
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konceptuell design för elverk drivet 
av kroppsenergi 

- Avsett för bruk i en fältmässig miljö 

Conceptual design of generating 
set driven by muscle power 

- Intended for use in a field-rate 
environment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete inom huvudområdet maskiteknik 
Grundnivå 22,5 Högskolepoäng 
Hösttermin 2010 - Vårtermin 2011 
 
David Elofsson 
 
Handledare: Alexander Eklind 
Examinator: Anders Biel 
 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

Sammanfattning 

På uppdrag av Vätterbygdens Rehabcenter och Högskolan i Skövde har en konceptuell design tagits fram 

för ett elverk som drivs av kroppsenergi och är avsett för bruk i fältmässig miljö. Ett koncept har genere-

rats, valts och utvecklats, varpå dimensionerande beräkningar och materialval för vitala detaljer har 

skett. Som hjälpmedel för dessa beräkningar har CAD-mjukvaran Pro/Engineer Wildfire 5.0 och dess 

applikation Mechanica Structure använts. Andra verktyg har varit användarstudie, framtagande av mål-

specifikationer, Black Box, morfologisk tabell, Pughs konceptvalsmatris och viktad konceptvalsmatris. 

Elverket är tänkt att användas i samband med biståndsinsatser i katastrofområden där kontakten med 

elnätet är bruten och fossila bränslen ej finns att tillgå. I sådana situationer kan elverket vara ett gott 

komplement till solceller och små vindkraftverk då elektricitetsgenereringen annars blir beroende av 

goda sol- och vindförhållanden. 

Elverkets funktionsprincip liknar den hos träningsredskapet roddmaskin. Användaren utför en växlande 

dragande rörelse, fastspänd på en rörlig sits och hållandes ett handtag. En spiralfjäder underlättar åter-

gången till ursprungsläget. Rörelsen upprepas ca 25 gånger per minut. Från handtaget löper en vajer till 

en rulle, vilken är monterad på en drivaxel. Drivaxeln ansluter till en planetväxellåda med ett frihjul som 

mellansteg. Planetväxellådan växlar upp den genomsnittliga varvfrekvensen 25 gånger, från 60 rotatio-

ner per minut till 1500 rotationer per minut, och ett svänghjul tillser att varvfrekvensvariationen är ac-

ceptabel. En synkrongenerator med fyra poler drivs av momentet och ström genereras, vilken i sin tur 

frekvensomriktas till 50 Hz.  

Enligt J. Carlstedts bok "Tester för idrottare" från 1995 finns en gräns för arbetsbelastning vars över-

skridande medför en kraftig acceleration av ökningen av blodets mjölksyrehalt, med snabb utmattning 

som följd. Denna gräns kallas för mjölksyratröskeln och är belägen där individens syreupptag når 70-90 

% av det maximala (VO2max) beroende på träningsgrad. Studien ”Stroke Power Consistency and 2000 m 

rowing performance in varsity rowers”, utförd 2007 av Shimoda et al., redovisar en syreupptagningsför-

måga om VO2max = 4,1 ± 0,4 l/min hos universitetsrorsmän i 20 årsåldern, vilken utnyttjas till fullo vid 

arbetsbelastningar överskridandes 300 W. Då 200 W är den arbetsbelastning som enligt studien motsva-

rar 70 % av VO2max har detta bedömts vara den uthålliga effekt en användare av elverket kan förväntas 

leverera. 

En passande diameter har bestämts för den kraftöverförande vajern, tillsammans med dimensionerna för 

den rulle denna skall upplindas på. Beräkningar har också gjorts angående vilka kuggtal som hos planet-

växellådans kugghjul är lämpliga, samt vilket tröghetsmoment svänghjulet bör ha. Ett specifikt sfäriskt 

kullager med klämhylsa, SKF 1206 EKTN9, har valts för lagring av elverkets drivaxel.  

Vidare har konstruktionsmaterial och dimensioner bestämts för rulle, svänghjul, fotstöd och bärande 

struktur samt delar av sitsen, baserat på underlag från analyser i Mechanica Structure. Slutligen har två 

bilder som visar elverkets komponenter och ett förslag för dess utseende renderats. 

Med en generator som vid 200 W belastning har verkningsgraden η = 0,86 och en växellåda med verk-

ningsgrad η = 0,94 återstår 160 W av användarens förväntade effekt innan ännu okända friktionsförlus-

ter dragits av. Elverket kan därför inte konkurrera med bensin- och dieseldrivna elverk vad gäller produ-

cerad effekt. Den största konkurrensfördelen är istället att elektricitet kan produceras oavsett tid på dyg-

net, väderförhållande eller tillgång till bränsle, så länge tillräcklig arbetskraft finns att tillgå. 

Åtskilligt arbete återstår innan en prototyp av elverket kan börja tillverkas. Det rekommenderas att de 

från användarstudien framtagna kundkraven och satta målspecifikationerna också nyttjas vid eventuellt 

fortsatt arbete. 



 

 



 

 

Summary 

A conceptual design for a generating set, driven by muscle power and intended for use in a field-rate 

environment, has been developed at the request of the rehabilitation-center of Vätterbygden and Univer-

sity of Skövde. A concept has been generated and chosen, and dimensioning calculations and choice of 

materials for vital parts has been performed, partly using the CAD-software Pro/Engineer Wildfire 5.0 

and its application Mechanica Structure. Other tools used in the process include identification of custom-

er needs, generation of target specifications, Black box, Morphological tables, Pugh’s matrix for choice 

of concepts and weighted matrix for choice of concepts. 

The generating set's purpose is to be used in emergency relief activities when the local power grid is 

down and there are no fossil fuels at hand. In such situations the generating set may be seen as a power-

ful compliment to solar and wind power, since it makes the power supply independent of wind and solar 

conditions. 

The operating principle of the generating set is partly that of a rowing ergometer. The user applies an 

alternating pull, belted to a mobile seat and holding a handle-bar. The users return to start position is 

eased by a spiral spring. This motion is repeated about 25 times each minute. A steel wire rope runs from 

the handle to a reel which in turn is mounted on a driveshaft. The driveshaft is through a free-wheel con-

nected to a planetary gearbox, shifting the average rotational speed from 60 rotations per minute to 

1500. A flywheel decreases the variation in rotational speed, before a synchronous generator with four 

poles is driven by the remaining torque. The frequency of the generated power is lastly adjusted to 50 Hz 

using a frequency converter.  

According to the 1995 J. Carlstedt book "Tester för idrottare", the lactic acid threshold limits the work-

load a person can endure without rapid fatigue. This limit is exceeded when the oxygen absorption of the 

individual hits 70-90 % of capacity (VO2max), depending on the level of fitness. The study ”Stroke Power 

Consistency and 2000 m rowing performance in varsity rowers”, conducted by Shimoda et al. in 2007, 

concludes that varsity rowers can achieve a maximum oxygen absorption of VO2max = 4,1 ± 0,4 l/min at a 

rowing workload of 300 Watts. Based on the workload in this study corresponding to 70 % of VO2max 

being 200 Watts, this magnitude of power was judged as the endurable workload a user of the generating 

set could be expected to supply. 

The required diameter of the steel wire rope and dimensions for the wire reel has been settled. The ap-

propriate number of teeth for the planetary gearbox’s cog-wheels has been calculated, as well as the 

moment of inertia for the flywheel. A specific self-aligning ball-bearing with an adapter sleeve, SKF 1206 

EKTN9, has been chosen for use at the driveshaft of the generating set. Furthermore, materials and di-

mensions have been determined for the wire reel, the flywheel, footrests, load-bearing structure and parts 

of the seat through the use of analyses in Mechanica Structure. Lastly, two images showing the function 

and parts of the generating set have been rendered. 

With a degree of efficiency when operating at a 200 W workload of η = 0.86 for the generator and η = 

0.94 for the planetary gearbox, 160 W remains before any currently unknown frictional losses has been 

subtracted. Hence, this generating set is unable to compete with generating sets driven by diesel and 

gasoline in regard of capacity. The main advantage of the generating set is instead the ability to generate 

power regardless of time of day, weather-conditions or fuel-access, as long as there’s an individual 

available for powering it. 

The development of the generating set is still very much a work in progress. It is recommended that the 

identified customer needs and set target specifications are continuously regarded during possible pro-

ceeded development. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den teknik som idag används i Sverige för att sprida elektricitet till bostäder och lokaler började utveck-

las i mitten av 1880-talet. Det fanns då många förbättringsbehov som idag fyllts av elektriskt drivna 

hjälpmedel: Ljus och värme tillhandahölls av fotogenlampor, järnspisar och kakelugnar. Tvätt fick kokas 

i stora järngrytor och omständigheten begränsade tillfällena till ett fåtal gånger per år. Mat förvarades i 

kalla skafferier och källare, konserverat eller kylförvarat med is, och för att hålla rent i stora lokaler an-

vändes sopmaskiner med handdriven luftpump (Lund 1988). Över hundra år har gått och idag är Sveriges 

befolkning vana vid en bekvämlighet som fordrar tillgång till elektricitet. Ljus, mat, värme, vatten och 

hygien är exempel på behov som kan bli svåra att klara i händelse av ett strömavbrott (Energimyndighe-

ten 2011), något som i fredstid kan orsakas av extremt väder, tekniska fel och effektbrist (Krisinformation 

2010). 

I krigs- eller katastrofdrabbade områden är såväl orsakerna till strömavbrott som dess effekter annorlun-

da. I krig kan det vara en medveten handling att slå ut elnätet då en invaderande styrka kan vinna taktiska 

fördelar därigenom; bristen på elektricitet demoraliserar motståndaren och gör det i längden svårt att 

upprätthålla samband (Försvarsmakten 2001). De strömavbrott som följer riskerar att bli mycket långva-

riga: i Irak var elektricitet endast tillgänglig ett par timmar om dygnet 2010, sju år efter att Irakkriget 

började 2003 (McGeough 2010). Jordbävningar, översvämningar och stormar orsakar stora materiella 

skador, som också drabbar elnätet. I Sverige tog det 45 dygn innan alla bostäder återfick ström efter stor-

men Gudrun 2005 (Energimyndigheten 2010). Vattentillförsel och belysning i sjukvårdssalar brukar ses 

som de två viktigaste elkraftsbehoven (Davis, Lambert 2003), och för att så snart som möjligt åter kunna 

tillgodose dem krävs att elektricitet genereras på plats. Det finns idag tre huvudsakliga produktgrupper 

som löser uppgiften: elverk, mobila vindkraftverk och solcellspaneler (Davis, Lambert 2003). 

I ett elverk genereras elektricitet genom att en motor förser en generator med rörelseenergi (Davis, Lam-

bert 2003). Generatorn omvandlar sedan rörelseenergin till elektricitet genom induktion, vilket kan för-

klaras på följande vis:  

När en icke strömförande ledare förflyttas genom ett magnetfält utsätts laddningarna i ledaren för en 

kraft. Kraftens riktning är vinkelrät mot förflyttningen. Om förflyttningen dessutom sker vinkelrätt mot 

magnetfältet gäller ekvation 1. 

QvBF   (1) 

Q är laddningens storlek, v hastigheten, B magnetfältets styrka och F kraften de laddade partiklarna i 

ledaren utsätts för. Eftersom elektronerna i ett ledande material är lättrörliga börjar de strömma i kraftens 

riktning. Den resulterande spänningens storlek U beror på ledarens rörelsehastighet, magnetfältets styrka 

och ledarens längd l enligt ekvation 2 (Areskoug 2006). 

vBlU   (2) 

Generatorer utnyttjar induktionen genom att låta ett magnetfält rotera kring en sluten elektrisk slinga. Den 

elektriska slingan består av många varv ledarmaterial lindat kring en spole. Spolen och ledarmaterialet 

kallas för stator. Den del i vilken magneterna som genererar magnetfältet finns kallas för rotor (Davis, 

Lambert 2003). Under varje varv rotorn gör förändras vinkeln mellan ledare och magnetfält. Detta leder 

till att elektronerna byter färdriktning i ledaren två gånger per varv, varför generatorer genererar växel-

ström. En ensam stator ger enfas växelström medan tre olika statorer jämt fördelade kring rotorn ger tre-

fas växelström. Växelströmmens frekvens f beror på varvfrekvensen generatorn drivs med n och antalet 

magnetiska poler i rotorn p (dubbelt så många som antalet magneter). Sambandet beskrivs av ekvation 3 

(Davis, Lambert 2003). 

120

np
f   (3) 

Den varvfrekvens för vilken frekvensen hos den genererade strömmen är densamma som den hos det 

lokala elnätet kallas för den synkrona varvfrekvensen. Generatorer där magnetfältet i rotorn antingen 

genereras av permanentmagneter (Danish Wind Industry Association 2003b) eller elektromagneter som 
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matas med likström (Davis, Lambert 2003) kallas med ett samlingsnamn för synkrongeneratorer eftersom 

de kan drivas med den synkrona varvfrekvensen (Danish Wind Industry Association 2003b). Generatorer 

där elektromagneterna matas med växelström från elnätet, eller med den ström generatorn själv genererar 

måste drivas snabbare än den synkrona varvfrekvensen. Detta beror på att magnetfältet redan från början 

roterar synkront på grund av nätfrekvensen. Sådana generatorer kallas asynkrongeneratorer (Danish Wind 

Industry Association 2003a).  

Elverkens historia börjar med upptäckten av att en elektrisk ström genererar ett magnetfält, vilken gjordes 

av H C Örsted 1820. Detta ledde i sin tur till att M Faraday år 1831 kunde påvisa induktionens existens. 

1832 presenterade H Pixii den första elgeneratorn. Den var handdriven och levererade växelström (Lund 

1988). 1882 presenterades de första elverken för allmänheten. Detta skedde i New Yorks dåvarande fi-

nansdistrikt Pearl Street där en ångmaskin var kopplad till en dynamo, en generator som genererar pulse-

rande likström genom att spänningsriktningen skiftas periodiskt. Elverket användes för att generera ström 

åt elektrisk belysning, och huvudmannen bakom projektet var T A Edison, som insett att bristen på ett 

praktiskt och effektivt sätt att generera och distribuera elektricitet stod i vägen för glödlampsförsäljningen 

(Edison Electric Institute 2012). Idag används elverk med bensin- eller dieselmotorer som reservkraft åt 

exempelvis större sjukhus och andra viktiga samhällsfunktioner (Krisinformation 2011) samt som primär 

strömkälla vid fältarbeten och katastrofinsatser (Davis, Lambert 2003).  

De elverk som används i fält kan generellt sett delas in i två kategorier. Den första innefattar mindre el-

verk med encylindriga diesel- eller bensinmotorer. De används främst för att generera ström till nödbe-

lysning och är ofta bärbara. Den andra kategorin innefattar större elverk drivna av en- eller flercylindriga 

dieselmotorer vars främsta användningsområde är drift av olika slags vattenpumpar. På grund av sin stor-

lek är de ofta monterade på medar för att underlätta förflyttning (Davis, Lambert 2003). 

När kapaciteten hos två olika elverk jämförs används oftast den skenbara effekten som måttstock. Den 

skenbara effekten S hos en växelströmskrets mäts i enheten voltampere (VA) och bestäms enligt ekvation 

4, 

UIS   (4) 

där U och I är spänningens respektive strömmens effektivvärden. De elverk som hör till den mindre kate-

gorin levererar enfas växelström med skenbar effekt på upp till fem kVA medan de större dieseldrivna 

elverken levererar trefas växelström med skenbar effekt på mellan två och 30 kVA. Vilket arbete elverken 

kan åstadkomma beror på den aktiva effekten, som är lägre och mäts i Watt. Den aktiva effekten beräknas 

för enfas växelströmskretsar genom att multiplicera den skenbara effekten med verkningsgradfaktorn, 

cosinusvärdet av fasvinkeln mellan spänning och ström. För trefas växelströmskretsar multipliceras först 

effektfaktorn med kvadratroten ur 3. En elmotors effektfaktor brukar ligga mellan 0,8 och 0,9. (Davis, 

Lambert 2003).  

En alternativ eller kompletterande strömkälla kan fås genom användandet av små vindkraftverk. I ett 

vindkraftverk är det istället vindens rörelseenergi som används för att driva generatorn, och elektricitets-

produktionen blir därför beroende av vindförhållandena. För en säkrare energitillgång kan vindkraftverket 

ladda ett batteripaket genom en laddningsregulator. Från batteripaketet kan sedan likström eller växel-

ström med en till tre faser dras vid behov. För växelström krävs dock att en frekvensomriktare används 

(Åkeson 2011), en anordning som är kapabel att både omvandla likström till växelström och växelström 

till likström (Wizelius 2003). 

Medeleffekten för den växelström ett vindkraftverk genererar mäts i Watt och varierar enligt ekvation 5. 

 pCAvP 3

2

1
  (5) 

där ρ är luftens densitet, A är den area vindkraftverkets rotor sveper och v är den ostörda vindens hastig-

het. Observera att vindens energi är proportionell mot vindhastigheten i kubik, vilket innebär att en för-

dubbling av vindhastigheten ökar medeleffekten åtta gånger. Detta medför också att två platser inte behö-

ver vara lika lämpliga för vindkraft även om medelvinden är den samma (Claesson 1990). 

Cp är vindkraftverkets effektkoefficient. Effektkoefficienten anger hur stor del av vindenergin det är teo-

retiskt möjligt för vindkraftverket att ta upp (Claesson 1990), vilket beror på vindkraftverkets aerodyna-

mik. Största möjliga effektkoefficient 0,59 uppnås om vinden bromsas till 2/3 v före rotorn, 1/3 v efter 
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rotorn och därefter återgår till sin ostörda hastighet (Wizelius 2003). η är vindkraftverkets mekaniska 

verkningsgrad (Claesson 1990). 

Vindkraftens historia är betydligt äldre än elverkens. Den första historiskt dokumenterade väderkvarnen 

byggdes 947 e. kr och fanns nära gränsen till Afghanistan. Den hade en vertikal drivaxel med lodräta 

rotorblad tillverkade av bastmattor. En byggnad skärmade av den halva av rotorn som roterade mot vin-

den vilket tillät rotorn att vrida kvarnstenarna. Till Sverige kom väderkvarnen först på 1300-talet, då i 

form av de så kallade "stubbamöllorna". En stubbamölla har en horisontal drivaxel och överför vridmo-

mentet till kvarnstenarna med hjälp av kugghjul. De fyra rotorbladen är byggda som spaljéer täckta med 

brädor eller segelduk, och effekten regleras genom att öka eller minska graden av täckning. För att rotorn 

skall kunna ställas in i vindriktningen är hela kvarnen monterad på en vridbar axel och har en lång stång 

på baksidan så att ett tillräckligt stort vridmoment kan uppnås. På grund av att godsägare och kyrka på 

1300-talet hade ensamrätt till vattendragen blev väderkvarnarna en stark konkurrent till vattenkraften 

gällande mekaniskt arbete, och de fortsatte vara så ända fram till 1800-talet då de började konkurreras ut 

av ångmaskinen. Istället var det vindpumparna som under 1800-talets senare hälft började användas på 

den amerikanska prärien som förde utvecklingen framåt. En vindpump består av en mångbladig rotor med 

liten diameter monterad på en stolpe eller ett fackverkstorn och pumpen drivs direkt av vindhjulets driv-

axel. Över en miljon vindpumpar är i drift än idag (Wizelius 2003). 

Det första elektrifierade vindkraftverket, där rotorns rörelseenergi användes för att driva en generator, 

byggdes 1892 av P. Cour. Vindkraftverket genererade likström och lagrade energin i ackumulatorer. På 

1930-talet introducerades vindkraftverken på marknaden. De hade då fått betydligt mer effektiva propel-

lerliknande rotorer. Städerna var redan elektrifierade, men på landsbygden behövdes en egen strömkälla 

för att radio och elektrisk belysning skulle kunna användas. Det första nätanslutna vindkraftverket togs i 

drift i Danmark 1957 och hade en märkeffekt på 200 kW (Wizelius 2003). 2011 nådde Sveriges totala 

installerade vindkraftseffekt 2,7 GW (Energimyndigheten 2012a). 

