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Abstract 

 

This report will describe the development of a subsystem for force measurement on bicycle pedals. The 

force is going to be used as a control parameter in a motor controller to control an electric motor on an 

electric bicycle. The report focuses on force measurement and will not process any control system. There 

has also been a survey of alternative power supplies to the circuit boards to be used in this project. 

Energy Harvesting has been investigated as an alternative source. The aim of the project is to measure 

the force applied on the pedal in a good way for use in a control system. 

 

This work resulted in that the force applied on the pedals was measured on the crank arms. The force 

was being measured by strain gauge sensors in a test rig designed in this project. The force signal can 

be used in the intended control system. This report has explained when, during a pedal stroke, the force 

should be measured. Processing of the signal will be done furthermore in the motor controller to fit the 

requirements set by the control system. 
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Sammanfattning 

 

Denna rapport kommer att beskriva framtagningen av ett delsystem för kraftmätning på cykelpedaler. 

Kraften ska användas som en reglerparameter i ett motorstyrkort som ska reglera en elmotor på en 

elcykel. Rapporten inriktar sig på kraftmätning och kommer inte behandla något reglersystemet. Det har 

även gjorts en undersökning på alternativa strömförsörjningar till kretskorten som ska användas i 

projektet. Energy Harvesting har undersökts som ett alternativ. Målet med projektet är att mäta upp 

kraften ifrån cykelpedalen på ett bra sätt för användning i ett reglersystem. 

Arbetet resulterade i att kraften ifrån pedalarmarna mättes upp med hjälp av trådtöjningsgivare i en 

testrigg som konstruerades i detta projekt. Kraftsignalen kan användas i det tänkta reglersystemet. Det 

har redogjorts för när kraften bör mätas upp under pedalvarvet. Behandling av signalen kommer att 

göras i motorstyrkortet för att anpassa den till regleringen. 
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1 Inledning  
 

Att kunna cykla utan att behöva anstränga sig kan för de flesta vara avgörande när det kommer till val 

av cykel [1]. Marknaden för elcyklar är idag stor och det finns ett flertal modeller att välja på i olika 

prisklasser. I en undersökning från det föregående året, i perioden september 2016 till augusti 2017 

såldes 67 500 elcyklar, jämfört med 45 000 året innan. Detta medför att elcyklar utgör 12 procent av 

hela cykelmarknaden i Sverige [2] [3].   

Allt fler väljer en elcykel som ett alternativt transportmedel och i en annan undersökning visas det även 

att ungefär en tredjedel av svenskafolket kan tänka sig att köpa en elcykel [4]. En av fördelarna med att 

allt fler väljer en elcykel är att korta sträckor med bilen undviks och det blir ett mer miljövänligt sätt att 

ta sig fram på. Med denna trend så går även utvecklingen av elcyklar framåt. Det är batterikapacitet och 

effektiv motorreglering som är viktiga frågor [5]. 

En elcykel är i grunden en vanlig cykel som är utrustad med en elmotor. Elmotorn kopplar in när man 

börjar trampa eller när trycket på pedalen ökar [6]. När man slutar trampa så slutar elmotorn att driva. 

Någon slags information som indikerar att cyklisten trampar måste då finnas. Detta är för att elcykeln 

ska få klassas som cykel och inte som moped enligt transportstyrelsen [7]. 

 

1.1 Uppdragets Bakgrund  

 

Beroende på cykelmodell kan inkopplingstiden av elmotorn ta olika lång tid. En längre inkopplingstid 

upplevs som en dödtid och innebär att cyklisten måste trampa vanligt ett flertal meter utan hjälp av 

elmotorn.  

Beställaren av detta projekt har varit i kontakt med ett elcykelföretag som vill lösa problemet med 

dödtiden som uppstår på en av deras cykelmodeller. De eftersträvar en effektivare inkoppling av 

elmotorn och vill att regleringen av elmotorn ska vara beroende på hur mycket kraft cyklisten lägger an 

på pedalen.  

Uppdraget är uppdelat i två delsystem, en för kraftmätning och den andra för reglering. I detta projekt 

kommer kraftmätningen att behandlas.  
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1.2 Syfte och mål 

 

Syftet med detta projekt är att ta fram ett delsystem för kraftmätning som kan integreras med 

projektbeställarens system, se Figur.1.   

 

Figur.1 Visar en översiktsbild över hela systemet. De n inringade delen är det delsystem 

som kommer att behandlas i denna rapport.  

Målet med projektet är att skapa en testmiljö där kraften man ansätter på en cykelpedal ska mätas upp 

på bästa sätt. Den uppmätta kraften kommer sedan att användas av beställaren för regleringen av 

elcykelmotorn. Kraftmätningen ska ske på två pedaler. Det är kraften som verkar på pedalerna som ska 

användas som reglerparameter och inte energin som alstras ifrån pedalerna. Regleringen är inte en del i 

denna rapport och hantering av signalen kommer att ske i motorstyrningen för att anpassas på bästa sätt. 

Då detta projekt ska kunna integreras med projektbeställarens system är det ett krav att använda två 

färdigutvecklade kretskort som kommer att mottagas av beställaren, se Figur 1. Kretskorten kommer att 

monteras ihop som en del av detta projekt. En montering av kretskorten på cykeln ska undersökas och 

göras på ett optimalt sätt. Projektbeställaren vill även ha en undersökning på alternativa 

energiförsörjningar till kretskorten. 

1.3 Kravspecifikation 

 

Kravspecifikation har delats upp i tre delar, krav för kraftmätning, krav för kretskort och önskemål. 

Samtliga krav kommer att refereras till i rapporten med benämningar K1 – K8, Ö1-3.  

Krav för kraftmätning 

- K1. Kunna mäta krafter mellan 0 - 150N 

- K2. Mätfel på kraftmätningen <5% (Statisk mätning) 

- K3. Kraftmätning ska kunna ske under rörelse 

- K4. Konstruktion av en testrigg  

Krav för kretskort 

- K5. Användning av färdigdesignade kretskort 

- K6. Montage av alla komponenter på kretskorten 

- K7. Funktionstest av kretskorten  

- K8. Kretskorten ska monteras på lämpligt ställe på cykeln för användning i utomhusmiljö. 
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Övriga Krav och Önskemål 

- Ö1. Undersökning av strömförbrukning på kretskort  

- Ö2. Förslag på en alternativ energiförsörjning  

- K9. Kostnader för projektet får inte överstiga 1000 kr 

1.4 Avgränsningar 

 

De avgränsningar som finns i detta projekt är: 

- Kretskorten som kommer att användas kommer att vara färdigdesignade av beställaren  

- Komponenterna i kretskortet är förvalda av projektbeställaren 

- Projektet kommer att endast undersöka vilka alternativa energiförsörjningar det finns, och ge 

rekommendationer på vad som kan användas. Detta avsnitt kommer alltså inte att framställa en 

lösning på en alternativ energiförsörjning.  

 

1.5 Problemformuleringar 

 

Nedan beskrivs de frågorna som har tagits fram och som kommer att besvaras under projektets gång. 

 

- Vilken är den mest optimala placeringen att mäta upp kraften på i detta projekt?  

- Vilka kraftmätningsmetoder finns det?  

- Vilka alternativa strömförsörjningar finns det?  

- Kommer temperaturen att påverka mätningen i utomhusmiljö?  

- Spelar vinkeln på pedalen någon roll?  

- Kommer strömförsörjning ifrån batterierna att vara tillräcklig?  

- Kommer batterierna kunna ersättas med en alternativ strömförsörjning?  

- Vart placeras kretskorten på cykeln på bästa sätt?  

- Kan systemet implementeras och mäta krafter på pedalen vid cykling? 

- Hur kan kraften användas som reglerparameter? 
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2 Förstudie 
 

Här beskrivs den förstudie som har gjorts för att inskaffa den information som är relevant för projektet. 

I detta kapitel kommer två frågor i från kapitel 1.5 att besvaras. ”Vilken är det mest optimala placeringen 

att mäta upp kraften på i detta projekt?” och ”Vilka kraftmätningsmetoder finns det?” 

Beställaren till detta projekt är intresserad av en alternativ strömförsörjning till ett par kretskort. Energy 

harvesting redovisas senare i detta avsnitt som en alternativ strömförsörjning enligt kravspecifikation 

kapitel 1.3. Svarar på frågan ”Vilka alternativa strömförsörjningar finns det?” Detta redovisas endast 

som alternativ och det presenteras ingen lösning i detta projekt.  

 

2.1 Teori 

 

2.1.1 Verkande krafter och vinklar på en cykelpedal 

 

I detta projekt så ska kraften man ansätter på en cykelpedal mätas upp. Nedan följer information om 

vilka krafter som uppstår på en pedal 

  

 

Figur.2 Här visas de krafter som uppkommer ifrån en pedal.  

I Figur.2 visas de krafter som uppkommer i från en cykelpedal. Den effektiva kraften EF är den kraft 

som uppstår vinkelrätt mot pedalarmen. Utifrån dessa krafter kan man räkna den procentuella effektiva 

kraften som uppkommer IE, se ekvation 1. Detta är ett förhållande emellan EF och den totala resultant 

kraften RF [8].  

IE =
∫ EF ⅆ𝑡

360

0

∫ RF ⅆ𝑡
360

0

 

 

 

(1) 

Pedalarm 

Pedal 
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Vinkeln på pedalen är nödvändig om man ska göra en komplett kraftmätning. Vet man vinkeln på 

pedalen kan man mäta upp samtliga krafter. Pedalens koordinatsystem följer varken det globala eller 

pedalarmens koordinatsystem. I Biomechanics of Cycling [8] så visas det att pedalens vinkel påverkar 

krafterna Fy pedal och Fx pedal, se Figur.3. För att mäta upp krafterna som är beroende av vinkeln kan 

en typ av vinkelgivare användas. Detta kan vara en potentiometer eller encoder.  

 

 

Figur. 3 Vinkel på pedalen påverkar krafterna Fx pedal och Fy pedal  

 

 

I Biomechanical of cycling [8] undersöktes det hur pedalens vinkel och vinkeln på pedalarmen förhåller 

sig till varandra. Det visade sig att när pedalarmen är vid 90 graders vinkel så är pedalens vinkel ungefär 

-10 grader. En bild på grafen som visar förhållandet kan hittas i [8] sida 40. 

