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Abstract
This report intends to provide a prototype for bicycles improving their usefulness during the cold
season (temperatures below zero degrees Celsius). The aim for the prototype is to provide heat to
the handlebars and the usage of generators as the only energy source. Here lies the problem since
the maximum energy provided by (bicycle) generators is limited as today’s standard. High
utilisation of provided heat is therefore a priority for the prototype.
By using resistance wire and applying voltage over it, heat is the result. This technique is not
complex and the application on handles can be found in several places already. Motorcycles, all
terrain vehicles and scooters are examples where added heat to the handles is available.
One patent of particular interest was found during the basic research of today’s products and
patents. This patent is mentioned in this report and in conclusion it is based on cooperation with a
generator and a battery. The work presented in this report is mainly based upon experiments for
high achieved utilisation of heat as well as user comfort for the prototype.
Real tests are performed, presented and discussed towards the end. The result is then discussed
with references to a minor test group and the author’s personal view.

Sammanfattning
Rapporten avser att beskriva och sammanfatta min produktutveckling av handtagsvärmare så att
dessa kan tillämpas på cyklar. Systemlösningen som eftersträvas avser att inte utnyttja batteridrift
utan endast cykelns kinetiska energi utvunnen med hjälp av generatordrift. Tekniska
begränsningar kommer undersökas och testas för att slutligen utmynna i om ett tillfredställande
resultat rörande uppnåd temperatur i handtagen kan uppnås.
Arbetet bygger i huvudsak på experiment. Utöver dessa förekommer även ett mindre arbete vars
mål är att försöka fastställa vilken temperatur i handtaget som kan kallas för tillräcklig. En
laboration kommer att fastställa generatorernas inre resistans, som senare ligger till grund för
konstruktionen av den slutgiltiga prototypen som presenteras inom arbetet.
Ett slutgiltigt test med prototyp och generatordrift genomförs och följs av en utvärdering där en
mer allmän diskusion framförs kring det utförda arbetet samt vilka frågor som kvarstår eller
uppkommit upp under arbetets gång.

Förord
Följande rapport sammanfattar mitt examensarbete på programet energiingenjör – förnybar
energi, på högskolan i Halmstad. Ett genuint intresse för ett hållbart samhälle med en bra miljö
resulterade i mitt val av utbildningen och vidare även detta arbete. Arbetet utfördes inte i något
samarbete.
Här vill jag först tacka min handledare Jonny Hylander som med sitt sinne för ingenjörskonsten
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1 Inledning

Tekniken,samt tillämpningen, för mobil eluppvärmning är inte ny. Under litteratursökningen
hittates ett flertal patent samt en mängd olika tillämpningar. Det patent som ligger närmast till
vad detta arbete handlar om gäller för en cykel utrustad med handtagsvärmare men med
närvaro av ett batteri. Vad gäller tillämpningen är heller inte denna ny med avseende på
fritidsutrustning. Motorcykel (MC), fyrhjuling (ATV) och skoter är några av dagens fordon
med tillvalsutrustning som handtags- och sitsvärme. Gemensamt för dessa
uppvärmningsprodukter är att energiförsörjningen kommer från ett batteri som laddas via en
generator. Generatorn i sin tur är vanligen placerad i samband med hjulet (eller
framdrivningen) vilket vidare drivs av en bränslemotor. Detta tillåter som regel ett högt
effektuttag i handtagsvärmaren med försumbar påverkan på fordonet.
Energiförsörjning av monterad utrustning för en cykel kan jämföras med samma teknik.
Vanligen är däremot inte cykeln utrustad med ett batteri för mellanlagring utan energin löper
direkt från generatorn till utrustning, te.x en monterad lampa. Effekten som utvinns är vidare
direkt kopplad till manuell insats av personen som trampar. Förutsättningarna är därför strikt
skilda från dagens utrustning med avseende på uppvärmning av handtag- och sitsvärme
förutsatt frånvaro av batteridrift. Arbetet med protoypen för handtagsvärme kan därför
sammanfattas på så sätt att fokus ligger i optimering av värmeutvecklingen och dess
tillvaratagande.
1.1 Bakgrund
På flera håll i samhället pågår idag debatter om samhällets omställning mot ett mer hållbart
samhälle. Ord som oljetopp, energibehov och miljövänligt dyker upp mer eller mindre
försiktigt på alltfler håll. I västvärldens städer utgör motortrafiken ett växande problem. Allt
fler bilar och fordon ska få plats på samma yta. I Sverige har projekt för att försöka lösa
problemet med trafikdensiteten börjat växa fram, där främst Stockholm med systemet för
vägtull och projekt ”genomfart Stockholm” fått stort utrymme i media. För de som är bosatta i
städer och vill förflytta sig gäller ofta att sträckan är förhållandevis kort, tex jämfört med
avståndet till nästa stad. ”2008 uppgick det kortväga transportarbetet (regionala och lokala)
till 97,4 miljarder personkilometer. Av denna totala sträcka upptog bil och mc trafiken 77%
medan gång-, cykel- och mopedtrafiken stod för 6% och resterande på kollektivtrafiken.”
Energimyndigheten. (2009). Energiläget 2009. s 80-81. Detta arbete har som högre ambition
att bidra med en förflyttning av persontransportkilometer från biltrafiken inom ramen för
lokala transportarbeten till cykeltrafiken. Genom att utveckla handtagsvärmare avsed för
cyklar är förhoppningen att kunna bidra till denna utveckling vintertid, då cykeln då kanske
kommer framstå som ett mer attraktivt alternativ jämfört med dagens cyklar. Sett från ett rent
tekniskt perspektiv ligger den högre ambitionen inte inom ramen för det arbete som bedrivs
och redovisas i detta arbete. Någon uppföljning eller redovisning av material med avseende på
den högre ambitionen presenteras alltså inte i denna rapport, men då det utgör den yttersta
grunden till idén för arbetet anses det av författaren ändå värt att nämnas.

1

1.2 Syfte och mål
Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheterna för utvecklingen av en
handtagsvärmare avsed för cyklar utan närvaro av batteri. Målet för energiförsörjningen är att
endast använda energi utvunnen från cykeln.
1.3 Arbetets uppläggning.
-Bakgrundsinformation samlas in. Vad finns idag? Vilken effekt fås normalt ut från
cykelgeneratorer idag? Hur försörjs befintliga handtags- och sitsvärmare?
-Genomförande bestående av experiment, testgrupp och laboration.
-Utförandet av prototypen. Till grund för momentet ligger värdering av information från
testgruppen och resultat från experimentfasen.
- Presentation av resultat.
- Utvärdering av resultat.
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2 Förundersökning

