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Abstract 
Title: ”Design of a fatigue test machine for bicycle components” 
Author: Erik Östrem 
Supervisor: Per-Erik Andersson, Division of Machine Design, LIT 
Assist. Supervisors: Peter Ståhl, SMP AB and Gunnar Lindstedt, Industrial Electrical 
Engineering and Automation, LIT 
Examiner: Prof. Robert Bjärnemo, Division of Machine Design, LIT 
 
The purpose of this thesis was to develop and design a new machine for fatigue 
testing of bicycles. It was carried out for and in close cooperation with Svensk 
Maskinprovning AB, The Swedish Machinery Testing Institute. 
 
The machine was to test certain bicycle components according to a new standard of 
certification, valid in the entire EU. The goal was to attack the problem as open-
mindedly as possible. Therefore, I was not allowed to see their existing machines 
until I had decided what main principles to use. To come up with a suitable solution 
the method of dividing the problem into parts and then seeking many possible 
alternatives was used. All alternatives were then further investigated and evaluated 
until the best combination was found. 
 
The result was a machine incorporating a linear unit with a ball screw driven by a 
servo motor. Rotating the ball screw forces the carriage of the linear unit to translate. 
An actuating rod is then connected from the carriage to the test object, thus 
transmitting force onto it. The force applied to the test object is measured by a load 
cell for control and verification purposes. 
 
The time dedicated to finish the machine showed to be too short. All work on the 
control of the unit was therefore left untouched, hopefully there will be another 
master thesis to finish the project. Tests on the machine's mechanical and dynamic 
performance show great potential and the chances of one day having a complete 
working machine are looking good. 
 
 
Key words: Fatigue testing, Force measuring, Motor control, Ball screw 
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Sammanfattning 
Titel: ”Konstruktion av Utmattningsrigg för Cykelkomponenter” 
Författare: Erik Östrem 
Handledare: Per-Erik Andersson, Avd. för Maskinkonstruktion, LTH 
Bitr. Handledare: Peter Ståhl, SMP AB samt Gunnar Lindstedt, Institutionen för 
Industriell Elektroteknik och Automation, LTH 
Examinator: Prof. Robert Bjärnemo, Avd. för Maskinkonstruktion, LTH 
 
Syftet med detta examensarbete var att ta fram en ny maskin för utmattningsprovning 
av cyklar. Arbetet utfördes på uppdrag av och i nära samarbete med Svensk 
Maskinprovning AB i Alnarp.  
 
Maskinen skulle utformas för att kunna prova olika cykelkomponenter enligt en ny 
EU-gemensam standard för säkerhetscertifiering av cyklar. Målet var att angripa 
problemet med öppna ögon varför befintliga tekniker inte förevisades innan val av 
funktionsprincip gjorts. För att hitta en lämplig lösning på problemet användes en 
metod där man delar upp problemet i delproblem och sedan söker väldigt brett efter 
så många tänkbara lösningar som möjligt. De framkomna förslagen utvärderades och 
sållades sedan tills den bästa metoden återstod. 
 
Resultatet blev en maskin med en linjärenhet och en servomotor. Motorn vrider en 
kulskruv som får linjärenhetens vagn att röra sig. Denna vagn kopplas sedan till 
testobjektet som därmed utsätts för kraft. Denna kraft mäts och återkopplas för 
verifiering. 
 
Tiden för arbetet visade sig vara för knapp för att färdigställa maskinen till något 
nyckelfärdigt. Regleringen och styrningen fick därför lämnas därhän, förhoppningsvis 
formas ett nytt examensarbete för detta ändamål. Testerna av maskinens mekaniska 
egenskaper visar dock mycket lovande resultat och potentialen att bli en fungerande 
maskin ses som god.  
 
 
Nyckelord: Utmattningsprov, Kraftmätning, Motorreglering, Kulskruv 
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Förord 
Detta arbete markerar avslutningen i mina studier till Civilingenjör i Maskinteknik 
med inriktning mot Produktutveckling.  
 
Jag vill tacka alla människor som hjälpt mig under vägen. Handledare Gunnar 
Lindstedt och Per-Erik Andersson. Peter Ståhl och Jan-Olof Nilsson på SMP i Alnarp. 
Ett tack även till Bengt Simonsson, IEA och Lennart Strömberg i 
Maskinkonstruktions verkstad för ovärderlig hjälp i delar av arbetet. 
 
En stor eloge till de engagerade och duktiga lärare jag stött på under min utbildning. 
Ni är en liten men mycket värdefull skara, ingen nämnd, ingen glömd. 
 
Tillägnat Dimitri, Hanna och Maria. Utan ert moraliska stöd hade jag inte 
klarat mig. Ni är djupt uppskattade.  
 
Erik Östrem 
Lund, 15 December 2006 
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1 Inledning 
1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att utifrån en teoretisk och praktisk analys av problemet 
konstruera och utprova en fungerande maskin för utmattningstest av 
cykelkomponenter. Testriggen ska uppfylla de krav som ställs i standarden(se bilaga) 
samt kunna köras självständigt då testcyklerna ofta tar åtskilliga timmar att köra. 
Fokus ligger på att förbättra kraftstyrning och snabbhet gentemot befintlig testrigg. I 
arbetet ingår även att ta fram metoder för att kalibrera utrustningen samt programvara 
som loggar testresultaten. 

1.2 Uppdragsgivare 
Arbetet har utförts på uppdrag av Svensk Maskinprovning AB (SMP) i Alnarp. SMP 
är ett dotterbolag till Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. SMP har 
anläggningar i Uppsala, Umeå och Alnarp samt ett rikstäckande nät av 
besiktningsingenjörer. Företaget ansvarar för besiktning av alltifrån hissar till 
entreprenadmaskiner samt utför oberoende provning och certifiering på en rad 
områden. Avdelningen i Alnarp har förutom maskinbesiktning även provning och 
certifiering av bl.a. lastbilshytter och cyklar. 

1.3 Bakgrund 
Nya EN-standarder som gäller i hela EU har tagits fram för att homogenisera 
provningsförfarandet samt förenkla för tillverkare av cykelkomponenter som säljer 
sina produkter inom EU. SMP har idag  ett antal utmattningsriggar som använts för 
provning av olika cykelkomponenter. Ambitionen är att öka provningskapaciteten 
genom att möjliggöra att respektive komponent om möjligt kan provas vid högsta 
tillåtna provningsfrekvens. För att utföra utmattningstester enligt de nya EN-
standarderna samt med högre provningskapacitet behövs en ny testrigg till SMP:s 
laboratorium i Alnarp. 

1.4 Avgränsningar 
Då arbetets omfattning endast är 20 veckor riktas fokus i första hand mot de  
testuppspänningar som endast kräver en kraftkälla. I mån av tid kommer riggen även 
att utvecklas för test av styren och bar-ends vilket kräver två samkörda kraftkällor. 

1.5 Metodik 
I arbetet har jag utgått från de grundprinciper som presenteras i boken Product Design 
and Development . Metoden går ut på ett brett och icke-värderande tänkande i 
sökandet av lösningar på problemet. Detta ska resultera i en mängd lösningar som 
sedan utvärderas och vidareutvecklas enligt uppsatta kriterier för den slutliga 
lösningens egenskaper. Då tiden för arbetet varit knapp och målet varit att kunna 
presentera en fungerande maskin har mindre tonvikt lagts vid den formella 
utvärderingen av lösningsförslag under primärkonstruktions- och 
detaljkonstruktionsfaserna.   
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För att inte begränsa kreativiteten och förmågan att hitta nya och kanske 
okonventionella lösningar tilläts jag se de befintliga maskinerna först i 
principkonstruktionens slutfas. Budgeten sattes även den i ett sent skede för att inte 
diskvalificera dyrare men eventuellt överlägsna lösningar. Mottot var: ”Ingen 
rymdteknik men gärna i framkant” 
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2 Principkonstruktion 
I detta avsnitt behandlas den första fasen i arbetet som går ut på att definiera givna 
problem, dela upp dem samt att hitta en lämplig lösningsprincip för respektive 
delproblem. 

2.1 Presentation av problem 
Examensarbetet baseras på ett dokument sammanställt av Peter Ståhl, SMP samt 
utdrag ur den standard cykelkomponenterna ska provas enligt, se bilaga  Vidare 
diskuterades krav och önskemål med berörda personer på SMP för att generera en så 
heltäckande bild som möjligt av de givna förutsättningarna.  
 
Detaljerna som provas ska utsättas för krafter med varierande amplitud ett bestämt 
antal gånger samt med en given maximal frekvens.  

2.1.1 Kravspecifikation 
Utifrån standarden och diskussionerna med provningsansvariga i Alnarp upprättades 
en kravspecifikation. Denna specifikation låg sedan som grund för arbetet och 
användes även för att mäta slutresultatet, hur väl uppfylldes kraven i slutändan? 
 
Egenskap Värde Enhet
Slaglängd 70 mm 
Kraft -650 / +1200 (+/-1200) N 
Frekvens <25 Hz 
Livslängd oändlig  
Noggrannhet 0 / +5 % 
Återkoppling - - 
Tab. 1 Kravspecifikation 
  
Förklaring av egenskaper. 
 

• Slaglängd Detaljerna som ska testas i maskinen är av mycket varierande 
styvhet och utsätts för väldigt varierande krafter. Slaglängden i kraftens 
riktning är ofta begränsad till ett fåtal mm medan t.ex. gafflar ofta rör sig 
betydligt mer. Den angivna maximala slaglängden är satt med viss marginal 
för säkerhets skull. 

 
• Kraft. Som framgår av standarden utsätts olika detaljer för olika krafter, både 

pulserande och växlande kraftprofiler förekommer. Då man vill ha 
inspänningen av detaljen så fri som möjligt innebär detta i praktiken att 
maskinen måste kunna åstadkomma maximal kraft åt båda håll. 

 
• Frekvens. Maximal testfrekvens är i de flesta fall satt till 25 Hz, vissa 

detaljer är begränsade till 4 Hz. Erfarenhet visar att dynamiken i detaljerna 
ofta begränsar frekvensen till ett betydligt lägre värde. Det är dock önskvärt 
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att maskinen klarar att jobba vid en så hög frekvens som möjligt då 
testserierna ofta är väldigt långa. 

 
• Livslängd. Då maskinen ska testa utmattningshållfasthet gäller det att den 

inte själv går sönder av de upprepade påfrestningarna. Alla ingående delar 
måste därför i möjligaste mån dimensioneras mot oändlig hållfasthet under 
maxbelastning. 

