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This report describes the development of a high-voltage connector at the request of
Scandinova Systems AB in Uppsala. The development process is described from the
making of a customer demand
specification, to the making of drawings for the manufacturing of prototypes.
Scandinova develops high-voltage modulators, hence the need for connectors that can
handle very large power pulses. Their current connector has several weaknesses that
may cause the connector to melt or catch fire.
The development began with a number of studies that included the modulator
structure and the current connector structure and functions. In addition, to collect
Further demands, requests or ideas for the new product a survey were distributed to
the staff at Scandinova. All the collected information was summarized in a a customer
demand specification.
There after a wide variety of concepts were generated. The concepts were then
compared, merged, improved, or rejected in order to get a stronger concept. The
remaining concepts were then evaluated using a concept selection matrix. In
consultation with Scandinovas R & D department it was then decided to further
develop four of the concepts in 3D CAD.
The selected concepts was then designed in detail and the material selection were
made. This was followed by a final evaluation with Scandinova to evaluate the
concepts. The evaluation showed that three of the concepts were still interesting.
Therefore, drawings were produced for the remaining three concepts, the drawings
were there after submitted to Scandinova for prototyping.
This report shows that at least one of the concepts seems to be substantially better
than Scandinovas current high-voltage connector.
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Sammanfattning
I den här rapporten beskrivs utvecklingen av en högspänningskontakt åt Scandinova systems AB i
Uppsala. Utvecklingen har skett från förstudier för att kunna göra en komplett kravspecifikation, till
komplett ritningsunderlag för tillverkning av prototyper. Scandinova utvecklar
högspänningsmodulatorer, därför behövs kontakter som klarar mycket kraftiga strömpulser. Deras
nuvarande kontakt har flertalet brister som kan leda till att kontakter smälter eller börjar brinna.
Arbetet inleddes med ett antal förstudier som bland annat innefattade modulatorernas uppbyggnad
samt de nuvarande kontakternas uppbyggnad och funktioner. Dessutom delades enkäter ut till
personalen på Scandinova för att samla upp ytterliggare krav, önskemål eller idéer för den nya
produkten. All insamlad information sammanfattades sedan i en kravspecifikation.
Därefter så genererades en stor mängd olika koncept fram. Koncepten jämfördes sedan och slogs
ihop, förbättrades eller förkastades för att få starkare koncept. De kvarvarande koncepten
utvärderades sedan med hjälp av en konceptvalsmatris och i samråd med Scandinovas R&Davdelning. Därefter togs beslutet att vidareutveckla 4 av koncepten i 3d-CAD.
De valda koncepten detaljkonstruerades och materialval gjordes. Därefter hölls en sista genomgång
med Scandinova för att slutgiltigt utvärdera koncepten. Utvärderingen visade att tre av koncepten
fortfarande var intressanta. Därför togs ritningar fram för de kvarvarande tre koncepten, ritningarna
lämnades vid arbetets slut till Scandinova för prototypframtagning.
Rapporten visar att minst ett koncept verkar vara avsevärt mycket bättre än Scandinovas nuvarande
högspänningskontakt.
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Förord
I denna rapport presenteras resultatet av mitt examensarbete och är den avslutande delen av min
utbildning till högskoleingenjör i Maskinteknik vid Uppsala Universitet. Examensarbetet omfattar
15 högskolepoäng och har gjorts i samarbete med Scandinova Systems AB, Uppsala våren 2010.
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Ola Robberts på Scandinova Systems AB som har
varit till stor hjälp under arbetets gång. Jag vill också tacka hela personalen på Scandinova systems
AB som har varit mycket tillmötesgående. Slutligen vill jag tacka min ämnesgranskare Lars
Degerman på institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala Universitet för tips och uppmuntran
under arbetets gång.
Uppsala, juni 2010
Emil Sjökvist
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Scandinova Systems AB (www.sc-nova.com) bygger pulsgeneratorer som är baserade på
halvledarteknik. Företaget grundades 2001 och har sedan dess levererat pulsgeneratorer över hela
världen. Pulsgeneratorn som också kallas modulator genererar spänningspulser med hög spänning.
De används till forskningsacceleratorer, radarsystem, röntgen, radioterapi, sterilisering av
sjukhusutrustning mm. Modulatorerna finns i olika storlekar med effekter mellan 3-65MW som kan
skickas i pulser med hastigheter mellan 1-500Hz.

1.2 Problembeskrivning
Mellan olika enheter i modulatorn finns högspänningskablar som snabbt och enkelt ska kunna
anslutas till sina kontakter. Idag används en 2-polig "card edge"-kontakt på ena sidan och andra
sidan ett kretskort med tenn över kontaktytan och lödd kabel. Problemet med kontakten är att
temperaturen kan bli för hög pga dålig kontakt som kan uppstå med tiden. Varken höga
temperaturer eller dålig kontakt är önskvärda. Pulserna som leds genom kontakterna kan vara så
starka som 1400V och 2000A, detta i samband med minskande kontakt och temperaturutveckling
har lett till att kontakter har smält ihop och börjat brinna.

1.3 Syfte
Syftet med examensarbetet är att hitta nya lösningar på högspänningskontakter och utvärdera dessa
utifrån monterings- och serviceaspekter liksom induktans i ledningen, robusthet, kostnad och
tillförlitlighet. Målet är att utveckla en ny typ av kontakt som bedöms fungera bättre än dagens samt
att göra ritningsunderlag på den. Ritningsunderlaget skall tas fram i 3dCAD-programmet Autodesk
Inventor.

1.4 Krav
Nedan listas de övergripande krav som fanns initialt för kontakten.
− 2-polig kontakt
− Låg induktans
− Snabb anslutning
− Lång hållbarhet
− Lågt pris
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1.5 Arbetsgång och metoder
I den inledande delen av examensarbetet togs en projektplan fram, denna följdes för att lösa
uppgiften. Utöver den så tillkom vissa moment under arbetets gång, nedan visas samtliga moment
som gicks igenom under examensarbetet.
1. Examensarbetet inleddes med att studera modulatorernas funktioner och uppbyggnad, detta
gjordes för att bättre kunna förstå förutsättningar och eventuella komplikationer. Denna
förståelse var mycket viktig i det fortsatta utvecklingsarbetet. Exempel på detta är var det
fanns särskilda krav på täthet eller minimal induktans.
2. Efter detta studerades och utvärderades de nuvarande kontakterna. Målet med detta steg var
att förstå och lista kontakternas olika krav, förutsättningar, brister och fördelar. Exempel på
detta är varför man hade valt vissa material beroende på olika krav på kontakterna.
3. Efter det delades enkäter ut till personalen på Scandinova Systems AB. Enkäterna gavs till
personal med olika arbetsuppgifter t.ex. utveckling, montering och provning. Syftet med
enkäterna var att få synpunkter, önskemål, idéer och inspiration som användes i såväl
konceptgenereringsfasen som till kravspecifikationen.
4. Informationen som samlades in i tidigare steg sammanställdes till en kravspecifikation.
Specifikationen användes i senare steg för att tydligt beskriva kraven på kontakterna och
minska risken att något skulle förbises i koncept och konstruktionsfaserna.
5. I konceptgenereringsfasen togs först flera olika koncept fram med hjälp av tidigare inhämtad
information och genom användande av lämpliga genereringsmetoder. Därefter jämfördes
och utvärderades koncepten för att kunna förkasta, utveckla och slå ihop olika koncept samt
utveckla nya.
6. Design Review 1. Med hjälp av en konceptvalsmatris och Scandinova systems AB valdes
fyra koncept ut att vidareutveckla i 3d-CAD
7. Utveckling av valda koncept och materialval samt detaljkonstruktion i 3d-CAD
8. Design Review 2. Syftet med detta möte var att få slutgiltig input om de valda koncepten
och deras konstruktion.
9. Ritningsframställning

1.4 Avgränsningar
Den korta tiden tillgänglig för arbetet har krävt vissa avgränsningar:
1. Vid utvecklingen av nya kontakter har kraven bara ställts med avseende på kontakterna uppe
på tanken, inte de på baksidan av HPSU-enheterna eller de som finns i tanken.
2. I arbetet ingår inte att hitta alternativa anslutningskablar till kontakterna.
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2 Förstudier
2.1 Modulatorns uppbyggnad
För att få en djupare förståelse för uppgiften och dess förutsättningar gjordes en studie av
Scandinovas modulatorer och dess uppbyggnad. Att genom studien få en bättre helhetssyn minskar
risken att något förbises vid utvecklingen av kontakten och därigenom bidrar till ett bättre
slutresultat. Studien rör främst modulatorernas olika enheter och där högspänningskontakterna är
placerade. Det är särskilt viktigt att förstå vad det är för typ av ström som går igenom kontakterna
och dess styrka.

