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Abstract 
This thesis is an investigation about the possibilities to construct a bicycle with 
automatic gear change by using the two applications, continuously variable 
transmission and centrifugal force. The purpose of this thesis is to understand 
and identify critical forces that appear in this type of application. As a result of 
the investigation a suggestion of a final construction can be made. Data has 
been collected through experiments and through literature about these two 
applications.  
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Sammanfattning 
Examensarbetets syfte är att undersöka möjligheterna att konstruera en 
automatväxlad cykel bestående av de båda konstruktionerna, variator och 
centrifugalregulator. En marknadsundersökning har gjorts via SciencePark, 
Jönköping, och en patentundersökning genom Almi Företagspartner. Själva 
arbetet är koncentrerat till att samla in primär och sekundär data för att fortsatt 
utveckling av produkten skall vara möjlig. Insamling av primär data har skett 
genom observation och då uteslutande genom experiment och tester av olika 
prototyptillverkade delar i konstruktionen. Sekundär data har samlats in via 
läroböcker, faktaböcker i ämnet samt, i viss mån, Internet. En testcykel med 
variatordrift tillverkades och de olika delarna i variatorn testades. Ett steg i 
undersökningen var att förstå hur variatorn och centrifugalregulatorn fungerar i 
en applikation som denna, ett andra steg var att studera och mäta upp de 
krafter som är relevanta för en bra funktion av denna konstruktion. I 
undersökningen konstaterades att de mest kritiska krafterna i variatorn är 
friktionskraften mellan drivplatta och drivhjul, samt trycket som drivhjulet 
måste ha mot drivplattan och vridstyvheten i drivplattornas infästning. 
Beträffande centrifugalregulatorn är de viktigaste parametrarna 
tyngdpunktsläge och periferihastighet. Sedan dessa kritiska krafter 
identifierats kunde idéer och förslag på omkonstruktion göras.  

 

Nyckelord 

• Variator 

• Centrifugalregulator 

• Friktion 

• Friktionskoefficient 

• Normalkraft 
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1 Inledning och projektbeskrivning 
Rapporten beskriver ett examensarbete utfört av Ulf Landén vid Jönköpings 
Tekniska Högskola. Arbetet syftar till att utreda möjligheten att konstruera en 
automatväxlad cykel med de två konstruktionerna variator och 
centrifugalregulator i en och samma applikation. Examensarbetet kommer att 
innefatta förberedelsefasen och datainsamlingsfasen. Konceptfasen 
behandlas inte eftersom denna redan är förutbestämd.  

1.1 Bakgrund 
Idén till arbetet är helt och hållet undertecknads egen och tanken är att utreda 
om det är möjligt att konstruera en enkel och billig automatväxlad cykel. För 
att begränsa arbetets bredd är det förutbestämt att konstruktionen skall 
baseras på variatordrift och en centrifugalregulator som styr växlingen. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att utreda möjligheten att ta fram ett alternativ 
till de kedjecyklar med fasta växlingslägen som idag dominerar marknaden, 
samt att även göra konstruktionen enkel, robust och billig till skillnad från de 
datorstyrda automatväxelmekanismer som idag verkar vara de enda som 
finns på marknaden. 

Målet för att den färdiga cykelkonstruktionen skall vara intressant för marknad 
och tillverkning är att den uppfyller följande krav: 

1. Klara av att driva och växla cykeln i hastigheter mellan 0-30 km/h 

2. Ha en trampintervall som ligger mellan 40 och 50 r/min 

3. Priset på denna cykelmodell skall vara 4000-6000 kr, beroende på 
modell 

4. Skall klara de väderförhållande som är under sommarhalvåret 

5. Slitdelar skall hålla en säsong 

6. Skall vara lika enkel att använda som en traditionell cykel 

Målet med själva examensarbetet är att få fram de data som i framtiden 
kommer att behövas för att bygga en prototypmodell som uppfyller 
ovanstående krav. 

 

 

 



Inledning och projektbeskrivning 

Postadress:  Besöksadress:  Telefon:   
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  
551 11 Jönköping 

7

1.3 Frågeställning för examensarbetet. 
• Går det att konstruera en cykel med en variatordrift av denna modell? 

• Vilka krafter kommer att vara relevanta vid denna konstruktion, och hur 
påverkar de driften? 

• Kan man konstruera en centrifugalregulator som utvecklar tillräckligt med 
kraft, vid den relativt låga rotationshastigheten som uppstår med denna 
konstruktion, för att förskjuta växlingsstången vid ordinär drift 

 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet begränsas till förberedelsefasen och datainsamlingsfasen i det riktiga 
projektet Automatisk cykelväxel. Detta arbete kommer att vara en grund för 
kommande utveckling. Dessutom kommer endast möjligheten att använda 
applikationen som innehåller variator och centrifugalregulator att utredas.  

1.5 Disposition 
Själva rapporten innefattar en djupare teoretiskt bakgrund om ”varför” detta 
projekt är intressant, en detaljerad beskrivning av den framtagning av data 
som behövs för fortsatt utveckling av prototypmodell och de problem som 
uppstått under arbetet. Detta avsnitt delas in i de olika delar som projektet 
genomarbetats. Först en beskrivning av förberedelserna som gjorts. Sedan 
beskrivs tillvägagångssätt för framtagning av den information som krävs för 
fortsatt utveckling av variatordriften och centralregulatorn. Dessa båda avsnitt 
innehåller var och en för sig, de beräkningar, tillvägagångssätt, materialval 
och bortsållning av idéer från den del avsnittet gäller. Vidare finns en analys 
av de olika resultat som tagits fram vid arbetet och en slutdiskussion där de 
från början uppställda krav och frågor utvärderas. Även själva arbetet 
utvärderas. Vad gick rätt och vad kunde göras bättre? Rapporten avslutas 
med referenser till den litteratur som används och de bilagor som krävs för att 
komplettera arbetet. 
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2 Teoretisk bakgrund 
Varför finns det ingen automatväxlad cykel, till rimligt pris? 

När examensarbetet närmade sig och jag dessutom hade en påbörjad 
prototypmodell tyckte jag att det passade bra att gör en utredning av denna. 
Konstruktionen består av två drivplattor och däremellan en drivstång, vars 
läge kunde justeras i förhållande till plattorna så att olika växlingsförhållanden 
uppstod. Drivningen var härmed bestämd och nästa fråga blev naturligtvis hur 
denna drivning skulle styras.  
På något sätt borde det gå att förändra drivningen beroende på vilken 
hastighet som cykeln håller. Bakhjulet snurrar med olika varvtal vid olika 
hastigheter, så en centrifugalenhet med fyra vikter som slungas utåt vid 
rotation borde komma väl till pass. Växlingsförfarandet var nu också bestämt. 
 

För att driva ett sådant här produktutvecklingsprojekt bör man arbeta efter en 
fastställd plan för att inte projektet skall spåra ur. Alla projekt byggs upp och 
fokuseras på tre grundstenar, tid, budget och funktion. Hela projektets plan 
syftar till att hålla projektet inom de ramar som satts upp för dessa 
grundstenar.  

2.1 Produktutveckling 
Allt utvecklingsarbete består av ett antal steg i en lång kedja av händelser 
som styr projektet från problemställning till lösning. Ett utmärkt sätt att 
kontrollera dessa olika steg i arbetet är att använda sig av en modell som styr 
arbetet med projektet. Modellen skall indelas i faser där varje fas är klart 
definierad både innehåll och start- färdigdatum.  

2.1.1 Polyas Metod 

En mycket enkel modell att använda är Polyas metod som beskrivs i boken 
”Arbeta i projekt” [1].  

Polyas metod är uppbyggd i fyra olika steg: 

1. Förstå problemet 

2. Skapa en plan 

3. Utför planen 

4. Utvärdera resultatet 
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Steg 1: Att förstå problemet! 

Detta första steg kan också kallas för projektets definitionsfas. I denna fas bör 
man lägga ner mycket tid på att förstå vad problemet verkligen handlar om, ju 
mer av projektets problematik som identifieras i denna fas ju lättare klaras 
efterkommande faser av. Nyckelord för denna fas är ”Vad?”. 

Steg 2: Skapa en plan! 

När så mycket som möjligt av problematiken i projektet är identifierat kan 
arbetet övergå i planeringsfasen. Denna fas innebär att en överblick av 
projektet skapas och det bestäms vad som skall göras, när, hur och av vem. 
Det är också ett utmärkt tillfälle att i denna fas informera alla inblandade om 
projektets helhet och vad var och en skall göra. Arbetet delas här in i ett antal 
delfaser. För att splittra upp arbetet kan med fördel en WBS (Work Breakdown 
Structure) användas där man bryter ner arbetet i sina beståndsdelar och 
sorterar in dem i delfaser. I och med detta kan projektets framskridande följas 
och det kan snabbt sättas in extra resurser om något halkar efter. Nyckelordet 
blir ”Hur?” 

Steg 3: Utför planen! 

Med ett gott arbete med steg 1 och steg 2, kommer steg 3 att gå lätt. Arbetet 
genomförs, styrs och kontrolleras enligt den plan som togs fram i steg 2. 
Fasens nyckelord är ”Gör!” 

Steg 4: Utvärdera resultatet! 

Den avlutande fasen i varje projekt men därför inte den minst viktiga. Här 
identifieras de brister som förekommet i arbetet med projektet. Vilka misstag 
har gjorts? Var självkritisk och ta lärdom av detta arbete och använd 
erfarenheterna som bas i nästa projekt. Nyckelordet i denna fas är OK, svarar 
på de frågor som man tidigare ställt i arbetet och om resultatet av dessa är 
OK. 