 
• Noggrannhet. Standarden stipulerar en noggrannhet på maximalt 5% över 

nominellt värde. Detta gäller den applicerade kraften och måste således vara 
den totala noggrannheten i hela maskinen. Önskemålet från SMP var att ligga 
på minst dubbla noggrannheten för att vara på den säkra sidan. 

 
• Återkoppling. Aktuell kraft, frekvens samt läge måste kunna loggas för 

verifiering av proven. Vissa detaljer har en maximal skillnad i utböjning 
mellan första och sista utböjningen på 20% för att klara provet, även om de är 
utan synliga skador efter genomförd testcykel. 

 

2.1.2 Önskemål 
Utöver de krav som ställdes på maskinen fanns även en rad önskemål på maskinens 
funktionalitet. Min strävan i arbetet har varit att i möjligaste mån uppfylla även dessa. 
 

• Reglering.  Maskinen ska ha en egen reglering och återkoppling av 
applicerad kraft. Målet är att få en så komplett lösning som möjligt med få 
inställningar från operatörshåll. Gärna automatisk intrimning av maximal 
provfrekvens o. dyl. 

 
• Mångsidighet. Storlek och form på detaljerna som ska provas varierar 

kraftigt. Det är därför önskvärt att hitta en flexibel lösning som enkelt går att 
anpassa till respektive komponent. 

 
• Dubbelkoppling. Styren ska provas med två kraftkällor, både i fas och i 

motfas. Målet blir därför att hitta en lösning där man kan utöka antalet 
kraftkällor och sammankoppla dem. 

2.2 Identifiering av delproblem 
För att på ett metodiskt och strukturerat sätt kunna angripa problemet och hitta en 
lämplig lösning delades det upp i fyra delproblem. Dessa problem behandlades sedan 
separat för att hitta den bästa lösningen på varje problem. 

2.2.1 Åstadkomma kraft 
Huvudfunktionen hos maskinen är att påverka komponenten med en given kraft. 
Generering av denna kraft sågs därför som det största delproblemet. Kraftkällan 
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måste klara stipulerade krafter, vara styrbar och ha tillräcklig snabbhet för att klara 
önskade frekvenser. 

2.2.2 Verifiera kraft 
Kraften som faktiskt påverkar detaljen måste mätas för verifiering. Detta bör ske så 
nära kontaktpunkten som möjligt för att minska inverkan av de tröghetskrafter 
uppstår. 

2.2.3 Styrning 
Ett system för styrning av maskinen måste utvecklas. Lösningen på detta problem är 
starkt beroende av framförallt vilken princip som används för att åstadkomma kraften. 

2.2.4 Anpassning till olika provuppställningar 
Valet av kraftkälla påverkar även lösningen på detta problem. Storlek och utformning 
av denna avgör hur att sedan sätts ihop. 

2.3 Framtagning av lösningsförslag 
När det var dags att hitta lösningar på de olika delproblemen användes en rad olika 
metoder. Syftet i denna fas var att söka så brett som möjligt, utan att egentligen 
bedöma genomförbarheten och potentialen hos varje funnen lösning. Metoderna som 
användes för att hitta olika lösningar var: 
 

• Brainstorming. Även om jag utförde arbetet ensam så försökte jag så gott 
det går att brainstorma med min själv. Jag försökte helt enkelt komma på 
varje tänkbar metod att åstadkomma en varierande linjär kraft. 

 
• Experter. Genom att rådfråga folk med djup kunskap och erfarenhet fick jag 

bra uppslag som jag inte tänkt på själv. Jag rådfrågade dels ”opartiska” 
experter från LTH och dels ”partiska” experter i form av säljare på olika 
företag som tillverkar linjärkomponenter. Företagen hittades både genom att 
läsa annonser i NyTeknik samt genom tidigare kännedom av varumärken. 

 
• Patentsökning. Sökning i patentdatabaser kan vara en oerhörd tillgång. Även 

om man inte får kopiera idéer rakt av går det ofta att ta inspiration av att se 
hur andra har löst liknande problem. I detta fallet visade det sig mycket svårt 
att hitta relevanta patent att utgå ifrån. Om detta beror på brist på patent eller 
bristfälliga sökmetoder kan jag inte svara på men sökning i databaserna är 
ofta både svårt och tidsödande. 

 
Metoden att åstadkomma kraft sågs som det centrala problemet som resten av 
löningarna var tvungna att anpassas till. Därför löstes denna metod väldigt ingående 
medan förslag och lösningar på de resterande problemen presenteras mer kortfattat i 
avsnitt 2.6.  
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Nedan följer en kort presentation av de lösningsförslag ovan beskrivna arbete gav 
upphov till. 

2.3.1 Pneumatik 
En klassisk och självklar lösning för att åstadkomma kraft är att använda sig av 
pneumatik. En lång rad olika ställdon och cylindrar finns att tillgå med olika 
egenskaper. Med pneumatik kan man ofta uppnå höga slaghastigheter men cykeltiden 
för repeterad rörelse blir ändå lång på grund av tröghet i reglerande ventiler. I och 
med luftens kompressibilitet är lägesriktigheten inte den bästa men det borde inte 
innebära problem i denna applikation då det är kraften snarare än läge och hastighet 
som ska styras. 
 
En fördel med pneumatik är att det är en gammal och beprövad teknik med väl 
utvecklade principer. Detta gör att tillgången är stor på komponenter för att lösa varje 
specifikt problem till en ofta väldigt rimlig kostnad. 
För att driva en cylinder krävs förutom styrventiler 
och reglerutrustning ett system med kompressor, 
avfuktare samt smörjning. Om man dessutom redan 
förfogar över ett färdigt trycklyftssystem vilket är 
fallet på de flesta industrier och verkstäder blir 
investeringen i de komponenter som ska utföra 
jobbet ännu lägre.  

2.3.2 Hydraulik 
Hydraulik fungerar på samma sätt som pneumatik, med den skillnaden att man 
använder sig av en fluid som energiöverförande medium istället för luft. Detta innebär 
ett antal skillnader i prestanda jämfört med pneumatik. 
 
Normalt tryck i ett hydraulsystem ligger 
mellan 200-600 bar, jämfört med 
pneumatikens 6 bar är detta mycket högt. 
Det höga trycket kräver självklart kraftigare 
komponenter vilket gör hydrauliken tung 
och otymplig, detta har även negativ 
inverkan på priset. Behovet av kompressor 
och oljereservoar ökar priset ytterligare då 
detta sällan finns tillgängligt i verkstäder. 
 
I och med hydrauloljans i princip obefintliga kompressibilitet kan man åstadkomma 
mycket höga krafter och lägesnoggrannhet. Dynamiken i ett hydraulsystem motsvarar 
dock kanske inte de höga krav som ställs för denna applikation. Vid kontinuerlig 
körning av systemet kan det även bli aktuellt med kylning av oljan, något som 
ytterligare fördyrar denna lösning.   
 

Fig. 1 Pneumatisk cylinder 
från BoschRexroth 

Fig. 2 Hydraulisk cylinder
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2.3.3 Linjärt ställdon 
På marknaden finns idag en stor mängd färdiga linjära ställdon av olika fabrikat och 
utföranden. Gemensamt för dem alla är att de är kompletta enheter med motor, 
mekanism och ofta även någon form av återkoppling. Själva kraften kommer oftast 
från en roterande elmotor vars rörelse överförs till linjär på något vis. Vanligast är 
olika typer av kuggstångs- eller kulskruvsmekanismer som rör på en stång så att hela 
paketet närmast kan liknas vid en eldriven pneumatisk eller hydraulisk cylinder. 
Varianter med vagnar som löper längs en skena drivna av 
t.ex. en kuggrem är också mycket vanliga. 
 
Linjära ställdon har på senare år fått en ökad användning 
och återfinns ofta i t.ex. handikapphjälpmedel eller för att 
luta sjukhussängar. De finns i storlekar upp till 10 kN men 
har den stora nackdelen att de ofta är ganska långsamma, de passar därför bäst i 
applikationer med få och långsamma rörelser mellan fasta 
lägen. 

2.3.4 Linjärmotor 
En ny och mycket intressant teknik är den 
elektriska linjärmotorn. Istället för att omvandla 
elektrisk ström till en roterande rörelse som i 
konventionella elmotorer används den genererade 
magnetiska kraften här för att ge en linjär rörelse 
direkt. Motorn fungerar ungefär som en uppklippt 
och utrullad roterande elmotor, se figur Rotorn är 
ersatt med en stång som löper genom motorn, det 
är denna som rör på sig och skapar det nyttiga 
arbetet. Inuti stången ligger permanentmagneter 
med polerna vända mot varandra, varannan åt 
varje håll. Detta skapar ett antal ”skivformade” magnetfält längs stången. 
Lindningarna som ligger i den fasta delen strömsätts men hjälp av kraftelektronik. 
Strömmen genererar också magnetfält som magneterna i stången strävar mot att 
orientera sig efter. Genom att förskjuta det genererade magnetfältet får man stången 
att röra sig och man har en fungerande linjärmotor. Linjärmotorn kan generera relativt 
höga krafter och är otroligt snabb. Strömsättningen av lindningarna kräver intern 
återkoppling av stångens aktuella läge vilket gör att motorn fungerar lite som en 
stegmotor. Den är därför populär i positioneringssammanhang där man kan uppnå en 
noggrannhet på mindre än 1 μm. Kraften man kan få ut ur en linjärmotor är direkt 
proportionell mot strömmen genom lindningarna. Strömflödet genererar i sin tur 
värme som måste kylas bort, det är därför i praktiken kylningen som sätter gränsen 
för hur hårt man kan köra motorn. 
 
Tekniken är förhållandevis ny och utveckling 
sker fortfarande i hög grad. Detta i kombination 
med de dyra permanentmagneter som krävs gör 
alternativet relativt dyrt. Behovet av luftgap 

Fig. 3 Linjärt ställdon av 
stångtyp

Fig. 5 Linjärmotor från Copley 

Fig. 4 Ut- och ihoprullad motor 
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mellan stång och hus gör den även känslig för smuts och damm i driftmiljön. I 
dagsläget används linjärmotorer främst där man har extrema krav på prestanda och 
priset inte spelar in. 

2.3.5 Kulskruv 
En kulskruv kan ses som en avancerad mutter 
och gängstång. Stången har ett eller flera spår 
med cirkulär profil till skillnad från den 
konventionella gängans triangelform. Muttern 
har likadana spår i vilka ett pärlband av små 
kulor löper, dessa bildar tillsammans gängan 
som har kontakt med stången. På detta vis får 
man ingen glidning mellan mutter och stång 
utan bara rullning precis som i ett kullager. I 
billigare modeller gnids kulorna mot varandra 
men i de lite dyrare har man skilt dem åt med 
mellanlägg i Teflon för att ytterligare minska friktionen.  
 
