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Sammanfattning
Inom en snar framtid planeras en omstrukturering av SI-systemet där de
sju fundamentala storheterna; kilogram, meter, sekund, mol, candela,
ampere och kelvin, inte längre ligger som grund. Istället kommer alla
SI-enheter realiseras utifrån noggrant utvalda naturkonstanter som
fixerats genom reproducerbara metoder. Kilogrammet är i dagsläget den
enda av storheterna som fortfarande representeras av ett fysikaliskt
objekt. En av de ledande metoderna för omdefinitionen kilogrammet
kallas Watt-balansvåg. Konceptet hos Watt-balansvågen går ut på att
jämföra en mekanisk effekt med en elektrisk effekt, där den gemensamma
faktorn mellan elektriska och mekaniska storheter är Plancks konstant. På
National Institute of Standards and Technology (NIST) i USA har det
designats en demonstrativ LEGO-modell av en Watt-balansvåg. På SP
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ansågs en rekonstruktion av denna
LEGO-modell vara ett intressant sätt att påbörja kompetensuppbyggnad
inom omdefinition av kilogrammet. Med hjälp av LEGO-modellen är SPs
syfte också att enklare kunna förklara och demonstrera funktionen hos en
Watt-balansvåg för myndigheter, näringsliv och framtida innovations
partners. Syftet med projektet som beskrivs i denna rapport var att
felsöka och förbättra en påbörjad rekonstruktion av LEGO-modellen, för
att reducera ett systematiskt mätfel på 15-20% över faktisk massa. Utifrån
en vetenskaplig metod utformades hypoteser över tänkbara felorsaker som
testades genom systematiska mätningar. Baserat på resultaten som
erhållits har LEGO-modellens systematiska mätfel reducerats från ca
15-20% över till ca 0-4% under faktisk massa. Det fortsatta systematiska
mätfelet anses bero på en bestående osäkerhet i uppmätningen av ett
magnetfälts styrka i relation till en spoles karaktäristik. Värdet ges från
den inducerade spänningen över en spole med en hastighet som beräknas
från spänningsutslaget i en fotodiod, där ett fel i båda
spänningsmätningarna tros vara orsaken. En mer omfattande analys över
vad samplingstid och upplösning hos enheten för spänningsmätningar har
för påverkan på denna mätning skulle kunna förbättra LEGO-modellen
ytterligare.
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Abstract
Within the near future there is a plan to reconstruct the International
System of Units (SI) where the seven base units; kilogram, meter, second,
mol, candela, ampere and kelvin, will no longer serve as the foundation of
the system. Instead all SI-units will be realized by using a number of
carefully chosen fundamental constants of nature, which have been given
fixed values threw reproducible methods. The kilogram is presently the
only base unit still represented by a physical object. One of the leading
methods in the pursuit of redefining the kilogram is called a Watt Balance.
The concept of a Watt Balance is based on the comparison of mechanical
power and electrical power, with the common factor between mechanical
and electrical units being Plancks constant. The National Institute of
Standards and Technology (NIST) in the USA have designed a Watt
Balance LEGO-model used for demonstrations. At SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut a reconstruction of the LEGO-model was considered to
be an interesting way of starting to build a level of competence around the
redifinition of the kilogram. By using the LEGO-model, SPs purpose also
involves the ability to explain and demonstrate the concept of a Watt
Balance to authorities, companies and future innovation partners. The
purpose of the project described in this thesis was to improve an ongoing
reconstruction of the LEGO-model at SP by reducing a systematic
measurement error at 15-20% over actual mass. Using a scientific method,
theories to the causes of error were formed and tested threw systematic
measurements. Based on the result, the systematic error have been
reduced from 15-20% over to approximately 0-4% under the actual mass.
The reason for the remaining systematic error is considered being related
to an uncertainty in the measurement of a relation between a magnetic
flux and an electric coil. The result from the measurement is based on the
induced voltage in a coil with a velocity calculated from the voltage
output produced by a shadow sensor. The error is presumed to be related
to both voltage measurements. A more comprehensive analysis regarding
the sample time and resolution of the device used in the voltage
measurements, could improve the LEGO-model further.
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1 Inledning
International System of units (SI) har sedan det officiellt etablerades år
1960 [1] haft en central roll i presentationen av olika mätresultat och
används globalt både i avancerade vetenskapliga sammanhang såväl som i
vardagslivet.

Det ursprungliga SI-systemet bygger på sju storheter; kilogram, meter,
sekund, mol, candela, ampere och kelvin. Från dessa kan övriga enheter
som newton och volt härledas. Storheternas definition har under årens
lopp förändrats, där exempelvis metern som ursprungligen var längden
hos en fysisk artefakt, ersatts av den sträcka ljus färdas i vakuum under
1/299 792 458 sekund.

I en framtidsvision [1] planeras en omstrukturering av SI-systemet på ett
sätt där de sju SI-enheterna inte längre ligger som grund. Istället kommer
alla SI-enheter realiseras utifrån noggrant utvalda naturkonstanter som
fixerats genom reproducerbara metoder likt den beskriven för metern.
Förändringen i att alla SI-enheterna centreras kring de utvalda
naturkonstanterna ger inte bara en stabilare bas för systemet, att dessa
får ett bestämt värde leder dessutom till att många andra fundamentala
konstanter fixeras via accepterade fysikaliska lagar. En av de intressanta
följderna till detta är exempelvis att osäkerheten hos omvandlingsfaktorer
mellan enheter försvinner.

Idag är kilogrammet den enda av de fundamentala storheterna som
fortfarande representeras av ett fysiskt objekt. Ursprungligen definierades
det år 1799 som massan av 1,000025L vatten vid smältpunkstemperaturen
4◦C, men ersattes 90 år senare av en artefakt kallad The International
Prototype Kilogram (IPK). IPK är en cylinderformad kropp tillverkad i en
Platina/Iridium -legering och fram tills idag har denna cylinder
representerat vad vi kallar kilogrammet.

IPK är tillsammans med sex kopior belägna i Paris och utöver dessa finns
fyrtio kopior utspridda i världen, där Sveriges exemplar finns på det
nationella metrologiinstitutet vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Kopiorna jämförs med jämna mellanrum mot den ursprungliga cylindern,
men det har på senare år fastställts under dessa kontrollvägningar att
massan hos de olika cylindrarna börjat driva ifrån varandra. Utifrån detta
har det konstaterats att konceptet med att ha ett fysiskt objekt som
referens inte längre är hållbart, då detta medför en påtaglig osäkerhet.
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Trots att cylindrarna förvaras inlåsta i vakuumkammare finns det ändå en
risk att de blir utsatta för beläggningar eller mikroskopiska skador vid
hantering, som i sin tur kan förändra deras massa.

Det pågår nu ett globalt forskningsarbete som går ut på att återigen
omdefiniera SI-enheten kilogram. De två ledande projekten inom
forskningsarbetet är ”Avogadro-projektet” och Watt-balansvågen, där
principen bakom båda bygger på att förankra definitionen av kilogrammet
i fundamentala naturkonstanter istället för hos ett fysikaliskt objekt. En
annan aspekt hos dessa två projekt, som kan klassas som den
huvudsakliga anledningen till omdefinitionen, är att det finns möjlighet
till att praktiskt rekonstruera dessa metoder och få repeterbara resultat.
Denna möjlighet finns inte nu då IPK är den enda massa som väger ett
kilo utan någon osäkerhet.

Avogadro-projektet [2, 3] beskrivs inte detaljerat i denna rapport, men är
av indirekt intresse då det kan komma att ha en kompletterande effekt till
Watt-balansvågens vid omdefinitionen av kilogrammet. Sammanfattat
bygger projektet på tillverkningen av en sfär i kristalliserat kisel, där
materialvalet baseras på dess välordnade atomstruktur. Genom att sfärens
volym är känd med mycket låg osäkerhet ges massan av att antalet
atomer i sfären beräknats.

1.1 Bakgrund

Teorin bakom konceptet för Watt-balansvågen började ta form år 1975 [4]
och i skrivandets stund finns det sammanlagt runt tio exemplar byggda på
forskningsinstitut runt om i världen, som antingen är i bruk eller är nära
att färdigställas. Då målet med arbetet är att ta fram en reproducerbar
metod finns ett nära samarbete mellan instituten, där resultaten från de
olika exemplaren jämförs med varandra i strävan efter att förfina
processen. Projektet beräknas vara färdigt någon gång under 2018.

För att sammanfatta konceptet bakom Watt-balansvågen går det ut på
att jämföra en elektrisk effekt med en mekanisk effekt, där den
gemensamma faktorn man funnit mellan elektriska och mekaniska
storheter är naturkonstanten Plancks konstant1.
Problematiken med detta samband är att Plancks konstant i praktiken
1Plancks konstant har en relation till SI-systemet där den påträffas i kvantmekaniska
ekvationer och kan betraktas som en omvandlingsfaktor mellan frekvens och energi

2



inte har ett fast värde. Den huvudsakliga uppgiften med forskningsarbetet
är fixering av denna, likt ljushastigheten fixerats för den nya
meterdefinitionen beskrivet ovan.

Den grundläggande funktionen hos en Watt-balansvåg förklaras enklast
genom en jämförelse med en vanlig balansvåg. Hos den vanliga
balansvågen motverkas tyngden från en okänd massa på ena sidan av
vågen genom att kända massor placeras på motsatt sida, tills dess att ett
balanserat läge uppnås. En Watt-balansvåg uppnår istället denna balans
genom att tyngden, som massan ger upphov till, motverkas av en
uppåtriktad elektromagnetisk kraft.

En av de operativa Watt-balansvågarna finns belägen på National
Institute of Standards and Technology (NIST) i USA och de har de
arbetat med tekniken sedan år 1980. För att på ett överskådligt och
lättbegripligt sätt demonstrera konceptet bakom Watt-balansvågen har
NIST konstruerat en förenklad modell i LEGO. Grundfunktionen hos
denna LEGO-modell bygger på samma principer som den riktiga, men
den fullskaliga tekniken som tar sig ner på kvantfysisk nivå är inte
implementerad. LEGO-modellens nivå på mätningar går inte att jämföra
med den riktiga Watt-balansvågen, men den har ändå förmågan att väga
mindre massor med en osäkerhet på cirka 1%. I en artikel beskriver Chao
et al. funktionerna och teorin bakom både den riktiga Watt-balansvågen
respektive LEGO-modellen [5]. Det finns en komplett inventarielista
bifogad över alla LEGO-detaljer och komponenter som använts vid
tillverkning, samt att mjukvaran de skrivit för att använda vågen finns
tillgänglig för alla som skulle vilja rekonstruera den.

Sverige är inte direkt delaktiga i det globala forskningsarbetet kring
omdefinitionen, men på SP i Borås, vill de ändå kunna förmedla
kunskapen kring Watt-balansvågen och ge en förståelse för vad den nya
definitionen av kilogrammet innebär. Genom att rekonstruera den
LEGO-modell som ursprungligen tillverkats på NIST ges möjligheten att
på ett enkelt och pedagogiskt sätt demonstrera de principer som ligger till
grund för Watt-balansvågen.