När vindkraftverk jämförs sinsemellan används märkeffekten, den effekt vindkraftverket kan generera vid 

bästa möjliga vindförhållanden. Märkeffekten begränsas av den maximala vindeffekt vindkraftverkets 

rotor kan fånga upp utan att behöva bromsas, vilket i sin tur avgörs av bland annat vindkraftverkets håll-

fasthet och generatorns kapacitet (Wizelius 2003). I Sverige är det tillåtet att utan byggtillstånd sätta upp 

verk med rotordiameter under tre meter och totalhöjd under 20 meter. Sådana vindkraftverk har en märk-

effekt på mellan 0,5-4,5 kW (Åkesson 2003). Vid internationellt arbete måste användandet av vindkraft 

anpassas till den lokala lagstiftningen. 

Solceller, som är det tredje och sista alternativet, används lämpligast för drift av utrustning med låga 

effektkrav såsom radiokommunikationsutrustning eller kylskåp. På avlägsna platser kan de också konkur-

rera med elverken eftersom de inte kräver bränsle, underhåll och reservdelar. Då de genererar likström 

kan strömmen användas direkt för laddning av batterier medan växelströmsapplikationer kräver att en 

frekvensomriktare används (Davis, Lambert 2002).  

Den vanligaste solcellstypen består av en tunn kiselskiva med en plåt på baksidan och ett metallgaller på 

framsidan. Kisel är ett halvledarmaterial och har fyra elektroner i sitt yttersta elektronskal, så kallade 

valenselektroner. Ren kisel är ordnat i en kristallin struktur där vardera kiselatomen har en enkelbindning 

till de fyra närmsta. Genom att blanda in fosfor, som har fem valenselektroner, i plattans bakre skikt störs 

det kristallina mönstret då en elektron per fosforatom blir över och inte får någon bindning. På samma sätt 

blandas bor som har tre valenselektroner in i plattans främre skikt vilket leder till att det kristallina mönst-

ret här saknar en elektron för varje boratom. Nettoladdningen är noll tills de två kiselskikten förs samman. 

Då flyttar elektroner från solcellens bakre skikt över till dess främre skikt för att på så sätt fylla ut mönst-

ret. Det bakre skiktet, som förlorat elektroner, blir positivt laddat medan det främre skiktet blir negativt 

laddat och det uppstår en spänning mellan de bägge skikten (Areskoug 2006).  

Plåten på solcellens baksida har kontakt med gallret på solcellens framsida genom den inkopplade ström-

kretsen. Eftersom varje elektron initialt är bunden i det kristallina mönstret krävs att energi tillförs för att 

en ström skall uppstå. När en ljuspartikel, en foton, kolliderar med en elektron i solcellens framsida över-

förs dess rörelseenergi till elektronen. Den extra energin gör det möjligt för elektronen att bryta sig loss. 

Olika laddningars attraktionskraft får sedan den negativt laddade elektronen att strömma ut via framsi-

dans galler, genom kretsen och in via plåten till det positivt laddade bakre skiktet. Platsen som elektronen 

lämnat fylls snabbt av en av de andra närmsta, och platsen som denna i sin tur lämnat fylls av en annan 

elektron. Detta upprepas tills "hålet" i strukturen flyttats till solcellens baksida och ursprungsläget därmed 

återinfunnit sig. Strömmen av elektroner fortsätter så länge solcellen är belyst (Areskoug 2006).  
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Den första kiselbaserade solcellen upptäcktes av R. Ohl 1940 då han forskade på Bells Telefonlaboratori-

er i USA. Det kiselprov som ingick i experimentet hade under experimentets förberedelser preparerats 

med bor på en sida och fosfor på den andra och en parallellkopplad voltmeter gav ett stort utslag när Ohl 

av en slump lös på kiselprovet med en ficklampa. Upptäckten ledde till att företaget 1954 kunde bli först i 

världen med att presentera en effektiv solcell, 6 år efter uppfinnandet av transistorn. Tack vare rymdpro-

grammet gick den tekniska utvecklingen av solcellerna snabbt och 1958 skickades den första solcellen 

upp på satteliten Vanguard 1 där den drev en radiosändare. 1970-talets oljekris blev startskottet för ut-

vecklingen av den så kallade tunnfilmstekniken, där solcellen i ett tunt skikt klistras mot ett täckglas eller 

ett bärande underlag istället för att bestå av självbärande kiselbrickor. Fördelen är en betydligt lägre till-

verknings- och materialkostnad som öppnat upp för användandet av andra material än kisel. Tyvärr bildar 

kislet i tunnfilmssolceller en amorf, icke-kristallin struktur vilket ger dem en betydligt sämre verknings-

grad än kiselbrickssolceller. Såväl solceller av självbärande kiselbrickor som tunnfilmssolceller finns idag 

på marknaden och kompletterar varandra (Green 2002).  

Den effekt en solcell producerar beror på solinstrålningen, solcellens belysta area, vilken vinkel solcellen 

har relativt solens position och slutligen dess verkningsgrad (Areskoug 2006). Vid klart väder dagtid är 

solinstrålningen ca 1000 W/m
2
. Solcellens produktion är som störst då vinkeln relativt solen är densamma 

som den latitud solcellen är placerad på. Verkningsgraden påverkas av temperaturen och är som störst vid 

25 °C (Davis, Lambert 2002), då den för solceller med självbärande kiselbrickor är ca 13-15% och för 

tunnfilmssolceller är ca 7 % (Areskoug 2006). Enligt T. Svensson, universitetslektor och lärare på Hög-

skolan i Skövde, kan den dagliga medeleffekt en solcell producerar en solig dag approximeras genom att 

dess märkeffekt multipliceras med 2/π (Personlig kontakt, april 2009). Den i Sverige totala installerade 

solcellseffekten var 2011 ca 14 MW (Energimyndigheten 2012b). 

1.2 Problembeskrivning 

Diesel- eller bensindrivna generatorer kan dimensioneras för att klara stora laster eller för att vara små 

och mobila, men drivs av fossila bränslen. Solceller kan på platser med goda ljusförhållanden ge en kon-

tinuerlig elektricitetstillgång dagtid men genererar ingen ström under dygnets mörka timmar (Davis, 

Lambert 2002). Små vindkraftverk kan istället ge en kontinuerlig elektricitetstillgång dygnet runt så länge 

vindförhållandena är tillräckliga, men deras driftsättande kräver gott om tid och tekniskt kunnande 

(Claesson 1990). Skall ett vindkraftverk med asynkrongenerator användas och kontakten till elnätet är 

bruten krävs dessutom tillgång till någon annan form av strömkälla, exempelvis ett bilbatteri eller en liten 

bensingenerator (Danish Wind Industry Association 2003a).  

Elavbrott orsakade av stormar på avlägsna platser, eller jordbävningar som i tätbebyggt område skadar 

infrastrukturen mycket allvarligt är tänkbara scenarior i vilka bränsleförsörjning åt elverk blir problema-

tiskt. Alternativen solceller och små vindkraftverk må vara ett gott komplement till bränsledrivna elverk, 

men de kan inte ersätta dem helt eftersom elektricitetsproduktionen då blir beroende av goda ljus- och 

vindförhållanden. Detta skulle innebära att hjälparbetets effektivitet samt möjligheterna att bedriva akut 

sjukvård på plats riskeras, särskilt nattetid. Det finns därmed ett behov av ett ytterligare alternativ som 

kan komplettera de övriga. En metod i vilken användarens rörelseenergi används för att generera elektri-

citet, ett människodrivet elverk, skulle kunna vara ett sådant alternativ. 

Att omvandla mänsklig rörelseenergi till elektrisk energi är ingen ny idé. Den första generatorn som nå-

gonsin konstruerats var handdriven (Lund 1988). Intresset för forskningsområdet är dessutom stort då den 

globala uppvärmningen och begränsade tillgången på fossila bränslen uppmanar till försök att hitta nya, 

miljövänliga energikällor. Exempel på redan existerande tekniska lösningar är små pedaldrivna elverk av 

cykeltramp- eller stepmaskinsmodell, kapabla att leverera en uthållig genomsnittseffekt på 80 respektive 

40 Watt (Alternative Energy 2006a, b). Det finns dock utrymme för förbättringar. Enligt leg. sjukgymnast 

M. Johannesson ökar såväl den maximala som den uthålliga effekt en person kan prestera vid utförandet 

av en rörelse med mängden muskelmassa som aktiveras (Personlig kontakt, februari 2011). Ett elverk där 

rörelsen aktiverar flera, större muskelgrupper bör därmed tillåta användaren att producera en högre uthål-

lig genomsnittseffekt. Detta faktum skulle kunna utnyttjas vid utvecklandet av ett nytt människodrivet 

elverk med större kapacitet genom att låta användarens rörelsemönster likna den hos ett träningsredskap 

som aktiverar flera muskelgrupper. 



Institutionen för Teknik och Samhälle Konceptuell design av ett elverk drivet av kroppsenergi   

David Elofsson 5 10 maj 2013 

1.3 Mål 

Att utveckla ett koncept för ett människodrivet elverk som har en teoretisk potential till en uthållig ge-

nomsnittseffekt om minst 100 W och som kan användas i en fältmässig miljö. 

1.4 Syfte 

För personer som arbetar med exempelvis fältorienterade hjälpinsatser skulle ett människodrivet elverk 

garantera möjligheten att använda elektriska hjälpmedel med lägre effektkrav i arbetet. Metoden erbjuder 

tillgänglighet till elektricitet som endast kräver disponibel arbetskraft, vilket gör den till ett starkt kom-

plement till bränsledrivna elverk, solceller och små vindkraftverk. Syftet med att ta fram ett koncept för 

ett nytt människodrivet elverk är att skapa en grund för vidare utvecklingsarbete, påvisa metodens poten-

tial samt bidra till ökad kännedom om och konkurrenskraft hos människodrivna elverk i allmänhet. 

1.5 Metod 

Examensarbetet följer initialt den produktutvecklingsprocess K. Ulrich och S. Eppinger lär ut i boken 

Product design and Development (utgiven av McGraw Hill 2008), vilket också är det tillvägagångssätt 

det utbildas i vid Högskolan i Skövde. Processen inleds med att en marknadsmöjlighet identifieras. En 

uppdragsbeskrivning formuleras sedan där produkten och dess fördelar beskrivs kortfattat samtidigt som 

viktiga mål, primär och sekundär marknad, antaganden och avgränsningar samt intressenter listas. Pro-

cessen fortsätter med en utredning av eventuella kunders krav och förväntningar på produkten. Användare 

av redan existerande produkter som på något sätt är relaterade till marknadsmöjligheten intervjuas och 

kundkraven identifieras utifrån deras svar. Efter att kraven dokumenterats och dess viktighet bedömts 

subjektivt översätts de i möjligaste mån till mätbara tekniska specifikationer. Därefter studeras konkurre-

rande produkter och acceptabla och optimala värden för var och en av specifikationerna sätts. Dessa utgör 

sedan ett mål att sträva mot under den resterande delen av produktutvecklingen.  

Då produktspecifikationernas målvärden bestämts inleds konceptgenereringsfasen. Den uppgift produkten 

skall lösa definieras som en ensam Black box. Huvudfunktionen bryts sedan ned i delfunktioner tills vart 

och ett av delproblemen är hanterbart. Ibland är det nödvändigt att genomföra visa avgränsningar för att 

möjliggöra nedbrytningen. En morfologisk tabell framtas sedan där delproblemen är tabellens rubriker. 

Tekniska lösningar för vart och ett av delproblemen genereras genom Brainstorming eller andra kreativi-

tetstekniker och resultaten förs in i tabellen under respektive rubrik. Ett antal koncept genereras därefter 

genom kombination av tabellens olika dellösningar. Dessa koncept gallras mot kriterier relaterade till 

kundkraven med hjälp av Pughs konceptvalsmatris. De koncept som kvarstår förbättras och/eller kombi-

neras innan en viktad konceptvalsmatris används för att välja ett slutgiltigt koncept (Ulrich, Eppinger 

2008). 

Efter att ett koncept valts presenteras det med hjälp av en rendering i mjukvaran Pro/Engineer Wildfire 

5.0. Konstruktionsarbetet påbörjas därefter varvid dimensionerande beräkningar genomförs med avseende 

på funktion och hållfasthet. Pro/Engineer och dess beräkningsmodul Mechanica Structure nyttjas som 

hjälpmedel. Arbetet avslutas efter att detaljritningar genererats för ett antal ingående komponenter. 

1.6 Avgränsningar 

 Inga undersökningar gällande människors prestationsförmåga genomförs 

 Ingen fullskalig prototyp byggs. 

2 Genomförande 

Här följer redogörelser för samtliga skeenden vid framtagandet av det valda konceptet.  

2.1 Identifiering av marknadsmöjlighet 

Ett produktutvecklingsprojekt börjar i regel med att en marknadsmöjlighet identifieras. Möjligheten kan 

innebära introducerandet av en ny produkt eller produktplattform, förbättringar av existerande produkter 

eller helt ny teknologi för hittills obeprövade marknader (Ulrich, Eppinger 2008). I detta projekt ses möj-

ligheten att utveckla en konkurrenskraftig produkt inom området människodrivna elverk för fältbruk.  

Möjligheten kan formuleras på följande sätt:   
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Ett människodrivet elverk kan producera elektricitet oberoende av bränsletillgång, ljus- och vindförhål-

landen och bör därför vara ett starkt komplement till bränsledrivna elverk, solceller och små vindkraft-

verk vid fältorienterade biståndsinsatser. Då den effekt en person kan prestera vid utförandet av en rörelse 

ökar med mängden muskelmassa som aktiveras bör ett människodrivet elverk som aktiverar fler muskel-

grupper också ha en större kapacitet och därmed bli konkurrenskraftigare. 

Möjligheten upptäcktes av A. Biel, universitetslektor på Högskolan i Skövde, efter att leg. sjukgymnast 

M. Johannesson föreslagit utvecklandet av ett elektricitetsgenererande träningsredskap i syfte att ta vara 

på sina patienters rörelseenergi. Beslutet att starta utvecklingsarbetet togs på Högskolan i Skövde höst-

terminen 2010. 

2.2 Uppdragsbeskrivning 

Efter att beslutet att gå vidare med en marknadsmöjlighet tagits men innan utvecklingsarbetet tagit fart är 

det lämpligt att formulera en uppdragsbeskrivning. En uppdragsbeskrivning innehåller en kort beskriv-

ning av den produkt som skall utvecklas och varför framtida kunder skulle vilja köpa den. Den listar även 

intressenter, beskriver huvud- och sekundärmarknad samt dokumenterar projektets viktiga mål, restriktio-

ner och avgränsningar. Syftet är att dokumentera och att ge de inblandade en tydlig målbild (Ulrich, Ep-

pinger 2008). Detta projekts uppdragsbeskrivning presenteras nedan. 

Uppdragsbeskrivning: Elverk drivet av kroppsenergi 

Produktbeskrivning 

 Elverk som drivs av mänsklig rörelseenergi och kan nyttjas i en fältmässig miljö. 

 

Förmåner 

 Kan generera elektricitet oberoende av bränsletillgång, vind- och ljusförhållanden. 

 Tål att brukas i en fältmässig miljö. 

 Större kapacitet än liknande produkter. 

 

Viktiga mål 

 Slutgiltigt koncept utvecklat och valt senast augusti 2011.  

 Godkännande av konceptutvecklingsarbete från Högskolan i Skövde och Vätterbygdens rehab-

center. 

 

Huvudmarknad 

 Humanitära organisationer som arbetar med katastrofinsatser. 

 Privatpersoner med osäker strömförsörjning. 

 

Sekundär marknad 

 Hemanvändare 

 Träningslokaler 

 

Antaganden och avgränsningar 

 Produkten tål att hanteras oförsiktigt. 

 Produktens funktion bibehålls efter kraftig nedsmutsning. 

 Produkten är fukttålig. 

 Produkten kan transporteras till fots. 

 Användarens rörelsemönster liknar det som fås vid användandet av ett idag existerande tränings-

redskap. 

 

Intressenter 

 Användare 

 Köpare 

 Återförsäljare 

 Leverantörer 

 Tillverkare 

 Servicecentraler 
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Samtliga antaganden härstammar från kravet att produkten skall kunna användas i en fältmässig miljö. 

Den kommer då obönhörligen att utsättas för slag, stötar, smuts och fukt och måste därför i viss mån klara 

detta utan att dess funktion upphör. Avgränsningen att användarens rörelsemönster bör likna det som fås 

vid användandet av ett idag existerande träningsredskap motiveras med att chansen att hitta relevant 

forskning exempelvis angående vad användaren kan prestera ökar.  

2.3 Användarstudie 

Användarstudier används i utvecklingsarbetet som ett verktyg för att ta reda på kundernas krav och för-

väntningar på en framtida produkt och är en viktig länk mellan produktutvecklarna och den framtida 

produktens användarmiljö. Tillgängligheten till det underlag som samlas in vid en användarstudie mins-

kar risken att val görs som missgynnar produktens kommersiella framgång samtidigt som möjligheterna 

till innovativa lösningar ökar. Genomförandet av en användarstudie börjar med insamling av rådata, något 

som kan göras genom att intervjua tänkbara användare, samla fokusgrupper eller observera användare av 

redan existerande relaterade produkter (Ulrich, Eppinger 2008). I detta fall samlas rådata in med hjälp av 

telefonintervjuer. Detta kan ses som ett risktagande eftersom alla möjligheter till observation och icke-

verbal kommunikation uteblir. Valet av telefonintervjuer som metod motiveras i detta fall av att den tids-

åtgång en personlig intervju med en tillräcklig mängd användare skulle kräva är alltför stor.  

Inför genomförandet av telefonintervjuerna tas beslutet att enbart intervjua fyra huvudkategorier av kun-

der: försäljare av elverk, solceller och/eller vindkraftverk, bönder, sjukgymnaster och gympersonal. Detta 

låter sig göras eftersom undersökningen inte skall föra någon som helst statistik, det gäller enbart att iden-

tifiera så många krav som möjligt. Att just dessa fyra kategorier väljs ut beror på att de kan anses vara så 

kallade Lead users. Lead users är personer som upptäcker brister i existerande produkter långt före hu-

vuddelen av marknaden och är särskilt åtråvärda för användarstudier då de är bättre på att formulera sina 

behov och ofta har en egen idé om hur dessa behov skall klaras (Ulrich, Eppinger 2008). Att inte använ-

dare av andra existerande människodrivna elverk intervjuas beror på att dessa bedöms vara relativt få till 

antalet och där med svåra att finna.  

Telefonintervjuerna genomförs varvid fyra huvudkategorier av frågor ställs: i vilket syfte kunden använt 

en eller flera relaterade produkter, vad kunden gillar respektive ogillar med dessa samt vilka förbättringar 

kunden skulle vilja genomföra på nya produkter av samma slag. De produktslag som intervjuerna berör är 

bensin- och dieseldrivna elverk, solceller, små vindkraftverk för gårdsbruk samt träningsmaskiner. Totalt 

genomförs tjugo intervjuer, tio rörande användande av elverk, solceller och vindkraftverk samt tio röran-

de användandet av träningsmaskiner.  

Efter att intervjuerna genomförts omtolkas de svar som lämnats i intervjun till korta, koncisa meningar 

som utrycker de behov en produkt skall klara att tillfredsställa, så kallade kundkrav. Ett korrekt formule-

rat kundkrav ger inte någon inblick i hur produkten kan tänkas möta förväntningarna och de är därför helt 

oberoende av vilka koncept som det framtida arbetet berör (Ulrich, Eppinger 2008). Som exempel på de 

kundkrav som identifieras kan "Underhåll på X är lätt att utföra", "X tillåter olika stora effektuttag" och 

"X har få slitagedelar" nämnas. När all rådata omtolkats till kundkrav struktureras dessa upp genom grup-

pering efter inbördes likhet. I samband med detta sållas de kundkrav som inte är applicerbara på ett män-

niskodrivet elverk bort. Totalt bildar de återstående 86 kundkraven 14 grupper. En lista över dessa finns 

tillgänglig i bilaga 1. 

Användarstudien avslutas med att de kvarvarande kundkraven ges en viktighetsfaktor mellan ett och fem. 

En etta innebär att kravets uppfyllande är oönskat, en tvåa att det är obetydligt, en trea att det inte är nöd-

vändigt, en fyra att det är önskvärt och en femma att det är kritiskt. En tabell redovisandes de rankade 

kundkraven finns tillgänglig i bilaga 2. 