Genom att hindra muttern från att rotera och sedan rotera stången får man ut en linjär 
rörelse i muttern eller vice versa. Det går också att omvandla linjär rörelse till rotation 
på motsvarande sätt. I och att ytorna har kulor mellan sig för man en väldigt styv och 
glappfri transmission med extremt hög verkningsgrad. Utväxlingen är dessutom 
relativt hög, d.v.s. kraften man får ut är stor relativt momentet man lägger på. 

2.3.6 Excentermekanism 
Excentermekanismer används i allt från kolvmotorer till 
plåtstansar. De är en av de äldsta tekniker som finns för att 
omvandla rotation till pendlande linjär rörelse. De är utmärkta 
i lägesstyrda applikationer där man vet mellan vilka punkter 
man vill ha translation, man flyttar bara armens läge i 
förhållande till rotationscentrum för att variera slaglängden. 
Problemet som nu ska lösas är kraftstyrt vilket innebär att man 
skulle behöva reglera excentriciteten i realtid, något som kan 
vålla problem. Detta då avståndet från centrum skulle behöva 
ställas in på något som roterar vilket försvårar kraftöverföring 
och mätsignaler. 
 
 

2.4 Utvärdering av lösningsförslag 
Ett antal kriterier ställdes upp utifrån krav- och målspecifikationerna. Varje 
lösningsförslag betygsattes därefter från 1 till 5 där fem är mycket bra. För att få en 
rättvis bedömning viktades även kriterierna utifrån hur viktiga de ansågs vara för 
maskinens funktion, på en skala från 1 till 3 där tre motsvarar mycket viktigt. Betyg 
och vikt multiplicerades sedan ihop för varje kriterium och totalpoängen summerades 

Fig. 6 Schematisk skiss av kulskruv 

Fig. 7 Exempel på 
excentermekanism, 
kolv och vevaxel 
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för varje lösningsförslag. De alternativ med högst betyg ska vara de som är bäst 
lämpade för uppgiften om kriterier, betygsättning och viktning har utförts med 
noggrannhet och möda. 
 
Vid bedömningen strävade jag efter att vara så objektiv som möjligt. Det är lätt att 
skapa sig favoriter bland lösningsförslagen och medvetet eller omedvetet ställa upp 
kriterier och sätta betyg som man vet gynnar dessa. Det är därför mycket viktigt att 
tänka på problemet och inte lösningen när man ställer upp sina kriterier. En annan 
aspekt som kan skapa osäkerhet i bedömningen är informationen man baserar sina 
beslut på när det är dags att betygsätta. Det gäller att ta reda på så mycket som möjligt 
om varje lösning för att kunna göra en korrekt bedömning. Ett led i detta är att väga 
samman information från flera olika ställen. Detta är speciellt viktigt då man hämtat 
huvudkunskapen om en lösning direkt från en leverantör. Man måste vara medveten 
om att informationen man får vid kontakt med säljare just är menad att sälja, den 
berättar inte alltid hela bilden. 
 

2.4.1 Kriterier 
Nedan följer en kort förklaring av de kriterier som ställdes upp inför utvärderingen 
samt deras viktning. 
 

• Kraft Speglar förmågan att åstadkomma de krafter som krävs utan att bli 
skrymmande. Vikt: 3 

• Snabbhet Graderar möjligheterna att uppnå önskade frekvenser i 
provningarna. Vikt: 3. 

• Livslängd är en uppskattning av konstruktionens motståndskraft mot 
förslitning och utmattning, ju robustare lösning desto högre betyg. Vikt: 2. 

• Pris Även om det i denna fas inte fanns någon budget vägdes priset ändå in 
som vägledning. Vikt: 2  

• Reglerbarhet Möjligheterna att reglera en lösning för att prestera på önskat 
vis är en viktig faktor. Vikt: 3 

• Smidighet Då det lätt ska gå att spänna in olika komponenter i maskinen 
måste kraftpaketet vara hanterbart. Vikt: 2. 

• Arbetsmiljö Då det ofta finns personer i samma rum som testutrustningen är 
dess inverkan på deras arbetsmiljö viktig. Här har faktorer som ljudnivå, 
nedsmutsning och klämningsrisk vägts in. Vikt: 1. 

• Komplexitet Enkla lösningar fungerar ofta bättre än mer komplicerade just 
på grund av att det är färre saker som kan gå sönder och strula. Enkel och 
beprövad teknik har premierats här. Vikt: 3.  

• Noggrannhet En glappfri och styv konstruktion är viktig för bra resultat. 
Vikt: 2. 

 

2.4.2 Utvärderingstabell 
Betygen och viktningarna för de olika kriterierna sammanställdes i en tabell där 
slutsumman för varje förslag räknades fram. 
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Kriterium Vikt B S B S B S B S B S B S 
Kraft 3 4 12 5 15 4 12 4 12 5 15 3 9 
Snabbhet 3 4 12 3 9 1 3 5 15 5 15 5 15 
Livslängd 2 4 8 4 8 2 4 4 8 4 8 2 4 
Pris 2 4 8 2 8 3 6 1 2 3 6 3 6 
Reglerbarhet 3 3 9 4 12 3 12 5 15 5 15 1 3 
Smidighet 2 5 10 3 6 4 8 4 8 4 8 2 4 
Arbetsmiljö 1 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 2 2 
Komplexitet 3 5 15 5 15 3 9 1 3 4 12 1 15 
Noggrannhet 2 2 4 3 6 4 8 5 10 5 10 2 4 

Summa 81 78 64 78 94 50 
Tab. 2 Utvärderingsmatris 
 
Kulskruven fick ganska tydligt högst betyg med sina 94 poäng. På delad andraplats 
återfinns pneumatik, hydraulik och linjärmotor. 

2.5 Nuvarande maskiner/teknik 
Efter den första utvärderingen av framtagna lösningsalternativ var det dags att titta på 
den redan befintliga maskinparken innan ett slutligt beslut togs.  
 
SMP i Alnarp har under lång tid provat cyklar och har därför en väl utbyggd 
maskinpark mer ett tiotal maskiner för prov på olika komponenter. I verkstaden finns 
både hemmabyggen och inköpta, färdiga maskiner. Verkningssätten är uteslutande 
pneumatik eller excentermekanismer av olika slag. 
 
Den pneumatiska maskinen 
används främst till provning av 
gafflar men även andra icke-
cykelrelaterade utmattningsprov 
görs i denna. Den består av ett 
robust bord som är fastbultat i 
golvet för maximal stabilitet. 
Bordets ovansida och ena gavel 
är täckt med en T-profil i 
aluminium. I profilen löper 
specialmuttrar som man kan använda för att spänna fast fixturer och pneumatik på ett 
mycket flexibelt sätt.  
 

Fig. 8 T-profil i maskinbord
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Själva kraften kommer från tre parallellkopplade cylindrar som sitter samman i ett 
paket. I änden på kolvarna sitter en lastcell avsedd för att mäta linjärt drag eller tryck. 
Signalen från lastcellen återkopplas in i det PLC-system som styr enheten. En PC är 
även kopplad till systemet för loggning av kraftkurvor och antal körda cykler. Ett 
stort antal fixturer finns för att spänna in diverse detaljer för provning, skulle dessa 

 
Fig. 9 Cykelgaffel inspänd i pneumatisk maskin 
inte fungera tillverkar man en ny i metallverkstaden bredvid. I och med att man 
reglerar trycket i cylindrarna är man säker på maskinens noggrannhet medan den 
lämnar mer att önska vad gäller 
hastigheten. 
 
Maskinerna med excentermekanismer är 
anpassade för en speciell uppgift per 
maskin och är därför inte lika 
mångsidiga som den pneumatiska. De 
flesta är uppbyggda enligt samma 
princip. En varvtalsreglerad elmotor 
roterar en skiva som i sin tur får en 
vipparm att röra sig m.h.a. excentricitet. 
På vipparmen sitter en eller två 
pneumatiska cylindrar beroende på om 
man vill åstadkomma en eller två 
krafter. Genom att placera cylindrarna 
på olika avstånd från vipparmens 
rotationscentrum och finjustera genom 
att reglera kolvarnas position kan man få 
exakt önskad utböjning i kolv-änden. 
Det är i denna ände kraften överförs till 
testobjektet via lastceller som mäter 
faktiskt anbringad kraft och återkopplar 
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denna till styrsystemet. Dessa maskiner styrs även de av PLC-system men frekvensen 
styrs manuellt genom att man reglerar varvtalet på motorn. Maskinerna kommer upp i 
höga frekvenser men eftersom man primärt reglerar utböjningen och inte kraften är 
man mer osäker på noggrannheten i dessa tester.  

2.6 Val av principlösning 
Definitiva beslut togs i nära samråd med  SMP. Deras synpunkter på kostnader och 
önskad teknik fick väga tungt i beslutsprocessen. Deras stora erfarenhet inom området 
gjorde också att mycket direkt kunde förkastas eller lösas snabbt då de ofta redan 
provat liknande saker. 

2.6.1 Åstadkomma kraft 
Utifrån utvärderingen(se Tab. 2), kunskap om befintlig maskinpark samt samtal med 
ansvariga på SMP valdes kulskruvsmekanismen som den mest intressanta lösningen 
att titta vidare på. Även linjärmotorn gick vidare till ytterligare utveckling. Motivet 
till detta trots ungefär likvärdig ranking med hydraulik och pneumatik var att det är en 
ny och intressant teknik att titta närmare på. Det linjära ställdonet och 
excentermekanismen hade helt enkelt för låga utvärderingspoäng för att ens komma i 
åtanke. 

2.6.2 Verifiera kraft 
Då alla befintliga maskiner använder sig av lastceller för att mäta anbringad kraft 
valdes denna teknik även till detta projekt. Färdiga lastceller finns för mätning av 
både tryck och drag av olika storlekar. De har den stora fördelen att de inte kräver 
omkalibrering mellan varje mätning. Det räcker med att man kalibrerar dem så ofta 
som mätstandarden anger,. De är dessutom kompakta och är försedda med gängade 
hål för enkel inspänning mellan kraftkälla och testobjekt. 
 
Alternativet som diskuterades var att limma separata trådtöjningsgivare(TTG) på 
varje testobjekt. Detta skulle förutom den tidsödande limningen även kräva 
kalibrering av TTG:erna inför varje nytt prov. 
 
