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Abstract 
 
The goal with this thesis is to find together with Saab Avionics Systems the correlation between 
applied current, air gap and forces that a brake with an electromagnetic release function have. 
This is achieved through theoretical calculations and practical tests.   

At the moment the brakes are used in electromechanical actuators that are applied in aircraft 
flap systems.  

These brakes have been in Saab’s collection of products since a decade and to keep on being a 
competitive supplier they need to optimize their design process. However, there are difficulties 
regarding calculating the force of the magnetic field of these brakes since it is very complicated. 
To better understand how the design can be altered the current product Power Off Brake needs 
to be tested and analyzed.   

The test equipment that was developed is designed so that the brake dimension, air gap and 
current can vary alongside a change of surrounding temperature. After a test in room 
temperature it was found that the test equipment had a margin of error about 10%.  

By testing Power Off Brake with the selected measuring method and test equipment Saab will 
get one step closer to better understand the relationship between theoretical calculations and 
practical tests. This can be used to reduce the safety margins when new brakes are to be 
developed since the test results provide insight about what happens when saturation in the 
material occur and how the brake perform in environmental conditions of an aircraft. 

Furthermore, the authors leave recommendations for continued work and suggestions for 
improved design. 
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Sammanfattning 
 
Målet med detta examensarbete är att tillsammans med Saab Avionics Systems finna en 
korrelation mellan strömstyrka, luftgap och kraft hos en broms med en elektromagnetisk 
frisläppning. Detta utförs genom teoretiska beräkningar och praktiska tester. 

Idag används bromsarna i elektromekaniska aktuatorer som appliceras i klaffsystem hos 
flygplan.  

Dessa bromsar har funnits i Saabs sortiment sen ett årtionde tillbaka och för att fortsätta vara 
en konkurrenskraftig leverantör behövs en optimal designprocess. Det finns dock svårigheter 
då det är avancerat att teoretiskt räkna ut hur stor kraft som kan utvinnas av magnetfältet hos 
dessa bromsar. För att förstå hur designen kan förändras behöver den befintliga bromsen 
Power Off Brake testas och analyseras.  

Testutrustningen som togs fram är designad med avsikt att kunna variera dimension på broms, 
luftgap, ström och temperaturförhållande. Efter ett test i rumstemperatur konstaterades att 
utrustningen har en felmarginal på cirka 10 %.  

Genom att testa Power Off Brake med vald testmetod och testutrustning kommer Saab ett steg 
närmare att förstå relationen mellan teoretiska beräkningar och praktiska tester. Då kan 
säkerhetsfaktorer minskas när nya bromsar designas. Mätresultaten ger insikt om vad som 
händer när mättnad i materialet uppstår och hur bromsen presterar i miljöförhållanden som 
kan uppstå i flygplan.  

Vidare lämnar författarna rekommendationer för fortsatt arbete och förslag på förbättrad 
design.  
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Akronym 
 
EMA Elektromekanisk aktuator 
POB  Power Off Brake 
HDS  Handbook for Disc Springs 
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1 Introduktion 
1.1 Bakgrund 
 
Saab tillhandahåller den globala marknaden med produkter, tjänster och lösningar från civil 
säkerhet till militärt försvar. Med uppdrag på varje kontinent utvecklar, anpassar och förbättrar 
Saab ny teknologi för att möta kunders skiftande behov. Saab har runt 15 000 anställda. Årligen 
har Saab en försäljning på 28 miljarder SEK, varav 25 % återinvesteras i forskning och 
utveckling. [1] 

1.1.1 Saab´s Vision 
 
“It’s a human right to feel safe. 

Since Saab was started, we have strived to keep society and people safe. It is a basic human 
need to feel safe and, as we see it, a human right. Through systems and solutions that increase 
security, we can make this possible.” [2] 

1.1.2 Saab Avionics Systems 
 
Saab Avionics Systems tillhör enheten Industrial Products and Services som bland annat 
utvecklar och tillverkar kvalificerade system och utrustningar i form av elektronik, mekanik och 
mjukvara till flygplan och helikoptrar. Saab Avionics Systems i Huskvarna har en bred flora av 
produkter, till största del för flygplansapplikationer. En av produkterna är en elektromekanisk 
aktuator (EMA) som vanligtvis används till klaffsystem som Saab sedan 2000-talets början 
varit dedikerade att utveckla [3].  

1.1.3 Power Off Brake 
 
Power Off Brake (POB) är en del av en EMA tillsammans med en elektrisk motor och bromsar 
ett moment från dess axel. Bromsen är aktiverad när strömmen är frånkopplad genom 
fjäderbelastning. För att frisläppa bromsen nyttjas ett magnetfält som bildas av en solenoid.   

I dagsläget finns en fysisk design av POB. Modellen togs fram genom beräkningar och tester 
och avsåg att enbart göras i en utformning. Tester kunde bekräfta att bromsen klarade 
specificerade krav, men mätvärdena matchade inte de teoretiska beräkningarna. För att vara 
på säkra sidan finns säkerhetsmarginaler på POB som är väl tilltagna vilket medför ökad vikt 
och produktkostnad.  

För att fortsätta vara en konkurrenskraftig tillverkare och leverantör av EMA eftersträvar Saab 
att ytterligare optimera designen på de ingående komponenterna, där bland POB. För att lyckas 
med detta behöver dokumentation införskaffas genom tester som kan ge ökad förståelse för hur 
magnetkraftens förhållande till varierat luftgap och strömstyrka. 
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Magnet Disc 

Tallriksfjädrar 

Magnet Core 

Bromsskivor 

1.1.3.1 Produktbeskrivning 
POB är en del av en EMA, se bild 1, vilket är dess applikationsområde. De består de ofta av 
komponenter som elmotorer, växlar, bromsar och vridmomentsbegränsare. 

   

Bild 1 - Exempel på EMA [3]  

Enkelt förklarat hur POB fungerar är att när strömmen är frånkopplad trycks Magnet Disc med 
hjälp av tallriksfjädrar emot bromsskivorna, se bild 2, som ger upphov till en bromskraft. När 
strömmen slås på bildas en magnetkraft i Magnet Core som attraherar Magnet Disc och 
bromsen frisläpps. 

 

Bild 2 - Power Off Brake 
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1.2 Problembeskrivning 
 

Ett av företagets övergripande mål är att ta en större marknadsandel i att kunna leverera ett 
eldrivet klaffsystem. För att uppnå detta behöver POB en design som skapar en standard för 
hur de ska se ut för att nå en förbättrad produktionsmetod och en mer konkurrerande 
prissättning. För att uppfylla målet behöver POB uppfylla kravspecifikationen nedan. 

POB behöver därför: 
 
● Låg vikt 
● Låg kostnad 
● Robust design 
● Kort monteringstid 
● Optimerat magnetfält 

Tidigare utgåvor av POB hade höga toleranskrav för att säkerställa funktionaliteten. Eftersom 
det inte fanns många leverantörer som klarade av att leverera detta så lättades kraven på de 
nyare utgåvorna. Detta resulterade i en större luftspalt och större osäkerhet kring hur mycket 
ström som behövdes för att uppnå samma prestanda.  

I dagsläget saknas en mer teoretisk metod för optimering av POB vilket gör det kostsamt att 
utveckla nya modeller. Ett problem som finns är att tidigare teoretiska beräkningar och 
praktiska tester inte är nog utförligt gjorda för att hitta ett samband mellan strömstyrka och 
luftspalt för att optimera magnetfältet och dimensionera nya modeller av POB.   

Testutrustningen som finns idag är framtagen för tester av endast en sorts broms och 
kunskapen kring hur denna har använts och fungerar har gått förlorad genom åren. Företaget 
vill därför ta fram en ny testutrustning som kan användas till flera dimensioner av POB för att 
göra mer utförliga tester på varierande strömstyrka och luftgap samt tester i varierande 
temperatur och luftfuktighet.  