Förundersökningen består i att samla information om befintliga handtagsvärmare, befintliga
energiförsörjningssystem anpassade för cykeln samt undersöka eventuella nytillkomna
innovationer för energiförsörjningen. Vissa tidsskrifter kan komma att studeras om dessa
verkar vara rellevanta. Metoden för informationsinsamling består huvudsakligen av
internetsökning. Resultatet av denna sökning och hur den har genomförts beskrivs i detalj i
kapitell 2.2. För patent- och artikelsök sker all sökning för detta arbete via Högskolan i
Halmstads bibliotek där studenter (inloggning på studentkonto) har tillgång till (i viss mån)
söktjänster som annars är belagda med en avgift. I budgeten för arbetet har inga medel avsatts
för registering eller på annat sätt avgiftsbelagd sökning av patent eller artiklar.
Följande litteratur ligger till grund för uppdaterad kunskap och insamling av ny kunskap.
Tillämpad ellära. (2004). Arne Sikö. ISBN 91-44-03423-7
Backer elvärmefakta. Övrig information framgick inte i häftet.
Rapporter och uppsatser. (2008). Jarl Backman. ISBN 978-91-44-04826-0 (boken ligger till
grund för hur en rapport bör skrivas och är inte aktuell för ämnet men presenteras ändå under
förundersökning/ förarbete).
2.1 Behovet av en attraktiv cykel
Produkter i samhället genomgår en ständig utveckling. Kännetecknade för denna utveckling
anses av författaren vara att den förbättrade produkten på ett eller annat sätt, något godtyckligt
uttryckt, är bättre än den föregående. En kamera har te x alltid haft samma syfte, att fånga en
bild. Jämför man den första modellen med den senaste är dock skillnaden i utseende,
utförande och funktion tydliga. Enligt samma resonemang kan bilen ges som exempel.
Utvecklingen gör produkten mer attraktiv genom att den blir enklare att använda, effektivare,
snabbare eller kort sagt bättre. Kan en liknande utveckling hittas för cykeln? Författarens svar
är, nej. Syftet med cykeln förblir detsamma, att förflytta sig fortare än fötterna tillåter från
punkt a till punkt b. Men dess funktion och utförande har mer eller mindre stagnerat.
Tävlingscyklar har visserligen genomgått en utveckling med avseende på vikt och möjlig
uppnåelig hastighet. Det finns även cyklar där man ligger ned istället för att sitter. Men
vardagscyklar förblir, sett i grova drag, desamma sedan första modellen. Detta till trots att
cykeln är ett utmärkt färdmedel. Inte bara bra för miljön utan även för individens hälsa. Med
detta till grund är författarens förhoppning att kunna bidra med och väcka intresse för en
utveckling av cykelns funktion och roll i samhället även vintertid.
2.2 Aktuella produkter
Idag finns en uppsjö av handtagsvärmare. Dessa är främst framtagna för motorfordon med 12
V system där motorcykel, fyrhjuling, skoter och Electricbike dominerar. Ett flertal olika
tillverkare står för en mängd olika produkter. Några undantag (annat än handtagsvärmare eller
annan uppvärmingsteknik) förekommer och dessa presenteras under rubriken Övrigt.
För energiförsörjning till cyklar gäller två huvudkategorier – batteridrift och strömgeneratorer.
Att sammanställa en komplett lista över samtliga artiklar med avseende på handtagsvärmare,
batterier, strömgeneratorer (dynamo) samt alla produkter som innefattar uppvärmningsteknik
anses inte realistiskt. Detta skulle snabbt utgöra motsvarande en egen rapport. Nedan följer
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därför en lista med utvalda produkter. Vissa är specifika för antingen motorcykel, fyrhjuling
eller skoter men många har mått eller monteringssätt som tillåter montering på skoter såväl
som på motorcykel. Resultatet presenteras först med en översikt på vilka fordon/ maskiner
/områden som uppvärmningstekniken hittats för, följt av några exempel på produkter.
Motorcyklar
Snöskotrar
Fyrhjulingar (ATV)
Motorsågar
Textilier (sulor, handskar, jackor, m.m)
Övrigt
Flera tillverkare för motorfordon säljer likaså produkter som tillför elvärme till handtag och
sits till sina fordon. Produkten kan då förekomma i två olika utföranden, antingen som en
komplett produkt (tex ett komplett handtag eller en handske) eller som en film eller liknande
som fästs på befintligt handtag. Den senare tillåter ett mer flexibelt användar-/
monteringsområde. För båda alternativen gäller även att andra aktörer utöver en specifik
motorfordonstillverkare har inriktat sig på området och tillhandahåller produkter för
eluppvärmning av handtag, säte och/ eller kläder. Även där förekommer produkter som
antingen ersätter befintliga handtag/säten/kläder eller tillåter montering med bevarad
originalutrustning.
Utvalda exempel
Om inget annat anges gäller att produkten är framtagen för 12 V batterisystem som hålls
uppladdat med hjälp av generator.
Motorfordon
KIMPEX
Speciellt två produkter påträffas. Endast element samt komplett sats med handtag. Båda på
effekt 30 W. [1]
Polly Heaters
Handtagsvärmare i utförande om ett nytt handtag (7/8" styre). Omkopplingsbar mellan 20/30
W. [2]
Symtec
Ett flertal produkter för 12 V system, de flesta anpassade för fyrhjuling. Exempel på flera
tillämpningar utöver handtagen kan hittas i Symtec Winterpack, där även sadelvärmare och
textilvärme förekommer. I referensen anges endast värmeelement 20 W. [3]
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Symtec skosula med elvärme. Energin fås från ett 12 V system. [4]

Logic
Handtagsvärmare för fyrhjuling och quads (terräng/ sandgående version av fyrhjuling). Även
produkter för snö- och vattenskoter. Omkopplingsbart effektuttag. [5]
Koso
Handtagsvärmare i utförande om ett nytt handtag. För 22mm styren. Tre lägen, HI, LOW,
OFF. [6]
SnoPro
20 W kpl-sats och även 15 W resp. 20 W film. Filmen limmas på styrändarna. [7]

SnoPro 15 W handtagsvärmare. [7]

Motorsågar
STIHL
Bland andra är STIHLs motorsågsmodell MS 362-VW utrustad med eluppvärmda handtag.
[8]
Husqvarna
Motorsågsmodell 357 XP® GE-TECH® är utrustad med eluppvärmda handtag. [9]
Kläder och textilier
En mängd olika eluppvärmda handskar, sulor och värmedynor har påträffats. Gemensamt för
alla produkter som hittats är att energiförsörjningen sker med batteri. Ett utbud av några
nämnda produkter återfinns i referens 10. [10]
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Övrigt
Zippo
Bränsledriven (tändvätska) handvärmare i fickformat. [11]
Bilen
Bilen är typiskt utrustad med tre eluppvärmda produkter. Sitsvärme, värmeslingor i bakrutan
och ibland förekommande uppvärmda sidobackspeglar. Någon vidare inblick i bilens
uppvärmning återges inte i arbetet.
Strömgeneratorer avsedda för cyklar
I huvudsak finns två generatortyper. En för montering utanpå hjulet (dynamo) och en för
montering inuti det främre navet (navgenerator). För navgeneratorer nämns först och främst
Shimano då deras produkter är lättillgänliga i Svensk handel. Alternativa tillverkare
förekommer men då ingen generator för cyklar som levererar mer än 3 W förekommer enligt
författarens kännedom (den 10 feb 2011) faller valet på lättillgänglighet. För dynamos finns
även där en mängd olika produkter och även här gäller att ingen dynamo över 3 W har
påträffats.
Shimano
Shimano är en väletablerad tillverkare av cyklar och cykeltillbehör. De tillhandahåller ett
flertal navgeneratorer. Ingen navgenerator har påträffats som levererar mer än 3 W och den
vanligaste varianten är på 2,4 W. [12]
Reelight
Denna teknik kom till författarens kännedom under arbetets gång. Efter kontakt med
tillverkaren förkastades reelight som alternativ för energiförsörjning till handtagsvärmaren då
tekniken är specillt framtagen för företagets egen cykelbelysning och inte lämpar sig för annat
ändamål. [13]