I detta examensarbete används Polyas metod för att den är grundläggande 
för denna typ av arbete och ger dessutom en stor frihet i handlande. De 
grundstenar som Polyas byggt sin metod kring finns med i de flesta 
produktutvecklingsmetoder, men ofta är dessa metoder mer specialiserade på 
framtagning av en specifik produkt.  

2.1.2 Tilläggsmoment 

Polyas metod innefattar bara de fyra viktigaste momenten i projektet och ger 
därför en stor frihet att lägga till moment som passar för just det aktuella 
projektet. I detta arbete har momenten WBS (Work Breakdown Structure) och 
Riskanalys lagts till.  
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2.1.3 WBS (Work Breakdown Structure) 

 I en WBS genomarbetas hela projektet och aktiviteter som måste utföras i 
arbetet identifieras. Dessa aktiviteter kallas huvudaktiviteter. 
Huvudaktiviteterna bryts sedan ner i så små delar som möjligt. Dessa kallas i 
sin tur för delaktiviteter. Detta ger en bra överblick av hela arbetet och 
förenklar tidsättningen av varje moment.  

2.1.4 Riskanalys 

En enkel riskanalys bör finnas med i alla typer av projektarbeten. [1] Detta för 
att identifiera de risker som eventuellt kan fälla arbetet. Alla möjliga och 
omöjliga risker skrivs ner och därefter bedöms sannolikheten att den inträffar 
och i så fall vilken påverkan den kommer att ha på resultatet av arbetet. 
Exempel på risker i ett utvecklingsprojekt kan vara följande: 

1. Konflikter – En konflikt mellan personer i projektet kan försena ett 
arbete då dessa problem måste lösas innan arbetet kan fortsätta. En 
konflikt kan ha en ganska stor inverkan på ett projekt 

2. Tankefel – En idé är kanske inte alltid så genial som den verkat då den 
dök upp. I produktutveckling dyker det upp många praktiska problem 
som man inte kan förutse och som måste lösas. Det kan också bero på 
dålig förundersökning av projektet 

3. Kompetensbrist – att dra igång ett utvecklingsprojekt med felaktig 
kompetens kan göra att utvecklingen avstannar då man inte vet vad 
eller hur man skall göra.  

4. Datorhaveri – datorer är ett bra hjälpmedel vid utvecklingsarbete, både 
vid beräkningar och ritningstillverkning, men ingalunda ett måste för ett 
lyckat resultat.  

5. Sjukdom – i ett ensamprojekt är påverkan av sjukdom givetvis särskilt 
hög då ingen kan ta över arbetet.  

6. Materialbrist – bristen på specialdelar eller väntan på beställt material 
kan försena ett projekt.  

7. Räknefel – ett räknefel kan vara allvarligt vid stora och komplicerade 
konstruktioner då felaktiga beräkningar är svåra att rätta till.  

8. Maskintillgång – Kan vara försenande då behovet av prototypdelar för 
test är viktigt.  
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2.1.5 Alternativa metoder 

I David G Ullmans metod som beskrivs nedan finns samma moment med som 
i Polyas metod, men Ullmans metod är mer inriktad åt att genomföra ett 
komplett produktutvecklingsprojekt och passar inte detta arbete lika bra. 

2.1.6 David G Ullmans metod 

Det finns alternativa metoder för produktutveckling, såsom den metod som 
beskrivs av David G Ullman i boken ”The Mechanical Design Process” [2] 
I denna metod delar Ullman upp projektet i fem stycken olika huvudaktiviteter: 

1. Projektdefiniering och planering 
2. Specifikationsdefiniering 
3. Konceptuppbyggnad 
4. Produktutveckling 
5. Produktsupport 

 
Varje huvudaktivitet är sedan uppdelad i delaktiviteter: 
  
Projektdefiniering och planering 

• Bilda team 
• Upprätta frågeställning kring projektet 
• Marknadsundersökning 
• Uppskatta tid och kostnader 

 
Specifikationsdefiniering 

• Identifiera kunder 
• Undersöka kundens krav 
• Utvärdera konkurrens 
• Upprätta kravspecifikation 
• Sätta projektmål 

 
Konceptuppbyggnad 

• Ta fram olika produktkoncept 
• Utvärdera de olika produktkoncepten 
• Besluta om produktkoncept 
• Upprätta kommunikation och dokument för projektet 

 
Produktutveckling 

• Ta fram prototyp 
• Utvärdera prototyp 

Egenskaper 
Kostnad 
Typ av produktion 

• Beslut om produktion 
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Produktsupport 
• Fortsatt service 
• Tillhandahållande av reservdelar 
• Fortsatta förbättringar av produkt 
• Avvecklande av produkt 

  

2.2 Variator 
Variatorn har en ganska lång historia och den första teoretiska modellen togs 
fram av Leonardo Da Vinci redan 1490, däremot registrerades inte något 
patent på denna idé förrän 1886. DAF började experimentera med variatordrift 
på sina bilar i mitten på 1950-talet och den första bilen producerades 1958. 
DAF använde sig av en modell där bilen drevs av remmar och remskivorna 
varierade i diameter beroende av motorns varvtal.[3] 

Modellen som används i detta cykelprojekt är en typ med kraftöverföring 
mellan två drivplattor bestående av en axel med rullkroppar monterade i 
axelns båda ändar. (fig.1) Konstruktionen liknar drivningen på en ordinär cykel 
genom att plattorna ersätter de ursprungliga dreven och drivaxeln 
representerar kedjan. Drivaxeln pressas mot plattorna med hjälp av fjädrar 
och vid rotation av den ena plattan överförs rörelsen via drivstången till den 
andra plattan. Genom att förskjuta drivstången parallellt utmed plattorna 
uppstår varierande utväxling. 

 
Figur 1- Cadmodell av drivning 
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2.3 Centrifugalregulator 
Centrifugalkraft uppstår när en vikt monterad på en platta roteras. Beroende 
på rotationshastigheten kommer vikten att slungas utåt från rotationsaxeln 
med en viss kraft.  

Centrifugalkraft används i flera olika konstruktioner, nedan följer några 
exemplifieringar av användningsområden: [4] 

• Centrifugalregulatorer – kan reglera en motors varvtal genom att vid 
ökat varvtal ändras regulatorn av ökad rotation och kan till exempel 
strypa bränsletillförseln till motorn. 

• Centrifugalkopplingar – vanlig koppling i till exempel motorsågar, go-
karts, modellhelikoptrar. Vid tillräcklig hög rotationshastighet åker 
kopplingen isär och griper in i drivningen. Ger en mjuk start. 

• Centrifugalkraft kan även användas till att skapa konstgjord gravitation 
– genom att rotera ett föremål eller ett helt rum kan hela tyngdlagen 
sättas ur spel.  

• Centrifugalkraft kan också användas för att separera material med olika 
densitet, framför allt används det vid separation av vätskor. 

I denna konstruktion består själva regulatorn av fyra stycken vikter som 
beroende på bakhjulets hastighet slungas utåt. Den kraft som då uppstår 
används sedan via ett länkage eller wire till att förskjuta drivstången så att 
olika växlingsförhållanden uppstår.  

Variatorn och centrifugalregulatorn har länge fascinerat mig, och idén att 
kombinera dessa till en cykelväxel är verkligen lockande.  
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3 Genomförande 
Detta kapitel beskriver hur förberedelser och datainsamling genomförts och 
innefattar avsnitten: förberedelser, marknadsundersökning, 
patentundersökning och datainsamling. 

3.1 Förberedelser 
Förberedelserna bestod av olika metoder för att ta fram fakta för att kunna 
göra fasindelning, klargöra drivningens grunder, sätta en tidsplan och göra en 
riskanalys. 

3.1.1 Fasindelning av projektet 

Enligt Polyas metod skall arbetet delas upp i faser och därför gjordes en WBS 
(Work Breakdown Structure) [1] för att klargöra de arbetsmoment som borde 
genomgås för att fullborda projektet. (fig.2) 

 
Figur 2 - Work Breakdown Structure (WBS) 

I och med detta delas Polyas fyra faser upp i mindre delfaser.  

1. Att förstå problemet delas vid WBS in i; datainsamlingsfas och 
ekonomisk fas.  

2. Skapa en plan delas in i; en förberedelsefas och konceptfas där de 
idéer som tagits fram i datainsamlingsfasen utvärderas och behålls 
eller skrotas inför fortsatt arbete.  

3. Tillverkningsfas, testfas, konstruktionsfas, utvärderingsfas, kan 
innefattas i Polyas ”utföra planen”. Vid ett produktutvecklingsprojekt 
kommer inte delfaserna i denna huvudfas att kunna utföras i en från 
början fastställd ordning då vissa delar måste tillverkas, testas, 
utvärderas innan nästa del kan tillverkas.  



Genomförande 

Postadress:  Besöksadress:  Telefon:   
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  
551 11 Jönköping 

15

4. Den sista fasen, utvärderingsfasen, är väl den fas som egentligen är 
den viktigaste men tyvärr den mest åsidosatta fasen i de flesta projekt. 
Här utvärderas de rätt och fel som gjorts i projektet för att senare kunna 
användas som nyttiga erfarenheter i andra projekt. 