2.4 Produktspecifikationer 

Eftersom kundkraven är subjektiva måste de översättas till produktspecifikationer innan konceptutveck-

lings- och konstruktionsarbetet kan påbörjas. Produktspecifikationer består av ett mått samt önskvärda 

och acceptabla värden som på ett tydligt och mätbart sätt uttrycker vad produkten skall uppnå för att till-

fredsställa kundkraven. Omvandlingen av kundkrav till produktspecifikationer kan delas in i tre steg: 

sammankoppling av krav med mått, insamling av information om konkurrerande produkter och faststäl-

lande av önskvärda och acceptabla värden (Ulrich, Eppinger 2008). 
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Sammankopplingen av kundkrav och mått görs genom att för varje enskilt krav reflektera över vil-

ket/vilka mått som bäst svarar mot kravets uppfyllande. Som exempel kan nämnas att kundkravet ”X 

kräver lite underhåll” sammankopplas med måttet ”Driftstimmar innan underhåll krävs”. Resultatet blir 

att de 86 kundkraven kopplas samman med sammanlagt 35 mått. En tabell redovisandes de valda måtten 

och vilka kundkrav de sammankopplas med finns tillgänglig i bilaga 3. 

För att önskvärda och acceptabla värden skall kunna sättas för produktspecifikationerna samlas informa-

tion om konkurrerande produkter in i en så kallad konkurrentanalys. Detta innefattar i vanliga fall att 

konkurrerande produkter köps in, testas, plockas isär och får sina tillverkningskostnader uppskattade. 

Processen är tidskrävande och kostsam men ger en träffsäker bild av konkurrenssituationen. (Ulrich, 

Eppinger 2008). I detta projekt finns inte tillräckliga resurser för att kunna genomföra en fullständig kon-

kurrentanalys varför det beslutas att ett mindre kostsamt tillvägagångssätt skall användas.  

Fyra produkter som skulle kunna konkurrera med elverket utväljs: ett dieselelverk, ett bensinelverk, ett 

paket med solcellspaneler och ett vindkraftverk. Dessa fyra produkttyper väljs eftersom de är väletablera-

de konkurrenter, till skillnad från redan existerande människodrivna elverk. Den information om produk-

terna som finns att tillgå på återförsäljares hemsidor och kataloger samlas in och kompletteras genom 

personlig kontakt med återförsäljarna. Detta ger mindre tillförlitliga uppgifter än om produkterna skulle 

ha köpts in, demonterats, testats och analyserats men är mer tidseffektivt och har försumbara ekonomiska 

kostnader. Resultatet kan beskådas i tabell 1. 

Tabell 1. Information om fyra konkurrerande produkter 

SDMO F2000 T 8 K ES8000 THHPI Bixia Paket 1 WB 3000-IT

Mått Enhet (Dieseldriven) (Bensindriven) (Solceller) (Vindkraftverk)

Skenbar effekt (enfas AC) VA - 5480 ? 4600

Skenbar effekt (trefas AC) VA 7500 8300 ? ?

Märkeffekt (DC) W - - 510 2750

Spänningens effektivvärde (AC) V 400 400 230 240

Strömmens effektivvärde (AC) A 11 16 ? 6

Maximal utspänning (DC) V - - ? 339

Maximal strömstyrka (DC) A - - ? 8,7

Tillåten inkopplad effekt W Min. 2800 Min. 3500 > 0 Min. 3000

Totalverkningsgrad % 85 (total) 80 (total) 95 (elektrisk) 95 (elektrisk)

Egen effektförbrukning vid drift VA ~1 ~1 ? 5 W - 20 W

Förkalkylerad produktlivslängd År 20 20 25 20

Uptime h 250 80-100 ? ?

Maximal oönskad frekvensvariation Hz ~0,5 ~3-10 ? 0,3

Tid i vattenspraykammare utan läckage min ~120 ~10 ? >3600

Temperaturintervall för användning C Min. -30 Max 60 <40 ? ?

Ljudvolym vid användning (7 m avstånd) dB 94 73 0 <67,7

Tid för att utföra underhåll s 600 600 ? >86400

Tid för start av energiproduktion s ~2 <10 0 25

Yttermått i sammansatt tillstånd mm 1280*670*880 729*500*536 3*855*1640 3000*12000*2000

Totalvikt kg 260 81 ? ?

Försäljningspris SEK 49 500 18 700 29 900 45 600

(Bixia AB 2011a, b), (Drift- och Underhållsteknik AB 2011), J. Petersson, anställd på Drift och Under-

hållsteknik AB (Personlig kontakt, mars 2011), (Kvänums Järn AB 2011), E. Ringblom, anställd på Kvä-

nums Järn AB (Personlig kontakt, februari 2011), (SMA Solar Technology AG 2011a, b, c), (Windon AB 

2011a, b, c, d). 

Som tabell 1 återger är resultatet av informationsinsamlingen varierat för de olika produkterna. Observera 

att uppgifternas pålitlighet kan ifrågasättas att då det kan finnas ett vinstintresse i att framställa sin pro-

dukt som bättre än vad den är. 

Konkurrentanalysen avslutas med att ett minimum och ett optimumvärde för respektive produktspecifika-

tion sätts. De värden som hämtats in från konkurrerande produkter används som underlag i så stor ut-

sträckning som möjligt, men vissa värden måste uppskattas. Efter att varje produktspecifikation fått en 

viktighetsfaktor 1-5 beroende på vilka och hur många kundkrav de sammankopplats med påbörjas arbetet 

med att utveckla en produkt som klarar att möta dem. Projektets produktspecifikationer samt deras vik-

tighetsfaktorer och minimum/optimumvärden finns tillgängliga i bilaga 4. 

2.5 Konceptgenerering 

Ett produktkoncept är en ungefärlig beskrivning eller gissning av hur den slutgiltiga produkten skall lösa 

sin uppgift, ofta bestående av en skiss med en kort förklarande text. Möjligheterna för en produkt att möta 
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kundernas förväntningar och få kommersiell framgång beror i stor utsträckning på kvalitén hos det under-

liggande konceptet, varför det är av största vikt att en strukturerad konceptgenereringsmetod används. 

(Ulrich, Eppinger 2008).  

I detta projekt påbörjas konceptgenereringsarbetet med en definition av det problem produkten skall lösa i 

form av en så kallad Black box. Black Box är ursprungligen en metod för att studera komplicerade pro-

cesser där endast in- och utsignaler är kända. Genom att betrakta systemet som en svart låda, variera in-

signalen och studera utsignalen kan delprocesserna successivt identifieras (Nationalencyklopedin 2011a). 

Projektets Black Box kan beskådas i figur 1. 

 

Figur 1. Projektets Black Box. 

Som figur 1 visar kommer förekommer endast en insignal och en utsignal hos elverket: användares rörel-

se respektive elektrisk energi. Det problem som produkten skall lösa definieras sålunda som en omvand-

ling av energin i användarens rörelse till elektrisk energi.   

Efter att problemet definierats följer en successiv nedbrytning av problemet i delproblem. Målet är att 

svara på vad produkten måste ha för delfunktioner för att kunna lösa sin huvuduppgift. Nedbrytningen 

kan ske efter funktion, efter kundkravens huvudgrupper eller efter användarens åtgärder (Ulrich, Eppinger 

2008).  

Eftersom det i detta projekt bara finns en insignal att studera, användarens rörelse, är det mycket svårt att 

påbörja problemnedbrytningen utan att ta några beslut som påverkar hur den färdiga produkten kommer 

att se ut. Det specificerades i projektets uppdragsbeskrivning att produktens användare skulle ha ett rörel-

semönster som liknar det vid användandet av ett idag existerande träningsredskap. Genom att undersöka 

olika träningsredskap och välja ett av dem som utgångspunkt kan projektets dödläge brytas och problem-

nedbrytningen fortsätta.  

Enligt leg. Sjukgymnast M. Johannesson ökar såväl den maximala som den uthålliga effekt en person kan 

prestera vid utförandet av en rörelse med mängden muskelmassa som aktiveras (Personlig kontakt, febru-

ari 2011). Baserat på detta tas beslutet att det träningsredskap som väljs som utgångspunkt bör vara det 

som aktiverar flest muskelgrupper. Detta visar sig efter att ha studerat olika källor vara träningsredskapet 

roddmaskin. I en rorsmans rörelsemönster används fyra stora muskelgrupper: ben-, arm-, rygg- och mag-

muskler. Detta gör rodd till den träningsform som aktiverar mest muskelmassa (Concept2 2011a). En 

bildserie som redovisar hur en rorsmans olika muskelgrupper aktiveras under ett årtag kan ses i figur 2. 

Med konceptutvecklingens utgångspunkt satt till träningsredskapet roddmaskin kan nu problemnedbryt-

ningen fortsätta. Detta sker genom att den materiella rörelsen spåras från användaren till elverkets genera-

tor och att alla förändringar i rörelseriktning och rörelsefrekvens antecknas. Resultatet blir en lista på 

delfunktioner som börjar med att användarens rörelseenergi överförs till elverkets system genom en trans-

lationell växlande rörelse. Den växlande rörelsen måste därefter omvandlas till en jämn roterande rörelse 

innan rörelseenergin kan omvandlas till elektrisk energi av en generator. Detta kan ske genom att den 

translationella växlande rörelsen först omvandlas till en roterande växlande rörelse, därefter till en rote-

rande pulserande rörelse och till sist till en jämn roterande rörelse. Processen slutar med att generatorn 

omvandlar rörelseenergin i den jämna roterande rörelsen till elektrisk energi. Samtliga delproblem redo-

visas i en ny Black box, se figur 3. 
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Figur 2. Hur de olika muskelgrupperna aktiveras under roddrörelsens utförande (Concept2 2011b). 

 
Figur 3. Den nya Black box som genrerats efter att elverkets delproblem identifierats. 

Efter att problemnedbrytningen slutförts påbörjas användandet av verktyget morfologisk tabell. En 

morfologisk tabell har rubriker som motsvarar alla delproblem en produkt skall lösa. Tänkbara tekniska 
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lösningar på delproblemen listas sedan under rubrikerna och koncept fås genom att kombinera dessa 

(Lundmark, Magnusson 2007). I detta fall används delproblemen som identifierats i figur 3 som rubriker 

till tabellen, omformulerade som ”kraftapplicering”, ”skapande av rotation”, ”konstant riktning”, ”jämn 

rotation” och ”generering av elektricitet”.  

Innan arbetet med att generera lösningar på delproblemen påbörjas jämförs tabellens rubriker med de 

identifierade kundkraven och produktspecifikationerna. Detta resulterar i att också ”långt rörelsemöns-

ter”, ”hög roddtagsfrekvens”, ”rätt varvfrekvens” och ”rätt strömfrekvens” införs som rubriker i den 

morfologiska tabellen.   

När den morfologiska tabellens rubriker är fastställda påbörjas arbetet med att generera tekniska lösningar 

på de delproblem som listats i tabellens rubriker. I detta arbete används kreativitetsmetoderna Brainstor-

ming och SCAMPER för att lyfta den egna kreativiteten. Underlaget från kundintervjuerna undersöks 

igen och olika patentdatabaser genomsöks för att få inspiration och hitta användbara lösningar för vilka 

patentskyddet utgått. När så många tekniska lösningar som möjligt identifierats för vart och ett av delpro-

blemen genereras ett stort antal koncept genom kombination av dessa. Tolv av dem bedöms vara värda att 

undersöka vidare.  

En beskrivning av de tolv koncept som går vidare till konceptval finns tillgänglig i bilaga 5. 

2.6 Konceptval 

Konceptval är den del i produktutvecklingsprocessen där de genererade koncepten utvärderas mot de 

identifierade kundkraven, jämförs med varandra och gallras tills endast det/de koncept som skall vidare-

utvecklas och eventuellt få en prototyp konstruerad återstår (Ulrich, Eppinger 2008). I detta projekt på-

börjas konceptvalet med en första gallring av de 12 koncepten användandes verktyget Pughs koncept-

valsmatris. I Pughs konceptvalsmatris väljs ett av koncepten som referens. Resten av dem jämförs sedan 

mot referensen i olika aspekter och tilldelas +, 0 eller – beroende på om de i den aktuella aspekten be-

döms vara bättre, lika bra eller sämre än referensen (Alingsjö et al 2011). För att koncepten skall bli ut-

värderade mot kundkraven beslutas att låta jämförandet ske mot rubrikerna för de grupperade kundkraven 

(se bilaga 2). Valet av referens faller på det koncept som är mest likt träningsredskapet roddmaskin, det 

koncept som i bilaga 5 benämns som koncept 2. Resultatet av jämförelsen finns tillgänglig i tabell 2. 

Tabell 2. Projektets Pugh-matris 

Kriterie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X tillhandahåller gått om ström för att driva elektriska apparater - 0 + - 0 - + + - 0 - 0

X låter användaren nyttja sina muskler effektivt - 0 0 - + - 0 0 - + - +

X är säker att använda + 0 + - + + 0 0 - - + 0

X har stor tillförlitlighet + 0 + - + + 0 0 0 - + +

X har lång produktlivslängd + 0 - - - + 0 0 + - 0 -

X kan driva en stor bredd komponenter - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0

X är lätt att transportera och förvara + 0 + - + + 0 + 0 + + 0

X kan användas i många olika förhållanden 0 0 - - - + 0 - 0 - + 0

X är lätt att upprätta och använda - 0 0 - - - - - - - + -

X ger användaren feedback + 0 0 0 + - 0 + 0 0 0 0

X är bekväm att starta och använda - 0 - - - - 0 0 - - - 0

X har ett överkomligt pris i inköp och drift + 0 + - + + + - - + 0 -

X är estetiskt tilltalande - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0

X kan användas av alla - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0

Antal + 6 0 5 0 6 6 2 3 1 3 5 2

Antal 0 1 14 6 2 3 1 11 7 6 5 4 9

Antal - 7 0 3 12 5 7 1 4 7 6 5 3

Nettopoäng -1 0 2 -12 1 -1 1 -1 -6 -3 0 -1

Rang 6 4 1 12 2 6 2 6 11 10 4 6

Fortsätta? (J=Ja, N=Nej, K=Kombinera, R=Revidera) N K R N J N K N N N J N  

Som tabell 2 redovisar är resultatet av jämförelsen att fyra koncept bedöms som lika bra eller bättre än 

referensen. Konceptbeskrivningen för dessa fyra koncept samt referensen ses över, varpå det beslutas att 

slå samman koncept 2 (referensen) med koncept 7 i ett försök att behålla konceptens styrkor och samti-
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digt eliminera dess svagheter. Detta låter sig göras då koncepten är relativt lika. Koncept nummer 3 revi-

deras dessutom genom att en asynkrongenerator vars poler strömförsörjs med batterier byts mot en syn-

krongenerator med permanentmagnetiska poler. En beskrivning av de nu fyra koncepten finns tillgänglig i 

bilaga 6. 

De fyra koncept som återstår förs in i en viktad konceptvalsmatris. Den relativa vikten fördelas för varje 

aspekt efter den genomsnittliga viktighetsfaktorn hos de ingående kundkraven (se bilaga 1-2). Koncep-

tens kundkravsuppfyllande uppskattas sedan varpå poäng sätts från ett till fem. Resultatet redovisas i 

tabell 3.  

Tabell 3. Projektets viktade konceptvalsmatris. 

Aspekt nr. Vikt Relativ vikt

1 5 8,93%

2 4 7,14%

3 5 8,93%

4 4 7,14%

5 4 7,14%

6 4 7,14%

7 4 7,14%

8 5 8,93%

9 4 7,14%

10 3 5,36%

11 5 8,93%

12 4 7,14%

13 2 3,57%

14 3 5,36%

Aspekt nr. Poäng Vikt*Poäng Poäng Vikt*Poäng Poäng Vikt*Poäng Poäng Vikt*Poäng

1 4 0,36 5 0,45 4 0,36 2 0,18

2 4 0,29 4 0,29 4 0,29 2 0,14

3 3 0,27 5 0,45 5 0,45 4 0,36

4 3 0,21 5 0,36 5 0,36 5 0,36

5 4 0,29 3 0,21 3 0,21 5 0,36

6 5 0,36 5 0,36 2 0,14 5 0,36

7 3 0,21 5 0,36 5 0,36 5 0,36

8 5 0,45 3 0,27 3 0,27 5 0,45

9 3 0,21 3 0,21 4 0,29 5 0,36

10 1 0,05 1 0,05 3 0,16 1 0,05

11 5 0,45 4 0,36 4 0,36 2 0,18

12 3 0,21 3 0,21 4 0,29 5 0,36

13 5 0,18 4 0,14 4 0,14 2 0,07

14 4 0,21 4 0,21 4 0,21 2 0,11

SUMMA

X har ett överkomligt pris i inköp och drift

X är estetiskt tilltalande

X kan användas av alla

Koncept 3 (reviderad) Koncept 5 Koncept 11

Kriterie

X tillhandahåller gott om ström för att driva elektriska apparater 

X låter användaren nyttja sina muskler effektivt

X är säker att använda

X har stor tillförlitlighet

X har lång produktlivslängd

3,88

X kan driva en stor bredd komponenter

X är lätt att transportera och förvara

X kan användas i många olika förhållanden

X är lätt att upprätta och använda

X ger användaren feedback

X är bekväm att starta och använda

3,68

Koncept 2+7

3,75 3,93  

Som tabell 3 visar faller valet av koncept på den reviderade versionen av Koncept 3. Detta koncept be-

skriver ett elverk vars huvudkomponenter är en rulle med vajer, en planetväxellåda, ett svänghjul, en 

synkrongenerator och en frekvensomriktare. Användaren sitter bältad på en sits som är fri från övriga 

elverket och kan spänna fast sina fötter i ett fotstöd vid elverkets bas. Denne tillför elverket energi genom 

en årtagsliknande rörelse, med bägge händer hållandes ett handtag. Från handtaget löper en vajer till en 

rulle, som i sin tur är monterad på elverkets drivaxel. En spiralfjäder underlättar återgången till ursprungs-

läget. Ett frihjul låter axelns fortsättning rotera med konstant riktning, och en planetväxellåda växlar upp 

varvfrekvensen till den för en fyrpolig synkrongenerator synkrona. Det kvarvarande momentet driver 

generatorn. Ett svänghjul vars tröghetsmoment håller varvfrekvensvariationen på en acceptabel nivå pla-

ceras antingen mellan frihjul och växellåda eller mellan växellåda och generator. För att synkrongenera-

torn skall kunna drivas med variabel varvfrekvens krävs att den genererade strömmen avslutningsvis leds 

igenom en frekvensomriktare, en anordning som ger växelströmmen rätt frekvens genom att först likrikta 

den och sedan omforma den tillbaka till växelström med önskad frekvens (Wizelius 2003). 

2.7 Bedömning av användarens förväntade effekt 

För att kunna bedöma vilken kapacitet det valda konceptet kan tänkas uppnå måste först den effekt an-

vändaren kan förväntas leverera uppskattas. Bedömningen görs med hjälp av resultatet från en studie 

utförd 2007. I studien analyserades sambandet mellan syreupptag och uthållig effekt vid användning av 

träningsredskapet roddmaskin. 16 japanska universitetsstuderande rorsmän i åldern 19-21 ingick i studi-
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en. Dessa fick ro med stegvis stegrad effekt tills utmattning inträffade samtidigt som deras syreupptag 

mättes kontinuerligt. Initialeffekten var 150 W och stegringen genomfördes varannan minut med steg om 

50 W. Samtliga testpersoner klarade 300 W nivån, men endast en klarade 400 W nivån. Försökspersoner-

nas syreupptag ökade med effekten, och var vid 300 W arbetseffekt det maximala: VO2max = 4,1 ± 0,4 

l/min (Shimoda et al. 2007). 

Vid låg eller ingen arbetsbelastning sker i kroppens muskler en aerob process vid vilken glukos förbränns 

tillsammans med syre. Vid högre arbetsbelastningar sker parallellt en anaerob process; förbränningen sker 

med otillräcklig syretillgång och mjölksyra bildas som en restprodukt. Ökningen av blodets mjölksyrehalt 

är dock marginell fram tills syreupptaget är 70 – 90 % av det maximala (VO2max) beroende på tränings-

grad. Här sker en aerob-anaerob övergång där ökningen av blodets mjölksyrehalt accelererar med snabb 

utmattning som följd. Gränsen kallas för mjölksyratröskeln (Carlstedt 1995).  