2.1.1 Klystron Modulator – K2
Objekt för studien var främst Scandinovas Klystron Modulator, kort kallad för K2. Anledningen till
att K2n studerades var att det är en av de större modulatorerna som Scandinova säljer, se illustration
1. Detta innebär att det går högre strömmar genom kontakterna på K2n än vad det gör genom de
mindre modulatorerna1.

Illustration 1: Klystron modulator K2
I illustration 1 syns 10st HPSU-enheter mitt i skåpet och ser ut som lådor, till höger syns också
klystronen som är röd och svart. Observera att Scandinova inte tillverkar klystroner.
En K2-modulator väger 1500-2500kg beroende på utförande, vikten är exklusive klystron och oljan
i tanken.
Högspänningskontakterna sitter främst monterade på baksidan av HPSU-enheterna och på locket till
tanken, däremellan går kablage. Profilen på tanken syns till höger och löper längs med hela
baksidan av modulatorn. I tanken finns främst en transformatorn som slutgiltigt transformerar upp
strömmen till önskad spänning, tanken är också fylld med olja vars uppgift är att kyla och isolera
transformatorn.
3
1Mineur (2010)

2.1.2 Modulatorns olika enheter
Modulatorn består av flera olika enheter som är kopplade både i serie och parallellt beroende på
funktion, flera av enheterna ansluts med den nuvarande Card Edge-kontakten. I beskrivningen
nedan anges de högsta möjliga värdena för ström, spänning och effekt då kontakterna måste klara
de högsta möjliga påfrestningarna. Se Illustration 2 för schematisk bild av modulatorns enheter.

Illustration 2: Schematisk bild över modulatorns enheter
DCPS
Direct Current Power Supply, tar emot 3-fas AC (Alternate Current) ström med 400V spänning
ifrån nätet och gör om den med en likströmsomställare till DC (Direct Current) och transformerar
sedan upp spänningen till ca. 1400V.
HPSU
High Power Supply Unit, innehåller kondensatorer som laddas av DCPS, samtliga HPSU-enheter är
parallellkopplade. När HPSUn får en signal från styrenheten så frigörs den lagrade strömmen i en
kort puls med spänningen 1400V och strömmen 2000A. Pulserna kan skickas i hastigheter mellan
1-500HZ och pulslängd 1-15µs.
Pulstransformator
Tar emot strömpulserna från HPSU-enheterna och transformerar upp dem till önskad spänning för
att sedan skicka vidare strömmen till lasten. Transformatorn transformerar upp strömmen parallellt
och har därför lika många primärvarv som det finns kondensatorer i HPSU-enheterna2.
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Last
Det är till lasten som modulatorn kopplas, det är alltså dit strömmen går. Lasten är i form av en
klystron som använder DC-strömmen till att förstärka mikrovågor3.
Tank och olja
Tanken innehåller oljan som kyler och isolerar transformatorn. Tanken måste vara helt tät för både
luft och olja, detta ställer extra krav på kontakternas utformning och hållbarhet. Oljan som används
heter Nytro 10X och är tillverkad av Nynas. Det är en transformatorolja som är mycket ren från
föroreningar och har mycket liten reaktionsbenägenhet.

2.2 Kontakten och dess delar
Scandinovas nuvarande kontakter består av flera olika delar och sitter monterade på tanken i kluster
om 6 kontakter per genomföringsplatta. Se illustration 3 för bild på genomföringsplatta och
monterade kontakter.

Illustration 3: 1 Card Edge-kort. 2 Crown Clip-kontakt. 3
genomföringsplatta. 4 Mässingsskruv

En K2-modulator har 60 kontakter på tanken vilket innebär 10st genomföringsplattor. Det 2-poliga
kablaget löds fast på varsin sida av det gröna Card Edge-kortet. Strömmen leds sedan ner genom
den svarta Crown Clip-kontakten och ner genom mässingsskruvarna och sedan vidare ner till
transformatorn.
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Card Edge
Carde Edge-kortet är egentligen ett kretskort som är modifierat till att bli en högspänningsledare.
Den svarta ytan i illustration 4 är ett 100µm tjockt skikt av koppar pläderat med tenn för bättre
elektrisk ledningsförmåga. Kablaget löds fast på de tre flikarna till höger. Kortet är 3.5mm tjockt
och gjort av Epoxyglaslaminering G.10, materialet är isolerande och har ett mycket högt
värmeanvändningsområde4.

Illustration 4: Card Edge-kort

Den tunna utformningen på kortet gör att de motriktade strömpulserna leds mycket nära varandra,
detta innebär att magnetfälten som induceras av respektive ström tar ut varandra vilket leder till
kraftigt minskad induktans.
Docking Card Holder
Denna del sitter monterad mot kortet och har som uppgift att omöjliggöra att kortet monteras på fel
håll i Crown Clip-kontakten. Detta görs genom en skruv som sitter monterad på undersidan av
biten, om kortet skulle vändas så går det inte att sätta i kortet i Crown Clip-kontakten då skruven
krockar med täckplåten. Se illustration 3 för bild. Delen är gjord i PVDF-plast som har ett
temperaturanvändningsområde på -40°C till 140°C. PVDF har också mycket låg
reaktionsbenägenhet och är därför lämplig för användning till detta ändamål5. Se illustration 5 för
bild.

Illustration 5: Docking Card
Holder
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Crown Clip-kontakt
Crown Clip-kontakten är en standardkontakt som tillverkas av Tyco Electronics. Kontakten består
av tre delar, en plaststomme och två kopparledare som är pläderade med guld och nickel för ökad
ledningsförmåga6. Plaststommen är tillverkad i Polyester, UL 94V-0. Kontaktytan mot kortet är
tandformad och fjädrande för att behålla ett bra tryck mellan de strömöverförande ytorna.
Kontakten är specificerad för 200A vid 5V och 100A vid 60V. En uppskattning av den totala
kontaktarean per pol har gjorts och uppgick till 36mm2.

Illustration 6: Crown Clip-kontakt
Genomföringsplatta
På genomföringsplattan sitter kontakterna monterade, plattan är i sin tur monterad på locket till
tanken. Mellan plattan och tanken finns en packning som garanterar tankens täthet. Även plattan är
tillverkad i Epoxyglaslaminering.G10. För bild se illustration 7.

Illustration 7: Genomföringsplatta
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Genomföringsskruv
Genomföringsskruvarna leder strömmen från Crown Clip-kontakterna genom genomföringsplattan
och ner i tanken. I spåret som finns i skruvens ”krage” placeras en o-ring som säkerställer tankens
täthet. Se illustration 8.

