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Abstract 
 
Marinediesel has, to meet there customers needs for a suitable sterndrive to powerboats, 
developed a prototype. The prototype is currently in the testing phase. The opportunity to test 
the sterndrive under load inside the workshop has not previously been possible. Until now the 
drive has been tested in a test bench without any load on the propeller axle. The prototype has 
also been tested under real conditions mounted on a boat.  

The idea with my thesis was to create a test bench that can run around the clock in order to be 
able to test things like wear and service intervals and other things that require that the 
test interval is long. In this report, I have deepened me in how to measure the 
torque on a rotating shaft. This specialization has led to that the torque is not measured directly 
on a shaft. Instead the torque is calculated from the oil pressure in the hydraulic cylinders which 
manages the application of simulated resistance of the propeller shaft. This simulated resistance 
is created by hydraulic cylinders, belts and pulleys that are stretched and released depending on 
the desired clamping. The output and input signals is handled by a PLC with integrated touch 
screen. The choice of mechanic drive finally ended with an inverter drive controlled asynchronous 
motor of 75kW. In this report there is also a piece about some ways to reduce the unwanted 
noise that occurs with inverter drives. Enjoy the reading. 

 
 

Sammanfattning 
 
Marinediesel har utvecklat ett motorbåtsdrev som nu är i testfasen. Möjligheten att testköra 
motorbåtsdrev under belastning i verkstaden har inte tidigare funnits på Marinediesel. Fram till 
nu har drevprototyperna testats monterade i en testbänk och körts utan belastning. Dreven har 
också testkörts monterade i båt och provats under verkliga förhållanden.  

Tanken med mitt examensarbete var att skapa en testbänk som kan köra dygnet runt utan 
bevakning för att få möjlighet att testa saker som slitage och serviceintervall och andra saker som 
kräver att testintervallen är långa. I rapporten har jag fördjupat mig i hur man mäter vridmoment 
på en roterande axel. Denna fördjupning har lett till att vridmomentet inte mäts direkt utan 
beräknas utifrån oljetryck i hydraulcylindrar som sköter påläggningen av motstånd på 
propelleraxeln. Det för drevet simulerade ingreppet i vattnet är uppbyggt av kuggremmar och 
hydraulkolvar som spänns och släpps beroende på önskad uppvridning. All inkommande 
information och utgående signaler sköts av en PLC med inbyggd touch-skärm. Valet för drivsystem 
slutade med en frekvensomriktarstyrd asynkronmotor på 75kW. I rapporten finns det även ett 
stycke om lite olika sätt att minska de oönskade störningarna som uppkommer vid 
frekvensomriktardrift. Trevlig läsning 
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1 Introduktion 
 
Marinediesel är ett företag som har som huvudverksamhet att bygga och sälja dieselmotorer till 
båtar mindre än 24 meter. En annan del av företaget sysslar med att utveckla dels nästkommande 
modeller av huvudverksamhetens motorer men utvecklar också motorer m.m. åt externa kunder. 
Företaget har funnits sen början av 2000-talet och har återförsäljare över hela världen.  
Kunderna är allt ifrån svenska båtägare som tillbringar semestern i båten till olika länders 
försvarsmakter.  
 
 
 

1.1 Problemformulering 
 
Dieselmotorer genererar normalt sett betydligt högre vridmoment än bensinmotorer. I många fall 
sitter det bensinmotorer i båtarna som Marindiesels produkter riktar sig till vilket leder till att det 
uppstår problem med att överföra dieselmotorns ökade vridmoment ifrån motorn ner till 
propellern. Denna del som sitter mellan motorn och propellern kallas drev. Många av dreven som 
finns på marknaden idag klarar inte att överföra denna högre belastning med tillfredsställande 
resultat. Vissa drev klarar av att överföra vridmomentet men klarar inte av hastigheten medan 
andra drev inte alls tål den högre belastningen som kommer från dieselmotorerna. Eftersom 
dieselmotorer har ett maxvarv som ofta ligger 1500-2000rpm lägre än en bensinmotor har även 
utväxlingen i drevet anpassats till dieselmotordrift. Detta har lett till att Marinediesel har 
konstruerat en helt ny typ av drev som klarar av att stå emot högre belastningar än många av de 
drev som idag finns på marknaden. En av de större utmaningarna när det gäller att konstruera ett 
drev som ska tåla högre belastningar utan att försämra aquadynamiken ligger i att försöka hålla 
ner den bromsande ytan som befinner sig parallellt mot vattnets strömriktning. Så för att minska 
den bromsande ytan har detta drev endast ökat sina yttermått längs med vattnets strömriktning. 
Detta nya sätt att bygga drev på har också patenterats.  

 
 

1.2 Syfte 
 
För att allt ska fungera när drevet till slut sitter i båten behöver det provköras under alla tänkbara 
förhållande innan slutgiltig design bestäms. När drevet slutliga konstruktion är klar ska drevet 
också testas efter en förutbestämd körcykel för att få fram ett dokument med testspecifikationer.  
Så till detta ska en testbänk konstrueras där man kan provköra detta nya drev och förhoppningsvis 
kommande projekt i en skyddad miljö med goda möjligheter till övervakning både manuellt och 
m.h.a. sensorer.  
Tidigare har drevet testats i en annan testbänk. Det har då körts för att testa växlingar m.m. men 
då utan någon större belastning. 
Med denna nya testbänk ska följande områden undersökas: 
 

 Värmeutveckling i drev 

 Serviceintervall  

 Hur mycket partiklar som bildas i oljan 

 Livslängd på de ingående delarna 

 Slitage 
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1.3 Kravspecifikation 
 

 Motorn ska stänga ner vid eventuell överhettning. 

 Möjlighet att ställa förspänningen/uppvridningen i fem förutbestämda nivåer. 

 Presentera aktuell förspänning/uppvridning på display. 

 Möjlighet att ställa in motorhastighet i fem förutbestämda nivåer. 

 Presentera aktuell motorhastighet på display. 

 Övervakning av oljetemperatur i drevet. 

 Återgå till standby i väntan på manuell uppstart ifall maximal oljetemperatur överskrids. 

 Presentera aktuell oljetemperatur på display. 

 Spara max/min värden på oljetemperaturen under varje cykel. 

 Möjlighet att återgå till tidigare loggade värden där man kan se oljetemperatur 
tillsammans med då aktuell uppvridning, hastighet och timme. 

 Timräknare . 
 