Projektet med LEGO-modellen hos SP påbörjades i ett tidigare
examensarbete av Weibull och Persson, som sammanfattade sina resultat i
en rapport [6]. Inledningsvis granskades denna rapport för att ge en bild
över var projektet befann sig och potentiella felorsaker. Deras resultat
antydde att vågen visade ett systematiskt fel på 15-20% mer än massan på
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testvikterna. Några av deras teorier över vad som kan ha orsakat detta
mätfel var att varierande ljussättning i rummet hade en inverkan på
kalibreringsmomentet och att neodymmagneterna som användes hade för
svag fältstyrka. De härledde också ett problem vid mätning av lättare
vikter till någon form av tröghet i vågen, som begränsade dess
rörelsemöjligheter. Dessa punkter togs i beaktning under arbetet.

1.2 Syfte och mål

Den specifika uppgift som beskrivs i denna rapport är felsökning av den
befintliga LEGO-modellen och vilka åtgärder som tagits för att reducera
mätfelen.

Målet är att identifiera felorsaken och reducera LEGO-modellens
systematiska mätfel. Utöver detta skall ett utbildningsdokument
sammanställas, som skall göra det möjligt för en användare att utföra en
fullständig kalibrering och mätning.

Arbetet har inte innefattat några försök att förbättra LEGO-modellen
genom förändringar av dess grundläggande konstruktion gentemot den
ursprungliga versionen framtagen av NIST.

SP lade fram ett önskemål om att de ville ha ett andra exemplar av
LEGO-modellen, dels för att kunna ha en permanent utställd i deras
reception och använda den andra vid utställningar och presentationer.

Det finns inga specifika instruktioner för hur LEGO-modellen används
rent praktiskt i artikeln av Chao et al.[5]. Genom att inledningsvis
återskapa de mätresultat som Weibull och Persson uppnått påvisas att en
tillräcklig kunskap i användandet av vågen inhämtats. Dessa mätresultat
ger också en referenspunkt som visar vad kommande vidtagna åtgärder får
för effekt på systemet.

Vid projektets avslut skall SP ha ett fullt funktionellt demonstrativt
verktyg som kan användas för att på ett pedagogiskt och överskådligt sätt
tillgodose allmänheten med kunskap om SI-systemets kommande
utveckling och metodiken bakom omdefinitionen av kilogrammet med
Watt-balansvågen.
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2 Teori

2.1 Watt-balansvågen

Watt-balansvågen jämför mekanisk och elektrisk effekt, där principerna
grundar sig på att tyngden från en okänd massa motverkas av en
elektromagnetisk kraft som är spårbar till Plancks konstant. Processen
utförs i två steg, kallade Velocity Mode och Force Mode, som tillsammans
ger ett uttryck för denna jämförelse mellan mekanisk och elektrisk effekt
och samtidigt banar väg för den sökta kopplingen till Plancks konstant h.

Velocity Mode bygger på Faradays induktionslag [7] där det över en spole
med längden L, som förflyttas med en hastighet v genom ett magnetfält
B, induceras en spänning U enligt

U = BLv. (1)

För Watt-balansvågen på NIST utförs detta genom att en motor sätter en
spole i en sinusformad pendelrörelse i ett radiellt magnetfält, inducerar en
spänningen över spolen. Hastigheten hos spolen beräknas utifrån
tidsderivatan för pendelrörelsen genom en metod kallad interferometri,
som ger spolens position i höjd med mycket hög noggrannhet. Alternativa
metoder har testats hos andra exemplar av Watt-balansvågen [8].

Figur 1 visar hur Velocity Mode hos LEGO-modellen utförs genom att en
av spolarna matas med en sinusformad spänning, vilket sätter
balansarmen i en vertikalt pendlande rörelse. En mätbar spänning U
induceras då i den andra spolen, till följd av dess rörelse med hastigheten
v kring magnetfältet.

Figur 1: Principen bakom LEGO-modellens Velocity Mode där balansarmen sätts i en pendlande
rörelse genom att en sinusformad spänning matas i den ena spolen (höger). Den andra spolen
(vänster) med längden L rör sig med en hastighet v genom ett magnetfält B och en mätbar
spänning U induceras
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Hastigheten beräknas genom att periodtiden för sinuskurvan och spolens
förflyttning i höjd är kända. Syftet med momentet är att mäta
fluxintegralen BL, vilken kan betraktas som magnetfältets styrka i
relation till spolens karaktäristik och bestäms som förhållandet mellan den
inducerade spänningen och hastigheten hos spolen enligt

U = BLv =⇒ BL = U

v
. (2)

Force Mode baseras på Lorentzkraften [7] där tyngden från en massa m
med gällande tyngdacceleration g, motverkas av en uppåtriktad
elektromagnetisk kraft F, som genereras av en spole matad med strömmen
I placerad i ett magnetfält B enligt

F = BLI = mg. (3)

Force Mode är den funktion som används vid massvägning och
uppmätning av Plancks konstant och kan jämföras med en vanlig
balansvåg. För den vanliga balansvågen gäller att en okänd massa placeras
på ena sidan och kända massor på den andra sidan tills balans uppnås.
Hos Watt-balansvågen såväl som hos LEGO-modellen motverkas istället
den tyngd, som den okända massan ger upphov till, med en mätbar
elektromagnetisk kraft. Denna elektromagnetiska kraft skapas genom att
en ström som matas genom aktuell spole genererar ett magnetfält, som i
sin tur samverkar med det permanenta magnetfältet. Den vertikala
positionen på spolen kan genom justering av storleken på strömmen styras
och det balanserade tillståndet uppnås. I figur 2 illustreras Force Mode
utifrån LEGO-modellens konstruktion.

Figur 2: Illustration över funktionen Force Mode där en massa m, som är placerad på vågskålen,
ger upphov till en tyngd Fm. En lika stor uppåtriktad elektromagnetisk kraft Fe genereras från
att en reglerad ström I matas genom en spole med längden l som är placerad i ett magnetfält
B och ballansläget uppnås.
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Eftersom faktorn BL refererar till samma spole och samma flödestäthet i
både ekvation (1) och (3) kan denna elimineras och uttrycken kombineras.

F = UI

v
. (4)

I (3) syns det dessutom att den elektromagnetiska kraften F också kan
skrivas som mg då den är lika stor som massans tyngd.

mg = UI

v
. (5)

Nedan visas det slutgiltiga uttryck som relaterar elektrisk effekt med
mekanisk effekt och vidare hur massan beräknas som

mgv = UI ⇐⇒ m = UI

gv
, (6)

där I är den ström som spolen matas med då vågen är i balansläge och g
är tyngdacceleration för den geografiska position där mätningen utförs.
Förhållandet mellan spänningen U och hastigheten v kommer från det
tidigare utförda Velocity Mode-momentet.

För att koppla detta uttryck till Plancks konstant h och samtidigt kunna
uppnå den nivå av precision som önskas av en riktig Watt-balansvåg
tillämpas två kvantfysikaliska effekter; ”Josephson effekten” och ”Kvant
Hall effekten”. Enkelt förklarat ger dessa två effekter möjligheten att
generera en spänning och resistans med en väldigt låg osäkerhet.

Josephson effekten [9], kan uppstå när två supraledande material är
avskilda av ett tunt lager icke ledande material. Då denna barriär,
bestrålas av ett elektromagnetiskt fält med frekvensen f kan effekten
förklaras som att en ström tvingas genom barriären och en spänning över
denna uppstår enligt

U = h

2ef ≡ K−1
J f, (7)

där kvoten KJ=2e/h kallas Josephson-konstanten.

Spänningen som uppstår över en enskild barriär är typiskt inte mer än
cirka 50µV. Hos Watt-balansvågen på NIST används därför en integrerad
krets med ca 250 000 av dessa barriärer, som tillsammans kan generera en
spänning på 10V med en osäkerhet på 1 nV.
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Enligt den klassiska Hall effekten erhålls en spänning UH vinkelrätt mot
strömmen då en ledare sänks ner i ett magnetfält. Kvant Hall
effekten [10], är ett specialfall av denna effekt och uppstår när ledaren kan
ses som tvådimensionell och dess temperatur är mycket låg. I detta fall är
förhållandet mellan konduktivitet och magnetfältet kvantiserad, vilket
resulterar i ett kvantiserat förhållande mellan den vinkelräta spänningen
och strömmen, RH kallad Hall resistansen. Detta förhållande kan
beskrivas av

RH = UH

I
= 1h
ie2 ≡

1
i
RK , (8)

där kvoten RK=h/e2 benämns som von Klitzing-konstanten.

Dessa två kvantfysikaliska effekter används i ekvation (6) för mätning av
den elektriska effekten P = UI, där strömmen ersätts av spänningsfallet
UR över en resistans enligt P =UUR/R. Eftersom båda spänningarna är
uppmätta utifrån Josephsonstandard och motståndet är jämfört med en
kalibrerad Kvant Hall-resistor, kan dessa istället utryckas i
Josephson-konstanten, frekvens och von Klitzing-konstanten enligt

P = UUR

R
= Cf1f2

h

2e
h

2e
e2

h
= Cf1f2

4 h, (9)

där C är en konstant för antalet använda Josephson-barriärer. Genom att
ersätta effekttermen UI i ekvation (6) med (9) ges två uttryck

h = 4
Cf1f2

mgv ⇐⇒ m = Cf1f2

4
h

gv
, (10)

där det första kommer användas för att mäta upp Plancks konstant h
utifrån en känd massa m, fram till dess att omdefinitionen är slutförd.
Efter 2018, då denna beräknas vara klar, kommer den andra användas för
att väga en massa utifrån ett fixerat värde på Planks konstant.

För LEGO-modellens approximation av Plancks konstant h används det
uppmätta värdet på fluxintegralen BL från Velocity Mode och en
ytterligare mätning av BL som görs i Force Mode. Denna baseras på
Lorentzkraften [7] och utförs med ekvation (2), enligt

F = BLI = mg =⇒ BL = mg

I
, (11)

där m utgörs av en känd testmassa, I är den matade strömmen i spolen
vid balansläge och g är tyngdaccelerationen. För de flesta mätningar som
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görs används SI-enheter, men från år 1990 har det använts ett annat system
med så kallade konventionella enheter vid elektriska mätningar. I samband
med dessa enheter finns det ett fixerat värde på Plancks konstant kallat den
konventionella Plancks konstant h90. Denna bestämdes utifrån dess relation
till konventionella Josephsonkonstanten KJ-90 och von Klitzing konstanten
RK-90 och har per definition ett värde på

h90 ≡
4

K2
J−90RK−90

= 6.626068854...× 10−34Js. (12)

Som nämnt tidigare är Plancks konstant dock inte fixerad när den
förknippas med SI-enheter. Men genom att jämföra en elektrisk effekt i
konventionella enheter med en mekanisk effekt i SI-enheter är det möjligt
att approximera ett värde på denna. Från ekvation (6) kan man beskriva
detta som

UI = mgv =⇒ {UI}90W90 = {mgv}SIWSI , (13)
där {UI}90 representerar den elektriska och {mgv}SI den mekaniska
effekten. Kopplingen mellan ovanstående ekvation och Plancks konstant
kan uttryckas följande

{mgv}SI

{UI}90
= W90

WSI

= h

h90
=⇒ h = h90

{mgv}SI

{UI}90
. (14)

För LEGO-modellen används förhållandet på det uppmätta värdet hos
fluxintegralen BL kopplat till mekaniska storheter med Velocity Mode och
elektriska storheter med Force Mode för att ge det approximerade värdet
på Plancks konstant enligt