Eftersom deltagarna i tidigare nämnda studie var unga universitetsstuderande rorsmän kan det antas att de 

var i god form då studien genomfördes. Eftersom det är att föredra att en så stor bredd av användare som 

möjligt kan använda den färdiga produkten bedöms det som icke-önskvärt att det vid utvecklingen av 

elverket förväntas en alltför hög effekt från användaren. Beslutet tas därför att dimensionera elverket för 

en användare vars mjölksyratröskel ligger på 70 % av VO2max. I studien motsvarade 70 % av VO2max ett 

syreupptag på 2,9 l/min, något som uppnåddes vid en effekt på ca 200 W (Shimoda et al. 2007).  200 W 

bedöms därmed vara den effekt en användare av elverket kan förväntas prestera uthålligt, förutsatt att 

elverket är jämförbart med träningsredskapet roddmaskin. 

2.8 Konstruktionsarbete 

Efter att 200 W bedömts vara den uthålliga effekt som kan förväntas från elverkets användare kan dimen-

sionerande beräkningar för en framtida prototyp inledas.  

2.8.1 Generatorns kapacitet 

Generatorn är den komponent i elverket som genomför förädlingen av mänsklig rörelseenergi till elekt-

risk energi, produktens hela syfte. Eftersom alla typer av generatorer har ett samband mellan storlek och 

verkningsgrad (Wizelius 2003) är det viktigt att en väl passande generatorkapacitet väljs. Verkningsgra-

den vid full last är generellt större hos generatorer med större kapacitet, då det är lättare att få kylningen 

att fungera effektivt hos dessa. Samtidigt sjunker verkningsgraden desto lägre andel av generatorns totala 

kapacitet som nyttjas (Wizelius 2003). Exempel på hur stor försämringen av en generators verkningsgrad 

är vid olika stort utnyttjande av kapaciteten kan ses i tabell 4. 

Tabell 4. Hur en generators verkningsgrad försämras vid dellast  

Nyttjad kapacitet (%) 5 10 20 50 100

Verkningsgradsfaktor 0,4 0,8 0,9 0,97 1

Försämring av generatorns verkningsgrad vid dellast

 

(Wizelius 2003) 

Som tabell 4 visar sjunker verkningsgraden kraftigt vid mycket låga laster, men är relativt välbevarad ned 

till en last motsvarande 20 % av generatorns kapacitet.  

Generatorn bör ha sådan kapacitet att även de starkaste individerna kan nyttja elverket. En elitrorsman 

kan hålla en genomsnittlig effekt på 260 W över en timmas tid vid träning med träningsredskapet rodd-

maskin (Mackenzie, Bull, McGregor 2008) och 500-700 W i 6,5 min under ett 2000 m-lopp (Formby 

1998). Överbelastas en generator medför det mycket höga temperaturer som kan leda till att generatorn 

förstörs av att isoleringen skadas eller lindningarna smälter (Olson 2009). 

En generator med 500 W kapacitet som belastas med en effekt om ca 200 W får enligt extrapolering av 

tabell 4:s värden en verkningsgrad som är 95 % av den då hela kapaciteten nyttjas. Risken för att en sådan 

generator skulle överbelastas i elverket bedöms som liten, särskilt som svänghjulet utjämnar tillfälliga 

toppar i effekt. Risken för att generatorn överbelastas kan också minskas ytterligare med hjälp av någon 

form av varningssystem som meddelar användaren då generatorns kapacitet är nära att överstigas. Efter-

som både risken för överbelastning och försämringen av generatorns verkningsgrad vid 200 W last anses 

acceptabel väljs en synkrongenerator med kapacitet på 500 W och fyra permanentmagnetiska poler till 
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elverket. En sådan kan då hela kapaciteten utnyttjas ha en verkningsgrad på η = 0,91 (Focus Technology 

Company Limited 2011), vilket innebär att verkningsgraden vid 200 W last blir η ≈ 0,95 ∙ 0,91 ≈ 0,86. 

2.8.2 Växellåda 

Eftersom den valda generatorn har fyra permanentmagnetiska poler behöver elverket en växellåda som 

växlar upp varvfrekvensen till generatorns synkrona. Det valda konceptets beskrivning specificerar att 

den typ av växellåda som skall som skall användas är planetväxellådan. En planetväxellåda består av ett 

ringhjul med invändig kugg, ett solhjul och ett eller flera planethjul med utvändig kugg, vilka hålls på 

plats av en planethållare, se figur 4. 

 

Figur 4. Skiss av trehjuls planetväxellåda, visandes rotationsriktningar. 

Planetväxellådan har olika utväxlingsförhållanden beroende på om planethållaren eller ringhjulet hålls 

stilla. Detta påverkar också rotationsriktningen. Eftersom rotationsriktningen ska vara den samma från 

frihjul till generator ska ringhjulet hållas låst. Växellådan kommer alltså att tillföras ett moment via pla-

nethållaren som tas ut via solhjulet. Utväxlingen beror då på förhållandet mellan ringhjulets och solhjulets 

kuggantal enligt ekvation 6, 

s

r

Z

Z
i 1  (6) 

där Zr och Zs är ringhjulets respektive solhjulets kuggantal (Olsson 2006). Eftersom varvfrekvensen skall 

växlas upp av växellådan kräver en växellåda med större utväxling en lägre ursprunglig varvfrekvens, 

vilket i sin tur kräver en större innerdiameter hos den rulle vajern från elverkets handtag skall upplindas 

på. En liten men vanligt förekommande utväxling bör därmed väljas av utrymmes- och kostnadsskäl. 

Planetväxellådor har typiskt utväxlingsförhållanden mellan i = 25 och i = 100 (Demand Media Incorpo-

rate 2011). Det minsta typiska utväxlingsförhållandet, i = 25, väljs. 

Enligt ekvation 6 skulle ett utväxlingsförhållande om i = 25 i ett steg kräva att ringhjulets kuggantal är 24 

gånger större solhjulets. Eftersom det minsta möjliga antalet kuggar för evolventkugghjul där risken för 

underskärning är acceptabel är nio (Ohlsson 2006) kräver ringhjulet 216 kuggar. En utväxling i = 25 med 

en trehjulig planetväxel i ett steg är därför orimlig. Utväxlingen kan däremot ske i flera steg. Om två 

planetväxlar, båda med utväxlingsförhållandet i = 5, seriekopplas genom att den enas solhjul har gemen-

sam axel med den andras planethållare blir den totala utväxlingen den önskade. Enligt ekvation 6 måste 
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då ringhjulets kuggantal endast vara fyra gånger större än solhjulets. Ekvation 7 specificerar sambandet 

mellan kuggtalen hos en planetväxels olika kugghjul. Här är Zp planethjulens kuggantal. 

prps ZZZZ   (7) 

Den minsta möjliga kugghjulskombination som ger utväxlingsförhållandet i = 5 blir enligt ekvation 6 och 

7 Zs = 10, Zp = 15 respektive Zr = 40. Eftersom det är önskvärt att planethjulen kan positioneras ut i pla-

netväxeln med jämnt mellanrum måste det sammanlagda kuggantalet för sol- och ringhjul vara jämnt 

delbart med antalet planethjul (Olsson 2006). I detta fall kan därför två eller fem planethjul användas. 

Enligt A. Biel, universitetslektor på Högskolan i Skövde, ökar det maximala momentet som planetväxeln 

kan överföra med antalet planethjul (Personlig kontakt, januari 2011). Då det i elverkets fall bedöms röra 

sig om relativt små moment tas beslutet att enbart använda två planethjul. Baserat på en typisk verknings-

rad för planetväxlar om η = 0,97 för varje steg (Gayatri Exim 2011) blir växellådans totala verkningsgrad 

η ≈ 0,94. 

2.8.3 Generatorns driftmoment 

När nu både generatorns och växellådans verkningsgrader är kända är det möjligt att bedöma vilket mo-

ment som krävs för att generatorns synkrona varvfrekvens skall upprätthållas vid drift. Sambandet mellan 

effekt och moment för en roterande rörelse visas av ekvation 8,  

 MP  (8) 

där P är effekten mätt i watt, M är momentet i newtonmeter och ω är vinkelhastigheten i radianer per 

sekund (Olsson 2006). Som ekvation 8 visar krävs ett större vridmoment för att uppnå och upprätthålla 

generatorns synkrona varvfrekvens då en större inkopplad effekt skall strömförsörjas. Generatorns syn-

krona varvfrekvens beror på antalet magnetiska poler och nätfrekvensen och är för den valda generatorn 

1500 r/min (se ekvation 3). Om en nätfrekvens på 50 Hz antas och generatorns verkningsgrad (ηgen) tas i 

beaktning kan ekvation 9 härledas från ekvation 8 och 3. n är generatorns synkrona varvfrekvens och M 

generatorns driftmoment. 

genn

P
M



30
  (9) 

Elverkets synkrongenerator förväntas vid normaldrift ha en totalverkningsgrad om ca η ≈ 0,86 och den 

tillhörande växellådans verkningsgrad är η = 0,94.  Med en förväntad effekt från användaren på 200 W 

bör den effekt som skall strömförsörjas inte överstiga 160 W. Generatorns driftmoment blir då enligt 

ekvation 9 M ≈ 1,2 Nm.  

2.8.4 Vajer 

Vajern är den kraftöverförande länken mellan elverkets handtag och den rulle som omvandlar använda-

rens dragkraft till ett moment. Eftersom vajern skall ligga upprullad på rullen måste dess diameter vara 

känd innan rullen kan konstrueras. 

Den säkra arbetslasten (SWL = Safe Working Load) för en stålvajer, det vill säga den last vajern kan 

belastas med regelbundet i drag utan att dess förväntade livslängd förkortas, beror på vajerns ytterdiame-

ter enligt ekvation 10. 

SWLD 28  (10) 

Här är D vajerns ytterdiameter i tum och SWL mäts i ton (DePumpo 1996).  

När en stålvajer böjs minskar dess styrka beroende på förhållandet mellan böjradien och vajerdiametern. 

Är radien vajern böjs kring lika stor som dess egen halveras vajerstyrkan (The Crosby Group Incorporate 

2003). Eftersom infästningen av vajern i rullen skall ske med en ändögla och en bult bör vajern dimensio-

neras mot en halvering av dess styrka. 

I en studie från 1993 undersöktes vilken toppkraft, -hastighet och -effekt rorsmän och kvinnor kunde 

åstadkomma i sina årtag. Alla tjugo personer som ingick i studien tävlade i rodd på seniornivå och var 

medlemmar i representations- eller reservlag. Försökspersonerna fick använda all kraft de kunde uppbåda 

och genomföra fem respektive tio roddtag i följd samtidigt som de nämnda variablerna mättes. För män 
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var den maximala toppkraften som uppmättes 1350 N, medan den för kvinnor var 1020 N (Hartmann et 

al. 1993). Den största kraften en användare kan förväntas applicera vajern via handtaget bestäms därmed 

till 1350 N, motsvarande ca 140 kg i drag.  

Enligt ekvation 10 har en 3/16 tums vajer (≈ 4,8 mm) en säker arbetslast på SWL ≈ 280 kg i drag respek-

tive 140 kg vid böjning kring sin egen radie. En sådan vajer anses därmed lämplig för applikationen. För 

att minska slitage på intilliggande delar kan vajern kläs med en polymer. 

2.8.5 Rullens diameter 

Rullen är den detalj som omvandlar kraften från användarens drag till ett moment och överför detta till 

elverkets drivaxel. Dessutom bör den kunna lagra vajern när denna inte är utdragen. För att elverket skall 

kunna användas effektivt krävs att rullen ges en korrekt innerdiameter. Rullens radie avgör vilken kraft 

användaren kommer att behöva applicera handtaget, samtidigt som dess omkrets avgör hur många varv 

rullen roterar för varje meter vajer som dras ut. Dessa faktorer måste balanseras mot varandra. 

Då den uthålliga genomsnittseffekt en normalanvändare av elverket förväntas kunna leverera är 200 W är 

det lämpligt att rullen anpassas så att användarvänligheten är som störst vid sådan drift. Den innerdiame-

ter som passar rullen bäst bestäms enligt följande resonemang: 

Som tidigare nämnts är den effekt en roterande rörelse överför produkten av vinkelhastighet och vridmo-

ment. Det moment användaren tillför elverket genom rullen är av pulserande natur, varför drivaxelns 

vridmoment och vinkelhastighet kommer att variera med tiden. Beräkningarna sker därför med hjälp av 

genomsnittsvärden, se ekvation 11. 

 MP  (11) 

Skall medelfrekvensen för den genererade strömmen vara 50 Hz krävs att generatorn drivs med synkron 

varvfrekvens, vilket hos den valda generatorn motsvarar 1500 r/min. I ekvation 3 har tidigare sambandet 

mellan frekvensen hos den genererade strömmen, generatorns synkrona varvfrekvens och antalet magne-

tiska poler definierats. Byts varvfrekvens mot vinkelhastighet i denna ekvation fås ett nytt uttryck som 

visar vilken vinkelhastighet generatorns drivaxel skall ha. Divideras i sin tur detta nya uttryck med växel-

lådans utväxling i fås ekvation 12, ett samband som beskriver den genomsnittliga vinkelhastigheten axeln 

som driver växellådan skall hålla. 

i

n

30


   (12) 

Från ekvation 11 och 12 kan sedan ekvation 13 härledas. 
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  (13) 

Här är M  det genomsnittliga momentet som drivaxeln måste överföra till växellådan. Eftersom moment 

endast tillförs drivaxeln av användaren vid den dragande delen av roddrörelsen är genomsnittsmomentet 

större om endast detta tidsintervall beaktas. Om det dessutom antas att den dragande rörelsen och åter-

gången till ursprungsläget tar lika lång tid för användaren är genomsnittsmomentet för denna period dub-

belt så stort, se ekvation 14. 
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  (14) 

Om t är tiden momentet påförs, det vill säga den tid den dragande rörelsen tar att utföra, kommer drivax-

eln under denna tid att rotera med  t radianer. Rullen är infäst i drivaxeln och kommer därför att genom-

föra en lika stor rotation. Den vajerlängd som kommer dras ut vid ett årtag kan då bestämmas enligt ekva-

tion 15, 
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  (15) 
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där d är rullens innerdiameter.  

För att elverket skall vara användarvänligt krävs att rullens diameter anpassas så att t motsvarar en lämp-

lig tid för ett roddtag och att den vajerlängd som skall dras ut, l, är välpassande.  

I en studie där hypotesen att "elitrorsmän kan upprätthålla sin roddteknik under en timmas lågintensiv 

uthållig träning" prövades användes träningsredskapet roddmaskin. I studien ingick sex män varav två 

tävlade i rodd på internationell nivå. Samtliga tog under studiens försök 18-20 roddtag per minut, och 

längden på deras roddtag varierade mellan 164 och 166 cm (Bull, McGregor 2008). Om denna teknik 

fungerar för rorsmän som tävlar på internationell nivå bör den också fungera väl för elverkets användare 

eftersom rörelserna är liknande. Därmed kan den tid det tar att utföra den dragande rörelsen approximeras 

till t = 1,5 s och längden för ett roddtag till l = 1,65 m. Nu finns tillräckligt med information för att bryta 

ut rullens innerdiameter ur ekvation 15 och den kan därmed bestämmas till d ≈ 0,35 m. För att säkerställa 

denna innerdiameters lämplighet görs följande kontrollberäkningar: 

Den kraft användaren skall dra i handtaget med för att 200 W effekt skall levereras med korrekt varvfre-

kvens in till växellådan beräknas. Vridmoment är detsamma som produkten av hävarmslängd och kraft 

(Grahn, Jansson 2002). Det moment som påförs av användaren är därför lika stort som produkten av 

kraften i vajern och rullens radie, halva diametern. Om denna diameter anpassats enligt tidigare resone-

mang så kan ekvation 16 härledas från ekvation 15. 
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Här är F kraften i vajern uttryckt i newton. Det finns nu två uttryck för momentet, ekvation 16 och ekva-

tion 14. Genom att sätta likhetstecken mellan dessa och bryta ut kraften kan ekvation 17 härledas. 

l

tP
F

2
  (17) 

Om elverkets användare tar lika långa årtag lika ofta som elitrorsmännen i tidigare nämnda studie och 

håller en arbetseffekt om 200 W kommer användaren enligt ekvation 17 behöva dra i handtaget med en 

kraft om 364 N. Momentet som överförs från rullen till drivaxeln blir då ca 63,6 Nm. Växellådan växlar 

upp hastigheten och ner momentet 25 gånger, samtidigt som 6 % av momentets storlek går förlorad till 

följd av verkningsgraden. Frihjul och svänghjul halverar momentets storlek samtidigt som det går från 

pulserande till att vara nära konstant. Det kvarvarande momentet som når generatorn blir då 1,2 Nm, 

generatorns beräknade driftmoment. 

Med en roddtagsläng på l = 1,65 m och en innerdiameter hos rullen på d = 0,35 m ryms hela den vajer-

längd som vid ett roddtag dras ut på 1,5 varv. Den momentvariation som uppstår ifall dessa lindas över-

lappande är därför försumbar. Då vajerns diameter bestämts till 3/16 tum krävs att det spår i rullen den 

skall lindas i minst är 10 mm djupt.  

Innan en rulle med den beräknade innerdiametern kan konstrueras måste diametern hos den axel rullen 

skall lagras på bestämmas. 

2.8.6 Drivaxelns diameter 

I valet av axeldiameter för drivaxeln eftersträvas en säkerhetsfaktor på S.F. = 1,5 mot utmattning eller 

plasticering beroende på vad som är dimensionerande. För beräkningarna gällande plasticering används 

belastningen 1350 N som är den största toppkraft en elitrorsman kan uppbåda i ett drag (Hartmann et al 

1993). Vad gäller utmattningsberäkningarna används istället 900 N. Detta är den horisontella toppkrafts-

resultanten en elitrorsman belastar fotstöden med vid uthållig träning (Mackenzie, Bull, McGregor 2008), 

kraften vajern spänns med är på grund av jämvikt lika stor men motriktad. 

Det antas att axlarna tillverkas i det normaliserade kolstålet 141650–01, ett material som vanligen an-

vänds till axlar med höga hållfasthetskrav. Materialets egenskaper kan betraktas i tabell 5-6. 
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Tabell 5. Fysikaliska och mekaniska egenskaper för 141650-01. 

Densitet (kg/m
3
) 7780

Poissons konstant 0,3

Elasticitetsmodul (GPa) 206

Sträckgräns (Mpa) >310

Böjgräns (Mpa) 390

Vridgräns (Mpa) 220

Brottsgräns (MPa) 690  
(Sundström 2008) 

Tabell 6. Utmattningsegenskaper för 141650-01. 

Belastning Växlande Pulserande

Drag-tryck σu = ±200 MPa σup = 180±180 Mpa

Böjning (roterande) σur = ±270 MPa σubp = 240±240 MPa

Böjning (plan) σub = ±240 Mpa σubp = 240±240 MPa

Vridning τuv = ±150 MPa τuvp = 150±150 Mpa
 

(Sundström 2008) 

Drivaxeln utsätts då elverket används för en kombinerad belastning och dess två komponenter kan bägge 

leda till plasticering eller utmattning. Växlande roterande böjning sker vid drivaxelns lagringspunkter. 

Denna är kraftigast vid rullens ytterkanter och de inlagringspunkter som ligger dessa närmst. En pulse-

rande vridning sker också av drivaxeln i och med det moment denna överför. 

Den största normalspänning som uppstår vid ren böjning av en kropp kan bestämmas enligt ekvation 18. 

bW

M


max
  (18) 

Här är |σ|max absolutbeloppet av den största uppkommande normalspänningen mätt i Pascal. |M|är abso-

lutbeloppet av det böjande momentet och Wb är tvärsnittets elastiska böjmotstånd. Detta kan i sin tur för 

massiva cirkulära tvärsnitt bestämmas enligt ekvation 19, 

4

3r
Wb


  (19) 

där r är tvärsnittets radie (Sundström 2008). 

I en grov CAD-sammanställning som genererats av elverket är avståndet mellan rullens ytterkant och 

närmsta inlagringspunkt 167 mm på bägge sidor. Om detta mått ökas måste beräkningarna göras om. En 

dragkraft på 1350 N, jämnt fördelad mellan de två fästena, leder till ett böjande moment om 113 Nm. 