Anledningen till att alternativ till lastceller diskuterades var hänsyn till dynamiska 
krafter. Problemet är det att man inte bara kan spänna in en lastcell någonstans och 
lita på att kraften den visar faktiskt är den kraft man är ute efter. I och med att man 
mäter ett dynamiskt förlopp kommer accelerationskrafter från ingående massor även 
att väga in. Olika modeller utvärderades, alla aktuella testobjekt kan approximeras till 
någon form av fast inspänd balk som böjs. De enklaste elementarfallen som finns för 
detta tar inte hänsyn till massan, något som kanske kan accepteras vid frekvenser runt 
1 Hz men inte i de högre regionerna av det aktuella frekvensintervallet.  
 
Om hänsyn därmed ska tas till testobjektets massa måste en komplicerad modell av 
varje objekt ställas upp då det inte är totalvikten utan massans utbredning längs den 
tänkta balken som måste beräknas i och med att varje punkt på balken vid varje givet 
tillfälle har en viss hastighet och acceleration. Tanken var att göra detta genom att 
modellera upp testobjekten i ett CAD-program och därigenom få ut önskade data. 
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Dessa skulle sedan användas tillsammans med TTG:er på objektet för att kunna räkna 
ut den faktiska anbringade kraften vid varje tillfälle. 
 
I diskussion med Solveig Mellin, Mekanik fastslogs att standarden de facto stipulerar 
anbringad kraft i kontaktpunkten. Lösningen med TTG:er kunde därmed uteslutas 
som onödig. Detta i tillägg till att den i och med sin komplexitet hade tillfört mycket 
arbete och osäkerhetsfaktorer. 
 
Det beslutades därför att lastceller räckte för att uppnå den mätnoggrannhet som 
önskas. Viktigt är dock att fästa lastcellen så nära angreppspunkten på objektet som 
möjligt. All massa som ligger mellan lastcell och testobjekt inför nämligen 
mätonoggrannhet i form av de accelerationskrafter som uppstår vid körning, en 
onoggrannhet som ökar med ökad provningsfrekvens.  

2.6.3 Styrning 
Exakt hur styrningen skulle skötas kunde i detta läge inte klarläggas. Istället fastslogs 
vilka olika mätdata som behövdes för en effektiv och korrekt styrning. Vilken metod 
som sedan användes skulle sedan avgöras av vilken teknik som användes för att 
åstadkomma kraften och dennas eventuella inbyggda reglerkapacitet. 

2.6.4 Anpassning till olika provuppställningar 
Då jag redan innan jag fick se befintliga maskiner hade varit inne på någon form av 
profilbordslösning med adaptrar och fixturer föll valet ganska naturligt på detta. 
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3 Primärkonstruktion 
I detta avsnitt vidareutvecklas förslagen från principkonstruktionen och i 
förekommande fall görs även ett slutligt val av teknik. 

3.1 Linjärmotor 
Vid närmare undersökning av linjärmotorns egenskaper gjordes en upptäckt som 
egentligen borde ha diskvalificerat den redan i principkonstruktionsfasen. Det är dock 
lätt att sitta med facit i hand och säga vad man borde ha gjort och vad som efteråt är 
alldeles uppenbart. 
 
Linjärmotorerna från Copley Controls finns med maxkrafter på 1800 N, väl inom 
denna maskins stipulerade maxkraft på 1200 N. Dock är maximal kontinuerlig kraft 
man kan ta ut från samma motor endast 270 N. 
 
Om man tänker sig att motorn 
böjer testobjektet med en viss 
frekvens kan man approximera 
kraftkurvan över tiden någonstans 
mellan en trekantsvåg och en 
sinuskurva. Medelvärdet för en 
trekantsvåg är som bekant halva 
toppvärdet, här som mest 600 N. 
För en sinuskurva är medelvärdet 
det så kallade RMS-värdet, 
toppvärdet genom roten ur 2. I 
detta fall ligger det värdet på 848 
N. Slutsatsen man kan dra av 
denna approximation är att det 
verkliga medelvärdet ligger någonstans mellan 600 och 850 N, mer än det dubbla 
tillåtna värdet.  
 
Som bekant är medelkraften direkt proportionell mot medelströmmen genom motorn 
och det är denna som genererar den värme som sätter gränsen för drift. Det är alltså 
inte omöjligt att tänka sig att man med extra kylning av linjärmotorn skulle kunna 
hitta en fungerande lösning. Denna komplikation i kombination med att denna den 
största modellen av linjärmotor inte är särskilt billig gjorde att alternativet avskrevs 
definitivt. 

3.2 Kulskruv 
Det finns ett antal olika typer av kulskruvar med olika egenskaper att köpa. 
Framförallt är det tillverkningsnoggrannhet och precision som skiljer dem åt  
 
Huvudproblemen som måste lösas är: 
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• Upptagande av moment och sidokrafter. Kraften ska anbringas rakt mot 
testobjektet med en vinkelnoggrannhet på 1°. Då detta böjs kommer kraftens 
angreppsvinkel att ändras vilket kan ge upphov till både moment och 
sidokrafter i kulskruven eller dess infästning. Skruvens förmåga attt hantera 
dessa krafter är avgörande för att den ska fungera tillfredställande. 

 
• Styvhet. Inget glapp får förekomma 
 
• Infästning. Möjligheterna att konstruera en smidig infästning av skruven i 

maskinen betyder mycket för hur smidigt slutresultatet blir. 
 
• Drift. Möjligheterna att på ett enkelt sätt överföra kraften från motorn till 

kulskruven och sedan vidare till testobjektet är en avgörande faktor. 
 
Nedan presenteras tre huvudtyper med sina respektive för- och nackdelar och 
slutligen görs ett val med utgångspunkt i dessa. 

3.2.1 Enkel kulskruv 
Den vanligaste formen av kulskruv är den 
med en enkel skruv och mutter. Man roterar 
antigen skruven eller muttern och får 
därmed translation i den andra delen. Denna 
skulle kunna utformas så att man satte fast 
muttern i ett hus och roterade skruven. Detta 
skulle funktionsmässigt likna en 
hydraulcylinder. Problemet med denna 
konstruktion skulle dels vara att man skulle 
få en roterande ände att fästa lastcell och 
testobjekt i, dels att motorn som roterade 
skruven skulle behöva glida med denna  på 
något vis. 

3.2.2 Kombinerad kulskruv och momentbussning 
En variant på den enkla kulskruven är om man 
kombinerar den med en momentbussning. 
 
En momentbussning kan utformas på olika vis 
men gemensamt för dem alla är att en slid på något 
sätt förhindras att rotera kring en axel men är fri 
att röra sig i axiellt led. Ofta har stången två eller 
flera längsgående spår vari en rad av små kulor 
löper. Kulorna sitter i muttern och går i ett 
”oändligt” spår precis som i kulskruven. Resultatet 
blir en mycket styv konstruktion som nästan 
friktionsfritt rullar längs axeln utan att glappa i 
rotationsledet. 



Konstruktion av Utmattningsrigg för Cykelkomponenter 
 

 - 21 - 

 
Om man på en vanlig kulskruv även lägger till de längsgående spåren kan man få ut 
mycket intressanta egenskaper. Man kan då montera sliden och kulskruvsmuttern i 
samma hus. Om sliden låses helt och man roterar kulskruvsmuttern kommer skruven 
att röra sig fram och tillbaka utan att rotera. Kombinationen är mycket vanlig i s.k. 
pick-and-place-robotar. Dessa rör sig i ett cylindriskt koordinatsystem genom att man 
kopplar en motor till kulskruvsmuttern för att sköta z-ledsförflyttningen och en motor 
till bussningssliden för att påverka vinkeln. 
 
 Den kombinerade kulskruven och momentbussningen skulle lösa de problem som 
togs upp för den enkla kulskruven. Ett nytt problem som uppstår är att man skulle 
behöva leda huset, helst runt två axlar för att inte riskera att knäcka skruven vid 
snedbelastning p.g.a. böjningen av testobjektet som nämns i inledningen till detta 
avsnitt.  

3.2.3 Linjärenhet med kulskruv 
Den tredje huvudtypen som utvärderades var en linjärenhet med inbyggd kulskruv. 
Principiellt fungerar den som den kombinerade kulskruven och momentbussningen, 
dock i ett betydligt mer robust utförande. 
 
Enheten består av en vagn som löper med 
kulor längs fyra skenor. Utformningen av 
skenorna är sådan att vagnen är helt 
momentfast inspänd och bara kan röra sig 
längs skenorna. Inne i vagnen sitter en 
kulskruvsmutter varigenom en kulskruv löper. 
Genom att rotera på skruven i enhetens ända 
får man vagnen att röra sig. Den momentfasta 
inspänningen av vagnen gör att kulskruven 
endast behöver uppta axiella krafter, resten tas 
upp i skenorna.  
 
Med denna lösning skulle motor och skena kunna sammansättas till ett paket som 
sedan lätt kunde flyttas på maskinbordet för att passa olika uppspänningar. Genom att 
på något sätt överföra kraften momentfritt från vagnen till testobjektet skulle 
påfrestningarna på enheten minimeras. 

3.2.4 Val av kulskruvstyp 
Efter att noga ha undersökt de olika alternativen och dess styrkor respektive svagheter 
gentemot uppställda krav valdes linjärenheten med inbyggd kulskruv. Den hade de 
bästa egenskaperna vad gäller stabilitet och smidighet och bedömdes därför ge högst 
chanser till ett lyckat slutresultat. 

3.3 Motor 
Med verkningssätt och typ av enhet bestämd var det så dags att titta på drivningen av 
det hela. Även om det går att åstadkomma rotation på flera sätt, t.ex. med 
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hydraulaggregat så valdes elmotorer som det smidigaste alternativet. Elmotorer har en 
överlägsen reglerbarhet gentemot andra alternativ vilket är avgörande i denna 
applikation där motorn tvingas byta håll med höga frekvenser. 
 
Det finns många olika typer av elmotorer. Den vanligaste, Asynkronmotorn är mycket 
billig och lämpar sig väl för kontinuerlig drift vid bestämda varvtal, den är dock inte 
alls särskilt snabb eller lämpad för de skiftande driftsförhållandena som det är frågan 
om här. Två andra huvudtyper utvärderades därför noggrant innan valet gjordes, 
stegmotorn och servomotorn. 