{mgv}SI

{UI}90
= (BL)F

(BL)V

= h

h90
=⇒ h = h90

{mgv}SI

{UI}90
. (15)

2.2 Mätosäkerhet och statistik

Vid utförandet av en mätning ges information om en viss egenskap hos ett
objekt, som exempelvis kan vara hur långt, tungt eller varmt objektet är.
En mätning sätter ett värde på denna egenskap, men oavsett hur noggrant
mätningen har utförts så är värdet sällan exakt. Alla mätningar har en viss
osäkerhet som kan bero på en mängd olika saker. En orsak kan vara att det
valda mätinstrumentet inte visar helt korrekt, en annan att mätningen i
sig själv förändrar förutsättningarna för det som önskas mätas. Exempelvis
skulle temperaturen hos en termometer kunna förändra temperaturen hos
objektet den är tänkt att mäta vid kontakt och på så vis ge upphov till en
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osäkerhet. Begreppet mätosäkerhet [11, 12] är ett kvalitetsmått som anger
hur stor avvikelsen i mätningen är i förhållande till det faktiska värdet. Den
presenteras i två delar där den första består av ett intervall inom vilket det
riktiga värdet bör finnas och den andra är en konfidensnivå representerad
av en täckningsfaktor k som beskriver med hur stor säkerhet värdet faktiskt
finns inom detta intervall. Täckningsfaktorn har ett värde (k = 1, 2, 3..) som
motsvarar en viss konfidensnivå (även kallad täckningsgrad) där den mest
vanliga är k = 2 för täckningsgraden 95%. Vad som sägs med detta mått
är att det faktiska värdet på ett objekts egenskap till 95% säkerhet ligger
inom det beräknade alternativt estimerade intervallet kring det uppmätta
värdet.

2.2.1 Grubbs test

Syftet med Grubbs test [13] är att identifiera om mätdata innehåller värden
som avviker markant från standardavvikelsen σ, så kallade outliers. Efter
att värdet med störst avvikelse identifierats beräknas en misstänkt outlier
Z enligt

Z = |value−mean|
σ

. (16)

För att verifiera om Z kan klassas som en outlier finns en tabell tillhörande
testet [13] där Z jämförs med ett värde baserat på antalet mätningar i datat
n. Är beräknat Z större än avläst värde Zn från tabellen är det avvikande
värdet bekräftat som en outlier och kan exkluderas från mätserien.
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3 Experimentuppställning
När NIST designade den ursprungliga LEGO-modellen valde de att
efterlikna utseendet hos en vanlig balansvåg då detta ger en pedagogisk
bild över hur en elektromagnetisk kraft kan motverka tyngden från en
massa. Modellen är uteslutande uppbyggd av ett flertal olika block- och
tekniklegodetaljer, där en komplett inventarielista över typ och antal finns
bifogad i artikeln skriven av Chao et.al [5].

I figur 3 visas den rekonstruerade LEGO-modellen där pivotpunkten
består av en T-bricka monterad på vardera sidan av balansarmen, som i
sin tur ligger vilandes på två släta ytor i centrum av stommen. Kring
T-brickorna sitter två par kulleder centrerade över V-formade
försänkningar, vars uppgift är att begränsa balansarmens
rörelsemöjligheter. Likt en vanlig balansvåg hänger det en vågskål i
balansarmens respektive ända, vilka är upphängda i universalleder för
optimal rörlighet. Utöver denna grundstruktur hänger det en elektrisk
spole under vardera vågskål vars uppgift är att samverka med ett radiellt
magnetfält skapat av två motriktade neodymmagneter. Magnetparen
sitter fastskruvade på en gängad mässingsstav som i sin tur är försänkt i
en stödplatta av aluminium. Valen av material för denna uppsättning
grundades på dess oförmåga att påverka det omslutande magnetfältet.

Figur 3: Bilden illustrerar LEGO-modellen (a) med en vågskål på vardera sidan. Den förstorade
bilden b) visar hur en av balansarmens T-brickor står på en slät yta i toppen av stommen och
dess kulleder som skall begränsa balansarmens rörelse.
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I figur 4 visas hur de motriktade magneternas flöden styrs om och skapar
ett radiellt utåtriktat fält. Den illustrerar också en tvärsnittsbild av en spole
och hur denna är positionerad i centrum mellan magneterna.

Figur 4: Det magnetiska flödet från två motriktade neodymmagneter styrs om och skapar
ett radiellt, utåtriktat fält i centrum (a). I (b) visas ett tvärsnitt av spolröret och spolens
positionering i centrum mellan magneterna.

På balansarmen och ner längs stommen sitter det också ett antal
legodetaljer utplacerade för att på ett enkelt sätt kunna fixera
kabeldragningen till dess elektriska komponenter.
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3.1 Elektronik och mjukvara

Elektroniken hos LEGO-modellen styrs av de två externa enheterna
Phidget 1002 0 [14, 15] och LabJack U6 [16], som båda ansluts till en
dator med USB. Phidget 1002 0 står för den variabla inspänningen i
kretsen och LabJack är en datorinsamlingsenhet som utför
spänningsmätningar och efter A/D-konvertering skickar dessa värden till
mjukvaran. LEGO-modellen är dessutom utrustad med en punktlaser,
som används vid ett kalibreringsmoment, samt en linjelaser och en
fotodiod vars kombinerade syfte är att indikera balansarmens position.

Figur 5: Här illustreras konstruktionen över de fyra olika grenarna i kretsen. Via ett 2-polsrelä
styrs vilken av spolkretsarna som matas från Phidget och dess anslutningar till Labjack (överst)
och hur de två lasrarna, samt fotodioden matas (underst).

Kretsen är uppdelad i två sektioner illustrerat i figur 5. Den ena består av
två likvärdiga grenar som ansluter spole A och spole B till Phidgets
analoga utgångar AO1 och AO2 via ett 2-polsrelä, vars funktion är att
styra vilken spolkrets som är aktiv. Vardera grenen är också kopplad till
fyra ingångar på LabJack, AI2-3 - AI6-7 för spänningsmätningar över
respektive kretsars 56Ωresistor och AI4-5 - AI8-9 för spänningsmätningar i
de båda spolarna.

Den andra sektionen utgörs av en gren där LabJack från AI+5V matar
linje- och punktlasern med en likspänning, som via en spänningsregulator
LM317 justeras från 5-3V. Till höger i figuren illustreras också matningen
av fotodioden från utgång AO4 på Phidget, samt mätning av genererad
spänning från denna via LabJacks ingång AI0.
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Mjukvaran som styr vågen vid användande är framtagen av NIST och
finns tillgänglig att ladda ner [17] för alla som vill försöka rekonstruera
deras modell. Gränssnittet är grafiskt programmerat i Labview, vilket gör
det möjligt att följa händelseförloppet för de olika processerna i
blockscheman. Enskilda användargränssnitt för de olika verktyg och
funktioner finns i utbildningsmaterialet.

Mjukvaran har ett integrerat PID-regleringssystem med justerbara
PID-inställningar, som är den styrande faktorn i alla LEGO-modellens
funktioner. Det eftersträvade värdet är ett teoretiskt positionsvärde i
enheten mm för den valda spolens höjd. I praktiken beräknas spolhöjden
utifrån en fotodiodsspänning som varierar beroende på balansarmens läge.
I figur 6 illustreras ett flödesschema över hur PID-regulatorn styr
LEGO-modellens balansarm genom att reglera matningsspänningen från
Phidget, utifrån LabJacks mätning av fotodiodsspänningen.

Figur 6: Insignalen till systemet består av önskad position hos den använda spolen skapad av
mjukvarans integrerade signalgenerator. PID-regulatorn styr balansarmen genom att mata olika
mängd ström till spolkretsarna från Phidget. Från Labjacks uppmätta värden på den genererade
spänningen från fotodioden utförs en beräkning av spolens höjdposition i mjukvaran och felet
justeras av PID-regulatorn.

Det eftersträvade värdet har olika karaktär beroende på vilken funktion
som utförs. Exempelvis är det under Velocity Mode en sinusformad
pendelrörelse av förflyttning över tid och i Force Mode söker systemet
efter det ursprungliga balansläget. Dessa exempel illustreras i figur 7 som
två positionsgrafer från mjukvaran där den röda streckade kurvan
representerar det önskade positionsvärdet från signalgeneratorn och den
blåa visar spolens höjd i praktiken. Det verkliga positionsvärdet på spolen
är relativt balansläget ”0.00” och via kalibreringsmomentet, direkt
kopplat till den genererade spänningen som uppstår i fotodioden vid olika
mängd belysning.
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Figur 7: För båda illustrationerna gäller att den röda streckade kurvan representerar
signalgeneratorns önskade positionsvärde för spolens höjd i millimeter och den blå visar
spolens position i praktiken. I a) visas det hur PID-regulatorn följer den önskade sinusformade
positionskurvan under en Velocity Mode, vilket i sin tur genererar den tänkta pendelrörelsen
hos balansarmen. b) illustrerar hur PID-regulatorn strävar efter att nå balansläget efter att en
massa lagts på.

3.1.1 Alternativa komponenter

Valet av att använda enheterna Labjack U6 och Phidget 1002 0, för
systemets matning och spänningsmätningar, är den lösning som NIST
tagit fram. Då komponenterna köpts in under det föregående
examensarbetet med LEGO-modellen användes dessa fortsättningsvis,
men ur en ekonomisk synvinkel är det en dyr lösning. Baserat på
uppkopplingen hade en Arduino Due [18] eventuellt kunnat ersätta båda
enheterna då den har två DAC-utgångar (för variabel matning av
spolkretsarna), ett tillräckligt antal ADC-ingångar (för önskade
spänningsmätningar), samt tillgång till både 5V och 3,3V DC-matning till
lasrar. Totalsumman för en Labjack U6 och Phidget 1002 0 är ca
3300SEK medans en Arduino Due kan köpas för 350SEK, vilket utgör ca
en tiondel av kostnaden. Prestandamässigt så är den maximala ström
Arduinon kan leverar på DAC-utgångarna avsevärt lägre än den för
Phidget (3 mA jämfört med Phidgets 20 mA), vilket hade reducerat
storleken på massorna som kunnat vägas betydligt. Hur stor förlust valet
av en Arduino hade inneburit med avseende på noggrannhet är svårt att
säga. Skillnaden i upplösning på ADC-ingångarna hade försämrat
spänningsmätningarna men skulle LEGO-modellen konstruerats med en
lägre budget och mindre betoning på kvalitén i mätresultat hade den
kunnat vara ett alternativ.
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3.2 Kalibrering

Syftet med kalibreringsmomentet är att ge en relation mellan balansarmens
position och spänningsutslaget uppmätt från en fotodiod. Figur 8 illustrerar
hur en laserpekare, placerad upptill på balansarmen, riktas mot en linjal
som sitter vertikalt monterad på en vägg. Den visar också hur en linjelaser
monterad i höjd med balansarmens underkant belyser fotodioden. Mängden
ljus från linjelasern som träffar fotodioden varierar beroende på i vilket läge
balansarmen befinner sig.

Figur 8: I bilden visas hur punktlasern, som monterats upptill på LEGO-modellen, lyser på
väggen vid en vertikalt upphängd linjal. I höjd med balansarmens nedre kant syns fotodioden
som blir belyst av linjelasern och hur balansarmens position i olika grad kommer att täcka
linjelasern.