Pedalens vinkel är beroende av cyklistens vinkling av foten och det finns olika tekniker för att uppnå en 

optimal cykling. Författarna visar hur man på ett optimalt sätt kan vinkla pedalen för att få ut mest kraft 

utifrån ett pedalvarv. Det visas att pedalen bör vara relativt plan med pedalarmen. I en annan graf som 

kan hittas på samma källa sida 47. Visar att det är vid 90 graders vinkel på pedalarmen som kraften är 

störst. 

 

             

 

 

 

 

        

𝜃 = 𝑃𝑒ⅆ𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 
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2.1.2 Materialets töjning 

 

Med hjälp av att mäta mekanisk töjning i ett material kan man få ett värde på hur stor kraften är. Den 

mekaniska töjningen i materialet kan visas igenom förändringen i längd och heter från engelskan Strain, 

se Figur.6 och ekvation 2. Detta nämns i Tore Dahlbergs bok Teknisk hållfasthetslära [9].  

 

 

 

                                    Figur.6 Materialets töjning 

 

𝜖 =
Δl

𝑙0
 

I material uppkommer även spänningar när last läggs på. Normalspänning är ifrån engelskans Stress 𝜎 

och är en storhet som är vinkelrät mot snittytans area A, se Figur.7 och ekvation 3. Normalkraften N 

betraktas som konstant över tvärsnittet. 

𝜎 =
𝑁

𝐴
[𝑁 𝑚2⁄ ] 

 

 

                           Figur.7 Visar spänning, normalkraft och snittarean.  

 

(2) 

(3) 
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Young´s Modulus.  

 
För att koppla ihop strain och stress så visas detta i Elasticitetsmodulen, Young´s Modulus, se ekvation 

4.  

𝐸 =
𝜎

𝜖
 

 

 

Figur.8 Visar elasticitetsmodulen E för olika ämnen . Bilden är tagen ifrån [10]  

I Figur.8 visas sambandet mellan stress och strain för olika material detta visas i Karl Hoffanns bok [10]. 

 
Tvärkontraktionstal 𝝂 
 

Tvärkontaktionstalet även kallat Poissons tal är en materialkonstant som anger hur materialet reagerar 

på drag och tryckkrafter. Som exempel om en balk utsätts för en dragkraft i en riktning så kommer 

längden att ändras och tvärarean minska. Töjningens längd med balken kommer också ge en töjning i 

tvärled (tvärkontraktion). Tvärkontraktionen är proportionell mot töjningen i längd riktningen ϵ [9] som 

visas i ekvation 5.  

𝜖Tvär = −νϵ 

För de flesta metaller är 𝜈 = 0.3 och man kan enligt [9] visa att för alla material 0 ≤  𝜈 ≤ 5  

 

 

 

 

 

 

(4) 

(5) 
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2.1.3 Trådtöjningsgivare 

 

 

                                         Figur.18 Trådtöjningsgivare  

En trådtöjningsgivare som visas i Figur.18, är en elektrisk komponent som innehåller en ledare med 

elektriskt motstånd. När ledaren utsätts för en töjning blir det en förlängning eller förkortning av tråden 

och detta ger upphov till en resistansförändring, se Figur.19. Med hjälp av att veta hur mycket 

resistansen ändras kan man få reda på hur mycket materialet böjs, samt åt vilket håll. Denna ändring i 

resistans kallas töjnings faktor.   

 

Det matematiska sambandet mellan en ledares resistans (R), längd (l), tvärsnittsarea (A), och dess 

resistivitet (ρ) beskrivs av ekvation 6.  

𝑅 = 𝜌
𝑙

𝐴
 

 

En trådtöjningsgivares känslighet k kan beskrivas som kvoten mellan den resistansändring ΔR/𝑅0  som 

sker relativt töjningen 𝜖 ifrån materialet, se ekvation 7. Denna är även kallad töjningsfaktor från 

engelskans Gauge factor. 

𝑅0 = 𝐼𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑡ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑂𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑎ⅆ) 

ΔR = Ä𝑛ⅆ𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑖 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 𝑣𝑖ⅆ 𝑡ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 

 

𝑘 =
ΔR 𝑅0⁄

Δl 𝑙0⁄
=

ΔR 𝑅0⁄

𝜖
 

Trådtöjningsgivare fästs på material med ett speciellt lim och det finns olika typer av lim beroende på 

applikation. Det är viktigt att materialet som givaren ska monteras på bearbetas på rätt sätt för att givaren 

ska kunna fästa korrekt [11] [10].  

 

 

(6) 

(7) 
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2.1.4 Wheatstonebrygga 

 

En eller flera givare som ändrar sin resistans vid någon typ av mätning mäts enklast upp i en 

Wheatstonebrygga. Resistansändringen ifrån givarna kan vara väldigt liten och en Wheatstonebryggan 

möjliggör att denna ändring blir lättare att ta vara på.  

Det finns olika typer av Wheatstonebryggor och man brukar tala om Kvarts-brygga, Halv-brygga och 

Hel-brygga se Figur.9. Det som är skillnaden mellan de olika bryggorna är antalet givare man använder 

[10]. 

 

Figur.9 Olika typer av Wheatstonebryggor 

Om bryggan inte är balanserad kan man med spänningsskillnaderna över de resistanser som finns i 

bryggan räkna ut 𝑉𝑑𝑖𝑓𝑓 se ekvation 8.  

𝑉𝑑𝑖𝑓𝑓 = 𝑉𝑠(
𝑅1

𝑅1 + 𝑅2
−

𝑅4

𝑅3 + 𝑅4
) 

 

Om bryggan är balanserad, det vill säga att utspänningen är noll kan man visa detta samband, se ekvation 

9. 

R1

R2
=

R3

R4
 

 

När en resistansändring sker ifrån givarna ΔR så ger det utsignal enlig ekvation 10: 

𝑉𝑑𝑖𝑓𝑓 = 𝑉𝑠(
𝑅1 + ΔR1

𝑅1 + ΔR1 + 𝑅2 + ΔR2
−

𝑅4 + ΔR4

𝑅3 + ΔR3 + 𝑅4 + ΔR4
) 

 

 

(8) 

(9) 

(10) 
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Man kan använda sig utav olika tekniker för att få en balanserad brygga. Med detta menas att spänningen 

utifrån bryggan ligger på noll när ingen förändring sker. I verkligheten så är inte motstånden ideala och 

det förekommer temperaturskillnader som får resistansen att variera. Med hjälp av en potentiometer Rp 

kan Vdiff regleras ner till 0 Volt, se figur 10. Man kan även använda en reglerbar spänning Vsupply 

som kan sänka den potentiella spänningen som visas i Figur.10. 

                                   

                    Figur.10 Visar två sätt att balansera en Wheatstonebrygga. 
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2.1.5 ADC och DAC omvandling 

    

För att kunna använda en analog signal i form av till exempel en spänningsändring kan det analoga 

värdet omvandlas till ett digitalt värde.                              

ADC omvandling 

 
ADC omvandling används för att omvandla ett analogt värde till ett digitalt mätvärde som kan 

representeras i en dator.  En ADC omvandlare som har en upplösning på 12 bitar innebär att 

heltalsvärden mellan 0 - 4096 kan visas (0 - 212 bitar). Detta innebär att spänningar mellan till exempel 

0 – 3V kan visas som värden mellan 0 – 4096 och detta blir (3V/4096 = 0,732 mV/steg). 

 
 
DAC omvandling 

 
Digital till analog omvandling används för att omvandla ett digitalt värde till ett analogt. Detta sker 

igenom att summera ihop strömmar beroende på om biten är satt eller inte och görs i en ADC omvandlare 

[12], se Figur 11. Ekvation 11 visar hur Vout räknas ut. 

 

 

Figur.11 Visar en 8 bitars DAC omvandlare med binärt viktat resistor nätverk  [12] 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

(11) 
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2.2 Liknande Produkter 

 

I en förstudie av liknande produkter hittades det många olika typer av produkter som kan mäta upp 

krafter på cykelpedaler. De inriktar sig främst mot tävlingscyklister och motionärer där man är 

intresserad av att veta hur mycket kraft man lägger på och hur fort man trampar. Med hjälp av kraft och 

rotation kan effekten räknas ut. Produkterna är framtagna för att användas direkt på befintliga cyklar.  

En konsumentfärdig produkt kommer inte att användas i detta projekt då detta delsystem skall vara 

anpassbart till beställarens system och på grund utav budgeten i detta projekt. Denna undersökning 

gjordes för att undersöka de mätmetoderna som används. Men även vilken mätplats och konstruktion 

som kan visade sig vara lämpligast att använda. Nedan presenteras de tre produkterna som undersöktes. 

  

2.2.1 Stages 

 

Stages är en kraftmätningsprodukt som i pedalarmen på cykeln mäter upp hur mycket kraft cyklisten 

lägger an, se Figur.12. För att montera Stages på en cykel behöver befintliga pedalarmar på cykeln bytas 

ut. Metoden som används för att mäta kraften är med hjälp av trådtöjningsgivare. Ett par andra 

funktioner som finns inbyggda i denna produkt är en accelerometer och en trådlös överförings modul. 

[13].  

Kostnad 6899 SEK. Batterilivslängd enligt tillverkare 200 timmar. Det protokoll som används vid 

trådlös överföring är Bluetooth eller ANT+. 

 

 

    

Figur.12 Stages, kraftmätning i pedalarmar. Bilden är hämtad från [13] 
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2.2.2 Garmin Vector3 

 

Garmin Vector3 är en annan kraftmätningsprodukt som levereras i form av pedaler, se Figur.13. 

Mätningen av kraften sker runt pedalen istället för i pedalarmen som visades i 2.3.1 [14]. Metoden som 

mäter hur stor kraften blir är trådtöjningsgivare. Monteringen av Garmin Vector3 blir väldigt enkel och 

går att montera på befintliga pedalarmar. Produkten har även en accelerometer och en trådlös modul 

inbyggd i sig.  

Kostnad 10.699 SEK. Batteritid enligt tillverkare 120 timmar. Protokoll som är kompatibelt med denna 

produkt är ANT+ och Bluetooth.  

 

 

Figur.13 Garmin Vector, krafmätning i pedalen. Bilden är hämtad från [14] 

 

2.2.3 Quarq DZero 

 

Quarq Dzero levereras som ett komplett vevparti, se Figur.14. Här mäts krafterna upp i vevkransen med 

hjälp av trådtöjningsgivare till skillnad från tidigare produkter där krafter mäts i pedalarmen och i 

pedalen [15]. Denna produkt går att montera på befintliga cyklar men ett par kompatibilitetskrav måste 

uppfyllas. Denna produkt har trådlös modul som använder ANT+ och Bluetooth protokoll. Pris 6300 

Sek. Batteritid enligt tillverkare 200 timmar. 