Tidigare utgåvor av POB har sedan en tid tillbaka funnits med i Saabs produkter. I varje projekt 
där företaget utvecklat en produkt som behöver en POB har en unik sådan utvecklats för 
applikationsområdet. En teoretisk modell för POB kan generera fler applikationsområden. Den 
måste till exempel nödvändigtvis inte monteras i ett flygplan, utan kan appliceras var som helst 
där en axel behöver bromsas. Den teoretiska modellen kommer dessutom kunna användas till 
mer än bara en axeldimension.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med projektet är att få en djupare förståelse för korrelationen mellan teori och verklighet 
för att kunna optimera en designmetod för framtida bromsar.  

Frågeställningarna är därför: 
 
1. Hur kan POB testas och hur ser den testutrustningen ut? 
 
2. Kan en teoretisk design för POB tas fram med hjälp av testresultaten? 
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1.4 Avgränsningar 
 
Arbetet utgår från ett givet vridmoment och utesluter därmed hur beräkningar på utformning 
av kuggar och utväxlingar från elmotorn, som sitter kopplad till POB, framkom.  
Teoretiska beräkningar på magnetfältets kraft kommer inte genomföras då det är för stort 
område för den tidsrymd som finns till förfogande. 
Tillverkningsmetod för detaljer till testutrustning tas inte i åtanke då tillverkning av produkten 
görs på engångsbeställning. 
Tester utförs endast i rumstemperatur och inte i extrema temperaturer, som kan uppstå under 
drift. Det vill säga temperaturer mellan -55 och +80 ℃. 
Det kommer inte genomföras några tester i varierande luftfuktighet.  
Tester på tallriksfjädrar görs inte då det redan finns möjlighet att testa dem på annat sätt.  

1.5 Disposition 
 

Efter denna introduktionsdel kommer ett teoretiskt ramverk stödja studieupplägget genom att 
presentera formler och teorier som är applicerbara för frågeställningarna.  

Baserat på teoretiska ramverket följs det upp av metod och genomförande där fokus ligger på 
att ta fram en arbetsmetod och beskriva hur den genomförs. Inledningsvis kommer en testrigg 
konstrueras genom en förenklad version av produktutvecklingsprocessen. Ramverket finns här 
till hjälp för att specificera vad som är viktigt att tänka på under utvecklingen av den.   

I resultat sammanställs de genomförda testerna. 

Under analys tolkas resultatet utifrån det teoretiska ramverket. Där beskrivs validitet och 
reliabilitet av arbetet som utförts i avsikt att främja rapportens trovärdighet.  

Slutligen under diskussion och slutsats förklaras vilka konsekvenser arbetet har för Saab 
Avionics Systems och hur resultatet kan appliceras. Efter det reflekterar författarna över arbetet 
i stort och föreslår rekommendationer för fortsatta tester. Här finns även ett stycke där framtida 
utveckling och forskning beskrivs. 

Sist i rapporten listas referenser och bilagor. 
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2 Teoretiskt ramverk 
2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 

För att ge en teoretisk förankring till den första frågeställningen undersöks formler för 
beräkning av bromsmoment, kraft i tallriksfjäder och beräkningar för magnetkraft. Detta för 
att ge djupare förståelse för hur POB fungerar, vilka krafter som är viktiga att ta hänsyn till vid 
konstruktion av testutrustning samt hur de på ett tillförlitligt sätt skall mätas. Vidare beskrivs 
processen för produktutveckling där teorier kring projektplanering, kravspecificering, reverse 
engineering och idégenerering i form av brainstorming och morfologisk analys. De diskuteras 
för att ge grund till framtagning av ett koncept. Därefter beskrivs metod för urval i form av 
Pughs matris. Avslutningsvis beskrivs teorier kring analysverktyget finita elementmetoden 
(FEM), skruvförband och materialval för att ge stöd till konstruktionen av testutrustningen.  

Den andra frågeställningen får teoretisk förankring genom att undersöka följande teorier i 
ramverket. Beräkningar av magnetkraft och faktorer som påverkar den till exempel luftgap, 
strömstyrka, tvärsnittsarea samt hysteres och mättnad i materialet.  

2.2 Beräkningar 
 

2.2.1 Skivbroms 

Med formel (2.1) definieras ansättningskraften 𝐹𝐹𝑤𝑤 som direkt relation till det bromsande 
momentet. [4, s. 291-298] 

𝐹𝐹𝑤𝑤 = 2∙𝑀𝑀𝑤𝑤
µ∙(𝑅𝑅𝑦𝑦+𝑅𝑅𝑖𝑖)∙𝑛𝑛

 (2.1)  

Där:  

𝑀𝑀𝑤𝑤 är det bromsande momentet per friktionsyta 
𝜇𝜇 är friktionstalet mellan bromsande element 
𝑅𝑅𝑦𝑦 är ytterradien på bromsande yta 
𝑅𝑅𝑖𝑖 är innerradien på bromsande yta 
𝑛𝑛 är antal bromsande ytor 

2.2.2 Fjäder 
 
För att räkna på fjäderkraften kan Handbook for Disc Springs (HDS) från tillverkaren Schnorr 
nyttjas för att utvinna bidragande ekvationer för beräkningar.  
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Bild 3 - Tallriksfjäder i genomskärning [5, s.11] 

Först beräknas ett förhållande mellan fjäderns ytterdiameter och innerdiameter fram med hjälp 
av formel (2.2). [5, s. 15] 

𝛿𝛿 = 𝐷𝐷𝑒𝑒
𝐷𝐷𝑖𝑖

  (2.2) 

 
Där: 
 
𝐷𝐷𝑒𝑒  är ytterdiameter 
𝐷𝐷𝑖𝑖  är innerdiameter 
 
Formel (2.2) kommer till användning i (2.3) då det ger K1 som senare utgör en konstant i 
fjäderkraften [5, s.15]. 

𝐾𝐾1 = 1
𝜋𝜋
∙

(𝛿𝛿−1𝛿𝛿 )2

𝛿𝛿+1
𝛿𝛿−1−

2
𝑙𝑙𝑙𝑙𝛿𝛿

  (2.3) 

Med 𝐾𝐾1 kan fjäderkraften räknas ut med hjälp av (2.4). [5, s.16] 

𝐹𝐹 = 4𝐸𝐸
1−𝜈𝜈2

∙ 𝑡𝑡4

𝐾𝐾1∙𝐷𝐷𝑒𝑒2
∙ 𝑠𝑠
𝑡𝑡
��ℎ0

𝑡𝑡
− 𝑠𝑠

𝑡𝑡
� �ℎ0

𝑡𝑡
− 𝑠𝑠

2𝑡𝑡
� + 1�   (2.4) 

Där: 
 
E är Youngs modulus 
μ är Poissons ratio 
t är fjäderns tjocklek 
s är hoptryckning av fjädern 
ℎ0 är konhöjden av en obelastad fjäder 
 
Grafen nedan i bild 4 visar hur sambandet mellan fjäderkraften och hoptryckningen beror på 
fjäderns konhöjd i förhållande till tjocklek. 
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Bild 1 - Tallriksfjädrarnas karaktärskurvor [5, s.16] 

 
Tallriksfjädrar är anpassningsbara då böjning och fjäderkraft kan variera beroende på dess 
applikation genom att stapla dem ovanpå varandra på olika sätt, se bild 5.  