Skall kravet på minsta säkerhetsfaktor mot plasticering med avseende på roterande böjning S.F. = 1,5 

uppnås får |σ|max som mest uppgå till 260 MPa. Den minsta axeldiameter som krävs kan då med hjälp av 

ekvation 18 och 19 beräknas till 16,4 mm. 

För att bestämma den vad gäller utmattning största tillåtbara spänningen ritas ett Haigh-diagram, i vilket 

brottsgräns, sträckgräns och utmattningsgränser för växlande och pulserande roterande böjning förs in. 

Detta Haigh-diagram kan ses i diagram 1.  
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Diagram 1. Haigh-diagram för roterande böjning av profil i materialet 141650–01 (Sundström 2008). 

Skall i diagram 1 hänsyn tas till yta, storlek och anvisning kan en reduceringsfaktor (R.F.) för diagrammet 

tas fram enligt ekvation 20, 

fdr KKK
FR


..  (20) 

där λ är teknologisk dimensionsfaktor för gjutna produkter, Kr är faktor för ytojämnhet, Kd är faktor för 

statistiskt storleksberoende och Kf är faktor för anvisning. Samtliga faktorerna är enhetslösa och deras 

intervall är 0-1 (Sundström 2008).  

Eftersom detaljen inte är gjuten och saknar kända spänningsanvisningar är λ = 1 och Kf = 1. Axlarna 

kommer vid tillverkningen att svarvas. Ytjämnheten för en svarvad yta beror på bland annat skärhastighet 

och matning. Mätt med aritmetiskt medelvärde, Ra, faller den vanligtvis inom intervallet 0,4μm ≤ Ra ≤ 

12,5 μm även om så fina ytor som Ra = 0,05 μm kan erhållas (Björklund, Hågeryd, Lenner 2002). Då 

141650–01 har en brottsgräns högre än 400 MPa är Kr > 0,95 för hela detta intervall (Sundström 2008). 

Påverkan av att utesluta denna faktor eftersom ingen specifik ytjämnhet är känd är därför försumbar. 

Slutligen kan inte heller faktorn för storleksberoende beräknas då axelns storlek ej ännu är känd. Haigh-

diagrammet lämnas därmed oreducerat. 

Då spänningen på grund av rullens rotation är rent växlande kommer medelspänningen vara σm = 0. Den 

största amplitudspänningen som enligt diagram 1 kan tillåtas om en säkerhetsfaktor på S.F. = 1,5 mot 

utmattning skall erhållas är σa = 180 MPa. Det böjande momentet kommer med tidigare nämnda avstånd 

till inlagringspunkt och lastfördelning samt 900 N dragkraft att vara 75 Nm. Skall gränsen om 180 MPa 

då inte överskridas krävs enligt ekvation 18 och 19 en axeldiameter på 16,2 mm.  

Den största skjuvspänning (τmax) som uppkommer vid vridning av ett tvärsnitt beror på storleken hos det 

vridande momentet (Mv) och tvärsnittets vridmotstånd (Wv), se ekvation 21 

 

v
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max  (21) 

Vridmotståndet för massiva cirkulära tvärsnitt kan i sin tur bestämmas enligt ekvation 22. 
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D är här ytterdiametern (Sundström 2008). 

För att en säkerhetsfaktor på S.F. = 1,5 mot plasticering skall uppfyllas får inga spänningar större än τmax 

= 147 MPa uppkomma. Om en elitrorsman uppbringar all sin kraft i ett drag spänns vajern med upp till 

1350 N, varpå det vridande momentet med en rulldiameter på 0,35 m blir 236 Nm. Den minsta diameter 

för vilken säkerhetsfaktorn uppfylls kan då med hjälp av ekvation 21 och 22 beräknas till 20,2 mm. 

Ännu ett oreducerat Haigh-diagram framtas, denna gång gällande vridning. Samma tillvägagångssätt som 

tidigare används. Det resulterande diagrammet kan betraktas i diagram 2.  
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Diagram 2. Haigh-diagram för vridning av profil i materialet 141650–01. 

Eftersom vridningen är rent pulserande kommer amplitudspänning och medelspänning att vara lika stora. 

Skall utmattning undvikas får dessa enligt diagram 2 maximalt uppgå till τa = τm = 110 MPa. Med en 

säkerhetsfaktor på 1,5 begränsas dessa till 73,3 MPa. Är dragkraften i vajern 900 N och rulldiametern 

0,35 m blir det vridande momentet Mv = 158 Nm. Den minsta axeldiametern kan då med hjälp av ekva-

tion 21 och 22 bestämmas till 22,2 mm. Det fastställs därmed att det är säkerheten mot utmattning på 

grund av pulserande vridning som är dimensionerande. Drivaxelns diameter bestäms till 25 mm då detta 

är den närmsta grövre axeldiameter för vilken passande standard-lager finns. 

2.8.7 Rullens konstruktion  

När nu axeldiametern är känd kan ett koncept för rullen tas fram. I detta består rullen av två cirkulär ski-

vor med var sitt genomgående centrerat hål och tillhörande fläns. Skivorna sammanfogas med nitar och 

lagras på axeln med krympförband. Eftersom skivornas ytterkanter skjuter ut från dess basytor med en 

vinkel om 125° förenklas vajerns återinlagring på rullen. En måttsatt skiss av de bägge delarna kan ses i 

figur 5.  

 

Figur 5. Skisser av rullens bägge delar, måttsatta med yttermått (mm) och visandes tangenta kantlinjer. 
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Som figur 5 visar har den ena skivan en fördjupning med en varierande innerradie. Fördjupningen posi-

tioneras mellan de bägge skivorna och låter vajern lagras på rullen utan att behöva böjas över några skar-

pa kanter. Detta ökar vajerns styrka (The Crosby Group Incorporate 2003) och bör även ge en jämnare 

känsla i draget. Vid den varierande radiens ändpunkt finns ett genomgående hål tänkt att rymma en bult 

för infästning av vajerns ändögla. 

Rullens bägge delar är konstruerade för gjutning. De har en minsta släppvinkel relativt basytan om 3° och 

den generella godstjockleken är 3,5 mm. Hålen för nitförbanden borras efter gjutning och hålen för bult- 

och axelinlagring efterbearbetas invändigt. Rullen skall lagras på drivaxeln med krympförband. 

Det tilltänkta tillverkningsmaterialet är 141306-02, ett gjutstål. Materialets egenskaper efter glödgning 

kan betraktas i tabell 7. 

Tabell 7. Fysikaliska och mekaniska egenskaper för 141306-02. 

Namn 141306-2

Densitet (kg/m
3
) 7790

E-modul (GPa) 206

Poisson's tal >220

Sträckgräns (MPa) >220

Brottgräns (MPa) >400  

(Sundström 2008) 

För att ta reda på om rullen tål de spänningar som kan uppkomma vid användning av elverket genereras 

en sammanställning av CAD-modeller i Pro/Engineer Wildfire 5.0 på vilken en FEM-analys sedan utförs 

med hjälp av applikationen Mechanica Structure.  

Mechanica Structure använder sig av den polynombaserade versionen av FEM, också känd som P-

metoden. Detta innebär att elementens geometri beskrivs av avancerade polynom. Jämfört den äldre H-

metoden, i vilken fler men enklare polynom används, ger P-metoden en mer korrekt representation av 

geometrin (FEA Services 2011).  

Den typ av analys som används är adaptiv i flera led. Detta innebär att analysen genomförs med stegvis 

ökande polynomordning. I det första steget representeras alla elementkanter av linjära ekvationer. När 

dessa har lösts höjs polynomordningen för alla ekvationer ett steg, med ett större totalantal frihetsgrader 

för modellen som resultat. Detta resulterar i att beräkningarna blir noggrannare men tar längre tid att 

genomföra än i föregående beräkningsled. När analysens andra led slutförts jämförs resultaten från första 

och andra ledet med avseende på förhandsinställda mätvärden, i detta fall lokal deformation, töjnings-

energi och globala effektivspänningar. För de områden i modellen där beräkningarnas resultat gällande 

dessa mått har förändrats mest höjs polynomordningen ytterligare ett steg, varpå ett nytt analysled 

genomförs. Processen fortsätter tills skillnaden mellan måtten för det senaste och näst senaste analysledet 

understiger ett bestämt procentuellt värde och analysen konvergerar, eller den för programvaran maxima-

la nionde polynomordningen nås (TSD Engineering 2003). En fördel med denna analystyp är att slutre-

sultatets noggrannhet blir oberoende av elementens storlek och form (FEA Services 2011).  

CAD-modellerna som testas är identiska med de verkliga delarna och har fått samtliga skarpa hörn run-

dade, något som medför ett större elementantal och minskar risken för konvergensproblem till priset av en 

mer krävande analysprocedur (Hannot, Rixen, Rochus 2012). Kantradierna för de obearbetade ytorna är 

1,5 mm, med undantag för materialövergången vid flänsens bas som är 5 mm av hållfasthetsskäl. De 

efterbearbetade ytorna har fått sina skarpa kanter brutna med en radie om 0,4 mm. 

Vajerrullen prövas mot den största toppkraft en manlig elitrorsman kan uppbåda då han samlar all sin 

styrka i ett enda drag: 1350 N (Hartmann et all. 1993) och säkerheten mot plasticering skall vara minst 

S.F.=1,5. Lasten fördelas lika mellan insidorna hos de hål bulten som håller vajeröglan på plats skall 

lagras i. Lastens riktning är fast under den del av draget som vajern överlappar sig själv, vartefter den 

ändrar riktning tills all vajer är utdragen. Valet görs att analysera rullen statiskt med den riktning hos 

kraften som medför det största resulterande momentet. Egenvikt, centripetalkraft och de krafter som rul-

lens tröghetsmoment medför vid acceleration och retardation anses försumbara i sammanhanget. 
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Randvillkoret sätts till fast inspänd i alla led för flänsens inre yta, den yta som överför momentet från 

rullen till drivaxeln. Så länge krympförbandet inte överbelastas överensstämmer detta med verkligheten. 

Eftersom det är en sammansättning av CAD-modeller som analyseras förekommer också randvillkor 

mellan detaljerna. Axlarna hos nithålen, hålen för bulten som lagrar vajeröglan samt flänsarnas inre yta 

kan inte rubbas relativt varandra. Också skivornas kontaktytor är fästa i varandra, ett antagande som är 

korrekt tills dess att nitförbanden överbelastas. En förklarande skiss över lasterna och de randvillkor som 

gäller sammanställningen kan betraktas i figur 6. 

 

Figur 6. Last och randvillkor för analysen.  

Delas kraften i figur 6 upp i komposanter blir dessa Fz ≈ 1340 N och Fy ≈ - 129 N. 

Inför analysens genomförande elementindelas CAD-modellen automatiskt. Den resulterande elementin-

delningen kan ses i figur 7.  

 

Figur 7. Elementindelningen av rullens modell, bestående av 22099 tetraeder och 6902 noder. 

Elementindelningen i figur 7 består av 22099 tetraedriska solidelement och 6902 noder. Ett tetraederele-

ment definieras av fyra sidor, sex kanter och fyra punkter. Enligt T. Walander, doktorand på Högskolan i 

Skövde, har varje enskilt element fyra noder, en i varje hörn. Antalet integrationspunkter är en per ele-

ment (Personlig kontakt, oktober 2011). Eftersom solid modellering används är antalet frihetsgrader per 

nod tre (FEA Services 2011). 

Konvergenskravet sätts till 10 %, med avseende på lokal deformation, töjningsenergi och globala effek-

tivspänningar, varpå analysen genomförs. Resultaten konvergerar i analysens åttonde led, då den maxi-

mala polynomordningen om nio är nådd. Resultatet anger en maximal von Mises-spänning om 108 MPa 

och 4,19∙10
-2

 mm maximal deformation. Den uppnådda noggrannheten är 9,5 % med avseende på lokal 

deformation och töjningsenergi och 1,8 % gällande globala effektivspänningar. 

Spänningarnas storlek och utbredning över sammanställningen samt lokaliseringen av den största effek-

tivspänningen kan ses i figur 8 respektive 9. 
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Figur 8. Spänningarnas storlek och utbredning över rullen. 

 

Figur 9. Den maximala von Mises-spänningens position och storlek, 108 MPa. 

Som figur 8 visar är spänningarna koncentrerade till det område där lasten applicerats samt kring rullens 

centrum. I figur 9 ses i sin tur att den största uppkommande effektivspänningen är belägen i kantradien 

mellan fläns och innersida hos skivan med fördjupning. Denna kantradie är 0,4 mm eftersom flänsarna 

efterbearbetas invändigt. En nära nog lika stor spänning uppkommer också på samma plats hos den andra 

skivan. Spänningar koncentreras också kring flänsens yttre kantradie, men eftersom denna är 5 mm stor 

överstiger de inte 32 MPa. 

Med en maximal uppmätt von Mises-spänning på 108 MPa och en sträckgräns på Rp0,2 > 220 MPa kan 

säkerhetsfaktorn mot plastisk deformation beräknas till S.F. ≈ 2,04. Det kan därmed säkerställas att sam-

manställningen tål uppkommande spänningar. En största deformation på 4,19∙10
-2

 mm indikerar dessutom 

att strukturen är stabil.  

Efter att FEM-analysen säkerställt att konstruktionen av rullen är hållfasthetsmässigt säker genereras ett 

ritningsunderlag för dess 2 skivor. Ritningarna finns tillgängliga i bilaga 7. 

2.8.8 Svänghjul 

Eftersom momentet som användaren tillför elverket via rullen är pulserande efter att frihjulet passerats 

behövs ett svänghjul. Svänghjulet är ett maskinelement vars syfte är att utjämna varierande vridmoment. 

Utjämnandet sker genom att den extra rörelseenergin som tillförs svänghjulet i samband med ett moment-

överskott lagras i svänghjulet genom en varvfrekvensökning. Vid ett senare momentunderskott återförs 

den extra energin till systemet och svänghjulets varvfrekvens sjunker (Nationalencyklopedin 2011b). Den 
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kinetiska energin i svänghjulet beror på dess tröghetsmoment och vinkelhastighet och bestäms enligt 

ekvation 23. 

2

2I
E   (23) 

Tröghetsmomentet I mäts i kgm
2
 (The Engineering Toolbox 2011b).  

Tröghetsmomentet beror i sin tur på hur svänghjulet har utformats. En solid cylinder, vid vilken vissa 

typer av svänghjul kan liknas, har ett tröghetsmoment som enligt ekvation 24 beror på massan och ytter-

radien (Grahn, Jansson 2002).  

2

2mr
I   (24) 

Till följd av tröghetsmomentet har svänghjulet ett motstånd mot vinkelacceleration. Det vridmoment som 

krävs för att accelerera rotationshastigheten hos en kropp som roterar kring sin egen axel kan beräknas 

enligt ekvation 25, 

IM   (25) 

där α är vinkelaccelerationen i rad/s
2
 (The Engineering Toolbox 2011a). Slutsatsen kan dras att variatio-

nen i varvfrekvens hos elverkets generator kommer att vara lägre desto större tröghetsmoment svänghju-

let har. Ett större tröghetsmoment kommer samtidigt innebära att tiden det tar att driftsätta elverket ökar, 

då det tar längre tid att accelerera svänghjulet till synkron varvfrekvens.  

Det identifierades i samband med den dokumenterade användarstudien att lätt vikt och små yttermått bör 

eftersträvas. Detta begränsar vilket tröghetsmoment svänghjulet kan ges, då tröghetsmomentet enligt 

ekvation 24 beror på radie och massa. Dessa variabler är dock inte oberoende av varandra.  Massan för en 

kropp kan bestämmas enligt ekvation 26, 

Vm   (26) 

där V är volymen och ρ är densiteten. Volymen för den typ av solidcylinder som svänghjulet kan liknas 

vid kan i sin tur beräknas enligt ekvation 27, 

brV 2  (27) 

där b är svänghjulets bredd. Från ekvation 26 och 27 kan sedan ett uttryck för svänghjulets massa härle-

das, se ekvation 28. 

brm 2  (28) 

Med hjälp av ekvation 28 och 24 kan sedan ytterradie och tröghetsmoment beräknas beroende på valt 

material samt vald massa och svänghjulsbredd.  

Vilket tröghetsmoment som elverkets svänghjul kräver beror på hur mycket varvfrekvensen in till genera-

torn kan tillåtas variera och huruvida svänghjulet placeras före eller efter växellådan. Eftersom den gene-

rerade strömmen skall frekvensomriktas kommer det vid varvfrekvensvariation istället vara strömmens 

effektivvärden som förändras. Då inget elnät finns tillgängligt vid drift måste energin i ”topparna” brän-

nas bort i en resistor om inte känslig utrustning som drivs av den genererade strömmen skall riskera att ta 

skada (Berglund et al 2004). Ju större varvfrekvensvariationen är desto mer energi kommer att gå förlorad 

på detta sätt, varför det trots frekvensomriktningen är önskvärt att minimera denna. Eftersom både det 

accelererande och bromsande moment som svänghjulet utsätts för är större före än efter växellådan kom-

mer en sådan placering kräva ett större tröghetsmoment för samma tillåtna varvfrekvensvariation.  

Vid en placering av svänghjulet före växellådan kommer det accelererande momentet att vara lika stort 

som det användaren applicerar drivaxeln via rullen. Vid en roddtagsfrekvens om 20 roddtag per minut 

kommer detta moment att appliceras 1,5 s åt gången med lika långa mellanliggande uppehåll. Arbetar 

användaren med 200 W medeleffekt kommer genomsnittsstorleken på momentet enligt ekvation 11 att 

vara ca 63,6 Nm under svänghjulets accelerationsfas. Då den valda generatorns driftmoment vid 160 W 

inkopplad effekt är 1,2 Nm och växellådan har utväxling i = 25 samt verkningsgrad η = 0,94 kommer 

svänghjulet hela tiden bromsas med ett moment på 31,4 Nm. Om varvfrekvensen till generatorn maximalt 



Institutionen för Teknik och Samhälle Konceptuell design av ett elverk drivet av kroppsenergi   

David Elofsson 25 10 maj 2013 

får variera med ±5 % kring det synkrona innebär det att svänghjulet först skall accelereras till 63 r/min 

varefter det under den period inget accelererande moment appliceras ej får retardera mer än till 57 r/min. 

Denna hastighetssänkning motsvarar en vinkelhastighetsretardation på 0,419 rad/s
2
. Ifall denna retarda-

tion ej skall överstigas vid ett bromsande moment på 31,4 Nm krävs enligt ekvation 25 ett tröghetsmo-

ment på 74,9 kgm
2
. Ett sådant svänghjul tillverkat i aluminium skulle om radien begränsas till 0,5 m 

kräva en bredd på 28,3 cm och väga 600 kg. 

Placeras istället svänghjulet efter växellådan växlas momentet ner 25 gånger samtidigt som 6 % av dess 

storlek går förlorad till följd av växellådans verkningsgrad. Svänghjulet accelereras då med 2,4 Nm. 

Svänghjulets genomsnittliga varvfrekvens kommer att vara det för generatorn synkrona, och det brom-

sande momentet kommer att vara lika stort som generatorns driftmoment, 1,2 Nm. Eftersom den genom-

snittliga varvfrekvensen här är högre kommer svänghjulet först att behöva accelereras till 1575 r/min. Vid 

användarens återgång till ursprungsläget får varvfrekvensen sjunka till 1425 r/min, motsvarande en vin-

kelhastighetsretardation på 10,5 rad/s
2
. Det enligt ekvation 25 behövda tröghetsmomentet för denna pla-

cering kan därmed bestämmas till ca 0,112 kgm
2
. Tabell 8 ger sex stycken olika förslag på svänghjul med 

sagda tröghetsmoment. 

Tabell 8. Specifikationerna för sex svänghjul med tröghetsmomentet I = 0,112 kgm
2
 tillverkade i ett rost-

fritt stål (2324-02), en aluminiumlegering (SS 4104-06) respektive polykarbonat. 