 
 

1.4 Testbänk (snabbgenomgång) 
 
För att underlätta läsandet förklarar jag övergripande hur testbänken är uppbyggd. Hela systemet 
med drev, remmar och remskivor drivs runt av en 3-fas växelströmsmotor som är kopplad till en 
frekvensomriktare. Temperaturen på motorn övervakas kontinuerligt och vid eventuell 
överhettning stängs motorn ner.  

All elektronik styrs av en PLC som tar in signaler från givare samt skickar ut styrsignaler till 
frekvensomriktare och till elektriskt styrbara komponenter monterade runt om på testbänken. För 
att kontrollera temperaturen på oljan i drevet sitter det en pump som pumpar drevets olja till en 
olje-vatten kylare och sen tillbaka in i drevet igen. På denna slinga har också en temperatursensor 
monterats. Temperatursensorn skickar information till PLC’n om aktuell temperatur på oljan. Vid 
85 grader Celsius skrivs det ut en varningstext på displayen och vid 95 grader stängs systemet ner. 
Olje/vattenkylaren kyls m.h.a. vatten direkt från kranen så för att spara på vattnet har det också 
monterats en magnetventil som öppnar och stänger beroende på om det behövs kylning eller 
inte.  

För att simulera propellerns ingrepp i vattnet har testbänken försetts med två hydraulcylindrar 
som m.h.a. diverse remmar och kuggremskivor kan vrida upp ingående och utgående axel på 
drevet mot varandra. En principskiss på hur uppvridningen fungerar kan ni se på bild nr 1.  
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Bild nr 1: Principskiss på hur uppvridningen mellan motoraxel och propelleraxel fungerar. Om vänster kolv dras in och 
höger kolv släpps efter kommer ingående och utgående axel vridas enligt pilarna på bilden. 

 
 Dessa hydraulkolvar sitter monterade ihop med en hydraulpump, två elektrohydrauliska 
riktningsventiler samt två tryckbegränsarventiler. Både riktningsblocken och 
tryckbegränsarventilerna styrs från PLC’n. På dessa hydraulcylindrar sitter också två tryckgivare 
monterade som skickar in aktuellt cylindertryck till PLC’n. Med hjälp av dessa cylindertrycks givare 
räknas sedan aktuell uppvridning ut. 

För att styra hastigheten på motorn har det monterats en hallgivare som siktar mot kilen på 
motorns utgående axel. Denna hallgivare skickar sedan en puls per varv till PLC’n. 
Hastighetsinformationen används till att justera in rätt hastighet och till att presentera aktuell 
hastighet på displayen. På displayen presenteras också kontinuerligt timräknaren, temperaturen 
på oljan i drevet och vilken uppvridning som är inställd. På bild nr 2 kan ni se hur testbänken ser 
ut. 

 

 
Bild nr 2: Bild på testbänken 

 

 
 
 
 



Testbänk för motorbåtsdrev 2011 
 

4 
 

 

2 Fördjupning 
 

 

2.1 Vridmomentmätning 
 
 
2.1.1 Historiskt 
 
Att mäta statiskt vridmoment är ofta betydligt enklare än att mäta vridmoment på en axel som 
roterar ibland flera tusen varv/min. 
Vridmoments mätning har utförts ända från ångbåtarnas tid och förmodligen längre tillbaka än så. 
Metoderna har dock förfinats lite under tidens gång. På ångbåtarna kunde man, för att få en 
uppfattning om hur hårt belastad en axel var, knacka på axeln och genom att lyssna på ljudet som 
axeln gav ifrån sig få ett litet hum om hur belastad axeln var. Detta var dock inget särskilt exakt 
sätt att avgöra om belastningen låg nära gränserna. 
 
2.1.2 Användningsområden 
 
Vridmomentsmätningar används idag på massor av ställen. Några exempel är: 
 

 Inom motorsport: Vridmomentet på rattstången mäts för att ge en återkoppling på hur 
mycket kraft föraren lägger an när han vrider ratten. Denna kraftåterkoppling tillsammans 
med hastighetsdata används sen för att ställa in hur mycket kraft styrservon ska lägga till. 

 Inom sjöfarten: Vridmomentet på drivaxeln mäts för att läsa av effektiviteten på motorn 
och genom detta i slutänden minska bränsleförbrukningen vilket i sin tur ger både en 
renare miljö och en billigare transportkostnad. 

 Inom hantverk: När en maskinskruv ska spännas vill man att den ska sträckas precis till 
rätt läng. Denna sträckning åstadkommer man vanligtvis genom att man drar åt skruven 
m.h.a en momentnyckel till ett beräknat moment. 

 Inom pappersindustrin: Vridmomentet mellan pappersaxlarna mäts för att försäkra sig om 
att pappret inte slits av och ger kostsamma driftstopp. 
 

 
 
 
2.1.3 Olika typer av vridmomentsensorer 
 
Det finns många typer av vridmomentsensorer på marknaden idag men jag begränsar mig till att 
berätta om några av dessa. En av teknikerna bygger på att man med hjälp av pålimmade 
töjningsgivare mäter vridmomentet, en annan teknik kallas magnetoelastisk mätning och bygger 
på magnetfältsändringar i material sen finns det SAW (Surface Acoustic Wave)en teknik där 
ljudvågor sprider sig längs ytan på materialet och den sista metod jag kommer att ta upp handlar 
om att avläsa svängningar på metalltrådar som är fastsatta på axeln. 
 
  



Testbänk för motorbåtsdrev 2011 
 

5 
 

Töjningsgivarprincipen 
 
En töjningsgivare finns i massor av storlekar, från ett halvt frimärke och uppåt. Principen för en 
trådtöjningsgivare eller en folietöjningsgivare bygger på att om de fysiska dimensionerna på 
tråden eller folien ändras så ändras också resistansen på hela töjningsgivaren. Man kan tänka på 
en vattenslang, om man drar riktigt hårt i båda ändarna så kommer slangen förmodligen att bli 
lite längre men även lite smalare. Vattnet kommer då få det lite svårare att ta sig igenom slangen 
alltså har vattnets motstånd (resistans) ändrats. 

Helst vill man att töjningsgivaren ska mäta förändringar bara i en riktning så därför har givaren 
tillverkats med långa smala banor i ena riktningen vilka reagerar mer på töjningar än de korta 
tjocka banorna som går i andra riktningen, Se bild nr: 3. 

Att mäta m.h.a trådtöjningsgivare är beprövad teknik som återfinns i massor av givare, allt ifrån 
enkla vågar och flödesmätare till avancerade konstruktioner för att minska svängningar i 
skyskrapor. 