Artikelsök
Artikelsökning har genomförts med nedan nämnda sökord följt av vilken sida sökning skett på
följt av eventuella träffar. Även sökningar utan träff redovisas. I de fall en sökmotor tillåter
sortering av sökområde, tex teknik och medicin har medicin bockats av för sökning. För
oklara gränser, t.ex teknik och UK (United Kingdom) har även UK valts för sökning. Framgår
inget annat har sökningen skett från startläget ”default”.
Sökord:
Heating handle, handtagsvärmare, electric heat-/ing, ed * (glove, handle, seat), Hot grip,
Electric heating equipment, Electric heating bicycle, Bicycle + handle, bicycles + grip +
heating, mobil eluppvärming, heated bicycle handlebar, bicycle handlebar heater system
Listade sidor där sökning är genomförd. Framgår ingen text utöver länken/ sidan betyder det
att inget relevant sökresultat framgått och vice versa. Alla sidor nedan, utom Alibaba.com, är
länkade från en lista från Högskolan i Halmstads bibliotek [14]. Då många sidor/ arkiv kräver
inloggning på skolans proxyserver är sidorna inte länkade. För egen sökning hänvisas till en
sökmotor på internet (t.ex Google.com) för vidare länkning till respektive sida.
Ebrary.com
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Libris
Compendex
Alibaba.com – Global trade starts here™
-Heated handle for motorcycles and electric bicycle.
Två produktträffar, båda för 12 V batterisystem. Att jämföras med produkter redan listade i
rapporten under utvalda exempel.
British Library Public Catalogue
Findarticles.com
-Handy heater. Eluppvärmda handskar som använder en teknik kallad Aevex. En tunn
polymerfilm omsluter handsken vars är temperaturberoende. När temperaturen varierar
påverkas filmens konduktivitet varpå proportionell mängd ström dras från ett batteri. [14]
Halland i litteraturen
IEEEXplore
Sondera
Uppsök
Patentsök
Patent och registreringsverket
-Titel: Handfört arbetsredskap med generator [15].
Patententerad lösning för värmetillförsel till motorsåg. Fig 5 i patentet hänvisar till
värmetillförsel.
Patentdocs
-Title: Hand grip member with electric heater [16].
Från patentet citeras ur avsnittet BACKGROUND OF THE INVENTION ”... handle grip
members for motorcycles, snowmobiles and so on”. En tydlig beskrivning för att detta även
skulle innefatta cyklar redogörs inte i patentet. Slutsatsen av ”and so on” är av för författaren
sådan att patentet kan appliceras på alla bränsledrivna generatorsystem med batteri.
-Title: Bicycle handlebar heater system with battery [17].
Denna sökträff som resulterar i ett patent inom området som detta arbete rör sig inom är av
relevans för detta arbete. Då närvaron av batteri inkluderas för systemlösningen anses dock
arbetet som utförs i rapporten avskilt från patentet.
Japan Patent Office
United States Patent And Trademark Office
-Electrically heated ice skates [18]
Slutligen omnämns en sökträff som resulterade i en tråd (Forum). På tråden nämns och
diskuteras om huruvida det är möjligt att tillföra värme till (cykel)handtagen med hjälp av en
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strömgenerator på cykelns framhjul. Inget konkret slutgiltigt lösningsförslag omnämns i
tråden (den 22 feb 2011). [19]
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3. Experiment och utförande

Detta stycke kan anses vara byggstenen för detta arbete. Huvuddelen av arbetets teoretiska
såväl som praktiska frågeställningar ställs upp, testas och omarbetas här. Experimentdelen
utgör vidare grunden till slutsatser rörande den slutgiltiga prototypen där dess utförande bl a
låter sig testas mot andra användare där åsikter, synpunkter och önskemål berörs. Då detta
arbete inte fokuserar på någon form av utredning, forskning eller undersökning presenteras
således inte något sådant underlag eller resultat. Det är emellertid av intresse att få en
uppfattning om vilken temperatur som av ”allmänheten” kan uppfattas som ”tillräcklig” med
avseende på handtagsvärmaren som utvecklas. Därav kommer ett visst arbete och resultat
redovisas i detta kapitel rörande detta men är inte att förväxla med exempelvis en
marknadsundersökning eller liknande.
3.1 Utrustning
Utrustningen i projektets första fas, till det att en första prototyp arbetats fram, är mycket
enkel. Främsta orsaker är att hålla kostnader nere (då budgeten är begränsad) samt att förenkla
experimentfasen. Utrustningen beskrivs nedan baserat på kategori och förändringar i
utrustning under arbetets gång presenteras i samband med det tillfälle då det först införs.
Motståndstråd
Tråden, som går under namnet Kanthaltråd, har hämtas från en brödrost och har längder om 2
meter styck i originalutförande. Motståndstrådens är uppmäts till 20 Ω. Olika längder med
olika resistanser tas fram och testas. Tråden kommer användas för alla experiment tills en
slutsats visar på närmare värden för resistans och temperaturkoefficient. När experimentfasen
är avslutad är förhoppningen att en tråd kan inköpas för den slutgiltiga prototypen.
Cykelhandtaget
För projektet har till en början ett handtag med en yttre diameter på 3,2 cm använts. Detta kan
i experiment förekomma i på- respektive avmonterat läge från tillhörande styre.
Cykelhandtaget som används betraktas under arbetets gång vidare som ”allmängiltigt” vilket
innebär att andra dimensioner, materialsammansättningar, design och funktioner (te x
växelstyre) inte betraktas. Om ett experiment utförs på ett sådant sätt att närmare detaljer
rörande handtaget är av vikt presenteras relevant information inom detta sammanhang.
Handtagsvärmare
Handtagsvärmaren är målet med arbetet och beskrivs löpande i rapporten framöver, främst
under stycket Materialval och Experiment.
Energikälla
I projektets första fas används uteslutande batterier för experiment och tester. Under arbetets
senare skede byts batterierna mot en steglös transformator för att slutligen leda till två
strömgeneratorer avsedda för cyklar. I arbetets slutskede används två stycken, en monterad på
hjulet (så kallad dynamo) och en navgenerator (Shimano DH-2N30-E).
Värmeledare och isolator
Innan arbetets experiementfas inleds inses behovet av isolering och värmeledare i prototypen.
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Tex är motståndstrådens area över handtaget i förhållande till handtagets area väldigt liten. En
värmefördelare eftersträvas för lösning till detta problem. Målet är att hela kontaktytan ska ha
ett jämnt fördelat värmetillskott. Denna lösning kan medföra ytterligare svårigheter då en
större massa behöver värmas upp. Vidare kan en tidsfördröjning uppstå som är oönskad. Mot
undersidan krävs någon form av isolator mot kontaktytan till cykelstyret (mer om detta under
Materialval). Detta är av stor vikt då maximala effektuttaget per cykelgenerator är 2,4 W (kan
jämföras med SnoPro 15 W).
Handskar
Handskar/ vantar används inte under arbetet med prototypen. För motivering och kommentar
hänvisas till kapitel 3.5 Kompromisser och/eller alternativ.
3.1.2 Materialval
Primärt beaktas två faktorer. Den första gäller att värmen som utvecklas i tråden inte tillåts
spridas till cykelstyret. En sådan värmeledning skulle sannolikt kräva mycket höga effekter
för att uppnå tillfredsställande temperatur i handtaget (här kan jämföras med aktuella
produkter för 12 V batterisystem där effekterna ligger mellan 15-50 W). Således är strävan att
hitta en god isolator under motståndstråden så att värmen främst tar sig utåt mot handen.
Vidare är dimensionen på tråden i storleksordning 1 mm i diameter vilket ger en liten yta för
värmeutvecklingen. Strävan i detta fall är att hitta en bra värmeledare som kan fördela
temperaturer över en större yta. Förslagsvis med fokus på den övre halvan på handtaget, utan
värmetillskott på den undre sidan då denna yta är mindre täckt av handen och kan resultera i
en större luftkylning.
Ett test i enkelt utförande genomförs och kommer att utgöra den referenspunkt som krävs för
att avgöra skillnader mellan olika isoleringsmaterial mot underlaget.
Utförande:
En temperaturgivare placeras i centrum av handtaget. Den öppna sidan tätas för att förhindra
luftombyte med omgivningen. Mätningarna görs initialt med ett tidsmellanrum på 3 minuter
under de första 15 minuterna (tiden 15 minuter är antagen som en godtagbar generell cykeltur
till och från målet i stadsmiljö). Efter 15 minuter kopplas effekten bort för att få en
uppfattning om hur snabbt värmen avtar. Denna mätning görs för att skapa en referenspunkt
om hur ett avbrott i energitillförseln påverkar temperaturen. Handtagsvärmaren som används i
detta försök är vidare mycket förenklad med endast element (motståndstråd). Energin i detta
försök tas från ett alkaliskt batteri på 6 V.
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Resultat.
Värmeledning
Temperatur i handtaget [°C]

Effekt i elementet [W]

50
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35

Tid (min)