Under kalibreringen styrs balansarmen automatiskt till ett antal
förutbestämda positioner, där den första utgör balansläget Z0. Vid varje
position görs en manuell avläsning över laserpekarens position på linjalen
och genom ett trigonometriskt samband, som beskrivs i figur 9, bestäms
spolens höjdposition ZS i förhållande till balansläget. Beräkningarna görs
utifrån ett uppmätt avstånd till väggen l, radien r från pivotpunkten till
vågskålens fästpunkt och höjdförändringen gentemot balansläget hos
laserpunkten ∆ZPL på linjalen. Denna höjd hos spolen ZS knyts till det
spänningsvärde som i samma position uppmätts från fotodioden.
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Figur 9: I figuren visas det trigonometriska sambandet som används för att bestämma spolens
höjd Zs i förhållande till laserpunktens höjdskillnad ∆ZPL. l är det uppmätta avståndet från vägg
till pivotpunkt (blå) och r är radien från pivotpunkt till vågskålens fästpunkt. θ är balansarmens
vinkel relativt balansläget.

Utifrån de höjdpositioner hos spolen och deras relation till fotodiodens
spänning, som erhållits enligt ovan, beräknar programmet den linje som
bäst representerar mätpunkterna. Med denna räta linjes ekvation styr
mjukvaran spolen till en önskad höjdposition som en funktion av uppmätt
fotodiodsspänning under samtliga kommande moment.
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4 Metod

4.1 Felsökning

För utförandet av felsökningsmomentet valdes en vetenskaplig metod.
Inom forskning används den vetenskapliga metoden [19] för att svara på
frågor samt skapa förståelse och kunskap. Den vetenskapliga metoden kan
ses som ett verktyg för att studera olika fenomen genom reproducerbara
tester och verifierbara bevis. Det är inte bara inom forskning som metoden
tillämpas, men även i andra områden som utbildning, felsökning och etc.

Metoden utförs i stegen som illustreras i figur 10, där en frågeställning
definieras baserat på en observation. Efter insamling av relevant fakta
kring frågeställningen skapas en hypotes som systematiskt testas av olika
experiment. Från en analys av resultaten dras slutsatser om hypotesen var
korrekt och resultaten dokumenteras. I fallet att hypotesen motbevisas
upprepas processen utifrån en ny hypotes. Det är en generell metod som
lämpar sig väl till alla typer av problemlösning och dessa steg kan skilja
sig beroende på omfattningen hos ett projekt.

Figur 10: Illustration av ett flödesschema över de olika stegen som tillämpas i den vetenskapliga
metoden. Efter att ett problem observerats formuleras en frågeställning och relevant information
kring problemet inhämtas. En hypotes över felorsaken testas med ett lämpligt experiment och
resultatet analyseras för att bekräfta om hypotesen var korrekt. Dokumentation av resultaten
görs oavsett utfallet, men bevisas hypotesen felaktig arbetas en ny fram följt av nya experiment.

En alternativ metod för felsökning är trial and error [20], där lösningen
på ett problem tas fram enbart genom omfattande testning. Metoden avser
bara att hitta en lösning på problemet utan förståelse för felorsaken, vilket
är bristfälligt ur ett vetenskapligt perspektiv.

4.1.1 Initialt test av LEGO-modellens funktionalitet

Vid inledningen av projektet gjordes en initial testkörning av
LEGO-modellens funktionalitet med avsikt att återskapa tidigare
mätresultat. Under Velocity mode var den genererade pendeln hos
balansarmen tänkt att röra sig med en amplitud på 2mm, istället
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pendlade balansarmen mellan vågens mekaniska ändlägen. Utöver detta
avtog pendeln successivt över en period på 24 sekunder för att slutligen
stanna i det ena ändläget. Hypotesen efter denna observation var att en
läckström i en av spolarna gav upphov till en konstant elektromagnetisk
kraft som över tid tog ut pendelrörelsen. Problemet felsöktes genom att ta
bort neodymmagneterna under den spole i vilken en spänning skulle
induceras och med multimeter mättes spänningen över denna. Då
magneterna hade avlägsnats och det inte längre fanns någon möjlighet till
induktion skulle inte heller spänningsmätningarna ge något utslag. Under
framtagandet av referensresultaten genomfördes en kalibrering och
vägningar av tre referensvikter. Kalibreringen utfördes iterativt i tre
omgångar i belyst rum. Fluxintegralen B mättes med en enkel
uppsättning av de oklassade magneterna på både sida A och B av vågen.
Approximationsmätningen av Plancks konstant gjordes med en känd
testmassa på 2g och för vägningsmomentet användes de tre testmassorna
2g, 1g, 0,5g. Vägningarna utfördes på A-sidans vågskål.

4.1.2 Felsökning av mekanisk konstruktion och kablage

Vid felsökningen av LEGO-modellens fysiska konstruktion användes en
CAD-ritning över originalets sammansättning från NIST, för att granska
om uppbyggnaden var korrekt. Ritningen finns tillsammans med
mjukvaran tillgänglig för allmänheten att ladda ner [17].

För alla kablar kontrollerades att de var korrekt anslutna, genom en
jämförelse med bifogat kopplingsschema i artikeln [5], samt att deras
fysiska skick och alla lödningar inspekterades. Det uppmärksammades en
avvikelse i hur de olika komponenterna var anslutna till ingångarna på
LabJack, som inte överensstämde med originalet från NIST. Från denna
skillnad i uppkoppling härleddes ett problem som tagits upp i Weibull och
Perssons rapport [6]. De påstod att LabJack hade ett begränsat
mätomfång på ±1V, vilket hade lett till begränsade möjligheterna för hur
stora massor som kunde vägas. Datablad tillhörande LabJack [16]
studerades för att verifiera problemet.

4.1.3 Felsökning kring kalibreringsmomentet

Då ett av momenten under kalibreringen går ut på att en fotodiod blir
belyst av en linjelaser i olika grad, beroende på balansarmens position,
antas processen vara ljuskänslig. Fotodiodens utspänning presenteras som
ett femdecimalers tal där värdet vid balansläge ligger på ca 0,07. . . V, men
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det har observerats att de tre återstående decimalerna varierar trots att
balansarmen inte är i rörelse. Tester då kalibreringar utförs både med
vanlig ljussättning och i mörklagt rum, samt ett kompletterande test där
belysningen förändras under en pågående kalibrering, kan visa hur
ljusförhållanden påverkar kalibreringsresultaten.

En annan viktig aspekt är att vågen står placerad på en plan yta.
Tillverkning av en skiva med fyra ställbara ben som LEGO-modellen kan
placeras på, samt att denna kompletterats med vattenpass, skulle ge goda
förutsättningar till att uppnå detta. Ett vattenpass monterades dessutom
bredvid punktlasern för kontroll av det mekaniska balansläget, samt att
detta skulle ge en indikation på osymmetri hos balansarmen.

4.1.4 Teoretisk felsökning av ekvation för massberäkning

Vid en vägning med LEGO-modellen beräknas massan enligt ekvation (6)
,vilket ger tre olika faktorer; ström, tyngdacceleration och fluxintegralen
BL som kan påverka mätresultatet.

Från ekvation (6) ges att tyngdaccelerationen g är omvänt proportionellt
mot den beräknade massan. Grundinställningen för g i mjukvaran
överensstämmer med det gällande för NIST geografiska position, men är
justerbar. På SP mäts tyngdaccelerationen upp regelbundet och
parametern uppdaterades med det senast uppmätta värdet.

Den matade strömmen till spolarna beräknas från en känd
matningsspänning över en känd resistans enligt Ohms lag. Spänningen är
uppmätt av LabJack och värdet på vald resistans skrivs som en global
variabel i en konfigurationsfil. I grundinställningarna är värdet på denna
resistans satt till 50Ω men i aktuellt fall ligger den matade spänningen
över en 56Ω resistor. I teorin ger denna avvikelse upphov till att
programmet beräknar massan med en felaktigt framtagen ström, vilket i
sin tur skulle generera ett systematiskt mätfel. För att eliminera
resistansen som felkälla gjordes en 4-trådsmätning [21] med digital
multimeter (DMM) av aktuella resistorer, i spolkrets A och B, med tre
decimalers noggrannhet. Med metoden undviks ledningsresistansen i
kablar vid mätningen, där resistansen fås från spänningsfallet över och
strömmen genom resistorn. Vid mätningen togs även hänsyn till en
eventuell ökning av resistansen från värmeutveckling över tid genom att
resistorerna motionerades2 över en period på 2 timmar.
2Resistorerna belastades med en ström över en längre tid innan resistansen mätts upp.
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För den sista avgörande faktorn BL, som efter uppmätning med Velocity
Mode betraktas som en konstant, observerades en avvikelse vid
massvägningar avskilda från varandra genom att systemet kalibrerats om
och då ändrats. Upptäckten var att för samma testmassa kunde en lika
stor elektromagnetisk kraft genereras från en varierande storlek på ström.
Genom att läsa av laserpekarens position på linjalen vid massvägningar
kunde det bekräftas att vågen alltid gick till det ämnade balansläget,
vilket påvisade att den genererade kraften var oförändrad. Force Mode
tillämpar ekvationen(3) för Lorentzkraften [7] där den elektromagnetiska
kraften F skall motverka massans tyngd mg genom att en ström I matas
genom spolen. Fenomenet är orimligt om värdet på BL är konstant och
iakttagelsen tydde på att detta varierade mellan de olika mätningarna.
För att undersöka uppmätningen av BL utfördes två tester. Det ena gick
ut på att testa hur mycket värdet på den inducerade spänningen
påverkades av magneternas centrering i spolrören och utfördes genom att
magnetställningarna för hand flyttades horisontellt under en Velocity
Mode samtidigt som uppmätt spänning noterades. Den andra innefattade
att mäta BL med olika offset på den matade sinusspänningen, vilket i
praktiken innebär en förflyttning av spolens pendelrörelse i höjdled.
Avsikten var att verifiera om värdet på BL som erhålls varierar i olika
områden av spolen, vilket kunde antyda en osymmetri hos de befintliga
spolarna. I figur 11 visas en spoles höjdposition i relation till det radiella
magnetfältet B för tre exempel på offsetvärden och hur intervallet för
respektive pendelrörelse innefattar olika områden av spolen. Testet
utfördes på båda spolarna med referensvikten 2g.

Figur 11: Figuren visar en spoles höjdposition i relation till det radiella magnetfältet B vid tre
olika offset-värden, där a) är positivt och c) är negativt relativt b) där offset är 0. I illustrationen
syns också hur intervallet för pendeln under Velocity mode sker i olika sektioner av spolen, vid
varierande offset.
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4.1.5 Tillverkning av nya spolar och magnetuppgradering

Från antydan till osymmetri hos de befintliga spolarna i kombination med
att dessa var lindade med ett lågt antal varv, vilket begränsar storleken
på massor som går att väga, togs beslutet att tillverka nya. Materialvalet
blev PVC-rör av anledningen att det finns en kompletterande detalj kallad
”huv”, som om monterad i rörets ände ger en naturlig avskärmning för
lindningarna. Spolrören kapades och bearbetades med fil tills de uppnådde
en önskad längd, där 8mm av röret befann sig utanför huven efter att denna
blivit monterad. Denna bredd av arean ämnad för spollindningarna är ca
hälften av den hos de befintliga spolarna och valdes för att göra spolen mer
kompakt och ge spolen en bättre centrering i det radiella magnetfältet. Figur
12 illustrerar hur spolrören limmats fast i huven och hur denna avgränsar
lindningsarean, samt hur ett monteringshål för upphängningen borrats i
toppen.