Projektet delades in i följande faser: 

1. Datainsamlingsfas. 

2. Ekonomisk fas. 

3. Förberedelsefas. 

4. Konceptfas. 

5. Tillverkningsfas. 

6. Testfas. 

7. Konstruktionsfas. 

8. Utvärderingsfas 

9. Slutförandefas. 

Dessa faser gäller hela utvecklingsprojektet men eftersom examensarbetet 
endast innefattar förberedande datainsamling kommer bara faserna 1 och 3 
beröras.  Hela WBS för arbetet presenteras i bilaga 1 (bilaga 1) 

3.1.2 Tidsplan 

Nästa steg var att göra en tidsplan över arbetet där alla arbetsmomenten 
sattes i ordning och tidsbestämdes. Tyvärr är en av nackdelarna med 
utvecklingsarbete av nya konstruktioner att arbetet inte kan följa exakt den 
uppsatta ursprungliga tidsplanen, beroende på att det hela tiden dyker upp 
konstruktionsproblem som måste lösas. Ett annat dilemma är att tidsplaner 
tenderar att bli mindre korrekta och betydligt svårare att förutse ju färre projekt 
man genomfört. Därför är det oerhört viktigt att man lägger ner tillräckligt 
arbete på datainsamlingsfasen för att minska risken att obehagliga 
överraskningar dyker upp.  



Genomförande 

Postadress:  Besöksadress:  Telefon:   
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  
551 11 Jönköping 

16

3.1.3 Kriterier för hur cykeln skall framföras 

En av de första förberedelserna som gjordes var att ta reda på hur en cykel 
framförs vid en ”behaglig” cykeltur. Försöket gjordes på en vanlig testcykel 
med inbyggd frekvensmätare. Fyra personer fick cykla under en påhittad 
historia om en lugn cykeltur på landet. Personerna var, två tonåringar, en 
flicka och en pojke och två medelålders, en kvinna och en man. Försöket 
visade följande. De båda kvinnliga deltagarna ville cykla med en frekvens av 
närmare 40 r/min, och de båda manliga med en frekvens av drygt 50 r/min. 
Därför har beräkningarna i rapporten grundat sig på en trampfrekvens av 45 
r/min. 

3.1.4 Riskanalys 

En enkel riskanalys gjordes för att kunna förutse vissa risker som skulle kunna 
fälla projektet [1]. Riskanalys finns inte med som ett obligatoriskt moment i 
Polyas metod, men bör ändå finnas med i alla typer av projekt. 

De risker som bedömdes vara de som kunde haverera projektet är de som 
ingår i riskanalysen nedan. Förklaring och bedömning av riskerna följer här: 

1. Konflikter – I detta fall är sannolikheten för konflikt väldigt låg eftersom 
arbetet är ett ensamarbete. 

2. Tankefel – Risken för tankefel i detta fall bedömdes som hög då det 
saknades rutin av liknande arbete. 

3. Kompetensbrist – Denna risk bedömdes vara medelhög då den 
praktiska kompetensen är hög och den teoretiska förhållandevis låg, 
men det finns gott om teoretisk information att inhämta. 

4. Datorhaveri – Att datorhaveri skulle vara en risk av större betydelse 
bedömdes som låg då det finns gott om utrustning och det arbete som 
skall utföras inte är så hårdvarukrävande. 

5. Sjukdom – Risken för sjukdom bedömdes som låg. 

6. Materialbrist – I detta fall fanns det gott om material och inga 
specialdelar behövde beställas, därför bedömdes risken som låg. 

7. Räknefel – Risken att det inträffar bedömdes vara hög, då det fanns 
bristande kunskaper i ämnet. 

8. Maskintillgång – Risken bedömdes som låg då maskintillgången var 
god.  
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Riskanalys (Enkel) av projekt "Automatisk 
cykelväxel"    

       
 
   

          
 Möjliga risker:        
     Hög        

1 Konflikter           
2 Tankefel       7 2  
3 Kompetensbrist           
4 Datorhaveri  Sannolikhet        
5 Sjukdom       3    
6 Materialbrist      6 5  
7 Räknefel       8    
8 Maskintillgång   Låg 4 1   Figur 3 - Enkel riskanalys 

      Låg  Hög  

       Påverkan   
          

Enligt riskanalysen (fig.3) ovan är de mest tänkbara riskerna, Tankefel - som 
är både sannolikt och tidsödande, då man kan behöva börja om från början på 
någon detalj i planen och Räknefel - uträkningarna styr mycket av 
detaljtillverkningen och bör vara korrekta, vilket kan vara svårt. En annan 
betydande risk, eftersom detta är ett enmansprojekt, är ”sjukdom” vilket i 
riskanalysen ansågs vara av mindre risk att det skulle inträffa.  

3.2 Marknadsundersökning 
För att få en aning om intresset för denna produkt kontaktades SciencePark, 
Jönköping och från dem få ett utlåtande av idén. Presentation bifogas 
rapporten (bilaga2). Muntligt fick jag rådet att gå vidare med idén då 
handläggaren på SiencePark, Jönköping tyckte att konstruktionen var 
intressant. Vid eventuell marknadsföring av produkten var jag välkommen 
tillbaka till dem. 

3.3 Patentundersökning 
På liknande sätt gjordes en undersökning av eventuellt tidigare patent genom 
att ALMI Företagspartner kontaktades och genom deras innovationsråd få ett 
utlåtande. Ansökan och svar bifogas rapporten (bilaga3). Innovationsrådet 
tyckte att idén var så intressant att de beslutade att bekosta en 
patentundersökning av konstruktionen. Resultatet av patentundersökningen 
var positiv. Inget patent på en liknande applikation fanns registrerad.  
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3.4 Datainsamling och beräkningar 
Att förstå problemet är det första av stegen i Polyas metod. 

Svårigheten med ett utvecklingsarbete som detta är att det från början finns 
många frågetecken om vilken information som kan betraktas som viktig för ett 
bra slutresultat för produktens funktion. Allt eftersom arbetet framskridit har 
också problematiken klarnat och relevanta data har kunnat sökas och 
inhämtas. Data som samlats in består av primär data genom interjuver, frågor 
och observationer, samt sekundär data som insamlats genom litteratur. 
Primär data som samlats in genom observationer har uteslutande tagits fram 
via experiment. [5] För att ta fram primär data byggdes testmodeller av både 
variatordrift och centrifugalregulator. Genom att testa dessa kan information 
tas fram som senare skall användas i utvecklingsarbetet. Vid beräkningarna 
har datorprogrammen MathCad13 och Microsoft Excel använts.  

3.4.1 Variatordriften 

Beskrivning av de förberedande beräkningar och själva konstruktionsarbetet 
av testmodellen och framtagning av primär data för variatordriften. (fig.4) 

3.4.1.1 Förberedande beräkningar 
Radie främre drivplatta = 130 mm (användbar radie 62,5-120 mm) 
Radie drivhjul = 35 mm 
Radie bakre drivplatta = 90 mm (användbar radie 40-85 mm) 
Radie bakhjul = 355 mm 
Pedalhastighet = 45 r/min 
Maximal drivstångsförflyttning = 45 mm 
Högsta utväxling = 120/40 = 3 
Lägsta utväxling = 75/85 = 0.9 
 
 

 
Figur 4 – Skiss och mått på drivning 

 
Krafter och moment: 
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F1 = pedalkraft 
M1 = momentet i främre drivplatta 
F2 = Kraften till främre drivhjul 
M2 = Momentet i drivstången 
F3 = Kraften i bakre drivhjul 
M3 = momentet i bakre drivplatta 
F4 = drivkraft framåt (bakdäck) 
L1 = pedalarmens längd = 0,17m 
L2 = Växlingsläge fram (0,0625 – 0,120m) 
L3 = Drivhjulens radie = 0,0175m 
L4 = Växlingsläge bak = (0,04 – 0,085m) 
L5 = bakhjulets radie = 0,355m 

 

Pedalhastighet 45 r/min ger vid ”lättaste” växel en drivstångsrotation på 
150/35 = 4,28 ggr pedalhastigheten = 193 r/min. 

Bakhjulet kommer då att rotera med en rotation på 35/193 = 0,18 ggr 
drivstångsrotationen = 35 r/min. omkretsen på bakhjulet är 2 x 355 x π = 2,23 
m. Ger hastighet på 4,7 km/h. 

Pedalhastighet 45 r/min vid ”tyngsta” växel ger drivstångsrotation 240/35 = 6,9 
ggr pedalhastighet = 309 r/min. bakhjulet kommer då rotera med rotation 
35/80 =  0,44 ggr drivstångsrotationen = 0,44 x 309 = 135 r/min. Detta ger en 
hastighet på 18 km/h. Vill man uppnå hastigheten 30 km/h måste man trampa 
med 74 r/min. 

Av beräkningarna ovan kan konstateras att centrifugalregulatorn skall operera 
i hastigheter mellan 35 r/min och 135 r/min. 

För en hastighet av 30 km/h med pedalhastighet 45 r/min måste utväxlingen 
vara 5 i stället för nuvarande 3. Vilket skulle innebära att det behövs en främre 
drivplatta med diameter > 400 mm om samma diameter på drivhjul skall 
användas både fram och bak. 

I boken Maskinelement, Transmissioner av Lars Vedmar [6] har 
beräkningsformler för variatorberäkningar hämtats. Med utgångspunkt från 
dessa kan utväxlingen beräknas. (fig.5) 
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Figur 5 - beskrivning av drivningen 

 

För att beräkna verkningsgraden används följande formler: 

Momentjämvikt för rullen. 
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Och för skivan. 
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Verkningsgraden består av två stycken termer. Hastighet- respektive 
momentverkningsgraden. 

Mηωηη =  

där 

R
e

+
=

1

1ηω     och  
eR

eaM
2

1
22 −

−=η  

Utväxlingsvariationen åstadkommes sedan genom att variera radien R som 
ges av ett visst läge för rullpunkten, e, som är relativt rullens mittpunkt. 
Rullpunkten, e, beräknas genom att mäta utväxlingen och sedan använda 
följande formel. 

Rre −=
1

2

ω
ω  

Beräkning av axelns böjning, )( LW α . 

