan form av landningsställ för att stödja tåget 

vid hastigheter under 30 km/h (Bonsor, u.å). 

 

Magnetisk levitation har även använts i form av diamagnetisk levitation. Skillnaden mellan 

dessa typer av levitation är att inom diamagnetism måste kvantmekaniken tillämpas. 

Diamagnetism är det fenomen som uppstår när ett ”icke-magnetiskt” objekt, exempelvis 

koppar får magnetiska egenskaper. Detta bevisar att all materia har en viss magnetisk 

susceptibilitet
1
. För att beräkna den magnetiska susceptibiliteten används formlerna (2.2.1.5), 

        

  
 

 
 

   
 

  

 

där Xm är den magnetiska susceptibiliteten och μr är den relativa permeabiliteten
2
, μ0 är 

vacuumpermeabiliteten (            ) och B samt H är två olika magnetfält som 

                                                 
1
 Från latinska ordet susciʹpio ”vara mottaglig för”. 

2
 Det magnetiska dipolmomentet ett föremål får per volymenhet av ett annat yttre magnetfält. 

Bild 28. Föreställer ett maglevtåg 

med metoden EDS. Wikipedia 

2017. 
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tillsammans påverkar de magnetiska dipolerna i mediet.  Susceptibiliteten hos diamagneter 

kommer alltid ha ett negativt värde. På grund av den magnetiska susceptibilitetens negativa 

värdet kommer den skapa ett repellerande magnetfält i förhållande till det yttre magnetfältet. 

För att kunna tillämpa detta inom levitation, krävs det ett mycket starkt yttre magnetfält. 

Neodymmagneter kan levitera små massor, som exempelvis en tunn grafitskiva, se bild 29.   

 

Diamagnetisk levitation har använts för att komma undan problemet 

med att bara kunna utföra tynglöshetsexperiment i rymden. Det har 

utvecklats flera markbaserade simulatorer som skall simulera 

tyngdlöshet och många experiment har använt sig av simulatorer som 

använder sig av rotationsrörelser för att uppnå noll gravitation. Denna 

artikel använde sig av diamagnetism för att uppnå den 

gravitationsmiljö som önskades. Precis som den utåtriktade kraften 

hos ett roterande objekt, balanserar gravitationskraften på ett 

rymdskepp i en omloppsbana, motarbetar diamagnetismen gravitationskraften på ett svävande 

objekt (Mei med flera, 2011). 

 

  

Bild 29. Föreställer en grafitbit som 

leviterar. Wikipedia, 2015, b. 
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3. Avslutning  

3.1 Sammanfattning  

En elektromagnetisk levitationsanordning kan konstrueras enligt följande. Först bör en 

ställning byggas, därefter placeras en elektromagnet på ovansidan av ställningen följt av en 

fototransistor och IR-diod på sidorna, mittemot varandra. Därefter skall allt kopplas ihop med 

en MOSFET, en resistor på 1 kΩ, en resistor på 100 kΩ, en strömkälla, en 1N4004 diod och 

en Arduino. Sedan är det bara att starta strömkällan och koppla in Arduinon till datorn, skriva 

in koden i Arduino softwareprogrammet och hitta rätt styrka på elektromagneten.  

 

Magnetisk levitation är en metod som tillämpar magnetism för att få ett objekt att sväva. 

Genom att justera ett objekts olika krafter, till exempel Fem och Fm, kan en resulterande kraft 

FR på 0 N åstadkommas. Detta betyder att det är teoretisk möjligt att uppnå leviterande 

tillstånd med hjälp av konstanta magnetiska krafter. I praktiken är detta i princip omöjligt och 

därför använder man idag elektromagneter som kan justera den uppåtriktade magnetiska 

kraften. På detta sätt kan man uppnå magnetisk levitation. Idag används magnetisk levitation 

inom transport, så som maglev tåg. Det används också i form av diamagnetism för att uppnå 

önskade gravitationstillstånd. Diamagnetism är det fenomen som uppstår när ett ”icke-

magnetiskt” objekt, exempelvis koppar får magnetiska egenskaper. Det är alltid en 

repellerande magnetisk kraft, på grund av den negativa magnetiska susceptibiliteten. 