 

Figur.14 Quarq DZero, kraftmätning i nav, Bilden är hämtad från [15] 
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2.2.4 Jämförelse mellan liknande produkter 

 

En sammanställning av liknande produkter har gjorts i Tabell.1. Sammanfattningsvis så finns det ett 

flertal konsumentfärdiga produkter som kan mäta upp krafter på en cykelpedal. Undersökningen har 

också visat att det går att mäta kraft på tre olika mätpunkter.  

 

 

Tabell.1 Visar en jämförelse mellan tre olika prod ukter.  

 

När det kommer till monteringen har de tre presenterade produkter både för och nackdelar. Garmin 

Vector3 visar en enkel montering på en befintlig cykel då endast pedalen behövs bytas ut. Quarq har 

visat en mer komplicerad montering då denna behöver vara kompatibel med flera delar på en befintlig 

cykel, medan Stages ligger relativt bra till. De tre produkterna använder samma mätmetod men 

noggrannheten skiljer. Garmin visar en högre noggrannhet men har samtidigt en sämre batterilivslängd. 

Stages och Quarq har samma noggrannhet och batterilivslängd.  

Monteringen av Quarq blir komplicerad och detta gör att denna konstruktion utesluts. Kraftmätning på 

pedalen och i pedalarmen verkar vara två effektiva mätpunkter och kommer att undersökas mer. Det går 

även att notera att trådtöjningsgivare används av samtliga produkter. Denna mätmetod kommer att 

undersökas mer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stages 

 

Garmin Vector3 

 

Quarq DZero 
 

Pris 6899 SEK 10699 SEK 6300 SEK 

Mätmetod Trådtöjningsgivare Trådtöjningsgivare Trådtöjningsgivare 

Mätpunkt Pedalarm Pedal Vevkrans 

Trådlöst protokoll ANT+ och Bluetooth ANT+ och Bluetooth ANT+ och Bluetooth 

Batterilivslängd 200 timmar 120 timmar 200 timmar 

Montering Byte av  pedalarm Byte av pedal Byte av vevparti 

Noggranhet +/- 1,5% +/-1,0% +/-1,5% 
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2.3 Liknande arbeten 

 

Nedan presenteras den förstudie som har gjorts på liknande arbeten. Undersökningen gjordes för att 

inskaffa relevant information i från liknande arbeten där mätmetod och placering av mätningen har 

undersökts.   

I artikeln ”Development and validation of a track bicycle instrument for torque measurement using the 

Zigbee wireless network” [16] använder författarna trådtöjningsgivare som mätmetod och placeringen 

av givarna sker på pedalarmen. Författarna har även gjort en undersökning på flera andra projekt där 

krafter på cykelpedaler mäts upp.  Utifrån denna undersökning konstaterar de att trådtöjningsgivare som 

placeras på pedalarmen är lämpligast metod för kraftmätning i deras projekt. Denna artikel ger bra 

information och deras val av metod är intressant för detta projekt.  

I Artikeln ”A New Crank Arm-Based Load Cell for the 3D Analysis of the Force Applied by a Cyclist” 

[17] visas ett annat arbete där författarna har använt trådtöjningsgivare som placerats på pedalarmen. 

För att verifiera kraftmätningen har författarna valt att göra en 3D analys av pedalarmen för att verifiera 

vart placeringen av givarna ger bäst utslag. Denna artikel går igenom en lämplig metod för att kunna 

verifiera placering av givarna vilket kommer att undersökas mer i detta projekt.   

 

 

I artikeln ”In-process Embedding of piezo sensors and RFID Transponders into Cast Parts for 

Autonomous Manufacturing Logistics” [18] visas en annorlunda lösning som gjorts med piezogivare. 

Mätmetoden som används skiljer från tidigare presenterade arbeten men placeringen är den samma. Här 

mäts krafter upp i pedalarmen med hjälp av en piezogivare. Denna artikel beskriver ett sätt att integrera 

en givare i pedalarmen genom att gjuta in den. Författarna använder en metod som kräver att man gjuter 

in delar men det intressanta ifrån denna artikel är valet av piezogivare som kan vara ett alternativ för 

detta projekt.     

 

I “An Ultra-Low Power Wireless Sensor Network for Bicycle Torque Performance Measurements” 

[19] visas ett arbete som gjorts där energiförbrukningen har försökts hållas så låg som möjligt.  

Författarna nämner lösningar till strömsparande algoritmer och funktioner som kan stänga av kretsen 

då denna inte är aktiv. Denna artikel är relevant för att redovisa alternativa lösningar till 

strömförbrukningen i detta projekt. 

 

Utifrån dessa presenterade arbeten visas det att trådtöjningsgivare är en mätmetod som visar bra resultat 

i noggrannhet, enkel montering och är en bra givare ur ekonomiska aspekter. Placeringen av givarna 

som sker på pedalarmen gör att monteringen blir enkel och placeringen kan verifieras med en 3D analys. 

Metoden som har använts i [18] är tidkrävande och kommer inte att undersökas mer i detta projekt. 

Piezogivare och trådtöjningsgivare kommer att undersökas mer.  
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2.4 Energy Harvesting 

 

Energy harvesting är en process som omvandlar energi från en form till en annan. Energi kan inte 

försvinna utan bara omvandlas. Exempel på Energy harvesting källor är solkraft, vindkraft, värme samt 

kinetisk energi [20]. Detta avsnitt undersöks för att uppfylla kravet på alternativ energiförsörjning, K10 

från kapitel 1.3.  Här kommer även frågan ”Vilka alternativa strömförsörjningar finns det?” att 

besvaras.  

 

 

2.4.1 Olika metoder för utvinning 

 

Magnetisk induktion 

Induktion betyder att en elektrisk ström alstras i en elektrisk ledare. En spole som roterar i ett magnetfält 

kommer skapa en spänning. En enkel typ av generator är en dynamo [21], se Figur.15. 

 

                                    Figur.15 Visar hur en dynamo fungerar  

I ett arbete som utförts “Design and fabrication of LTCC electro-magnetic energy harvester for low 

rotary speed” [22] har det framställts en plan spole med flera lager, se Figur.16. Enligt författarna ska 

en rotation på 250 rpm kunna alstra 9.5 mA, tillräckligt med effekt för att tända 200 LED lampor. Denna 

artikel visar en alternativ design på en dynamo och möjliggör att fler platser på cykeln kan utnyttjas för 

att montera den på. I jämförelse med en vanlig dynamogenerator som oftast sitter mot däcket alternativt 

som ett komplett nav.  

 

Figur.16 Visar en montering av magneten och spolen.  
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Ett annat liknade arbete visar också en lösning med plana spolar “A Miniaturized Electromagnetic 

Generator With Planar Coils and Its Energy Harvest Circuit” [23]. I denna artikel är varvtalen på den 

roterande magneten relativt höga och är inte anpassade för en cykelapplikation. Arbetet är intressant då 

principen är samma som tidigare visat arbete. Detta utgör en bra grund för att jämföra olika metoder. 

 

För att visa en möjlig design med spolar visas detta patent  [24]. Här används spolar i pedalen för att ta 

vara på rotationen som sker i varje tramptag. Detta kan användas för att tända ett par LED lampor. 

Information om hur mycket energi detta system alstrar framgår inte. Konstruktionen är intressant och 

visar en möjlig placering. 

 

 
Piezoelektrisk 

När ett piezoelektriskt material komprimeras eller utsätts för någon typ av kraft ändrar det sin elektriska 

egenskap. Det material som används är kvartskristaller som finns naturligt, men det finns även material 

som är framställda för att få den piezoelektriska egenskapen [25]. 

I ” Piezoelectric Generator Harvesting Bike Vibrations Energy to Supply Portable Devices” [26] visar 

författarna att det är möjligt att utvinna energi ifrån piezokristaller. Deras arbete går ut på att med hjälp 

av en accelerometer mäta upp var på cykeln det förekommer mest vibrationer. På den plats där 

vibrationerna är tillräckligt stora placeras en piezokristall. Resultatet ifrån denna artikel visar att det är 

möjligt att utvinna tillräckligt med energi för att till exempel tända en LED lampa. Enligt författaren ska 

effekten på 3.5mW i en last på 100 kohm, som alstras i deras arbete vara tillräckligt för att ladda upp ett 

litet batteri. 

 

Solceller  

 

Solceller är en annan metod som är vanligt förekommande i dag som används för att utvinna energi. 

 

I artikeln”Solar wireless power transfer using inductive coupling for mobile phone charger” [27] visas 

ett arbete som är baserat på en solcell. Med hjälp av en induktiv koppling kan energin ifrån solcellen 

överföras trådlöst. Enligt författaren ska avstånd upptill 5cm med 3.79 V vara tillräckligt för att ladda 

en mobiltelefon. Utifrån denna artikel visas en intressant lösning då trådlös överföring av energi ingår 

som en del i artikeln och energin kommer ifrån en solcell. 
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2.4.2 Trådlösöverföring av Energi 

 
Ett sätt att överföra energi trådlöst är via spolar [28]. Denna teknik används idag i många produkter som 

till exempel vid trådlös laddning av telefonen. Det sker genom induktion där man har en sändare och 

mottagare. Dessa är i form utav spolar se Figur.17. 

 

 

 

Figur.17 Två spolar som används för trådlösöverföring  av energi  

 

Teknologi 

 

Räckvidd Frekvens Antenn Användning 

Induktiv koppling Kort Hz-MHz Spolar Eltandborste och uppladdning 

rakhyvlar  

Resonansinduktiv Medel KHz-

GHz 

Spolar med 

resonanskrets 

Mobilladdning(Qi), RFID  

 

Tabell.2 En jämförelsetabell över en induktiv koppling och en resonans induktiv.  

Som Tabell.2 visar går det att få ut mer räckvidd ur en resonansinduktivkoppling.  

En induktiv koppling baseras på att två spolar ligger tätt intill varandra. När en ström börjar flyta i ena 

spolen bildas en spänning i den andra spolen. Det betyder att spolarna är induktivt kopplade.  

En resonans induktiv koppling baseras på en induktiv koppling. En resonanskrets innehåller en spole, 

resistor och en kondensator. De kan kopplas i serie eller parallellt beroende på vilken typ av 

resonanskrets man vill ha. Vid en parallellresonans kan strömmarna i kretsen bli mycket större än 

matningsströmmarna, den energin som finns i kretsen kommer att pendla mellan kondensatorn och 

spolen [29].  