En klar nackdel med denna typ av konstruktion är att den kräver ett högt tryck 
på drivhjulen för att rätt drivfriktion skall uppstå. Detta medför att drivaxeln 
böjer sig vid för hög belastning. Böjningsberäkningen grundar sig på 
användning av en 10 mm axel av stål med längden 300 mm. Denna pressas 
mot drivplattorna med kraften av 4 stycken maskinfjädrar med k-värde 22 
N/mm styck. Dessa spänns 10 mm. (fig.6) Trycket vid fjädrarnas tryckpunkter 
blir då två gånger 220 N, vilket ger 440 N, mot axeln. 

 

 
Figur 6 - friläggning av drivaxel 
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Detta ger en böjning av axeln 29,0)( == LWx α  mm. Beräkning visar att av det 
tryck på 440 N som P har är det bara 200 N som trycker drivhjulet mot plattan. 

3.4.1.2 Konstruktion av testmodell 

För att förstå hur de olika delarna i denna typ av drivning är relaterade till 
varandra konstruerades en testmodell. Själva framdrivningen av cykeln består 
av två stycken drivplattor av 8 mm tjock aluminium. Drivplattorna är utsågade 
och svarvade ur 10 mm formatplåt av aluminium. För att efterlikna det 
växlingsförhållande som fanns på befintlig cykel (Cresent 10-växlad ”blyracer” 
från sent 70-tal) valdes diametrar på plattorna till 260 mm fram och 180 mm 
bak. Den bakre plattan är anpassad så att ett av originaldreven från 
kuggkransen kan fästas på denna och därför kan drivplattan monteras på den 
befintliga bakhjulsmekanismen med tillhörande frihjul. (fig.7) För att kunna 
fästa bakre drivplatta på befintligt bakhjulsnav, svarvades en distansring av 
aluminium och en låsmutter M40x1 av stål fick tillverkas.  

 
Figur 7 - bakre drivplatta 

Infästningen av främre drivplatta gjordes på följande vis. Delar av framdrevet 
sågades helt enkelt bort och främre drivplatta skruvades fast i resterna som 
blev kvar. En 3 mm plåt som förstärker vevnavet krävdes också för att 
drivplattan fram inte skulle skeva. (fig.8) 



Genomförande 

Postadress:  Besöksadress:  Telefon:   
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  
551 11 Jönköping 

23

 
Figur 8 - främre drivplatta, demonterad 

Den ursprungliga utväxlingen har försökts bevarats men på grund av att 
drivhjulen tar större plats än kedja och drev måste diametrarna på plattorna 
ökas jämfört med dreven. Tyvärr begränsas valet av delar till stor del av 
utrymmet som utformningen av den befintliga testcykeln ger. Vid en eventuell 
serietillverkning bör med andra ord en speciell ram byggas. Drivningen mellan 
plattorna sker av en drivaxel av 10 mm stål på vilken de bägge drivhjulen är 
monterade. Drivhjulen pressas mot plattorna av maskinfjädrar, varje 
maskinfjäder har en fjäderkonstant på 22 N/mm, så att rätt tryck kan justeras 
in. (fig.9) Dessa fjädrar tar också upp eventuella ojämnheter och skevheter i 
drivplattorna. Axel, drivhjul och kullager är fjäderupphängda och monterade 
på glidvagnar, för att växlingsförskjutningen skall ske med så liten friktion som 
möjligt. Glidvagnarna är rullagerförsedda och i sin tur monterade på 
glidstänger som är en del av cykelramen.  

 

Figur 9 – Drivaxelfjädrar 
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Fundamentala kriterier som måste uppfyllas vid denna konstruktion är: 

• Drivplattorna måste vara helt parallella. 

• Det parallella avståndet mellan drivplattorna måste vara detsamma 
som diametern på drivhjulet. 

• Drivaxeln måste vara parallell med drivplattorna. 

Dessa kriterier är ett krav om förskjutningen av drivaxeln, det vill säga att 
ändra växelläge, i sida skall kunna ske med minsta möjliga motstånd. 

Ett annat problem är att få rätt ”grepp” mellan drivplattorna och drivhjulen. 
Friktionen måste vara så stor att cykeln kan drivas framåt utan att drivhjulen 
slirar mot plattorna, men den får inte vara så stor att det inte går att flytta 
växelstången i sidled. Flera olika kombinationer drivhjul och material har 
provats.  

De olika typer av drivhjul som testats är följande (fig.10): 

• 25 mm drivhjul av aluminium med monterad 6 mm o-ring. 

• 35 mm drivhjul av aluminium med monterad 6 mm o-ring. 

• 25 mm slätt drivhjul av stål. 

• 35 mm slätt drivhjul av stål. 

• 35 mm lettrat drivhjul av stål. 

 

Figur 10 - Olika varianter av drivhjul 
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I kombination av följande ytbeklädnad av drivplattor: 

• Ingen, det vill säga drivplattor av aluminium. 

• 1 mm gummibeklädnad. 

• 2 mm gummibeklädnad. 

De olika kombinationerna testades experimentellt direkt på testcykeln och 
resultatet visade att lettrade drivhjul i kombination med 2 mm gummi 
beklädnad gav det överlägset bästa greppet. (fig.11) O-ringsfösedda drivhjul 
hade inte tillräcklig friktion mot ren aluminium. Vid test av o-ringsförsedda 
drivhjul och gummiklädda drivplattor tenderade antingen o-ringen glida på 
drivhjulet eller utvidga sig så den ”korvade” sig. Rakt skurna stålhjul mot 
gummi gav helt enkelt inte tillräckligt stor friktion, oavsett tryck.  
Drivhjul ø 25mm ø 25mm ø 35mm ø 35mm ø 35mm 

  Med 6mm 
Rakt 
skuret 

Med 
6mm 

Rakt 
skuret Lettrat 

  o-ring Stålhjul o-ring Stålhjul Stålhjul 
Drivplattor           
 Drivkraft           
Ren 
Aluminium Ej Ej Ej Ej Ej 
  tillräckligt provat tillräckligt Provat Provat 
Aluminium 
med Ej Ej Ej Ej Ej 
Gummi 1mm tillräckligt tillräckligt tillräckligt tillräckligt tillräckligt 
Aluminium 
med Ej Ej Ej Ej Verkar 
Gummi 2mm tillräckligt tillräckligt tillräckligt tillräckligt Bra 

Figur 11 – Test av kontaktfriktion 

Lettrade* drivhjul i kombination med 2 mm gummiplatta, verkar ge tillräckligt 
grepp för att klara framdrivningen av cykeln. Dock sliter lettringen en del på 
gummit. 

Tyvärr visade det sig att rakt skurna lettrade* drivhjul visserligen gav bra 
friktion i drivningen men de var däremot svåra att förflytta i sidled med en 
rimlig kraft. I ett försök att förbättra denna kombination togs ett sfäriskt drivhjul 
fram av aluminium med rak lettring på sfärens topp. (fig.12) Detta drivhjul gav 
ett klart bättre resultat i kombinationen drivning och sidoförflyttning. Ingen av 
ovan testade drivhjul gav dock godtagbar friktion för att driften av cykel skulle 
säkerställas. Den troliga orsaken till detta är att drivplattornas infästningar är 
för veka och plattorna skevar vid belastning. Detta gör att drivhjulen tappar 
tryck. Vid fullt drivhjulstryck (200 N) på högsta växel (diameter 0,24 m), måste 
infästningen av plattorna klara ett böjmoment av minst 50 Nm. Vidare säger 
intuitionen att den högsta drivfriktionen borde etableras mellan två 
gummiklädda föremål, vilket tyvärr inte kunnat verifieras ännu. Trots att 
information sökts med ljus och lykta. 

* Lettring innebär att man pressar in korslagda spår i den släta metallen. 
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Figur 12 - Sfäriskt drivhjul 

Diametern på drivhjulet har en stor betydelse, både när det gäller drivning och 
växling. Ju större hjul, desto bättre funktion. Större diameter ger större 
anläggningsyta, vilket ger bättre grepp. En större diameter gör det också 
lättare att sidoförflytta drivstången. 

Drivhjulets diameter bestäms också av konstruktionen på den befintliga 
cykelramen. Efter modifiering av ram lyckades det att pressa in ett hjul med 
35 mm diameter. Önskemålet är att få in ett ännu större hjul men då måste 
drivplattorna flyttas isär ännu mer och ramen modifieras ytterligare. Främre 
drivplatta har redan sidoförflyttats 15 mm.(fig.13) Tester visar att idén är 
användbar och att konstruktionen fungerar men en omkonstruktion för att 
säkerställa greppet och eliminera glidning är nödvändig för att förhindra 
olyckstillbud. 

 
Figur 13 - Förlängning av vevaxel 15 mm 

Ett annat problem var att fästa gummit på aluminiumplattorna, ett gammalt 
välkänt problem, vilket visade sig vara lika svårt som befarat. Att limma något 
på aluminium är svårt på grund av oxidskiktet som bildas på obehandlad 
aluminium. Olika metoder testades:  
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Figur 14 - Testlim, Loctite 

  
Figur 15 - Testlim, Kontaktlim 

• Speciallim (Loctite) (200kr) (fig.14) 

• Kontaktlim (Biltema) (50kr) (fig.15) 

• Dubbelhäftande tejp (40kr) (fig.14) 

Av dessa test visade det sig att vanligt kontaktlim var det med bäst fästbarhet, 
dock kräver denna limning noggranna förberedelser. Följande procedur 
genomfördes: 

1. Tvätta både gummi och aluminium noga med aceton. 

2. Rugga ytorna på båda materialen med en medelgrov slipduk (t.ex. 
180). 

3. Tvätta återigen båda ytorna med aceton. 

4. Lägg på ett jämnt lager kontaktlim på ytorna, låt torka i ca:10 min. 

5. Lägg ihop delarna (limmet biter direkt och efterjustering är ej möjlig) 
och sätt under press. Låt härda 12 tim. 
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Det bör tilläggas att för en tillfredställande vidhäftning av gummit borde nog 
detta vulkas fast på aluminiumplattan. Som kuriosa kan tilläggas att efter 
försöket att limma med LOCTITE-speciallim enligt alla konstens regler kunde 
gummit skakas bort från aluminiumplattan. Denna erfarenhet kostade 200 kr. 