 

Bild 2 - Kombinationer av tallriksfjädrar [5, s.37] 
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2.2.3 Elektromagnetism 
 
Magnetism uppstår i material på grund av elektronernas rotation kring atomkärnan och sin 
egen axel. Till en början är det oordning och atomernas interna magnetfält neutraliserar 
varandra, men genom att tillföra ett externt magnetfält hjälper det till att sortera atomerna och 
ett förstärkt magnetiskt moment uppstår. [6] 

2.2.3.1 Hysteres och magnetisk mättnad i material 

Sambandet mellan magnetisk- flödestäthet och fältstyrka samt magnetiseringen av materialet 
kan ses i formel (2.5) och (2.6) nedan. [7, s.359] 
 

𝐵𝐵 =  𝜇𝜇0(𝐻𝐻 + 𝑀𝑀)     (2.5) 

 
kan skrivas om till 

𝐵𝐵 =  𝜇𝜇𝑟𝑟𝜇𝜇0𝐻𝐻     (2.6) 

Där: 

𝐵𝐵 = Magnetisk flödestäthet 
𝐻𝐻 = Magnetisk fältstyrka 
𝑀𝑀 = Magnetisering av material 
𝜇𝜇0 = Permeabiliteten i vakuum  
𝜇𝜇𝑟𝑟 = Materialets relativa permeabilitet 

Förhållandet mellan magnetfältets flödestäthet och fältstyrka är beroende av materialets 
relativa permeabilitet vid en viss mättnadsnivå. Bild 6 nedan visar hur materialets 
permeabilitet uppförs i relation till fältstyrka. [6] 

 

Bild 6 - Permeabilitet i relation till fältstyrka [6] 

 
Ett material som används magnetiskt kan mättas och dess egenskaper skiljer sig från ett 
avmagnetiserat material, se bild 7. 
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Bild 7 - Magnetisk hystereskurva [7, s.362] 

 
Hystereskurvan visar förhållandet mellan flödestätheten 𝐵𝐵 och magnetfältet 𝐻𝐻. Den streckade 
kurvan motsvarar jungfrukurvan, den initiala kurvan som utgår från origo. När kurvan når 
punkten 𝑃𝑃 är materialet mättat.  Istället för att återgå till origo när H-fältet blir noll sjunker 
kurvan ner till punken 𝐵𝐵𝑟𝑟. Detta tyder på att materialet fortfarande är magnetiskt vilket formel 
(2.5) bekräftar. Kurvan visar också vad som händer hos ett omvänt magnetfält. [7, s.362] 

2.2.3.2 Magnetkraft 

För att räkna på kraften som magnetfältet inverkar på ett magnetiskt material kan (2.7) 
användas. [7, s.383] 

𝐹𝐹 = 𝐵𝐵2𝐴𝐴
2𝜇𝜇0

      (2.7)

    
Där: 

𝐵𝐵 är flödestätheten 
𝐴𝐴 är kärnans tvärsnittsarea 
𝜇𝜇0är permeabilitet i luft 

Med Amperes lag kan flödestätheten beskrivas enligt formel (2.8)  

𝐵𝐵(1 + 𝑙𝑙𝑐𝑐
𝑔𝑔𝜇𝜇𝑟𝑟

) = 𝜇𝜇0𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑔𝑔

    (2.8) 
 
Där:  
 
g är luftgapet 
𝑙𝑙𝑐𝑐 är totala längden av magnetkärnan 
N är antal varv på spolen 
I är strömstyrkan 
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2.3 Testutrustning 
 
Vid konstruktion och design av testutrustningen kommer först teorier och metoder för 
produktutvecklingsprocessen beskrivas, därefter beräkningar i konstruktionselement som 
skruvförband och FEM-analys på fästelementen. Med hjälp av beräkningarna kan sedan valet 
av material till testriggen motiveras. Då det är höga krav på toleranser kommer teorier kring 
ritningslära beskrivas i sista stycket. 

2.3.1 Produktutvecklingsprocessen 

2.3.1.1 Projektplanering 
En planering är viktig för att dela upp ett projekt med hänsyn till alla projektdeltagare och för 
att samarbetet skall fungera bra. En dålig planering får konsekvenser som inte gynnar projektet 
som tidsbrist, ökade kostnader och dålig effektivitet genom hela projektarbetet [8, s.33]. 

För att hålla ordning på alla delmoment administrativt kan ett Gantt-schema upprättas. Där 
specificeras alla ingående arbetsmoment på en tidsaxel fram till det datum då projektet skall 
vara klart. [8, s.34]  

2.3.1.2 Produktspecifikation 
En produktspecifikation kan upprättas för att konkretisera problembeskrivningen och för att 
säkerställa produktens livscykel för alla inblandade intressenter. Det ger alla som är 
involverade i ett projekt möjlighet att få en gemensam syn på målet och hjälper till att gräva 
fram möjliga lösningar för produkten. [9, s.150] 

Kraven är framtagna tillsammans med beställaren där funktioner som ska uppfyllas sorteras 
som krav och önskvärda funktioner. Krav är relaterade till funktioner som produkten måste ha 
för att fungera medan de önskvärda funktionerna inte är krav.  

En lyckad produktspecifikation gagnar produktutvecklingsprocessen som uppnår såväl mindre 
tidsåtgång som kostnader för projektet. Ju tidigare projektet styrs åt rätt håll för att påverka 
vägvalet desto billigare är det [8, s.31]. Detta kan dessutom resultera i bättre produkter med 
högre kvalitet och konkurrenskraft. [9, s.150-151] 

2.3.1.3 Reverse engineering 
Vid utveckling eller framtagning av nya produkter är det nödvändigt att undersöka liknande 
produkter på marknaden, detta för att inte uppfinna hjulet på nytt. En metod för att analysera 
tidigare konstruktioner är Reverse engineering som är ett bra stöd vid utveckling av nya 
produkter. Metoden går ut på att plocka isär en befintlig produkt och studera ingående delar 
och hur de samverkar med varandra. Detta kan hjälpa till vid utvecklingen av den egna 
produkten. [9, s.527-529]  

2.3.1.4 Brainstorming 
Brainstorming är en metod för att genererar nya idéer som bygger på att gemensamt i grupp 
försöka komma på så många förslag som möjligt under en utsatt tid. I första fasen skriver eller 
skissar deltagarna själva ner möjliga idéer, utan återhållsamhet, med inställning på att inga 
förslag är mindre bra än andra. I den andra fasen presenteras förslagen i grupp utan kritik från 
övriga deltagare och kan nu användas, utvecklas eller kombineras med övriga förslag för att 
skapa nya. Efteråt utvärderas förslagen och kan sorteras i olika kategorier som senare används 
vid konceptgenerering. [8, s.55]  
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2.3.1.5 Morfologisk analys 
Ett verktyg för att generera koncept av idéer på enskilda lösningar är morfologisk analys. Här 
sätts lösningar för problemet ihop med varandra för att öppna nya tankebanor för hur ett 
koncept kan se ut. [8, s.60] 

2.3.1.6 Pughs matris 
Pughs matris underlättar utvärderingen av framtagna koncept genom parvis jämförelse. Denna 
metod bygger på att systematiskt väga olika koncepts funktionalitet mot varandra och jämföra 
mot en utsatt referens. Då egenskaper och kriterier kan värderas olika används vanligtvis en 
siffra mellan till exempel 1-5 för att fastställa hur stor vikt de har. [9, s.183-184] 

2.3.1.7 2.3.1.7 Matrisutvärdering 
Ett sätt att jämföra olika koncept mot varandra är matrisutvärdering. Idéer som ska utvärderas 
listas gentemot olika ställda krav, som till exempel vikt, monteringstid eller säkerhet, och 
poängsätts efter hur väl de uppfyller funktionskravet. [8, s.66] 

2.3.2 Hållfasthet 

2.3.2.1 Finita element metoden 
Finita element metoden (FEM) är ett verktyg som kan användas för att verifiera att 
komponenter och konstruktioner håller för konkreta lastfall. Analysverktyget bygger på att med 
hjälp av en dator approximera partiella differentialekvationer istället för att teoretiskt räkna på 
det för hand. För att förstå hur en representativ modell kan tas fram krävs god förståelse för 
mekaniska laster och hur konstruktionselement bär upp dem [9, s.410].  