Denna växling mellan kondensator och spole används i en resonans induktiv koppling. Två kopplingar 

med samma resonansfrekvens kan då användas för att överföra energi trådlöst mellan sig [30]. 
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2.4.3 Sammanfattning 

 

Utifrån detta kapitel har tre olika Energy harvesting metoder visats; Piezokristaller, Solceller och 

Dynamo. Piezokristallerna har visat sig vara beroende på frekvenser och vibrationer och i lägre 

hastigheter på en cykel kan de inte leverera så mycket energi som nämndes i [26]. Därför kan det bli 

svårt att konstruera något som är tillräckligt effektivt för att redovisa som ett alternativ till detta projekt.  

En typ av dynamokonstruktion är intressant då det finns många roterade delar på en cykel. Var 

placeringen skulle ske och vilken typ av konstruktion kräver mer undersökning och kommer också att 

bero på energibehovet. Energibehovet kommer att redovisas i senare del av denna rapport.  

En solcell kan också fungera som en energiförsörjning och är ett alternativ som också är intressant att 

redovisa som en alternativ lösning.  
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3 Metod 
 

Syftet med projektet är att ta fram ett delsystem som ska kunna mäta krafter på en cykelpedal. Detta 

kapitel kommer att gå genom det planerade arbetet för projektet i form av presenterade metoder, 

genomförande och testning.  

3.1 Projektmodellen  

 

I projektet kommer metoden LIPS att användas och den är uppdelad i tre faser [31].  

Före  

I det första stadiet kommer en förstudie att göras för att inskaffa den information som är relevant för 

projektet. En undersökning av vilka liknande produkter det finns samt liknande arbeten kommer 

undersökas. En planering av hur arbetet kommer att läggas upp görs även i detta steg.  

 

Under  

Under projektet kommer ett flertal praktiska moment att genomföras. Detta innefattar konstruktion och 

tillverkning av en testrigg, lödning och montering av kretskort och testning av kraftmätningen.   

Efter  

Efter att tester är genomförda kommer en verifiering av resultaten att göras. Detta projekt är en del av 

ett större system och kommer att testas som ett delsystem där huvuduppgiften är att mäta kraften. 

 

3.2 Veckomöten 

 

Under projektets gång kommer möte med handledare ske en gång i veckan för att stämma av och 

diskutera problem som uppkommer.  
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3.3 Kretskort 

 

Enligt K10 från kapitel 1.3 är det ett krav att använda kretskort från projektbeställaren. Två kretskort 

kommer att tillhandahålls från projektbeställaren. Kretskorten kommer att monteras på två pedaler, ett 

kretskort per pedal. Dessa är designade av projektbeställaren med förbestämda komponenter, se kapitel 

1.4. Nedan presenteras kortens komponenter och funktion.  

 

3.3.1 Komponenter  

 

Instrumentförstärkare 

En instrumentförstärkare kan användas för att förstärka upp en låg spänningssignal som till exempel 

kommer ifrån en Wheatstonebrygga. INA333 är en instrumentförstärkare som har en mycket låg 

strömförbrukning och har en hög precision. Där viloströmmen är i uA. [32]. INA333 är en Rail-to-Rail 

output vilket betyder att outputen ifrån förstärkaren kommer kunna ge den spänning som man tillsätter 

och den lämpar sig bra till applikationer med ”Single supply” och med låga spänningar [33]. 

 

Mikroprocessor 

STM32f100c6 processor som är baserad på ARM Cortex M3 arkitekturen och den har en 12 bitars ADC 

omvandlare samt en 12 bitars DAC omvandlare. Processorn är kraftfull när det kommer till 

beräkningskraft och har stöd för lågenergianvändning där olika lägen kan användas [34]. Användningen 

av ADC omvandlingen baseras på en mjukvarumetod där man tar flera ADC samplingar och tar 

medelvärdet av samplingarna vilket ökar noggrannheten [35]. Detta är implementerat av beställaren. 

Arm Cortex M3 är en vanligt förekommande processor och det finns mycket information att tillgå.  

 

Gyroskop 

Gyroskopet som kommer användas är ett MPU-9150 gyroskop [35]. Det finns många funktioner som 

kan användas ifrån denna sensor. Sensorn kan användas för att bestämma vinkel, position och rörelser 

för ett objekt.  
 

Trådlös nRF24L01+ modul 

 

Trådlösa moduler av typen nrf24l01+ kommer att monteras på kretskorten. Detta är ett protokoll som är 

framställt av Nordic Semiconductor som arbetar 2.4 GHz området. Applikationer för detta är som 

exempel sport och motions produkter som klockor och olika sensorer då dessa är klassade som lågenergi 

moduler. Denna är en vanligt förekommande modul och det finns mycket information att tillgå [36]. 
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3.3.2 Funktion 

 

Förstärkningskretsen som finns i kretskorten är konstruerad som i Figur.27. Den har funktioner som kan 

stänga av bryggan helt när den inte används via en MOSFET. Det görs via Enable som styrs från 

mikroprocessorn.   

Det finns också en funktion som balanserar bryggan. Se kapitel 2.1.4. Denna signal styrs via mjukvaran, 

(Bias). En DAC skickar ut en uträknad analog spänning som sänker den potentiella spänningen i 

punkten. Programmet räknar ut skillnaden i bryggan. Kondensatorerna används som avkopplings 

kondensatorer för att få ner brus och störningar i kretsen. 

 

Figur. 27 Visar hur förstärkarkretsen är konstruerad  

 

3.3.3 Montage av kretskort  

 

Enligt K5 ska montage av alla komponenter på kretskort att utföras. Alla komponenter kommer att köpas 

in och monteras på korten. Kretsschema och PCB-layout finns att tillgå ifrån projektbeställaren, se 

Figur.28. Komponenterna är av typen SMD.  

 

Figur. 28 PCB Layout 
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3.3.4 Montering av kretskort på cykel 

 

Enligt K7 från kapitel 1.3 är det ett krav att montera kretskorten på cykel för att möjliggöra användning 

i utomhusmiljö. Det finns även möjlighet till att undersöka om en ny design kan påverka kraftmätningen 

positivt. 

 

 

3.4 Kraftmätningsmetoder 

 

I förstudierna som visades i kapitel 2.2 och 2.3 framgick det att pedalen och pedalarmen var två 

intressanta platser att mäta upp kraften i. Nedan presenteras tre möjliga mätmetoder som kan placeras 

på pedalen eller på pedalarmen. Detta kapitel kommer att besvara frågan ”Vilka kraftmätningsmetoder 

finns det?” 

 

3.4.1 Trådtöjningsgivare 

 

Kraftmätning med hjälp av trådtöjningsgivare är vanligt förekommande enligt liknande produkter 2.2 

och liknande arbeten 2.3. Dessa kan användas på många sätt. Givaren mäter mekaniskt töjning på ett 

material som förklarades i kapitel 2.1.2. Detta kan till exempel vara en balk i metall som utsätts för en 

yttre kraft. Med hjälp av att placera givaren på materialet kan man få ett värde på hur mycket balken 

böjs och utifrån detta räkna ut kraften se Figur.29.   

 

 

Figur.29. Visar hur resistansen ändras vid töjning, förlängning av tråden ger högre 

motstånd. 
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3.4.2 Lastceller  

 

Lastceller används för att mäta kraft och är vanligt förekommande. Lastceller baseras på 

trådtöjningsgivare och finns i olika konfigurationer. Lastcellen kan ses som ett fjädrande element men 

som fortfarande är mycket stabilt. När krafter läggs på ger det upphov till att materialet ändrar sig och 

ändringen mäts då upp med trådtöjningsgivaren. Dessa används ofta i färdiga konstruktioner som är 

anpassade för olika typer av mätningar, se Figur.30 för en klarare bild av hur en lastcell kan vara 

uppbyggd samt hur trådtöjningsgivarna är monterade [37].  

                                                          

Figur.30 Visar två olika typer av konstruktioner av lastceller.  

3.4.3 Piezogivare 

 

Piezogivare kan användas för att mäta kraft och den finns i olika varianter. En variant är piezoelektrisk 

givare som alstrar en spänning.  En piezoresistiv givare är lik en trådtöjningsgivare, den ändrar resistans 

vi deformation. Principen för dessa två Piezo-givare är samma och för båda är det vid en deformation 

som de elektriska egenskaperna i materialet ändras. Resistivitet betyder elektrisk materialegenskap. 

 

Kraften bör vara parallell mot givarens anläggningsyta för annars blir det fel mätvärde på grund av att 

ett brytande moment uppstår, se Figur.31. Det går inte att mäta statiska krafter med piezogivare på grund 

utav de egenskaper som givaren har. En statisk signal kommer att försvinna över tiden [25].  

 

 
                 Figur.31 Kraften måste vara parallell för att mätvärdet ska bli korrekt.  
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3.4.4 Val av metod 

  

Utifrån de förstudierna som har gjorts i kapitel 2 och de tre kraftmätnings metoder som redovisades här 

kan slutsatsen dras att kraftmätningen enklast sker i pedalarmen med trådtöjningsgivare.  

Att mäta kraften direkt i pedalen kräver en konstruktion som antingen mäter kraften som appliceras 

direkt på pedalen med en lastcell, alternativt en piezogivare. Dessa två metoder blir svåra att konstruera. 

Lastceller kräver en viss konstruktion för att fungera korrekt och piezogivare kräver att kraften 

appliceras parallellt mot anläggningsytan för att få en korrekt mätning. En Piezogivare blir även svår att 

kalibrera då den inte kan mäta statiska krafter. Detta gör att Lastceller och piezogivare utesluts.  

 

 

3.5 Genomförande av kraftmätning 

 

Kraftmätningen kommer ske på pedalarmen med hjälp av trådtöjningsgivare som det motiverades i 

kapitel 3.4.4. För att verifiera den mest optimala placering av givarna kommer att en FEM-analys att 

göras som nämndes i kapitel 2.3 där tidigare arbeten utnyttjat denna metod. 

3.5.1 Val av givare 

 

Det finns många olika typer av trådtöjningsgivare som är konstruerade på olika sätt beroende på vilken 

typ av kraft man vill mäta upp. Som till exempel kraft i längdsgående riktning, i olika planriktningar 

och vridning, se Figur.32. Trådtöjningsgivarna kan ytterligare placeras in i olika användningsområden, 

det kan till exempel vara en givare som är anpassade för väldigt höga temperaturer, utmattningstester 

eller för placering på kretskort. I detta projekt kommer kraften mätas på pedalarmen enligt kapitel 3.4.4 

och denna kommer inte att utsättas för några höga temperaturer eller utsättas för utmattningstester.  