 
Bild nr 3: Töjningsgivare där man kan se skillnaden mellan  
tjockleken på banorna i den riktning som man vill förändringar  
ska ske och den riktning som helst inte ska förändras. 

 
 
 
 
 
 
 

När man belastar en axel med ett vridande moment sker en töjning i axelmaterialet 45˚ grader 
mot axelriktningen. 

För att mäta vridmoment på en axel limmar man på minst en men gärna flera trådtöjningsgivare 
med en vinkel av 45˚mot axelriktningen. För vridmomentmätning finns det färdiga ark med 
trådtöjningsgivare som sitter monterade med en inbördes vinkel av 90˚vilket gör att det blir 
enklare att limma fast töjningsgivarna i rätt vinkel, se bild nr 4. 
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Bild nr 4:Töjningsgivare till bland annat vridmomentsmätning 

 
 
 Dessa pålimmade töjningsgivare fungerar som variabla motstånd. Om givaren töjs ut i 
längdriktningen ökar dess resistans och om den komprimeras så minskar dess resistans. Givarna 
kopplas upp i en Wheatstonebrygga och spänningsmatas i punkterna 1 och 2 sen läses 
bryggspänningen av mellan punkterna 3 och 4. Se bild nr 5. 

Spänningen över bryggan är oftast väldigt liten och behöver förstärkas. Förstärkningen görs 
lämpligen med en differensförstärkare, t.ex. en instrumentförstärkare, som kan undertrycka brus 
och förstärka nyttosignalen enligt Lars Bengtsson[8]. 

 
 
 
 

 
 
 
Bild nr 5: Principen för en Wheatstonebrygga  
med ett variabelt motstånd. 

 
För att få en mätmetod som inte reagerar på töjningar som uppkommer p.g.a. 
temperaturförändringar så krävs minst två stycken givare. 

Att själv limma på töjningsgivarna har en många gånger stor fördel för man behöver inte dela 
axeln man ska mäta på. Men sättet har också en hel del nackdelar, man måste veta materialdata 
på axeln man mäter på för att få reda på hur den beter sig vid olika belastningar och det är väldigt 
noga att appliceringen av töjningsgivarna sker helt rätt så det inte finns risk för att axeln kan 
deformeras utan att töjningsgivarna deformeras. 
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Bild nr 6: En prefabricerad vridmomentsensor komplett  
med utrustning för att få signalen från den roterande axeln. 

 
Så för att underlätta för alla som någon gång har behov av att mäta vridmoment på en roterande 
axel har det tagits fram produkter som är kompletta med en liten axelbit som är kalibrerad 
tillsammans med töjningsgivarna samt ett färdigt set med utrustning som gör att man kan få 
signalen från den roterande axeln till intilliggande elektronik. Se bild nr 6. 
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Magnetoelastisk mätning 
 
Magnetoelastiska givare återfinns bland annat i formel 1 bilar där de sitter monterade på 
utgående axel från motor, allt enligt Christer Wallin ABB [4]. Givarna används för att kontinuerligt 
mäta momentet och ger därmed en möjlighet att ytterligare öka prestandan i bilen. 

De magnetoelastiska givarna använder sig av de magnetiska förändringar som uppkommer då 
t.ex. en axel belastas. Vid många applikationer är det viktigt att använda en axel med goda 
mekaniska egenskaper. Tyvärr går inte goda mekaniska egenskaper alltid hand i hand med, i det 
här fallet, goda magnetiska egenskaper. Det man då kan göra är att på den mekaniskt riktiga axeln 
lägga till material. Som man kan se på bild nr 7 finns de inlägg av ferromagnetiska material (t.ex. 
en koppar- järn blandning) i töjnings/komprimerings riktning. Runt materialtillägget sitter en ring 
som kan mäta förändringarna i axelns magnetfält. Ringen fungerar ungefär som en transformator. 
I den yttre ringen sitter två spolar där en av spolarna matas med ström och genererar ett 
magnetfält runt axeln. När axeln belastas förändras det magnetiska flödet och denna förändring 
inducerar i sin tur en spänning i ringens andra spole. Dessa inducerade spänningsnivåer kan 
komma upp till 0,5 volt vilket i dessa sammanhang är höga nivåer. 

Magnetoelastiska givare är har en del positiva egenskaper, de har god repeterbarhet, är 
förhållandevis okänsliga mot elektriska störningar och mellan själva axeln och den 
runtomliggande ringen finns ett litet luftgap vilket gör att slitaget på en sådan här mätutrustning 
är väldigt litet. 

 
 

 
 
Bild nr 7: En magnetoelastisk vridmomentsensor med  
inlägg av ferromagnetiskt material  
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SAW (Surface Acoustic Wave) 
 
Surface Acoustic Wave kallas ibland Rayleigh vågor efter mannen som beskrev vågornas 
utbredningssätt redan år 1885. 

Surface Acoustic Wave sensorer har funnits sedan 40-talet men de har inte riktigt 
kommersialiserats förrän runt millenniumskiftet enligt Bill Drafts på Microsensor Systems Inc [6]. 
Det är en sensor med hög noggrannhet. En stor fördel med dessa sensorer är att de kräver ingen 
extern strömförsörjning och man kan avlyssna signalen trådlöst vilket underlättar när tanken är 
att mäta vridmoment på en roterande axel. 

För att mäta vridmoment monteras minst en men gärna två SAW-sensorer fast på, en plan del av, 
en axel med 45 graders vinkel mot axelriktningen enligt Sensor Technology Ltd [7]((se bild 8).  

 
 

 
Bild nr 8: två SAW-sensorer monterade på ett plant område på en axel 

 
 
En givare tillverkas på ett piezoelektriskt material såsom kvarts. Ett piezoelektriskt material är ett 
material som kan omvandla mekanisk påfrestning till elektrisk spänning. Speciella former av 
piezoelektriska material börjar självsvänga med väldigt exakt frekvens när dess blir utsatta för 
växelspänning. Detta fenomen utnyttjas t.ex. i klockor. 

 SAW-givare består av folierade metallelektroder som ser ut som två kammar vända mot 
varandra(se bild nr 9).  

 
 
 

 
Bild nr 9: metallelektroder från en SAW-givare 
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Avståndet mellan kammarnas ben bestämmer vilken resonansfrekvens som genereras. När axeln 
vrids kommer avståndet mellan kammarnas ben att ändras och därmed också resonansfrekvensen 
från sensorn.   

För att få en användbar signal från dessa passiva givare sänds en högfrekvent signal mot givaren 
som omvandlar signalen till en akustisk våg. Den akustiska vågen får olika frekvens beroende på 
hur deformerad givaren är och denna skillnad är ett mått på hur mycket vridmoment axeln är 
utsatt för. 

