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Sammanfattning 

Under detta examensarbete har ett konstruktionsförslag på en förflyttningsenhet till 

Veritasprojektet tagits fram. Veritasprojektet är ett forskningsprojekt där en stor 

spektrometer skall komma att användas. 

Spektrometern är dryga tio meter lång och utvecklas för MAX IV laboratoriet i Lund. 

För att genomföra olika mätningar med spektrometern krävs möjligheten att rotera den i 

horisontalplanet. Vid liknande instrument runt om i världen görs detta manuellt då 

instrumenten kan förflyttas med en liten kraft.  

Konstruktionsförslaget beskriver hur en enhet bäst utformas för att klara av att rotera 

den stora spektrometern 120° i horisontalplanet. Det presenterade konstruktionsförslaget 

uppfyller de ställda kraven och den preliminära kostnaden är under den satta budgeten. 

Under arbetets gång har tillgängliga komponenter och färdiga produkter studerats. 

Utifrån dessa förstudier har olika koncept genererats. På samtliga förutspådda problem 

har problemlösningar genererats. Genom att jämföra dessa med varandra har de bäst 

lämpade koncept valts ut att vidareutveckla i modelleringsprogram.  

Under modelleringsfasen tar konstruktionsförslaget form och möjliggör en virtuell 

verifiering av att konstruktionen uppfyller de krav ställda i kravspecifikationen. Det 

färdiga konstruktionsförslaget förflyttar instrumentet med en tangentiell kraft mha en 

stång och driften sker längs en valsad skena. Längs skenan monteras en kuggstång som 

en givare refererar till för att positionen skall kunna utläsas.  
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Förord 

Denna rapport är resultatet av det examensarbete som utförts på uppdrag av Englund 

Engineering under våren 2016. Arbetet är den avslutande delen av 

högskoleingenjörsutbildningen i maskinteknik vid Uppsala Universitet. Rapporten 

beskriver arbetsprocessen under projektets gång och presenterar dess resultat.   

Ett stort tack utfärdas till Carl Johan Englund, examensarbetets handledare och dess 

uppdragsgivare, för att gett mig möjlighet och ansvaret att vara med och bidra till detta 

projekt. Tackas skall också Henrik Hermansson, examensarbetets ämnesgranskare, som 

hjälpt mig att utforma rapporten. 

Uppsala i juni 2016 

Mikkel Öhrman 
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1 Inledning 
I inledningen beskrivs kortfattat historien av MAX-laboratoriet, det snart nyöppnade 

MAX IV laboratoriet och Veritasprojektet.  

Det tidigare MAX laboratoriet har funnits sedan början av 1980 talet och stängdes ner 

den 13 december 2015. För fortsatt utveckling av MAX-lab togs det första spadtaget till 

den nya MAX IV anläggningen 2010. MAX IV-laboratoriet är en nationell anläggning 

med Lunds universitet som värduniversitet. Invigning sker den 21 juni 2016.
1
 

 

FIGUR 1 - MAX I-III 

I figur 1 syns de tre olika acceleratorringarna som utgjorde MAX-laboratoriet. Ur dessa 

ringar ledde man ut accelererade partiklar till olika typer av instrument för att forska 

kring partikelfysik och materialvetenskap. Den största lagringsringen, MAX II, var 96m 

i omkrets. MAX IV är 528m i omkrets.  

Veritas är ett av de instrument som utvecklas för Max IV. Veritas mål är att bli 

världsledande inom resonant inelastisk röntgenspridning (eng: resonant inelastic X-ray 

scattering: RIXS). För att få hög energiupplösning har instrumentet en ansenlig längd 

och för att kunna kontrollera rörelsemängdsöverföringen är det möjligt att vrida hela 

instrumentet 120° i horisontalplanet.
2
 I figur 2 syns de instrument som Veritasprojektet 

utvecklat och alltså det instrument som skall roteras med hjälp av den enhet som 

utvecklas i detta arbete.  

                                                 

1
 MAX-LAB (2016). Om oss,  www.maxlab.lu.se (2016/03/28) 

 
2
MAX-LAB (2016). Veritas, www.maxlab.lu.se (2016/03/28) 

https://www.maxlab.lu.se/sv/om
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FIGUR 2 - VERITASSPEKTROMETERN 

 

 

1.1 Problembeskrivning 
En drivenhet för rotation i horisontalplanet skall utvecklas. Den tio meter långa 

spektrometern skall kunna vridas 120°.  Drivningen ska vara ett fristående system till 

instrumentet. Med hänsyn till detta kommer drivningen att behöva positioneras utefter 

instrumentets rörelsebana och detta kommer troligen att enklast göras med någon typ av 

skenstyrning. Drivenheten skall tillåta enkel förflyttning och positionering av 

instrumentet.  

Instrumentet vilar på två fasta fötter när det står still. Vid förflyttning så används 

luftkuddar för att lyfta det nästan 2 ton tunga instrumentet. Således är alltså friktionen 

väldigt låg och en mycket liten kraft krävs för förflyttning.
3
  

                                                 

3
 Englund, C. (2016). Englund Engineering, Uppsala, (Muntlig information) 
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FIGUR 3 – BESKRIVNING AV RÖRELSE 

I figur 3 syns den rörelse som instrumentet skall kunna utföra. Cirkelbågen är ca 22.5 m 

lång. I en optimal lösning förflyttar drivenheten instrumentet med en helt tangentiell 

kraft och är helt frånkopplad från instrumentet när instrumentet är på vald position för 

att minska risken för vibrationsfortplanting samtidigt som det finns information om var 

instrumentet befinner sig.   

Med inspiration från TRIZ-systemet
4
 har utmaningen utifrån detta delats upp i fyra 

olika problem: 

 Positionering av drivenheten. 

 Sammankoppling mellan drivenheten och instrumentet. 

 Styrningens utformning. 

 Drivning för förflyttning av enheten. 

Denna uppdelning representerar de fyra största utmaningarna med projektet och är 

således runt dessa delar som fokus vid konceptgenerering och förstudien kretsar. 

Orsaken till denna uppdelning av problemet är för att kunna kreativt lösa problemen för 

sig och sedan sammanfoga dem till en komplett lösning.  

                                                 

4
 Bergman, Bo & Klefsjö, Bengt (2007). Kvalitet från behov till användning. 4. [rev.] uppl. Lund: 

Studentlitteratur (ISBN: 9789144044163) 
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1.2 Mål 

1.2.1 Huvudmål 

Huvudmålet med examensarbetet är att ta fram ett konstruktionsförslag på ett komplett 

drivsystem. Drivsystemet skall möjliggöra en säker och enkel förflyttning av 

instrumentet till vald position.  