3.4.2 Centrifugalregulator 

Valet av konstruktion till automatväxeln var också förutbestämd. 
centrifugalregulatorn skulle bestå av vikter som påverkas av centrifugalkraften 
som skapas då bakhjulet roterar. 

3.4.2.1 Förberedande beräkningar av centralregulatorn 

Hur mycket kraft avger centrifugalregulatorn? (fig.16) 

Denna kraft får man fram genom att beräkna normalaccelerationen i systemet. 
Normalaccelerationen beräknas genom följande formel: 

an= v2/r 

v2 är lika med periferihastigheten vid tyngdpunkten på vikterna och r är lika 
med avståndet från centrum till tyngdpunkten. Eftersom tyngdpunkten på 
vikterna förflyttar sig ut från centrum vid ökad rotationshastighet kommer både 
hastigheten och radien ändras. Accelerationen kommer att öka exponentiellt. 
Värden på hastighet och radien hämtades ur tidigare presenterade diagram. 

Kraften som centrifugalmekanismen avger får man sedan fram genom att 
multiplicera normalaccelerationen med viktens massa och antal vikter. Detta 
ger Fn= an * m * n.  

Följande resultat togs fram: 
Kraftutveckling Vikt  0,235kg    
       
r/min TP radie TP hast. Acceleration Kraft/vikt Tot.kraft 
 mm m/s m/s2  ma=N X4 

0 52 0 0  0 0
20 52 0,108909 0,228098  0,053603 0,214412
40 52 0,217817 0,91239  0,214412 0,857647
60 53 0,333009 2,092356  0,491704 1,966815
80 58 0,4859 4,070664  0,956606 3,826424

100 70 0,733038 7,676359  1,803944 7,215777
120 78 0,980177 12,31727  2,894558 11,57823
140 84 1,231504 18,0548  4,242877 16,97151
160 84 1,407434 23,58177  5,541717 22,16687
180 84 1,583363 29,84568  7,013736 28,05494
200 84 1,759292 36,84652  8,658933 34,63573
220 84 1,935221 44,58429  10,47731 41,90924
240 84 2,11115 53,05899  12,46886 49,87545

Figur 16 - Kraftuträkning, regulator 
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3.4.2.2 Konstruktion av centralregulatorns testmodell 

Grundkonstruktionen är som följer:  

 
Figur 17 - Regulatorkonstruktion 

En 3 mm monteringsplatta av aluminium i botten där de delar som ingår i 
regulatorn är monterade på.(fig.17) De enda delar som är fast monterade på 
monteringsplattan är de fyra gliden, av mässing, för så liten friktion som 
möjligt och centrumröret, tillverkat av stål. Allt annat är på något sätt rörligt i 
förhållande till rotationshastigheten. På vart och ett av de fyra gliden är en 
vikt, tillverkad av stål, monterad. Vikterna är kvartscirkelformade och är 10 
mm tjocka. De har en massa av 235 g. I varje vikt är ett spår urfräst där glidet 
passar, vikterna kan på så vis röra sig i centrifugalkraftens riktning. Prövning 
visade också att vikterna slungades utåt olika mycket vid rotation, beroende 
på om de var på väg uppåt eller nedåt, vilket är naturligt. På grund av detta 
krävdes också en konstruktion av länkarmar som sammanband vikterna, så 
att dessa inte enskilt kunde röra sig oberoende av varandra. Vikterna är 
sedan ihopkopplade med fjädrar för att kunna återgå till utgångsposition vid 
minskad rotationshastighet. Kraften från vikterna samlas sedan ihop av en 
växlingsarm, som i sin tur överförs till drivningen via ett länkage eller en wire. 

Är kraften från vikterna tillräckligt stor för att kunna ändra växlingsläge på 
drivstången? En viktig del av framtagningen av centrifugalregulatorn var 
förståelsen av dess rörelser vid olika rotationshastigheter. En testrigg 
tillverkades för att kunna se hur de olika delarna i mekanismen rörde sig i 
förhållande till varandra. Testriggen består av ett cykelhjul där regulatorn är 
monterad. Detta hjul drivs sedan av en drivrem kopplad till en liten trefasmotor 
som i sin tur styrs av en frekvensomvandlare. (fig.18) 
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Figur 18 - Testrigg för regulator 

Med hjälp av denna testrigg kan centrifugalregulatorn köras med de 
rotationshastigheter som gäller i projektet och då se hur mekanismen 
reagerar. Hastigheten på testhjulet mättes upp med hjälp av en elektronisk 
tachometer. (fig.19) 

 
Figur 19 - Mätning av rotationshastighet 

Sambandet mellan rotationshastigheten och frekvensen visade sig vara 1:10, 
det vill säga, en ändring av frekvensen med 1 Hz gav en ändring av 
rotationshastigheten på 10 r/min. Med andra ord, en utfrekvens till motorn på 
till exempel 10 Hz, gav en rotation på 100 r/min, och så vidare. Vid test av 
cenrifugalregulator med fjädrar och vikter monterade enligt bilden (fig.20) 
uppnåddes följande resultat. 
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Figur 20 - regulator med fjädrar monterade 

Testet gick ut på att kontrollera radieökningen på mekanismen vid olika 
varvtal. 
Radietest med fjädrar 
monterade 
   

Hz r/min 
Radieökning i 
mm 

0 0 0 
2 20 0 
4 40 0 
6 60 0 
8 80 0 

10 100 0 
12 120 0 
14 140 0 
16 160 3 
18 180 8 
20 200 15 
22 220 23 
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Detta visar att brytpunkten då centrifugalkraften övervinner friktionskrafterna 
och fjäderkraften, hamnar på en alldeles för hög nivå för att passa in i 
applikationen. För att få lite översikt av verkningarna mellan de olika 
materialen genomfördes samma test med fjädrarna ersatta med vanliga 
gummiband vilket ger lite mindre motstånd, samt ett test till med en 
platsbeläggning påklistrad på monteringsplattan för att minska friktionen.  
Ökning av diameter vid olika 
hastigheter (Gummiband) 
   
Hz r/min Radieökning i mm 

0 0   
2 20   
4 40   
6 60   
8 80   

10 100   
12 120   
14 140 2 
16 160 4 
18 180 19 
20 200 32 
22 220 34 
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Radietest med fjädrar 
monterade och med 
plastbeläggning 
   
Hz r/min Radieökning i mm 

0 10   
2 20   
4 30   
6 40   
8 50   

10 60   
12 70   
14 80 3 
16 90 7 
18 100 18 
20 110 26 
22 120 29 
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Ett fjärde test utfördes också, där fjädrarna var demonterade och vikternas 
återgång sköttes av en separat fjäder på växlings armen, i detta test 
uppmättes de hittills bästa resultaten.  
Radietest endast med fjäder 
på växelarm 
   
   
Hz r/min Radieökning i mm 

0 0   
2 20   
4 40   
6 60 1 
8 80 6 

10 100 18 
12 120 26 
14 140 32 
16 160   
18 180   
20 200   
22 220   
24 240   

 

I det fjärde testet kan man tydligt se att det uppstår en radieförändring redan 
vid så lågt varvtal som 60 r/min, vilket motsvarar en hastighet av dryga 7 
km/h. Dessutom är radieförändringen mer linjär än tidigare, vilket är positivt. 
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För att anpassa centrifugalmekanismen till kraven för applikationen måste 
friktion och fjäderkraft minskas och periferihastigheten vid vikternas 
tyngdpunkt ökas. Det vill säga, tyngdpunkten måste flyttas utåt i förhållande till 
mekanismens centrum.  

Hur mycket kraft går det åt för att ändra växlingsläge?  

Prövning visade att den linjära kraft som åtgår för att sidoförflytta 
växlingsstången är ca: 6 kg, det vill säga 60 N, vid normal trampfrekvens. 
Prövningen utfördes direkt på prototypcykeln genom att pedalerna sattes i 
rörelse och växlingskraften uppmättes med hjälp av en fiskvåg som var 
graderad från 0 till 10 kg.  

 
Figur 21 - Kraftutvecklingsdiagram 

Denna beräkning visar att kraften som kan tas ut från centrifugalmekanismen 
är max 50 N (fig.21), vilket är för dåligt för att förskjuta drivstången i sida. 
Denna kraft har verifierats i praktiken enligt fiskvågsmodellen. I beräkningen 
kan utläsas att det går åt en kraft på nästan 2 N för att övervinna fjäderkraften 
på växlingsarmen samt de friktionskrafter som finns i centrifugalmekanismen. 
Även kan det konstateras att mekanismens maxläge uppnås vid 17 N och vid 
ett varvtal av 140 r/min. Här krävs arbete för att balansera kraft och rörelse i 
mekanismen.  
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4 Resultat 
De resultat som räknats fram via formler och primärdata från de experiment 
som utförts för variator och centrifugalregulator kommer här presenteras.  