Figur 12: Illustration över hur spolrör limmats inuti PVC-huven. I toppen visas hur ett hål
borrats för upphängningen och nertill i bilden syns hur PVC-huven ger en avgränsande kant
gentemot den tänkta lindningsytan.
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Vid lindningsprocessen, illustrerad i figur 13, monterades rördetaljen på en
borrmaskin. För att avgränsa lindningsarean i motsatt ände användes en
fristående huv monterad på ett smalare rör som försänktes i rördetaljen.
Över koppartråden träddes ett avskalat kabelhölje, som användes för att
med högre precision kunna styra tråden längs lindningsytan och för att
trådrullen skulle kunna rotera fritt hängdes denna upp i ett skruvstäd.
Lindningarna gjordes i omgångar av hundra stycken, där varje lager
fixerades med spraylim till ett totalt antal av ca 1500st lindningar.

Figur 13: I figuren visas hur detaljen med spolrör och huv monterats på en borrmaskin
under lindningsprocessen. För att avgränsa lindningsytan i motsatt ände har en fristående huv
monterats på ett smalare rör som också sitter försänkt i detaljen. Ett kabelhölje har trätts
på koppartråden för att med en högre precision kunna styra tråden över lindningsytan under
processen, samt att trådrullen hängts upp i ett skruvstäd för att kunna rotera fritt.

För att kontrollera likvärdigheten i massa och elektrisk karaktäristik
utfördes en vägning och resistansmätning av båda spolarna.

I kombination med att nya spolar lindades testades också ett byte till de
större magneterna. Då storleken på fluxintegralen BL styrs av antalet
lindningar hos spolen och den aktuella fältstyrkan borde förändringarna
generera en ökning vid uppmätningen detta värde.
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4.1.6 Felsökning av mjukvara och positionsreglering

Reglersystemet har ansatta grundinställningar för PID-regulatorn, som är
framtagna av NIST och anpassade för systemet. Genom att laborera med
dessa parametrar, undersöktes om mätfelen kunde vara relaterade till ett
kvarstående fel i regleringen.

En iakttagelse som gjordes i mjukvarans positionsgraf var att kurvan som
representerar det faktiska positionsvärdet hos regleringen låg fördröjd i
förhållande till det eftersträvade värdet, samt att denna inte var slät.
Problemet antogs ligga i antingen samplingstiden eller upplösningen för
LabJacks mätningar och i enhetens datablad [16] framgick det att båda
dessa parametrar var justerbara. Samplingstiden kan med ett
parametervärde mellan 1-9 i mjukvaran sättas till 20µs, 50µs, 100µs,
200µs, 500µs, 1ms, 2ms, 5ms och 10ms och upplösningen är ställbar i en
skala 1-8, där ett parametervärde 1 motsvarar en upplösning på ca 16
bitar och 8 ca 19 bitar. För att verifiera om antagandet var korrekt
laborerades det med förändringar av de två ovan nämnda parametrarna i
mjukvaran och utseendet för positionsgrafer från de olika inställningarna
jämfördes. Ett test utfördes där samplingstiden sattes till 1ms och 5ms,
vid både maximal och minimal upplösning. Genom att kontrollera
laserpekarens rörelser vid en statisk position kunde också undersökas om
samplingstid och upplösning ger generella förbättringar i stabilitet hos
regleringen av balansarmen.

En annan observation som gjorts är att det uppmätta värdet på
fluxintegralen BL har varierat vid förändrad samplingstid. För att
undersöka om det systematiska mätfelet kan härledas till dessa
förändringar gjordes mätningar av BL vid olika samplingstider, följt av en
vägningsserie med fem mätningar. Utifrån att det i artikeln [5] framgår att
NIST använt 1ms, valdes att utföra testet vid 0,5ms, 1ms, 2ms och 5ms.
Vid vägningarna användes en referensvikt på 5g.

4.2 Statistiska mätningar

4.2.1 Rekommenderat mätområde för LEGO-modellen

Av rent praktiska skäl har LEGO-modellen vissa begränsningar i
omfattningen av massor som går att väga. Dimensionen på spolarna och
magneternas fältstyrka, i kombination med den högsta matningsström
som kan levereras ut från Phidget, sätter en maximal gräns för möjlig
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genererbar elektromagnetisk kraft och ger då en övre begränsning i massa
enligt

Fmax = BLImax = mmaxg =⇒ mmax = Imax

g
BL (17)

Att det finns en nedre gräns, där precision och noggrannhet inte längre
överensstämmer med resultat från högre områden, kan antas då modellen
är konstruerad i LEGO. För att bestämma ett rimligt mätområde, som
kan rekommenderas vid användandet av LEGO-modellen, utfördes en
mätserie där massor från 1g och uppåt testades. För varje massnivå, med
nivåskillnad på 1g, gjordes fem mätningar följt av att medelvärde och
procentuell avvikelse gentemot referensvikt beräknades. Vidare testades
även ett antal specialfall under ovan nämnda nivåer för att undersöka
utfallet mellan 0-1g. Testet utfördes efter bytet till de nya spolarna. Den
maximala massan LEGO-modellen klarat av vid användandet av de gamla
spolarna var 7g.

För att undersöka om utfallet skilde sig mellan mätserier utfördes två
kompletterande serier vid massnivåer 10g, 20g och 30g.

4.2.2 Korrektionsberäkning

Utifrån ovan nämnda mätserie för test av rekommenderat mätområde
utfördes också beräkningar av korrektion och standardavvikelse för varje
massnivå. Då vikterna som använts vid testet har en osäkerhet på ett par
skaldelar gånger en faktor 10-6g och LEGO-modellens resultat presenteras
med två decimalers noggrannhet i gram, försummades deras osäkerhet och
de betraktades som referensvikter vid en kalibrering. Korrektionen
beräknades för varje massnivå genom subtraktion av referensviktens värde
och medelvärdet från nivåns mätningar.

I kombination med korrektionsberäkningarna utfördes Grubbs test [13] för
att identifiera om mätningarna innehöll värden vars avvikelser skulle ge en
missvisande medelvärdesberäkning. Vid testet beräknades Z för alla fem
värden ur de mätserier innehållande en misstänkt outlier, för att sätta det
i perspektiv.

4.2.3 Test av LEGO-modellens repeterbarhet

För att undersöka LEGO-modellens repeterbarhet utformades ett test där
en serie av hundra mätningar skall utföras på respektive vågskål, med en 2
grams referensvikt. I resultaten presenteras en normalfördelningskurva som
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kan ge en indikation över om utfallet är normaldistribuerat. Testet skulle
också kunna verifiera om en uppgradering av spolarna haft någon effekt
på LEGO-modellens precision och noggrannhet. Utifrån standardavvikelsen
vid repeterbarhetstesterna kan spridningen beräknas, vilket i sin tur skulle
kunna ge en uppfattning om mätosäkerheten i de olika mätserierna.

4.2.4 Approximation av Plancks konstant

Vid approximationen av Plancks konstant utfördes en serie på 10 mätningar
med en referensvikt på 10g. Från resultaten beräknades dess medelvärde och
standardavvikelse.
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5 Resultat

5.1 Resultat från felsökningsmoment

Vid problemet med den inledande testkörningen av LEGO-modellens
funktionalitet uppmättes en spänning i spolen som var avskild från sina
neodymmagneter, vilket indikerade att det fanns en läckström i systemet.
Felkällan kunde härledas till ett kortslutande kabelbrott på kretskortet
och reparation av kabelbrottet eliminerade läckströmmen.

Nedanstående tabeller representerar referensresultat från mätningar
utförda under det inledande funktionstestet av LEGO-modellen.

Tabell 1: Mätresultat av fluxintegral BL för spole A och B under Velocity mode

BLa [V/ms] BLb [V/ms]
2,306974 2,190886

Tabell 2: Resultat från approximation av Plancks konstant

Testmassa [g] Mätresultat [Js] Mätfel [%]
2 5,99±0,02*10-34 9,6

Tabell 3: Resultat från massvägningar av tre olika referensvikter

Testmassa [g] Mätresultat [g] Mätfel [%]
0,5 0,6 20
1 1,15 15
2 2,32 16

Från tabellen kan ett mätfel på 16%, 15% och 20% över referensvikternas
massa avläsas, vilket överrensstämmer med de massvägningsresultat som
Weibull och Persson dokumenterat i sin rapport [6].

I resultaten för approximationen av Plancks konstant beräknas mätfelet
utifrån det senaste värdet uppmätt på NIST med den riktiga
Watt-balansvågen

hNIST = 6, 626068854. . . × 10−34Js (18)

där hNIST finns som ett referensvärde i mjukvaran. I Weibull och Perssons
rapport [6] framgår inte att några approximationsmätningar av Plancks
konstant har utförts.
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Ett fåtal mindre avvikelser påträffades vid granskningen av
LEGO-modellens sammansättning, men då de fanns symmetriskt på båda
sidor av vågen ansågs de inte ha någon betydande inverkan på balansen.
Vid kontroll med vattenpass uppmärksammades att de tre LEGO-plattor
varpå ställningen för balansarmen står lutade en aning, vilket skulle
kunna vara ett skäl till mekanisk obalans. Figur 14 illustrerar en
modifikation av det översta LEGO-lagret i vågens stomme, som gav bättre
stöd och genererade en minskad lutning hos de tre ovanpå monterade
plattorna. Resultatet verifierades med vattenpass.

Figur 14: Bilden illustrerar hur de tre legoplattorna var monterade i toppen av stommen från
början (överst) och hur lösningen modifierats för att genom mer kontakt ge dessa plattor ett
bättre stöd (underst)

Efter en inspektion av kablaget ifrågasattes dess hållbarhet utifrån
kvalitén på lödningarna, vilket också styrks av att ett flertal kabelbrott
har inträffat då LEGO-modellen och elektroniken förflyttats. Problemet
behandlades genom att koppla om all elektronik på en kopplingsplatta
med nya komponenter. Verifieringen på att allt blivit korrekt anslutet ger
förutsättningar att kunna konstruera ett kretskort, vilket skulle kunna
minimera mängden externt kablage och förbättra elektronikens hållbarhet
vid förflyttning. Det skulle samtidigt ge en förbättrad överblick.

Efter att ha studerat datablad [16] konstaterades det att LabJack har fyra
valbara mätområden på ±10V, ±1V, ±0,1V och ±0,01V. I
LEGO-modellens mjukvara finns en grundinställning över mätomfånget på
de fem ingångarna, som är anpassad efter hur NIST kopplat sina
komponenter och då inte överensstämde med hur de var anslutna i
LEGO-modellen. Ur datablad [16] framgår också att mätomfånget är
justerbart via mjukvaran.
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Mätningarna som gjorts för att testa hur ljusförhållandet påverkar
kalibreringsresultaten är utförda efter bytet till de nya spolarna. I figur 15
visas grafer över de två räta linjer som bäst representerar
positionspunkterna som tagits då kalibrering utförts i belyst respektive
mörklagt rum.
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Figur 15: Graferna representera de bäst anpassade linjerna för sina motsvarande punkter, där röd
linje/punkter representerar kalibrering utförd i belyst rum och blå linje/punkter från kalibrering
i mörklagt rum. Punkterna är uppmätta värden som anger spolhöjden [mm] i förhållande till
fotodiodens utspänning [V].