Figur 1: Temperatur och effekt som funktion av tiden i handtag.
Total värmeförlust via ledning
21,8

Detta initiala försök påvisar utan tvekan att värmeförlusten via värmeledning genom
handtaget är betydande.
De isolerande material som eftersträvas ska ha en låg värmeledning samt goda böjegenskaper.
I detta arbete ingår ingen ytterligare processering av material så endast ”färdiga” material är
av intresse. Med detta som urvalsteknik genomförs nu på nytt det inledande testet med utvalda
material. Någon vidare härledning görs inte för respektive val (för motivering se 3.5
Kompromisser och/eller alternativ).
Frigolit
Följande test utförs med frigolit som isolering. Då prototypen utförs för flexibelt användande
(löpande av- och påmontering) utgör frigolit ett hinder. Frigoliten kan formas vid gjutning
men efter härdning behåller det sin form. Detta skulle med stor sannolikhet leda till brott i
strukturen efter kanske endast en montering vilket är uteslutet för prototypen. Materialet är
ändå intressant som jämförare.
Utförande:
En tunn frigolitplatta på 5 millimeter sönderdelas och hålls samman mellan aluminiumfolie.
Denna folieplatta lindas sedan runt handtaget och motståndstråden placeras utanpå. I övrigt
samma utförande som tidigare.
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Resultat.
Värmeledning
Temperatur i handtaget [°C]

Effekt i elementet [W]
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35

Tid (min)

Figur 2: Temperatur och effekt som funktion av tiden i handtag.
Total värmeförlust via ledning
10,2

Kommentar:
Utförandet med frigolit visar på bättre värden gentemot värmeledning. Ett problem ligger i att
trots finfördelade fragment av frigolit utgör foliet ändå en tjocklek på närmare 4 mm. Detta
förändrar greppet om handtaget och är inte önskvärt.
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Harskinn
Utförande: Harskinnet utbytes mot folieplattan med frigolit.
Resultat.
Värmeledning
Temperatur i handtaget [°C]

Effekt i elementet [W]
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Figur 3: Temperatur och effekt som funktion av tiden i handtag.
Total värmeförlust via ledning
8,7 °[C]

Kommentar: Ytterligare en temperatursänkning på 1,5 grader Celsius gör, i kombination med
dess böjlighet och komfortkänsla, harskinnet till det mest intressant alternativet.
För diagrammen Temperatur/ Tid ovan gäller en felfaktor att ta hänsyn till vid utvärdering. I
experimenten har handtaget med värmeslingan placerats fritt liggande på ett underlag i trä. Så
kommer slutanvändandet inte att se ut. Istället kommer handen omsluta handtagsvärmaren
och skapa ett komplext värmeöverföringssystem. Om handen är kallare än tråden upptas
värme och vice versa. Denna åskådning av problemet berörs inte närmare.
Ytterliga materialkategorier, förutom textilier (där djurskinn här placeras), som är av intresse
är lera och plaster och metaller. Ingen av dessa kategorier berörs närmare. För motivering
hänvisas till kapitel 4.2 Kompromisser och alternativ.
3.2 Experiment
Ett enkelt ingående test genomförs.
En temperaturgivare placeras mellan hand och handtaget på cykeln. Utomhustemperaturen,
liksom starttemperaturen för handtaget, är -15 °C. Efter 5 minuter visar termometer 28 °C
varpå testet avbryts på grund av smärtan i handen orsakad av kylan.
Tanken med testet är att påvisa behovet, eller kanske mera riktigt önskan, av värmetillförsel.
Då handskar visst får anses förekomma i de flesta fall för cykling vintertid upplevs av
författaren till trots att ett värmetillskott skulle medföra en behagligare cykeltur. Detta enkla
test illusterar grunden till idén för detta arbete även om många år av kalla händer vid cykling
vintertid i ett större perpektiv ledde fram till den.
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Prototyp ett
Experiment med prototyp ett innefattar i stort en sorts inkörsport inom området.
Kännetecknande för denna experimentfas kan enklast och i korthet bäst sammanfattas med
elementet och hur detta monterades på handtaget. Slutsatsen av arbetets första fas är att
lindningen inte överensstämmer med arbetes mål om en enkel mobil handtagsvärmare för avoch påmontering. Vidare är utrustningen som används i denna fas strikt skild från målet med
en effekt på ca 5 W. I huvudsak har batterier i seriekopplingar utgjort en spänning närmare 12
V och effekter på prototypen uppåt 15 W. Av den anledningen är resultat för denna prototyp
inte av särskilt intresse annat än den riktning i utförande och utrustning som försöken påvisat
för det fortsatta arbetet. För experiment utförda i detta första skede hänvisas till Bilaga
Experimentmall A.

Bild 1: Prototyp ett

Prototyp två
Avgörande skillnad gentemot utförandet i prototyp ett är att endast en tråd används. Tråden
lindas vidare inte runt handtaget utan ligger istället som en slinga utanpå handtaget. Tillagda
material är en isolering mot underlaget (som ett val från stycket om materialval) samt en
värmefördelare på ovansidan i form av ett tunt lager läder. Detta läderstycke omsluter hela
handtaget och utgör det enda som ögat ser. Resisensen har i prototyp två sänkts något till ca 5
Ω.

Bild 2: Element prototyp två

Experiment 1
Effektmålet på ca 5 W efterliknas från och med nu så nära som möjligt med hjälp av en
steglös transformator. En temperaturgivare placeras inuti handtaget och den öppna sidan täcks
över precis som tidigare.
Resultat.

14

Värmeledning
Temperatur i handtaget [°C]

Effekt i elementet [W]
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Figur 4: Temperatur och effekt som funktion av tiden i handtag.
Total värmeförlust via ledning
17,4 [°C]

Kommentar: Detta test påvisar en tydlig värmeförlust liksom tidigare försök i stycket om
materialval. Observera här att en något lägre effekt i elementet råder.
Vissa mindre förändringar görs här med elementet. Tidigare löpte motståndstråden utanför
”elementet” eller handtaget. Med hjälp av sammanfogningen nedan kunde elementet
optimeras något. Resistensen är densamma.

Bild 3: Sammanfogning av tråd och ledare

Bild 4:Hytt element

Bild 5: Handtag med element.

Bild 6: Handtag med omslag
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Experiment 2
För att sprida värmen som utvecklas över hela handtagsytan används läderstycket enligt
bilden ovan till höger (tjocklek ca 1,5 mm). Experiment 1 genomförs på nytt med utrustning
enligt bilderna ovan.
Resultat.
Värmeledning
Temperatur i handtaget [°C]

Effekt i elementet [W]
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Figur 5: Temperatur och effekt som funktion av tiden i handtag.
Total värmeförlust via ledning
26 [°C]

Kommentar: Betraktar man nu värmeförslusten ovan ser man att denna ökat med nästan 10 °C
från föregående. Slutsatsen av detta tros vara att det omslutande lagret nu, istället för att leda,
innesluter värmen. Detta resultat är något oväntat då handtaget tydligt är varmt och klart
behagligare att hålla i än föregående försök med endast element.
Experiment 3
Element, isolering mot underlaget samt omslag. Som isolering används samma stycke
harskinn som användes tidigare.