Anledningen till att man vill montera två sensorer är för att temperaturkompensera mätningen. 
När man använder två sensorer monteras de vinkelrätt mot varandra vilket gör att när axeln vrids 
kommer den ena sensorn att komprimeras och den andra att dras ut. Så den när mätningen utförs 
tittar man på skillnadsfrekvenserna för att se hur mycket vridmoment axeln är utsatt för och på 
summafrekvenserna för att se hur mycket temperaturen påverkar axeln. 

När sensorerna placeras ut sätts de med ett avstånd på antingen halva eller en fjärdedel av den 
använda våglängden, enligt Sensor Technology Ltd [1]. SAW-tekniken används vanligtvis mellan 
10MHz upp till 3GHz detta p.g.a. av storleken på sensorerna. Vid lägre frekvenser blir sensorerna 
onödigt stora och vid högre frekvenser blir elektroderna för smala för att fabricera med standard 
teknik. 

En stor fördel med att använda denna teknik vid mätning av vridmoment är att utsignalen är i 
frekvensplanet istället för utsignal i spänningsplanet vilket gör att störsignaler har svårare att 
påverka signalen i en del tillämpningar. 
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Mätning m.h.a. mikrovågsmodulering 
 
Själva sensorn består av en platt metalltråd som är uppspänd mellan två punkter på en axel. 
Anledningen till att tråden är platt är för att minska hopprepseffekten d.v.s. få tråden att 
bara svänga i en riktning. Sensorerna behöver ingen strömtillförsel utan vibrerar med sin 
egen självsvängningsfrekvens genom att axeln roterar. Denna frekvens bestäms av vilket 
material, vilken längd och hur uppspänd tråden är. För att mäta hur mycket vridmoment som 
är pålagt på axeln riktas en mikrovågstransciever mot tråden. Se bild nr 10. Denna 
transreciver skickar ut en högfrekvent signal mot den uppspända tråden som i sin tur 
reflekterar tillbaka en modulerad signal till transrecivern. Utifrån denna returnerade signal 
kan trådens självsvängningsfrekvens beräknas och därmed också vridmomentet som är 
pålagt på axeln enligt Sondero technologies[9]. 

 
Bild nr 10: hur en transreciver sänder samt får tillbaka sin utsignal beroende på trådarnas 
svängning. 
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2.2 Hur får man signalen från roterande axel till stilla stående 
elektronik?  

 
Det finns flera olika sätt att få en signal från en roterande axel till stillastående elektronik bredvid 
axeln. Man kan använda sig av t.ex. släpringar, radiovågor, infrarött ljus eller 
induktionsöverföring. 

 

2.2.1 Släpringar 
Släpringar är en metod som bygger på fysisk kontakt mellan själva axeln och elektroniken dit man 
vill ha signalen. Signalen transporteras via stillastående kolborstar som ligger emot en bana på 
axeln precis som kolborstarna på en motor. 

Tekniken är väl beprövad men kräver ett visst mått av underhåll såsom att byta nerslitna 
kolborstar. 

En nackdel med fysik beröring mellan delarna är dels slitaget men även att det fungerar sämre vid 
högre varvtal. Så släpringar fungerar bäst vid låga varvtal. 

 

2.2.2 Telemetri 

Telemetri kommer från de grekiska orden tele= fjärran och metron= mätning och är ett sätt att 
trådlöst överföra information[10]. Det finns flera olika sätt att åstadkomma denna överföring. 
Man kan använda t.ex. infrarött ljus, radiovågor eller induktionsöverföring. De olika systemen 
lämpar sig olika bra beroende på hur långt man behöver överföra signalerna. Vill man överföra 
signalerna från ett rymdskepp kräver det lite längre räckvid än om man bara ska överföra 
information inom ett rum. Radioöverföring lämpar sig bra om man vill överföra informationen lite 
längre sträckor medan infrarött ljus och induktionsöverföring lämpar sig bättre på korta avstånd. 
På bild nr 11 ser man en sändare monterad på en roterande axel. Denna sändare använder sig av 
induktionsöverföring och behöver bara överföra signalerna några millimeter till en mottagare som 
monteras alldeles jämte kopparspolen till höger på bilden. 

Med telemetri överföring har man inte samma begränsningar vad det gäller hastighet som man 
har vid användandet av släpringar så någon av dessa system lämpar sig bättre vid överföring av 
mätdata på snabbt roterande axlar. 

 
 
 

 
Bild nr 11: Induktionsöverföring från axel 
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3 Metod 
 
 

3.1 3-fas asynkronmotorn 
 
En 3-fas motor har i statorn (den del som står stilla) spår där lindningshärvor ligger. 
Lindningshärvorna används för att bygga upp ett magnetfält. Antalet lindningshärvor beror på 
dels hur många poler motorn har, hur många faser motorn har samt hur många lindningshärvor 
varje fas är uppdelad på. Antalet lindningshärvor får man om man multiplicerar dessa tre faktorer, 
så i en trefasmotor med två poler och 2 lindningshärvor per fas får man 3 x 2 x 2 = 12 härvor och 
därmed 12 spår i statorn. Om man delar upp faserna på flera lindningshärvor får motorn högre 
startmoment och motorn får en tystare gång men det leder också till en dyrare motor, enligt Åke 
Sjödin Projektledare, Elforsk [5]. 

Asynkronmotorn kan man dela in i grupper beroende på hur många poler motorn har. Det finns 
vanligtvis från två upp till 8 poler som standard men det går givetvis att specialbeställa motorer 
med fler poler. Beroende på hur många poler motorn har går den också olika fort. Så desto fler 
poler desto långsammare motor enligt formel:  

 

Formel nr 1: 

p

f
rpm

120
 

Där f=frekvensen och p=antalet poler 

 

Till denna testbänk har jag valt en 2-polig motor för att komma upp i hastighet. Märkvarvtalet på 
motorn ligger runt 3000rpm och jag behöver en motor som kan komma upp i 4000rpm så för att 
åstadkomma detta ökas max frekvensen från 50Hz upp till ungefär 67Hz. Denna ökning gör att 
kullagerna i motorn slits lite mer och tillsammans med frekvensomriktardrift har motorns 
livslängd minskat en hel del. Med denna vetskap har jag ringt upp motortillverkaren och 
diskuterat och kommit fram till att motorn troligtvis håller den livscykel som är beräknad för hela 
bänken. 