Det är den längsgående böjningen som mäts upp på pedalarmen och detta gör att typen som mäter plana 

krafter i olika riktningar och vridning utesluts. En givare som mäter vridning kan användas om man vill 

mäta hur mycket armen vrider sig, se kap.2.1.2.     

 

Figur.32 Visar olika givartyper med olika användningsområden. Bilderna är tagna ifrån 

HBM [38] 
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En universal trådtöjningsgivare som mäter krafter i längsgåenderiktning är lämplig att använda i detta 

projekt. Den trådtöjningsgivare som har valts är ifrån HBM av typen 1-LY43-6/350. Information ifrån 

datablad. 

Nominellresistans 350 Ohm. 

Totala mått på givaren: Längd 13,9 mm, Bredd 5,9mm 

Mått på tråden 6mm lång och 2,8 Bred 

Givaren har en töjningsfaktor runt 2.0  

Temperaturkompensation för aluminium 23ppm/K. 

Givaren kan användas för dynamiska och statiska mätningar där temperatur spannet är för statiska (-

70…+ 200 grader) och för dynamiska (-200…+200 grader). 

Maximal töjning 50 000 𝜇m/m 5% åt båda hållen 

Maximal radie för montering 0.3 mm 

Kompatibla limmer: Z70,X60,X280,EP150 och EP310S 

De trådtöjningsgivare som vanligen används är de med en nominellresistans på 120, 350 och 1000 Ohm. 

Desto högre motstånd givaren har, desto bättre är den på att minska mängden värme som alstras i den. 

En högre resistans kan också bidra med att signalalen blir stabilare [39]. En givare som är 1000 Ohm, 

är dyrare och där av anses en givare med 350 Ohm vara tillräcklig för detta projekt. 

En bredare givare är bättre för temperaturdistribution och ökar stabiliteten på givaren. Men om axeln 

där givaren sitter på är känslig för tvärkontraktion och tvärkrafter bör en smalare givare väljas för att få 

bort möjliga felvisningar [39]. Givaren som är vald är 2.8 mm bred jämnfört med andra givare i samma 

serie som uppgår till 5mm och ner till 2.3mm. 

Denna givare är lämplig att använda till detta projekt då den uppfyller de krav som man kan ställa på en 

givare till detta projekt. Givaren kommer att monteras på pedalarmen och mäta upp den längsgående 

töjningen. I kapitel 2 så visas vilka krafter som verkar på en pedal och när kraften nu kommer att mätas 

upp på pedalarmen så är det den kraft som är vinkelrät mot armen som mäts upp. De andra krafterna 

kommer inte att mätas upp. Denna givare finns att tillgå på högskolan. 
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3.5.2 Placering och Limning 

 

För att kunna genomföra kraftmätningen krävs det att en optimal placering av givaren undersöks. 

Placeringen kommer att bestämmas med hjälp av en FEM-analys på pedalarmen. För att gör en analys 

kommer pedalarmen som används i projektet att ritas upp i ett CAD program. 

Efter att placeringen av givarna är fastställd utifrån FEM-analysen så kommer givarna limmas fast på 

pedalarmen. Limning av trådtöjningsgivare är en process som är viktig att göra korrekt då detta kan 

påverka mätvärdet. Givarna får inte komma i spänn eller monteras på felaktigt vis. Limmet Z70 kommer 

att användas och är kompatibelt med givarna och materialet. Information om limning finns i 

produktbladet. Mer information finns på HBM [40]. Lim och rengöringsmedel finns att tillgå på 

högskolan. En trådtöjningsgivare ska fästas på ovansidan och en på undersidan för att jämna ut 

eventuella temperaturskillnader enligt [10]. 

3.5.3 Testrigg 

 

För att kalibreringen och testerna ska kunna utföras men även för att uppfylla K4 från kapitel 1.3 

kommer en testrigg att konstrueras. Konstruktionen av testriggen kommer att ritas i CAD och tillverkas 

i metallverkstaden på Högskolan. Det finns inga specifika krav på testriggen utan att den ska hålla för 

kraftmätningen mellan 0 - 150 N enligt K1.  

3.5.4 Kalibrering 

 

Efter att trådtöjningsgivarna har monterats på pedalarmarna ska det göras en tabell över hur mycket 

spänning som ges vid en viss last. Detta görs för att kalibrera trådtöjningsgivarna och kunna fastställa 

vid vilken spänning en viss kraft ges. Det visar även hur linjära/olinjära givarna är. För att kalibrera 

givarna behövs kända laster och de kommer att placeras enligt Figur.33. Kalibreringen av givarna 

kommer ske mellan 0 – 150 N för att uppfylla kraven ifrån kapitel 1.3, K1, K2. Lasterna kommer att 

ökas med 10N (1kg) åt gången. Testet kommer utföras 2 gånger.  Utifrån de två mätningarna ska ett 

medelvärde tas på varje vikt och sen används det för att linjärisera resultatet.  

 

  

Figur.33 Kända laster kan användas för att kalibrera s 
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3.6 Testning av kretskort 

 

Nedan följer hur kretskorten ska testas efter att de har monterats ihop enligt kapitel 3.3. 

 

3.6.1 Test 1 - Kortslutningstest 

När alla komponenter är dit monterade enligt kapitel 3.3.3 ska ett kortslutningstest göras för att 

säkerhetsställa att ingen komponent har monterats felaktigt. Ett spänningsaggregat med möjlighet till att 

ställa in en kortslutningsström måste finnas att tillgå. Se Tabell 3 för att se vilket krav som uppfylls. 

Krav Test 

K.6 Montage av alla komponenter på kretskorten Kontrollera kortslutning 

Tabell 3. Kortslutningstest 

 

3.6.2 Test 2 - Funktionstest av kretskort 

Koden för att kommunicera mellan alla komponenter på kretskortet kommer att finnas att tillgå ifrån 

beställare. I detta funktionstest ska koden laddas upp och ett enkelt test blir att blinka en LED som sitter 

monterad på kretskortet. Se Tabell 4 för att se vilket krav som uppfylls. 

Krav Test 

K.7 Funktionstest av kretskorten Ladda upp kod och blinka LED 

Tabell 4. Funktionstest av kretskort  

 

3.6.3 Test 3 - Strömförbrukningstest 

Detta test görs för att uppfylla önskemålet på undersökning av strömförbrukning på kretskort, Ö1. Men 

även för att kontrollera hur länge batterierna kommer att hålla för att besvara frågan ” Kommer 

strömförsörjning att vara tillräcklig?” från kapitel 1.5. Syftet blir att teoretiskt räkna ut hur mycket 

kretsen drar och kontrollera detta med hur mycket ström som dras i verkligheten. Detta test kommer att 

hjälpa till med valet till förslag av alternativ energiförsörjning för att uppfylla kravet Ö2. Kretsen 

kommer att vara kopplad och drivas med två batterier. Se Tabell 5 för se vilket önskemål som uppfylls. 

Krav Test 

Ö1. Undersökning av strömförbrukning på 

kretskort 

Mät strömförbrukning  

Tabell 5. Strömförbrukningstest  
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3.7 Testning av kraftmätning 

 

Nedan följer hur kraftmätningen ska testas för att verifiera att kraven (K1-K3) för kraftmätningen 

uppfylls. Testerna kommer även att besvara frågorna ” Kommer temperaturen att påverka mätningen i 

utomhusmiljö? ” och ”Spelar vinkeln på pedalarmen någon roll? ” från kapitel 1.5. Testerna kommer 

att utföras på den konstruerade testriggen. 

 

3.7.1 Test 1 - Statisk mätning 

När kalibreringen är utförd enligt kap.3.5.4 kommer en statisk mätning att göras. Detta test kommer att 

göras för att verifiera mätfelet som finns i systemet och kontrollera ifall K2 är uppfyllt. Testet kommer 

att utföras med kända vikter som ska läggas på och jämföras med vad systemet visar. Tester kommer att 

utföras 4 gånger. Sannavärdet = faktiska(uppmätta) + mätfel. Se Tabell 6 för att se vilket krav som 

uppfylls.  

Krav Test 

K1. Kraftmätning mellan 0-150 N Lägga på krafter 0-150N 

K2. Mätfel <5% (Statisk mätning) Kontrollera faktiska värde mot kända vikter 

Tabell 6. Statisk mätning 

 

3.7.2 Test 2 – Statiskmätning Utomhustemperatur 

Detta test kommer att besvara frågan ”Kommer temperaturen att påverka mätningen i utomhusmiljö?”. 

Testet kommer att utföras på samma sätt som Test 1 men skillnaden blir omgivningstemperaturen. Här 

kommer även en ytterligare verifiering att K1 och K2 uppfylldes. Testet kommer att utföras 2 gånger. 

Se Tabell 7 för att se vilket krav som uppfylls.  

Krav Test 

K1. Kraftmätning mellan 0-150 N Lägga på krafter 0-150N 

K2. Mätfel <5% (Statisk mätning) Kontrollera faktiska värde mot kända vikter 

Tabell 7. Statiskmätning Utomhustemperatur  
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3.7.3 Test 3 - Vinkelmätning 

I detta test kommer kraften att mätas vid olika vinklar på pedalarmen för att svara på frågan ”Spelar 

vinkeln på pedalarmen någon roll?”. Testet kommer också visa vid vilka vinklar kraften bör mätas upp 

under ett varv. Det är under denna positiva halva kraften kommer att mätas upp se Figur 34 . Efter 180 

grader kommer kraften bli negativ. Testet kommer att utföras 3 gånger. Se Tabell 8 för att se vilket krav 

som uppfylls.  

Krav Test 

Vid vilken vinkel blir kraften störst Samma vikt vid olika vinklar 

Tabell 8. Vinkelmätning 

 

Figur 34. Visar vinklarna där kraften kommer att mätas upp  under ett positivt 

pedalvarv 

 

3.7.4 Test 4 – Kraftmätning på ett halvt pedalvarv 

Detta test kommer att simulera hur kraften ser ut när pedalen sitter monterad på en cykel. Testet kommer 

svara på frågan ”Kan systemet implementeras och mäta krafter på pedalen vid cykling?” Detta test 

kommer att verifiera att mätningen av kraften kan ske vid cykling. Testet kommer också visa hur 

signalen ser ut under ett positivt pedalvarv se Figur 34. Testet kommer att utföras 1 gång med tre 

simulerade tramptag i testriggen.  Se Tabell 9 för att se vilket krav som uppfylls.  