1.2.2 Delmål 

 Ta fram varierande koncept och utifrån dessa välja det bästa i samråd med 

intressenter 

 Ta fram offerter och säkerställa att budget hålls. 

 Utveckla ett konstruktionsförslag 

Några krav som erhölls av uppdragsgivaren 

 Vinkeltolerans bör ligga på max ± 3°. 

 Drivvagnens rörelseväg bör vara slavstyrd via skena eller liknande. 

 Vertikal rörelsemån på 10 cm mellan drivvagn och instrumentet måste finnas 

 Horisontellt rörelsemån måste finnas. Storleken bestäms av nogrannheten på 

slavstyrningen. 

 Rörelsehastighet skall vara under 0.1m/s 

 Konstruktionen skall i möjligaste mån bestå av kommersiella produkter utan att 

det för den delen blir begränsande i funktionen 

 Infästning av komponenter sker mot betonggolv.  

 Budgeten för drivenheten är satt till 100tkr.  

För ytterligare information se kravspecifikation i bilaga 1. 

1.3 Avgränsningar 
För att projektet skall kunna slutföras med gott resultat under perioden för 

examensarbetet sattes följande avgränsningar: 

 Vikten av arbetet ligger på den mekaniska konstruktionen. 

 Motor och sensor tas fram av andra projektmedlemmar och konstruktionen skall 

gå att anpassa för dessa.  

 Projektet pågår till dess att ett färdigt konstruktionsförslag finns. 

 I mån av tid ta fram en detaljkonstruktion som är förberedd för tillverkning. 
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2 Metod 
Tillsammans med Englund Engineering definierades kravspecifikationen. Efter det 

inleddes arbetet med litteraturstudier som genererade ett komponentunderlag till 

konceptgenereringsfasen och det slutliga konstruktionsförslaget. Detta genomfördes för 

att hålla ned behovet av egentillverkade komponenter och få inspiration av existerande 

lösningar. Under litteraturstudien kontaktedes även återförsäljare och producenter för att 

samla in information om tillgänglighet och kostnader.  

Efter litteraturstudien genererades koncept med utgångspunkt ur det underlaget som 

litteraturstudien skapat. Koncepten jämfördes gentemot varandra med avseende på 

funktion och pris. I vissa fall genom Pughs konceptvalsmatris
5
 för att tydligt framföra 

för- och nackdelar för projektets beställare.  

Efter att ett koncept valdes i samråd med projektbeställare modellerades konstruktionen 

i CAD (Computer aided design) för att skapa en virtuell prototyp. Under modelleringen 

hölls möten tillsammans med projektbeställaren för att stämma av att 

konstruktionsförslaget möter de krav som ställdes på konstruktionen.   

                                                 

5
 Bergman, Bo & Klefsjö, Bengt (2007). Kvalitet från behov till användning. 4. [rev.] uppl. Lund: 

Studentlitteratur (ISBN: 9789144044163) 
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3 Förstudie 
Då detta är en unik produkt finns inga färdiga lösningar på marknaden. De existerande 

produkter som kan anpassas för att uppfylla den önskade funktionen är mycket dyra. 

Detta innebär att konstruktionen strävar efter att använda mer generella och billigare 

komponenter. 

Under förstudien har först information kring instrumentet erhållits av Veritas 

projektgrupp och alternativa lösningar på de olika delproblemen undersökts genom 

kontakt med olika företag.  

3.1 Instrumentet 
Spektrometern som skall roteras är dryga tio meter lång och väger omkring 1500 kg. 

För att möjliggöra förflyttning används luftkuddar när instrumentet skall flyttas. Dessa 

avlastar fötterna på instrumentet och den enda kraft som motverkar rotation sitter vid 

rotationscentrum och är mycket låg enligt Veritas projektgrupp
6
. Detta möjliggör att 

instrumentet kan förflyttas av människokraft vid avsaknad av en förflyttningsenhet och 

det är på detta sätt som instrument runt om i världen manövreras. Resultatet av en 

mycket låg reaktionskraft gör att bromssträckan för instrumentet är mycket lång om inte 

kraft tillförs och bromsar det.   

3.2 Slavstyrning 
Någon typ av styrning av drivvagnen måste finnas för att möjliggöra en tangentiell 

belastning på instrumentet under hela dess rotationsväg. Information om olika typer av 

skenstyrningar samlas in.  

3.2.1 HDRT skena från Hepco 

Mekanex är återförsäljare till HepcoMotion som tillhandahåller cirkulära skenor i 

valfria diameterar. Detta typ av skena som också kan levereras med tillhörande 

kuggstång skulle vara en utmärkt lösning men den första prisindikationen var 300 tkr 

vilket också är 300% av den erhållna budgeten och detta system valdes bort.   

3.2.2 Linjärstyrning 

Linjärstyrningar är oerhört vanliga. Allt från byrålådor, bilsäten och CNC-maskiner. 

Förflyttning på en sådan skena sker externt.  

3.2.3 Traverser 

Används ofta inom tung industri där otympliga och tunga saker förflyttas. Dessa 

använder existerande balkar för sin slavstyrning. Ofta används I-balken. Förflyttningen 

är motoriserad och kan i vissa fall förflytta sig överallt inom en area genom två 

linjäraxlar. Förlitar sig på gravitationen.  

  

                                                 

6
 Agåker, M. (2016). Uppsala Universitet, Uppsala, (Muntlig information) 
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3.2.4 Kabelvagnar 

Kabelvagnar används idag överallt inom industri och verkstad. Deras funktion är att 

förvara och förflytta kabel efter operatör eller maskin. Dessa förflyttar sig ofta inuti en 

s.k. C-profilskena. Förflyttning av vagnen sker genom drag i kabeln. Dessa går att få 

färdigvalsade men inte i korrekt radie.  

3.2.5 Skotvagnar 

Används för positionering av bland annat skot och travare ombord segelbåtar. Mycket 

likt både travers och kabelvagnen. Kan fås med begränsad radie. Förflyttningen av 

vagnen sker genom manuell förflyttning. 

3.2.6 Tåg 

Teorin är mycket enkel och fungerar endamålsenligt. Förflyttning sker med hjälp av 

friktion mot räls och kan ta svängar genom valsad räl och svagt koniskt rälshjul. Förlitar 

sig på gravitationen som trycker loket mot rälsen.  

3.2.7 Berg- och dalbana 

Hittas idag på nästan samtliga nöjesparker. Drivning sker ofta genom kuggdrift eller 

remdrift bitvis och resterande vägen på uppsamlad rörelseenergi. Orsaken till att detta är 

intressant är att Berg- och dalbanan kan som bekant positioneras 360 grader runt sin 

rörelseaxel och förflyttar sig sällan enbart linjärt. Möjligheten till detta beror på hur 

hjulen upphängningen och rälsen ser ut.  