Bild 7: Harskinn anväds här som isolering.
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Resultat.
Värmeledning
Temperatur i handtaget [°C]

Effekt i elementet [W]
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Figur 6: Temperatur och effekt som funktion av tiden i handtag.
Total värmeförlust via ledning
11,4 °[C]

Kommentar: Värmeförlusterna har här, jämfört med experiment 1, sänkts med 6 grader
Celsius och närmare 15 grader Celsius jämfört med experiment 2.
Experiment 4
Samma experiment utförs på nytt under minusgrader. Handtaget med prototypen placeras i en
frys. Termisk jämvikt inväntas innan effekten kopplas på.
Resultat.
Värmeledning
Temperatur i handtaget [°C]

Effekt i elementet [W]
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Figur 7: Temperatur och effekt som funktion av tiden i handtag.
Total värmeförlust via ledning
13,7+5,8=19,5 [°C]

Kommentar: Med en temperaturskillnad på 8 grader Celsius har detta försök påvisat en
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försämring av isoleringen under omständigheter som mer liknar slutanvändandet. Hänsyn ska
tas till att handen inte omsluter vilket hade påverkat värdena.
Experiment 5
Här testas harskinn, ett ytterligare lager textil med luftig sammansättning, aluminiumfolie
under elementet samt omslag. I övrigt samma utförande som tidigare. Effekt 4,8 W.
Resultat.
Värmeledning
Temperatur i handtaget [°C]

Effekt i elementet [W]
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Figur 8: Temperatur och effekt som funktion av tiden i handtag.
Total värmeförlust via ledning
6,7 °[C]

Kommentar: Det ytterligare lager som tillagts visar på bästa uppmätta värden. Mängd tillagt
material medför dock även en signifikant ökning i tjocklek (nu ca 5-6 mm). Tjockleken är
jämförbar med frigoliten som testades tidigare. En skillnad är att då endast textilier nu
används formas greppet något vid cykling. Vidare övervägning och diskussion kring detta
framgår i Kapitel 3.4 Utförande.
Arbetet hittills sammanfattas i korthet. Elementet i prototyp två ger den önskvärda monterbara
egenskapen. Isolering med harskinn visar på de bästa värden jämfört med de experiment som
utförts med hänsyn till prototypens tjocklek. Omslaget påvisar en ökad värmeförlust men
greppet, känslan och värmefördelningen blir kännbart bättre.
Prototyp tre
Elementet omarbetas för tredje gången. I huvudsak dras tråden på samma sätt som i prototyp
två. Som förhoppningen att detta tredje element ska kunna utgöra det sista görs även
beräkningar för att fastställa generatorernas inre resistens, som kommer användas i
experimentet efteråt. Den totala inre resistensen kommer utgöra resistensen i elementet.
Beräkningar görs för generatorernas inre resistanser. Detta utförs då maximal effekt fås ut då
resistansen i elementet är den samma som den totala inre resistansen för de båda
generatorerna. Detta steg avser alltså att fastslå den slutgiltiga resistansen i elementet. För
ändamålet sätts en laboration ihop.
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3.2.2 Labortion
Laboration
Utrustning: Voltmeter, Amperemeter, Effektmotstånd, Generator 3 W, Generator 2,4 W,
Kablar, Borrmaskin.

Bild 8: Utrusning vid laborationen

Genomförande: Komponenterna kopplas enligt nedanstående schema. R väljs godtyckligt till
200 Ω.

Bild 9: Kopplingsshema för laborationen.

Den inre resistansen, Ri1 och Ri2, söks. För detta utförs totalt fyra mätningar. Mätningarna
genomförs för en generator i taget (den andra generatorn frånkopplas då kretsen). Mätningar
görs för spänning och ström med last. Voltmetern vid respektive generator mäter spänningen
utan last och då är övriga kretsen frånkopplad.
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Resultat.
Generator 2,4 W Med last
Spänning
8,0 [V]
Ström
44 [mA]

Utan last
9,3 [V]
0 [A]

Generator 3 W
Spänning
Ström

Utan last
7,3 [V]
0 [A]

Med last
6,5 [V]
40 [mA]

Under laborationen förekom varierande värden. Efter felsökning visade det sig att olika
instrument gav olika värden på spänning och ström för exakt samma test (instrumentfel). Fler
mätningar genomfördes (totalt tre stycken med fyra mätningar i varje) och ett medelvärde på
spänning och ström togs fram.
Generator 2,4 W
Spänning
Ström

Med last
8,4 [V]
43 [mA]

Utan last
8,8 [V]
0 [A]

Generator 3 W
Spänning
Ström

Med last
7,0 [V]
37 [mA]

Utan last
7,3 [V]
0 [A]

Differensen mellan spänningen mätt med respektive utan last ger spänningsfallet över
generatorns inre resistans. Denna spänning multiplicerat med strömmen i kretsen (observera
olika stömmar för de två generatorerna) ger den inre resistansen.
Generator 2,4 W
(8,8 – 8,4) = Ri1 * 0,043
Ri1 = 9,3 Ω
Generator 3,0 W
(7,3-7.0) = Ri2 * 0,037
Ri2 = 8 Ω
Den inre ersättningsresistansen kan nu beräknas till:
Ri tot = 8 + 9,3 = 17,3 Ω
Slutligen görs en mätning för hela kretsen.
Resultat.
Hela kretsen
Spänning
Ström

Med last
10,8 [V]
55 [mA]

Utan last
12 [V]
0 [A]

Beräkningar utförs nu igen på samma sätt.
(12-10,8) = Ri tot * 0,055
Ri tot = 21,8 Ω
Den differens för Ri tot, (21,8 - 17,3) 4,5 Ω, som här erhålls anses bero på mätinstrument och
mätteknik. Borrmaskinen ger bättre (stabilare) värden än manuell matning av hjulet, men
varationer i varvtal är nära omöjligt att utesluta med använd teknik och utrustning. Då ström
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och spänning är varvtalsberoende för dessa generatorer blir således även
beräkningsunderlaget inte exakt. Istället för medelvärde används här ett intervall, 20 Ω +/2,5 Ω.
Ett element med resistansen 20 Ω eftersträvas för att sedan testas på cykeln. Följande tråd har
hittats och är av intresse.
Motståndstråd, d=0.1 mm 62.4 Ω/m FE=100g g, RD 100/0,1 MM.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-841-30&toc=20149
Trådlängden i elementet har genom arbetet varierat mellan 30 och 40 cm. Med en resistans på
ca 63 Ω/m ger en trådlängd inom detta längdintervall en resistans på 19~25 Ω (63*0.3/
63*0.4). Detta överensstämmer väl med resultatet från laborationen för den inre resistansen.
Budgeten tillåter inte vidare inköp som ges som förslag ovan. Här presenteras således den
tredje protoypen med samma motståndståndstråd från brödrost (kanthaltråd) som används
tidigare. För att erhålla resistaner kring 20 Ω krävs en betydligt längre tråd jämfört med det
tidiagare elementet. En enkel sammansättning görs och presenteras på bild 10.

Bild 10: Element prototyp tre

Experiment 6
Det nya elementet försörjs här med generatordrift och testas. Termisk jämvikt inväntas innan
testet startas.
Resultat.

Bild 11 & 12: Element tre testas på cykeln med generatordrift.

Start
Topp

Temperatur
32,9[°C]
35,9 [°C]
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Kommentar: En tydlig värmeutveckling ger sig till känna i handen från handtagsvärmaren.
Observera temperaturskillnaden som utomhusangivelsen påvisar. Under testet observerades
denna sänkning och antas bero av luftflödet under cykelturen.
Avslutningsvis under experimentfasen genomförs två mätningar som referens till kommande
kapitel. Syftet med experimenten är att koppla en effekt till en temperatur och på ett sådant
sätt som efterliknar slutanvändandet så gott som möjligt för att se om uppnådd temperatur i
prototyp tre är tillräcklig.
Experiment 7
Prototyp två används i detta experiement. Anledningen är att vid tillfällena för rundfrågningen
och intervjuerna (under kommande stycke, Effekt och temperatur) var arbetes fas fortfarande
vid prototyp två. Här används också batteridrift. Experimentet som här visas sammanfattar det
som testpersonerna fick genomföra. Effekter mellan 5-6 W. Termodynamisk jämvikt uppnåd
vid start.
Resultat.

Bild 13: Prototyp två med temperaturmätning.

Start
Topp

Temperatur
35 [°C]
44 [°C]

Bild 14: Prototyp två monterat på styre.