Illustration 8: Genomföringsskruv
Under kragen är skruven M5-gängad och över är den M4-gängad. Skruven är tillverkad i
specialmässing EN 5150 som har bättre elektrisk ledningsförmåga än vanlig mässing.
Skyddsplåt
Skyddsplåten ska fungera som ett petskydd för kontakternas negativa sida. Det är också där för att
fästa Docking Card Holdern, samt för att hindra att kontakterna felvänds vid montering7. Se
illustration 9 för bild.

Illustration 9: Skyddsplåt
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2.3 Enkätundersökning
För att inhämta mer information om kontakterna och eventuella krav som kan ha förbisetts så
delades enkäter ut till personalen på Scandinova. Enkäternas syfte var främst att ta reda på vad
personalen tyckte var bra och dåligt med kontakten samt vad de tyckte var viktigt med en eventuell
ny kontakt. I slutet av enkäten kunde personalen föreslå en egen idé till ny kontakt. Några av
idéerna kunde senare användas som inspiration i konceptgenereringsfasen.
Enkäten delades ut till personal som jobbade med följande arbetsuppgifter: Konstruktion, service,
test, software, utvecklingschef, produktionschef, montör. Enkäterna gav värdefull information om
vad personalen hade för önskemål och vad som kanske inte var så viktigt. De mest återkommande
kommentarerna var att kontakten skulle gå snabbt att ansluta och ta loss, att den skulle vara billig
samt att den skulle vara pålitlig.
Enkätmallen finns som Bilaga 1 i rapporten.
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3 Kravspecifikation
Nedan listas och förklaras de krav som inhämtades i förstudierna.

3.1.1 Krav på induktans
När ström med hög spänning strömmar genom en ledare uppstår magnetfält runt ledaren, detta
magnetfält dröjer kvar en kort stund efter att strömpulsen är slut och finns kvar när nästa puls går
genom ledaren. Den nya strömpulsen bildar också ett magnetfält runt sig och när det nya
magnetfältet ska korsa det gamla så uppstår resistans i ledaren8. I kontakterna bör resistansen vara
så låg som möjligt och därför bör induktansen i kontakten vara så låg som möjligt.
Ett sätt att minimera induktansen i ledare är att placera ledare med motsatt strömriktning så nära
varandra som möjligt, i detta fallet 1-5mm. Kontakten bör alltså vara 2-polig och ha ledarna nära
varandra.

3.1.2 Krav på montering och anslutning
På Scandinovas näst största modulator finns ca 120st högspänningskontakter, med tanke på det så är
det bra om kontakten är lätt att montera ihop och har så få delar som möjligt. Tidskrävande moment
som limning eller svetsning bör undvikas. Vid service av modulatorn behövs ofta kontakterna
demonteras, vid t.ex. service av tanken måste samtliga 60 kontakter på tanken demonteras. Därför
är det viktigt att anslutning av kontakterna sker snabbt och säkert. Demontering av en kontakt bör
inte innebära att montören får lösa delar som skruvar eller annat att hålla reda på.
Kontakten bör inte heller gå att ansluta åt fel håll. Dvs. Neg-pol mot ground-pol då detta kortsluter
hela modulatorn. Dessutom bör kontakterna utformas på ett sätt som innebär att ledande delar inte
bör vara exponerade, om detta inte går att undvika bör någon typ av petskydd monteras efteråt.

3.1.3 Krav på Hållbarhet
Under modulatorns livslängd kommer kontakterna sättas i och tas ur ett stort antal gånger, därför är
det viktigt att materialen i kontakten klarar av detta. Anslutningsytorna bör heller inte kunna slitas
så mycket att det påverkar kontakternas ledningsförmåga. Vid körning av modulatorn uppstår värme
i kontakterna, detta ställer ytterliggare krav på materialval om t.ex. plast används. Normal
temperatur i kontakterna vid körning är ca 40-80C. Utöver det så bör material väljas som har liten
reaktionsbenägenhet med t.ex. oljan som finns i tanken på modulatorn.

3.1.4 Ekonomiska krav
Med tanke på det stora antalet kontakter bör kontakterna vara så billiga som möjligt att tillverka och
att montera. Som referens kan nämnas att nuvarande kontakts tre huvuddelar kostar ca. 120Kr vid
beställning av ca 500st. Naturligtvis kan här göras en bedömning om pris och ökat värde för
kontakten gällande hållbarhet och förbättrad funktion.
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Informationen som inhämtades i de två förstudierna samt i enkätundersökningen gicks noggrant
igenom och användes sedan för att göra en så komplett kravspecifikation som möjligt.
Kravspecifikationen är granskad och godkänd av Scandinova Systems AB. Dokumentets
huvudsyfte är att inga krav ska förbises under utvecklingen av den nya högspänningskontakten.
Kontakten som ska utvecklas kommer att bestå av två delar, en som ska anslutas och fästas i tanken
eller HPSUn och en som ska anslutas och fästas i en kabel. Kontaktdelen som ansluts till tanken
benämns hädanefter kontaktdel A, kontaktdelen som ska anslutas till kabeln benämns kontaktdel B.
Om benämningen kontakten används så avses båda kontaktdelarna.
Ett urval av kraven visas i tabell 1, för fullständig kravspecifikation se Bilaga 2.

Tabell 1: Urval av krav från kravspecifikationen

4 Konceptgenerering
Konceptgenereringsfasen inleddes med att samla ihop material som användes som inspiration för att
sedan generera så många olika koncept som möjligt. Till en början så gjordes ett större antal mycket
enkla skisser, dessa skisser kommer inte redovisas i arbetet. Bland dessa skisser valdes vissa ut och
slogs ihop för att skapa mer livskraftiga koncept9.

4.1 Inspirationsmaterial
Som inspirationsmaterial användes alla möjliga typer av produkter som hade någon typ av
kopplingsfunktion eller låsning. Bild 1 i illustration 10 visar en vanlig tvättklämma, tvättklämmans
konstruktion är intressant då den är mycket snabb att montera av och på och har en fjäder som håller
käftarna stängda. Bild 2 visar anslutningen till en högtrycksslang, konstruktionen är mycket robust.
Bild 3 visar nyckelhål, en nycklingskoppling är intressant då den är mycket snabb att sätta i och
skjuta åt sidan för att få en eventuell kontakt i läge. Bild 4 visar en vanlig vattenslangsanslutning,
den undre delen har en snabb snäppkoppling och tas av genom att lyfta upp hylsan och dra slangen
uppåt. Den övre delen är också intressant då den fungerar som högtrycksslangsanslutningen men
kan dras med handkraft. Bild 5 visar en slide-in-kontakt från Multi-Contact och erbjuder mycket
snabb och säker anslutning för flera kontakter samtidigt. Observera att denna kontakten inte går att
använda då den inte är tvåpolig. Bild 6 visar en kraftigare vattenslangsanslutning som används till
bevattningssystem. Konstruktionen ger snabb och robust anslutning. Bild 7 visar en
nätverkskontakt, kontakten är mycket snabb att ansluta och demontera. Bild 8 visar en kontakt som
används för att ansluta t.ex. bildskärmar till datorer. Kontakten går relativt snabbt att ansluta och
fästs med två skruvar som går att dra för hand. Bild 9 visar en annan kontakt från Multi-Contact
som heter Cliplam. Konstruktionen påminner mycket om Scandinovas nuvarande Card Edgekontakt och är snabb att ansluta.

