
Sammanfattning av deltagande på Mechaton mm på SCE i Be’er-Sheva Israel 8-12 juli  
 
Deltagare från Sverige:
Professor Carl Michael Johannesson, KTH,  
Mentor Oscar Axelsson, Campus Värnamo  
Mentor Lars-Uno Åkesson, Campus Värnamo 
 

Mycket innovativ miljö och fantastiska studenter på Shamoon College of Engineering (SCE) i Be’er Sheva. Byggnaden sticker 
verkligen ut i stadsbilden! 
Studenterna från Indien och Israel är väldigt kreativa och tar verkligen uppgifterna på allvar. De genomförda TED-eventen vi 
haft i Värnamo under ledning av Carl Michael Johannesson är betydligt tydligare och mer hårt styrda, vilket visar sig vara 
 en framgångsfaktor. CMJ är unik i sitt sätt att på ett mjukt men  bestämt sätt leda arbetsgrupperna. 
 Nu fanns ingen sådan tydlig ledare, vilket märktes när de tre bästa innovationerna skulle röstas fram. 
 

 

Sodastream
En lösning där man kan läsa av hur mycket gas som är kvar i gas- 
behållaren. Detta löste de med en helt klar produkt. Carasso  
Science park hade gett uppdraget att skapa en modell som för- 
klarar hur jorden och månen snurrar runt varandra kring den ge-
mensamma tyngdpunkten och produkten skulle vara möjlig  
att skriva ut i 3D-printer.  
 
 

Uppdragsgivande företag och uppgift: 
Sodastream: (3 grupper)

Lösning för att kunna läsa av återstående gas i patronen 
Lösning för snabb mätning av gastubernas tjocklek vid produktion. 
Lösning för kontroll av fjädern som trycker tillbaka knappen för ventilen i gasbehållaren. 

Carasso Science Park: (2 grupper)
3D-printbar modell för att kunna visa jordens och månens gemensamma tyngdpunkt. 
 
Israel Prison Service: (3 grupper)
Finna en ny sort av handklovar som är bekvämare och inte så iögonfallande. 
(1 grupp)  

Entrén

Fr. v. Lars-Uno Åkesson, Campus Värnamo, Carl Michael Johannesson, 
KTH och Oscar Axelsson Campus Värnamo.

Sodastream

Föreläsningsdelen.



Finna en ”knälåsningsprodukt” som en vaktare enkelt ska kunna aktivera om fången försöker rymma (2 grupper) 
 
Nanoscent: (2 grupper)
Skapa ett mobilfodral som kan innehålla ett chip som ständigt 
analyserar luften man andas ut under samtal. Detta för att  
kunna spåra cancer. ängelse som analyserar luften för att  
detektera droger. 
Nanoscent: (2 grupper)
Skapa ett mobilfodral som kan innehålla ett chip som ständigt 
analyserar luften man andas ut under samtal. Detta för att  
kunna spåra cancer. 
 
Skapa en modell som lätt kan gömmas på exempelvis ett  
fängelse som analyserar luften för att detektera droger. 
 

 ”Knällåsningsprodukt”

Origamibil

”Ölbåt”

Slutlig sammanfattning: 
Med några förändringar har Mechaton alla förutsättningar att bli ett framgångsrikt event, t ex som vårt genmomförda TED ha 
tydlig kommunikation med deltagande företag så de vet vad de kan förvänta sig och att studenterna ska ha tydligt för sig vad 
som förväntas av dem. Daglig avstämning för att se vart projekten är på väg gör att man minskar risken för överraskningar vid 
slutredovisningen. På våra TED-event har inte lagen tävlat mot varandra och frågan är om inte det är bäst så. Det viktigaste är 
ju att företagen blir nöjda. Bättre att de företagen som är nöjda med resultatet premierar studenterna. 
Professor Arlindo Silva meddelade att han omedelbart börjar planera för ett Mechaton i Singapore våren 2019. 

Slutligen fick vi vara med i juryn och bevittna när studenterna 
tävla de på Döda havet. Uppdraget var här tydligt: Konstruera 
en båt som snabbt ska kunna leverera mat eller dryck till en 
flytande person i Döda havet. Leverera snabbt och återvända 
till utgångsläget. Det var roligt att Carl Michael fick sista ordet 
innan vi skildes. Där nämnde han Campus Värnamo som noden 
för TED. 

Vi fick dessutom träffa en riktig innovatör och specialist,  
Saadya Sternberg inom origamiläran om konsten att vika 
papper.  
Ett av projekten avgångsstudenterna gjorde var en bil med 
reglerbara hjul utifrån denna teknik. 



Sammanfattat av 
Lars-Uno Åkesson & Oscar Axelsson

Fotbojagruppen Oscar föreläser på scenen

Carl Michael , Oscar och TED studenter Mechatrongänget

Döda havetHydrokopter