Start
Topp

Temperatur
35 [°C]
41,4 [°C]

3.3 Effekt och temperatur
Temperaturen är målet med protoypen. Handtaget ska uppnå en sådan temperatur att den
upplevs som behaglig och ”hjälpsam”. Med hjälpsam syftas på att användaren upplever sig
frysa mindre om händerna med handtagsvärmaren än utan. Temperaturen i sin tur är ett
resultat av effektutvecklingen i motståndstråden. Kan ett samband hittas mellan
effektutveckling och temperaturen för prototypen? Och kan vidare en temperatur fastställas
vara tillräcklig av användargruppen? För dessa frågor har enklare experimentmallar och en
enkät utformats.
Varför dessa frågor tas upp är till stort del för att prototypen ska möta användaren så gott som
möjligt. Men det finns mer bakom frågorna än vad som kanske läsaren omedelbart finner sig
i. Vid arbetes start, då idén för detta projekt fortfarande var ny, var första tanken att montera
ett steglöst reglage till handtagsvärmaren. Detta skulle i praktiken leda till att prototypen
skulle få dimensioneras till en högre nivå än vad som den troligen för det mesta skulle ligga
på (eftersom ”normal” driftnivå skulle läggas runt mitten på reglaget). Detta skulle försvåra
optimering och kräva mer av utförandet. Följande rubriker hoppas kunna leda till ett sådant
allmänt utförande för prototypen som här eftersträvas.
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Effekt/ temperatur diagram.
Förhoppningen att hitta ett samband mellan effekt och temperatur bygger på att försöka
fastställa huruvida effekten från cykelns generator(er) är tillräcklig för att försörja prototypen.
En referenspunkt, eller metod för temperaturmätning, har emellertid visats sig vara svår att
fastställa. Med detta menas att temperaturen enbart utvecklad i tråden inte fullt kan tillvaratas
då övriga hänsynstaganden görs. Hänsynstagande syftar på komfort, design och funktion eller,
i korthet, på prototypen i helhet. Tidigt nämndes te x behovet av en värmefördelare över
tråden och tester påvisade att denna inneslöt viss värme. Varje metod för mätning av
temperaturen skulle alltså bli unik för varje framtagen protoyp och skulle leda till orimligt
många mätningar med ojämförbara resultat. Slutsatsen till detta avsnitt är således att det vore
intressant att hitta ett sådant samband men kräver sannolikt ett annat angreppssätt än det som
valts inom detta arbete. För utförda tester se Bilaga Experimentmall B.
Undersökning om vilken temperatur som kan anses vara tillräcklig.
Denna undersökning, som mer riktigt ska ses som en rundfrågning, är tänkt att bidra till en
uppfattning rörande vilken temperatur som en slutanvändare anser vara hjälpsam för att inte
frysa om händerna vindertid under en cykeltur. Kortare uttryckt, vad är tillräcklig temperatur i
detta sammanhang? Denna fråga ingår inte i arbetets syfte utan uppstod vid disskustion med
handledaren och hoppas även fylla i den lucka som stycket Effekt/ temperatur lämnade efter
sig. Svaret på frågan är självklart individuellt men undersökningen anses ändå kunna ge en
riktlinje för underlag till slutsaten för arbetets syfte.
Ett formulär med frågor utarbetades för ändamålet (se bilaga). I korthet fick personen hålla i
ett handtag med prototyp två med en effekt mellan 6-7 W under 3-5 minuter. Prototypen
försörjdes med batteridrift och samtliga försök genomfördes i rumstemperatur. Efter testet
fick personen fylla i formuläret efter bästa förmåga. Då frågan i sig (vad är tillräcklig
temperatur?) är abstrakt i sammanhanget kan valet av frågorna diskuteras. Svaren var
varierande men kan sammanfattas till att samma temperatur bör vidhållas (jämför med
experiment 5). Det blandade resultatet av formulären gav även insikten om att ytterligare en
metod för att svara på frågan behövdes. Enkäterna medföljer rapporten under Bilaga
Frågeformulär.
Nästa steg blev att intervjua testpersoner istället för att presentera ett formulär med färdiga
frågor. Inga förberedda frågor användes vid intervjutillfällena utan vardaglig diskussion förde
samtalet vidare. Testpersonen fick som i förra testet hålla handtaget med prototyp två i handen
(effekt mellan 5-6 W). Även här försörjdes prototypen med batteridrift och utfördes i
rumstemperatur. Skillnaden är att testpersonen här istället fick hålla i handtagsvärmaren under
hela samtalets tid, mellan 10-20 minuter.
Resultatet av intervjun gav mer information än formuläret och diskussionen ledde i vissa fall
fram till frågor som tidigare inte berörts. För frågan om temperatur rådde enighet om att
temperaturen var tillräcklig men samtidigt ansåg ingen att, om så skulle behövas,
temperaturen kunde sänkas, iallafall inte mycket. Å andra sidan valde många testpersoner att
växla handtagsvärmaren mellan händerna. Detta kan tolkas som att temperaturen har en viss
marginal för sänkning då handen fått ”tillräckligt tillskott”, men då ska hänsyn tas till att
försöken utfördes i rumstemperatur. I det stora hela bygger detta stycke på att försöka forma
en enighet rörande tolkningen av en och samma temperatur men för olika individer. I vissa
fall överensstämmer inte en testpersons åsikter rörande detta författarens egna erfarenheter
efter tester. Komplexiteten av denna tolkning diskuteras inte närmare här men en slutsats kan
ändå vara att temperaturer över kroppstemperaturen anses hjälpsamma. Då händerna har en
yttemperatur runt 35 grader Celsius kan alltså denna temperatur utgöra en startramp. Då alla
testpersoner fick hålla i en handtagsvärmare med en topptemperatur strax under 45 grader
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Celsius medför den slutsatsen att det finns marginal för temperaturen i handtagsvärmaren.
Övriga frågor som monterbar gentemot permanent monterad handtagsvärmare, pris, och
ergonomi som dök upp och disskuterades berörs närmare i kapitlet om Utförande
3.4 Utförande
Utifrån experiment, slutsater, tester och diagram når här prototypen sin skapelsefas. Här
beskrivs hur protoypen sätts samman och hur arbetet hittills leder fram till de val som här
kommer att göras. Det faktum, som tidigare påpekats, att ingen tillförd energi kommer att vara
möjlig vid stillastående (korsningar, trafikljus och dylikt) kan lösas med ett
värmeabsorberande material. Detta skulle medföra en inbyggd buffert som skulle lindra
effekterna av stillastående temperaturförluster i handtaget. Å andra sidan skulle tiden det tar
för temperaturen att stiga gentemot handen öka vilket självklart inte är önskvärt. Det har visat
sig att dessa två parametrar är av största vikt i valet av funktion för prototypen. Försök har
påvisat skillnaderna i värmeförlust med isolering och värmeledande material kring elementet
jämfört med bara element. De negativa effekterna av omslaget i Experiment 2 anses vägas upp
av värmefördelningen och komforten. Att tillföra en tillfredställande temperatur till cykelns
handtag är arbetets syfte men funktion och design tas även till hänsyn.
För att motivera några av valen för den slutgiltiga protoypen återkopplas här också till de
övriga frågor som dök upp under intervjutillfällena. För frågan om greppet tyckte alla att det
var fullgott och behagligt. Ingen ansåg att prototypen, med det extra material och tjocklek,
skulle försämra egenskaperna under cykling. Observera här att testpersonerna fick hålla i
prototyp två med endast harskinn som isolering. Då det extra material som infördes i
experiment 5 utgör en ökning i tjocklek med ca 3 mm, samt att fästanordningen inte ingår där
kardborreband kommer utnyttjas, kommer de två faktorerna övervägas ytterligare i
resultatdelen. Några testpersoner fick testa prototypen med handske och där delar de
författarens egna tester (protoyp ett, se bilaga Experimentmall A 2011-02-02) att egenskapen
hos handsken är att den fördröjer värmetillförseln men istället bevarar den då effekten kopplas
bort.
En annan fråga som författaren innan inte hade ägnat så mycket tanke åt är priset på en
tänkbart slutprodukt. Detta är en teknisk rapport men med inriktning på produktutveckling.
Målgruppen för prototypen är i korthet alla som inte vill frysa om händerna när de cyklar.
Således är priset en faktor som tas till hänsyn för en eventuell slutgiltig prototyp, om än inte
avgörande.
Vid frågan om monterbar handtagsvärmare gentemot ett nytt komplett handtag som ersätter
originalet rådde enighet om att den monterbara lösningen skulle föredras om de båda fanns i
handeln. Om handtagsvärmaren te x skulle finnas i handeln och ha ett pris på 250 SEK anses
det av författaren troligt att man inte vill lämna produkten på gatan. Då tanken med en
monterbar prototyp visserligen grundar sig mer på användarfrihet (varför inneha en produkt
för varje (handförd)maskin när det kan räcka med en?) verkar det också spegla en önskan från
en eventuell slutanvändare.
Alltsom allt eftersträvas, utöver ett gott tillvaratagande av värmen, en prototyp med diskret,
tunn design och ett bra grepp samt ett flexibelt användande.
3.5 Kompromisser och alternativ
Projektets mål och syfte kan ha stött på tekniska-, ekonomiska samt andra problem. Detta
stycke hoppas redovisa sådana problem och svara på vissa frågetecken som läsaren kan ha
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rörande genomförandet som redovisats.
Handskar/ vantar
Handskar/ vantar används inte under arbetet med prototypen. Motiveringen lyder att utbudet
av dessa produkter är mycket stort och anses inte överblickbart med avseende på att hitta en
”allmän” modell som efterliknar alla produkter. Då det får anses sannolikt att en
slutanvändare kommer att använda handskar av något slag är detta en faktor som inte anses
”försämra” resultatet av tillförd värme till handtagen. ”Försämringen” som kan uppstå ligger
i den fördröjning som uppstår då först vanten ska värmas upp innan värmen når handen men
som motvikt till det ligger den extra ”buffert” av material som även binder värmen.
Materialval
Författaren inser att fler material kan testas och jämföras. På samma sätt inses att alla material
inte kan testas. Arbetet som genomförts under Experiment och Materialval försöker istället
utgöra en bra mall för eventuella fortsatta tester utförda av författaren eller någon annan.
Hytt handtag vs. monteringssats
Vid förundersökningen påträffades speciellt två typer av handtagsvärmare. En i utförande av
ett nytt separat handtag och en som en ”film” eller ”omslag” som monteras med befintligt
handtag. Dessa två alternativ får anses vara slutgiltiga då ett tredje alternativ är svårt att
överblicka. Således står prototypen även inför dessa två alternativ. Båda är av intresse och har
både för- och nackdelar. Övervägande fördel för ett nytt handtag är att full kontroll ges över
konstruktionen. Materialval och design kan helt optimeras för ändamålet. Övervägande fördel
för en monteringssats (film/ omslag) är flexibilitet. Prototypen skulle kunna användas på alla
typer av handtag utan restriktioner såsom diameter på styrändar och längd på handtaget.
Samma produkt (prototypen) skulle också kunna användas på motorcykeln (då aktuell teknisk
lösning inte skadas vid ex.vis dubbla effektuttaget) eller vid batteridrift på i princip vilket
handfört arbetsredskap som helst. Vidare tillåter en monteringssats lätt av och på montering
vilket kan vara gynnsamt för livslängden med avseende på te x väderslitage. Även om
prototypen kräver ett visst mått av väderskydd kommer inte en teknik för vattentät utrustning
tillämpas då detta arbete inte har en sådan budget.
Experiment
Frågan kan uppstå varför just de experiment som genomförts har valts ut. I korthet beror valen
på målet att försöka uppnå så jämförbara resultat som möjligt. Alltså tillåts inte kroppskontakt
i någon större utsträckning då yttemperaturen i handen varierar. För de mätningar som
utfördes med temperaturgivaren i handen hölls handen helt stilla under hela försöket, då
variationer påträffades om termometer flyttades. Möjligen beroende på om den var placerad
direkt ovanpå tråden eller emellan.
För det angivna effektvärden för respektive experiment gäller med hänsyn till felsökningen
som i laborationen ledde fram till insikten om instrumentfel (grovskattades under laborationen
till 20%) att de angiva värdena för effekten kan vara högre än angett. Samma instrument
användes för mätning av spänning under hela arbetet och detta instrument är det som i
laborationen upptäcktes visa för låga värden. Effekten har för samtliga experiment beräknats
enligt P = U2/ R och med en 20% högre spänning ger detta en högre teoretisk effekt.
Experimenten efterkorrigeras inte enligt detta men insikten kom till författaren strax efter
laborationen var genomförd och nämns därför under detta avsnitt.
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4 Resultat