2.3.2.2 Konstruktionselement 
Vid konstruktionsarbete är det viktigt att ha i åtanke vilka krafter som kommer uppstå vid 
användning av produkten och hur de påverkar förskjutningar och stress i materialen som 
används.  
 
När gänglängd i gods ska anges finns det vissa riktlinjer att gå efter. Enligt rekommendationer 
från svensk standard SS-1964. Invändiga gängor dimensioneras beroende på materialets 
brottgräns och skruvens hållfasthetsklass, se bild 8, där d är skruvgängans nominella diameter. 
[10]  

 

Bild 8 - Inskruvslängd i bottenhål [10] 



Teoretiskt ramverk 

12 

 

2.3.3 Materialval 
 
Idag finns en uppsjö med möjliga material att konstruera produkter av, där vissa är bättre 
lämpade för mekanisk konstruktion än andra.  

Vid val av material kan programvaran CES EduPack användas, som har över 3900 material 
registrerade med faktabaserad information om allas egenskaper. Programvaran låter 
användare specificera vad som är viktigt för slutprodukten och se vilka material som klarar av 
kravspecifikationen. [11] 

2.3.3.1 Stål 
Stål är ett vanligt anpassningsbart konstruktionsmaterial. Exempelvis är rent järn relativt 
mjukt, men tillsätts ett additiv, som till exempel kol, i kombination med att värmebehandla 
järnet kan det få högre hårdhet. Stål har hög Youngs modulus, sträckgräns, brottgräns, 
utmattningsgräns och smältpunkt. Materialet är dessutom återvinningsbart och kostar endast 
5-7 kr/kg. Stål har dock hög densitet och är emellanåt svårt att bearbeta på grund av dess 
hårdhet. [11] 

2.3.3.2 Aluminium 
Efter stål är aluminium idag världens viktigaste och vanligaste konstruktionsmaterial. 
Aluminium har relativt hög Youngs modulus, sträckgräns, brottgräns och utmattningsgräns i 
förhållande till dess densitet. En annan egenskap aluminium har är att det generellt leder 
magnetflöde dåligt. [12]  

Till dess fördel har materialet en tredjedel av stålets densitet, lätt att bearbeta och är liksom stål 
återvinningsbart. Kilopriset för aluminium varierar men kostar vanligtvis 19-21 kr/kg, vilket är 
ungefär 4 gånger dyrare än stål. [11] 

2.3.4 Ritningslära 
 
Maskinbearbetade komponenter behöver ett genomtänkt ritningsunderlag. Därför är det 
viktigt att ha kännedom om längdtoleranser, form- och lägestoleranser och ytjämnhet. Felaktig 
måttsättning eller för hårda toleranser kan medföra att komponenterna inte går att montera 
och kan bli onödigt dyr.  

När en detalj tillverkas uppnås aldrig exakt det mått som satts från början på en detalj, därför 
används alltid toleranser för att urskilja vad som är accepterat och inte. Toleranser sätts 
vanligtvis ut på ritningen för varje mått som avviker från en given internationell tolerans (ISO) 
som används. Att följa ISO-toleranser underlättar valet av toleranser och passningar. En 
standard hjälper alla runt om i världen att läsa och tolka ritningar på samma sätt. [13, s.16-17] 

Form- och lägestoleranser kan användas för att specificera tillåtna avvikelser från 
komponentens ursprungliga form. Här används vanligtvis ytor, linjer eller punkter som 
referens till en tolerans. Dessa toleranser är ofta viktiga för att komponenten ska vara 
funktionell. Exempel på viktiga toleranser är rundhet, planhet, vinkelräthet och koncentricitet. 
[9, s.516-517] 

Ytjämnheten på en detalj är direkt kopplad till när den tillverkas och är viktig för dess funktion. 
Ytjämnheten beror på bearbetningsmetod och materialvalet på komponenten. Fina ytor 
behöver bearbetas under längre maskintid och resulterar därför i en dyrare komponent. [9, 
s.519-520] 

Vidare för att dimensionera och måttsätta komponenter korrekt kan kurslitteraturen 
Konstruktionselement av Karl Björk och Ritteknik av Bo Lundkvist användas. 
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2.3.5 Computer Aided Design 
 
Computer Aided Design (CAD) är ett verktyg för att enkelt kunna rita och modellera intuitiva 
formvarianter. [8, s.71] 

Utöver detta har CAD-programvaror ofta möjlighet till att smidigt kunna upprätta 
ritningsunderlag för vidare tillverkning av produkten. Som hjälp för att designa och utveckla 
produkten bättre finns det inbyggda verktyg som kan utföra simuleringar för att testa 
produktens egenskaper. Exempel på en programvara som klarar av att göra detta är 
SolidWorks. [14] 
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3 Metod och genomförande 
3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
 

Första frågeställningen besvaras genom att inledningsvis ta fram en projektplan med hjälp av 
ett Gantt-schema för att tydligt specificera hur tiden för projektet ska disponeras. Detta följdes 
upp med teoretiska beräkningar på fjäderkraften från POB för att få fram en kraft att utgå ifrån 
som senare motiverar materialval och dimensionering av testriggen. För att förstå hur POB kan 
testas gjordes Reverse Engineering på hur en äldre modell av testutrustning var konstruerad. 
Med hjälp av brainstorming genererades olika metoder för hur POB kan testas genom att mäta 
kraft vid varierat luftgap och ström. Efter en konceptutvärdering valdes ett sätt att testa POB. 
Testriggen togs sedan fram med brainstorming baserat på hur den ska testas. En 
konceptutvärdering mynnade ut i ett vidareutvecklat och mer trovärdigt koncept för hur 
testutrustningen skulle se ut.  

Arbetets andra frågeställning besvarades genom att först beställa testutrustningen efter vad 
som är bäst lämpat vid utvärdering av koncept. Efter leverans installerades den med 
kringutrustning och tester utfördes på POB för att ta fram mätvärden. Med hjälp av 
mätresultaten kan samband mellan teoretiska beräkningar och praktiska tester diskuteras för 
att ge ökad förståelse kring hur magnetkraften påverkas av varierat luftgap och strömstyrka. 

3.2 Projektplan 
 

Ett Gantt-schema upprättades för att få en överskådlig blick över hur tiden ska fördelas i 
arbetet, se bilaga 1 och bilaga 2. Den består av alla olika faser i projektet och löper över en 
tidsaxel. Varje fas är dimensionerad över hur lång tid den tar att utföra. Faserna överlappar 
varandra när det är dags för en ny fas i projektet och färgläggs för att markera hur långt 
projektet kommit. 

3.3 Teoretiska beräkningar för POB 
 

Beräkningar utfördes för att ge ökad förståelse och insyn hur sambanden mellan bromskraft, 
fjäderkraft och magnetkraft hänger ihop på befintlig broms. Med fördel beräknas inledningsvis 
hur stor bromskraft som behövs för att bromsa ett vridmoment som ges från motorn. 
Vridmomentet bromsas i POB genom att tallriksfjädrar klämmer ihop bromsskivor med en 
kraft och behöver dimensioneras därefter. Vidare behöver en magnetkraft beräknas som är 
större än fjäderkraft när bromsen ska släppa då strömmen slås på. 

För att räkna ut den största kraft som krävs för att bromsa vridmomentet används formel (2.1). 
Den beror på bromsskivans toleranser för den bromsande ytan. Ytter- och innerdiameter är 
tagna från ritningar på POB. Friktionskoefficienten är vald för smord yta i rörelse då detta ger 
minsta friktion. Antal bromsande ytor i POB är fyra och vridmomentet är givet sedan tidigare. 