I figur 16 presenteras resultaten från det kompletterande testet där
belysningen i rummet förändrats under en pågående kalibrering.
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Figur 16: I figuren visas den bäst anpassade linje till punkterna från en kalibrering som utförts
under varierande ljusförhållanden. Blå prickar indikerar de positioner hos balansarmen som
tagits vid belyst rum och röda punkter representerar de positionerna som tagits vid mörklagt
rum.
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Parametern för tyngdaccelerationen uppdaterades med det på SP senast
uppmätta värdet g = 9,8168 m/s2 från en mätning utförd år 2013, vilket
eliminerar denna som en avgörande faktor i beräkningarna.

Konfigurationsfilen uppdaterades med värdena 55,869Ω respektive
55,853Ω, som mätts upp i spolkrets A och B. En förändring på 0,008Ω
noterades från mätning före och efter motionering av resistorerna.

Inga betydande variationer i uppmätt värde på BL eller avläst inducerad
spännig i spolen upptäcktes då magneterna flyttats i sidled. Från detta
konstaterades att magneternas position i horisontellt led inte har någon
avgörande betydelse för Velocity mode - mätningarna.

Testet utformat för att undersöka om det uppmätta värdet på BL
varierade, då pendelintervallet under Velocity mode sattes till olika höjd
med en offset, antydde att det fanns en osymmetri i de gamla spolarna. I
figur 17 visas grafer över hur olika offsets genererar olika mätningar av BL
(blå) och det syns också hur felet hos massvägningarna (röd) följer dessa
förändringar. Linjerna mellan punkterna är tillagda som en visuell guide.
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Figur 17: I figuren visas resultat från ett test över huruvida det uppmätta värdet på
fluxintegralen BL förändras vid olika offset. Förändring i offset [mm] presenteras på x-axeln och
de två graferna representerar uppmätt värde på BL (blå) med motsvarande massvägningsresultat
(röd). Testet utfördes med på båda vågskålarna, A visas i a) och B visas i b) med en
referensvikt på 2g. ”Sweetspot” (röd prick) refererar till det värde på offset som genererat bästa
massvägningsresultat. Från graferna ses en tydlig skillnad i uppmätningen av fluxintegralen BL
vid olika offsets.
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Vid den kontrollvägning och resistansmätning som utfördes, för att
undersöka de nya spolarnas likvärdighet i massa och elektrisk
karaktäristik, gavs följande resultat visat i tabell 4:

Tabell 4: I tabellen visas de nya spolarnas vikt och resistans

Massa [g] Resistans [Ω]
Spole A 43,8064 366
Spole B 43,5131 364

I figur 18 visas en av de nya spolarna, tillsammans med de större
neodymmagneterna monterad på LEGO-modellen.

Figur 18: Illustrationen visar en av de nya spolarna efter montering på LEGO-modellen. Under
i bild syns också hur de gamla neodymmagneterna ersatts med en större modell.

Vid tidigare uppmätningar av fluxintegralen, utförda med de gamla
spolarna kombinerade med en dubbel uppsättning oklassade magneter,
gavs värdena BLA = 5,53 Vs/m och BLB = 5,96 Vs/m. Efter att de nya
spolarna monterats och magnetflödet var oförändrat ökade dessa värden
till BLA = 13,96 Vs/m respektive BLB = 13,98 Vs/m. Vid de slutgiltiga
mätningarna utförda med de nya spolarna i kombination med de starkare
neodymmagneterna klassade N48 mättes värdena upp till BLA = 20,15
Vs/m och BLB = 20,10 Vs/m.
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I figur 19 visas resultaten från de kompletterande testerna där BL mätts upp
med de nytillverkade spolarna och de starkare neodymmagneterna. I figuren
representeras den röda kurvan av mätningen utförd vid varierande offset och
den blå utan offsetfunktionen. Linjerna mellan punkterna är tillagda som
en visuell guide.
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Figur 19: I figuren visas två grafer där den röda representerar resultaten från
fluxintegralsmätningen utförd med olika offset. Den blå kurvan visar resultaten från en mätning
av fluxintegralen där offsetfunktionen inte använts. Istället har magnetställningen fysiskt höjts
och sänkts för att uppnå motsvarande skillnader.

Laboration med PID-regulatorns parametrar resulterade inte i några
märkbara förbättringar hos LEGO-modellens mätningar, vilket antyder
att det inte finns något kvarstående fel i regleringen.

I figur 20 visas hur utseendet hos kurvorna i positionsgrafen påverkas av
att Labjacks samplingstid ändras från 5ms till 1ms vid maximal
respektive minimal upplösning.
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Figur 20: Illustration över hur positionsgrafen påverkas vid olika inställningar av samplingstid
och upplösning hos Labjack. I a) och b) är samplingstid satt till 5ms, där a) har minimal och
b) har maximal upplösning. I c) och d) är samplingstiden satt till 1ms, där c) har minimal och
d) har maximal upplösning.

Från iakttagelse av laserpekaren uppmärksammades också att
reglersystemet rent praktiskt höll balansarmen mer stabilt vid lägre
samplingstid och högre upplösning.

I tabell 5 visas resultaten från uppmätning av fluxintegralen BL vid olika
samplingstider och dess effekt på efterföljande massvägningar.

Tabell 5: Uppmätta värden på fluxintegralen BL med motsvarande massvägningsresultat och
avvikelse, vid testade samplingstider. Massvägningar utfördes med en referensvikt på 5g.

Sampl.tid
[ms]

BLA
[Vs/m]

BLB
[Vs/m]

Massa
A[g]

Massa
B[g]

Avvikelse
A[%]

Avvikelse
B[%]

0,5 20,5979 20,5687 4,91 4,80 1,80 4,00
1 20,9164 20,8879 5,07 4,98 1,40 0,40
2 21,1094 21,0499 5,18 5,12 3,60 2,30
5 20,7966 20,6032 5,22 5,13 4,40 2,50
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5.2 Resultat från statistiska mätningar

I testet utfört med avsikt att bestämma ett rekommenderat mätområde i
massa för LEGO-modellen användes referensvikter mellan 1g och 30g, med
tre specialfall på 100mg, 300,mg och 500mg. Den maximala massnivån
hade efter bytet av spolar och magneter ökat från 7g-30g. I figur 21 visas
medelvärdet från mätserien på fem vägningar (blå) för varje massnivå,
samt de kompletterande mätserierna vid 10g, 20g och 30g (röd, grön). På
x-axeln presenteras använd referensvikt och y-axeln representerar
medelvärdets procentuella avvikelse mot respektive referensvikt.
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Figur 21: Illustration över det beräknade medelvärdet från fullständig mätserie (blå) och
kompletterande serier (röd, grön) för varje massnivå. Y-axeln presenterar i vilken procentuell
grad medelvärdet avviker referensvikten.

I figur 22 redovisas den beräknade korrektionen (röd), med motsvarande
standardavvikelse (blå), för de massnivåer som ligger inom
LEGO-modellens rekommenderade mätområde.
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Figur 22: I illustrationen visas LEGO-modellen korrektion (röd) och standardavvikelsen (blå)
vid motsvarande massnivå. Intervallet av massnivåerna 5g-30g, som presenteras på x-axeln,
representerar det rekommenderade mätområdet och mellan varje nivå skiljer 1g.
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Med Grubbs [13] test identifierades en outlier för massnivån 1g och en
för massnivån 30g och har exkluderats från resultaten presenterat i figur
22. I tabell 6 visas de två berörda mätserierna och framräknat värde Z
för identifikation av outliers. Z är beräknat för de fem mätvärdena enligt
ekvation (16) där medelvärdet mean för mätserierna beräknades till 1,2740g
och 28,8040g med en standardavvikelse σ på 0,0050g, respektive 0,0082g.

Tabell 6: Värden från mätserie i gram och beräknat värde för identifikation av outlier vid
massnivå 1g (vänster) och 30g (höger).

Massvägning [g] Z Massvägning [g] Z
1,27 0,2638 28,78 0,7478
1,27 0,2638 28,79 0,4362
1,30 1,7144 28,79 0,4362
1,26 0,9231 28,80 0,1246
1,27 0,2638 28,86 1,7449

Ur tabellen tillhörande Grubbs test [16] fås att ett mätvärde kan klassas
som en outliers om Z överstiger ett värde på 1,71 vid n = 5. I tabell 6 ovan
visas att detta överensstämmer med det tredje värdet för massnivån 1g och
det femte från massnivån 30g.
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Vid repeterbarhetstesten gjordes en mätserie på hundra vägningar på
både vågskål A och B, med en referensvikt på 2g. I figur 23 visas
resultaten från det första testet som är utfört med de gamla spolarna.
LEGO-modellen presenterar ett vägningsresultat med två decimalers
noggrannhet där varje stapel (blå) representerar ett antal likvärdiga
mätresultat och kurvan (röd) representerar den gaussiska funktionen över
fördelningen kring medelvärdet för två standardavvikelser (95%).
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Figur 23: Illustrerar repeterbarhetstestet utfört med de gamla spolarna, där a) visar resultaten
från mätserien gjord med spole A och b) med spole B. Varje stapel representerar antalet
likvärdiga mätresultat visat på y-axeln. Kurvan (röd) representerar den gaussiska funktionen
som visar fördelningen av mätresultaten kring medelvärdet för två standardavvikelser.

I figur 24 visas resultaten från motsvarande test utfört med de nya
spolarna.
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Figur 24: Illustrerar repeterbarhetstestet utfört med de nya spolarna, där a) visar resultaten
från mätserien gjord med spole A och b) med spole B. Varje stapel representerar ett antal
likvärdiga mätresultat visat på y-axeln. Kurvan (röd) representerar den gaussiska funktionen
som visar fördelningen av mätresultaten kring medelvärdet för två standardavvikelser.
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I det slutgiltiga repeterbarhetstestet användes en 5g referensvikt istället
för den tidigare på 2g. Motivering till förändringen baseras på resultaten
från testet av LEGO-modellens mätomfång, som visar att 2g ligger
utanför det område som bevisats ge stabila mätningar. Standardavvikelse
i a) σ = 0.0160g och i b) σ = 0.0134g. Resultaten visas i figur 25.
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Figur 25: I illustrationen visas de resultat från de slutgiltiga repeterbarhetstester, utförd med
de nya spolarna. I a) visas resultatet gjord med spole A och b) med spole B. Varje stapel
representerar ett antal likvärdiga mätresultat visat på y-axeln. Kurvan (röd) representerar
den gaussiska funktionen som visar fördelningen av mätresultaten kring medelvärdet för två
standardavvikelser.