Arbetet med prototypen är härmed avslutat för denna rapport och har resulterat i två olika
utföranden.
4.1 Prototypen
Prototyp två omsluter hela handtaget och har en tunnare form jämfört med prototyp tre. Som
fästteknik används kardborreband och detta ligger längsmed kortsidan. Placeringen av fästena
medför en enklare montering och ett jämnare grepp. Den tunnare formen medför något sämre
värden med avseende på värmeledning till styret men vägs upp av användarvänlighet och
greppkänsla.

Bild 15: Profil för prototyp två.

Bild 16: Prototyp två.

Prototyp tre omsluter inte fullt hela handtaget. Tanken med utförandet var att minska ytan
som värms upp och även mängden material för att på så vis ge en mer koncentrerad
värmetillförsel. Den något tjockare designen är resultatet av Experiment 5 och påvisade de
bästa värdena gentemot värmeledning. Prototypen har inte testats av testpersoner och
författarens slutsats är att greppet påverkas något mer än önskvärt. Fördelen med utförandet i
prototyp tre är att flexibiliteten ökar. Fästtekniken tillåts monteras på handtag med en mindre
diameter, tex bar-ends och tävlingsstyren.

Bild 17: Profil prototyp tre.

Bild 18: Prototyp tre.

Gemensamt för de båda prototyperna är att en kontinuerlig av- och påmontering har
eftersträvats. Detta uppfylls av fästtekniken och materialvalen vars syfte har varit att minska
vandring av värme från elementet till styret.
26

4.2 Kompromisser och alternativ
Energiförsörjningen
Den begränsade effekten som idag ges av cykelgeneratorer har resulterat i att endast ett
handtag värms upp med prototypen. För att två handtag ska värmas upp kan i stort sett alla
diagram och uppmätta temperaturer halveras (då med endast halva effekten tillgänglig på
respektive handtag). Den då möjliga uppnåeliga temperaturen kan utifrån Bilaga
Frågeformulär tillsammans med Experiment 7 i kapitel 3.2 Experiment uteslutas som
tillräcklig.
Ekonomi
Författaren inser att en mängd material och produkter återstår att testa under experiment- och
utförandefasen. Som exempel kan nämnas navgeneratorer på 3 W, andra material för
isolering, olika motståndstrådar m.m. Då arbetet utförs som ett examensarbete på
högskolenivå utgörs budgeten främst av det som kvarstår av studiestödet samt till viss del av
privata medel. Således har detta lett fram till ekonomiska hinder i viss utsträckning.
Alternativ
Tanken med utförandet om en separat monterbar handtagsvärmare är i grundidén att denna då
kan flyttas mellan olika tillämpämpningar. Exempel på detta skulle kunna vara att när cykeln
ställs i cykelstället kan handtagsvärmaren enkelt tas bort och istället flyttas över till
snöskotern. Funktionen med ett steglöst effektreglage eller termostat kan då tänkas vara
nödvändigt men sådan utrustning skulle utan större problem kunna lösas separat för
respektive ändamål. Tänkbart är även att handtagsvärmaren vid batteridrift kan fästas på i
princip alla handförda redskap. Dessa alternativ berörs inte närmare i detta arbete men
utförandet har eftersträvats att uppnå denna användarfrihet.
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5 Utvärdering