𝑀𝑀𝑤𝑤 = 25 Nm  
𝜇𝜇 = 0.05 
𝑅𝑅𝑦𝑦= 50,3  
𝑅𝑅𝑖𝑖 = 45,6 
𝑛𝑛 = 4 

2⋅25
0,05⋅(0,0503 + 0.0456)⋅4

=  2607N  
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Kraften från formel (2.1) är den minsta kraft fjädern behöver trycka mot bromsskivorna. För 
vidare göra beräkningar på fjäderkraften används ekvationerna (2.2) och (2.3) insatt i (2.4).  

I (2.2) beräknades ett samband mellan fjäderns inner- och ytterdiameter. 

𝐷𝐷𝑒𝑒  = 43 
𝐷𝐷𝑖𝑖  = 32 

𝛿𝛿 = 43
32

 = 1,34375  

Formel (2.2) kommer till användning i (2.3) då det ger 𝐾𝐾1 som senare utgör en konstant i 
fjäderkraften. 

𝐾𝐾1 = 1
𝜋𝜋
⋅

�1,34375 − 1
1,34375 �

2

1,34375 + 1
1,34375 − 1−

2
𝑙𝑙𝑙𝑙 (1,34375)

= 0,4236  

Med 𝐾𝐾1 kan fjäderkraften räknas ut med hjälp av (2.4). Youngs modulus och Poissons ratio är 
tagna ur HDS för att passa till valt material på fjädern.  Tjocklek, konhöjd och hoptryckning av 
fjädern är tagna ur ritning på POB. Fjäderkraften ska vara större eller lika med den bromskraft 
som är framräknad i ekvation (2.1). 

𝐸𝐸= 206000 N/mm2 
𝜈𝜈 = 0,3 
𝑡𝑡 = 2,00 
𝑠𝑠 = 0,277 
ℎ0= 0,75 

𝐹𝐹 = 4∙206000
1−0.32

⋅ 24

0,4236⋅432
⋅ 0,277

2
��0,75

2
− 0,277

2
� �0,75

2
− 0,277

2∙2
� + 1�= 2747 N  

Ekvationen ovan (2.4) visar att fjädrarna trycker med en kraft 2747 N vilket är större än den 
kraft som är beräknad i (2.1). För att förtydliga hur fjäderpaketet kraft förändras beroende av 
hoptryckning illustreras fjäderpaketet karaktäristik vid 10-80% kompression i bild 9 nedan. 
 

 

Bild 9 - Diagram för kraft mot kompression av fjäder 
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För att bromsen ska släppa när strömmen slås på ska magnetkraften i formel (2.7) vara större 
än kraften vid given kompression.  

Formel (2.7) tillsammans med (2.8) kan beskriva ett utryck för den kraft som uppstår mellan 
Magnet Core och Magnet Disc. Då permeabiliteten i kärnans material vid små strömmar är 
mycket större än permeabiliteten i luft kan den negligeras och uttrycket förenklas till:  

𝐹𝐹 = 𝜇𝜇0(NI)2𝐴𝐴
2𝑔𝑔2

     (2.9) 

Genom att stoppa in värden från den befintliga bromsen och variera luftgap och strömstyrka 
kan en kraft mellan Magnet Core och Magnet Disc beräknas. Notera att strömstyrkan och 
luftgapet har en stor påverkan i förhållande till övriga variabler som är fasta, vilket gör att 
kurvan ökar exponentiellt. Bild 10 nedan visar ett diagram där luftgapet är satt till 0,5 mm och 
strömstyrkan varierar mellan 0,1-3.0 ampere. 
 

 

Bild 10 – Diagrammet visar kraften för luftgap 0,5 mm med varierande strömstyrka.  

Enligt kurvan fortsätter kraften öka konstant vilket inte stämmer med verkligheten då formeln 
inte tar hänsyn till att den relativa permeabiliteten i materialet förändras, enligt (2.2.3.1), 
beroende av den magnetiska fältstyrkan. Vid låga strömmar kan med viss osäkerhet en linjär 
approximation av permeabiliteten göras för att komma närmare verkligheten. Utöver mättnad 
i materialet tar formeln inte heller hänsyn till POBs komplexa geometri. För att närmare 
undersöka hur denna påverkar mätvärdena kan FEM-analys utföras. 

3.4 Framtagning av testrigg 
 
Eftersom det är komplicerat att teoretiskt beräkna magnetfältet och den kraft Magnet Core 
inverkar på Magnet Disc behöver praktiska tester göras för att närmare undersöka 
korrelationen mellan strömstyrka, luftgap och krafter.  

Detta avsnitt beskriver hur testutrustningen som använts för att utföra de praktiska testerna 
konstruerades.  
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3.4.1 Reverse engineering 
 
I början av projektet tilldelades den tidigare använda testriggen, se bild 11. Den undersöktes 
genom att skruva isär konstruktionen och testa att montera POB för att förstå hur den var 
uppbyggd och hur vissa lösningar och funktioner kan appliceras på den nya testriggen. 

 

Bild 11 - Tidigare använd testrigg 

Denna testrigg är byggd främst i aluminium och använder en trycksensor för att mäta kraften 
av fjäderpaketet och magnetfältet. Aluminium användes troligtvis eftersom det är ett bra 
konstruktionsmaterial med hög hållfasthet i förhållande till dess densitet. Tidigare 
dokumentation tyder på att materialet framför allt är valt för att minska förluster i magnetiskt 
flöde, något som kan bekräftas enligt (2.3.3.2).   

3.4.2 Mätmetod 
 
För att ta fram en testrigg måste det först framkomma hur POB ska testas. Inledningsvis 
upprättades därför en dialog med mättekniker och konstruktörer för testriggar över hur kraften 
skall mätas. Det som avses att mätas är magnetfältets och fjäderns kraft mellan Magnet Core 
och Magnet Disc. Olika lösningar diskuterades och det som framkom som mest lämpliga 
mätinstrument var en kraftsensor istället för en trycksensor som använts i den tidigare 
testriggen.  

En kraftsensor behöver bara en yttre last för att ge tillbaka en ström som kan avläsas av ett 
oscilloskop till en kraft. I detta fall blir magnetskivan den yttre kraften som vinkelrätt belastar 
kraftsensorn.  
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3.4.2.1 Val av kraftsensor 
I ett möte med mättekniker på företaget diskuterades olika metoder för att mäta magnetkraften. 
Efter mötet började en grundlig undersökning vilken kraftsensor som uppfyller de krav som 
krävs vid test. Det viktigaste är att den ska klara testernas förväntade krafter, men det är 
fördelaktigt om sensorn klarar av noggranna mätningar även i extrema temperaturer. Även om 
detta projektarbete inte kommer utföra dessa mätningar finns det ett behov av att göra dem i 
framtiden. Det är önskvärt att den är liten och lätt att använda.  

Det enda företag som levererar kraftsensorer som uppfyller kraven är HBM. De har två sensorer 
som går under benämningen PACEline CHW. Sensorerna klarar av mätningar mellan -55 till 
+300 ℃ och en komprimerande kraft på upp till 60 kN. Den relevanta skillnaden för detta 
arbete är att PACEline CHW-2 har en högre noggrannhet och därför blev den vald. 

3.4.3 Idé- och konceptgenerering 
 
Innan en testrigg kan konstrueras undersöktes vilka möjliga lösningar som finns för att reglera 
luftgap, fästa POB och utföra mätningar. Därför gjordes en brainstorming på detta, se bilaga 3.  
 
Baserat på de idéer som framkom togs möjliga koncept fram. Luftgap och ström ska kunna 
varieras samtidigt som en fjäderkraft och en magnetkraft ska kunna mätas.  

Konceptgenereringen gjordes i två olika steg. Först togs tre koncept fram som kunde mäta 
magnetkraften. Efter detta vidareutvecklades koncepten till tre nya koncept som också kunde 
mäta fjäderkraften.  