Illustration 10: 1 Tvättklämma, bild från www.minimundus.se. 2 Högtrycksslang, bild från
www.esska-teknik.se. 3 olika nyckelhål, bild från www.karoos.se. 4 Koppling till vattenslang, bild
från www.rusta.se. 5. Slide.in.kontakt, bild från www.multi-contact.com. 6 Koppling till
vattenslang, Geka-koppling, bild från www.karcher.se. 7 Nätverksanslutning, bild från www.elfa.se.
8 D-Sub/PS2, bild från www.elfa.se. 9 Cliplam-kontakt, bild från www.multi-contact.com.
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4.2 Presentation av koncept
Eftersom den nya kontakten ska vara bakåtkompatibel med nuvarande genomföringsplatta valdes
att behålla genomföringsplattan och dess mässingsskruvar. Senare i projektet visade det sig
nödvändigt att ändra några av måtten på hålbilden i genomföringsplattan för att två av de valda
koncepten skulle fungera. Detta hade dock mindre betydelse eftersom ändringen av hålbilden inte
medförde några kostnadsändringar.
För samtliga av skisserna har samma mall används, genomföringsplattan ovanifrån samt i
genomskärning där två av skruvarna är placerade. Skisserna är inte skalenliga utan representerar
bara en enkel bild av konceptet och dess funktion. Brun/röd-färg representerar koppar, Blå färg
representerar någon typ av isolerande material, Gul färg representerar mässing, svart/grå-färg
representerar stål eller plast.

4.2.1 Koncept 1
Enkelt koncept med två stora kabelskor som skruvas fast på varsin genomföringsskruv, se
illustration 11.

Illustration 11: Koncept 1
Fördelar
•

Billig

•

Säkerställer låg induktans om kabelskorna kan placeras tillräckligt nära varandra

•

Bra kontakttryck

•

Hållbar

Nackdelar
•

Tar längre tid att montera än nuvarande kontakt

•

Lösa muttrar och brickor vid demontering

•

Oskyddad

•

Går att felvändas om inte färgkodning används
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4.2.2 Koncept 2
Enkelt koncept med en gångad stång i mässing och en invändigt gängad hylsa som vid anslutning
enkelt gängas på genomföringsskruven med handkraft.. Konceptet har två alternativ där man
antingen kan fästa en kabelsko i toppen av varje gängad stång eller så löds kablaget fast i toppen av
stången.

Illustration 12: Koncept 2
Fördelar
•

Snabb anslutning utan verktyg

•

Billig

•

Tålig

Nackdelar
•

Då gängstängerna och hylsorna kommer sitta långt från varandra så skapas hög induktans
och konceptet faller därför på det

•

Går att ansluta fel om inte färgkodning används

•

Oskyddad

•

För lågt kontakttryck mellan stången och genomföringsskruven, ytan mellan gängorna på
hylsan är inte tillräcklig
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4.2.3 Koncept 3
Koncept 3 har två specialgjorda mässingsskruvar som skruvas fast i genomföringsskruven med
handkraft. När detta är gjort så erhålls bra kontakttryck mellan kopparbläcken och kragen på
genomföringsskruvarna. Kopparbläcken är placerade nära varandra vilket innebär låg induktans.
För att hålla bläck och skruvar på plats används en tvådelad plastkloss. Kablaget löds fast på de två
uppstickande kopparbläcken.

Illustration 13: Koncept 3
Fördelar
•

Låg induktans

•

Enkel anslutning utan verktyg

•

Hållbar

•

Inga lösa delar vid demontering

•

Bra kontakttryck

Nackdelar
•

De två delarna som bildar plastklossen har komplicerad geometri och kontakten blir därför
dyrare än nuvarande kontakt

•

Tajt om plats för fingrar när skruvarna ska dras uppifrån.

•

Finns risk för att skruvarna lossnar med tiden om inte dragning med handkraft är tillräcklig
eftersom körning av modulatorn innebär vibrationer och temperaturvariationer
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4.2.4 Koncept 4
Det fjärde konceptet är en variant på koncept 3, syftet är att göra en kontakt med samma funktion
men med ett lägre pris. För att få skruvarna att stanna kvar i kontaktdelen då den är demonterad så
har kopparbläcken varsin vinge som är uppbockad och urstansad. Tanken är att skruvarna ska kunna
tryckas i sitt läge från sidan och sedan hållas kvar där då kontakten är lossad. Den undre bilden
visar vingens utformning uppifrån utan skruv, se illustration 14.

Illustration 14: Koncept 4
Fördelar
•

Låg induktans

•

Enkel anslutning utan verktyg

•

Hållbar

•

Inga lösa delar vid demontering

•

Bra kontakttryck

Nackdelar
•

Tajt om plats för fingrar när skruvarna ska dras uppifrån.

•

Finns risk att skruvarna lossnar med tiden om inte dragning med handkraft är tillräcklig
eftersom körning av modulatorn innebär vibrationer och temperaturvariationer

•

Finns risk att skruvarna skramlar runt och trillar ur sina positioner då kontakten är
demonterad

•

Flera ledande delar i kontakten och blir svår att skydda
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4.2.5 Koncept 5
Koncept 5 är en variant av den nuvarande Card Edge-kontakten och behåller Card Edge-kortet som
ledare. Men istället för att ha tandliknande ledare i den undre delen av kontakten så sitter det två
kopparbläck som trycks mot kortet med två letterskruvar och dras med handkraft.

Illustration 15: Koncept 5
Fördelar
•

Låg induktans

•

Bra kontakttryck

•

Enkel att ansluta utan verktyg

•

Inga lösa delar vid demontering

Nackdelar
•

Kan bli något dyrare än nuvarande kontakt

•

Risk för att gängor slits om de inte görs i metall

•

Risk att skruvarna lossnar med tiden om inte dragning med handkraft är tillräcklig eftersom
körning av modulatorn innebär vibrationer och temperaturvariationer10
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4.2.6 Koncept 6
I koncept 6 förlängs genomföringsskruvarna på ovansidan av kragen. Som ledare används två
bockade kopparbläck som har fyrkantsform. Genomföringsskruven har också fått en fyrkantsform
ovanför kragen. När bläcket är monterat så trycker en fjäder en specialutformad bricka mot bläcket
och säkerställer tillräckligt kontakttryck. Kablaget löds fast i toppen av kopparbläcken.

Illustration 16: Koncept 6
Fördelar
•

Bra kontakttryck

•

Inga lösa delar vid demontering

•

Enkel anslutning utan verktyg

•

Hållbar

•

Låg induktans

Nackdelar
•

Dyrare än nuvarande kontakt

•

Svårt att göra så liten att det går att demontera även om närliggande kontakter är anslutna

•

Pga. Friktion och det kontinuerliga trycket från fjädern kan det bli mycket tungt att
ansluta/lossa kopparbläcken

•

Alla delar i kontakten blir ledande och blir svår att skydda
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4.2.7 Koncept 7
Koncept 7 är inspirerat av nyckelhål och har ett större och ett mindre hål bredvid varandra. Tanken
är att mutter och bricka som sitter monterade på genomföringsskruvarna ska gå igenom det stora
hålet. Sedan skjuts kontakten åt sidan till det mindre hålet varpå muttern bara behöver dras åt något
enstaka varv. Kablaget löds fast i de övre delarna av kopparbläcken.

Illustration 17: Koncept 7
Fördelar
•

Billig

•

Hållbar

•

Relativt snabb och enkel anslutning

•

Låg induktans

•

Bra kontakttryck

•

Inga lösa delar vid demontering

•

Tar liten plats

Nackdelar
•

Oskyddade delar

•

Behöver ett verktyg vid anslutning och demontering
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4.2.8 Koncept 8
Detta koncept är en variant på koncept 7, men istället för att ha nyckelhålen så har bläcken varsitt
spår. Vid anslutning så skjuts kontakten in från sidan, även detta koncept innebär att bricka och
mutter sitter monterade på genomföringsskruvarna.