Material Vikt (kg) Bredd (mm) Radie (mm) Tröghetsmoment (kgm
2
) 

2324-02 5,2 5 207 0,112

2324-02 9,0 15 158 0,112

SS 4104-06 3,1 5 270 0,112

SS 4104-06 5,3 15 205 0,112

Polykarbonat 2,1 5 330 0,112

Polykarbonat 3,6 15 251 0,112  

(Sundström 2008), (Elisolation.se 2011) 

På grund av det stora tröghetsmoment och de resulterande proportioner som krävs av ett svänghjul place-

rat före växellådan anses denna position ointressant. Istället görs valet att placera svänghjulet mellan 

växellådan och generatorn. Eftersom viktbesparingen för användning av de lättare materialen enligt tabell 

8 är i storleksordningen om enbart några kilo väljs det rostfria stålet SS 2324-02 som tillverkningsmateri-

al för svänghjulet. Om generatorlasten kopplas in först när 1575 RPM har uppnåtts kommer det enligt 

beräkningar utgående från ekvation 26 att ta 6 roddtag, eller ca 20 sekunder, att starta energiproduktionen 

från stillastående.  

En CAD-modell av svänghjulet genereras där detta utrustas med ett genomgående hål med tillhörande 

fläns. Syftet är att tillåta lagring av svänghjulet på generatorns drivaxel med hjälp av krympförband. 

Svänghjulets skiva kan tillverkas i laserskuren plåt. Flänsen görs av ett ämnesrör som bearbetas invändigt 

till en för krympförbandet passande diameter och de två detaljerna svetsas samman. En skiss av svänghju-

let måttsatt med yttermått kan beskådas i figur 10. CAD-modellen är identisk med denna skiss.  

 

Figur 10. Måttsatt skiss av svänghjulet. 
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För att bestämma huruvida svänghjulet tål uppkommande spänningar genomförs en FEM-analys, liknan-

de den som gjorts för rullen. Svänghjulets diameter och liv är fastställda till 414 mm respektive 5 mm då 

det skall ha ett specifikt tröghetsmoment: 0,112 kgm
2
. Skulle svänghjulets liv behöva ökas av hållfast-

hetsskäl kommer också svänghjulets vikt öka, även sedan övriga parametrar justerats så att tröghetsmo-

mentet blir detsamma.  

Tillverkningsmaterialet som valts är det rostfria stålet 2324-02. Det är i släckglödgat tillstånd och har en 

densitet på 7700 kg/m
3
. Poisson’s tal är för materialet 0,3, elasticitetsmodulen 201 GPa och sträckgränsen 

> 410 MPa. Exempel på vanliga användningsområden är pump- och propelleraxlar (Sundström 2008).  

Då acceleration och retardation av svänghjulet förekommer var tredje sekund vid normaldrift krävs en 

hög säkerhetsfaktor om ingen risk för utmattning skall förekomma. Kravet sätts därför till en minimal 

säkerhetsfaktor mot plastisk deformation på S.F. = 10.  

Det belastningsfall svänghjulet utsätts för vid en användareffekt om 200 W kan indelas i två statiska fa-

ser. Under den tid då användaren tillför svänghjulet rörelseenergi har detta vid normaldrift en ursprungs-

hastighet ω0 = 149 rad/s och en vinkelacceleration på α = 10,5 rad/s
2
. Under retardationsfasen är istället 

ursprungshastigheten ω0 = 165 rad/s och retardationen α = 10,5 rad/s
2
.  

De största belastningar som svänghjulet drabbas av är de det utsätts för om hela generatorns kapacitet 

utnyttjas. Generatorns driftmoment är då enligt ekvation 9 M = 3,50 Nm. Det accelererande momentet är 

dubbelt så stort och rent pulserande med 1,5 s intervall, förutsatt att användaren gör 20 drag per minut. 

Enligt ekvation 25 blir då vinkelaccelerationen under den tid användaren tillför moment via rullen α = 

31,3 rad/s
2
. Vinkelretardationen då inget moment tillförs är lika stor. Detta innebär att svänghjulets och 

generatorns vinkelhastighet kommer att variera i intervallet 134 < ω < 181 rad/s med den synkrona varv-

frekvensen som medelvärde. Den största belastningen svänghjulet utsätts för är precis i början av retarda-

tionsfasen eftersom vinkelhastigheten då är som störst. Denna last används därför i analysen. Figur 11 

visar i en skiss randvillkor och last. 

                    

Figur 11. Laster och randvillkor för svänghjulsanalyserna.  

Det randvillkor som visas i figur 11 appliceras på flänsens inneryta medan kraften tillförs rotationsaxeln. 

Ingen hänsyn tas till restspänningarna från krympförbandet, då det aktuella randvillkoret förhindrar att 

dessa spänningar får någon inverkan på analysens resultat. Randvillkoret överensstämmer med verklighe-

ten till dess att krympförbandets restspänningar övervinns och förbandet överbelastas. 

Inför analysen elementindelades CAD-modellen automatiskt och bildar då 4547 tetraeder samt 1445 

noder, se figur 12. 

 

Figur 12. Elementindelningen av svänghjulets CAD-modell, bestående av 4547 tetraeder och 1445 noder. 
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Modellen analyseras med en flerleds analys av polynomordning 1-9. Konvergenskravet sätts till 10 %, 

med avseende på lokal deformation, töjningsenergi och globala effektivspänningar. Detta uppnås under 

beräkningarnas fjärde steg. Den maximala polynomordningen är då fyra. Analysens resultat kan beskådas 

i tabell 9. 

Tabell 9. Analysens resultat. 

Max. von Mises-spänning (MPa) 10,5

Max. deformation (mm) 2,21E-03

Konvergens m.a.p. effektivspänningar (%) 2,2

Konvergens m.a.p. töjningsenergi och deformation (%) 4,0

Analysens resultat

 

Som tabell 9 visar är de uppkommande spänningarna förhållandevis små. Ingen märkbar deformation av 

svänghjulet inträffar. Spänningarnas utbredning kan betraktas i figur 13. 

 

Figur 13. Spänningarnas utbredning under retardation av svänghjulet. 

Som figur 13 visar är spänningarnas storlek omvänt proportionell till avståndet från svänghjulets centrum. 

Detta beror på svänghjulets tröghetsmoment som vill hindra det från att retardera. Följden blir att sväng-

hjulets centrum tar moment. Den största von Mises-spänningen uppmäts i övergången mellan fläns och 

svänghjul, se figur 14. 

 

Figur 14. Maximalspänningens position vid retardation av svänghjulet. 
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Spänningsmaximums position enligt figur 14 är naturlig då geometrin där får spänningarna att koncentre-

ras. Kantradien är 1 mm. Med en maximalt uppmätt von Mises-spänning på 10,5 MPa och en sträckgräns 

på Rp0,2 > 410 MPa blir säkerhetsfaktorn mot plastisk deformation vid användning av 2324-02 S.F. ≈ 

39,0. Det är sålunda ur hållfasthetssynpunkt säkert att låta svänghjulet behålla sina dimensioner. Eftersom 

svänghjulet dimensionerats för att främst hålla ett visst tröghetsmoment är det inte överdimensionerat. 

Efter att svänghjulets hållfasthet garanterats av beräkningens resultat genereras ritningsunderlag för detal-

jen. Detta finns tillgängligt i bilaga 7. 

2.8.9 Val av lager 

Vid dimensionerandet av elverkets drivaxel nämndes att den skall förses med lager på rullens bägge sidor 

och att avståndet mellan lagringspunkt och ytterkant hos rullens fläns inte skall överstiga 167 mm. Kan-

ske kommer drivaxeln att behöva lagras på fler platser, men eftersom belastningarna är som störst när-

mast rullen är det de två inlagringspunkterna på dess vardera sida som är intressantast för livslängdberäk-

ningar. Axeln mellan generator och växellåda kommer eventuellt inte att behöva lagras alls då den för-

väntas bli mycket kort.  

Den lagertyp som väljs bör inte kräva några axiella krafter då det enbart förekommer radiell belastning. 

Lagret bör också kunna kompensera för snedställning eftersom en viss elastisk deformation av drivaxeln 

kan förväntas vid drift.  Det är dessutom önskvärt att friktionen i lagret är liten, trots att varvfrekvensen är 

låg; eftersom den initiala effekten är relativt liten blir alla friktionsförluster relativt stora i sammanhanget. 

För användarmiljöns skull är det också att föredra om lagret har en tyst gång. I tabell 10 redovisas hur väl 

fem olika lagertyper klarar de krav som applikationen ställer. 

Tabell 10. Fem lagertypers lämplighet för lagring av drivaxeln i olika avseenden. 

Lagertyp

CARB® toroidrullager med hållare Mycket bra Acceptabelt Mycket bra Acceptabelt

Cylindriska rullager Bra Bra Mindre bra Bra

Sfäriska kullager Acceptabelt Mycket bra Mycket bra Bra

Sfäriska rullager Mycket bra Acceptabelt Mycket bra Acceptabelt

Spårkullager Acceptabelt Mycket bra Mindre bra Mycket bra

Kompensation för 

snedställning

Endast radiell 

belastning Låg friktion Tyst gång

 

(SKF 2006) 

Baserat på tabell 10 är sfäriska kullager intressantast för applikationen. Lagertypen kan med hjälp av 

klämhylsor monteras på släta axlar, vilket är lämpligt eftersom drivaxeln dimensionerats för att sakna 

anvisningar. Dessutom är lagret okänsligt för snedställning och har lägst friktion av alla rullningslager 

(SKF 2006). 

För att kunna välja ett specifikt lager krävs underlag i form av livslängsberäkningar. Svenska Kullagerfa-

briken (SKF) hävdar att den nominella livslängden för deras lager kan beräknas enligt ekvation 29, 

p

SKFnmh
P

C
aa

n
L 








 1

6

60

10
 (29) 

där Lnmh är den nominella livslängden i driftstimmar och n är den varvfrekvens den lagrade axeln drivs 

med. a1 är en konstant mellan 0 och 1 som väljs beroende på vilken sannolikhet för lagerskada som kan 

accepteras. aSKF är också en konstant. Den beräknas utifrån smörjförhållande, driftstemperatur, förore-

ningsnivå, och belastning. C är lagrets dynamiska bärighetstal och P är här den ekvivalenta dynamiska 

lagerbelastningen. Båda dessa faktorer mäts i newton. Slutligen är p livslängdsformelns exponent vilken 

är 3 för kullager och 10/3 för rullager (SKF 2006). 

Eftersom elverket skall användas i fältmässig miljö måste dess lager skyddas mot både fasta föroreningar 

och vatten. Den lämpligaste tätningstypen anses då vara en labyrinttätning. Labyrinttätningar består av 

två överlappande ringar vars motvända ytor har en sick-sack-gående profil. Eftersom de motvända ytorna 

inte har kontakt med varandra är labyrinttätningar friktions- och slitagefria (GMN Paul Müller Industrie 

GmbH & CO. KG 2011). Labyrinttätningar kan användas för applikationer där snedställning kan före-
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komma, men måste då ha sneda spalter. Beslutet tas att elverkets lager skall skyddas med labyrinttätning-

ar, vilket bedöms göra inbyggda tätningar överflödiga. 

Drivaxelns diameter har tidigare bestämts till 25 mm. SKF har fyra modeller av sfäriska kullager på 

klämhylsa utan inbyggda tätningar med denna innerdiameter: 1206 EKTN9, 2206 EKTN9, 1306 EKTN9 

och 2306 K. Lagerdata för modellerna finns tillgängligt i tabell 11. 

Tabell 11. Lagerdata för fyra sfäriska kullager. 

Namn 1206 EKTN9 2206 EKTN9 1306 EKTN9 2306 K

Innerdiameter klämhylsa (mm) 25 25 25 25

Ytterdiameter (mm) 62 62 72 72

Bredd (mm) 16 20 19 27

Dynamiskt bärighetstal (kN) 15,6 23,8 22,5 31,2

Statiskt bärighetstal (kN) 4,65 6,70 6,80 8,80

Utmattningsbelastning (kN) 0,24 0,35 0,36 0,45

Minsta ekvivalent belastning (N) 46,5 67,0 68,0 88,0  

(SKF 2006) 

Den last kullagren skall bära härrör från vajerns belastning av rullen. Utöver denna tillkommer bördan 

från egenvikten hos vajer, rulle och axel. Dessa är dock okända och anses försumbara i sammanhanget. 

Om två lager på jämna avstånd från rullen delar på den horisontella toppkraftsresultanten en elitrorsman 

belastar fotstöden (och därmed också handtaget) med vid uthållig träning blir den ekvivalenta dynamiska 

lagerlasten P = 450 N (Mackenzie, Bull, McGregor 2008).  

Vid en varvfrekvens om 60 r/min har de valda lagren en erforderlig viskositet vid driftstemperatur v1 ≈ 

230 mm
2
/s för 1206 EKTN9 och 2206 EKTN9, respektive v1 ≈ 260 mm

2
/s för 1306 EKTN9 och 2306 K. 

Om en driftstemperatur om 70° C antas ger ett ISO VG 100-klassificerat smörjmedel ett förhållande mel-

lan verklig och erforderlig viskositet på κ ≈ 0,43 för 1206 EKTN9 och 2206 EKTN9, respektive κ ≈ 0,38 

för 1306 EKTN9 och 2306 K (SKF 2006). Smörjmedlets föroreningsnivå antas vara ”normalt ren” med 

tanke på användningsmiljön och tätningsvalets kombination. 

aSKF bestäms genom avläsning i tabeller i referenslitteraturen till 0,9 för 1206 EKTN9 och 1306 EKTN9, 

1,2 för 2206 EKTN9 respektive 1,3 för 2306 K. Livslängden med 5 % sannolikhet för lagerskada beräk-

nas därefter enligt ekvation 29. Resultatet redovisas i tabell 12. 

Tabell 12. Beräknad livslängd i miljoner varv respektive driftstimmar för fyra sfäriska kullager.  

Namn Livslängd (milj. varv) Livslängd (h)

1206 EKTN9 2,32E+04 6,46E+06

2206 EKTN9 1,10E+05 3,06E+07

1306 EKTN9 6,98E+04 1,94E+07

2306 K 2,69E+05 7,46E+07
 

Som tabell 12 visar löser varje lager sin uppgift väl, varför lagret med minst inbyggnadsmått, SKF 1206 

EKTN9, väljs. 

2.8.10 Byglar 

Det vinnande konceptet beskriver en sits med hjul som inte hänger samman med övriga elverket. Sitsens 

möjlighet att röra sig fram och tillbaka förlänger rörelsemönstret hos elverkets användare och ökar där-

med det arbete denne kan utföra. För att öka hjulens inbördes avstånd och få en stabilare sits utan att dess 

storlek tilltar skall två olika hjuldiametrar användas. Ett bygelpar för varje typ av hjul utformas.  

Det ena bygelparet är rakt och passar för hjul med en diameter på 200 mm, medan det andra är längre, 

vinklat 65 grader relativt fästytan och passar till hjul med diameter på 125 mm. Detaljerna tillverkas i 

skuren, bockad, svetsad och, i den sneda bygelns fall, pressad plåt. Måttsatta skisser föreställande en 

bygel ur respektive par finns tillgängliga i figur 15 och 16.  
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Figur 15. Skiss av den raka bygeln visandes ytter- och funktionsmått (mm). 

 

Figur 16. Skiss av den sneda bygeln visandes ytter- och funktionsmått (mm).  

Observera att tangenta kantlinjer ej visas. 
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Som figur 15 och 16 visar finns i toppen av varje bygel ett genomgående hål. Detta är till för att lagra 

hjulets axel och har en diameter om 8 mm. I byglarnas botten finns fler genomgående hål med 5 mm 

diameter. Dessa skall rymma de skruvförband som byglarna infästs i sitsens stomme med. Samtliga kan-

ter har i modellerna rundats av med en radie om 0,5 mm. 

Den generella godstjockleken är 1,5 mm för både den raka och den sneda bygeln. Undantaget är de för-

stärkningar som gjorts där detaljerna är svetsade. I den raka bygeln är dessa placerade i mötet mellan 

bygelns utskjutande delar och dess bottenplatta. Förstärkningen är formad som en rundning med konstant 

radie om 7,24 mm, motsvarande en konkav hörnsvets med ett a3-mått. Hos den sneda bygeln används 

istället en rundning med variabel radie som helt omgärdar bygelns utskjutande delar. Dennas radie är 5,71 

mm (a2) på utsidan, 7,85 mm (a1) i framkant, 6,14 mm (a3) på insidan och 4,64 mm (a4) i bakre hörnet. 

Dessa förstärkningar syftar enbart till att stabilisera modellen på ett realistiskt sett och säger inget om hur 

dimensionerna på en verklig svets skall se ut. De nämnda a-måtten baseras på måtten från radiernas kon-

kava bågars mittpunkt till den punkt i vilken de kringliggande ytorna möts.  

Det valda tillverkningsmaterialet är kolstålet 141312–00.  Stålet är obehandlat och är vanligt förekom-

mande i diverse konstruktioner (Sundström 2008). Materialets egenskaper kan betraktas i tabell 13. 

Tabell 13. Egenskaper för kolstålet 141312–00. 

Namn 141312-00

Densitet (kg/m
3
) 7850

Elasticitetsmodul (GPa) 208

Poisson's tal 0,3

Sträckgräns (MPa) >240

Brottsgräns (MPa) 360-460  
(Sundström 2008) 

För att undersöka säkerhetsfaktorn mot plasticering används FEM-analys. Denna bör vara minst S.F. = 

1,5 om konstruktionen skall anses hållbar. Byglarna skall tåla att sitsen används av personer vägandes 

upp till 150 kg. Varje enskilt bygelpar skall också tåla att bära personens hela vikt eftersom sitsen skall 

kunna användas även på ej plana underlag. En analys av vardera bygeln utförs och figur 17-18 redogör 

för de laster och randvillkor som används vid dessa. Svetsarnas hållbarhet ingår inte i analysen. 

 

Figur 17. Randvillkor och last för analysen av den raka bygeln. 
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Figur 18. Randvillkoren för analysen av den sneda bygeln 

Som figur 17 och 18 visar bygger lastvalet på teorin att såväl bygel som hjulaxel är i viss mån elastiska. 

Tryckfördelningen sker över hela nedre halvan av hålets yta; kraften är som störst i lodrätt riktning och 

minskar utåt sidorna. Det antas att bygelns bägge sidor bär lika stor del av lasten.  

Byglarnas undersidor fastspänns i alla led. Detta överensstämmer endast med verkligheten fram till dess 

att de skruvförband som infäster i bygeln i sitsstommen överbelastas. Restspänningarna från förbandet 

anses försumbara i sammanhanget. Ytterligare ett randvillkor hindrar den inre plana yta som avgränsas av 

den översta bockningen genom vilken hålet för hjulaxeln går att flyttas i X-led. Randvillkoret innebär att 

hjulets fälg betraktas som stel, och hindrar bygeln att röra sig i denna riktning. Randvillkoret är endast 

delvis korrekt eftersom detta i verkligheten endast gäller för kontaktytan mellan fälg och bygeln. Valet att 

inspänna hela ytan fast för förskjutning i X-led görs eftersom detta anses ha mindre inverkan på analysens 

resultat än utformandet av den avgränsande yta programvaran annars krävt. 

De CAD-modeller som analyseras skiljer sig i viss mån från hur verkliga versioner av detaljerna skulle se 

ut. Till att börja med finns risken att ett litet mellanrum uppkommer mellan sammansvetsade detaljer då 

sammansmältningen inte alltid är fullständig (Risén, Sjölander 2009). Detta utrymme har negligerats och 

bägge CAD-modeller är fullständigt sammansatta. Vid svetsning uppkommer dessutom alltid en värme-

påverkad zon där egenskaperna varierar beroende på avståndet till brännpunkten. Detta beror på att olika 

topptemperaturer uppnås under proceduren vilket leder till skiftningar i materialets mikrostruktur (Ullman 

2003). Den värmepåverkade zonens påverkan har i analysen försummats. Eftersom byglarnas CAD-

modeller tidigare genererats för en sammanställning av sitsen och deras storlek är relativt liten halveras 

inte strukturen trots att modellerna är symmetriska. 

Flerleds analys med polynomordning ett till nio väljs. Kravet på konvergens mellan resultaten sätts till 10 

% med avseende på lokal deformation och töjningsenergi samt globala effektivspänningar. Inför analysen 

elementindelas modellerna. För att konvergenskravet skall kunna uppnås är det nödvändigt att kontrollera 

elementindelningen för den raka bygeln på så sätt att ett största förhållande om 2:1 uppnås mellan ele-

mentens kantlängd och modellens kurvaturradier. Detta ger en elementindelning som är lokalt finare i de 

områden där modellens yta är krökt, exempelvis vid kantradier. Med denna konfiguration bildar den raka 
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bygelns modell en elementindelning bestående av 6526 tetraeder och 2136 noder. Den sneda bygeln ele-

mentindelas automatiskt och bildar då 10409 tetraeder och 3388 noder. Resultaten kan ses i figur 19-20. 