 

 
 

3.2 Frekvensomriktare 
 
För att reglera varvtalet på en växelströmsmotor finns det två sätt man kan gå till väga, enligt 
OEM-motors kurs i motorlära-08 [2]. Ett sätt är att reglera antalet poler som är inkopplade på en 
motor och det andra sättet går ut på att man förändrar frekvensen och spänningen in till motorn. 

 

Det första sättet där man reglerar antalet inkopplade poler kräver att man har en motor som 
tillåter detta samt en omkopplare. Hastigheterna man kan få ut vid en polreglering är uppdelade i 
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jämna steg t.ex. vid två-pols drift får man ut ett varvtal på 3000rpm och vid fyr-pols drift får man 
halva varvtalet d.v.s. 1500rpm. Hastigheten är direkt proportionell mot antalet inkopplade poler. 

 

 

Det andra sättet man kan reglera hastigheten på är genom frekvensstyrning. Fördelen med att 
förändra frekvensen förhållande till att ändra antalet poler är att man kan styra hastigheten till 
precis vilken hastighet som helst inom vissa ramar (Vanligtvis 0 % -200 % av märkvarvtalet).  

En frekvensomriktare kan antingen vara direktomriktad eller av mellanledsomriktad. Den 
utgående frekvensen från en direktomriktad frekvensomriktare kan maximalt bli hälften så hög 
som insignalens frekvens. I en mellanledsomriktare omvandlas den sinusformade inspänningen till 
en likspänning m.h.a. en likriktare. Efter likriktningen glättar man signalen för att få en jämnare 
likspänning. För att i sista steget få ut den spänning och frekvens som önskas hackas 
likspänningen upp och korta spänningspulser portioneras ut för att åter igen få en sinussignal med 
den nya frekvensen enligt oem motor[2] (se bild nr 12:).  

 

 

Bild nr 12: Princip för frekvensomriltardrift 

 

För att få ut ett jämt vridmoment från motorn följer spänningen frekvensen hela vägen upp till 
märkvarvtalet, så ökas frekvensen ökas spänningen. Detta fungerar bara upp till märkvarvtalet 
sen sjunker det uttagbara vridmomentet enligt formeln:  

 

Formel nr 2: 

rpm

effekt
vridmoment

55,9
 

 

Strömmen genom motorn kan inte höjas över märkström utan att försämra motorn och vi har 
bara tillgång till märkspänningen vilket bevisar att det uttagbara vridmomentet minskar efter 
märkeffekten uppnåtts. 

En nackdel med frekvensomriktning är att det kan ge upphov till en lite mer högljud motorgång 
samt att det kan generera störsignaler i det fasta elnätet. En annan nackdel är att 
frekvensomformaren stjäl lite effekt men det kompenseras ofta av att man alltid kan välja att köra 
med rätt hastighet och inte reglera genom att alltid köra med fullt varvtal på motorn och sen 
strypa t.ex. flödet.  

Vid frekvensstyrning av större motorer kan lagerna i motorn slitas mer än vid körning utan 
frekvensstyrning. Detta slitage kan avhjälpas genom att sätta i isolerade lager i motorn eller sätta 
jordade kolborstar som släpar mot motoraxeln. 

För att få fram en passande frekvensomriktare har de vägts in följande faktorer: 
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 Vilken motorstorlek ska den driva. 

 Räcker det med att ha kontroll över momentet eller ska hastigheten styras. 

 Krävs det att man kan bromsa motorn snabbt. 

 Hur kommunicerar man med frekvensomriktaren. 

 Behövs det någon dyr programvara till programmeringen. 

 Vad finns det för erfarenheter från tidigare projekt. 

 Vad kostar omriktaren under sin livslängd. 
 

3.3 PLC (programmable logic controller) 
 

PLC är en liten dator som används för automatisering av elektromekaniska processer, såsom 
kontroll eller styrning av maskiner i tillverkningslinjer eller samordning av robotar m.m.  

PLC togs ursprungligen fram för att förenkla tillverkningen inom den amerikanska 
fordonsindustrin. Innan PLC’n såg dagsljus i denna industri fanns det tusentals reläer och timers 
som skötte samma jobb som nu en enda PLC kan ta hand om. En annan fördel var den lägre 
kostnaden när en produktion förändrades. Istället för som tidigare när elektrikern fick dra om 
massor av sladdar till reläerna kunde man nu ”bara” starta datorn och göra om styrprogrammet. 

Bilindustrin är fortfarande en av de största användarna av PLC. 

Den största skillnaden från andra datorer är att PLC’n är inkapslad och utrustade för tuffa 
miljöförhållanden (till exempel damm, fukt, värme, kyla) samt har möjlighet till omfattande  I/O 
arrangemang (input/output ), enligt Ulf Rääf på dataräven[3]. Det finns i huvudsak två olika typer 
av ingångar/utgångar på en PLC. Det finns den digitala ingången/utgången som bara har två lägen 
antingen är den aktiverad eller är den inte aktiverad. Sen finns det den analoga 
ingången/utgången som kan anta eller ta emot en spänning vanligtvis mellan 0-10v eller anta eller 
ta emot en ström mellan 4-20mA. Anledningen till att ström intervallet börjar först på 4mA är att 
det ger en möjlighet att kontrollera så slingan är hel och det inte uppstått något kabelbrott eller 
annat fel.  

 
Saker som utvärderades när PLC’n valdes: 
 

 Ska den vara med integrerad skärm. 

 Behöver skärmen vara i färg. 

 Hur många och vilka ingångar behövs. 

 Hur kommunicerar PLC’n med omvärlden 

 Behövs det plats för minneskort. 

 Programvaran hur är den uppbyggd. 

 Hur mycket kostar det totalt med programvara, I/O uppbyggnad, skärm och själva PLC’n. 
 

 
 

3.4 Eliminering av störningar 
 
För att oönskade störningar inte ska fördärva mätdata från givarna och ställa till med andra 
problem är det en hel del saker som ska tas i beaktande. Trots att dessa ”regler” efterlevs i största 
möjliga mån finns det inga garantier på att systemet fungerar klanderfritt utan inblandning av 
störsignaler eller jordströmmar .  
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Vid inkoppling av en som i det här fallet stor frekvensomformare(143A) ska det kopplas in 
nätdrosslar på matningskabeln till frekvensomriktaren för att minska störningar tillbaka ut på 
nätet. Kablarna från nätdrosslarna till omriktaren ska vara väl skilda från motorkablarna. Om inte 
frekvensomformaren har något störningsfilter monterat så kan det även vara aktuellt att koppla in 
motordrosslar eller motorfilter på utgången från frekvensomriktaren för att göra signalen in till 
motorn lite ”renare”. 