Illustration 18: Koncept 8
Fördelar
•

Billig

•

Låg induktans

•

Hållbar

•

Snabb och enkel anslutning

•

Bra kontakttryck

•

Inga lösa delar vid demontering

Nackdelar
•

Oskyddade delar

•

Behöver ett verktyg vid anslutning och demontering

•

Kan bli ont om plats mellan kontakterna för att kunna ansluta och demontera kontakten när
närliggande kontakter är anslutna
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4.2.9 Koncept 9
Koncept 9 liknar också koncept 7, men har två sneda spår och ansluts genom att vrida kontakten i
position och sedan dra åt muttrarna som är monterade på respektive genomföringsskruv.

Illustration 19: Koncept 9
Fördelar
•

Billig

•

Hållbar

•

Bra kontakttryck

•

Inga lösa delar vid demontering

Nackdelar
•

Oskyddade delar

•

Behöver ett verktyg vid anslutning och demontering

•

Kan bli ont om plats mellan kontakterna för att kunna ansluta och demontera kontakten när
närliggande kontakter är anslutna

•

Upprepade vridningar som sker vid anslutning av kontakterna kan slita på lödningen

•

Vid anslutning av kontakten behövs förmodligen kontakten hållas på plats då det styva
kablaget i vissa fall kommer vilja vrida tillbaka kontakten

21

4.2.10 Koncept 10
Konceptet är inspirerat av anslutningen hos vattenslangar och använder en hylsa i plast eller metall
som när den gängas på den undre kontaktdelen trycker den övre kontaktdelen och dess kopparbläck
mot den undre delens kopparbläck. Kontaktytorna är fasade, den undre bilden visar den undre
kontaktdelen ovanifrån. Se illustration 20.

Illustration 20: Koncept 10
Fördelar
•

Låg induktans

•

Inga lösa delar vid demontering

•

Snabb anslutning utan verktyg

•

Ledande delar går att skydda

Nackdelar
•

Dyr att tillverka

•

Kan bli trög att dra ur

•

Om plasten expanderar vid körning av modulatorn så kan kontakttrycket minska
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5 Konceptval
Som ett verktyg för att välja vilka koncept som skulle vidareutvecklas togs en konceptvalsmatris
fram. Matrisen och dess viktning av kriterier godkändes av Ola Robberts på Scandinova Systems
AB innan koncepten fördes in i matrisen.

5.1 Design Review 1
Tillsammans med Ola Robberts och fler anställda från Scandinova Systems ABs R&D-avdelning
hölls den 19 april en så kallad Design Review. Syftet med mötet var att välja ut ett antal koncept att
vidareutveckla.

5.1.1 Genomförande
Mötet börjades med att summera arbetet hittills, förstudierna nämndes och kravspecifikationen
presenterades kort. Därefter presenterades de olika framtagna koncepten varpå dess för och
nackdelar samt deras potentiella utvecklingsmöjligheter diskuterades Som hjälpmedel för att kunna
välja ut vilka koncept som skulle vidareutvecklas så användes konceptvalsmatrisen.

5.1.2 Konceptvalsmatris
Den framtagna matrisen använder en referens som alla koncepts kriterier jämförs med, referensen är
den nuvarande kontakten som beskrevs i kapitel 2. Om konceptet anses vara bättre än referensen så
sätts ett +, om konceptet anses vara likvärdigt så sätts 0 och om konceptet anses vara sämre så sätts
-. Därefter multipliceras respektive kriterium med faktorvikten och adderas längs ner i matrisen. Se
tabell 2.

Tabell 2: Konceptvalsmatris

5.2 Val av koncept att vidareutveckla
Mötet avslutades med att bestämma att koncept 5, 6, 7 och 10 skulle utvecklas vidare genom
detaljkonstruktion i 3d-CAD programmet Autodesk Inventor. Observera att koncept 8 och 9 fick
lika höga poäng i matrisen som koncept 7. Men då de tre koncepten är mycket lika valdes bara ett
av de tre ut att vidareutveckla. Koncept 7 bedömdes vara ett starkare koncept när de tre konceptens
för och nackdelar vägdes mot varandra.
Under mötet lyftes kravet att kontakterna inte skulle gå att felvända fram som mycket viktigt.
Dessutom visade det sig att om kontakten skulle kunna bli smalare så skulle detta vara mycket
fördelaktigt då Scandinova i framtiden vill kunna sätta kontakterna tätare samman. Placeringen av
kontakterna ingår inte i detta examensarbete, men om kontakterna redan nu tillåter en tätare
placering så skulle detta underlätta framtida utvecklingsarbete för Scandinova Systems AB.
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6 Vidareutveckling av valda koncept
Efter att första alternativen av de olika koncepten var konstruerade i Autodesk Inventor så gjordes
en utvärdering av alternativen tillsammans med Ola Robberts. Därefter konstruerades de slutgiltiga
kontakterna för de fyra valda koncepten.

6.1 Koncept 5, Första alternativen
Till en början så konstruerades flera olika varianter av koncept 5, illustration 21 visar tre av dem.

Illustration 21: Olika varianter av Koncept 5, bilderna visar fram och baksida av samma alternativ

Alternativ 1
Den första varianten på koncept 5 konstruerades med två stöd i plast. De båda stöden är nästan
identiska med undantag. Det ena har en försänkning i ena sidoväggen som ska göra så att montören
inte sätter i kortet på fel håll. Detta alternativ har två stycken letterskruvar med diameter 12mm som
ska dras med handkraft. Observera att framsidan av kontakterna är ground-pol och behöver därför
inget petskydd då ingen risk för stötar finns11.
Fördelar
•

Båda stöden är i plast vilket möjliggör en helt skyddad kontakt om letteskruv med plasthatt
väljs samt en plasthylsa placeras över genomföringsskruven på baksidan.

Nackdelar
•

Gängorna i plasten kan slitas med tiden

•

Plasten kan krypa med tiden, eller deformeras vid höga temperaturer

•

Dyrt att tillverka två detaljer med komplicerad geometri

•

Letterskruvarna riskerar att tappa förspänningskraft vid upprepade körningar av modulatorn

11 Robberts 2010

Alternativ 2&3
Dessa båda alternativ är helt identiska med undantag för storleken på letterskruven. Dessa
alternativ har framsida i aluminium och baksida i plast, samt bara en letterskruv. Vid utvärdering av
alternativ 1 ansågs att två letterskruvar inte hade några fördelar. Att bara ha en uppfyller samma
funktion men är billigare och går snabbare att ansluta. Dessutom erhålls längre fjädringsavstånd
vilket är nödvändigt för att skruvarna ska bibehålla sin förspänningskraft efter upprepade körningar
av modulatorn.
Fördelar
•

Billigare och snabbare anslutning med bara en letterskruv

•

Tåligare gängor med främre stöd i aluminium

•

Då det inte finns någon letterskruv på baksidan blir det enklare att skydda kontakten

Nackdelar
•

Dyrt att tillverka två delar med avancerad geometri

•

Osäkert om bakdelen i plast ger nog fjäderförspänning samt håller med tiden

6.2 Slutgiltig konstruktion av koncept 5
Eftersom det var svårt att garantera att det bakre stödet skulle hålla om det var tillverkat i plast samt
om det erbjöd tillräcklig fjädring åt letterskruven så ersattes det av ett bockat aluminiumstöd.
Ändringen innebar inte bara förbättrad funktion utan en billigare kontakt totalt sett. Det ansågs
dessutom att en letterskruv med skruvhuvuddiameter på 16mm skulle ge tillräcklig
förspänningskraft. Observera att spåren på sidorna av det främre stödet inte räcker hela vägen till
baksidan då det skulle kortsluta hela modulatorn.