3.2 Kommentarer  
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Under arbetes gång har vi stött på flera problem. Det första 

problemet var att vi inte fick bulten, det vill säga 

elektromagneten, att bli magnetisk och det visade sig vara så 

att bulten var gjord av aluminium och inte järn. Det andra 

problemet som hindrade oss var att dioderna inte fungerade, 

vilket resulterade i att vi fick köpa nya dioder. Nästa problem 

vi mötte var att vi inte kunde ladda upp koden i programmet. Detta 

löste vi genom att köra en exempelfil som finns under Fil     

Exempel     01. Basics     Blink, se bild 30. Vi stötte även på 

problemet med att Arduinon tillförde en spänning via MOSFET:en 

som gav elektromagneten ett överflöd av elektroner, och eftersom 

kretsen redan gick plus- minus noll var vi därför tvungna att jorda kretsen. För att klara av 

detta kontaktades Mikael Könemann, gymnasielärare inom teknik. Nästa problem var det 

enklaste att lösa, vi hade nämligen kopplat IR-utgivaren fel, det vill säga att vi hade vänt 

polerna. Detta dilemma medförde att våra “m” värden att inte blev stabila. Det sista problemet 

vi kom i kontakt med var att vår magnet hade en för liten volym för att upptäckas av IR-

dioden och fototransistorn. Detta löste vi genom att tejpa fast magneten på en pingisboll. Den 

3 februari 2017 lyckades vi att få en magnet att sväva. Levitationen varade inte så länge men 

målet var ju trots allt att uppnå levitation, se bild 31. 

 

Magnetism och magnetisk levitation kommer troligtvis få ökade användningsområden i 

framtiden, eftersom samhället redan idag har kommit långt inom teknologin för magnetism.  

Bild 30. Föreställer vägen till 

exempelfilen “Bilnk”. Egen bild. 

Bild 31. Föreställer en 

leviterande magnet. Egen bild. 
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5. Bilagor 

Bilaga 1 

// Project 13 - Anti-gravity 

// 15 Dangerous Projects for the Evil Genius 

 

#define coilPin 11 

#define irPin 13 

#define sensorPin 0 

 

int A = 10; 

// Adjust B to improve stability  

int B = 5; 

int C = 20; 

int D = 1000; 

 

int maxPower = 255;  

long powerCountThreshold = 300000; 

int objectPresent = 0; 

int monitoring = false; 

 

void setup() 

{ 

  pinMode(coilPin, OUTPUT); 

  pinMode(irPin, OUTPUT); 

  pinMode(sensorPin, INPUT); 

  Serial.begin(9600); 

  Serial.println("Ready"); 

  Serial.println("m - toggle monitoring"); 

  Serial.println("B - increase B"); 

  Serial.println("b - decrease B"); 

} 

 

void loop() 

{ 

  static int count = 0; 

  static int oldPosition = 0; 

  static int ambient = 0; 

  static long powerCount = 0; 

  count ++; 

   

  if (count == 1000) 

  { 

    ambient = readAmbient(); 

    count = 0; 

    objectPresent = (powerCount < powerCountThreshold); 

    powerCount = 0; 

  } 



 25   

  

  int raw = 1024 - analogRead(sensorPin); 

  // position from top (0) of sensor region to the bottom (650) 

  int position = raw - ambient;  

  // positive value means going downwards, negative going upwards 

  int velocity = position - oldPosition;  

  int power = position / A + velocity * B + C; 

 

  powerCount += power; 

  oldPosition = position; 

   

  // clip 

  if (power > maxPower) power = maxPower; 

  if (power < 0) power = 0; 

 

  checkSerial(); 

   

  if (monitoring) 

  { 

    Serial.print(position);  Serial.print(",");  

    Serial.println(velocity);  

  } 

   

  analogWrite(coilPin, power * objectPresent); 

  delayMicroseconds(D); 

} 

 

int readAmbient()   //todo try speding up delay in micros 

{ 

  digitalWrite(irPin, LOW); 

   // allow time for LED and phototransistor to settle 

  delayMicroseconds(100); 

  int ambient = 1024 - analogRead(sensorPin); 

  digitalWrite(irPin, HIGH); 

  return ambient; 

} 

 

void checkSerial() 

{ 

  if (Serial.available()) 

  { 

    char ch = Serial.read(); 

    if (ch == 'm') 

    { 

      monitoring = ! monitoring; 

    } 

    if (ch == 'B')  

    { 

      B += 1; 

      Serial.println(B); 

    } 
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    if (ch == 'b') 

    { 

      B -= 1; 

      Serial.println(B); 

    } 

  } 

} 

  



 27   

  

Bilaga 2 

 

 

R1=1 kΩ 

R2=100 kΩ 