 

 

För att inte det ska överföras så mycket störningar från frekvensomriktaren ska hela omriktaren 
tillsammans med motorkabel, signalkablar till och från omriktaren och motorn utgöra en obruten 
skärm en så kallad Faraday-bur. Denna skärmning eliminerar de induktiva störningarna men 
samtidigt kommer det att flyta en ström i skärmen som kan generera kapacitivt överförda 
störningar så vid känsligare utrustning kan man använda dubbelskärm där den inre skärmen 
kopplas i båda ändar och den yttre skärmen bara kopplas in i omriktaränden enligt Lars 
Bengtsson[8]. 

Vid arbete med omriktardrift får man tänka på att det förekommer frekvenser ända upp i MHz-
området vilket gör att alla ledardimensioner måste vara väl tilltagna. Ett system som har 
tillfredställande låg impedans vid 50Hz kan vid högre frekvenser vara underdimensionerat vilket 
kan leda till potentialfall. 

En förhållningsregel som är bra att sträva efter är att hålla avstånd mellan kablar från 
frekvensomriktaren och andra kablar. En tumregel är att hålla 30cm till nätkablar och 50cm till 
signalkablar enligt Elforsk[5]. Sen ska alla korsningar mellan kablar göras med 90graders vinkel för 
att minska överhörningen.  

Jordningen ska vara stjärnformad d.v.s. jordledarna ska gå till en och samma punkt. 
Frekvensomriktaren ska monteras i ett skåp som är skyddande för höga frekvenser, skåpsdörren 
ska vara jordad och listerna ska vara av ett ledande material. 

Vid matning av frekvensomriktaren genom en jordfelsbrytare kan det uppkomma problem. En 
jordfelsbrytare för personskydd är gjord för att bryta vid en felström på 30mA och en 
jordfelsbrytare för brandskydd är konstruerad för att bryta vid en felström på 300mA. En 
frekvensomriktare har vanligtvis felströmmar på mellan 50 till 500mA vilket gör det omöjligt att 
spänningsmata genom en jordfelsbrytare avsedd för personskydd och gör det till en chansning att 
mata genom en jordfelsbrytare som är avsedd för brandskydd. 

 
 

3.5 Temperaturmätning 
 
För att mäta temperaturen på oljan i drevet är där monterat en NTC- sensor (negative 
temperature coefficient) på oljeledningen från drevet till kylaren. Anledningen till att just denna 
sensor blev valet till temperaturmätningen är att den används av Marinediesel till en av deras 
produkter. En NTC-sensor är som ett variabelt motstånd som kraftigt ändrar sin resistans 
beroende på hur varm den är. I fallet med NTC sjunker sensorns resistans i takt med att sensorn 
blir varmare till skillnad från PTC(positive temperature coefficient) som ökar sin resistans när 
sensorn blir varmare. För att få en uppfattning hur resistansen ändras kan man på bild nr 13 se 
resistans-temperaturskalan för temperatursensorn. 
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Bild nr 13: resistans-temperaturskala på en NTC-sensor 

 
 
Temperaturmätningen fungerar som så att en konstant ström på 4mA skickas från en av 
utgångarna på PLC’n in till temperatursensorn (se bild nr 14). Andra benet på temperatursensor är 
kopplat till jord. För att få reda på sensorns resistans mäts spänningen över sensorn. PLC’n 
dividerar sen spänningen med 4mA och ”läser” av tabellen för att kunna skriva ut temperaturen 
på skärmen. Mellan den konstanta strömutgången och mätpunkten har det också satts in ett 
motstånd för att skilja på utgång och mätpunkt. 

 

 
 
Bild nr 14: Princip på hur temperaturmätningen fungerar. 
 
Temperaturen på motorn övervakas också. På motorn sitter tre stycken termistorer 
ihopkopplade. Dessa termistorer kopplas in direkt till ett uttag avsett för 
motortemperaturövervakning på frekvensomriktaren. Eftersom motorn har en fläkt kopplad på 
motoraxeln kyler den mer vid höga varvtal. Vid frekvensomriktardrift kan motorn köras med låg 
hastighet men fortfarande med högt motstånd. Vid sådan körning finns det större risk att motorn 
blir överhettad. Om det skulle inträffa går det troligtvis att lösa med en extern fläkt. 
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3.6 Tryckmätning 
 

Till att mäta trycket på hydraulcylindrarna används två stycken rostfria tryckmätare. Dessa är 
konstruerade av töjningsgivare och en ASIC krets. Trycksensorerna matas med 24Volt från ett 
spänningsaggregat och utsignalen sträcker sig från 0-10Volt där 10 Volt betyder att sensorn 
registrerar ett tryck på 160Bar. 

Det registrerade trycket skickas in i PLC’n och med hjälp av detta tryck kan uppvridningen mellan 
drevets ingående axel och drevets utgående axel beräknas. 

 

3.7 Hydraulik 
 

Hydrauliksystemet är uppbyggt av en tank, en tryckreducerare, en motor, en pump, två 
elektrohydrauliska tryckbegränsare två elektrohydrauliska riktningsventiler och tre stycken 
backventiler (Se bild nr 15). Motorn driver pumpen som bygger upp trycket i systemet. Efter 
pumpen sitter en tryckreducerare som ser till att trycket inte blir för högt. Riktningsventilerna 
sitter där för att styra cylindrarna fram eller tillbaka. Eftersom riktningsventilerna bara har två 
lägen, antingen av eller på, sitter det innan riktningsventilerna en tryckbegränsare som även den 
kan styras från PLC’n. Tryckbegränsarna används dels för att inte dra sönder remmen men även 
för att minska tryckskillnaderna mellan matningssidan och cylindersidan på riktningsblocken vilket 
i sin tur gör så att inte läckaget genom ventilerna inte blir lika stort och justeringen av 
remspänningen blir lugnare. 

 
Bild nr 15: Ritning på hydraulsystemet  
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4 Resultat 
 
Testbänken är ännu inte färdigställd mycket p.g.a. att en stor order hos Marinediesel inte blev 
betald i tid. Detta ledde till att resurserna att köpa in material blev väldigt begränsade, men jag 
ska redovisa de resultat jag kommit fram till.  