I figur 26 visas ett repeterbarhetstest där massan testats att korsvägas. I
mätningarna från a) har massan placerats i vågskål A, då B varit den
strömmatade spolen. I b) har massan placerats i vågskål B, då A varit den
strömmatade spolen. Standardavvikelse i a) σ = 0.0165g i b) σ = 0.0178g
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Figur 26: Illustrationen visar resultaten från de slutgiltiga repeterbarhetstesterna där massan
testats att korsvägas. I a) visas mätningar där massan placerats i vågskål A, då B varit den
strömmatade spolen. I b) visas mätningar där massan placerats i vågskål B, då A varit den
strömmatade spolen.
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Utifrån givna standardavvikelser och medelvärden för mätserierna från
figur 25 beräknas den relativa spridningen för en täckningsgrad på 95%
(2σ) till 0,64% för a) och 0,54% för b).

Medelvärdet från mätserien för approximationen av Plancks konstant gav
resultatet h = 6,55×10-34 Js, med en standardavvikelse σ =
0,01174×10-34Js. En jämförelse med det senast uppmätta värdet på NIST
hNIST = 6,626 068 854×10-34 Js ger ett mätfel på 1,06 %. ost



6 Diskussion
Efter att ha mätt upp en spänning över den spole som var helt avskild från
sina magneter och dessutom inte matades från systemet kändes det som
en rimlig slutsats att det förekom en läckström. När kabelbrottet senare
lokaliserades syntes att kabeln legat och kontakterat en närliggande punkt
för matningskretsen till lasrarna, vilket förklarade utfallet.

Från de referensmätningar som gjordes vid projektets inledande stadie
framgår bara att inga betydande förändringar skett från Weibull och
Perssons slutgiltiga mätningar fram till övertagandet. Att
LEGO-modellens systematiska mätfel på 15-20% över faktisk massa
verifierades gav oss en indikation på att vi lärt oss att praktiskt använda
den på ett korrekt sätt. Från de första mätningarna av fluxintegralen BL
syns en tydlig skillnad mellan BLA och BLB som beror på att spolarna har
olika elektrisk karaktäristik, vilket också kunde styrkas genom att en
uppmätning av deras inre resistanser gav 69,6Ω i spole A och 86,1Ω i spole
B.

Då det inte framgick från Weibull och Perssons rapport [6] om de utfört
några mätningar för att approximera värdet på Plancks konstant finns
inte möjligheten att göra några direkta jämförelser. Men eftersom
resultaten från våra initiala referensmätningar visar ett likvärdigt
systematiskt mätfel känns det rimligt att anta att deras approximation av
Plancks konstant borde överensstämt med värdet vi mätt upp.

Som beskrivet i resultaten konstaterade vi från jämförelsen med
CAD-ritningen [17] att LEGO-modellen hade blivit korrekt monterad.
Modifikationen av stommens översta lager, illustrerat i figur 14, visade sig
ge ett klart förbättrat stöd åt balansarmen. Varför det fanns en relativt
uppenbar ostabilitet hos denna del av konstruktionen är oklart.

En vidare förbättring hos den befintliga LEGO-modellen och möjliga
kommande kopior skulle kunna vara att LEGO-detaljerna limmas ihop för
att öka den generella hållbarheten och stabiliteten hos konstruktionen.
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Efter att all elektronik och kablage dragits om till kopplingsplatta har vi
inte upplevt några vidare elektronikrelaterade problem, vilket bekräftar
frågan om den föregående lösningens hållbarhet. Då elektroniken genom
denna förändring fungerar problemfritt har tillverkningen av kretskortet
tvingats att nedprioriteras i mån av tid, då det endast medför en
kosmetisk och praktisk förbättring.

Orsaken till problemet som Weibull och Persson tar upp i sin rapport [6]
gällande att Labjacks begränsade mätomfång på ±1V var anledningen till
LEGO-modellens problem med att hantera större massor, visade sig vara
felaktigt. Från datablad [16] framgår att detta är ställbart med en högsta
nivå på ±10V, vilket hade gjort det möjligt för Labjack att mäta en större
spänning över resistorn i spolkretsen och därmed ökat maxnivån i massa.
Men den huvudsakliga anledningen till problemet var för lågt antal
lindningar hos de gamla spolarna i kombination med för svaga
neodymmagneter, vilket visats i våra mätningar då dessa komponenter
bytts ut.

Testerna med att utföra kalibreringsmomentet i ljust och mörklagt rum
visade att ljusförutsättningarna är av ganska liten betydelse och att det
nästan uteslutande är belysningen från linjelasern som styr fotodiodens
utspänning. Slutsatsen styrks av att den resulterande kurvan, från
kalibreringen utförd i varierande ljussättning illustrerat i figur 16, annars
borde fått en helt annan karaktäristik. Hade ljussättningen haft en stor
inverkan borde exempelvis skillnaden i spänning mellan startpunken ”0”,
som togs i mörker och första punkten som togs med belysning vara
avsevärt mycket större.

Eftersom positionerna som läses av under kalibreringsmomentet aldrig
kommer bli exakt samma mellan olika kalibreringar skiljer sig också de
resulterande koefficientvärdena för den linjära funktionen. Då det inte
heller finns något referensvärde på vad dessa koefficienter skall vara är det
svårt att bedöma hur bra en kalibrering blivit. Momentet är en iterativ
process där det senaste resultatet baseras på föregående. Ett test där ett
högt antal kalibreringar utförs i följd hade kunnat visa om koefficienterna
verkar gå mot ett specifikt värde. Testet är tidkrävande men hade kunnat
ge en viss referens.

Generellt för kalibreringsmomentet har reglersystemet, som styr vågen till
de bestämda positionerna, stor inverkan både på hur korrekt den manuella
avläsningen av laserpunkten på väggen (se figur 8) blir och på vilket
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spänningsvärde som läses av från fotodioden. Att PID-parametrarna är
inställda på ett sätt som minimerar de små korrigeringsrörelserna hos
balansarmen då den nått önskad position ger möjlighet till en bättre
precision vid avläsning.

Laborationer med olika typer av OD-filter skulle kunna utföras att för att
ytterligare undersöka fotodiodens känslighet.

Då SP i Borås är riksmätplats för både massa och tryck, där
tyngdaccelerationen spelar stor roll i mätningar, krävs det att denna är
korrekt uppmätt på anläggningen. Att använda sig av deras senast
uppmätta värde avrundat till fyra decimaler antogs mer än tillräckligt för
att eliminera g som felkälla.

Vilket resistansvärde som skrivs till konfigurationsfilen har direkt
påverkan på vilken ström som mjukvaran använder vid beräkningen av
massa enligt ohms lag. Att den matade spänningen i vårt fall låg över en
resistor på 55,86Ω, medans grundinställningen för värdet i
konfigurationsfilen visade 50Ω förklarar det systematiska mätfel som syns
vid de inledande referensmätningarna. Från Weibull och Perssons
rapport [6] framgår det att de använt sig av likvärdiga resistorer, men de
nämner inte om de ändrat värdet i konfigurationsfilen. Efter mailkontakt
bekräftades det att de hade mätt sina resistorer och uppdaterat detta,
vilket utesluter vår teori om att detta kunde varit orsaken till deras
systematiska mätfel.

Varför resistansvärdet i konfigurationsfilen är satt till 50Ω som
grundinställning är oklart, då NIST använt en 330Ω resistor i sin
konstruktion [5]. Anledningen till att Weibull och Persson ersatt detta
med tre seriekopplade resistorer (150Ω, 120Ω och 56Ω) var för att med en
spänningsdelning gå runt ett det tidigare nämnda problemet de hade med
att Labjacks mätomfång på ±1V begränsade hur stora massor
LEGO-modellen klarade av att väga.

Från de tester som gjordes där magneterna flyttades i sidled inuti spolarna
konstaterades det att uppmätningen av fluxintegralen BL inte påverkas,
förutsatt att inte magneterna kommer i fysisk kontakt med rören.
Friktionen från kontakt skulle störa pendelrörelsen och ge en felaktigt
beräknad hastighet som i sin tur hade påverkat mätningen.

Testerna då BL istället mätts med olika offset i höjdled gav en indikation
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över att styrkan hos elektromagnetiska fältet varierade beroende på vilket
område av spolen som mättes upp, vilket lade grunden för vår hypotes om
osymmetrin hos de gamla spolarna. När även den kompletterande
mätningen för de nya spolarna visade en markant förändring av resultatet
vid olika offset, motbevisades hypotesen och vi började ifrågasätta om
offsetfunktionen i sig kunde vara felorsaken. Anledningen till att vi från
början valde att mäta höjdskillnad med offset var att metoden var
praktiskt enkel att genomföra och det inte fanns några uppenbara risker
att systemet skulle förändras. När resultaten från mätningarna, då istället
hela magnetställningen flyttats i höjd, visade ett nästan konstant värde
hos BL bekräftades att offsetfunktionen varit felkällan (se figur 19).
Någon exakt förklaring på fenomenet har vi inte lyckats ta fram, men vi
anser att felet ligger hos den drivande spolen som matas med den
sinusformade matningsspänningen. När en offset läggs på flyttas hela
balansarmen vilket ger den önskade höjdförändringen hos spolen avsedd
att mäta i, men det ger samtidigt motsvarande förändring hos den
drivande spolen, vilket verkar ha en stor negativ inverkan på
pendelrörelsen. Som följd skulle felet kunna förklaras av att programmet
beräknar en felaktig hastighet hos den spolen som mäts i.

Huvudargumentet till att linda om spolarna grundades på hypotesen om
dess osymmetri. Antalet lindningar som gjorts på de gamla spolarna
framgick inte i Weibull och Perssons rapport [6], men var betydligt färre
än de 3000 varv NIST använt sig av, vilket gav vidare argument till att
linda nya. Valet av antalet lindningar gjordes under tillverkningen, där vi
utgick ifrån vår ansatta lindningsarea och vid 1500 varv ansåg att den
volym som fanns upp till PVC-huvens kant var fylld. Från mätningarna av
deras massa och inre resistans anser vi att de blivit tillräckligt likvärdiga.

Att uppgraderingen av både spolarna och magneterna skulle leda till en
markant ökning av fluxintegralen och samtidigt höja LEGO-modellens
mätomfång i massa var väntat, men kan ändå betraktas som en praktiskt
betydelsefull förbättring. Bytet av spolar har dessutom haft en påverkan
på LEGO-modellens precision, vilket syns vid en jämförelse av
repeterbarhetsresultaten i figur 23 och figur 24, för framför allt spole A.
Detta bevisar att vår hypotes om osymmetri hos de gamla spolarna delvis
var korrekt, men testad på fel grunder.

Utifrån laborationerna som gjorts med PID-regulatorns inställningar har
inga kopplingar till det systematiska mätfelet uppmärksammats.
Ytterligare finjusteringar av dess parametrar skulle dock kunna förbättra
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reglersystemets karaktär med förminskat översläng och en stabilare
insvängning för att ge mer noggranna avläsningar.

Det framgår inte i artikeln [5] vilken upplösning NIST har använt i
Labjacks mätningar och grundinställningen i mjukvaran är satt till lite
över 16 bitar. Baserat på de tester som utförts har resultaten för maximal
upplösning på 19 bitar visat en klar förbättring hos kurvornas utseende i
positionsgrafen och samtidigt har gett en stabilare reglering av
balansarmen, utan några märkbara negativa effekter.