Krav Test 

K.3 Kraftmätning ska kunna ske under rörelse Simulering av ett halvt pedalvarv 

Tabell 9. Kraftmätning på ett halvt pedalvarv  
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3.8 Verktyg 

 

3.8.1 Metallverkstad 

Metallverkstaden på högskolan kommer att användas för att konstruera en testrigg där cykelpedalerna 

kommer att fästas i. 

3.8.2 Elektronikverkstad 

Elektronikverkstaden på högskolan kommer att användas för lödning och felsökning på kretskorten. 

3.8.3 CAD  

För CAD och FEM-analys kommer Solidworks [41] att användas. Detta är ett program där det finns 

erfarenhet i och som är anledningen till att just detta kommer användas  

3.8.4 Python 

I projektet kommer Phyton [42] att användas för att plotta figurer och visa resultat. Signalen ifrån 

kretskorten är seriell och datan kommer att läsas in via USB porten och användas i Python. Anledningen 

till att Python kommer att användas är för att det är ett open-sourcespråk och det är lätt att komma in i 

och det finns även mycket information att ta del av.  

 

3.8.5  Kicad 

Kicad [43] kommer att användas då kretskorten är designade i detta program. Här kommer 

kretsschema och layout av PCB kortet att finnas. Detta kommer att krävas för lödningen av 

komponenterna.  

 

3.8.6 Eclipse 

Kretskorten kommer att programmeras i genom Eclipse [44] i C programmeringsspråk. Anledningen till 

att Eclipse kommer att användas är på grund utav att projektfilerna som kommer ifrån beställaren är 

gjorda i detta program. För enkel support vid problem med beställaren används detta.  

 

3.9 Energy Harvesting 

 

För att uppfylla kravet från kapitel 1.3, K10 har alternativ energiförsörjning undersöktes i kapitel 2.4. 

Förslag till vilken typ av energi kommer att ges i resultatet utifrån förstudien och testerna på 

kraftmätning samt strömförbrukningstestet.     
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4 Resultat 
 

Projektets huvuduppgift var att mäta kraften man ansätter på en cykelpedal och montera ihop de 

kretskort som har använts i projektet. Kraften mättes upp på pedalarmen med hjälp av trådtöjningsgivare, 

baserat på de förstudier som gjorts. Placeringen av givarna på pedalarmen verifierades med hjälp av en 

FEM-analys. Givarna kalibrerades sedan i en testrigg som konstruerades i detta projekt. De kretskort 

som användes monterades ihop och testades. Tester på kraftmätningen utfördes och visas i detta kapitel. 

Nedan följer resultat ifrån de olika delarna. 

4.1 Implementation av kraftmätning 

 

Efter att bestämt hur kraftmätningen skulle genomföras i kap.3.5 så implementerades de delar som var 

nödvändiga för arbetet och nedan visas resultaten. 

4.1.1 Placering och limning av givare  

 

Placeringen och limningen var nödvändig för att kunna uppfylla K1, Kunna mäta krafter mellan 0 – 150 

N. 

 

Figur.35 Visar den töjning som sker.  

 

Figur. 36 Visar stress 

Placeringen av givarna baserades på FEM-analysen som visas i Figur 35 och 36. 3D modellen av den 

verkliga pedalen som användes vid testerna ritades i Solidworks. Det gröna området på pedalarmen i 

Figur.35 och 36 visar en bra placering av givaren. Där sker det mest töjning av materialet och är en 

lämplig placering. 

Processen för en korrekt limning gick att tillgå i databladet för limmet. Den nominella resistansen mättes 

upp för att konstatera att givaren hade monterats korrekt utan att hamna i spänn.  

Figur 37 visar en monterad givare. 
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Figur. 37 Visar en monterad givare 

4.1.2 Konstruktion av testrigg 

 

Konstruktionen gjordes så kompakt som möjlig av praktiska skäl. En CAD modell designades i 

Solidworks och tillverkades sedan i metallverkstaden. Figur 38 visar en CAD-ritning på testriggen och 

testriggen i verkligheten. Det fanns inga specifika krav på riggen förutom att krafter mellan 0 – 150 N 

skulle mätas upp enligt K1. Se Bilaga A FEM Testrigg. 

 

    

Figur. 38 Visar en CAD modell och den färdiga riggen.  
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4.1.3 Kalibrering av givaren 

 

Kalibreringen gjordes i testriggen, enligt kapitel 3.5.4 där vikterna ökades med 1 kg per mätning och 

slutade på 15kg. Resultaten lades till i en tabell, se Bilaga B - Kalibreringsdata. En avrundning 

gjordes där gravitationskonstanten (g = 9,82 𝑚 𝑠2⁄ ) räknades som 10, detta ger att 1kg = 10N. 

 

              

a)                                                                             b) 

Figur. 39.a visar vilken spänning som ges vid kända laster. 39.b visar en linjäriserad 

anpassad kurva 

En anpassning av signalen gjordes med hjälp utav en funktion i Python ifrån biblioteket Numpy. 

Funktionen polyfit() använder sig utav minsta kvadratmetoden. Punkterna anpassas till en linjär kurva 

se Figur 39.a där en olinjär kurva visas och anpassas till en linjär se Figur 39.b. Detta ger en linjär 

ekvation y = kx + m. Utifrån denna funktion kan man erhålla ett k och m värde som ligger som grund i 

kalibreringen.  Se Figur. 40 för en jämförelse mellan en kalibrerad och en linjär referens. 

Spänningssignal = 𝑘 ∗ kraft + 𝑚 

k-värde = 0.002 

m-värde = 0.026 

 

Figur. 40 Visar en kalibrerad utsignal jämfört med en linjär  där kända laster användes 

för att jämföra. 
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4.2 Testresultat Kretskort 

 

Styrkorten levererades som tomma PCB-kort ifrån beställaren som nämndes i kapitel 1 och var enligt 

K5 ett krav att använda. Dessa monterades ihop genom att löda dit alla komponenter, se Figur 41. 

Montering av kretskorten gjordes för att uppfylla K6. 

 

Figur.41 Visar ett monterat kretskort efter lödning 

 

4.2.1 Test 1 - Kortslutningstest 

  

Kretskorten kopplades in till ett spänningsaggregat. En kortslutningsström lades in för att identifiera om 

någon hög ström skulle dras i kretsen och därefter verifiera att ingen kortslutning fanns på korten.  

Inställningar strömaggregat: 

Kortslutningsström = 20mA 

Spänning = 3V 

Resultatet av testet visade att ingen kortslutning på kortet fanns, testet utfördes för att verifiera att K6 är 

uppfylld.  

 

4.2.2 Test 2 - Funktionstest 

 

Efter att kortslutningstestet var genomfört gjordes ett funktionstest enligt kapitel 3.6.2. Syftet var att 

utesluta flera problem som var relaterade till lödningen. Kretskorten kopplades ihop med batterier och 

en USB kabel till en dator. Uppladdningen av koden gjordes via Eclispe i Linux Ubuntu. 

Första funktionstestet misslyckades och ingen kommunikation med mikroprocessor via USB kunde ske. 

Detta återgärdes med hjälp av omlödning på kretskort vilket resulterade i att koden gick att ladda upp 

och det gick att blinka LED:n som sitter på kretskorten. Testet gjordes för att uppfylla K7. 
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4.2.3 Test 3 - Strömförbrukningstest 

 

Testet utfördes för att uppfylla Ö1 och svara på frågorna ”Kommer strömförsörjning att vara 

tillräcklig?” och ”Kommer batterierna kunna ersättas med en alternativ strömförsörjning? ”. 

 

Den teoretiska strömförbrukningen ges i respektive datablad för komponenterna och visas i Tabell 10. 

Instrumentförstärkare INA333  50 - 75 uA 

Mikroprocessor STM32F100C6 14.5 mA 

Gyroskop, Normal Konsumption 3.9 mA 

Nrf24l01, aktiv sändning 7 mA 

 

Totalt: 

 

25 mA 

Tabell 10. Tabell över teoretisk strömförbrukning.  

Test med multimeter gav 26 mA. Detta är en konstant strömförbrukning.  Om man skulle använda två 

stycken LR03 (AAA) batterier på 1.5 V och 750mAH med en krets som konstant drar 26mA skulle 

batterierna hålla i 46 timmar enligt ekvationerna 13 och 14.  

𝐼 =
𝑃

𝑈
 

Effekten blir 78mW 

Ih

𝐼
= ℎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13) 

(14) 
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4.3 Testresultat kraftmätning 

 

4.3.1 Test 1 - Statisk mätning 

 

Nedan visas det hur stort mätfelet är vid statisk mätning enligt test 1. Jämförelse med sanna värdet och 

faktiska. Testet gjordes i inomhustemperatur på 22 grader. Se Figur.42. Kraften räknas ut som ekvation 

15. 

 

Kraft =
Spänningsignal − 𝑚

𝑘
 

 

Figur. 42 Visar fyra mätningar som gjordes 

Obelastad (0N) visas en kraft på – 6,44 N  

Medelvärde på felvisning (medelvärde på fyra mätningar) = +/- 4,25 N (0,425 Kg) 

Detta ger ett procentuellt medelvärde på felvisningen på +/- 2,8 %  

Se Bilaga C – Statisk mätning, för data. Se Tabell.11 för att se om kravet är uppfyllt. 

Krav Test Uppfyllt 

K1. Kraftmätning mellan 0-150 N Lägga på krafter 0-150N Ja 

K2. Mätfel <5% Kontrollera faktiska värde mot kända vikter Ja 

Tabell. 11 

 

 

 

(15) 
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4.3.2 Test 2 – Statisk mätning Utomhustemperatur 

 

En statisk kraftmätning i utomhusmiljö gjordes för att konstatera om temperatur har någon påverkan på 

mätningen för att svara på frågan ” Kommer temperaturen att påverka mätningen i utomhusmiljö?”. 

Testet utfördes i en utomhustemperatur på -6 grader. Pedalen fick ligga i utomhustemperatur en längre 

tid innan testet genomfördes för att materialet skulle bli kallt. Se Figur 43 för resultat. 

 

 

Figur.43 Visar två mätningar som är gjorda i utomhus temperatur  

Obelastad (0N) visas en kraft på -4.19 N 

Medelvärde på felvisning (medelvärde på två mätningar) = +/- 3.57 N (0,357 Kg)  

Detta ger ett procentuellt medelvärde på felvisningen på +/- 2.38 % 

Se Bilaga D - Statisk mätning utomhustemperatur för data. Se Tabell 12 för att se om kravet blev uppfyllt 

Krav Test Uppfyllt 

K1. Kraftmätning mellan 0-150 N Lägga på krafter 0-150N Ja 

K2. Mätfel <5% Kontrollera faktiska värde mot kända vikter Ja 

Tabell. 12 
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4.3.3 Test 3 - Vinkelmätning 

 

Svarar på frågan; ”Spelar vinkeln på kraftmätningen någon roll?”  