 

Figur 19. Den raka bygelns elementindelning, bestående av 6526 tetraeder och 2136 noder. 

 

Figur 20. Den sneda bygeln elementindelning, bestående av 10409 tetraeder och 3388 noder. 

Analyserna genomförs varpå konvergenskravet om 10 % uppfylls. Detta sker för den raka bygeln i beräk-

ningarnas sjunde led då den maximala polynomordningen om nio uppnås. För den sneda bygeln konver-

gerar resultaten i beräkningarnas sjätte led. Den maximala polynomordningen är då sju. Analysernas 

resultat kan beskådas i tabell 14. 

Tabell 14. Analysernas resultat 

Bygel Rak Sned

Max. von Mises-spänning (MPa) 127 113

Max. deformation (mm) 0,216 0,143

Konvergens m.a.p. effektivspänningar (%) 1,2 1,8

Konvergens m.a.p. töjningsenergi och deformation (%) 2,6 9,4
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Som tabell 14 visar uppkommer ingen märkbar deformation hos någon av byglarna. Spänningarnas ut-

bredning i de bägge modellerna presenteras i figur 21-22.  

 

Figur 21. Spänningarnas utbredning hos den raka bygeln. 

 

Figur 22. Spänningarnas utbredning hos den sneda bygeln. 

Som figur 21 och 22 visar är spänningarna koncentrerade till de områden där detaljerna har bockats re-

spektive pressats. De maximalt uppmätta von Mises spänningarnas storlek och positioner redovisas i figur 

23 och figur 24. 

 

Figur 23. Den största uppkommande von Mises spänningen i den raka bygeln (127 MPa). 
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Figur 24. Den största uppkommande von Mises spänningen i den sneda bygeln (113 MPa). 

Enligt analysernas resultat blir säkerhetsfaktorn mot plasticering vid användning av 141312–00 S.F. < 

1,89 för den raka bygeln och S.F. < 2,12 för den sneda bygeln. Det kan därmed fastställas att byglarna tål 

uppkommande spänningar och att 141312–00 är ett ur hållfasthetssynpunkt lämpligt material för detta 

användningsområde. Då materialet ej är rostfritt och elverket skall användas i en fältmässig miljö bör 

byglarna förses med en oxidationsskyddande ytbehandling. 

Efter att beräkningarna fastställt att konstruktionen är hållbar genereras ett ritningsunderlag, tillgängligt i 

bilaga 7. 

2.8.11 Fotstöd 

Fotstödet är den produkt som användaren belastar för att kunna anbringa handtaget dragkraft. En rende-

ring av fotstödet i sammansatt tillstånd finns tillgänglig i figur 25. 

 
Figur 25. Rendering av sammansatta fotstöd. 

Som figur 25 visar består fotstöden av en stomme (1), en framsida (2), två sulor (3), två valv (4) och fyra 

byglar (5).  

Stommen bär tillsammans med framsidan lasten från användarens fötter. Den skall tillverkas i en hållfast 

polymer och antingen gjutas eller formsprutas. För att framsidan skall kunna fästas i den har stommen 

försetts med 8 st. M3x0.5 hål, 7 mm djupa. Den har också åtta genomgående ogängade hål, vilka är till 
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för de rörklamrar som skall fästa den i aggregatets bärande struktur. Den generella godstjockleken är 10 

mm. Den minsta släppvinkeln är tre grader. En skiss över stommen måttsatt med yttermått finns tillgäng-

lig i figur 26.  

 

Figur 26. Skiss över stommen måttsatt med yttermått (mm). 

Framsidan skall tillverkas i samma material och med samma metod som stommen. Denna bär lasten från 

användarens fötter och håller samtidigt alla fotstödets detaljer samman. Det finns i framsidan åtta genom-

gående M3x0.5 hål, försänkta 5 mm med 6,5 mm diameter.  Dessa har gemensam axel med de motsva-

rande hålen i stommen. Det finns också 16 ogängade genomgående hål. Åtta av dessa har 2,5 mm diame-

ter och skall rymma de skruvar som infäster byglarna i framsidan. Övriga åtta har 4 mm diameter och hör 

till valven. De urholkningar i vilka kontaktytorna mellan valv och framsida ryms har 3 mm djup. Framsi-

dans fyra utskotts syfte är att hålla sulorna på plats. Framsidans generella godstjocklek är 4 mm. Denna är 

ökad till 10 mm längs sidorna så att kontaktytan mellan framsida och stomme överensstämmer. Detaljen 

är konstruerad med en minsta släppvinkel om 3°. En skiss över framsidan finns tillgänglig i figur 27. 

 

Figur 27. Skiss över framsidan måttsatt med yttermått (mm). 

I sammansatt tillstånd, se figur 25, är fyra byglar fastskruvade i framsidan. I dessa skall kardborreband för 

inspänning av användarens fötter rymmas. Mellan de bägge bygelparen finns två valv genom vilka två 

identiska sulor träs. Dessa ger stöd åt användarens hälar. Eftersom varje sula är försedda med 14 genom-
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gående hål och det på framsidan strax ovanför varje valvs mynning finns två cirkulära utskott kan fotstö-

den snabbt anpassas för olika skostorlekar. Detta sker genom att sulans överdel böjs bakåt och samtidigt 

förs upp eller ned. Funktionen är vanligt förekommande hos fotstöd till träningsredskapet roddmaskin och 

kräver att sulorna tillverkas i ett elastiskt material.  

Det tilltänkta tillverkningsmaterialet för stomme och framsida är Fenylenoxidplast (PPO). Fenylenoxidp-

last är en termoplast och kan därför återvinnas genom omsmältning. Materialet har god slagseghet men är 

något skårsprött. Det används i bland annat maskinkåpor och TV-chassin (Ullman 2003). Materialets 

egenskaper kan betraktas i tabell 15. 

Tabell 15. Egenskaper för PPO 

Densitet (kg/m
3
) Poissons konstant Elasticitetsmodul (GPa) Brottsgräns (MPa)

1060 0,38 2,5 55-65
 

(Azom.com 2011) 

I syfte att ta reda på om stomme och framsida tål uppkommande spänningar vid användning av PPO som 

tillverkningsmaterial genomförs två FEM-analyser. Kravet är att en säkerhetsfaktor mot brott på S.F. = 

1,5 uppnås vid användning av materialet. Endast stomme och framsida analyseras; övriga detaljer bortses 

i nuläget från då de ej är bärande. Analysen följer samma förfarande som den för rullen. 

Belastningen som används i analysen bygger på att den maximala toppkraft en elitrorsman kan uppbåda i 

ett årtag är 1350 N (Hartmann et al 1993). För att kunna uppbåda en sådan dragkraft måste personen i 

fråga belasta fotstödet med en lika stor motriktad kraft. Det antas att användaren belastar fotstöden lika 

mycket med bägge fötterna, att endast häl och främre trampdynor överför kraft samt att fördelningen 

mellan dessa är jämn. För att lätta analysbördan analyseras framsidan och stommen var för sig. Eventuel-

la restspänningar från de skruvförband som används anses i sammanhanget vara försumbara. 

Stommens CAD-modell identisk med den verkliga detaljen. Lasten läggs utbrett på kontaktytan mellan 

framsida och stomme. Randvillkoret skall motsvara kontakten mellan stommen och elverkets bärande 

struktur, bestående av fyrkantrör. Då stommen skall infästas i den bärande strukturen med rörklamrar bör 

kontaktytan fastlåsas i alla led. Detta överensstämmer med verkligheten till dess att skruvförbandet över-

belastas. I detta fall kan dock ingen avgränsad yta utformas utan att kraftkoncentrationer uppstår som 

påverkar analysens resultat. Istället skapas ytterligare en CAD-modell, denna gång föreställande den del 

av elverkets bärande struktur som stommen skall infästas i. De två CAD-modellerna sammanställs sedan, 

varpå randvillkoret istället väljs så den nya CAD-modellens baksida fastspänns i alla led. Att detta inte 

överensstämmer med verkligheten är ointressant eftersom det är resultaten gällande stommen som efter-

söks. Elverkets bärande struktur kan i jämförelse med stommen betraktas som stel. Förklarande skisser 

över laster och randvillkor vad gäller stommen redovisas i figur 28-29 

 

Figur 28. Laster och randvillkor för analysen av fotstödets stomme. 
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Figur 29. Randvillkor för analysen av fotstödets stomme. 

Framsidans CAD-modell skiljer däremot sig från den i figur 27 synliga skissen. Två avgränsande ytor 

motsvarande den yta sulorna avlastar kraften från användarens hälar på har utformats. Ytornas position 

motsvarar att framsidans utskott är trädda genom sulornas tredje par hål, ovanifrån räknat. Vid ytorna är 

tjockleken ökad en millimeter, från 4 till 5 mm. Randvillkoret fastspänner kontaktytan med stommen i 

alla led. Eftersom stomme och framsida infästs i varandra med skruvförband överensstämmer randvillko-

ret med verkligheten tills förbandet överbelastas. Förklarande skisser över framsidans last och randvillkor 

finns tillgängliga i figur 30-31.  

 
Figur 30. Laster och randvillkor för analysen av fotstödets framsida. 
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Figur 31. Randvillkor för analysen av fotstödets framsida. 

Som figur 30 visar är kraften i analysen vinklad 45° relativt framsidan. Detta beror på att framsidan är 

infäst i stommen med denna vinkel.  

Inför analysen elementindelas samtliga CAD-modeller automatiskt. Sammanställningen av stommen och 

en del av den bärande strukturen bildar totalt 23150 tetraeder och 7303 noder. Framsidans CAD-modell 

bildar 21596 tetraeder och 6562 noder. Elementindelningarna redovisas i figur 32-33. 

 

Figur 32. Elementindelningen av stommen och en del av elverkets bärande struktur.  

Elementindelningen består av 23150 tetraeder och 7307 noder. 
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Figur 33. Elementindelningen av framsidan, bestående av 21596 tetraeder och 6562 noder. 

Analys i flera led med polynomordning ett till nio väljs. Kravet på konvergens mellan resultaten sätts till 

10 %, med avseende på lokal deformation och töjningsenergi samt globala effektivspänningar. För analy-

sen av stommen nås den maximala nionde polynomordningen i analysens nionde led, varvid beräkningar-

na avbryts. Detta sker innan konvergenskravet uppfyllts. Den uppnådda konvergensen blir 16,1 % med 

avseende på lokal deformation och töjningsenergi och 6,3 % gällande globala effektivspänningar. Vad 

gäller framsidan uppfylls konvergenskravet i analysens sjunde led. Den maximala polynomordningen är 

då åtta. Resultatens konvergens blir här 6,8 % med avseende på lokal deformation och töjningsenergi 

samt 4,2 % för globala effektivspänningar. De resulterande spänningarnas utbredning över stomme och 

baksida kan betraktas i figur 34-35. 

 

Figur 34. Spänningarnas utbredning över stommens baksida. 

Som figur 34 visar är spänningarna som störst där stommen har kontakt med elverkets bärande struktur. 

Det sker en elastisk deformation i och med vilken stommen vill forma sig kring den bärande strukturen. 

Kraftkoncentrationerna uppstår därför kring dennas kanter, vilka har en radie om 0,5 mm. Den största 

deformationen som uppkommer är 0,586 mm vilket tyder på att konstruktionen är stabil. Den maximala 

von Mises-spänningen uppstår i den övre delen av den i figur 34 vänstra spänningskoncentrationen. Dess 

storlek är 42,6 MPa. 
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Figur 35. Spänningarnas utbredning över framsidan. 

Enligt figur 35 uppstår de större spänningskoncentrationerna längs kanterna. Den största deformationen 

däremot uppstår istället i centrum och är 3,04 mm. Då deformationen är elastisk och belastningen är ett 

extremfall är den dock acceptabel. Den största von Mises-spänningen som uppstår är 24,6 MPa. Figur 36 

redovisar spänningens position.  

 

Figur 36. Den största uppkommande von Mises-spänningen hos framsidan, 24,6 MPa. 

Säkerhetsfaktorn mot brott beräknas baserat på en maximal von Mises-spänning på 42,6 MPa för stom-

men och 24,6 MPa för framsidan. Vid användning av PPO som tillverkningsmaterial blir denna 1,29 < 

S.F. < 1,53 för stommen och 2,24 < S.F. < 2,64 för framsidan. En förutsättning för att PPO skall kunna 

användas är därför att dess sammansättning är av hög kvalité.  

Då beräkningarnas resultat visat att konstruktionen är hållbar genereras ritningsunderlag för stomme och 

framsida. De resulterande ritningarna finns tillgängliga i bilaga 7. 

2.8.12 Ställning 

Ställningen är den i elverket bärande strukturen. Utöver sin egen och alla komponenters vikt belastas den 

av trycket från fotstöden samt de dragkrafter och vridmoment som härrör från handtaget. Den sammansat-

ta belastningen gör att ställningen måste vara tämligen robust. Ställningen tillverkas därför lämpligt av 

bockade och sammansvetsade fyrkantrör. En rendering av ställningen kan ses i figur 37.  
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Figur 37. Rendering av ställningen. 

Den i figur 37 synliga ställningen har ett kvadratiskt tvärsnitt med 20 mm sida och 3 mm tjocklek. För att 

ta reda på om tvärsnittets godstjocklek är tillräcklig undersöks säkerhetsfaktorn mot plasticering med 

hjälp av FEM-analys. Svetsarnas hållfasthet beror på val av metod, fillermaterial och erfarenheten hos 

den som utför arbetet (Björklund, Hågeryd, Lenner 2002) och ingår inte i analysen. Ej heller det sätt ställ-

ningen sammanställts på i modellen avses prövas, då dess utformning är beroende av flera detaljer vars 

inbyggnadsmått ännu inte är kända. 

Den sammanlagda egenvikten hos de komponenter ställningen skall bära är ännu okänd och kan därför 

inte ingå i beräkningarna. Därmed är det endast möjligt att analysera den i figur 38 vänstra delen av ställ-

ningen: de två triangulära stöden samt det ramverk som håller dem samman. Här är tyngdkrafterna för-

sumbara jämfört med de påfrestningar ställningen utsätts för från fotstöd och axelinlagring. Snittet läggs 

mellan det i figur 37 högra stödet och ställningens nästa sektion. En måttsatt skiss över den del som ingår 

i analysen kan ses i figur 38. 

 

Figur 38. Måttsatt skiss av ställningen. 

Den CAD-modell som används i analysen är identisk med den skiss som ses i figur 38. I de hörn som 

bildas där profilerna möts i en svets har modellen försetts med rundningar. Dessa motsvarar en konkav 

hörnsvets med ett a-mått på 3 mm. Rundningarnas radie beror därför på vilken vinkel profilerna möts 

med och är 7,24 mm vid räta vinklar, 3,00 mm vid 60° och 19,4 mm vid 120°.  Övriga kanter och hörn, 

undantaget de tillhörande snittytan, har rundats av med en radie om 1 mm. Slutligen har också en av-

gränsningsyta för kraften från fotstöden utformats. Godstjockleken är där ökad från 3 till 4 mm. Ytans 

storlek och form motsvarar kontaktytan mellan ställning och fotstödsstomme. 
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Ställningen dimensioneras mot den största toppkraft en elitrorsman kan uppbåda i ett drag, 1350 N 

(Hartmann et al 1993). De krafter som tas med i beräkningarna är de som fås genom friläggning av ställ-

ningen om drivaxeln antas vara stel. Randvillkoret sätts till fast inspänd i alla led för snittytan. Optimalt 

skulle detta randvillkor kompletteras med en inspänning av ställning och golvs kontaktyta i enbart positiv 

Y-led (se figur 40), men något sådant randvillkor finns inte tillgängligt i programvaran som används. En 

total fastspänning av denna kontaktyta i höjdled leder till orealistiska kraftkoncentrationer. En förklarande 

skiss över laster och randvillkor kan ses i figur 39. Observera att randvillkoren förutsätter att ställningens 

stödyta är så stor att den inte tippar. 

 

Figur 39. Randvillkor och laster för analysen av ställningen. 

Ställningen skall tillverkas i det rostfria stålet SS 2302. Materialet är martensitiskt och består av stål lege-

rat med kol (<0,15 %), krom (11,5-13,5 %), nickel (>0,75 %), mangan (<1 %), kisel (<1 %), fosfor 

(<0,04 %) och svavel (<0,03 %). SS 2302 motstår korrosion när det utsätts för torra atmosfärer, heta 

gaser, färskvatten samt milda alkalier och syror. Korrosionsmotståndet är störst i härdat tillstånd och en 

eventuell fin ytfinish bidrar ytterligare. För att undvika sprickbildning måste SS 2302 förvärmas till 150-

260° C innan svetsning.  Fördelarna är att materialet är lätt att bearbeta i både obehandlat och fullhärdat 

tillstånd samt att det med rätt värmebehandling går att uppnå fördelaktiga mekaniska egenskaper 

(Azom.com 2012). Materialets egenskaper efter härdning i olika temperaturer finns tillgängliga i tabell 

16. 

Tabell 16. Materialegenskaper för SS 2302 efter härdning i olika temperaturer. 

Härdningstemperatur 

(°C)

Brottsgräns 

(MPa)

Sträckgräns 

(MPa)

Förlängning 

(%, 50 mm)

Hårdhet 

(HB)

Slagseghet 

V-stång (J)

Obehandlat >480 >275 16 - -

204 1310 1000 16 388 30

316 1240 960 14 325 36

427 1405 950 16 401 *

538 985 730 16 321 *

593 870 675 20 255 39

650 755 575 23 225 80  

*Härdning i temperaturintervallet 425 - 600 ° C är olämpligt på grund av dålig slagseghet (Azom.com 

2012). 

Som tabell 16 visar erhålls ett betydligt segare stål vid härdning i 650 °C än vid lägre härdningstempera-

turer. Mot bakgrund av detta och tidigare nämnda fördelar tillståndet medför bedöms detta vara ett önsk-

värt sluttillstånd för ställningen. En passande tillverkningssekvens blir då följande: Fyrkantsstängerna 

inköps och kapas till rätt länger varpå böjda delar bockas i obehandlat tillstånd. Profilerna hettas upp till 

150-160 °C innan de svetsas samman. Den sammansvetsade ställningen härdas i 650 °C och ges till sist 

en finare ytfinish. 

Kravet på säkerhetsfaktor mot plasticering sätts till S.F. = 3, vilket är högre än konventionellt. Detta för-

svaras med följande resonemang: Svetsarnas hållfasthet ingår inte i analysen, men hänsyn måste på grund 

av svetsningens omfattning ändå tas till den värmepåverkade zon själva svetsproceduren efterlämnar. I 

den värmepåverkade zonen har olika topptemperaturer uppnåtts beroende på avståndet till brännpunkten 

och mikrostrukturen varierar därför, med följd att också de mekaniska egenskaperna gör det (Ullman 
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2003). Som redan nämnts saknas också kännedom om flertalet laster som drabbar ställningen, även om 

dessa i ställningens valda del kan anses som små i jämförelse med laster från fotstöd och handtag. Till sist 

kan inte en total sammansmältning av detaljerna garanteras (Risén, Sjölander 2009), emedan den modell 

som analyseras är helt sammansatt. En högre säkerhetsfaktor än konventionellt krävs för att rymma dessa 

osäkerheter. 

En analys i flera led med polynomordning ett till nio väljs, varpå konvergenskravet sätts till 10 % med 

avseende på lokal deformation och töjningsenergi samt globala effektivspänningar. CAD-modellen av 

ställningen elementindelas därefter automatiskt, varvid en elementindelning bestående av 38502 tetraeder 

och 12407 noder bildas. En bild av denna elementindelning kan ses i figur 40. 

 

Figur 40. Den elementindelade CAD-modellen av ställningen, bestående av 38502 tetraeder och 12407 

noder. 

Efter elementindelningen genomförs analysen, varvid konvergenskravet uppfylls vid beräkningarnas 6:e 

led. Den maximala polynomordningen är då 7. Konvergensen för lokal deformation och töjningsenergi 

blir 9,3 % medan den för globala effektivspänningar blir 2,7 %. Figur 41 visar spänningarnas storlek och 

utbredning över ställningen. 