Illustration 22: Slutgiltig konstruktion av koncept 5

6.3 Koncept 6, Första alternativen
Det problem som var svårast att lösa med koncept 6 var att det skulle bli väldigt trögt att sätta in och
ur kopparbläcken som den var konstruerad initialt. Den enda lösningen som togs fram efter Design
Review 1 var att tillverka ett specialverktyg som skulle lyfta upp den undre brickan så att bläcken
kunde sättas i och tas ur enklare. Detta förkastades dock ganska fort när den slutgiltiga lösningen på
problemet togs fram. Efter det så ritades den lösningen upp i Autodesk Inventor, därefter fanns inga
direkta förbättringar att göra på kontakten och därför finns det inga initiala alternativ att redovisa.

6.4 Slutgiltig konstruktion av koncept 6
Det som styrde koncept 6 var vilken typ av fjäder som fanns att tillgå på marknaden. Fjädern var
tvungen att ha lämplig inner och ytterdiameter samt längd vid komprimerat tillstånd som också
måste ge den fjäderkraft som önskades. Tillslut hittades en fjäder hos Lesjöfors som uppfyllde
kraven, fjädern hade ytterdiameter 16mm och innerdiameter 8mm samt gav en fjäderkraft på 568N
vid önskad komprimerad längd. Fjäderns ytterdiameter innebar dock att avståndet mellan
genomföringsskruvarna blev för litet. Därför var det nödvändigt att ändra hålbilden på
genomföringsplattan, den nya hålbilden innebar att hålen för genomföringsskruvarna flyttades isär
ca 2mm.

Illustration 23: Slutgiltig konstruktion av koncept 6
Eftersom det inte fanns någon anledning att låta de båda kopparbläcken anslutas separat så sattes de
ihop med en plastisolator mellan, bläcken hålls sedan ihop med en krympslang precis som de andra
koncepten samt Card Edge-kontakten.
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För att underlätta momentet där kopparbläcken skjuts in och ut konstruerades genomföringsskruven
och den övre brickan om. Observera att brickan har ett genomgående hål i mitten. Båda delarna har
identiska svepta ytor, se illustration 24. När brickan har positionen som visas i illustration 24 så
kommer fjädern göra att ytorna ligger nästan dikt an mot varandra vilket innebär att hela fjäderns
kraft trycks via brickan mot kopparbläcket som i sin tur pressas mot kragen på
genomföringsskruven. När kontakten ska lossas så används en fast nyckel till att vrida brickan ett
kvarts varv åt valfritt håll. I den positionen kommer de svepta ytornas toppar vara i samma läge. Då
pressas brickan upp och fjädern komprimeras, då erhålls ett större avstånd mellan brickan och
kragen än vad kopparbläcket är tjockt och det kan sättas i eller ur utan ansträngning. Konstruktionen
gör att kontakten kan anslutas eller tas bort med endast ett kvarts varvs vridning av brickan.

Illustration 24: 1 Närbild på de svepta ytorna på kontakten
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6.5 Koncept 7, Första alternativen
Utvecklingen av koncept 7 gick liksom föregående koncept relativt smärtfritt. För att slippa ha en
lös bricka under muttern som var tvungen att lyftas upp varje gång kontakten skulle anslutas så
valdes en mutter med fläns. Dock så har flänsen på flänsmuttrar större diameter än en
standrardbricka till en M5-skruv. Den flänsmutter med minsta diameter på flänsen som hittades var
10mm vilket innebar att hålbilden i genomföringsplattan var för tät. Därför fick samma hålbild på
genomföringsplattan som för koncept 6 användas.
Det första alternativet på koncept 7 hade en plastisolator i mitten med spår för de båda
kopparbläcken. Syftet var att hålla ihop bläcken så att rätt position garanterades. Se illustration 25.
Detta övergavs då krympslangen som sätts på efter fastlödning av kablaget bedömdes ge fullgod
fixering.

Illustration 25: Första varianten av
koncept 7
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6.6 Slutgiltig konstruktion av koncept 7
Som illustration 26 visar så byttes isolatorn mot en platt plastbit utan spår på sidorna.
Konstruktionen gör det dessutom omöjligt att felvända kontakten, som illustration 26 visar så har
den ena av genomföringsskruvarna fått en lite bredare del ovanför kragen. Denna del har större
diameter än det lilla hålet i det högra bläcket, vilket gör det omöjligt att skjuta kontakten i läge om
den är felvänd.

Illustration 26: Slutgiltig konstruktion av koncept 7
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6.7 Koncept 10, Första alternativen
Liksom för de två föregående koncepten så fastställdes koncept 10s konstruktion tidigt, det enda
som ändrades var vissa mått för att få kontakten att fungera som önskat. Därför finns det inte några
alternativa konstruktionslösningar att redovisa här.

6.8 Slutgiltig konstruktion av koncept 10
Illustration 27 visar hur kontakten är uppbyggd. Längst till vänster sitter bara underdelen av
kontakten monterad, i mitten så sitter den övre kontaktdelen ansluten och till höger så är hylsan
påskruvad. Hylsan trycker på den övre kontaktdelens klackar och pressar då ned kontaktdelen så att
kopparbläcken kommer i kontakt. Innerdiametern på hylsan är tilltagen så att kablage och
krympslang ska få plats utan att hylsans rörelse ska kunna hindras. Kablaget löds fast på de
uppstickande plana delarna av kopparbläcken som sticker upp längst till höger. Underdelen av
kontakten är i PVDF medan isolatorn mellan kopparbläcken på den övre kontaktdelen är
Epoxyglaslaminat.G10.

Illustration 27: Bilden visar den färdiga konstruktionen för koncept 10
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Illustration 28 nedan visar kontakten i genomskärning, där kan man tydligt se kontaktytan mellan
blocken samt hur hylsan trycker på den övre kontaktdelens klackar. Klackarna, samt spåren för
klackarna har olika längd. Detta gör det omöjligt att sätta i kontakten om den är vänd åt fel håll.

Illustration 28: Kontakten i genomskärning
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7 Utvärdering av koncepten
När de fyra koncepten ansågs färdigkonstruerade i Autodesk Inventor så hölls en presentation av de
utvecklade kontakterna för Scandinovas R&D-avdelning

7.1 Design review 2
Mötet börjades med att gå igenom de utvecklade koncepten, för att på ett enklare sätt kunna visa
konstruktionerna på kontakterna så användes Autodesk Inventor på storbildsprojektor. Därefter
diskuterades de olika konceptens för och nackdelar. Mycket av tiden gick åt att diskutera
kontakternas funktion, alltså om koncepten skulle fungera som det är tänkt. Detta är särskilt viktigt
för Scandinova eftersom nästa steg för deras del är att göra prototyper på de särskilt lovande
koncepten. Mötet avslutades med att sammanfatta åsikterna om vad Scandinova tyckte om
koncepten.

7.2 Koncept 10
Detta konceptet verkade initialt vara ett av de mest lovande, men när detaljkonstruktionen var gjord
så visade det sig ha flera brister. Se illustration 29 för bild.