3.3.1 Stegmotor 
En stegmotor drivs framåt i små steg, därav namnet. I statorn finns ett antal spår, ofta 
50 till antalet med kopparlindningar inuti. Rotorn har lika många spår som skapar 
tänder i denna. Beroende på hur man strömsätter statorns lindningar kan man få fyra 
jämviktslägen per tand. Detta ger en upplösning på 200 steg per varv eller 1,8°. För 
att fungera kräver den en styrenhet som strömsätter lindningarna i rätt ordning. Styr 
man denna enhet med ett visst antal pulser kommer rotorn att flytta sig samma antal 
steg. Vill man ge den en hastighet ger man helt enkelt pulståget en viss frekvens och 
motorn kommer att rotera kontinuerligt. Utveckling av styrelektroniken har resulterat 
i enheter som kan dela upp varje steg i mindre delar, extrema motorer kan fås med 
upp till 100 000 steg per varv.  
 
Stegmotorns stora nackdel är att den är känslig för överbelastning, rotorn kan bara 
flytta på sig och belastningen understiger angiven maxbelastning. Detta är viktigt att 
tänka på vid dimensionering eftersom styrningen inte har någon återkoppling av 
rotorns läge, den räknar helt enkelt med att rotorn befinner sig i det läge den borde. 
Om man genom att överbelasta motorn hindrar den från att rotera finns risk att den 
låser sig eller beter sig konstigt eftersom styrenheten tror att rotorn befinner sig i ett 
annat läge.  
 
Stegmotorer är mycket populära i positioneringssammanhang just för att de inte 
behöver återkopplas. Om man säger åt motorn att gå ett visst antal steg så vet man att 
den befinner sig där. Detta används i allt från CD-spelare till CNC-maskiner. 

3.3.2 Servomotor 
Servomotorn är egentligen en avancerad version av den vanliga synkronmotorn. 
Synkronmotorns uppbyggnad med tre drivande faser gör att dess hastighet beror på 
frekvensen hos den ingående växelströmmen. I den vanliga versionen sköts 
kommutationen, d.v.s. strömsättningen av lindningarna i rätt ordning av 
släpkontaktorer som ligger an mot rotorn. I ett visst läge ger kontaktorerna ström till 
vissa lindningar. Servomotorn har inga kontaktorer utan kommutationen sköts 
elektroniskt. En förstärkare ger helt enkelt varje lindning rätt ström vid rätt tillfälle. 
Genom att styra frekvensen till motorn kan man på så sätt reglera dess hastighet. För 
att kunna göra detta måste motorns aktuella läge återkopplas till styrenheten. Detta 
kan göras på olika sätt beroende på vilken upplösning som krävs, vanligast är att 
använda antigen en Resolver eller en Encoder. 
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Resolvern ger som utsignal en sinus- och en cosinusvåg, på ett varv går vågorna en 
period. Genom att mäta spänningen på de båda vågorna kan man veta exakt var på 
varvet rotorn befinner sig. Encodern använder istället en kodad skiva med Gray-kod 
som läses av, ofta optiskt. Det finns encoders med upp till 13 bitars upplösning som 
mycket exakt berättar var på varvet man befinner sig. Valet av 
positionsåterkopplingsprincip avgörs av hur noggrant man behöver styra motorn, i de 
flesta applikationer räcker en resolver väl till. 
 
I och med den inbyggda återkopplingen kan man enkelt styra position, varvtal eller 
moment. Detta gör servomotorn mycket mångsidig och därför väldigt populär i 
många olika industriapplikationer. 
 
Motorn passar bra till aktuell applikation så den förutom fina egenskaper även har 
intern positionsåterkoppling vilket eliminerar problemet med att mäta utböjningen hos 
testobjektet, det är bara att ta data direkt ur styrningen och logga det vid behov. 

3.3.3 Växel 
Skulle det vid dimensioneringen visa sig att en viss motor inte har rätt moment- eller 
hastighetsegenskaper finns det standardväxlar till de flesta motorer på marknaden. De 
finns i ett stort antal utföranden och utväxlingar, mer om detta i nästa avsnitt. 

3.3.4 Val av motor 
Valet av motor blev efter mycket arbete ganska lätt. Servomotorn har alla de 
egenskaper som krävs för att maskinen effektivt ska kunna påverka testobjektet med 
rätt kraft.  
 
Den största anledningen till att stegmotorn valdes bort var just problemen att styra 
utgående moment. Tanken var från början att man skulle kunna styra stegmotorn med 
ett enkelt program. Genom att sakta förflytta kulskruvsvagnen under tiden man mätte 
kraftsignalen skulle man få en i princip statisk kraftsignal. Det läge där kraften 
uppnådde rätt värde skulle sedan loggas och maskinen skulle efter detta kunna köra 
mellan läge noll och detta. För kalibrering skulle man kunna leta upp ett nytt läge 
med jämna mellanrum för att vara säker på att man faktiskt lastade till rätt värde hela 
tiden även om testobjektets egenskaper ändrades mellan första och sista pålastningen.  
 
Problemet med detta förfarande är att maskinen då faktiskt blir lägesstyrd precis som 
den excentermekanism vars noggrannhet tidigare har ifrågasatts. Valet av 
servomotorn var därmed självklart även om detta skulle kräva mer  av styrsystemet i 
form av realtidsreglering.  

3.4 Kraftmätning 
Lastceller finns i många olika utföranden beroende på 
uppgift. En mindre marknadsundersökning gjordes men 
jag beslutade att använda den typ av lastcell som redan 
fanns i flera maskiner på SMP. Typen ser ut som ett S 
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och har gängade hål i varje ända för mekanisk anslutning till maskinen. Detta passade 
väl även i denna applikation och dessutom hade de erfarenhet av typen och visste att 
de höll för påfrestningarna. Dock gjordes noteringen att införskaffa en cell av stål då 
det har mycket bättre utmattningsegenskaper än aluminium som är det andra vanliga 
materialet i dessa lastceller. 
 
Till lastcellerna finns att köpa färdiga mätvärdesförstärkare som matar lastcellerna 
med spänning och sedan tar in och behandlar signalen. I dessa förstärkare kan man 
ofta sätta förstärkningsgrad och filtreringsegenskaper för att få ut den signal man vill 
ha. Utsignalen kan väljas mellan både ström och spänning enligt industristandard 
vilket gör dem kompatibla med i stort sett vilken styrutrustning man än väljer för att 
kontrollera hela maskinen. Beslut togs om att lastcell och mätförstärkare skulle köpas 
från samma leverantör för kompatibilitetens skull. 

3.5 Kraftöverföring 
För att överföra kraften mellan kulskruvsvagnen och testobjektet 
behövdes någonting eftersom vagnen ligger i en skena som 
skulle vara i vägen om man försöker fästa det direkt i vagnen. 
Med inspiration av befintliga maskiner föll valet på att fästa en 
kullänk i vagnen som sedan via en gängad stång transporterar 
kraften till lastcell och förstärkare. Det finns många fördelar med 
denna lösning. För det första så tas vinkelonoggrannhet i 
inspänningen och sidokrafterna från testobjektets böjning upp av 
kulleden. Detta eliminerar allt böjmoment i den gängade stången som därmed kan 
hållas ganska tunn, dessutom minskar det påfrestningarna på vagnen jämfört med en 
fast inspänning. För det andra kan gängstången anpassas till lastcellen och inga 
ytterligare adaptrar behöver tillverkas för att sätta samman delarna. Det faktum att 
gängstång är mycket billig och enkelt kan kapas till önskad längd gör det ännu lättare 
att anpassa hela enheten till olika mätapplikationer. 

3.6 Styrning 
Styrningen av maskinen lämnades till detaljkonstruktionen. Då styrenheten till 
servomotorer ofta har ganska avancerade programmeringsmöjligheter inbyggda var 
det klokast att vänta med att bestämma mer innan kapaciteten i denna var känd. 
 
Tre huvudlinjer togs dock fram som alternativ om det skulle visa sig att kapaciteten i 
servocontrollern var för liten. 
 

• PC-baserat styrsystem. En PC kan idag utgöra basen för mycket avancerade 
kontrollapplikationer. Som exempel har National Instruments ett system som 
heter LabVIEW. Genom att köpa till en enhet med önskat antal in- och 
utgångar för signaler, analoga eller digitala kan man med programmets hjälp 
låta PC:n styra och logga olika processer. Man bygger sitt program på samma 
sätt som man fysiskt bygger upp styrelektronik på vanligt sätt. Man gör olika 
funktionsblock som behandlar och skickar signaler mellan varandra. Ett block 
han bestå av programsnuttar, signalbehandling eller enkla logiska operander. 
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Till detta kan man skapa ett virtuellt ”kontrollbord” där man kan göra 
inställningar med knappar och vred och se resultat precis som om det vore ett 
fysiskt kontrollbord. 

 
• PLC-System. Ett PLC-system byggs upp av olika funktionsblock med in- 

och utgångar runt en centralenhet. Det hela programmeras via t.ex. PC men 
kan sedan köra självständigt utan kontakt med omvärlden. PLC används 
mycket till olika kontrollapplikationer inom industrin och ligger i och med de 
stora volymerna ganska rimligt till prismässigt. 

 
• Industri-PC. Detta är på ett sätt en vidareutveckling av PLC-systemet och 

har den fördelen att de ofta har någon form av gränssnitt för programmering 
och informationsavläsning inbyggt i forma av t.ex. en skärm och knappar. 
Detta alternativ kombinerar på ett sätt det bästa med PLC och det bästa med 
PC i ett. 

 

3.7 Anpassning till olika provuppställningar 
För att minska på arbetet och därmed öka chanserna att få en fungerande prototyp 
beslöts det att maskinen skulle byggas för att passa redan befintliga profilbord och 
adaptrar. Målet var med detta att kunna provköra maskinen utan ytterligare 
investeringar i tid och arbete för att konstruera ett nytt bord. Vid positivt utfall av 
testerna var sedan meningen att ett eller flera nya bord skulle ordnas efter behov. I 
detaljkonstruktionsfasen anpassades därför delarna för att passa i befintliga profiler. 
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4 Detaljkonstruktion 
I detta avsnitt utformas och kombineras tidigare framtagna tekniker till ett komplett 
tillverkningsunderlag för en färdig maskin 

4.1 Kulskruv 
Linjärenheten är den mest centrala delen i maskinen och den  utformades därför först 
för att sedan kunna anpassa resten av delarna efter denna. Andra tillverkare finns men 
valet föll på THK då deras enhet har en väldigt robust konstruktion med goda 
momentupptagningsegenskaper i vagnen. God teknisk support vägde också in i valet. 
 
För att välja rätt storlek på linjärenheten betraktades en rad faktorer. Statiska och 
dynamiska egenskaper avgjorde tillsammans valet. Storlek, längd och kulskruvens 
stigning var de faktorer som skulle bestämmas. 
 