3.3 Sammankoppling 
För att koppla ihop drivenheten och instrumentet krävs någon typ av länkage. Detta 

länkage har två viktiga krav. Det skall tillåta rörelse i horisontal och vertikalplanet samt 

påverka instrumentet så lite som möjligt när förflyttningen är avklarad.  

3.3.1 Lina 

Någon typ av lina skulle kunna vara en lösning, exempelvis vajer. 

Fördelar med en lina som enbart kan ta dragkrafter är att den tillåter stor rörelse i 

horisontal- och vertikalplan samtidigt som att den vid uppnådd position går att slacka 

och på så vis inte längre kommer att påverka instrumentet annat än med en del av linans 

egenvikt.   

Två uppenbara problem finns med denna typ av lösning. Då förflyttningen skall kunna 

ske i två riktningar måste drivvagnen byta sida om instrumentet för att byta 

rörelseriktning. Om radien på skenstyrningen är större än längden på instrumentet går 

detta enkelt men annars måste drivenheten passera under instrumentet och där finns det 

bara knappa 60mm tillgodo. Denna begränsning skulle göra konstruktionen oerhört svår 

med motorer och sensorer. Det andra problemet som uppstår är vid start och stopp när 

linan är slak och behöver spännas. Detta måste ske långsamt för att inte utsätta 

instrumentet för en stor impuls. Vidare är det ett problem att bromsa instrumentet när 

det väl rör sig då drivenheten måste byta plats för att sakta in rörelsen.    
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3.3.2 Stång 

Fördelar med en stång är att i motsats till linans nackdelar klarar den av att både bromsa 

och accelerera instrumentet då den klarar av både drag och tryckkrafter. Mha kulleder 

kan en stång uppfylla kravet på rörelsemån i båda planen och den egentligt enda men 

väsentliga nackdelen är möjligheten att frikoppla instrumentet och drivenheten när vald 

position är uppnådd.   

3.4 Positionering     
Sensorer för positionering är många och användningsområdena fler. De tre 

huvudsakliga sensorerna som har undersökts är positionering mha avståndsmätning, 

optiska-/magnetiskagivare och olika typer av vinkelgivare.  

3.4.1 Avståndsmätning 

Genom att mäta drivenhetens avstånd från ett utgångsläge skulle positionen kunna 

beräknas. Det finns en uppsjö av olika avståndsmätare men en billig variant av detta är 

en vajermätare. Denna fungerar genom att en vajer rullas av och på en spole som i sin 

tur roterar en absolutgivare. Fördelen med en vajermätare är att vajern enbart behöver 

fästas i drivenheten och på så vis behöver ingen ytterligare enhet sitta på drivenheten. 

Nackdelen är svårigheterna att leda en vajer längs en bågformad skena. Låter man 

vajern löpa längs skenan skulle både skena och vajer utsättas för hårt slitage och 

livslängden troligen minskas drastiskt.    

3.4.2 Optiska-/ magnetiskagivare  

Genom att applicera en magnetremsa eller växlande svart & vit remsa längs skenan som 

drivenheten skall röra sig kring skulle en sensor kunna sitta monterad på drivenheten 

och läsa av pulserna och på så vis bestämma positionen längs skenan. Magnetremsor är 

dyra och ingen enkel och lättillgänglig lösning hittas för optisk avläsning.  

3.4.3 Vinkelgivare 

Det finns olika typer av vinkelgivare men den mekaniska aspekten är likadan. Genom 

att rotera en axel så läser man antingen av pulser eller en absolutposition. Denna typ av 

positionsgivare lämnar stor frihet till mekanisk lösning. Genom att montera givaren på 

drivenheten och med ett mäthjul eller kugghjul (beroende på vald drivning) helt enkelt 

räkna varv uppnås en tillräckligt noggrann positionering för ändamålet.  

3.5 Drivning 
Drivningen är mycket beroende av vilken typ av skenstyrning som väljs. De tre olika 

drivsystemet som undersökts är remdrift, direktdrift och kuggdrift.  

3.5.1 Remdrift 

Genom att fast montera en rem ståendes längs skenan och använda vad som refereras till 

en omega-drift skulle förflyttning kunna ske längs ett stort urval av skenor. De krav som 

finns är att remmen skulle ha radiellt stöd mot skenan och kunna spännas såpass väl att 

den håller sig kvar längs skenan. Positionering skulle då också kunna ske genom 

kugghjul på remmen 
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3.5.2 Direktdrift 

Att låta drivning ske med ett drivhjul som anläggs mot skenan och driver genom 

friktion är en mycket enkel lösning då ytterst få komponenter behövs. Ett drivhjul och 

motor förutsatt att det finns en belastning på drivhjulet. Positionen kan inte utläsas 

utifrån motorn då man inte kan garantera att ingen slirning har uppstått.  

 

3.5.3 Kuggdrift 

Förutsatt att skenan har en utskuren kugg eller att man kan montera dit dylik i efterhand 

är en kuggdrift mycket tillförlitlig när det kommer till position och kraft. Det finns 

böjliga kuggstänger i plast tillgängligt och detta skulle kunna gå att applicera på många 

skenor.  
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4 Koncept 
För att redovisa hur konceptgenereringsprocessen sett ut väljs här att visa koncept för 

olika delsystem. Det var först väldigt nära modelleringen som alla delsystem 

integrerades med varandra. Denna metodik fungerade mycket bra för en så pass 

komplex enhet men optimalt hade varit om tid undanlagts för att producera fler koncept 

på den färdiga enheten.  

Samtliga koncept bygger på att drivenheten består av någon typ av skenstyrning med en 

drivvagn som rör sig längs denna. Tankar har gått kring olika typer av linsystem men 

valts bort för skrymmande storlek och risk för stora krafter som inte verkar tagentiellt 

på instrumentet.  

4.1 Slavstyrning 

4.1.1 Plattjärn 

Att använda ett valsat plattjärn ståendes för att guida drivvagnen i en cirkelbåge. 

Drivvagnen skulle då använda kullager för att positionera sig längs skenan.  

 

 
FIGUR 4 – FÖRENKLAD MODELL AV POSITIONERING 

 

I figur 4 syns en hjulupphängning som liknar den på berg- och dalbanor. Genom att ha, i 

detta fall, två hjulpar som förhindrar horisontell rörelse och ett hjulpar som förhindrar 

vertikalrörelse får man en vagn som följer formen på skenans längs vagnens rörelseväg.   
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4.1.2 I-balk 

Traverser rör sig ofta längs I-balkar och likt en travers skulle drivvagnen kunna sättas 

fast på en I-balk. Nackdelen med detta koncept visade sig snabbt när modellen för 

instrumentet iakttogs närmre. Då den fria höjden under instrumentet är 57mm och om 

skenan skall kunna positioneras under instrumentet måste således höjden på skenan vara 

lägre. Den minsta standard I-balken är 80mm hög. Detta ledde till att titta på T-profilen 

som geometriskt liknar i-balken.  