Illustration 29: Koncept 10

Sammanfattning
Om kontakten fungerar precis som det är tänkt så är det en mycket bra kontakt. Mycket kontaktyta,
kontakten sitter säkert fast, lätt att skydda ledande delar, enkel och snabb att montera utan verktyg.
Däremot så finns det flera saker som kan gå fel med kontakten. Den övre kontaktdelen kan kila fast
sig och blir då svår att få ur, om detta skulle kunna hända så faller den viktigaste fördelen med
kontakten, nämligen att den är enkel att ansluta. En annan olöst fråga är att kontakttrycket
misstänkts bli lågt, detta beror på den relativt lilla vinkeln på fasningen som kontaktytorna har. Det
finns misstankar om att den mesta kraften från hylsan kommer riktas rakt nedåt istället för vinkelrät

mot kontaktytan. Till sist så finns oro över att plastmaterialet sväller eller ger vika när kontakten blir
varm. Väggarna som stödjer de undre kopparbläcken skulle ge vika en halv millimeter så skulle
nästan allt kontakttryck försvinna. Med detta sagt så beslutades på mötet att detta koncept inte
skulle vidareutvecklas.

7.3 Koncept 5
Sammanfattning
Denna kontakt har flera fördelar, snabb och enkel anslutning utan verktyg, lätt initial montering,
kontakterna är smala och det finns inga hinder för Scandinova att i framtiden flytta kontakterna
närmare varandra. Den främre delen har dock något komplicerad geometri men anses vara fullt
möjlig att fräsa. Det bakre stödet kommer vara strömförande under körning av modulatorn, det
bästa sättet att lösa detta borde vara att montera en skyddsplåt likt den på den nuvarande kontakten.

Illustration 30: Koncept 5
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7.4 Koncept 6
Sammanfattning
Koncept 6 verkade inte så lovande till en början eftersom det inte var så enkelt att ansluta
kontakten, som ju är ett av de viktigaste kriterierna. Men då detta löste sig så blev konceptet mycket
mer lovande. Om kontakten fungerar som den ska så går den snabbt och lätt att ansluta. Det kan
dock finnas risk för att friktionen mellan de svepta ytorna gör att det blir mycket trögt att vrida
brickan så att den höjs. Det är också något trångt mellan kontakterna, detta kan dock lösas med en
smalare ledare. Se illustration 31 för bild.

Illustration 31: Koncept 6
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7.5 Koncept 7
Sammanfattning
Den enkla konstruktionen gör att konceptet blir billigt, förmodligen avsevärt billigare än den
nuvarande kontakten. Den är relativt enkel att lossa genom att lossa något varv på muttern med en
fast nyckel. Muttern gör också att kontakttrycket blir större än för de andra kontakterna. Dock så
fanns misstankar om att kontaktarean mellan bläck och genomföringsskruven var liten, den mättes
därför och visade sig vara drygt 1cm2 vilket är mer än dubbelt så mycket som för den nuvarande
kontakten. Kontakterna har gott om plats i sidled vilket kan underlätta för Scandinova om de i
framtiden vill flytta ihop kontakterna. Se illustration 32 för bild.

Illustration 32: Koncept 7

7.6 Beslut
Scandinova Systems AB ansåg att koncept 5, 6 och 7 var intressanta att vidareutveckla. Det ansågs
att en vidareutveckling inte kunde ske utan att ta fram prototyper på de valda koncepten. Nästa steg
skulle bli att ta fram ritningar och skicka ut kostnadsförfrågningar till Scandinovas
underleverantörer.
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9 Diskussion och slutsatser
I slutet av utvecklingsarbetet fanns tre koncept kvar som alla verkar kunna erbjuda bättre funktion
än Scandinovas nuvarande kontakt. Dessvärre fanns flera osäkerheter kvar för koncept 5&6,
osäkerheter som inte kan undersökas utan att göra prototyper av koncepten. Och då dessa två
koncept med största säkerhet blir mycket dyrare än det 7e konceptet så verkar koncept 7 vara det
bästa alternativet. När det gäller pris, kontakttryck och hållbarhet så verkar Koncept 7 överlägsen
den nuvarande Card Edge-kontakten. Samt bättre än koncept 5&6 när det gäller pris och
kontakttryck.
Då de utvecklade koncepten är fullt båkåtkompatibla med nuvarande anslutningar i tanken behöver
inget ändras i Scandinovas nuvarande modulatorer för att införa den nya kontakten. En ytterliggare
fördel med koncept 7 är att kontakten är så smal att det är möjligt att sätta kontakterna närmare
varandra, detta är fördelaktigt för Scandinova då det är ont om plats på tanklocket i många av deras
modulatorer. Vidare så visade det sig att den mista kontaktarean i kontakten blev mer än dubbelt så
stor än för den nuvarande kontakten. Det i kombination med att kontakttrycket blir avsevärt högre,
minskar risken för överhettning eller glapp i kontakterna.
Då det vid prototyptillverkning bara behöver tillverkas en uppsättning om 6 kontakter så kan det
vara intressant att göra prototyper på koncept 5&6 också. Detta innebär ingen betydande kostnad
för företaget och det kan definitivt löna sig om det visar sig att dessa koncept skulle vara bättre i
slutändan.
Koncept 5 verkar vara det nästa bästa alternativet, fördelar som att helt slippa verktyg och att bara
behöva dra åt på en sida väger tungt. Konceptet har dessutom samma fördel som koncept 7 när det
gäller bredden, då det är möjligt att placera kontakterna närmare varandra. Kontakten blir också lätt
att skydda vid körning av modulatorn då det bara behöver placeras en plåt på baksidan för att
förhindra kontakt med högspänning. Att göra samma lösning för koncept 7 är fullt möjlig men
innebär att plåten sitter i vägen om man vill lossa kontakterna., alltså måste plåten lossas först.
Nästa steg för Scandinova blir att låta tillverka prototyper på en eller flera av de kvarvarande
koncepten. När detta är gjort bör man utvärdera och testa prototyperna inom områdena: montering,
anslutning, hållbarhet, värmeutveckling, isolation, induktans och resistans. Detta måste göras för att
avgöra om/vilka ändringar som behöver göras för att få en slutgiltig kontakt eller ytterliggare
prototyper.
Eftersom examensarbetet var avgränsat till att ta fram en ny kontakt som ansluts på tanken har
ingen hänsyn tagits till övriga placeringar av kontakterna. Om Scandinova i framtiden även vill byta
ut kontakterna med andra placeringar så bör även hänsyn tas till detta vid utveckling av fler
prototyper.
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Enkät
Syftet med denna enkät är att samla in synpunkter, önskemål, idéer och inspiration som kommer
användas för att utveckla en ny högspänningskontakt åt Scandinova Systems AB.
För att intervjuerna ska ge största möjliga mängd information och bredd så kommer enkäten delas
ut till personal som har olika arbetsuppgifter på Scandinova Systems AB. Sista inlämningsdag för
enkäten är torsdag 7/4-10. Stort tack till alla deltagare!
Intervjuperson:

........................................................

Arbetsuppgift/befattning:

........................................................

Brister hos kontakten
-Vad har den nuvarande kontakten för brister:
• Funktionsmässigt? När modulatorn körs
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
•

Användningsmässigt? När kontakten ansluts/tas bort från modulatorn

……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
•

Ur monteringssynpunkt? När kontaktens delar monteras ihop

……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
•

Prismässigt?

……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......

Fördelar med kontakten

Vad har den nuvarande kontakten för fördelar:
• Funktionsmässigt? När modulatorn körs
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
•

Användningsmässigt? När kontakten ansluts/tas bort från modulatorn

……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
•

Ur monteringssynpunkt? När kontaktens delar monteras ihop

……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
•

Prismässigt?

……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......

Önskemål på ny kontakt
Önskemål på ny kontakt gällande:

•

Funktioner?

……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
•

Montering? När kontaktens delar monteras ihop

……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
•

Användning? När kontakten ansluts/tas bort från modulatorn

……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
•

Material?

……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......