Storleken har en avgörande roll i hur mycket belastning enheten tål. Problemet med 
en för stor enhet är förutom kostnaden att det blir mer massa i kulskruv och vagn för 
motorn att flytta på. En större motor skulle alltså behövas för att ge samma resultat. 
Dessutom ökar trögheten i systemet och därmed blir det svårare att reglera under de 
dynamiska förhållanden som råder. Dessutom får inte vikten bli för stor om man ska 
kunna hantera enheten på ett smidigt sätt. 
 
Längden på enheten bestämdes av den önskade slaglängden. Det visade sig dock att 
den minsta standardlängd som fanns vida översteg minimikravet och därmed var det 
valet enkelt. 
 
Kulskruvens stigning, d.v.s. hur långt vagnen rör sig om man vrider skruven ett varv 
var svårare att bestämma, ett optimeringsproblem uppstod. Desto lägre stigning 
skruven har desto högre blir utväxlingen mellan motorns moment och den kraft som 
påverkar testobjektet. En mindre motor skulle därmed kunna användas. Problemet är 
det att motorn för att vinna denna styrka skulle behöva snurra fler varv, det man 
vinner i kraft förlorar man i väg. Vid närmare beräkningar skulle det visa sig att det 
vid höga frekvenser var acceleration av rörliga delar och inte själva kraften mot 
testobjektet som tog större delen av motorns energi, mer om detta i kap 4.2.  
 
Även leveranstiden fick en avgörande roll i dimensioneringen då den enhet som först 
valdes ut hade en leveranstid på 11 veckor.  
 
Det blev slutligen en 
KR4610A-340.  
 
Storleksmässigt var denna 
enhet överdimensionerad 
men det beslutades i samråd 
med SMP att det var bättre 
att ligga på den säkra sidan. 
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Den kostade obetydligt mer än storleksklassen under men har bättre livslängd. Just 
livslängden var mycket svår att beräkna eftersom driftförhållandena varierar kraftigt 
beroende på vilket test som körs. En uppskattning gjordes dock med värsta driftsfall 
som grund och resultatet bedömdes tillräckligt. Förslitningen i kulskruven beror 
mycket på hastigheten och höga frekvenser eller utböjningar sliter därför mer på 
denna. Skenlängden på 340 mm ger en slaglängd på ungefär 230 mm, tre gången mer 
än specificerat krav. Kulskruvens stigning är på 10 mm. 
 

4.2 Motor 
För att välja rätt motor att koppla till linjärenheten ställdes en modell upp. Modellen 
lades sedan in i en Excel-blad där olika parametrar kunde ändras. På så sätt kunde 
man lätt se teoretisk maxfrekvens för olika provtyper beroende på motor, eventuell 
växel och typ av kulskruv. 
 
Först räknades de rörliga delarna i linjärenheten om till ekvivalenta tröghetsmoment 
för motorn. På så sätt kunde systemets dynamiska egenskaper beräknas som om 
motorn snurrade på en enkel skiva. 
 
Kulskruven approximerades till en solid cylinder och dess tröghetsmoment 
beräknades enligt: 
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Tröghetsmoment definieras som integralen av massan multiplicerat med kvadraten på 
avståndet till rotationscentrum. De accelerationskrafter som krävs för att accelerera 
linjär-sliden skulle omvandlas till ett moment på motoraxeln. För detta krävdes ett 
ekvivalent tröghetsmoment. När en roterande rörelse omvandlas till translation kan 
man tänka sig att den berörda massan istället roterar kring rotationscentrum på det 
avstånd som ger den samma periferihastighet som vid translationen. I detta fall rör sig 
sliden en stigning per varv på kulskruven. Omkretsen på den tänkta cirkeln blir alltså 
samma som stigningen. Detta ger radien och därmed det ekvivalenta 
tröghetsmomentet för sliden: 
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Dessa två tröghetsmoment adderades till Excel-modellen och varierades med 
stigningen och slidens massa som indata. 
 
Målet med modellen var att se vilket moment som skulle krävas för att köra systemet, 
motorn inräknad med en viss kraft , utböjning och frekvens. Genom att approximera 
hastighetsprofilen under ett slag kunde erforderligt accelerationsmoment erhållas. 
Sträckan sliden skulle röra sig under en period är dubbla utböjningen hos testobjektet, 
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den ska fram och tillbaka. Detta skulle ske under en periodtid, 
f

t 1
= . Sträckan 

dividerat med periodtiden gav en medelhastighet som sliden måste hålla. Eftersom 
den är stillastående i ändlägena approximerades rörelsen som linjär acceleration till 
dubbla medelhastigheten och sedan linjär deceleration till noll. På detta vis togs 
accelerationskraften och därmed också accelerationsmomentet fram. 
 
Kraften som skulle anbringas testobjektet räknades även den om till ett moment på 
motoraxeln enligt samma formel: 
 

stigningFM =
×
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Momenten adderades och modellen var nu färdig och olika motorers uppträdande vid 
olika frekvenser, slaglängder och krafter kunde studeras. 
 
Lite förvånande kunde det konstateras att motorns egen dynamiska prestanda var 
avgörande. Så fort man kom över frekvenser på en till två Hertz var det 
accelerationsmomentet för att accelerera systemet och inte den anbringade kraften 
som tog överhanden. En utväxling för att göra motorn starkare skulle därför få rakt 
motsatt effekt vid de frekvenser man vill köra i. Dessutom införs ännu mera 
tröghetsmoment som ska accelereras i växeln, det beslutades därför att hitta en 
lösning utan växel. Eftersom accelerationsmomentet är direkt proportionellt mot 
tröghetsmomentet gällde det att minska detta. En närmare studie av data visade att 
motorerna hade ett minst tiofaldigt tröghetsmoment jämfört med resten av systemet 
och det insågs därför att det gällde att hitta en motor med ett så högt förhållande som 
möjligt mellan utgående moment och rotorns tröghetsmoment. 
 
Ett stort antal motorer av olika storlekar och från olika tillverkare utvärderades med 
modellen. Figur visar tydligt hur erforderligt moment rusar iväg med ökad 
provningsfrekvens fastän den anbringade kraften är densamma. Kurvorna 
representerar olika typfall såsom barngaffel eller styre i frekvenser mellan en och tio 
Hertz. Samma diagram togs fram för alla påtänkta motorer och deras maximala 
moment sattes som gräns. Den motor som klarade typfallen i högst frekvens var 
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således den bästa.   
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Valet stod mellan ett antal likvärdiga modeller när en vattenkyld specialmodell 
hittades. Denna hade ungefär halva rotortröghetsmomentet jämfört med 
konventionella modeller med liknande prestanda. Efter diskussion med SMP 
beslutades att det var värt besväret med vattenkylningen för att få de fördelar denna 
motor hade. 
 
Motorn, en LSW406F från LUST beställdes komplett med tillhörande 
servoförstärkare och kablage. Det låga tröghetsmomentet beror på att man kunnat 
göra konstruktionen mycket kompakt i och med att man inte behöver 
genomströmningskanaler för luften som traditionellt kyler motorer. 
Tröghetsmomentet i den inbyggda fläkten bidrar också till att luftkylda motorer får 
sämre dynamiska egenskaper 
 

4.2.1 Motorkylning 
Den valda motorn behöver ett vattenflöde på 1 l/min för att inte överhettas vid 
kontinuerlig drift. Detta flöde är inte att se som särskilt stort, de flesta 
cirkulationspumpar på marknaden är avsedda för betydligt högre flöden. 
 
Den första tanken var att koppla motorn till en vattenkran och låta returen gå rakt ner 
i avloppet. Kostnaden för detta är mycket ringa och hade fungerat väl under 
provkörningstiden. Leverantören av motorn hade informerade dock om att man 
tidigare hade haft problem med kondens inne i motorn när man använt för kallt 
kylvatten 
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För att undvika detta problem beslutades att maskinen skulle kylas av ett slutet system 
med en rumstempererad vattenreservoar.  
 
Tryckfallet över motorn vid ett flöde på 1 l/min var specificerat till 1,6 kPa, omräknat 
motsvarar detta en pumphöjd på 0,16m. En sökning på marknaden visade att en 
vanlig akvariepump egentligen skulle klara att cirkulera vattnet, problemet med dessa 
var att de är svåra att ansluta slangar till. Lösningen blev istället en billig, dränkbar 
fontänpump. Denna pump var egentligen överdimensionerad men ett högre 
vattenflöde skadar inte. Dessutom skulle man i framtiden kunna använda samma 
pump till att kyla flera enheter samtidigt vid en eventuell utbyggnad.  
 
Nipplar och slangar införskaffades och det hela kopplades ihop med motorn.   

4.3 Lastcell 
Ett antal leverantörer kontaktades för inköp av lastcell och mätförstärkare. Alla var 
relativt likvärdiga i pris och prestanda, många sålde till och med samma utrustning. 
Valet föll på en lastcell av märket SCAIME från Thermokon-Danelko AB då dessa 
verkade mycket seriösa vid all kontakt. Att välja den leverantör som kan ge bäst 
support är nog så viktigt när man har många bollar i luften och måste sätta sig in i 
många nya saker.  
 
Den valda lastcellen ZFA hade en maxgräns på 200kg, ca 1960 N vilket var mer än 
nog för uppgiften. Till denna köptes en lastcellsförstärkare CPJ av samma märke. 
Detta gav ett färdigt och lättkalibrerat system för mätning av anbringad kraft. 

4.4 Egen tillverkning 
Alla delar som behövdes till maskinen fanns förstås inte att köpa färdiga även om 
ambitionen vara att tillverka så lite som möjlig själva då detta ofta blir både dyrare 
och tar längre tid. Viss specialkonstruktion kommer man dock inte undan. 

4.4.1 Vagnblock 
För att fästa aktuatorarmens kulled i 
linjärenhetens vagn behövdes någonting. 
För att hålla konstruktionen och 
tillverkningen så enkel som möjligt 
valdes ett solitt aluminiumblock för att 
lösa uppgiften. Dess tvärsnitt anpassades 
efter vagnens yttermått och fyra 
försänkta hål gjordes för att kunna 
skruva fast blocket i vagnen med de för-
gängade hål som finns i denna. Höjden 
på blocket anpassades efter längden på 
den gängade tapp som sitter i kulleden. 
Ett gängat hål sattes i mitten som denna 
kunde skruvas fast i. 
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För säkerhets skull gjordes en enkel analys i Ansys Workbench under maximal 
belastning för att kontrollera spänningarna i blocket. Framräknade värden understeg 
σu, den spänningsgräns som gäller för utmattningsbelastning.  