 

 
FIGUR 5 - I-BALKSSTYRNING 

 

I figur 5 syns en I-balk i profil med en hjulupphängning som enbart förhindrar vertikal 

rörelse. Denna figur skapades för att visa hur ett större drivhjul skulle kunna pressas ner 

mot en i-balk genom att greppa undertill. Mer om detta under drivning.  

4.1.3 T-profil 

Drivvagnens styrning blir densamma som skulle kunna användas vid T-profilen. Den 

största skillnaden blir fastsättning i golvet och detta kan lösas med vanlig vinkelprofil. 

Detta är det koncept som valdes och drivvagnen anpassades för att kunna användas på 

denna typ av profil.  
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FIGUR 6 – FÖRENKLAD T-PROFIL MED STYRNING 

 
 

I-balken i figur 5 är mycket lik T-profilen i figur 6. Samma typ av hjulupphängning 

skall kunna användas på denna profil. Däremot blir maximala hjulstorleken mindre på 

grund av den lägre profilhöjden.  

4.1.4 C-profil 

Denna profil används till kabelvagnar och möjligheten att använda denna skena som 

styrning för drivvagnen. Orsaken till att detta koncept inte vidareutvecklades var att 

anläggningsytan för styrningen till drivvagnen fick litet utrymme och ett 

tillfredställande system av drivning kunde inte väljas till denna profil. 

 

FIGUR 7 - FÖRENKLAD SKISS PÅ C-PROFIL MED STYRHJUL FRAMIFRÅN 
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FIGUR 8 – FÖRENKLAD SKISS PÅ C-PROFIL MED STÖDHJUL FRÅN SIDAN 

 

I figur 7 och 8 visas hur en hjulupphängning skulle kunna se ut för att hålla sig vertikalt 

mot profilen. Denna typ av hjulupphängning ser man på kabelvagnar och travers och är 

inspirerad av dessa. 

4.1.5 V-hjul 

Denna hjultyp används främst vid linjära styrningar där man använder ett hjul för att ta 

upp krafter i två led. För att dessa hjul ska gå att använda krävs en slipad kant att rulla 

längs. Detta skulle kräva mycket bearbetning på skenan. Fördelen med denna lösning är 

att drivvagnens konstruktion kan förenklas då det skulle krävas färre komponenter.  I 

figur 9 syns en enkel modell av ett V-hjul. V-hjul finns i olika material men slipat och 

härdat bearbetat stål är den vanligaste typen. 

 

FIGUR 9 – EXEMPEL PÅ V-HJUL 
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4.1.6 Linhjul 

Istället för att använda V-hjul övervägdes att använda linhjul för samma funktion. 

Tanken med detta var att man skulle kunna använda linhjulen direkt mot obehandlad 

skena och på det sättet få plats med den lösningen inom budget. Det valda drivkonceptet 

kräver en hög normalkraft på drivhjulet och gärna en stor anläggningsyta. 

Kombinationen av osäkerheten på slitage av linhjulen och deras möjlighet att uppta stor 

axiellbelastning valdes det istället att använda flera stödhjul. 

4.1.7 Kullager och små hjul 

En möjlighet var att använda kullager direkt mot skenan som styrning. Nackdelar men 

denna typ av lösning är ythårdheten på den yttre banan på kullagret medför att 

ytfinheten på skenan behöver vara stor för att kullagren skall rotera och inte låsa sig. 

Risk för en hög ljudnivå vid gång finns också. Små kullagrade polyuretanhjul har alla 

fördelar hos ett kullager med en mjuk yta som tillåter större toleranser och tyst gång. I 

figur 10 syns de båda varianterna. Denna typ av styrhjul valdes till konstruktionen med 

grund för dessa fördelar.  

 
 

FIGUR 10 - KULLAGER – SKF7 (TV) & LITET POLYEURETANHJUL (TH) 

4.2 Driftkoncept 
Drivenheten måste genom en drag- eller tryckkraft förflytta instrumentet. I detta avsnitt 

tas några driftkoncept fram och deras för- och nackdelar vägs emot varandra.  

4.2.1 Remdrift 

Genom att använda en rem längs skenan skulle indexerad drift och genom den en 

position kunna garanteras. En av de största svårigheterna som skulle uppstå är att kunna 

erhålla tillräckligt hög spänning i remmen så att den håller sig längs skenan 

tillfredställande. Drivsystemet skulle bestå av en omega drift där remmen är stationär 

och drivvagnen vandrar längs remmens utsträckning.  

                                                 

7
 SKF (2016). Media, www.skf.com (2016-04-16) 

http://www.skf.com/
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FIGUR 11 – EXEMPEL PÅ OMEGADRIFT – PALETTI PROFILESYSTEME8 

I figur 11 syns ett exempel på omegadrift. Ett drivande kugghjul placerat mellan två 

styrhjul som håller remmen tryckt mot den extruderade aluminiumprofilen i figuren.  

4.2.2 Direktdrift 

Genom att använda direktdrift mot skenan så undkommer man remdriftens problem och 

slipper dyra valsade kuggstänger. Nackdelen med denna typ av drift är att det existerar 

risk för glidning och behovet av uppnå tillräcklig hög friktion för förflyttning blir 

kritiskt. Detta problem anses dock som lösbart med varierbar belastning. Denna typ av 

belastning skulle behövas för att balansera   

4.2.3 Kuggdrift 

Att valsa kuggstänger är möjligt men är dyrt. Det finns kuggstänger i olika typer av 

plast som kan böjas efter skenan. Att hitta kuggstänger i en tillräckligt stor modul visade 

sig vara svårt och att använda denna typ av drift, om än möjlig, ansågs mer svåranpassat 

än att använda sig utav direktdrift. 

 

4.2.4 Konceptval av drift 

Direktdrift används här som referens i en konceptvalsmatris med bakgrund att detta är 

det koncept som kräver minst komponenter och bearbetning. Om konstruktionen skall 

bli dyrare och mer komplex krävs det att ett alternativ tillför funktionalitet som värderas 

högt.   

                                                 

8
 Paletti (2016). Products, www.paletti.de (2016/04/12) 

http://www.paletti.de/
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TABELL 1 - PUGHS KONCEPTVAL - DRIVNING 

 
 

 

Resultatet av konceptsvalmatrisen uppvisar att sett till funktion är direktdriften inte en 

optimal lösning men däremot så är det ett bra val för att uppnå en kompromiss mellan 

funktionalitet och kostnad. Direktdrift valdes som driftteknik i samråd med handledare.   