 

 

4.1 Mekanik 
 

Själva stommen till testbänken består av hopsvetsade fyrkantsrör. På dessa rör sitter det delbara 
lagerbockar och i dessa lagerbockar är det monterat sfäriska kullager. Mellan dessa lagerbockar 
sitter 40mm axlar av seghärdat verktygsstål.  På dessa axlar sitter 68mm breda kuggremskivor 
med varierande diameter. Mellan dessa kuggremskivor löper två kolfiberförstärkta kuggremmar. 
En närmast motorn som sköter drivningen och uppvridningen och en på andra sidan drevet som 
överför utgående propelleraxels rörelser tillbaka till den förstnämnda remmen. För att spänna 
remmen och sköta uppvridningen sitter en hydraulkolv monterad på var sida. Dessa hydraulkolvar 
drar i vars en släde där en kuggremskiva sitter monterad. Denna kuggremskiva sitter inte i 
lagerbockar som de andra utan i specialtillverkade lagerhus. På bild nr 16 kan man se hur en av 
slädarna ser ut. 

 

Bild nr 16: En av slädarna för spänning av remmen. 

 

 

 För att remmen ska få tillräcklig omslutningsvinkel kring remhjulen och trycket i cylindrarna ska 
vara linjärt förhållande till remspänningen har två brythjul monterats mellan det övre och nedre 
hjulet på var sida. På bild nr 17 kan ni se hur spännremmen löper. 

På stommen sitter det två stycken elektronikskåp. Ett av skåpen innehåller frekvensomriktaren 
och nätdrosslarna och det andra skåpet innehåller PLC’n med slav och I/O del samt 
lågspänningsmatningen. 

Drevet är fyllt med olja och när oljan blir varm expanderar den så för att låta oljan expandera som 
den vill sitter ovanför drevet ett expansionskärl monterat. 
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Bild nr 17: Remmens löpväg 

 

4.2 Motorval 
 

För att beräkna viken motoreffekt som behövdes för att driva runt testbänken kontaktades 
företaget som tillverkar remmar och remhjul till testbänken. Motorn behöver tillföra en kraft 
minst lika stor som alla friktionsförluster tillsammans plus att den behöver tillföra kraft tillräckligt 
för att köra igång hela drivsystemet. För att genomföra beräkningen behövde företaget en ritning 
över remhjulens placering och storlek samt remmarnas löpväg. Det behövdes även en 
specifikation på hur mycket uppvridning drevet var utsatt för. Beräkningen hamnade på 55kW 
men med tanke på att motorn har ett märkvarvtal på 2970rpm och motorn ska styras upp till 
4000rpm med ett minskat vridmoment som följd valdes storleken större på 75kW.  

Samtidigt som förlusterna i systemet beräknades blev också dragkrafterna som påfrestade 
remmen vid de fem olika uppvridningsstegen beräknat. Dessa data används när uppvridningen 
mellan ingående och utgående axel ska göras. Eftersom slädarna till de hydrauliska spännarna är 
placerade så att omslutningsvinkeln på spännhjulen är precis 180 grader och remmen placerad i 
linje med spänncylindrarnas rörelse är remspänningen precis halva cylinderkraften. 

 

 

4.3 Hastighetsmätning 
 

För att kunna styra hastigheten och även för att presentera aktuell hastighet på displayen gick 
funderingarna först kring att läsa av motorvarvtalet med en encoder. Efter ett samtal om priset 
med motorförsäljaren fick jag tänka om. Det första valet föll på en induktiv givare som används 
för att mäta varvtalet på en motor som företaget säljer. Tanken var att sikta givaren mot kilen på 
motorns utgående axel. Skicka givarens signal in till en schmittrigger för att göra om signalen till 
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en fyrkantsvåg. Från schmittriggern skulle signalen gå vidare in till två seriekopplade T-vippor dels 
för att göra om signalen till en jämn fyrkantsvåg och dels för att sänka frekvensen på signalen.  

För att anpassa tröskelvärdet där schmittriggern skulle slå om från hög till låg och från låg till hög 
spändes axeln upp i en svarv. På axeln satt en metallkil liknande den som ska sitta på motorn. För 
att se vilken spänning som uppstod när testbänken kördes med sin lägsta hastighet vilket är den 
mest kritiska hastigheten kördes svarven med 1100rpm vilket var det varvtal som låg närmast 
testbänkens lägsta hastighet. Utsignalen från givaren var kopplad till ett oscilloskop som i sin tur 
var kopplat till en dator. Utsignalen blev en jämn signal med en minspänning på -1Volt och en 
maxspänning på 1Volt (se bilaga 8). 

För att få en liten inblick i hur schmittriggern skulle fungera ritades kretsen upp i cadence capture 
och simulerades med en sinussignal som insignal istället för insignalen från den induktiva givaren. 
Resultatet kan du se i bilaga nr 5.  

Efter simuleringen kopplades schmittriggern upp på ett kopplingsbord och åter igen spändes 
axeln upp i svarven. Resultatet denna gång var inte alls den signal som tidigare hade simulerats 
utan en oregelbunden stundtals kantig stundtals mjuk signal. 

Eftersom tiden var knapp la jag inte ner mer tid på detta utan letade istället upp en färdig 
schmittrigger och satte mig igen vid datorn och simulerade. Tröskelvärdena på denna färdiga IC-
krets var lite höga för den induktiva givaren vid lägsta hastighet så utsignalen från givaren fick 
först förstärkas upp. Denna simulation kan du se i bilaga nr 4. Åter igen plockades 
kopplingsbordet fram och förstärkaren och den nya schmittriggern kopplades upp. Tyvärr blev 
inte heller denna signal särskilt pålitlig. Så jag letade vidare i gömmorna och hittade en Hallgivare. 
På samma sätt som med den induktiva givaren spändes en axel upp i svarven och givaren siktades 
mot kilen på axeln men denna gång ännu närmare kilen. Utsignalen från Hallgivaren blev en 
perfekt och pålitlig fyrkantsvåg men med lite för hög amplitud så signalen spänningsdelades ner 
till 5 Volt mellan två motstånd .  

 

4.4 Frekvensomriktaren 
 

Till motorn på 128A valdes en frekvensomriktare på 143A lämpad för att driva en asynkron 3-fas 
motor. Kommunikationen med frekvensomriktaren sker via en CAN open-bus. 

 

4.5  Plc 
 

För att kontrollera alla processer valdes en PLC med integrerad skärm. Skärmen är 5,7” stor och av 
så kallad touch-typ. Även denna kommunicerar med hjälp av en CAN open-bus. Till denna PLC hör 
även en slav modul där I/O blocken sitter monterade. I/O blocken som är monterade innehåller 8 
stycken relä utgångar, 16 stycken analoga ingångar och 2 stycken analoga utgångar. 