4.4.2 Aktuatorarm 
För att dimensionera aktuatorarmen användes längsta tänkbara längd på den gängade 
stången. Detta då längden på stången kommer att varieras beroende på applikation. 
Eftersom lastcellen ansluts med två invändiga M12-gängor undersöktes denna 
dimension först för att göra allt så enkelt som möjligt. Dels måste den dimensioneras 
mot utmattning och dels mot knäckning då den är slank och utsätts för tryckkrafter. 
 
Med beräkningar gjorda med det tabellerade värdet på gängstångens effektiva 
tvärsnittsarea och en största längd på 300 mm blev största spänningen 13 MPa, långt 
under utmattningsgränsen för det stål stången gjordes i. För att motstå knäckning 
räknades minsta erforderliga diameter ut till 5,7 mm, väl under de 10,8 mm som är 
effektiv diameter för M12. Det beslutades därför att använda M12 som 
kraftöverföringsarm.  
 
Maximala belastningsvärden för de kullänkar som ska sitta i ändarna kontrollerades 
och fanns tillfredställande. För maximal stabilitet beslutades att en mutter skulle sitta 
vid varje ände och dras mot anslutande kullänk eller lastcell. 

4.4.3 Motorfläns 
Linjärenheten levererades med en färdig 
fläns för anslutning av motor eller 
växellåda. Denna var dock ämnad för 
betydligt mindre motorer än den aktuella 
och en adapterfläns var därför nödvändig 
att tillverka för att koppla samman motor 
och linjärenhet.  
 
Utifrån ritningar på motorn och 
linjärenheten konstruerades en platta 
med deras respektive negativa avtryck 
plus erforderligt spel för att möjliggöra 
sammansättning. Konstruktionen gjordes 
sådan att flänsen först skruvas i 
linjärenheten med försänkta insexskruvar och därefter sätts motorn fast med 
genomgående bultar. Tillverkningsmässigt blev det mest kritiska de hål och 
utskjutande ringar som ser till att axlarna är perfekt i linje med varandra och 
centrerade kring samma punkt. Stor möda lades vid både konstruktion och 
tillverkning för att få rätt toleranser på dessa. 
 
Som material valdes aluminium för dess goda bearbetningsegenskaper. 
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För att minska påfrestningarna på linjärenheten förlängdes flänsen åt sidorna och hål 
togs för fäste av vinkeljärn som kunde ta upp den belastning som krävdes för att hålla 
den tunga motorn på plats. 

4.4.4 Fästplatta 
För att hålla ihop alla delar i en enhet och göra denna lätt att fästa i maskinbordet 
konstruerades en bottenplatta. 
 
Plattan fick gängade hål för 
fäste av linjärenheten och 
vinkeljärnen. I och med att 
motorn och flänsen har större 
diameter än linjärenheten var 
plattans tjocklek tvungen att 
vara minst 14 mm för att motorn 
inte skulle sticka ut på 
undersidan. För att kunna köpa 
in material av standardstorlek 
valdes därför 15 mm som 
tjocklek. 
 
För att möjliggöra flexibel infästning av hela paketet placerades genomgående spår i 
plattan. Dessa spår, två i varje hörn placerades i vinkel. Bredden sattes till 10 mm för 
att enkelt passa de M8-bultar som används för att fästa saker i maskinbordet och 
längden på spåren sattes till 45 mm C-C för att matcha delningen på T-spåren i 
profilen. Kombinationen av dessa konstruktionsdetaljer garanterar en absolut 
oberoende infästning, hur man än vill placera plattan finns det alltid fyra hål att fästa 
bultarna i. 
 
Tjockleken i kombination med den stora yta som krävdes föra att  få plats med spåren 
gjorde volymen och därmed vikten på plattan till ett problem. Därför valdes även här 
aluminium som material. 

4.5 Axelkoppling 
För att överföra momentet från motorn till kulskruven måste de sammankopplas. Vid 
sammankoppling måste man tänka på de problem som kan uppstå. I och med att 
mellanflänsen för att koppla samman motor och linjärenhet inte var standard måste 
centrerings- och vinkelonoggrannhet beaktas. Om man kopplar samman axlarna helt 
styvt uppstår stora påfrestningar i både koppling och axlar och de slits onödigt fort. 
Detta p.g.a. de böjmoment som uppstår om axlarnas centrum inte ligger helt i linje 
eller om en liten vinkel finns mellan dem. Axelkopplingar med olika egenskaper finns 
till detta ändamål. Olika grader av styvhet, glappfrihet, fjädring och dämpning går att 
välja efter behov. Vid stor onoggrannhet använder man istället kardanknutar men det 
ansågs överflödigt då tillverkningsnoggrannheten på mellanflänsen var relativt fin. 
 
 



Konstruktion av Utmattningsrigg för Cykelkomponenter 
 

 - 33 - 

För uppgiften valdes en Rotex® axelkoppling från Kedjeteknik AB. Den består av två 
ringar i aluminium och en stjärna i hårt gummi. Ringarna fästs på vardera axel och 
momentet överförs sedan genom att de klämmer på gummistjärnan. Den beställdes 
och levererades färdig att monteras, uppborrad till rätt dimension och tolerans för att 
passa axlarna som skulle sammanbindas. Då båda axlarna var helt släta och det 
moment som skulle överföras ansågs litet beslöts det att kopplingens ringar skulle 
fästas i dem med vanliga stoppskruvar. Hålen och gängorna för dessa levererades 
också färdiga. 

4.6 Styrning 
Förhoppningen från början var att kunna styra maskinen helt med hjälp av den 
innebyggda datakraften i servocontrollern. Denna har ingångar för diverse analoga 
och digitala styrsignaler och dessutom ett antal utgångar för loggning av mätdata. 
 
En genomgående studie gjordes av manualer och programmeringsinstruktioner 
tillhörande servoförstärkaren. Den interna programmeringen hade kraftfulla 
funktioner för kontroll av hastighet och position, något som ofta används i t.ex. 
indexeringsbord. Momentregleringen däremot var inte programmeringsbar utan 
begränsades till fasta värden eller att följa en analog insignal. Möjligheten att ta in ett 
analogt kraftvärde och internt omvandla det till ett börvärde för momentet var därför 
omöjligt. 
 
Det var alltså uppenbart att någon form av yttre system för behandling av mätsignal 
och styrning av motorn krävdes. Eftersom detta insågs mycket sent och tiden började 
rinna ut togs det hårda beslutet att vänta med regleringen. Fokus lades istället på att 
färdigställa mekaniken och provköra denna och utvärdera resultatet efter bästa 
förmåga.   
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5 Presentation av färdig maskin 
Konstruktionen var nu klar och såg ut som i fig. Det bruna är motorn med in- och 
utgång för kylvatten på ovansidan. Motorflänsen är grön på bilden och sitter mellan 
motorn, linjärenheten i rött och de lila fästvinklarna. Bottenplattan syns i grått i botten 
och ovanpå den blå linjärsliden sitter vagnsblocket.  
 

 

5.1 Kostnad 
Nedan presenteras en ungefärlig redovisning av kostnader förknippade med bygget av 
utmattningsriggen. Vissa delar av utrustningen som t.ex. vattenkylningen kan försörja 
flera enheter men i princip skulle kostnaden för ytterligare enheter ligga på samma 
summa. Endast material- och komponentkostnader har tagits med i beräkningen då 
montering och intrimning väntas ske på plats utan hjälp utifrån. 
 
Linjärenhet    10200 
Servomotor      8200 
Servoförstärkare   12400 
Motorkablage      2000 
Lastcell       2600 
Mätförstärkare      2000 
24 V-adapter        340 
Automatsäkring        150 
Vattenpump och slangar       400 
Motorfläns            - 
Vagnblock            - 
Bottenplatta      1500 
Axelkoppling        570 
Aktuatorarm        150 
Vinkeljärn        200 
Diverse.        500 
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Totalt     41210 
 
Till denna summa bör adderas kostnaden för eventuellt inköp av reglerutrustning för 
att man ska få ett rättvisande totalpris för den nya utmattningsriggen. Kostnaden för 
detta är i nuläget mycket svåruppskattad men borde inte påverka totalpriset med mer 
än 10-20%. Det är dessutom sannolikt att denna reglerutrustning till en ringa 
merkostnad kan anpassas för att styra flera enheter samtidigt.  
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6 Test & utvärdering 
6.1 Montering 
Allteftersom delarna levererades till verkstaden i Alnarp monterades de ihop. Då 
konstruktionen gjorts enkel krävdes inga specialverktyg eller specialkunskaper för att 
sätta ihop delarna. I fig. ser man det hela hopmonterat i verkstaden. Motorn med 
ingående kylslangar och kablar är uppe till vänster. I det nedre högra hörnet syns en 
gaffel som är inspänd för provkörning. 
 
Alla kablar till servoförstärkaren och motorn monterades med extra stor noggrannhet 
och dubbelkollades åtskilliga gånger innan testkörning. 
 

 

6.2 Testkörning 
Test av maskinen utfördes stegvis för att minimera riskerna för tillbud. Det är viktigt 
att ta en sak i taget, inte minst för att kunna hitta orsaken om något går fel. 

6.2.1 Kylsystem 
Det första som provkördes var kylsystemet, detta var tvunget att fungera innan 
motorn togs i drift. Pumpen startade utan problem och levererade gott och väl över 
minimiflödet på 1 l/min. Ljudnivån var knappt märkbar vilket är positivt ur 
arbetsmiljösynpunkt. 



Konstruktion av Utmattningsrigg för Cykelkomponenter 
 

 - 37 - 

6.2.2 Motor 
Med servoförstärkaren följde en PC-programvara för programmering och styrning. 
Denna installerades och genomgicks grundligt. När jag bekantat mig med 
programmet anslöts datorn till servoförstärkaren via COM-porten. Via programmet 
gjordes en mängd grundinställningar i förstärkaren. Man ställer in vilken motor och 
vilken typ av encoder som är inkopplad, maxbelastning o.dyl. Via programmet ställer 
man även in hur motorn ska styras. Det är här man kan lägga in program för kontroll 
av positioner och hastigheter. Efter en komplett sådan konfigurering fungerar sedan 
servoförstärkaren självständigt utan PC:n tills man eventuellt vill ändra någon 
inställning. 
 
Med grundinställningarna gjorda var det dags för den första provkörningen. Motorn 
kopplades loss från axelkopplingen för att kunna rotera fritt. PC:n kopplades åter in 
och läget manuell körning valdes. I detta läge kan man styra motorns varvtal, position 
eller moment med enkla dialogrutor och knapptryckningar. Både varvtals- och 
positionskontroll provades med mycket gott resultat. Moment kunde inte provas på 
obelastad motoraxel eftersom motorn då skulle börjat rusa. 