4.1 Resultatet för variatorn 
Verkningsgraden av varje drivpunkt beräknas till 0,94 och eftersom dessa är 
två blir den totala verkningsgraden 0,88 

Växlingsområdet i hastighet vid trampfrekvens 45 r/min är 0-18 km/h, för att 
uppnå en hastighet av 30 km/h måste trampfrekvensen 74 r/min erhållas. 

Kraften som går åt för att sidoförflytta drivaxeln uppmättes till ca: 60 N vilket är 
för högt. Detta beror på att drivplattornas infästningar är för veka och plattorna 
vrider sig under tryck. Detta innebär att möjligheten för sidoförflyttning av 
drivaxeln försämras. 

Två olika diametrar på drivhjul har provats, 25 mm och 35 mm. Ju större 
diametern är, ju lättare sidoförflyttas hjulet. Större diameter ger också större 
anläggningsyta mot drivplattan. Endast en drivhjulsbredd på 10 mm har 
provats. Bredden påverkar också anläggningsytan, men ett bredare drivhjul 
medför också en större glidning då själva drivningen sker runt rullpunkten.  

Utredningen visar att konstruktionen för framdrift och växling fungerar men att 
vissa justeringar måste göras. 

• Ytan på både drivplattor och drivhjul skall vulkaniseras med gummi för 
att säkerställa driften 

• Infästningarna av drivplattorna måste förstärkas och skall klara ett 
böjmoment på minst 50 Nm 

• Varje maskinfjäder skall kunna spännas till 250 N, det vill säga trycket 
på varje drivrulle skall kunna justeras till 500 N.  

• Drivaxeln skall ökas från diameter 10 mm till 12 mm vilket minskar 
böjningen av axeln med 50 % 

• Avståndet mellan drivplattorna skall vara detsamma som diametern på 
drivhjul för att få ett konstant fjädertryck på drivhjulet. 

• Drivplattor och drivaxel måste vara helt parallella. Detta för att 
förskjutningen av drivaxeln skall kunna ske med samma kraft över hela 
området. 

• Vid omkonstruktion av cykelramen bör denna anpassas så att en så 
stor diameter som möjligt kan väljas på drivhjulet. 
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• Drivhjulets bredd måste anpassas för bästa möjliga grepp och optimalt 
läge på rullpunkten. 

4.2 Resultatet för centrifugalregulatorn 
Tester av centrifugalregulatorn utfördes för att prova beteendet av själva 
mekanismen i rörelse. Det första provet gick ut på att testa hur mycket radien 
på viktuppsättningen ökar vid olika hastigheter. I testriggen kördes 
centrifugalregulatorn under olika förutsättningar men med samma hastigheter. 
De uppmätta värdena fördes sedan in i diagram för att på ett överskådligt sätt 
konstatera radieförändringen vid olika hastigheter. Målet var att utreda om 
rörelsen var användbar som kraft att förskjuta drivaxeln.  

Radien ändrade sig, precis som väntat, exponentiellt vilket i och för sig inte är 
gynnsamt i detta läge. En linjär kraft hade varit önskvärt då förflyttningen av 
drivaxeln sker med konstant motstånd. Det som söktes i testerna var en 
applikation där kraftutvecklingen var så linjär som möjligt. Enligt de diagram 
som sattes upp efter testerna visade det sig att den mest lämpade 
applikationen var den där endast återföringen sker med fjäder på växelarmen.  

Matematiska beräkningar av normalkraften gav ett maximalt resultat på 50 N, 
vilket verifieras via testerna. Detta värde är tyvärr maxvärdet. 60 N är minsta 
kraft som behövs för att sidoförflytta drivstången. 2 N är den kraft som krävs 
för att övervinna fjäderkraft på växelarmen och de friktionskrafter som 
förekommer i applikationen. Det krävs ett varvtal på över 60 r/min för att 
övervinna dessa krafter. 

De förändringar som måste till för att centrifugalregulatorn skall fungera i 
denna applikation: 

• Tyngdpunkten skall flyttas utåt 

Detta kan göras på två olika sätt. 

• öka på massan i viktens ytterkant 

• Flytta vikterna längre ut från centrum 
 
Dessa förändringar är svåra att beräkna då tyngdpunktens läge påverkar 
periferihastigheten som i sin tur påverkar radieökningen som i sin tur påverkar 
normalkraften. Kraften undersöks lättast genom fortsatta experiment. Det 
gäller att få en kraft som vid så låga hastigheter som möjligt klarar av att 
sidoförflytta drivaxeln. 
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5 Slutsats och diskussion 
Från början var det tänkt att examensarbetet skulle innefatta hela 
produktframtagningen ända fram till och med prototyptillverkningen. Bristen på 
rutin i sådana här utvecklingsprojekt var dock alldeles för stor för att förstå 
innebörden av arbetet. Efter många arbetstimmar kunde det inses att denna 
typ av projekt kräver en massiv efterforskning och ett långdraget letande efter 
fakta och information. Hela examensarbetet fick därför skalas ner till att just 
innefatta dessa bitar. Att söka efter primär och sekundär data. De frågor som 
ställdes upp i början av rapporten och som förstudien och datainsamlingen 
skall försöka besvara är följande: 

• Går det att konstruera en cykel med en variatordrift av denna modell? 

• Vilka krafter kommer att vara relevanta vid denna konstruktion, och hur 
påverkar de driften? 

• Kan man konstruera en centrifugalregulator som utvecklar tillräckligt 
med kraft, vid den relativt låga rotationshastigheten som uppstår med 
denna konstruktion, för att förskjuta växlingsstången vid ordinär drift? 

• Går dessa båda konstruktioner att kombineras. 

5.1 Arbetet med variatordriften 
Med de förbättringar och förändringar av konstruktionen som föreslagits i 
kapitel 4, är det med största sannolikhet möjligt att konstruera denna drivning 
med godtagbar funktion. En fördel med konstruktionen är att den även kan 
användas separat, utan centrifugalregulator och då användas som vanlig 
växel, men steglös. Detta blir då en enklare och billigare variant av 
konstruktionen. Drivstången förflyttas då framåt med hjälp av en wire som 
manövreras från ett vanligt cykelväxlingshandtag. Återgången sker av en fast 
monterad fjäder.  

Den kraft som visat sig vara mest relevant i drivningskonstruktionen är utan 
tvekan tryckkraften från drivhjulen mot plattorna. Den måste tyvärr i denna typ 
av konstruktion vara hög för att säkerställa drivningen, detta försvårar 
möjligheten att sidoförflytta drivaxeln vid ändring av växelläge. Denna kraft 
påverkar också drivplattorna genom att ett böjmoment uppstår i infästningen 
av plattorna.  
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För att drivning och växling skall fungera smärtfritt är det ett krav att plattorna 
är stadiga och helt parallella, därför måste infästningen med god marginal 
klara momentet som tryckkraften ger upphov till. Det har dessutom visat sig 
svårt att få fram friktionskoefficienter för material att använda i drivhjul och 
drivplattor. Intuition och idéer från liknande applikationer säger att någon form 
av estomer (gummiliknande) material bör användas. Användes en för klen 
drivaxel i kombination med högt fjädertryck kommer dessutom axeln att böja 
sig och drivningen tappar kraft. För att undvika de problem med variatordriften 
som redovisas ovan bör en helt ny ram konstrueras där samtliga av dessa 
problem beaktas.  

5.2 Arbetet med centrifugalregulatorn 
Centrifugalregulatorn är ett mer osäkert kapitel. Kraften som avges av denna 
konstruktion är exponentiell och den kraft man söker skall vara linjär. I och 
med detta måste någon form av omvandling förekomma. Hur som helst måste 
den kraft som regulatorn levererar vid låga hastigheter, 5 till 10 km/h, vara 
tilläckligt stor för att kunna utnyttjas. I testmodellen sitter vikterna monterade 
ganska centralt i bakhjulet. En tänkbar variant för att lösa problemet är att 
vikter monteras i ytterkant av hjulet istället för att därigenom öka 
periferihastigheten. I testmodellen kunde en maximal kraft av 50 N utvinnas. I 
en verklig konstruktion bör kraften 50 N utvinnas redan vid låga hastigheter. 

En kombination av de båda konstruktioner i samma applikation synes av 
resultaten att döma som mycket möjlig. Huvudproblemet är att anpassa den 
kraft som alstras av centrifugalregulatorn till växelkraften. Både kraften och 
rörelsen är, som tidigare nämnts, exponentiell vilket innebär att växelarmen 
kommer att röra sig en längre sträcka per hastighetsökning ju fortare hjulet 
snurrar. Denna rörelse bör anpassas med någon typ av överföring.  

5.3 Diskussion 
Examensarbetet har varit otroligt lärorikt då det gäller att uppskatta, 
överskatta och underskatta vikten av ett gott förarbete innan ett projekt startar. 
Med ett väl genomfört förarbete går det övriga jobbet betydligt lättare. 
Förarbetet innefattar de två första faserna i Polyas metod, att förstå problemet 
och skapa en plan. Har man bra koll på dessa går tredje fasen, genomför 
planen, mycket lättare.  

Det mest lärorika har absolut varit att inte underskatta värdet av sekundär 
data, det vill säga, sådan data som någon annan tagit fram i ämnet. Det finns 
betydligt mer information att hämta i böcker, tidskrifter och på Internet än vad 
som i allmänhet antas.  

Insamlingen av primär data, data man tar fram själv, har också givit mycket 
lärdom om arbete med utvecklingsprojekt. Tillverka inga komplicerade 
konstruktioner utan att först testa varje liten detalj som går att testas. Risken 
är överhängande att hela konstruktionen får göras om. Dokumentera varje lite 
test ordentligt så ingen detalj glöms bort. Det går inte att komma ihåg allt.  
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Tanken var också att detta examensarbete skulle innehålla en komplett CAD 
– simulering och därför har  samtliga delar i konstruktionen ritats upp i Pro 
Engineer. Tyvärr visade det sig att detta CAD – program inte klarade av att 
simulera applikationen på grund av konstruktionens komplexitet. Detta var ett 
bakslag för projektet då denna simulering ansågs vara en viktig bit i 
examensarbetet.  