4.3 Positioneringskoncept  
Enligt kravspecifikationen var positioneringens noggrannhet oerhört låg ±3° vilket 

motsvarar ca +- 0.5m. Det som inte nämndes i kravspecifikationen var att kraven på 

repeterbarhet var relativt hög samt att instrumentet inte skulle röra på sig för mycket 

vilket leder till att användningen av återkommande kalibrering med hjälp av s.k. 

hemsensorer inte accepteras av projektledningen.  

4.3.1 Positionering mot skena 

Den lösning som kräver minst antal komponenter är att använda en pulsgivare som med 

ett mäthjul mot direkt anlagt emot skenan mäter förflyttningen och således också 

positionen. Kravet för en sådan sensor är att man kan kalibrera instrumentet genom att 

gå till en ändpunkt och mäta utifrån denna. Detta är viktigt då denna typ av 

positionering inte kan garantera en indexerat mätning. Sensorhjulet skulle alltså kunna 

glida och inte rotera mot skenan vilket skulle resultera i att positionen inte kunde 

garanteras. 

4.3.2 Positionering med kuggstång 

Istället för att mäta direkt mot skenan kan en kuggstång i plast monteras längs skenan 

och mot denna mäta positionen med hjälp av ett kugghjul på en absolutgivare. En sådan 

givare behöver inte kalibreras och då mätningen är indexerat kan positionen garanteras 

och upprepas utan att instrumentet behöver förflyttas i onödan. 

 

Urvalsfaktor

Viktningsfaktor

Direktdrift (Ref)

Rem
drift

Kuggdrift

Pris 10 0 - -

Behov av bearbetning 8 0 0 -

Grepp 6 0 + +

Integrerad positionering 4 0 + +

Montering 2 0 - -

Summa + 2 2

Summa - 2 3

Summa 0 1 0

Totalsumma -2 -10
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4.3.3 Positionering med avståndsmätare 

Det finns olika typer av avståndsmätare på marknaden, däribland vajermätare som man 

genom att fästa en vajer på instrumentet eller drivvagnen skulle kunna beräkna 

positionen av vagnen genom avståndet från en position. Men för att mäta i en cirkelbåge 

krävs någon typ av vajerstyrning. Att styra vajern genom att låta den glida längs skenan 

skulle orsaka en stor skada på både skena och vajer och således inte vara ett hållbart 

alternativ.  

4.3.4 Konceptval av positionering 

Dessa koncept presenterades för handledare och andra projektmedlemmar inom Veritas 

med följande Pughs matris. 

TABELL 2 - PUGHS KONCEPTVAL - POSITIONERING 

 

Vid presentationen av denna matris visade det sig att viktningen var felaktig enligt 

projektgruppen. Det blev mycket tydligt att trots kravspecifikationen hade det skett ett 

missförstånd över kraven på positioneringen. Genom diskussion ansågs att 

kuggstångslösningen uppfyllde den högra repeterbarheten och avsaknaden av 

kalibration. Nedan följer en mer korrekt Pughs konceptvalsmatris för att visa ur korrekt 

viktning borde gjorts. 

Urvalsfaktor

Viktningsfaktor

Skena (ref)

Kuggstång

Avståndsm
ätare

Pris 10 0 - -

Existerande lösning 6 0 0 -

Nogrannhet 4 0 + +

Repeterbarhet 4 0 + +

Behov av kalibration 3 0 + +

Montering 2 0 - -

Summa + 3 3

Summa - 3 3

Summa 0 0 0

Totalsumma -1 -7
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TABELL 3 - PUGHS KONCEPTVAL – POSITIONERING REV 2 

 

 

Det koncept som valdes var att använda en kuggstång med anledning att den typen av 

positionering är högst repeterbar och indexerad. Alltså elimineras behovet av att 

kalibrera sensorn inför varje användning och oproduktiv förflyttning utav instrumentet 

minskas.  

4.4 Sammankoppling 
Nedan följer aktuella punkter från kravspecifikationen 

 Dragstångens infästning och drivsystemet bör vara mekaniskt dämpande. De 

bör heller inte introducera någon belastning på instrumentet, förutom 

förflyttningskraften i rörelseriktningen. 

 Vertikal rörelsemån på 10 cm mellan drivvagn och instrument måste finnas. 

Även horisontell rörelsemån måste finnas. Storleken på denna bestäms av hur 

väl rörelseradie samt rotationspunkt kan bestämmas för denna konstruktion. 

 

4.4.1 Lina 

Trots att kravspecifikationen benämner sammankopplingen som dragstång så har även 

alternativet att använda en lina beaktats. Genom att sammankoppla drivenheten och 

instrumentet med en lina skulle ingen kraft överföras när linan är slackad och risk för 

vibrationer skulle elimineras. Nackdelen att använda detta är att drivenheten alltid skulle 

behöva dra instrumentet vilket skulle kräva att drivenheten kunde byta sida om 

instrumentet. Då instrumentets frigång är 57 mm skulle detta innebära att den 

sammanlagda höjden av drivenhet och skena inte överstiger detta. Något som vore 

oerhört svårt att genomföra.  

 

Urvalsfaktor

Viktningsfaktor

Skena (ref)

Kuggstång

Avståndsm
ätare

Repeterbarhet 8 0 + +

Nogrannhet 6 0 + +

Behov av kalibration 4 0 + +

Existerande lösning 4 0 0 -

Pris 2 0 - 0
Montering 2 0 - -

Summa + 3 3

Summa - 2 2
Summa 0 1 1

Totalsumma 14 12
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4.4.2 Stång 

Att använda en stång som sammankoppling har fördelarna att instrumentet kan dras och 

tryckas från samma sida. Detta eliminerar behovet för drivvagnen att byta sida om 

instrumentet och är den lösning som är praktiskt genomförbar. För att mekaniskt dämpa 

stången används lämpligt vibrationsdämpare. För att tillåta den vertikala och 

horisontella rörelsemån som kravspecifikationen nämner har olika längder på stång 

jämförts. Jämförelse av olika längder på dragstång och förflyttning i sidled.  

 
FIGUR 12 – JÄMFÖRELSE AV DRAGSTÅNG 

 

I figuren ovan syns att en längre dragstång innebär en mindre förändring av horisontellt 

avstånd vid vertikal förflyttning. Detta innebär att ju längre dragstången är desto mindre 

blir den horisontella förflyttningen.   