6.2.3 Hela maskinen 
Axelkopplingen monterades återigen och försiktiga tester utfördes för att flytta den 
obelastade vagnen i linjärenheten. Efter att dessa tester fallit väl ut far det dags för 
den första riktiga provkörningen. 
 
En Cykelgaffel spändes fast i bordet och kopplades till maskinen. På aktuatorarmen 
hade även lastcellen samt en referenslastcell monterats. Då vagnen nu var helt 
inspänd gjordes kommande tester genom att variera önskat utmoment från motorn. 
Momentet ökades försiktigt tills referenslastcellen visade 450 N vilket är den kraft en 
gaffel ska utsättas för. En voltmeter anslöts till utgången på lastcellsförstärkaren och 
denna kalibrerades för att ge lagom stor utspänning vid denna belastning. Genom att 
dividera visad spänning med den kraft referenslastcellen visade ficks en ungefärlig 
omräkningsfaktor fram. Denna användes sedan för att räkna ut anbringad kraft utan 
att ha referenslastcellen inkopplad.  
 
Momentets tecken växlades med en knapptryckning och gaffeln böjdes åt andra hållet 
varvid en lika stor men negativ spänning som tidigare kunde avläsas i voltmetern. 
Detta visade att lastcellen fungerade som väntat. Dynamiken i maskinen smygtestades 
genom att i snabb takt växla momentets tecken, detta gav upphov till branta steg o 
börvärdet för servoförstärkaren och viss översvängning noterades i kulskruvens 
uppförande. 
 
För att på ett mer verklighetstroget sätt kunna testa systemets dynamiska egenskaper 
och utvärdera om det är möjligt att köra det i de höga frekvenser som önskas krävdes 
ett mjukare börvärde till servoförstärkarens momentreglering. En tongenerator 
kopplades till den analoga ingången på förstärkaren och den ställdes om från manuell 
körning till att följa börvärdet på denna ingång.  
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Testet började med en frekvens på ungefär 0.1 Hz och mycket låg amplitud för att 
inte överbelasta något. Amplituden justerades sakta upp tills samma spänningsvärde 
som i tidigare tester kunde avläsas. Väl uppe i rätt belastning ökades sedan 
frekvensen sakta och maskinen började arbeta. I närheten av 6 Hz märktes det på 
ljudet att någonting inte riktigt hängde med längre och frekvensen justerades ner en 
aning. Testet fortsatte sedan på runt 4 Hz i ca tio minuter utan att något avvikande 
noterades. 
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7 Resultat 
Resultaten av testerna måste ses som mycket positiva. Maskinen uppnådde med 
lätthet 6 Hz på en relativt lång slaglängd och det är därför troligt att den kan komma 
upp i betydligt högre frekvenser vid kortare slaglängd. 
 
Kraften maskinen kan leverera motsvarar med råge vad som krävs av den och det är 
därmed inte omöjligt att den används även till andra applikationer. 
 
Då reglerutrustningen vid provkörningen var mycket provisorisk är det svårt att med 
säkerhet bedöma reglerbarheten hos systemet. En indikation på att den dock är väldigt 
god är de mätningar som gjordes internt i servoförstärkaren för att kontrollera 
relationen mellan är- och börvärde för momentet. PC:n styrprogram hade ett inbyggt 
system för mätning av moment, position och varvtal under drift. Momentets är- och 
börvärde loggades under en sekund för flera olika amplituder och frekvenser. 
 
Hej Oscar, här ska ett diagram in! 
 
Som man kan se i fig. så följer momentet sin börvärdeskurva nästan exakt, det är 
väldigt svårt att överhuvudtaget skilja kurvorna åt. Detta tyder på att 
servoförstärkaren har vad som krävs, bara reglersystemet klarar av att reglera 
processen och skapa en bra börvärdessignal. 
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8 Slutsatser 
Den huvudsakliga slutsatsen man kan dra av arbetet är att maskinen i den 
utvecklingsgrad den befinner sig nu har stor potential. Testerna visar goda dynamiska 
egenskaper och reglerbarheten verkar god. Med rätt vidareutveckling, kanske i form 
av ett nytt examensarbete kommer maskinen att kunna fylla sin tänkta funktion och 
kanske mer därtill. De mekaniska egenskaperna finns där, frågan är bara hur väl man 
kan utveckla och anpassa styrningen och gränssnittet för operatören. Utfallet av 
vidare arbete kommer därför att vara avgörande för hur användbar maskinen blir. 
 
Att sluta innan maskinen faktiskt var helt färdig var det mycket svårt beslut att ta men 
oundvikligt då tiden rann iväg. Jag är ändå mycket nöjd med vad som åstadkommits 
och känner tillförlit till att maskinen kommer att bli fullt operativ. 
 
Personligen har jag lärt mig lika mycket om mig själv som om tekniken under detta 
arbetes gång. Jag har insett vikten av att kunna bolla idéer med andra och att ta hjälp 
när man sitter fast. Man kan inte kunna allt från början, så länge man är uppmärksam 
och lär sig under arbetets gång så gör man ett bra jobb. Det har även varit nyttigt att 
jobba helt ensam under en såhär lång tid, man inser både sina styrkor och brister och 
det är först när man är uppmärksam på dem som man faktiskt kan göra något åt dem. 
 
Insikten om att ett arbete sällan är den raka resa från start till mål som det kan verka 
när man läser en rapport har varit ovärderlig. Jag har förstått att man ofta åker 
ordentligt sicksack och ibland även bakåt för att nå dit man vill. Kontakten med olika 
leverantörer samt hanteringen av offertförfarande och beställningar har gett ytterligare 
en dimension av min bild av det arbetsliv som väntar runt hörnet. 
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9 Förslag till vidareutveckling 
Nedan följer ett antal förslag på hur man skulle kunna vidareutveckla och förbättra 
maskinen för att till slut uppnå alla uppställda mål och krav. Ett dokument med dessa 
punkter samt en ingående beskrivning av nuvarande maskins funktion och 
begränsningar har lämnats till uppdragsgivaren som slutdokument för detta arbete. 
Möjligheterna undersöks för att låta detta dokument ligga till grund för ett nytt 
examensarbete, företrädelsevis för en student med bakgrund inom Elektro- eller 
Datateknik. 
 
De saker som behöver mer arbete innan maskinen kan tas i bruk är: 
 

• Reglering. Först och främst måste processen regleras. Maskinen måste själv 
kunna hålla en specifik kraft med en specifik frekvens inom givna 
noggrannhetsmarginaler. Detta är det absolut viktigaste och avgörande steget 
mot en väl fungerande maskin. 

 
• Loggning. Mätsignalerna från riggen måste loggas på något vis för att 

uppfylla beställarens krav. Som minimum måste kraften och utböjningen 
mätas över tiden. 

 
• Gränssnitt. Mycket arbete kan läggas på att bygga ett användarvänligt 

gränssnitt för användaren när grundfunktionaliteten väl är på plats. Ett 
gränssnitt kan bestå av allt ifrån knappar och vred till en pekskärm med 
grafiska menyer där användaren enkelt kan välja mellan olika inställningar. 

 
• Automatisering. I nuläget krävs det ganska många manuella steg för att 

starta maskinen. Vattenpumpen måste startas och servoförstärkaren ska 
initieras med ett antal steg. Det är önskvärt att lägga så mycket som möjligt 
av detta i styrsystemet så att operatören i princip bara behöver koncentrera sig 
på själva provningen. 

  
• Intelligens. Mycket utveckling kan läggas på att få maskinen så självgående 

som möjligt. Idealt vore att operatören bara väljer vad der är han vill prova, 
t.ex. en MTB-gaffel och sedan sköter maskinen resten själv och lämnar en 
rapport när det hela är klart. Det ska inte vara svårare än att sätta på en 
diskmaskin. För att uppnå detta skulle man kunna tänka sig att styrsystemet 
självt hittar optimal provfrekvens och känner av om detaljen går sönder innan 
provet slutförts. 
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Bilaga 1 Utdrag ur standard 
Utmattningsprovning av cykelkomponenter 
 
 
Tabell 1.  Provningsmoment per komponent 

Pkt Komponent Belastning Frekvens
[Hz] 

Antal 
cykler 

Figur Övrigt 

4.9.6 Front Fork 
Barn: 
Std: 
Racing: 
MTB: 

 
± 400 N 
± 450 N 
± 620 N 
± 650 N 

< 25 100 
000 

34 Carbon-fibre 
forks: 
Increased peak 
deflection, 
Max 20% 

4.9.7.3 Fork for 
hub/disk-brake 

0  to 600 N < 25 12 000 36  

4.14.6 Saddle and seat-
pillar clamp 
Barn: 
Std/Racing/MTB: 

 
 
0 to    700 
N 
0 to 1 000 
N 

< 4 200 
000 

48  

4.14.7 Seat-pillar 
Std: 
Racing/MTB: 

 
0 to 1 000 
N 
0 to 1 200 
N 

< 25 100 
000 

49 Carbon-fibre 
seat-pillars: 
Increased peak 
deflection, 
Max 20% 

4.7.7 Handlebar and 
stem assembly 
Barn: 
Std: 
Racing: 
MTB: 

a) Out of 
phase:  
± 115 N 
± 200 N 
± 280 N 
± 270 N 
 

< 25 100 
000 

26 a,  
27 a-
b 

 
Carbon-fibre 
handlebar or 
stem: 
Increased peak 
deflection, 
Max 20% 

4.7.7 Handlebar and 
stem assembly 
Barn: 
Std: 
Racing: 
MTB: 

b) In 
phase:  
 
± 190 N 
± 250 N 
± 400 N 
± 450 N 
 

< 25 100 
000 

26 b  

Variationerna I belastning ovan är relaterade till kraven i standarderna för olika typer 
av cyklar.  
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Tabell 2. Aktuella standarder  
Standard Benämning Beteckningar 
EN 14764:2005 City and trekking bicycles – Safety 

requirements and test methods 
“Std” 

EN 14765:2005 Bicycles for young children – Safety 
requirements and test methods 

“Barn” 

EN 14766:2005 Mountain-bicycles – Safety requirements 
and test methods 

“MTB” 

EN 14781:2005 Racing bicycles – Safety requirements and 
test methods 

“Racing” 

 
Respektive provningsmoment och pkt i tabell 1 refererar till nedan angivna 
beskrivningar, sidorna 2-7, som är hämtade från standarden EN 14764 City and 
trekking bicycles – Safety requirements and test methods.  
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Bilaga 2 Tillverkningsritningar 
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