Med hjälp av de fakta som tagits fram i denna utredning kan nu en fortsatt 
utveckling av projektet följa. Troligen kommer en nykonstruktion av hela 
cykelramen att ske med de förbättringar som framkommit i denna förstudie. 
Det finns också planer på att tillverka ett helt nytt bakhjul med både drivning 
och centrifugalregulator integrerat. Resultaten visar tydligt att det finns 
potential i denna konstruktion.    

5.4 Tack till 
Delarna till drivningen har tillverkats i verktygsverkstaden på FläktWoods AB 
och delarna till centrifugalregulatorn i verkstaden på Jönköpings Tekniska 
Högskola. 

Stort tack till Morgan Johansson och Stig Stille på FläktWoods 
verktygsverkstad för idéer och support. Tack även till Lasse Johansson och 
Leif Andersson på Jönköpings Tekniska Högskola. 
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Bilaga 1      1(2) 
 
WBS – Fasindelning. 
 
Projekt Automatiskcykelväxel 
 
Fas 1 Förberedelsefas 
 
Delfaser Tidsättning av moment 
 Tillgänglig arbetstid 
 Detaljerad tidplan 
 Detaljerad fasplan 
 Riskanalys 
 Kvalitetsanalys 
 Val av arbetsmetoder 
 PERT-schema 
 
Fas 2 Konceptfas 
 
Delfaser Alternativa konstruktioner 
 Sållning 
 Utvärdera vald konstruktion 
 Inriktning service och underhåll 
  
Fas 3 Datainsamlingsfas 
 
Delfaser För drivning   För automatväxel 
  
 Beräkna  lager  Beräkna centrifugalkrafter 
  Fjädrar   fjädrar 
  Friktion   rörelser 
 Data lager   krafter 
  Fjädrar  Data fjädrar  
  Friktion  Materialval   
 Växelförhållanden  Detaljer 

Alternativa material 
Vulkning 

 
Fas 4 Inköp / Ekonomiskfas 
 
Delfaser Beräkna kostnader 
 Inköp av detaljer 
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Fas 5 Tillverkningsfas    2(2) 
 
 
Delfaser För drivning   För automatväxel 
 
 Tillverka detaljer  Tillverka detaljer 
 Testmontage  Testmontage 
 
Fas 6 Testfas      
Delfaser  Testa    

 Drivning 
 Automatväxel 
Kontroll enligt beräkningar och kravspecifikation 

 
Fas 7  Konstruktionsfas 
  
Delfaser Slutkonstruktion och montering 
 Justeringar 
 
Fas 8  Utvärderingsfas 
 
Delfaser  Utvärdera 
  drivning 
  automat 

Göra ritningar 
Ta fram designförslag 

 
Fas 9 Slutförandefas 
 
Delfaser Skriva färdigt rapport 
 Ordna dokument 
 Ordna foton 
 Göra presentation 
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Projektskiss - examensarbete. 

Cykelväxel. 
 
Namn:  
Ulf Landén, Mi3, Ingenjörshögskolan, Jönköping.  
Tel:  
036-379165, 0708-748707. 
Mailadress:  
mi04laul@ing.hj.se, ulf.landen@netatonce.net 
 
Mål med idén: 
Målet med projektet är att utveckla en enkel, robust cykelväxel som automatiskt och steglöst 
kan driva fram en cykel på ett behagligt och okomplicerat sätt, till ett pris som passar den 
”vanlige” cyklistens plånbok. Slippa oljiga kedjor, byxor som fastnar i drev, framväxel och 
bakväxel och svårjusterade växellägen. Samt, det viktigaste, att slippa växla, utan kunna 
trampa med ett jämnt moment på tramporna hela tiden. Man kan även tänka sig en manuellt 
steglöst växlad modell. Denna modell får man så att säga på köpet vi utvecklandet av 
automatmodellen. 
Det affärsmässiga målet är att, antingen sälja den färdigutvecklade produkten till en redan 
etablerad cykelfabrikant eller, lansera en egen cykelmodell med utrustningen monterad.  
 
Affärs/produktidé: 
Tanken är att ersätta befintligt drivpaket på en cykel, bestånde av kedja, kuggkransar fram och 
bak, växelförare fram och bak och minst ett växelhandtag, med två stycken drivplattor som 
kopplas samman med en kullagerinfäst drivaxel som av friktionskraft via två stycken 
gummiförsedda drivhjul, driver cykeln framåt. Drivaxeln förs sedan automatiskt, beroende av 
bakhjulets rotationshastighet, eller manuellt via en wire, bakåt för att då få en högre utväxling. 
Vid nedväxling dras drivstången framåt av en fast monterad fjäderkraft. Växlingsprincipen 
blir då:  
Drivstång i främre läge, liten diameter på främre drivplatta och stor diameter på bakre 
drivplatta = lätt (låg) växel.  
Drivaxel i bakre läge, stor diameter på främre drivplatta och liten diameter på bakre drivplatta 
= hög hastighet (hög växel). 
En vidare tanke kan vara att integrera både bakre drivplatta och automatväxelmekanism i ett 
specialframtaget baknav. Fördelen med detta blir då att man får mindre mekaniska delar i 
konstruktionen och ett bättre skydd mot smuts och väta. Givetvis finns det möjlighet att även 
kapsla in främre drivplatta. 
 
Kunder: 
Produkten kommer främst att utvecklas för användning på bruks- och transportcyklar, men det 
kan även finnas bruk för produkten inom områden såsom på träningscyklar och motionscyklar 
där man ofta vill uppnå en konstant trampfrekvens. 
 
 
 
 
 



Bilaga2                                                                                                                                 2/5 

Postadress:  Besöksadress:  Telefon:   
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  
551 11 Jönköping 

46

 
Nytta och behov av produkten: 
Cykelväxeln är lösningen för många som anser att 18- och 21-växlade cyklar är för 
avancerade och svåra att förstå sig på.  Det skall vara smidigt att ta sig från punkt A till punkt 
B och samtidigt kunna njuta av en avkopplande cykeltur. För folk i arbete är det också skönt 
att slippa att behöva tänka på olika växlar, när man kanske har saker i händerna eller något 
paket med sig. Detta borde vara den perfekta lösningen för cyklar på stora arbetsplatser, som 
stora industrier och sjukhus. Idén bygger på att kunna ta sig fram med ungefär samma 
trampmoment på pedalerna oavsett hastighet. 
   
Tänkbart pris: 
En cykel med produkten monterad bör helst hamna i samma prisklass som en ordinär cykel, 
4000-6000 kr, beroende på utförande. Det viktigaste med hela projektet är att ta fram en 
produkt med så få mekaniska delar och så mycket standarddelar som möjligt, allt för att 
utveckla en driftsäker, robust och framför allt ett relativt billigt alternativ till bl.a. de 
datorkontrollerade automatväxlade hightech cyklar som finns i 50000 kronorsklassen. Delarna 
skall vara enkla att tillverka så att de inom samma prisram kan ersätta den traditionella 
kedjedriften.  
 
Att nå kunderna: 
Marknadsföring via konsult eller kompanjonskap med ev. marknadsförare. 
Olika förslag har redan diskuterats med affärsutvecklare på Sience Park, Jönköping. 
 
Konkurrenter: 
Eftersom jag aldrig sett eller hört något om automatväxlade cyklar, mer än något enstaka 
exprimentexemplar, och en amerikansk datorkontrollerad hightech cykel i 50000 
kronorsklassen, får man väl förmoda att den största konkurrenten blir den traditionella 
brukscykeln med kedjedrift. 
 
Resurser som behövs: 
Någon att bolla idéer med, både tekniskt och ekonomiskt, support vid utvecklingsarbetet och 
ev. hjälp vid marknadsföring. 
 
Resurser som finns: 
Mångårig verkstadsvana, vana av mekaniska och elektriska konstuktioner och erfarenhet av 
konstruktionsarbete, både mekaniskt och elektriskt. 
Erfarenhet av projektledning och planering. 
Bra kontakt med redovisningsbyrå och revisor. 
 
Resurser som saknas: 
Praktisk erfarenthet av beräkningar och produktutveckling i fall liknande detta, men det 
räknar jag med att min/mina handledare på skolan skall kunna hjälpa mig med. 
 
 
- Bilaga.   Presentation av idé. ( samma som jag skickat innan ) 
 

 
 
Ulf Landén, Jönköping, 20061129. 
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Bilaga. 

Ulf Landén, Jönköping, 2006-11-09 
 
 

Presentation av idé: 
Cykelväxel. 

 
Idén till en ny typ av cykelväxel är något jag funderat på i många år, då speciellt en 
automatisk växel. 
Den idén jag fastnade för till slut grundar sig på friktionsdrift. Idén är stulen från en gammal 
växellåda på en maskin från företaget jag arbetar på (Fläkt Woods) som driftselektriker. 
Konstruktionen består av en stor drivplatta som monteras istället för framdrev på cykeln och 
en mindre drivplatt som ersätter bakdreven. Kraften leds mellan drivplattorna via en drivstång 
som i var ände har ett drivhjul med en ring av något gummiliknande material. (Se Bilder.) 
drivhjulen pressas mot drivplattorna med fjäderkraft el. Liknande. (finns ej på bild). Växelns 
funktion är att drivstången med drivhjulen förskjuts från främre läge (liten framdiameter, stor 
bakdiameter = låg växel) mot bakre läge steglöst (stor framdiameter, liten bakdiameter = hög 
växel) och vice versa. Detta kan ske manuellt, med en wire, eller på automatisk väg med ett 
system som ej ännu bara finns fragment av i mitt huvud (centrifugalkraften vid olika 
hastigheter på bakhjulet styr växeln så att pedalhastigheten är konstant). Att använda detta 
som examensarbete borde vara ypperligt passande för den utbildning som jag går. Det finns 
mycket att fundera och räkna på. 
Själva idén med examensarbetet är att presentera beräkningar och resultat av nedanstående 
punkter. 
 