3.4.3.1 Koncept för mätning av magnetkraft 

 

Bild 12 - Koncept 1 för testmetod av magnetkraft 

I Koncept 1 sitter Magnet Core monterad i taket på en testrigg medan Magnet Disc ligger och 
vilar på en kraftsensor som regleras av en justeringsskruv. Skruven reglerar luftgapet och 
kraften mäts genom att reversera strömmen så att Magnet Disc trycker på kraftsensorn. 
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Bild 13 - Koncept 2 för testmetod av magnetkraft 

Koncept 2 bygger på att Magnet Core är monterad i bottenplattan ovanpå ett par distanser och 
Magnet Disc vilar på en insats som löper fritt genom Magnet Core. Insatsen i sin tur vilar på 
kraftsensorn som ligger dikt an mot en justeringsskruv som reglerar luftgapet. Kraften mäts 
genom att tillföra en ström. Distanserna frigör utrymme under POB för att ge plats till 
kraftsensorn mellan justerskruven och insatsen. 

 

Bild 14 - Koncept 3 för testmetod av magnetkraft 

I Koncept 3 är Magnet Core är monterad i bottenplattan och Magnet Disc hänger från taket med 
stöd av en distans som löper genom. Skruvar genom topplattan justerar luftgapet. Fördelen 
med detta koncept är att det finns goda möjligheter till förspänning av kraftsensorn samt 
justera luftgapet mellan Magnet Core och Magnet Disc för att säkerställa samma avstånd över 
hela ytan. Detta medför dock en mer komplicerad uppsättning och försämrar effektiviteten 
mellan mätningarna. 
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3.4.3.2 Koncept för mätning av fjäderkraft 

 

Bild 15 - Koncept 1.1 för testmetod av fjäderkraft 

I koncept 1.1 är upphängningen densamma som i koncept 1, med ett tillägg på att 
tallriksfjädrarna trycker Magnet Disc mot kraftsensorn istället för en ström. Genom att ändra 
luftgapet med justeringsskruven komprimeras fjädrarna och fjäderkraften kan mätas.  

 
Bild 16 - Koncept 2.1 för testmetod av fjäderkraft 

Koncept 2.1 utnyttjar en pressfot som komprimerar fjäderpaketet med en justeringsskruv som 
är fäst i taket på testriggen. Sensorn mäter kraften då den är klämd emellan pressfoten och 
justerskruven. Skruven är alltså nu flyttad till topplattan på fixturen och har därför dubbel 
funktion.  
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Bild 17 - Koncept 3.1 för testmetod av fjäderkraft 

I koncept 3.1 används pressfoten som vid mätning av kraft fungerade som distans. Kraftsensor 
placeras mellan tryckplattan och pressfoten. Fjäderpaketet komprimeras med skruvarna i 
topplattan.  

3.4.4 Konceptutvärdering och sållning av testmetod 
 
Utvärderingsmetoden Pughs matris används här för att välja ett koncept. Innan dess 
konstaterades att koncept 1.1 inte skulle fungera då det inte fungerar att reversera strömmen 
för att få en tryckande kraft från magnetfältet.  

I bild 18 listas kriterium som är relevanta för en slutgiltig testmetod och sätts i relation till varje 
koncept. Därtill finns en viktning som innebär att en hög vikt ger mer poäng om konceptet 
uppfyller det bra.  

 

Bild 18 - Pughs matris för utvärdering av koncept för testmetod 

Utvärderingen med Pughs matris resulterade i att koncept 2.1 blev den vinnande testmetoden 
och därmed det koncept som utvecklades vidare. 
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3.4.5 Konceptgenerering testrigg 
 
Baserat på den vinnande mätmetoden började en process för att fastställa hur testriggen skulle 
vara utformad. Viktigt att ha i åtanke är att testutrustningen och dess ingående delar går att 
anpassas efter olika dimensioner av POB.  

Processen utgår från verktyget morfologisk analys. Här kombineras fyra fästelement med två 
sätt justera avstånd efter varierande storlek på POB. Detta genererar 8 möjliga scenarion, se 
bilaga 4. För att jämföra dem används Pughs matris för att välja vilket scenario som är det bästa, 
se bild 19. 

 

Bild 19 - Pughs matris för utvärdering av möjliga kombinationer för fästelement 

Efter utvärdering med Pughs matris framkom att koncept 3 och 4 fick högst poäng av de åtta 
alternativen. För att hitta den bästa möjliga lösningen för applikationen studerades de båda 
koncepten närmare. Genom att kombinera 3 och 4 hittades en ny lösning som uppfyller kraven 
bättre än tidigare koncept och därför valdes den att användas till det slutgiltiga konceptet för 
testutrustningen. I bild 20 ses fästelementet modellerat i SolidWorks. 

 

Bild 20 – Kombination av fästelement i koncept 3 och 4 

Konceptet använder en kombination av hål i bottenplattan och en fästplatta med spår i för att 
ge hög anpassningsbarhet. Plattan har en urfräst fas framtill för att låsa fast Magnet Core utan 
att komma åt Magnet Disc. Fästet består av två maskinbearbetade delar och använder 
standardskruv.  
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För att visualisera hur en kombination av vald mätmetod och fästelement skulle se ut ritades 
alla delar upp i SolidWorks och sattes samman till en assembly. Bild 21 visar en tidig version 
som senare utvärderades. 

 
 

Bild 21 - Första konceptmodell av testriggen i SolidWorks 

3.4.6 Konceptutvärdering testrigg 
 
Konceptet utgår från att POB är placerad i mitten av testriggen och hålls på plats med valt 
fästelement från fyra håll. Fästelementen spänner ner Magnet Core och är fästa i bottenplattan. 
Topplattan hålls uppe av fyra sidostöd och bottenplattan av fyra ben, som skapar distans nog 
för att kunna justera nedre justerskruven.   

Konceptet diskuterades och utvärderades med erfarna konstruktörer på företaget. Konceptet 
bedöms att kunna fungera under förutsättning att ett par FEM-beräkningar görs på delar som 
har påkänning av stora krafter. Efter det behöver delar bytas ut mot standardprodukter för att 
minimera inköpskostnad för testriggen.  

3.4.7 FEM-beräkning på fästelement 
 
Eftersom det finns en osäkerhet kring om fästelementet håller i aluminium för de krafter som 
uppstår vid test av POB gjordes en förenklad FEM-beräkning på det. Simuleringar görs på de 
utvalda materialen Aluminium 6061T4 och Stål AISI 4130 i programvaran SolidWorks. Dess 
uppsättning kan ses i bild 22.  

Innan komponenten ska simuleras definieras material, fixerade ytor och krafter upp på ett så 
verklighetstroget sätt som möjligt. Därefter delas komponenten in i trianglar av olika storlek, 
även kallat mesh, och blir som ett enda stort fackverk för datorn att räkna på. Efter simuleringen 
visualiserar datorn ofta med färgskalor var detaljen känner av mest stress och förflyttning. 
Eftersom detaljen är meshad kan det approximeras var detaljen eventuellt behöver förstärkas. 
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Bild 22 - Uppsättning FEM-beräkning 

Modellen är förenklad och är delad där främre skruvskallen sitter placerad. Detta är det mest 
intressanta området som kan uppleva hög stress. De gröna pilarna är fixerade ytor och de lila 
pilarna är kraften som är applicerad på ytan. Kraften är i detta fall 1500 N då det är fyra 
fästelement som ska dela på den maximala kraften 6000 N. Denna uppsättning användes för 
båda materialen. I bild 23 nedan ses resultatet av en stress-simulering för materialen. 