Från testerna där BL mätts upp vid olika samplingstider kan en
betydande variation av det uppmätta värdet urskiljas i resultaten (se
tabell 5) och de visar även hur efterföljande massvägningar blir direkt
påverkade som följd. Någon djupare analys över varför samplingstiden
verkar ha en direkt inverkan på mätningen av fluxintegralen BL har inte
hunnit utföras inom tidsramarna för projektet, men om fortsatt arbete
med LEGO-modellen skall utföras kan detta vara av stort intresse. Ett
stort problem med uppgiften är att det faktiska värdet på BL är okänt, då
magnetfältet är svårt att mäta. Genom att tillverka fler nya spolar med
olika antal lindningar och med dessa utföra ett flertal mätningar av BL,
skulle en approximationsberäkning av magnetfältets storlek kunna göras
utifrån de två kända faktorerna. Metoden hade då kunnat ge ett
referensvärde hos fluxintegralen BL, men processen är relativt opraktisk
och mycket tidskrävande.

I kombination med att artikeln [5] blev publicerad, vilket skedde då vi var
i slutfasen av vårt projekt, släpptes också en uppdaterad version av
mjukvaran. Den nya versionen körs som ett komplett program via en
exekveringsfil och uppfattades som fulländad, vilket innebär att den
mjukvara som vi arbetat med kan betraktas mer som en demo-version. Av
anledningen att uppdateringen kom ut mycket sent in i vår arbetsprocess
valde vi att inte byta, men vid framtida arbete med LEGO-modellen bör
denna testas. Att den befintliga mjukvaran är en demo-version skulle
kunna vara anledningen till att flera av parametrarna som upplösning och
konfigurationsfilens resistansvärde har svårförklarliga grundinställningar.
Troligtvis är den kompletta versionen av mjukvaran bäst lämpad att
använda men det fanns inte tid inom ramarna för projektet att göra en
utvärdering av denna. Framtagandet av en instruktionsmanual är inte
aktuellt innan val av mjukvara blivit fastställt och har därför inte utförts.

Eftersom vågen är byggd av LEGO har den vissa begränsningar. Enligt

45



resultatet i figur 21 (blå) påvisas att vågens mätresultat avviker som mest
hos 1 gram. En anledning till detta kan vara vågens tröghet. Vidare
mättes vikter upp mot 30 gram som blev vad vågen klarade. Att vikterna
avviker enligt figur 21 (blå), kan härledas till ett fortsatt systematiskt fel.
Resultaten från de kompletterande mätserierna illustrerat i figur 21, där
felet ligger på ca 1.5% (röd) och ca 2.5% (grön) under faktisk massa, visar
dessutom att magnituden hos detta systematiska mätfel varierar mellan
mätningar då ny kalibering och Velocity Mode utförts.

Valet att tillämpa Grubbs test [13] vid mätserien i figur 21 (blå)
grundades på att mätningar per massnivå begränsats till fem i antal.
Eftersom testet innehöll mer än 30 massnivåer kändes det orimligt att
göra fler, men detta medför en risk att medelvärdet blir missvisande.
Användandet av Grubbs test gjorde det möjligt att exkludera väsentligt
avvikande mätningar, som hade haft en avgörande påverkan på mätseriens
medelvärde.

Att testet för LEGO-modellens rekommenderade mätområde
kompletterades med en korrektionsberäkning för de uppmätta
massnivåerna kändes relevant med avseende på SP:s verksamhet.
Kalibreringar av kundobjekt utförs på samma sätt där avsatta mätnivåer
jämförs mot ett referensinstrument och kundobjektets avvikelse återges
med en korrektionsterm, alternativt en justering av denna [22]. Baserat på
linjäriteten hos den beräknade korrektion som visas i figur 22 dras
slutsatsen att inga slumpmässiga fel förekommer. Lutningen hos den
linjära korrektionen ges från magnituden hos det kvarstående systematiska
mätfelet på 4% under faktisk massa som kan ses i figur 21 (blå).

Resultaten från de första repeterbarhetstesterna visar att uppgraderingen
av spolarna ökade LEGO-modellens precision, men att det fortfarande
fanns systematiskt mätfel (se figur 23 och 24). Distribution efter att bytt
ut till nya spolar har visat en förbättring gentemot de gamla spolarna. De
slutgiltiga repeterbarhetstesterna ger en bild över LEGO-modellens
precision då pålagd massa ligger inom det rekommenderade mätområdet
(se figur 25). Från korsvägningstesten (se figur 26) kan det urskiljas en
tendens till drift relativt medelvärdet, samt en ökning i standardavvikelse
på 0.0018g för spole A och 0.0031g för spole B jämfört med mätningen
från figur 25. Orsaken till driften är okänd och skulle kunna undersökas
vidare, men baserat på resultaten rekommenderas att vägningar utförs i
vågskålen vars spole är den som strömmatas. För samtliga
repeterbarhetstester syns att majoriteten av mätvärdena ligger centrerat
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kring medelvärdet, vilket tyder på normalfördelning.

Eftersom inga dokumenterade resultat gällande LEGO-modellens
approximation av Plancks konstant hittades i Weibull och Perssons
rapport [6], fanns inga underlag för jämförelser. Men baserat på det
förminskade systematiska mätfelet vid LEGO-modellens massvägningar
antas en motsvarande förbättring i approximationen av Plancks konstant.

Tillverkning av en monter, vars bottenskiva har ställbara ben, som kan
användas vid utställningar och underlätta transporter av modellen är en
lämplig förbättring för fortsatt arbete. Skivan i kombination med
vattenpass försäkrar att LEGO-modellen står på en plan yta och montern
hade skyddat balansarmen från yttre faktorer som kan störa systemet.

Att det fanns en signifikant skillnad mellan de gamla spolarna visades vid
uppmätning av dess inre resistans och kan även urskiljas från resultaten i
figur 23 a-b. De nya spolarna har betydligt mer likvärdig karaktäristik (se
tabell 4) men får trots detta skilda resultat (se figur 24 a-b och 25 a-b).
Att spolarna lindats manuellt, vilket medför en skillnad mellan
exemplaren, i kombination med andra oidentifierade utomstående faktorer
ger slutsatsen att vågskål A och B får betraktas som två separata vågar.

LEGO-modellens massvägningsresultat grundar sig på ett flertal olika
spänningsmätningar, manuella avläsningar i längd m.m där alla har en
mängd olika osäkerhetsbidrag. Vissa av dessa bidrag, samt
omgivningsfaktorer (t.ex vinddrag) är svåra att kvantifiera och ett antal
fortplantar sig dessutom genom processen vilket gör det till ett komplext
fall att utföra en relevant mätosäkerhetsberäkning på. Med avseende på
tidsramen valdes därför att göra en estimering av LEGO-modellens
potentiella mätosäkerhet baserat på mätresultatens spridning vid de
slutgiltiga repeterbarhetstesterna (se figur 25). Som komplement utfördes
ett par mätserier där en 10g och en 20g referensvikt använts. Från dessa
mätningar visade sig standardavvikelsen i gram vara ungefär lika stor som
för 5g vikten, vilket innebär att den relativa spridningen inom
LEGO-modellens rekommenderade mätområde kommer vara som störst
vid 5g (0,64% för A och 0,54% för B). Dock indikerar resultat att det finns
ett kvarstående systematiska fel som gör att vågen ger ett resultat som är
något under faktiskt massa (0-4%). Om vidare arbete med
LEGO-modellen skulle leda till att det systematiska mätfelet elimineras,
kan dock värdena betraktas som en estimerad mätosäkerhet för de båda
vågskålarna.
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Gällande projektets genomförande har valet av metod och strategin att
systematiskt felsöka de olika delsystemen lett till att ett flertal felorsaker
identifierats och det har även givit oss en god uppfattning om kvarstående
problem. Om vi kritiskt granskar utförandet så gjordes ett misstag när vi
använde offsetfunktionen för att analysera huruvida spolens höjdposition i
relation till magnetfältet påverkade uppmätningen av BL (se figur 19). En
satt offset gav oss de önskade förutsättningarna för testet hos spolen som
mättes på, men hade vi noggrannare undersökt konsekvenserna av
funktionen hos den drivande spolen från början hade mycket tid sparats.

Som nämnt i detta diskussionskapitel finns det fortsatta
förbättringsmöjligheter hos LEGO-modellen relaterat både till det
kvarstående systematiska felet, samt praktiska och estetiska aspekter.
Dock har arbetet som utförts i detta projekt resulterat i att SP nu har en
fullt funktionell LEGO-modell med hög prestanda i sina mätningar, som
kan användas som ett demonstrativt verktyg för att på ett enklare sätt
förklara funktionen hos en Watt-balansvåg och omdefinitionen av
kilogrammet.
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7 Slutsatser
Sammanfattningsvis så löstes en misstänkt osymmetri i de gamla spolarna
genom att nya spolar lindades, vilket gav en reducerad spridning av
massvägningsresultaten som framför allt kan uppfattas vid jämförelse av
figur 23a) och 24a). I kombination med bytet till de nya spolarna och
starkare neodymmagneter ökade massan som LEGO-modellen maximalt
klarade av att väga från 7g till 30g, då storleken på den elektromagnetiska
kraft som kan genereras är direkt kopplad till antal lindningar hos spolen
och styrkan på det omgivande magnetfältet. Utifrån ett mätomfångstest
där vägningsresultat vid massnivåer mellan 0-30g undersökts (visat i figur
21), sattes ett rekommenderat mätområde för LEGO-modellen på 5-30g.
Beslutet baseras på ett avvikande beteende vid massor under 5g, som i
dagsläget bäst kan förklaras av enkelheten i konstruktionen. Inom det
rekommenderade mätområdet uppvisar vågen en linjär karaktäristik (se
figurer 21,22), vilket tyder på att inga slumpmässiga fel förekommer, dock
kan ett kvarstående systematiskt fel urskiljas. I figur 21(blå) är felet 4%
under faktisk massa, vilket återspeglas av lutningen hos linjen av
korrektionspunkter i figur 22. Det ursprungliga systematiska mätfelet hos
LEGO-modellen har reducerats från 15-20% över till ca 0-4% under
faktisk massa. Det kvarstående systematiska mätfelet och dess drift anses
bero på en bestående osäkerhet i uppmätningen av magnetfältets styrka i
relation till spolens karaktäristik. Värdet ges från den inducerade
spänningen över en spole med en hastighet som beräknas från
spänningsutslaget i en fotodiod, där ett fel i båda spänningsmätningarna
anses vara orsaken. En mer omfattande analys över vad samplingstid och
upplösning hos enheten för spänningsmätningar har för påverkan på denna
mätning skulle kunna förbättra LEGO-modellen ytterligare. Utifrån den
generella enkelheten i LEGO-modellens konstruktion känns det dessutom
som ett rimligt antagande att en viss nivå av mätfel kan förväntas.

Efter en mailkonversation med Leon S. Chao [23] framgick att den relativa
mätosäkerhet på 1% som NIST satt på den ursprungliga LEGO-vågen är
estimerad och inte alltid uppnås. De påpekar att om det inledande
momentet med centrering av balansarmen och kontroll av att ytan vågen
står på är plan inte utförs ytterst noggrant, kan de få mätfel upp emot
10%. I mailet förklaras dessutom att de också identifierat Velocity Mode
mätningen som en av de största orsakerna till kvarstående fel i
mätningarna, vilket styrker våra slutsatser. Baserat på denna information
och resultaten från våra mätningar anser vi att LEGO-modellens
prestanda är jämförbar med det ursprungliga exemplaret.
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Figur 27: Illustrationen visar LEGO-modellen vid projektets avslut
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