Pålagd kraft 50N. Vinklar: 0, 45, 60, 90, 120, 135 och 180 grader. Se Figur 44. 

 

Figur. 44 Visar vinkeln på pedalarmen 

Kraften uppnår max värdet vid ca:90 grader, se Figur. 

Medelvärdet på mätningarna i procent, på hur stor del av kraften som ges vid olika vinklar: 

0 grader 0 % 

45 grader 65 % 

60 grader 82 % 

90 grader 95.5 % 

120 grader 88 % 

135 grader 68 % 

180 grader 0 % 

Se Bilaga E - Vinkelmätning för data. Se Tabell 13 för att se om frågeställningen är besvarad. 

 

Krav (Frågeställning) Test Uppfyllt 

Vid vilken vinkel blir kraften störst? Samma vikt vid olika vinklar Ja 

Tabell.13 
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4.3.4 Test 4 - Kraftmätning på ett halvt pedalvarv 

 

 

Figur.45 Visar kraften ifrån en pedal under tre halva varv 

Simulerar första halvan av ett pedalvarv i testrigg, kraftmätningen sker under 180 grader. Topparna är 

runt 90 grader. Se Figur 45. 

Testet visar att kraften går att mäta under ett simulerat pedalvarv. Det visar även att signalen hinner 

visas under en hastigare kraftpåläggning, se Figur 45. Se Tabell 14 för att se om kravet är uppfyllt. 

Krav Test Uppfyllt 

K.3 Kraftmätning ska kunna ske under rörelse Simulering av ett halvt pedalvarv Ja 

Tabell.14 

 

Det är den positiva kraften som ska mätas och inte den negativa. Figur 46 visar en positiv och en negativ 

riktning på kraften.  

 

Figur. 46 Visar positiv och negativ riktning på kraften  
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4.4 Jämförelse mellan teoretiskt värde och verkligt värde 

 

En uträkning ifrån den töjning som visades i FEM-analysen kan jämföras med den verkliga spänning 

som visades i systemet.  

Vid 150N blev det en töjning som blev 𝜖 = 111*10−6  enligt Solidworks analysen. 

              𝜖 =
Δl

𝑙0
= 111 ∗ 10−6  

   Givet ifrån datablad k = 2.04  

𝑅0 = 350 𝛺 

𝑘 =
ΔR 𝑅0⁄

𝜖
=

ΔR 𝑅0⁄

111 ∗ 10−6
 

Utifrån ekvation 16 kan ΔR räknas ut. Detta är resistansändringen som sker i givaren vid 150N. 

ΔR → 0.079254 𝛺 

Wheatstonebryggan är konfigurerad som halvbrygga se kapitel 2.1.4. Detta ger ekvation 17.  

𝑉𝑜 = 𝑉𝑠(
𝑅4 − ΔR4

𝑅4 − ΔR4 + 𝑅3 + ΔR3
−

𝑅2

𝑅2 + 𝑅1
) 

 

𝑅1 = 𝑅2 = 470 𝛺 

𝑅3 = 𝑅4 = 350 𝛺 

 

𝑉0 = (
470

470 + 470
− (

(350 − 0.079)

(350 + 0.079) + (350 − 0.079)
)) ∗ 3 

𝑉0 → 0.0003385 

Spänningen utifrån bryggan blir väldigt liten och visas i ekvation 18. Spänningen blir 338.5 ∗ 10−6 V 

(338,5 𝜇𝑉). 

En förstärkning på 834 gånger ifrån instrumentförstärkaren ger en spänning på 0,2823 V, den teoretiska 

spänningen.    

Spänningen som visas vid 150 N i praktiken är 0,3110 V vilket ger 0,0287 V som skiljer teorin och 

resultatet ifrån de praktiska mätningarna i detta projekt. 

 

 

(16) 

(17) 

(18) 
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4.5 Förslag till alternativ energiförsörjning 

 

För att uppfylla önskemålet Ö2 så presenteras här två möjliga lösningar. De metoderna som var 

intressanta för detta projekt redovisades i kap.2.4.  

Efter strömförbrukningstestet i kap.4.3.3 framgick det att kretskorten konstant förbrukar 26mA. Detta 

medför att man kan cykla konstant i 46 timmar med nuvarande system. Om man stänger av systemet 

helt när man inte cyklar, och som exempel att man cyklar två timmar per dag så skulle systemet hålla i 

ca: 23 dagar. Skulle man kunna halvera strömförbrukningen så skulle resultatet bli det dubbla, 46 dagar. 

Här ser man behovet av att tillföra extra energi för att utöka batterilivslängden.  

En metod som kan appliceras är någon typ av dynamogenerator som visade sig kunna ge bra effekt. Som 

man med låga varvtal (250 rpm) kunde alstra ca:9.mA med enligt kapitel 2.4. Placeringen av denna kan 

ske till exempel mellan pedalarmen och cykelramen men mer optimalt runt hjulen där det är en mer 

konstant rotation.  

En annan metod som kan vara ett alternativ och ett komplement till en dynamo är solceller. Dessa visade 

sig vara effektiva och kunde alstra tillräckligt med energi för att ladda en mobiltelefon. Med hjälp av en 

resonans induktiv koppling kan energin överföras ut till pedalerna. Placeringen av solcellen kan vara till 

exempel på framskärmen eller på pakethållaren på cykeln.  

För att spara mer energi bör kretskorten stängas av när de inte används. Kolla möjliga Sleep-algoritmer 

som kan stänga av kretsarna när de inte är i kraftmätningsläge. 

 
 

 

4.6 Montering av kretskort på cykel 

 

För att uppfylla kravet K8 ”Kretskorten ska monteras på lämpligt ställe på cykeln för användning i 

utomhusmiljö” och svara på frågan ” Vart placeras kretskorten på cykeln på bästa sätt? ” så gjordes en 

ny design av den befintliga pedalen som användes i detta projekt. Det har inte tillverkats eller bearbetats 

någon pedal i detta projekt. För att påverka kraftmätning positivt så formades pedalen om så mätningen 

skulle kunna ske på insidan av pedalarmen istället för på utsidan. En inkapsling av all elektronik gjordes 

för att visa att det går att uppfylla K8. Se Bilaga G – Ny design av pedalarm.  
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5 Diskussion 
 

Projektet började med förstudier på liknande arbeten för att få en bild av hur projektets omfattning och 

hur det kunde planeras upp. Bedömningen efter förstudien blev att målet kunde uppnås. Planering hölls 

och delmålen uppnåddes inom tidsramen för projektet.  

Alla tester utfördes och alla tillhörande krav uppfylldes på kretskorten och på kraftmätningen. Nedan 

följer en sammanfattning av testerna, se Tabell 15. 

Test Kretskort Resultat Uppfyllt Krav 

Test 1 - Kortslutningstest OK! Ja! K6 

Test 2 - Funktionstest OK! Ja! K7 

Test 3 - Strömförbrukningstest 26mA Ja! K9 

 

Test Kraftmätning Resultat Uppfyllt Krav 

Test 1 - Statisk mätning 2.8 %  Ja!  K1,K2 

Test 2 – Statisk mätning utomhustemperatur 2.38% Ja! K1,K2 

Test 3 – Vinkel mätning Ok! Ja! Kap.1.5 

Test 4 - Kraftmätning på ett halvt pedalvarv Ok! Ja! K3 

Tabell.15 

Test 1,2. Kraftmätningens resultat varierar inte mycket mellan mätningarna men det är många faktorer 

som påverkar mätvärdet. Hur lasten appliceras och vinkeln på pedalen. Systemet visar en negativ kraft 

när det är obelastat, detta är på grund utav kalibreringens k och m-värde. Minsta kraften som måste 

appliceras är 0.5 N för att systemet ska visa ett positivt värde. Så K1 blir uppfyllt med 0.5 - 150N. 

Mätnoggrannheten på systemet är +/- 2.8% i inomhustemperatur och +/- 2.38% i utomhustemperatur. 

Mätvärdena skiljer inte mycket mellan inomhus och utomhus och skillnaden är 0,42 %. Detta verifierar 

att K2 är uppfylld. Utomhustemperturen visar också att balanseringen av bryggan fungerar bra och att 

temperturen inte spelar någon roll för en utomhustemperatur på -6 grader. Detta uppfyller K1,K2 i 

utomhus temperatur.  

Test 2,3. Vinkelmätningen visar tydligt att pedalen vid 90 grader ger det största värdet och det går att 

verifiera i från kapitel.21.1 Detta svarar även på frågeställningen i kap. 1.5. Testet ”Kraftmätning under 

ett halvt pedalvarv” visar att systemet kan mäta kraften under rörelse och att responsen är snabb. Testet 

visar hur signalen kan se ut under en cykelfärd. Detta uppfyller K3.  

 

Resultatet ifrån kraftmätningen är bra och visar ett tillförlitligt värde mellan mätningarna. Att mäta upp 

kraften med trådtöjningsgivare var ett bra val då placeringen gick att verifiera och att implementationen 

var enkel. Här hålls vikten nere och man kan placera givarna på en optimal plats för längsgående 

kraftmätning. En jämförelse mellan det teoretiska och det verkliga värdet visar en skillnad på 0,0287 V 

vilket anses vara bra då armen ritades av i Solidworks med hjälp av måtten på den verkliga pedalarmen.   

Kraftmätningens resultat kan jämföras med liknade projekt som nämndes i kap.2 [19] [17]. Det visar att 

detta projekts resultat ligger bra i jämförelse. Kraftsignalen hålls lägre i spänningsnivå vilket är bättre 

rent energimässigt. Det tas ingen hänsyn till att hålla bryggan balanserad i de andra projekten. 

Kraftmätningen gjordes med en Wheatsone-halvbrygga i detta projekt och endast den längsgående 

kraften mättes upp. Det har gjorts med en fullbrygga i liknade projekt och flera krafter har mätts upp. 
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Det gjordes inte i detta projekt då kostnaden blir högre med flera givare och den kraften som är intressant 

för detta projekt är den längsgående EF, se kapitel 2.1.1. 