4.5 Koncept på chassi 
Skenans bredd på 50 mm sätter en naturlig form på drivvagnen som avlång. Varianter 

på detta har övervägts och diskuterats med handledare. Olika former av stödhjul vid 

sidan om skenan. De koncept som istället genererades var mycket snarlika och skiljer 

sig på gavlarna på vagnen hålls ihop. Dessa koncept tog fram enbart som en 

utgångspunkt för modelleringen. Chassit anpassades till övrig konstruktion under 

modelleringen. Dessa båda koncept blev utgångspunkten vid modelleringen och tidigt i 

designarbetet frångicks H-konceptet och två parallella sidor med sammanbindning runt 

sidorna valdes. Resultatet syns under kapitel 5.  

4.5.1 H-koncept 

Detta koncept var tanken att fastsättning av övre drivhjul och styrhjul skulle kunna ske i 

det horisontalplan som sammanbinder sidorna på drivvagnen. I figur 13 presenteras 

detta koncept med styrhjul.   
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FIGUR 13 - VY FRAMIFRÅN (TV) & VY OVANIFRÅN (TH) MED STÖDHJUL 

4.5.2 Parallella plan  

Detta koncept utgick från att sammanbindningen av de båda sidorna på drivvagnen sker 

med de komponenter som ligger mellan sidorna. Denna design är enklare men också 

svagare. Detta koncept syns i figur 14. 

 

 

 
 

 
FIGUR 14 - VY FRAMIFRÅN (TV) & VY OVANIFRÅN (TH) MED STÖDHJUL 

4.6 Reglerbar belastning och fjädring av drivhjul & 

styrhjul 
Drivvagnen förlitar sig på att en tillräckligt hög friktionskraft erhålls vid drivhjulet. Då 

information om hur stor kraft som krävs för att förflytta instrumentet är det omöjligt att 

anpassa konstruktionen efter en viss normalkraft. Möjligheten att reglera normalkraften 

är alltså eftersökt. 

För styrning krävs också någon typ av regleringsmöjlighet för möjligheten att för 

styrningshjulen att hålla en konstant kontakt med överflänsen på t-profilen. 
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Ett par koncept genererades för att lösa detta.  

 

FIGUR 15 – FJÄDRAD SVING 

 

 

FIGUR 16 - KOLVFJÄDRING 

I figur 15 och 16 syns de två olika koncepten, en fjädrad sving och kolvfjädring. Valet 

av belastning och fjädringskoncept gjordes utifrån det att konceptet med en 

fjäderbelastat, ledat stag innehåller få delar och är ur konstruktions- och 

tillverkningssynpunkt i linje med vad budgeten för detta projekt tillåter. Detta koncept 

har applicerats på båda positionernas där den reglerbara fjädrande funktionen önskas.    
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5 Detaljkonstruktion 
Efter konceptfasen ritas de valda koncepten upp i ett CAD-program. Genom detta 

möjliggörs enkel verifikation av passform och funktionalitet. Programmet som används 

är SOLIDWORKS 2015.  

5.1 Styrning 
Först och främst började modelleringen med att välja hur hjul skulle positioneras för att 

balansera på skenan både vertikalt och horisontellt.  

5.1.1 Vertikal hjulplacering 

En extra funktion efterfrågades vid sidan om kravspecifikationen. Att kunna koppla ur 

driften på något enkelt sätt och manuellt kunna förflytta instrumentet tillsammans med 

drivvagnen. Detta löstes genom att drivpaketet kan kopplas bort från skenan. För att då 

förhindra att drivvagnen faller ner monterades det dit två stödhjul vid sidan av drivhjulet 

som fångar upp drivvagnen för att tillåta att den fritt löper längs skenan.  

Vid inkopplad drift pressas drivhjulet ner mot skenan och de två paren hjul som agerar 

mothåll bildar tillsammans en normalkraft som överstiger den normala vid egenvikt. 

Orsaken till detta är för att öka friktionskraften och på så vis möjliggöra en större kraft 

emot instrumentet. I figuren nedan är hjulen frilagda från konstruktionen och visar hur 

de greppar runt skenan.  

 
FIGUR 17 – VERTIKAL HJULUPPHÄNGNING 
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5.1.2 Horisontella hjul 

För att styra vagnen längs den valsade skenan och hålla ett fast avstånd mellan 

sensorfäste och kuggstången används tre stödhjul varav det mittersta hjulet är 

fjäderbelastat. Detta för att tillåta ojämnheter i profilen och sammanfogningen mellan 

olika profiler. I figur 18 syns de horisontella styrhjulen i konstruktionen och frilagda 

från konstruktionen.  

  
FIGUR 18 - STYRHJUL (TV) & FRIGLAGDA STYRHJUL (TH) 

5.2 Motorfäste & Drivning 
Motorfästet kan rotera kring en led för att uppfylla två funktioner. Det tillåter att uppta 

ojämnheter längs skenan och vid sammanlänkning av T-profilerna. Och det ger 

möjligheten att koppla bort driften helt genom att lossa på spänningen och fälla upp hela 

fästet. Detta tillåter att drivenheten förflyttas externt utan att motor och transmission 

bromsar. Figur 19 visar hur belastning läggs på drivhjulet genom upphängningen och 

spänningsanordningen.   
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FIGUR 19 – MOTORFÄSTE OCH SPÄNNING 

 

 

5.3 Skena 
Längs skenan skall det monteras en kuggstång. Denna kuggstång monteras på T-

profilens liv under den övre flänsen. Fästelementen är inte modellerade men utrymme 

att montera dessa längs skenan finns.  

 
 

FIGUR 20 - ISOMETRISK VY MED SKENA OCH KUGGSTÅNG (TV) & FÄSTDETALJER (TH) 

  
FIGUR 21 - EXPLODERAD VY (TV) & ISOMETRISK VY (TH) AV GOLVINFÄSTNING 
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I figur 20 & 21 syns utformningen på skenans fastsättning. Fastsättningen mot golvet är 

enkelt löst med ett asymmetriskt vinkelstål. Ett spår fräses upp i den kortare sidan för att 

tillåta en viss variation på den vertikala positionen. En kort skruv används för att fästa t-

profilen mot skenan. Då skenans radie är så pass stor så behöver inte vinkeljärnet 

valsas. Golvförankringen sker med ett spår som tillåter viss radiellförflyttning för att 

kunna förborra markinfästningshål innan skenan är på plats.  

5.4 Positionering 
Då den givare som skall användas inte har bestämts vid avslutning av examensarbetet så 

har en absolutgivare monterats och placerats för att visa att konstruktionsförslaget 

uppfyller kravspecifikationen.  

Kugghjulet är valt att ha en så stor radie som praktiskt möjligt för att sänka 

toleranskraven. Ytterligare en fördel med att förflytta ut kugghjulets centrum och 

således göra det möjligt att montera en sensor utanpå drivvagnen.  