• Krafter och hållfasthet 
• Utväxlingsförhållanden 
• Hastigheter 
• Konstruktion och funktion 
• Ritningar 
• Material och vikter 
• Ekonomi vid ev. tillverkning 
• Design 
• Marknadföring 
• m.m. 

Tanken som sådan är väl egentligen inte att revolutionera cykelmarknaden, utan mer som ett 
försök att ta fram en enkel mekanisk produkt som fungerar. Detta har i alla fall varit min 
grundtanke vid framtagandet av idén. Kanske visar det sig att denna idé är kanonbra, eller så 
visar det sig att den inte funkar alls bra. Detta är väl ett problem som alla konstuktörer slåss 
med. Så långt är i alla fal projektet framskridit att det visat sig att bakhjulet snurrar när man 
trampar på pedalerna  Skolan godkänner dock inte detta projekt förrän ni på Sience Park gett 
ert godkännande. Några djupare undersökningar av tidigare patent o.s.v. har jag inte gjort, 
men jag har saknat denna typ av produkt på marknaden till ett rimligt pris. Förändringar av 
konstruktionen kan givetvis ske under fortsatt utvecklingarbete. 
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Lite bilder som finns på projektet: 
 
Exempel på CAD-Ritningar: 
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Och bilder från projektcykeln: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MVH 
 
Ulf Landén, Mi3. 
Maskintekniskt program – Industriell ekonomi och produktion. 
Programansvarig – Lars-Gustav Haag 
Ingejörhögskolan, Jönköping. 
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Bilaga 3 Ansökan och svar från Almi Företagspartner 
 

 
 

1. Personuppgifter 

Namn Ulf Landén Telefon bostad 036-379165 

Yrke Driftselektriker / f.n. Studerande Telefon arbete       

Företag Anställd på Fläkt Woods AB, Tjänstledig för 
studier. Mobiltelefon 0708-748707 

Adress Föreningsgatan 7b E-post ulf.landen@netatonce.net 

Postadress 553 21 Jönköping Fax       

Org.nr/personnr 651218-2459 Momsregistrerad Ja  Nej  

Övriga projektdeltagare Nej 

Hur mycket känner du till om branschen för din produkt? 

 Mycket, är själv i 
branschen 

 En del, känner folk i 
branschen  Något   Inte alls  

Har du tidigare utvecklat någon uppfinning? Hur lyckades det?  
Nej 

Finns kostnader knutna till 
detta? Ja  Nej   

 

2. Sekretess/ensamrätt 

Är du ensam ägare till förslaget? Ja  Nej  
Om ”Nej” har du övrigas med-
givande att skicka 
idébeskrivning?  

Ja  Nej  

Har arbetsgivaren anspråk på 
idén? Ja  Nej    

Finns befintlig 
samarbetspartner? Ja  Nej  Vem?       

Idébeskrivning 
 

KONFIDENTIELL HANDLING Reg datum:       Projektnr:       

Projektnamn: Automatisk cykelväxel 

Desto bättre idén beskrivs desto lättare kan vi göra vår bedömning! 
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4. Produkten/tjänsten 

Vad är nytt med idén?  
Automatväxelfunktionen. Att kunna ta en behaglig cykeltur utan att behöva bekymra sig över ev. backar och andra 
hinder.  
Vilka fördelar har den gentemot andra lösningar?  
Slippa oljiga kedjor, justera in växellägen, Slippa ställa in rätt växel i förebyggande syfte, osv. 
Om inte liknande lösningar finns, hur löser kunderna sina problem idag?  
Använder en traditionell cykel, med eller utan växlar. 
 

5. Marknad/försäljning 

Vilka kunder tror du kommer att köpa produkten/tjänsten?  
Produkten riktar sig främst mot turcyklister, samt arbets- och transportcyklar. 
Har du gjort några undersökningar för att veta mer om marknaden? Redogör.  
Nej 
Hur planerar du föra ut din produkt/tjänst på marknaden?  
Samtal har förts med SiencePark, Jönköping, ang. hjälp med marknadsföring. 
Vilka planer finns för tillverkning och försäljning?  
Antingen att ta fram en egen cykelmodell, eller att sälja idén till en redan existerande cykeltillverkare 

3. Beskrivning av idén 

 
Idén består av att konstruera en automatväxlad cykel, där man trampar med ett konstant moment oberoende av 
cykelhastighet. Framdrivningen av cykeln sköts av en Friktions / variatorväxel bestånde av en drivaxel med ett 
drivhjul i var ände. Dessa driver i sin tur via friktionskraft  de två drivplattorna som är monterade, den ena vid 
pedalerna, den andra vid bakhjulet. (se bilaga) Växeln fungerar på så vis att när drivstången skjuts bakåt ökar 
diametern på framplattan och minskar på bakplattan vilket innebär en högre växel. Växlingen sker steglöst. 
Automatväxelmekanismen består av fyra vikter som beroende av hastigheten på bakhjulet pressas utåt av 
centrifugalkraft och i sin tur påverkar en arm som via ett länksystem eller en wire ändrar växelförhållandet. ( se 
bilaga). Det finns en viss idé att ersätta friktionsdriften med någon form av Taggdrev och hålbild i drivplattorna, 
men detta skall inte påverka den steglösa variatorväxlingen och inte heller principen i övrigt. 

Skiss, ritningar eller foto som visar idén läggs alltid som bilaga till denna blankett. 
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Har du gjort någon beräkning på hur mycket produkten/tjänsten kommer att kosta för kunden?  
Nej, men hela idén bygger på att en färdig cykel med produkten monterad inte skall kosta mycket mer än en vanlig 
cykel. Runt 5000 kr. 
Hur mycket tror du att kunden är beredd att betala?  
Jag tror inte att kunden är beredd att betala mer än kostnaden för en vanlig cykel. 
Hur påverkar din produkt/tjänst miljön?  
Mycket positivt. 
 

6. Utveckling 

Finns prototyp? Ja  Nej  Finns utlåtande från 
fackman? 

Ja (bifogas) 
 Nej  

Har nyhetsgranskning gjorts? Ja  Nej  Är patentansökan inlämnad? Ja (bifogas) 
 Nej  

Finns särskilda krav på typgodkännande, CE-märkning, 
miljöregler etc? Ja  Nej  

Har du gjort några praktiska prover eller undersökningar som visar att din idé kommer att fungera?  
Ja, jag har en projektcykel hemma (bilder bifogas). Idéerna är ju inte nya, bara användningsområdet. 
Vilka kostnader har du hittills lagt ner på att utveckla ditt förslag? Uppskatta antal timmar? 
Utveckling, cirka 100 timmar? 
Vad återstår i utvecklingen? Redogör steg för steg. Ungefär hur mycket räknar du med att det kostar? 
Det som är gjort är rent principiellt arbete, återstår slutdesign, funktionstest, materialval (vikt och kostnad), 
injustering. 
Hur mycket är du beredd att själv satsa i tid och pengar? 
Så mycket mina resurser tillåter för att få fram en fungerade produkt, samt vidarutveckling av produkten. (Se även 
punkt 5 och 8)  
Har du sökt ekonomiskt stöd från annat håll? I så fall från vem och hur mycket? 
Nej 
Vill du själv sälja din produkt/tjänst eller vill du sälja idén till någon annan? 
Antingen eller. 
 

7. Aktiviteter och kostnader 

Prioritera aktiviteterna och uppskatta aktuella kostnader. 

Marknadsundersökning ? Kr  

Nyhetsgranskning ? Kr  

Patent, mönster, varumärke ? Kr  

Prototyp ? Kr  

Ritningar/beräkningar ? Kr  

Nollserie  ? Kr  

Design  ? Kr  

Avtal ? Kr  
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Inledande kundkontakter ? Kr  

Kontakt med tillverkare ? Kr  

Kontakt med säljare ? Kr  

Kontakt med licenspartner ? Kr  

Övrigt ? Kr Specificera       

 

8. Övrig information 

Projektet skall användas som examensarbete vid Jönköpings Tekniska Högskola och bör om möjligt skyddas så 
gott det går eftersom det måste publiceras offentligt. I examensarbetet kommer det att krävas en mängd tekniska 
och ekonomiska beräkningar, vilket är orsaken till att inga ekonomiska siffror redovisas ovan, de är helt enkelt inte 
påbörjade än. Samma sak gäller material i drivrullar och beklädnad av drivplattor med friktionshöjande material. 
Examensarbetet ingår i programmet Maskinteknik, Industriell ekonomi och produktion. programansvarig är Lars-
Gustav Haag och min handledare är Joel Johansson, Båda vid JTH, avdelning Maskinteknik. 
 
Alla idébeskrivningar som inkommer till ALMI Innovation behandlas under sekretess, idéförlag är alltid förslagsställarens 
egendom.  
Kreditupplysning kan komma att tas på sökande. 
Undertecknad godkänner att idébeskrivningen och personuppgifterna registreras enligt Personuppgiftslagen (PUL). 

 Jag/vi ansöker om förstudiemedel 

Datum       Underskrift 
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