 

Bild 23 - Stress-simulering för AISI 4130 (vänster) och 6061T4 (höger) 

Eftersom materialen har likadana lastfall upplever de samma spänningsnivå, det vill säga upp 
till omkring 360 MPa. Bild 24 nedan visar hur stor andel av fästelementet som upplever stress 
över materialens brottgränser med en säkerhetsfaktor på 1,5. 

 

Bild 24 - Iso clipping för AISI 4130 (vänster) och 6061T4 (höger) 

Verktyget Iso clipping är en feature i SolidWorks. AISI 4130 har en hög brottgräns och stressen 
i simuleringen visar på att materialet klarar krafterna med god marginal. För 6061T4 ses att 
14.61% av detaljen upplever stressnivåer över brottgränsen.  
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Bild 25 - Förflyttningar för AISI 4130 (vänster) och 6061T4 (höger) 

Ovan i bild 25 visas hur stora förflyttningarna är i materialet. Ytan som ligger mot POB förflyttas 
med 0,111 mm när stål används respektive 0,329 mm om aluminium används. Dessa tal 
stämmer troligtvis inte överens med verkligheten då lastfallet är förenklat i SolidWorks. De ytor 
som är specificerade att vara fasta skulle i ett mer verkligt scenario vara ersatta med en skruv 
som har en förspänning och att simuleringen skett på hela fästelementet.  

Med det i åtanke konstaterades att aluminium inte är tillräckligt bra då det både finns 
stressnivåer över materialets brottgräns och stora förflyttningar. Därför valdes ett stål som 
motsvarar AISI 4130 som material för fästelementen. 

3.4.8 Slutkoncept 
 
Konceptet anpassades efter den simulering som gjorts på fästelementen och den feedback som 
gavs på tidigare konceptmodell och efter CAD-geometri på nuvarande version av Magnet Core, 
Magnet Disc och vald kraftsensor. Bottenplattans tjocklek har anpassats efter vad som krävs av 
svensk standard i bild 8 med en säkerhetsfaktor på 2. Alla delar med ingående skruvhål och 
gängor anpassades efter svensk skruvstandard för att minimera kostnader för testriggen. 
Resterande delar maskinbearbetas för att få nå funktionalitet av testriggen. Utöver 
simuleringarna på fästelementen har enkla beräkningar på hållfasthet på delar som påverkas 
av testerna för att se till att de håller vid användning. 

Materialen på de ingående delarna är till största utsträckning valda till aluminium för att 
minska vikten och påverkan på magnetfältet enligt (2.3.3.2). Aluminium att föredra då det är 
enklare att bearbeta. De komponenter där stål valts som material är fästelementen och 
distanserna under bromsen. Detta på grund av de påfrestningar materialen behöver utstå och 
för att minska möjlighet till förskjutningar i materialen som kan påverka mätresultaten. 
Resultatet kan ses nedan i bild 26 och bild 27.  
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Bild 26 - Slutkoncept testrigg 

 

Bild 27 - Genomskärning slutkoncept 
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3.5 Beställning av testrigg 
 

Av CAD-underlaget kunde ritningar på alla detaljer med egen design tas fram. Komponenterna 
är satta med lämpliga toleranser för att testerna blir korrekt utförda. Material valdes för varje 
komponent beroende på dess applikation. Ett utdrag av ritningarna finns i bilaga 6-10. 

Innan komponenterna skickades för beställning diskuterades alla ritningar och måttsättningar 
med en erfaren konstruktör för att säkerställa att de är rimliga. Se bilaga 5 för sprängskiss av 
testriggen med ingående detaljer.  

Filer på alla komponenter skickades sedan internt till en inköpare som tog fram en offert från 
en extern leverantör. Testriggen beställdes genom en standardprocess som slutligen 
godkändes.  

3.6 Inför test av POB 
 

När tester ska utföras på POB är det viktigt att testutrustningen är pålitlig och att omgivningen 
tillåter utrustningen att utföra mätningarna korrekt, då POB har hårda toleranser på ingående 
komponenter finns det inte utrymme för felkällor.  

Inför testerna upprättades dokumentation som beskriver hur testet ska utföras. Tabeller och 
diagram utformades för att underlätta mätningarna och för att visualisera resultatet. 
Dokumentationen håller enkelt reda på hur många mätningar som gjorts, vid vilket luftgap, 
strömstyrka och vilket mätresultat som framkom.  

3.6.1 Montering och uppsättning 
 
Testriggen blev levererad i tid och ser ut som det var tänkt, se bild 28. Den monterades ihop 
och placerades i det tänkta labbrummet.    

 

Bild 28 - Testrigg hopmonterad 
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Först monterades justerskruven underifrån genom bottenplattan, se bild 29.  

 

Bild 29 - Förtydligande av hur sensorn monteras 

Justerskruven skruvas upp så att knoppen som passar i sensorn sticker upp en bit. Sensorn 
monteras därefter på justerskruven och ovanpå sätts en adapter som är dimensionerad efter 
innerdiametern på Magnet Core.  

 

Bild 30 - Förtydligande av montering av POB (till vänster) och fästelement (till höger) 

Magnet Core monteras därefter omkring adaptern, ovanpå distanserna. Magnetskivan läggs 
sedan på plats ovanpå adaptern i Magnet Core, som sätts i spänn av fyra fästelement. I bild 30 
till höger syns att fästelementen har ett litet luftgap till Magnet Disc för att inte påverka hur 
luftgapet ställs.  

Nedan i bild 31 ses en förtydligande bild över monteringen när topplattan är borttagen. 
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Bild 31 - Förtydligande av montering 

Kraftsensorn mäter bara kraft som uppstår i form av en spänning, men för att avläsa hur stor 
den kraften är behövs kringliggande utrustning. Därför kopplades sensorn till redskap som 
oscilloskop och spänningskub med hjälp av kablage, se bild 32.  

 

Bild 32 - Testrigg med kringutrustning 

Oscilloskopet gör det möjligt att mäta den spänning kraftsensorn utger. Spänningen översätts 
sedan till en kraft och dokumenteras. 
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3.7 Utförande av test av POB 
 

POB monteras på fyra distanser för att ge utrymme för kraftsensorn och hålls på plats med hjälp 
av de fyra fästelementen. I kärnan på POB placeras adaptern och magnetskivan som vilar på 
trycksensorn. Sist placeras Magnet Disc ovanpå magnetskivan och luftgapet kan ställas in med 
den fingängade justerskruven som är monterad i mitten av bottenplattan. För att mäta luftgapet 
används bladmått. Styrpinnar monteras för att hålla Magnet Disc på plats i vågrätt position 
ovanpå magnetskivan men fortfarande vara frigående.  

När testerna påbörjades upptäcktes att styrpinnarna inte fyllde dess tänkta funktion, de kunde 
inte hålla Magnet Disc vågrätt på grund av den stora magnetkraft POB levererar vid höga 
spänningar. Bild 33 illustrerar vad som händer när Magnet Disc kommer i kontakt med Magnet 
Core och inte kan hålla ett jämnt luftgap.  

 

Bild 33 - Förtydligande bild ojämnt luftgap 

Problemet åtgärdades genom att förspänna pressfoten mot Magnet Disc. Som en bonus av detta 
visade detta ge mer noggranna mätvärden då en förspänning ökar kraftsensorns mätprecision. 
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4 Resultat 
 
Nedan i bild 34 illustreras 10 mätserier för olika luftgap med varierad ström i ett diagram.  

 

Bild 34 - Diagram över mätresultat 

 



Analys 

32 

 

5 Analys 
 
För att ge svar på projektarbetets frågeställningar, se (1.3), analyseras mätmetod och testriggen 
samt mätresultaten. Mätmetod och testriggens utformning är direkt kopplad till första 
frågeställningen medan mätresultaten är kopplad till andra frågeställningen.  

5.1 Analys av mätmetod och testrigg 
 

Frågeställning 1 – Hur kan POB testas och hur ser den testutrustningen ut? 