 
FIGUR 22 – POSISTIONERING MED ABSOLUTGIVARE OCH KUGGHJUL 

 

I figur 22 syns de ingående delarna i systemet för positionering. Sensorns radiella 

position skulle kunna justeras genom att göra det möjligt att rotera sensorn på sin 

fästplatta som åskådliggörs i figur 23. Detta tillåter en radiell justering på plats för att få 

till en tillfredställande tolerans mellan kugghjul och kuggstång.  
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FIGUR 23 - RADIELLT VARIERBART GIVARFÄSTE 

 

5.5 Länkage 
En stång på 1 m har valts utifrån resultatet under konceptgenereringen och infästning 

för en sådan stång ses i de följande figurerna.  I figur 24 & 25 syns vibrationsdämparen 

som skall förhindra fortplantning av vibrationer från instrumentet till drivvagnen och 

stångens infästning.  

 
FIGUR 24 - VIBRATIONSDÄMPARE OCH INFÄSTNING FÖR STÅNG FRÅN SIDAN 
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FIGUR 25 – INFÄSTNING FÖR STÅNG PÅ DRIVVAGN – VY BAKIFRÅN 

 

I figur 26 syns det att den reaktiva kraften är nära tangentiell vilket innebär att 

instrumentet inte belastas med onödiga krafter längs instrumentet.  
 

 

 
FIGUR 26 – TANGANTIELL BELASTNING PÅ INSTRUMENT AV DRIVVAGN – VY OVANIFRÅN 

  

5.6 Chassi 
Chassits uppgift är att positionera alla komponenter så att de får möjlighet att uppfylla 

den önskade funktionen. Chassit är troligen den del som reviderats flest gånger för att 

anpassas till förändringar i konstruktionen.  I figur 27 & 28 syns den för 

konstruktionsförslaget slutliga utformningen av chassikonstruktionen.  
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FIGUR 27 - CHASSI FRÅN VÄNSTER (TV) & FRAMIFRÅN (TH) 

 

 
FIGUR 28 - CHASSI OVANIFRÅN (TV) & ISOMETRISKT (TH) 
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6 Budget 
Budgeten för detta projekt är 100tkr i komponent-, material- och bearbetningskostnad. 

Detta är en låg summa i förhållande till produktens komplexitet. Under konceptval och 

konstruktion har hänsyn till tillverkningskostnad och komponentkostnad alltid tagits.  

De kostnader som tagits fram i utsträckning av detta projekt är baserade på mycket 

generella och ofta muntliga offerter från tillverkare och leverantörer. Orsaken till detta 

är att konstruktionsförslaget först låsts sent i projektet och enbart generella offerter har 

tagits fram under arbetets gång. Bearbetning av material ska ske i Uppsala Universitets 

verkstad och dess kostnad anses försumlig i utsträckningen av denna budget då 

maskintid är förhållandevis billig.  Då motor och växellåda köps genom projektgruppen 

får dessa en gemensam post för att kunna titta på hela produktskostnaden.  

TABELL 4 - BUDGET 

Offererad tjänst/produkt Företag Pris i tkr 
Valsning och material T-profil K-svets

9
 15 

Valsning och material kabelvagn  Cibes
10

 17.5 

Kabelvagnar, skarvstycken, infästning Cibes 5 

Små kullagrade polyuretanhjul x 10st Tellus
11

 1.5 

Böjlig kuggstång i plast x 30 m á 1.5tkr/m inkl. fästelement Mekanex
12

 45 

Fjädrar Lesjöfors <1 

Drivhjul  JMP Hjul 0.8 

Kugghjul Translev <1 

Motor & växellåda Projektgrupp ~3
13

 

Maskintid för mekanisk bearbetning á 0.5tkr/h Uppsala Universitet 0.5/h
14

 

Summa: 89.8 

 

Summan av tjänster och komponenter ger ett ytterligare utrymme i budgeten på 

10,2tkr för inköp av material och bearbetning vid Uppsala Universitet.  

 

  

                                                 

9
 Marijnissen, A. (2016).  K-svets, Stenungsund, (Muntlig information) 

10
 Sundkvist, M. (2016). Swedish Cable Trolleys AB, Hägstersten, (Muntlig information) 

11
 Karlsson, S. (2016). Tellus, Stockholm, (Muntlig information) 

12
 Hedlund, M. (2016). Mekanex, Sollentuna, (Muntlig information) 

13
 Englund, C. (2016). Englund Engineering, Uppsala, (Muntlig information) 

14
 Johansson, N. (2016) Uppsala Universitet, Uppsala, (Muntlig information) 
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7 Resultat 
Genom detaljkonstruktionen sammanfogades de valda koncepten till ett färdigt 

konstruktionsförslag som uppfyller kraven satta i projektets början.  

 

 

FIGUR 29 - FÄRDIGT KONSTRUKTIONSFÖRSLAG 

I figur 29 syns en isometrisk vy av det färdiga konstruktionsförslaget. I inledningen 

delades utmaningen i fyra olika delproblem. Lösningen till dessa är åskådliggjorda i 

figuren ovan.  

7.1 Positionering av drivenheten 
För positionering av drivenheten används en absolutsensor utrustad med ett kugghjul. 

Detta ligger an en kuggstång i plast som löper längs hela styrskenans längd och på så 

vis kan en exakt och indexerad position erhållas från drivvagnen.  

7.2 Sammankoppling mellan drivenheten och 

instrumentet 
Sammankopplingen sker genom en stång. Längden på stången är vald efter att uppnå en 

nära så nära tangentiell drag- och tryckkraft vid förflyttning av spektrometern. För att 

förhindra vibrationsfortplantningen är stången i båda ändar uppsatt i vibrationsdämpare.  
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7.3 Styrningens utformning 
Drivvagnen förflyttar sig längs en räls av en valsad T-profil. Runt denna T-profil håller 

vagnen fast sig i både vertikal och horisontal riktning. För att drivvagnen skall hållas sig 

centrerad över skenan används fjäderbelastade hjul för att uppnå en jämn kraft och 

tillåta viss ojämnhet i skenan.  

7.4 Drivning för förflyttning av enheten 
Direktdrift med ett drivhjul mot skenan. För att uppnå tillräcklig friktion kan 

normalkraften regleras genom att spänna ner det stora drivhjulet mot skenan. Då det 

finns en risk att drivhjulet kan frispinna valdes det att inte kombinera drift och 

positionering.  

 

 

 

FIGUR 30 - GENOMSKÄRNINGSVY GENOM MITTEN AV DRIVVAGNEN 

I figur 30 syns en genomskärning på drift och positioneringen. Den rosa sensorn är en 

absolutgivare som räknar varven på det ljusgråa kugghjulet som ligger an den blåa 

kuggstången i plast. Iakttar man det gula drivhjulet ser man att en stor yta av t-profilen 

används som greppyta för att minska behovet av onödigt hög normalkraft på systemet.   
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8 Diskussion 
Konstruktionsförslaget som har tagits fram är bara en utav många möjliga lösningar. 