Själva programmeringen är ett system uppbyggt huvudsakligen med virtuella kontakter och reläer 
så kallad ladder-programmering. Men för att få det lite smidigare finns det en hel del saker 
inbyggda i programvaran som gör programmeringen smidigare. Hur programmeringen är 
uppbyggd kan ses på bild nr 18. 
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Bild nr 18: Flödesschema programmering 
 

 
Om testbänken fungerar lika bra i praktiken som i teorin så är kraven från kravspecifikationen i 
stort sett uppfyllda så när som på att den verkliga uppvridningen inte ännu presenteras utan det 
är den önskade uppvridningen som skrivs ut. Förhoppningsvis ligger inte detta värde långt ifrån 
den aktuella uppspänningen. 
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5 Diskussion 
 
Tanken att styra uppvridningen m.h.a hydraulik har inte varit solklar rakt igenom projektet. Det 
finns elektriska linjärdon som är en elmotor med en gängad kolv som åker ut och in. Fördelarna 
med att använda linjärdon är att positionen är alltid känd och kolvarnas justeringar är enklare att 
genomföra och bibehålla (inget läckage som med hydraulik).  Drevet som ska testas innehåller en 
växellåda och lameller som trycks ihop med hydraulkraft. Om dessa lameller slirar av någon 
anledning kommer hydraulcylindrarna att försöka kompensera detta med att dra in den ena 
kolven lite och skjuta ut den andra. Till slut kommer släden att gå in mot ändlägesstoppet och 
vänta på manuell uppstart. Denna manuella uppstart kan undvikas om man lägger till en brytare 
mitt på åkslädens bana men detta är ännu inte gjort. Problemet med att gå in mot ändläget hade 
helt kunnat undvikas om linjärdon hade monterats då linjärdonens position alltid är känd. 

Nackdelarna med linjärdon är istället att utan någon extra trycksensor eller vridmomentsensor 
har man ingen aning om hur mycket uppvridna in och utgående axel är förhållandevis till 
varandra. En annan nackdel är att linjärdon har sämre livslängd framförallt när de sitter i 
vibrationsrika miljöer vilket dessa skulle sitta i. Priset är också en faktor som vägts in då så pass 
kraftfulla linjärdon som testbänken skulle behöva inte är särskilt billiga jämfört med hydraulik. 

En annan sak som tål att diskuteras är om det är bäst att få återkopplingen på hur mycket in och 
utgående axel är uppvridna mot varandra från trycksensorerna på hydraulcylindrarna eller det 
hade varit säkrare att sätta en vridmomentsensor på axeln mellan främre och bakre remmen. 
Fördelen med att ha en vridmoment sensor är att man ganska lätt kan kalibrera den till de fem 
uppvridningsnivåerna och därmed få det ganska enkelt att låta PLC’n sikta mot dessa värden. En 
trolig nackdel beroende på vilken typ av vridmomentsensor som används är att vid så pass stora 
omkringliggande strömmar som det är i detta fall kan lätt ge upphov till störspänningar på 
signalen från vridmomentsensorn då denna i vissa fall är väldigt liten. En annan svårighet är att 
vridmomentsensorn ska kunna mäta vridmoment från 10Nm vid simulerad tomgång upp till 
1000Nm vid maxfart med god upplösning. En nackdel med att avläsa trycket på 
hydraulcylindrarna är att all information om uppvridningen är beräknad och inte faktisk. Då priset 
på vridmomentsensorer är ganska högt känns det i detta fall som att vinsten med att använda 
vridmomentsensorer istället för tryckberäkning är för liten för att motivera merkostnaden. 
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6 Slutsatser 
 
En testbänk i den här storleksordningen är dyr att ta fram så en extra tanke på hur den kan 
användas till att testa fler produkter i känns som ganska välinvesterade pengar. Saker som 
projektet har gett insikt i är att det verkar inte som det finns en gemensam lösning som fungerar 
alltid för att frekvensomformarens ”störningar” inte ska påverka runtomliggande elektronik och 
andra saker som är inkopplade på nätet. 

 Jordrelaterade problem känns också som en sak att tänka extra noga på innan installationen 
påbörjas. Väljer man att jorda allt stjärnformat kan det bli problem med potentialskillnader vid 
t.ex. blixtnedslag. För att undvika detta verkar man kunna överdimensionera alla jordkopplingar 
och jorda ”allt” med följden att potentialskillnaderna minskar men jordströmmarna ökar som i sin 
tur kan ge upphov till andra störningar.  

Under mina försök med induktiv givare till hastighetsmätning upptäckte jag ett problem till. Vid 
uppstarten av motorn har jag ingen kontroll på motorns hastighet då amplituden på givarens 
signal inte kommer upp i schmittriggerns tröskelvärde. Med detta problem i åtanke gick steget till 
en annan lösning fortare än det annars skulle gjort. 

Saker som kan vidareutvecklas på testbänken är möjligheten att via internet kontrollera statusen 
och likaså återställa eventuella felmeddelande och återstarta testcykeln för att få antalet 
testtimmar per dygn att bli ännu fler. En annan sak som skulle vara bra att ha är en kylanläggning 
som inte använder rent dricksvatten utan återanvändning. Ett förslag hade varit att sätta en fläkt 
och en kylare i stil med den som finns på en bil. Sen hade det som jag tidigare pratat om varit bra 
med att ha någon sensor eller brytare som indikerade när åkslädarna var i mittposition för att vid 
eventuell återställning efter att slädarna gått i ändläge. 

 

Så slutsatsen är väl att varje ny prototyp kan alltid bli bättre! 
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8 Bilagor 
 

Bilaga 1: Flödesschema elektronik 
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Bilaga 2: Kopplingsritning PLC 

 
 

 
 
 

Bilaga 3: Vridmoment-Cylinderpåverkan 
 
 

       

 

Vridmoment [Nm] 

Kraft [N] Tryck [Bar] 
 

 
Övre cylinder  

Nedre 
cylinder 

Övre 
cylinder 

Nedre 
cylinder 

 

 
1000 25646 3206 111 14 

 

 
750 23113 6283 100 27 

 

 
500 20605 9385 89 40 

 

 
250 18184 12574 78 54 

 

 
10 15895 15671 69 68 
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Bilaga 4: Simulering, uppkoppling och test av förstärkare + färdig Schmittrigger 
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Bilaga 5: Simulering och uppkoppling av egenkonstruerad Schmittrigger 
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Bilaga 6: Testcykeln 
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Bilaga 7: Hallelement provat i svarv  

 
 
 
 
 

Bilaga 8: Induktiv givare testad i svarv 
 

 
 
 