Tidigare när koncept 2.1 togs fram genom konceptutvärdering och sållning av testmetod (3.4.4) 
och genom konceptgenerering (3.4.3.1) och (3.4.3.2) framkom hur POB kan testas. Vidare 
genom konceptgenerering och urval av testrigg i (3.4.5)-(3.4.8) togs förslag på utformning av 
en testrigg fram. Genom de praktiska testerna som utförts bekräftas att mätmetoden fungerar 
och att testriggen håller för krafterna som uppstår vid låga luftgap med höga strömmar. I bild 
34 ses tydliga och jämna kurvor som påvisar att mätmetoden är konsekvent då kraften ökar och 
minskar beroende på vilken ström och luftgap som använts vid mätningen.  

Inför testerna blev testriggen monterad utan problem på det sätt som var tänkt innan den 
beställdes, tack vare god måttsättning och bra toleranser på funktionella komponenter. 
Testriggen kunde sedan kopplas ihop med kringliggande mätutrustning enligt (3.6.1) utan 
större problem vilket talar för att testriggen kan se ut som den gör. Komponenterna på 
testriggen observerades under testerna och där visades inga tecken på att stressnivån skulle 
vara för hög eller att förskjutningar uppstår, vilket bevisar att de kan vara utformade som de är.  

5.2 Analys av mätresultat 
 

Frågeställning 2 – Kan en teoretisk design av POB tas fram med hjälp av testresultaten? 

Diagrammet i bild 34 visar hur stor magnetkraft POB kan leverera när luftgapet och strömmen 
varierar från 0,05 - 0,50 mm respektive 0,1 - 3,0 Ampere.  

Luftgap 0,05 mm var svårt att ställa och det syns på kurvan som dyker vilket tyder på att Magnet 
Core tagit upp kraft från magnetfältet då Magnet Disc legat emot kärnan. Luftgap 0,1 mm blev 
inte fullständig heller då Magnet Disc kom i kontakt med Magnet Core efter 2 ampere, därför 
avbröts den mätningen. Tester på luftgap 0,05-0,1 mm skulle därför behöva göras om. Luftgap 
0,20 mm visar inte en helt jämn kurva och skulle behöva göras om för att få större trovärdighet. 
Övriga luftgap har en jämn och fin kurvatur i förhållande till varandra och därför anses 
mätmetoden pålitlig.  

Genom att titta på bild 34 ses tydligt att kraften ökar snabbare i början vid låga strömmar för 
att sedan stagnera vid höga strömmar hos alla luftgap. Vad som händer vid höga strömmar kan 
kopplas till hysteres som tidigare beskrivit i (2.2.3.1). När materialet börjar att mättas har 
strömstyrkan mindre påverkan på magnetens kraft.  

Med testresultaten kommer företaget närmare en teoretisk design då de med bättre precision 
kan dimensionera framtida bromsar och utveckla de befintliga med en enklare designprocess.  
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5.3 Validitet och reliabilitet 
 

Det teoretiska ramverket bygger på trovärdig kurslitteratur inom maskinteknik som 
Produktutveckling, Konstruktionselement, Forskningsmetodikens grunder, Design i fokus, 
Ellära, krets- och fältteori och Ritteknik. Beräkningar på fjäderkraften är hämtad från HDS från 
Schnorr som är en pålitlig tillverkare då de har gedigen faktabaserad dokumentation om 
tallriksfjädrar och dess varierande applikationer. Konceptgenerering för testmetod och testrigg 
är baserat på brainstorming vilket är en välbeprövad metod för att generera ett flertal olika 
lösningar för ett problem.  

Alla komponenter och detaljer som ska tillverkas revideras och genomgår en grundlig dialog 
med kunnig personal på Saab innan framtagning och beställning. 

Vid de praktiska testerna framkom det svårigheter att ställa in ett korrekt luftgap. Exempelvis 
kunde det hända att när ett bladmått om 0,15 mm precis går in mellan Magnet Core och Magnet 
Disc kunde även 0,20 mm gå in emellan på ett enstaka område ändå. Efter att ha felsökt och 
kontrollerat vinkelräthet samt ytjämnhet på funktionella komponenter med mätavdelningen på 
Saab konstaterades att det troligtvis beror på justerskruvarna som ställer luftgapet. Även om 
justerskruvarna är gängade och monterade så att de går igenom hela bottenplattan och 
topplattan finns där ändå ett glapp som får dem att förflyttas något ur sin position. Utan att 
justera detta kan det påverka mätresultaten då inte ett helt jämnt luftgap uppnås. För att få 
trovärdiga mätresultat togs inga mätresultat när problemet uppstod. Problemet gick att kringgå 
genom att prova att ställa in luftgapet från början igen tills bladmåttet bekräftar ett jämnt 
luftgap.   

 

Bild 35 - Diagram över 3 mätserier på luftgap 0,15 mm  

De praktiska testerna visade på att mätmetoden har en repeterbarhet, se bild 35, med en 
felmarginal om cirka 10 %. Marginalen beror troligtvis på att luftgapet inte blir likadant inställt 
varje gång. Ställs luftgapet in på 0,15 mm kan det i praktiken vara allt mellan 0,15 - 0,19 mm då 
bladmåttens tjocklek som kontrollerar luftgapet varierar i steg om 0,05 mm.  
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6 Diskussion och slutsats 
 

6.1 Implikationer 
 

Med den framtagna testriggen finns nu möjlighet för Saab att utföra tester för framtida bromsar 
i olika dimensioner och i ett flertal testmiljöer. Med de mätvärden som dokumenterats kan Saab 
komma ett steg närmare att finna ett samband mellan luftgap, kraft och strömstyrka 
förhållande till mättnad i materialet. Med hjälp av detta kan Saab med högre precision 
dimensionera nya bromsar och optimera tidigare versioner av POB utan att behöva ta till allt 
för stora säkerhetsmarginaler för att uppfylla kravspecifikationen.  

6.2 Slutsatser och rekommendationer 
 

Vi har vid många tillfällen under projektets gång konstaterat att vi haft 3 fantastiska handledare 
på Saab som ställt upp och hjälpt oss när vi behövt deras expertis.  

Nu i slutet av projektet har vi insett att CAD-konstruktionen blev väldigt bra. Vi är stolta över 
att ha fått fram mätresultat då det är många rörliga delar med snäva toleranser i testriggen som 
ska samverka på rätt sätt. Dessutom är det första gången vi tar fram en testrigg och med tanke 
på det är vi nöjda med resultatet.  

Att göra en ordentlig planering innan projektarbetet har varit till stor hjälp för att vara säkra på 
att komma i mål i tid, vilket har varit en stor utmaning. Särskilt med tanke på att testriggen tog 
4 veckor att få fram efter beställningen. Där har planeringen varit till stor hjälp då vi vetat vad 
som skall göras under tiden den tillverkas för att förvalta den tillgängliga tiden väl.  

Testmetoden som användes krävde en hög förspänning för att hålla Magnet Disc på plats. Detta 
ledde till att gängorna i framför allt den övre justerskruven tog stryk. Vid det här laget var redan 
alla viktiga testvärden framtagna. Då vi vill lämna över en fungerade testrigg till Saab togs ett 
förbättringsförslag fram som gör att riggen fortsättningsvis kan användas. Förbättringen 
förändrar inte mätmetoden utan gör det bara enklare att ställa ett jämnt luftgap.  

6.3 Vidare arbete eller forskning 
 

Saab behöver arbeta vidare med nya tester och mäta på högre strömmar för att se när materialet 
mättas och undersöka vad som händer då.  

Vad händer med kraften i magnetfältet när geometrin förändras?  

Hur presterar bromsen i extrema temperaturer och i hög luftfuktighet?  

Hur påverkas magnetkraften när koppartråden blir för varm?   
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