Frågor som uppstår i liknade projekt är också hur energiförbrukningen ska kunna hållas nere då 

kretskorten försörjs av batterier. I detta projekt nämns möjliga lösningar till detta problem med hjälp av 

Energy harvesting. En alternativ design har även presenterats i detta projekt där kretskorten kan 

monteras på ett effektivt sätt och där kraftmätningen kan påverkas positivt. 

Användning av kraftsignal i reglersystem 

Svarar på frågan ” Hur kan kraften användas som reglerparameter?” . Kraftsignalen mäts upp under 

det positiva halvvarvet och användning av två pedaler möjliggör en komplett mätning för ett helt varv. 

För att få ut en bra användning av signalen visas det i Test 3 – Vinkelmätning, att det är mellan 60 – 120 

grader kraften är som störst. Den går inte under 80 procent. Att mäta kraften under denna period 60 – 

120 grader kommer möjliggöra en mätning som visar storleken av det värde som cyklisten lägger på. 

Fördelar med att bara mäta kraften under den tiden är att man kan stänga av kretsen för energisparande 

under resterade period. För att veta vilken position pedalen är i kan gyroskopet användas som sitter på 

kretskortet alternativ en positionsgivare som indikerar vid 90 grader. Hur många mätningar (sampel) 

som behövs under denna period visas i Test 4 – Kraftmätning på ett halvt pedalvarv där ett halvt 

pedalvarv från ca: 90 till 180 grader blev ca: 25 samplar. Kraftsignalen tillsammans med position 

möjliggör bra information till reglersystemet. 

Signalen kommer att kunna bearbetas och användas på olika sätt i motorstyrkortet. Ett par fall är där 

man bromsar och kraften visar negativ riktning. Ett annat fall är om man står på båda pedalerna samtidigt 

i 90 grader vinkel. Då kommer pedalerna visa olika värden. Detta är något som kommer att tas hand om 

i reglersystemet. 

 

5.1 Miljö 

 

Att hitta en lösning till problemet med strömförbrukningen kan även utvecklas till att all 

strömförsörjning sker via Energy Harvesting. Med detta undviks batterier helt i pedalstyrkorten vilket 

är bra ur miljösynpunkt.  

 

Att modifiera befintliga pedalarmar och låta dessa återanvändas för att kunna montera komponenterna 

är bra också bra utifrån miljösynpunkt men även ur ekonomiska aspekter.  

 

Att elcyklar har olika tekniker och där regleringen kan ske på olika sätt kan få fler att välja just elcykel. 

Som nämndes i kap.1 så är trenden att fler faktiskt väljer cykeln före bilen. Detta är mycket bra i 

miljösynpunkt då korta sträckor undviks med bilen.   
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5.2 Ekonomi 

 

Ekonomin för projektet skulle försöka hållas så låg som möjligt där budgeten var på 1000kr. Många av 

delarna blev sponsrade av beställren och även av högskolan och detta gjorde att projektet höll budgeten. 

Detta gjorde att kravet K9 uppfylldes. Kostnader för projektet visas i Bilaga F – Kostnader och 

komponenter. 
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6 Slutsats 
 

Syftet med detta projekt var att ta fram ett delsystem för kraftmätning på cykelpedalerna. Delsystemet 

levererar en kalibrerad kraftsignal som kan användas i beställarens system. Efter kalibrering av givarna 

blev medelvärdet på mätfelet +/- 2,38 % vilket kan anses vara bra med de förutsättningar som getts. 

Målet med projektet uppnåddes då kraften mättes upp på ett effektivt sätt och alla de satta kraven 

uppfylldes och frågeställningarna ifrån kapitel 1.5 har besvarats igenom rapporten. Kraftsignalen kan 

användas tillsammans med gyroskopet för att få ut kraft och positionsdata för en bra reglering. 

Sammanfattningsvis så det som levereras ifrån detta arbete är en kraftsignal med rekommendationer vid 

vilka vinklar den ska mätas upp. En ny design av pedalarmen har undersökts och anpassats för framtida 

utveckling. Det som också har presenterats är rekommendationer på alternativa strömförsörjningar. 

6.1 Förslag till utveckling 
 

En förbättrad testrigg är en utvecklingsmöjlighet för framtida testning. Detta för att kunna simulera en 

cykeltur i labbmiljö.  Hängande laster hade varit ett lättare och bättre alternativ då det blir mindre risk 

för felvisning. Det medför även att en bättre kalibrering kan utföras och där av en mindre felvisning.  

Som resultaten visar i kapitel 4.3.3 så kommer någon typ av uppladdning att krävas om man cyklar 

väldigt mycket. Batterierna kommer inte kunna bytas bort mot ren Energy harvesting i dagsläget men 

en uppladdning av batterierna kan vara tillräcklig.  
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Bilaga A – FEM Testrigg 
 

 

Figur Visar resultatet av en pålagd kraft av 1000N  

 

Figur Visar töjningen runt axeln vid 1000N  

 

 

 

 

 

 



56 

 

Bilaga B – Kalibreringsdata 
 

Resultat över två mätningar visas i Tabell. 

 

Kraft (N) Medelvärde på 2 Mätningar (Volt) 

0 N 0.0146 

10 N 0.0468 

20 N 0.0649 

30 N 0.0825 

40 N 0.1030 

50 N 0.1240 

60 N 0.1425 

70 N 0.1630 

80 N 0.1816 

90 N 0.1953 

100 N 0.2163 

110 N 0.2353 

120 N 0.2510 

130 N 0.2734 

140 N 0.2872 

150 N 0.3110 

 

Tabell  
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Bilaga C – Statisk mätning 
 

Resultatet av fyra statiska mätningar visas i Tabell 

Kraft (N) Mätning 1 (Volt) Mätning 2 (Volt) Mätning 3 (Volt) Mätning 4 (Volt) 

0 N 0.0137 0.0136 0.0149 0.0153 

10 N 0.0471 0.0478 0.0462 0.0468 

20 N 0.0634 0.0649 0.0639 0.0659 

30 N 0.0815 0.0825 0.0821 0.0825 

40 N 0.1040 0.1030 0.1033 0.1031 

50 N 0.1240 0.1240 0.1244 0.1241 

60 N 0.1445 0.1425 0.1415 0.1426 

70 N 0.1630 0.1630 0.1620 0.1632 

80 N 0.1816 0.1816 0.1817 0.1818 

90 N 0.1953 0.1953 0.1955 0.1952 

100 N 0.2143 0.2163 0.2163 0.2153 

110 N 0.2319 0.2353 0.2353 0.2353 

120 N 0.2543 0.2510 0.2511 0.2510 

130 N 0.2719 0.2734 0.2736 0.2734 

140 N 0.2872 0.2872 0.2881 0.2862 

150 N 0.3110 0.3110 0.3131 0.3130 

 

Tabell  
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Bilaga D – Statisk mätning utomhustemperatur 
 

Resultat över mätning i utomhustemperatur visas i Tabell 

Kraft (N) Mätning 1 (Utomhus) Mätning 2 (Utomhus) Referens (Inomhus) 

0 N 0,0176 0,0156 0,0146 

10 N 0,0478 0,0478 0,0468 

20 N 0,0644 0,0649 0,0649 

30 N 0,0878 0,0820 0,0825 

40 N 0,1035 0,1025 0,1030 

50 N 0,1225 0,1235 0,1240 

60 N 0,1420 0,1469 0,1425 

70 N 0,1640 0,1635 0,1630 

80 N 0,1816 0,1811 0,1816 

90 N 0,1938 0,1967 0,1953 

100 N 0,2162 0,2153 0,2163 

110 N 0,2368 0,2333 0,2353 

120 N 0,2534 0,2520 0,2510 

130 N 0,2763 0,2734 0,2734 

140 N 0,2832 0,2872 0,2822 

150 N 0,3120 0,3105 0,3110 

 

Tabell  
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Bilaga E – Vinkelmätning 
 

Resultatet av vinkelmätningen visas i Tabell 

 

 

 

 

 

 

Tabell  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinkel (grader) Mätning 1 Mätning 2 Mätning 3 

0  0.0190 0.0190 0.0190 

45 0.0874 0.0952 0.0854 

60 0.1105 0.1157 0.1127 

90 0.1207 0.1289 0.1269 

120 0.1137 0.1157 0.1147 

135 0.0932 0.0957 0.1025 

180 0.0175 0.0173 0.0169 
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Bilaga F – Kostnader och komponenter 
 

En översikt över de komponenter som har köpts in och använts visas i Tabell 

 

Komponent 

 

Pris Företag 

SMD komponenter: Resistorer och Kondensatorer * 200 kr Elektrokit 

Mikroprocessor, Instrumentförstärkare, Gyroskop, Nrf24L01+ Sponsrad (350 Kr) Beställare 

Trådtöjningsgivare, lim, rengöringsmedel och skyddande film Sponsrad (1900 Kr) Högskolan 

Material till Testrigg Sponsrad (500 kr) Högskolan 

Material som sladdar och användning av verktyg Sponsrad (100 kr) Högskolan 

Pedaler och Vevparti Sponsrad (700 Kr) Beställare 

Övrigt material som använts i projektet: 

USB minne för Ubuntu Linux Boot 

USB kabel för kretskort 

Batterier till Kretskort 

 

 

149 kr 

89 kr 

40 kr 

 

278 Kr 

 

Kjell 

Kjell 

Kjell 

 

 

Totalt 

 

478 kr 

 

 

Tabell  

*Lista över komponenter 

• 10 x Kondensator 0603 X7R 100nF ±10% 

• 10 x Kondensator 0603 X7R 2.2uF ±10% 10V 

• 22 x Kondensator 0603 X7R 2.2uF ±10% 10V 

• 5 x Kondensator 0603 X7R 1uF ±10% 25V 

• 5 x Kondensator 0603 X5R 10uF ±10% 10V 

• 10 x Motstånd 2.2kohm 0.1W SMD 0603 

• 10 x Motstånd 2.0kohm 0.1W SMD 0603 

• 5 x Motstånd 120ohm 0.1W SMD 0603 

• 5 x Motstånd 1.0kohm 0.1W SMD 0603 

• 5 x Motstånd 10kohm 0.1W SMD 0603 

• 5 x Motstånd 470ohm 0.1W SMD 0603 
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Bilaga G – Ny design av pedalarm 
 

 

Figur 1. Visar en ny design av pedalarmen där pedalen har anpassats för att töjningen 

ska kunna mätas upp på insidan av pedalarmen.  

 

 

 

Figur 2. Pilarna visar var trådtöjningsgivarna kan placeras för bättre töjning 

 

 

Figur 3. Visar en inkapsling av all elektronik  
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