Det är metoden och processen som gjorde att denna variant blev resultatet av projektet. 

Genom att förändra kravställning eller förutsättning hade resultatet varierat kraftigt. Om 

projektet ämnade ta fram en serieproducerad produkt i stora upplagor skulle materialval 

och form se annorlunda ut.  

I detta projekt har Pugh-matriser använts. I dessa värderas olika egenskaper hos ett 

koncept för att kunna poängsätta olika lösningsförslag. Dessa värderingar följer 

projektets värdering.  

Det är tydligt efter detta projekt att det är mycket klokt att använda olika kreativa 

verktyg som QFD, Pugh matriser och TRIZ. Dessa verktyg har själva inte löst 

någonting. Däremot så har det hjälpt den kreativa processen. Under detta projekt löstes 

flera av utmaningarna genom att vrida och vända på problemet genom olika metoder. 

Trots att metoderna kanske inte levererade ett färdigt förslag så upplevdes de att lägga 

en god grund till de tankar och funderingar som skett utanför det aktiva arbetet och har 

på det sättet troligen assisterat mer i den kreativa processen än vad som tydligt går att 

redovisa. 

Produktframtagningen är en högst personlig process och det krävs troligen mycket 

erfarenhet och arbete för att hitta den process som passar en individ bäst. Att bli en 

duktig konstruktör och produktutvecklare kräver mycket arbete och erfarenhet, inte bara 

av mekanik och teknik utan också hur man bäst presterar kreativt och effektivt. Detta är 

nog den erfarenhet som jag kommer att ta med mig mest.  

Under detta arbete kom konstruktionen inte hela vägen till tillverkning. Det lämnar 

produkten med några frågetecken som kvarstår. Bland annat behöver toleranser vid 

kugghjul och kuggstång undersökas närmre med hänsyn till formtoleranser på profilstål. 

Geometrin vid drag och tryck krafter måste också iakttas. Kanske lönar det sig att flytta 

fästpunkten så att inget onödigt moment införs i konstruktionen.  
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9 Slutsats 
Arbetet har gjorts till stor del på egen hand med ett par avstämningar med handledare 

och projektgrupp. Konceptgenerering och val har gjorts till stor del på egen hand och 

sedan presenterats för handledare för godkännande eller revidering. Kontakten med 

handledare har varit god men skett för sällan. Hänsyn för tidsåtgången vid att vänta på 

möten med projektgrupp och handledare räknades inte in i projektplanen. I detta fall har 

det inneburit mycket extra arbete med många revideringar långt in på slutet av projektet.   

Motor och sensor skulle enligt projektplanen erhållas av projektgruppen. Tyvärr så har 

sådan information inte tagits fram då personen ansvarig varit frånvarande av personliga 

skäl. Detta har påverkat konstruktionsförslaget i den utsträckningen att drivhjul och 

kugghjul samt sensor- och motorfäste inte har dimensionerats efter den slutgiltiga 

stegmotor och sensor som kommer att sitta på konstruktionen.  

Ett konstruktionsförslag har skapats som uppfyller de krav och mål som var ställda på 

projektet.  Inget tillverkningsunderlag har tagits fram under projektets omfattning på 

grund av tidsåtgången vid modellering.  

De delproblem som uppgiften delades upp i har alla fått lösningar. Skenföljning, 

drivning, positionering och sammankoppling är alla lösta på ett enkelt och 

kostnadseffektivt sätt i detta konstruktionsförslag. Konstruktionen är en tydlig 

kompromiss mellan funktion och pris.  Lösningar som etablerade skenföljningar med 

fast kuggdrift skulle ge en bättre precision men till ett ansenligt mycket högre pris.  

Arbetet avslutades med att presentera det konstruktionsförslag som tagits fram. Detta 

bemöttes positivt av beställaren och skall vidareutvecklas till ett tillverkningsunderlag.  

9.1 Fortsatt arbete 
Jag har erhållit uppgiften att på konsultbasis ta fram tillverkningsunderlag och ansvara 

för inköp av komponenter. Detta innebär att en överlämning av projektet inte kommer 

att ske och låg vikt har lagts vid möjligheten för överlämning av datormodellen och 

företagskontakten. Tillverkningsunderlag skall tas fram utanför examensarbetet med 

konstruktionsförslaget som utgångspunkt. Konstruktionen ger idag utrymme att montera 

dit en stor variation av sensorer och motorer. Anpassning av konstruktionen kan ske när 

information om sensor och motor erhålls. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Kravspecifikation för drivvagn med styrskena, Veritas. 

Bilaga 2: Sammanställningsritning på drivvagn 
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Bilaga 1 

Kravspecifikation för drivvagn med styrskena, Veritas. 

 

Drivvagnen skall röra sig utefter en cirkelbåge på ca130 grader vars radie kommer  

att ligga mellan 8-11 m beroende på vald konstruktionslösning. 

Vinkeltoleransen bör ligga på max +- 3 deg. 

 

Drivvagnen skall vara en separat enhet åtskild från instrumentet förutom via en dragstång. 

 

Drivvagnens rörelseväg bör vara slavstyrd via en skena eller liknande. 

 

Rörelsevägens  rotationscentrum skall sammanfalla med instrumentets. 

 

Vertikal rörelsemån på 10 cm mellan drivvagn och instrument måste finnas. 

Även horisontell rörelsemån måste finnas. Storleken på denna bestäms av hur väl rörelseradie 

samt rotationspunkt kan bestämmas för denna konstruktion. 

 

Drivmotorn bör vara av stegmotortyp. 

 

Positionsgivare för valt läge erfordras. 

 

Motor och drivsystem skall vara försedd med en broms som låser positionen i valt läge. 

 

Dragstångens infästning och drivsystemet bör vara mekaniskt dämpande. 

De bör heller inte introducera någon belastning på instrumentet, förutom förflyttningkraften 

I rörelseriktningen. 

 

Rörelsehastigheten på drivvagnen skall vara under 0.1 m/s. 

 

Konstruktionen skall i möjligaste mån bestå av kommersiella produkter, utan att det 

för den skull blir begränsande för funktionen. 

 

Infästning av komponenter sker mot betonggolv. Erforderliga monteringelement kan  

förankras i detta. 

 

Övriga randvillkor framgår av CAD filer på instrumentet, samt MAX IV generella krav på 

labutrustning. 

 

Budgetramen för ovanstående bör vara under 100 kkr. 

 
Carl-Johan Englund den 160323 

Englund Engineering 

070-4250280 

englund427@gmail.com 
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