Arbetets syfte har varit att undersöka om effekten utvunnen från cykels kinetiska energi med
hjälp av generatorer kan användas för att värma upp cykelhandtagen. Målet har bestått i att
utveckla en prototyp som tar tillvara denna effekt och omvandlar den till värme. Tidigt, i
förundersökningen, framkom att det idag inte förekommer cykelgeneratorer som utvinner mer
än 3 W i detaljhandeln. Som jämförelse till denna effekt, och därmed också
temperaturutveckling, kan en 15 W glödlampa placerad i sockeln och tändas och sedan hållas
i handen. Den tillgängliga effekten, även vid inköp av två generatorer (hjulgenerator eller
också kallad dynamo, samt en navgenerator) ger inte fullt 6 W. Tidigt insågs att, för att uppnå
tillfredställande temperaturer i handtaget, arbetet skulle komma att fokusera på endast ett
handtag, vilket även varit fallet. Detta strider i viss mån mot syftet, då det visserligen inte
klart framgår att det rör sig om två handtag är det ändå underförstått att en cykel har två
handtag. Det faktum att endast ett handtag berörs anses av författaren vara den mest viktiga
kompromissen utförd inom detta arbete. Om ett enkelt förarbete utförts hade det troligtvis
resulterat i en avgränsning.
Ingångsvärdena för arbetet har varit att uppnå en temperatur i handtaget som, allmänt uttryckt,
värmer handen. Vidare har ett effekttak på 6 W fastställts under förundersökningen (då räknat
med två generatorer). Metoden för arbetet har kännetecknats av experiment, samtal med
testpersoner samt en laboration. Under experimentfasen utfördes tester för att finna material
passande för ändamålet. Temperaturmätningar genomfördes som jämförare mellan olika
materials isoleringsegenskaper samt för komfort då prototypen skall passas på ett handtag och
hållas i handen. För samtliga material gällde att hitta material med goda böjegenskaper,
värme-fördelning/ -isolering samt greppkänsla. Samtal, inklusive en mindre
enkätundersökning, med testpersoner som fick hålla i handtagsvärmaren kopplades även
samman med utförda experiment i försöket att fastslå vilken temperatur i handtaget som
kunde anses vara tillräcklig. Laborationen genomfördes i syftet att mäta generatorernas inre
resistans. Den totala ersättningsresistansen för de båda generatorerna utgjorde sedan
elementets totala resistans. Detta moment medför att högsta möjliga effekt fås ut i elementet.
Särskilda svårigheter, trots avgränsningar, har varit finansieringen av arbetet. Med ett nära
obegränsat utbud av produkter att testa, mäta på och kombinera har budgeten inte tillåtit detta.
Fokus har därför flyttas något till att arbeta fram en grund för produktutvecklingen, även om
detta inte nödvändigtvis påverkat arbetets syfte och mål.
Nästa svårighet låg i försöken som gjordes för att fastslå vilken temperatur som räcker för att
”värma handen”. Då detta är strängt individuellt visade det sig vara svårt att få till en slutsats.
Den samlade komplexiteten med olika kroppstemeraturer tillsammans med den avvikelse från
arbetets syfte som denna fråga utgjorde ledde fram till att frågan i princip kvarstår, eller sett
från en annan synvinkel återlämnas till respektive individ att avgöra. De slutsatser rörande
prototypens värmeutveckling med avseende på ”tillfredställande” ska därför ses som strikt
individuella utifrån författarens perspektiv.
Vilka frågor och funderingar kvarstår då efter detta arbete? Förhoppningen är att arbetet ska
belysa behovet av en attraktiv cykel med fler funktioner än vad som återfinns idag. Självklart
vore det också upplyftande för författaren om detta arbete resulterade i en snabbare utveckling
av cykelgeneratorer vars behov återspeglas i rapporten. Kanske resulterar rent av denna
rapport i ett sådant utvecklingsarbete för författarens del. Men vilken effekt kan cyklister gå
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med på att ”trampa fram”? Priset för en eventuell produkt som prototypen skulle kunna leda
till kommenterades av vissa testpersoner. Prototypen som utarbetats i arbetet kan återskapas i
hemmet för en kostnad mellan 100-200 SEK, beroende på valet av motståndstråd. Följer man
prototyp ett i arbetet kan den till och med byggas av ”reservdelar” från hemmet. Utrustningen
för energikällan å andra sidan uppgår till närmare 1000 SEK. För en begagnad cykel för 500
SEK kan denna kostnad vara avgörande för valet av handtagsvärmare eller inte, förutsatt att
batteridrift inte tillämpas. Under arbetet testcyklade författaren en terrängcykel. Inköpspriset
för denna var strax över 30 000 SEK. Känslan, komforten och designen var överlägsen alla
tidigare cyklar som testats. Men priset till trots så fick jag fortfarande frysa om händerna.
Som rubriken antyder stannar inte intresset för detta arbete med denna rapport. En mängd
friluftsaktiviteter uteblir för författarens del på regelbunden basis på grund av kylan. Isfiske
för att nämna en. Då man där är stillasittande krävs dock annan källa för energin. På vinter
skiner solen som minst när man behöver den som mest. Vinden å andra sidan blåser alltid som
det heter. Kanske kan ett mobilt miniatyrvindkraftverk hjälpa mig frysa mindre under nästa
säsongs isfiske?

5.1 Utvärdering av uppmätta värden
Målet med arbetet har varit att undersöka möjligheterna med värmetillförsel till
cykelhandtagen och endast uttnyttja generatordrift. För slutsatsen härleds experiment 6 och 7,
där experiment 7 återkopplas till frågeformuläret (se bilaga Frågeformulär). I experiment 6
visades ett slutgiltigt test med den utarbetade prototypen och endast försörjd med
generatordrift. Den uppnådda temperaturen mellan hand och handtag dokumenterades till 36
°C (avrundat uppått med 0,1 °C och en temperaturhöjning med ca 3°C från startläget). I
experiment 7 presenterades två referenstest. Det första motsvarade det som testpersonerna
fick genomföra. Det andra testet genomfördes med handtaget monterad på styret. Båda tester
genomfördes i rumstemperatur och i det senare uppnåddes 41 °C (avrundat nedåt med 0,4 °C).
Tabellen nedan representerar det försök som testpersonerna som svarade på enkäten fick
genomgå. Här användes ett alkaliskt 6 V batteri som energikälla med protoyp två och utfördes
i rumstemperatur. Tiden för de båda experimenten är densamma, ca 10 minuter.
Temperatur
Start
35 [°C]
Topp
44 [°C]
Handtag utan styre.

Temperatur
Start
35 [°C]
Topp
41,4 [°C]
Handtag med styre.

Nästa tabell representerar det slutgiltiga testet med prototyp tre monterad på cykeln och med
två generatorer som energikälla (3 W respektive 2,4 W).
Temperatur
Start
32,9 [°C]
Topp
35,9 [°C]
Handen omsluter handtaget med temperaturgivaren placerad mellan hand och element..

Slutligen jämförs dessa tabeller. Temperaturmålet från enkätundersökningen är inte uppnått.
Som motvägning kan diskussionen i kapitel 3, under undersökningen om vilken temperatur
som kan anses ”tillräcklig”, återkopplas. Tester har påvisat en yttemperatur i handen på 35 °C
(författarens). Det inledande testet i kapitel 3.2 Experiment visade att temperaturen i handen
uppnåde 28 °C efter 5 minuter med en start och omgivande temperatur på -15 °C. Den
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uppnådda temperaturen för prototyp tre med cykelgeneratorerna som energikälla överstiger
båda dessa temperaturer. Då samma sluttemperatur som mättes under sommartid, under
arbetes slutfas, för prototyp tre inte har påvisats uppnås även under -15 °C kan dock det
värmetillskott som erhålls anses ”hjälpa handen”. Med detta som åskådning kan målet anses
uppnått. Återigen betonas vikten av det individuella perspektivet från författaren som i denna
slutsats härletts.
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