Idéer/förslag på ny utformning/konstruktion av kontakt
……………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
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Inledning
Nedan visas ett exempel på hur kraven kommer att presenteras. Första kolumnen visar numret på
kravet. Andra kolumnen visar kravtexten för krav X och sista kolumnen anger prioriteten på krav X
dvs om det är ett Skall-krav eller Bör-Krav. Ett Skall-Krav ska uppfyllas av den färdiga produkten
och ett Bör-Krav är önskvärt att uppfylla i mån av tid.
Krav nr X

Kravtext för krav nr X

Prioritet

Parter
Projektet görs i form av ett exjobb av Emil Sjökvist som studerar på Maskintekniska programmet
vid Uppsala Universitet. Projektet görs för företaget Scandinova Systems AB, med kontaktperson
Ola Robberts som också är Handledare. Kontaktpersoner på Uppsala Universitet är Lars Degerman
och Claes Aldman som är Ämnesgranskare respektive Examinator.

Syfte och Mål
Syftet med projektet är att på ett ingenjörsmässigt vis utveckla nya lösningar på
högspänningskontakter. De olika lösningarna ska utvärderas utifrån monterings- och serviceaspekter
liksom induktans i ledningen, robusthet, kostnad och tillförlitlighet.
Målet är att utveckla en ny typ av kontakt som bedöms fungera bättre än dagens samt att göra
ritningsunderlag på den. Ritningsunderlaget skall tas fram i 3dCAD-programmet Autodesk
Inventor.
Användning
Vid lyckat resultat i projektet kommer den nya kontakten användas av Scandinova Systems AB för
tillverkning och montering i deras Högspänningsmodulatorer.
Bakgrundsinformation
Scandinova Systems AB (www.sc-nova.com) bygger pulsgeneratorer som är baserade på
halvledarteknik. Pulsgeneratorn som också kallas modulator genererar spänningspulser med hög
spänning. Mellan olika enheter i modulatorn finns högspänningskablar som snabbt och enkelt ska
kunna anslutas till sina kontakter. Idag används en 2-polig "card edge"-kontakt på ena sidan och
andra sidan ett kretskort med tenn över kontaktytan och lödd kabel. Problemet med kontakten är att
temperaturen kan bli för hög pga dålig kontakt som kan uppstå med tiden. Varken höga
temperaturer eller dålig kontakt är önskvärda.

Översikt av Modulatorn
Modulatorn består av flera olika enheter som är kopplade både i serie och parallellt beroende på
funktion, flera av enheterna ansluts med den nuvarande Card edge-kontakten. I beskrivningen och
kraven nedan anges de högsta möjliga värdena för ström, spänning och effekt då kontakterna måste
klara de högsta möjliga påfrestningarna.

Enkel beskrivning av modulatorn
DCPS
Direct Current Power Supply, tar emot 3-fas AC (Alternate Current) ström med 400V spänning
ifrån nätet och gör om den med en omställare till DC (Direct Current) 1400V.
HPSU
High Power Supply Unit, innehåller kondensatorer som laddas av DCPS. När HPSUn får en signal
från styrenheten så frigörs den lagrade strömmen i en kort puls med spänningen 1400V och
strömmen 2000A.
Pulstransformator
Tar emot strömpulserna från HPSU-enheterna och transformerar upp den till önskad spänning, upp
till 400KV för att sedan skicka vidare strömmen till lasten.

Ca
rde
dg
e

Last
Lasten är i form av en klystron som använder DC-strömmen till att förstärka mikrovågor.

DCPS
1KV DC
HPSU

Cardedge

Oljetank
Cardedge
Klystron

Kontakt
Kontakten som ska utvecklas kommer att bestå av två delar, en som ska anslutas och fästas i tanken
eller HPSUn och en som ska anslutas och fästas i en kabel. Kontaktdelen som ansluts till tanken
benämns hädanefter kontaktdel A, kontaktdelen som ska anslutas till kabeln benämns kontaktdel B.
Om benämningen kontakten används så avses båda kontaktdelarna.

Begränsningar
•
•

Vid utveckling av kontakten behöver inte hänsyn tas till anslutning eller fästning i HPSUn.
Vid utveckling av kontakten behöver inte hänsyn tas till anslutning till Tuningkretsen i
tanken.

Krav Kontakt
Krav nr 1

Samtliga delar i kontakten ska vara gjorda av material som har ett
temperaturanvändningsområde mellan -40 till 120 grader Celsius

Krav nr 2
Krav nr 3
Krav nr 4

Ska-krav
Samtliga delar i kontakten skall vara gjorda av material som är resistent mot brand
Kontakten ska ha mindre eller samma elektriska resistans som nuvarande Card edgekontakt
Kontakten ska vara konstruerad på ett sätt som säkerställer samma eller lägre induktans
än den nuvarande kontakten

Krav nr 5
Krav nr 6
Krav nr 7
Krav nr 8
Krav nr 9

Krav nr 10
Krav nr 11
Krav nr 12
Krav nr 13
Krav nr 14
Krav nr 15
Krav nr 16

Ska-krav

Ska-Krav
Ska-krav
Ska-krav

Samtliga delar i kontakten ska vara gjorda av material som är oljebeständiga
Kontakten ska ha en längd på maximalt 88mm
Kontakten ska klara pulsspänningar upp till 1400V
Kontakten ska klara pulsströmmar á 1-15us upp till 2000A (Avg. 54A)
Kontakten ska vara utformad så att det är möjligt att montera bort tanken utan att behöva
koppla ur kontakterna från HPSU-enheterna (127mm mellan tank och baksida på HPSUenheterna)
Kontakten ska ha en kontaktyta på minimalt 36mm2 per pol
Kontakten ska säkerställa god isolation mellan polerna
Kontakten ska vara utformad så att det går att montera av och på kontaktdel B från
kontaktdel A utan verktyg
Kontakten ska vara utformad så att det inte går att montera ihop kontaktdelarna på fel
håll, dvs neg-pol mot ground-pol
Om ovanstående krav ej uppfylls ska korrekt montering säkerställas med färg eller text
kodning
Kontaktens delar ska inte vara dyrare än nuvarande kontakts delar (Nuvarande kontakts
3 huvuddelar kostar 121kr)
Montering/demontering ska inte innebära lösa delar (skruvar, brickor m.m.)

Bör-krav
Ska-krav
Ska-krav
Bör-krav

Ska-krav
Ska-krav
Bör-krav
Bör-krav
Ska-krav
Bör-krav
Bör-krav

Krav kontaktdel A
Krav nr 1
Krav nr 2

Krav nr 3
Krav nr 4
Krav nr 5

Efter montering av Kontaktdel A ska tanken vara tät
Kontaktdel A ska kunna monteras med och på nuvarande genomföringsplatta och
dess mässingsskruvar (Avstånd mellan skruvarna: 19,583mm)
Lösningen på kontaktdel A ska ha ett ytteravstånd mellan ledarna på maximalt
3.5mm
Kontaktdel A ska ha en bredd på maximalt 31,75mm
Kontaktdel A ska ha ett djup på maximalt 31,75mm

Ska-krav
Bör-krav

Ska-Krav
Ska-krav
Ska-krav

Krav kontaktdel B
Krav nr 1
Krav nr 2
Krav nr 3
Krav nr 4

Kontaktdel B ska ha en bredd på maximalt 31,75mm
Kontaktdel B ska ha ett djup på maximalt 31,75mm
Kontaktdel B ska vara konstruerad så att fästytan mot kabeln erbjuder god
kontakt, kontaktytan ska vara minst 36mm2 per pol
Lösningen på kontaktdel B ska ha ett ytteravstånd mellan ledarna på maximalt
3.5mm

Ska-krav
Ska-krav
Ska-krav
Ska-krav