 

Figur 41. De uppkommande spänningarnas storlek och utbredning över ställningen.  

Cirklarna markerar var maximalspänningarna uppkommer.  

Som figur 41 visar sprider det sätt ställningen sammanställts på belastningen väl. Den största uppmätta 

von Mises effektivspänningen är 174 MPa och är belägen precis i anslutning till snittytan i den övre av de 

tre snittade stängerna. I figur 41 markeras dess position av den högra cirkeln. En närbild av spännings-

koncentrationen kan ses i figur 42. 
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Figur 42. Närbild av den största uppmätta spänningen 

Av figur 41-42 framgår det att den största uppmätta spänningen är ett direkt resultat av randvillkoret. 

Spänningskoncentrationen uppkommer precis i angränsning till den yta som är fastspänd i alla led och är 

dessutom koncentrerad kring en skarp kant. Med de randvillkor som använts i analysen är det denna yta 

som hindrar ställningen att rotera till följd av de motvända krafternas höjdledsförskjutning. Varken ytan 

eller dess kant existerar i verkligheten. Istället hade markytan hindrat rotationen och den resulterande 

spänningen hade antagligen varit belägen i stödens framkanter. Den maximalt uppmätta spänningen an-

vänds därför inte vid beräkningen av säkerhetsfaktor. Istället nyttjas den näst största spänningskoncentra-

tionen. Denna är belägen vid öppningen hos det rör som är centrerat i ställningens vänstra stöd och mar-

keras i figur 41 av den vänstra cirkeln. En närbild kan ses i figur 43. 

 

Figur 43. Närbild av den näst största uppmätta spänningen 

Spänningskoncentrationen i figur 43 är 169 MPa stor. Dess position kan förklaras med att det rör öpp-

ningen tillhör vill vrida sig på grund av att den del av ramverket som belastas av fotstöden är infäst däri. 

Spänningen sprids till kringliggande struktur vars kanter är avrundade med en radie om 1 mm. Det anses 

därför säkert att nyttja spänningens storlek som grund för en bedömning av säkerhetsfaktorn. Med en 

maximal von Mises-effektivspänning om 169 MPa och ett material som i aktuellt tillstånd har en sträck-

gräns på 575 MPa blir säkerhetsfaktorn mot plastisk deformation S.F. = 3,40. Baserat på den gjorda tolk-

ningen av analysens resultat bedöms en användning av fyrkantsprofiler i SS 2302 med 3 mm godstjocklek 

som hållfasthetsmässigt möjlig. Då ställningen ej är färdigkonstruerad genereras inget ritningsunderlag 

för dess sammanställning eller ingående detaljer. 
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3 Resultat 

Projektets resultat är ett koncept för ett människodrivet elverk som bygger på träningsredskapet roddma-

skin. En rendering av ett förslag för hur elverket skulle kunna se ut i sammansatt tillstånd finns tillgänglig 

i figur 44. Ytterligare en rendering där yttre komponenter plockats bort för att synliggöra drivlinan finns 

tillgänglig i figur 45.  

 

Figur 44. Rendering av elverket i fullständigt sammansatt tillstånd, med yttre komponenter namngivna. 

 

Figur 45. Rendering av elverket med yttre komponenter dolda och inre komponenter namngivna. 

Konceptet bygger på att användaren tillför elverket energi genom att utföra en årtagsliknande rörelse 

samtidigt som denne håller i handtaget. Rörelsen upprepas 20 ggr/min och är ca 165 cm lång, vilket möj-
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liggörs av att den sits användaren sitter på har hjul. För att kunna uppbringa den kraft som krävs för att 

genomföra rörelsen belastar användaren fotstöden vid elverkets bas. På detta sätt förväntas användaren 

kunna hålla en uthållig arbetseffekt på 200 W.  

Från handtaget löper en 3/16 tums stålvajer till rullen, där den är fäst i en ögla kring en bult. Rullen är 

lagrad på elverkets drivaxel med ett krympförband och består av två sammannitade delar. Rullens gene-

rella innerdiameter är 350 mm, men dess innerradie varierar och är som minst där vajeröglan är infäst. På 

så sätt kan vajerns varv överlappa varandra jämnt, vilket ökar dess styrka och ger en jämnare känsla i 

draget. Drivaxeln har en diameter om 25 mm och är på vardera sidan rullen lagrad med SKF 1206 

EKTN9, ett sfäriskt kullager på klämhylsa. Lagren omges av lagerhus som skyddar dem från smuts och 

vatten med hjälp av labyrinttätningar med sneda spalter som tillåter snedställning. I drivaxelns förläng-

ning finns en spiralfjäder och ett frihjul. Spiralfjädern låter vajern enkelt återupprullas på rullen när an-

vändaren återgår till sin ursprungsposition efter ett fullbordat årtag och frihjulet låter axelns fortsättning 

rotera med konstant riktning. 

En planetväxellåda med låst ringhjul påförs momentet via planethållaren, varpå denna i två steg om i = 5 

växlar upp varvfrekvensen från 60 r/min till 1500 r/min. Varje steg har två planethjul med kuggtal 15, och 

solhjulets respektive ringhjulets kuggtal är 10 och 40. Växellådan har en totalverkningsgrad om ca η = 

0,94.  

På axeln i växellådans andra ände sitter svänghjulet, som har ett tröghetsmoment om 0,112 kgm
2
. Detta 

tillser att varvfrekvensvariationen inte överstiger +/- 5 %. Det kvarvarande momentet, ca 1,2 Nm, driver 

en synkrongenerator med fyra permanentmagnetiska poler och 500 W kapacitet. Generatorns verknings-

grad är då hela kapaciteten utnyttjas η = 0,91, men eftersom den effekt som når generatorn är betydligt 

mindre förväntas verkningsgraden vid normaldrift att vara ca η = 0,86. Den genererade strömmen om-

vandlas i frekvensomformaren först till likström och sedan tillbaka till växelström, vilket säkerställer att 

frekvensen hos den ström som lämnar elverket är jämn. 

Skyddsplåten som ses i figur 45 tänkt att skydda elverkets rörliga delar från omgivningen och tvärtom. 

Transporthjulen skall tillsammans med handtagen underlätta kortare transporter av elverket. Tanken är att 

en användare skall kunna lyfta elverket i transporthandtagen och köra iväg med elverket likt en skottkär-

ra. Skenan hjälper elverkets användare att hålla rörelsemönstret rakt genom att styra vajern. Den fungerar 

samtidigt som en hållare för handtaget; när användaren släppt handtaget och spiralfjädern återför rullen 

till sitt ursprungsläge spänns handtaget mot skenan. Wattmätaren redovisar den av användaren genererade 

effekten och underlättar för denne att anpassa sin ansträngning med hänsyn till behov och prestationsför-

måga.  

Kåpan täcker för en öppning i skyddsplåten som svänghjulet sticker ut igenom. Tack vare denna öppning 

kan skyddsplåten sluta tätare kring de övriga inre komponenterna. Detta ger ett effektivare skydd för 

användare och mot omgivning, samtidigt som elverkets utrymmeskrav minskas. 

Med en totalverkningsgrad vid normaldrift för växellåda och generator på η ≈ 0,81 och en förväntad ef-

fekt från användaren om 200 W återstår ca 160 W innan ännu okända friktionsförluster i bland annat 

lager och spiralfjäder tagits hänsyn till. 

I projektets resultat ingår också listor på rankade kundkrav, acceptabla och ideala målspecifikationer för 

elverket samt ritningar av svänghjul, fotstöd, rulle och byglarna till sitsens hjul, se bilagedelen. 

4 Analys 

De 160 W som återstår av användarens förväntade effekt efter att alla hittills kända förluster avdragits ger 

en indikation om i vilken storleksordning en framtida produkts kapacitet kommer att ligga. Ytterligare 

förluster kommer uppstå vid friktion mellan vajer och rulle samt i frihjul, spiralfjäder och lager. En viss 

förlust kan också förväntas i samband med frekvensomriktningen. Storleken hos dessa förluster beror 

delvis på designval som ännu inte gjorts. Det är därför ännu för tidigt för att bestämma en framtida pro-

dukts totalverkningsgrad. Först när detta gjorts kan elverkets kapacitet säkerställas genom att tillverka en 

prototyp och statistiskt undersöka vilka effekter en genomsnittlig användare kan förväntas producera.  

Alla de värden gällande energiproduktion som hittills nämnts för konceptet bygger på forskning gällande 

träningsredskapet roddmaskin. Antagandet har gjorts att den rörelse en användare av elverket utför är 

mycket lik den hos en användare av träningsredskapet roddmaskin. Även om rörelserna är liknande 
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bromsas användarens rörelse i träningsredskapets fall av ett svänghjuls luftmotstånd och i elverkets fall av 

en generator. Det finns alltså en risk att kapaciteten hos en framtida prototyp kommer att skilja sig från de 

förväntningar som förmedlas i detta projekt. 

Baserat på att 160 W nu återstår av användarens förväntade effekt görs bedömningen att konceptet inte 

kan konkurrera kapacitetsmässigt med bensin- och dieseldrivna elverk, men däremot med solcellspaket 

och små vindkraftverk. Detta förutsätter att de ännu okända effektförlusterna är små och att de effekter 

användaren kan prestera motsvarar förväntningarna. Solcellspaket och små vindkraftverk har dock en stor 

fördel jämfört konceptet då de endast kräver närvaro vid installation och underhåll. Konceptets huvudsak-

liga försäljningsargument är därför att en framtida produkt kan producera ström så länge det finns någon 

som kan driva den, vilket gör produkten till ett bra komplement. För att försäljningsargumentet inte skall 

förloras krävs att en framtida produkt går snabbt att driftsätta, är enkel att transportera, kräver lite under-

håll och är driftsäker. Om dessa krav inte möts finns risken att eventuella kunder hellre väntar på att för-

hållandena ändras än driftsätter produkten. 

Det finns en risk att 160 W anses vara en för liten återstående effekt för att en vidareutveckling av kon-

ceptet skall vara till någon nytta. Skillnaden mellan att inte ha tillgång till ström alls och att ha tillgång till 

en liten effekt för drift av elektriska hjälpmedel är dock stor. För att påvisa detta ges följande exempel på 

vad som kan åstadkommas med 160 W elektrisk effekt. 

 Tillfredsställande belysning av 23 kvadratmeter arbetslokal med hjälp av energieffektiv belys-

ning, baserat på ett riktvärde om 7W/m
2
 (Energimyndigheten 2007).  

 Lyfta 50 liter vatten per minut från 5,9 meters djup antagandes en pumpverkningsgrad på η = 

0,3. 

 Ladda ett 12 V 55 Ah billbatteri på 5,9 h antagandes en totalverkningsgrad för laddare och batte-

ri på 70 %. 

Är det rätt att ta arbetskraft från den egentliga insatsen för att driva elverket? Denna etiska fråga måste 

den ledande personalen ta hänsyn till varje gång den framtida produkten skall användas i samband med 

fältarbeten. För att finna ett svar på frågan måste först en bedömning av följande aspekter ske: 

 Hur viktigt är det arbete den individ som skall driva elverket i nuläget utför? 

 Hur viktigt är det ändamål den genererade elektriciteten skall användas till? 

 Hur drabbas insatsarbetets effektivitet av att individen får nya arbetsuppgifter? 

Ju mindre viktigt det arbete en individ utför i nuläget bedöms som, desto mindre viktigt behöver också 

det ändamål den genererade strömmen skall användas till vara för att bytet av arbetsuppgifter skall vara 

etiskt försvarbart. Om individen tidigare tillhörde en grupp av arbetare är omplaceringen också försvarbar 

om tillgängligheten till elektricitet höjer gruppens effektivitet mer än den drabbats av individens ompla-

cering. Ett exempel på när så kan vara fallet är vid nattligt arbete då den genererade strömmen används 

för att driva belysning. 

Är antalet personer i gruppen redan få blir det svårare att argumentera för att elverket skall tas i drift ef-

tersom varje individs frånvaro drabbar gruppens effektivitet mycket hårdare. Om det arbete gruppen utför 

dessutom är rent livräddande kan det endast argumenteras för drift av elverket om också den genererade 

strömmen används i livräddande syfte. Som exempel kan nämnas då en grupp söker efter skadade i sam-

band med en jordbävning och den genererade strömmen skall användas för att belysa en sjukvårdssal. I 

detta fall förutsetts att ingen mindre arbetsintensiv metod för generering av elektricitet kan användas.  

Eftersom idén till detta arbete delvis kom från ett sjukgymnastikutövande företag bör sådana kunna ses 

som en sekundär marknad för elverket. Också övriga användare av träningsredskapet roddmaskin skulle 

kunna vara intresserade av en produkt som genererar elektricitet samtidigt som den erbjuder den träning 

de eftersträvar. Eftersom elverkets koncept primärt har utvecklats för användning i fältmässig miljö i 

samband med biståndsinsatser är det dock inte optimerat för denna marknad. Träningsredskap som gene-

rerar elektricitet i samband med användning kan därför ses som ett intressant område för nya produktut-

vecklingsprojekt också fortsättningsvis.  
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5 Slutsatser 

Projektets mål var att utveckla ett koncept för ett människodrivet elverk som har en teoretisk potential till 

en uthållig genomsnittseffekt om minst 100 W och som kan användas i en fältmässig miljö. Ett koncept 

för ett människodrivet elverk har utvecklats och den uthålliga effekt en användare av elverket förväntas 

kunna hålla har bedömts vara ca 200 W. Av denna effekt återstår 160 W efter att alla hittills kända förlus-

ter i det utvecklade konceptet avdragits. Bedömningen görs därför att den del av målet som rör elverkets 

kapacitet har nåtts. Huruvida en produkt baserad på det utvecklade konceptet kommer kunna användas i 

en fältmässig miljö eller inte beror till stor del på hur ännu ej konstruerade detaljer utformas, men alla 

designval som hittills gjorts har haft identifierade kundkrav och målspecifikationer som beslutsunderlag. 

Dessa påvisar vikten av att en färdig produkt tål att brukas i den tilltänkta arbetsmiljön, och förutsatt att 

de får spela en fortsatt stor roll vid en vidareutveckling av konceptet är sannolikheten att också denna del 

av målet kommer nås hög. 

Det problem som en produkt baserad på konceptet förväntas kunna lösa är att tillgången till elektricitet 

vid fältarbeten är beroende av goda vind- och ljusförhållanden i de fall då tillgängligheten till fossila 

bränslen är osäker och kontakten med ett nationellt strömnät är obefintlig. För att en färdig produkt base-

rad på konceptet skall kunna lösa detta problem krävs att de designval som görs vid vidareutveckling inte 

försämrar elverkets verkningsgrad bortom en acceptabel nivå. Det krävs också att den färdiga produktens 

transportmöjligheter, driftsäkerhet och underhållskrav är sådana att ett driftsättande av elverket alltid är 

att föredra före att vänta på förbättrade ljus- och vindförhållanden.  

Den som funderar på att driftsätta elverket i samband med ett fältarbete måste ta hänsyn till hur detta 

gynnar eller missgynnar gruppens arbete och huruvida ändamålet med driftsättandet är viktigare för grup-

pen än det arbete den drivande individen tidigare utfört. 

6 Reflektion 

Valet av produktutveckling enligt K. Ulrich och S. Eppinger som metod gjordes direkt och motiverades 

av den kunskap om och erfarenhet av metoden som projektets inblandade redan förvärvat före start. Litte-

ratur rörande metoden fanns också lätt tillgänglig. Kanske borde detta beslut inte tagits så lättvindigt. Ett 

alternativt tillvägagångssätt hade varit att under projektets förstudier undersöka vilka övriga produktut-

vecklingsmetoder som fanns att tillgå, studera dem och baserat på dess fördelar och nackdelar välja den 

mest förmånliga metoden. I projektets ursprungliga tidsplan fanns det tyvärr inget utrymme för en sådan 

jämförelse, men i efterhand kan bedömningen göras att en sådan jämförelse hade varit värdefull för pro-

jektet och borde ha prioriterats högre.  

Projektets syfte har inte varit att bidra med någon ny kunskap utan enbart att generera och presentera ett 

koncept med redan existerande metoder. Projektet kan dock även vara intressant att studera för de som 

önskar se ett exempel på hur ett koncept kan utvecklas enligt K. Ulrich och S. Eppingers metod. 

Vid tre tillfällen i projektets utförande har det tillvägagångssätt den valda metoden förespråkar frångåtts. 

Detta skedde för första gången i och med att telefonintervjuer användes i användarstudien istället för att 

organisera intervjuer ansikte mot ansikte och/eller hålla fokusgrupper. Detta kan ha haft till följd att ovän-

tade kundkrav missats, vilket kan påverka den slutgiltiga produktens konkurrenskraft negativt. Dessutom 

var antalet intervjuer som genomfördes det enligt metoden minimala. Trots detta tillvägagångssätt identi-

fierades ett stort antal kundkrav i användarstudien och dessa kunde på ett tillfredsställande sätt användas i 

konceptutvecklingsprocessen. Detta tyder på att valet att endast intervjua Lead users ledde till den opti-

mering av antalet identifierade kundkrav som förväntades, och valet att i detta fall frångå metoden anses 

därför försvarbart. 

Det andra fall då metoden frångicks var då konkurrerande produkter skulle undersökas i samband med 

sättandet av målspecifikationer för elverket. Istället för att köpa in relaterade produkter och undersöka 

dem kontaktades återförsäljare av konkurrerande produkter. Den information dessa lämnade ut via tele-

fonsamtal, e-postkorrespondens och hemsidor användes sedan som underlag för sättandet av målspecifi-

kationerna. Detta innebär att målspecifikationerna riskerar att ha högre krav på den färdiga produkten än 

nödvändigt eftersom återförsäljarna gynnas av att framställa sina produkter som bättre än vad de i själva 

verket är. Risken fanns också att underlaget kunde blivit otillräckligt i storlek. Återförsäljarna hade inte 

några krav på sig att redovisa de uppgifter som behövdes i jämförelsen och sådana avslöjanden kan dess-

utom missgynna dem ur konkurrenssynpunkt. De kontaktade visade sig dock överraskande villiga att 
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förmedla de detaljuppgifter som behövdes. Då projektet ändå inte hade de resurser i tid och pengar som 

hade krävts för att göra en mer grundläggande studie av konkurrerande produkter anses valet att i detta 

fall frångå metoden vara riktigt. 

Den tredje och sista gången då metoden frångicks var då träningsredskapet roddmaskin valdes som ut-

gångspunkt i samband med konceptgenereringen. Enligt vad K. Ulrich och S. Eppinger förmedlar i Pro-

duct design and development skall avgränsningar gällande hur produkten skall lösa sin uppgift göras 

betydligt senare i konceptgenereringsprocessen, detta för att minska risken för att mer innovativa och 

icke-förväntade lösningar missas. Beslutet att välja träningsredskapet roddmaskin som utgångspunkt togs 

för att effektivisera konceptgenereringsprocessen då problemnedbrytningen kört fast. Valet motiverades 

med att det var det träningsredskap som aktiverar flest muskelgrupper, vilket i sin tur ansågs bidra till att 

elverkets användare skulle kunna hålla en så hög uthållig effekt som möjligt. Om metoden inte frångåtts i 

detta fall hade konceptutvecklingsprocessen blivit betydligt mer arbetsintensiv och tagit mer tid i anspråk. 

Samtidigt hade risken funnits att ingen relevant, redan existerande forskning gällande användarens rörelse 

och effekt funnits att tillgå. 

Beslutet att inte göra några egna studier gällande användarens uthålliga effekt utan enbart använda redan 

existerande forskning togs tidigt i projektet då de resurser som fanns att tillgå inte ansågs räcka för att 

genomföra egna statistiska undersökningar av hög kvalité. Beslutet visade sig sedan vara riktigt då rele-

vant redan existerande forskning var lätt att finna. Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att hålla 

möjligheterna till en statistisk undersökning öppna längre in i projektet, för att på så sätt inte utesluta mer 

innovativa lösningar som saknar likhet med redan existerande träningsredskap.  

Detta projekt var ursprungligen planerat att avslutas vårterminen 2011 men på grund av ett omfattande 

revisionsarbete av denna rapport och delar av arbetet har projektets avslut fördröjts med knappt två år. En 

högre prioritering av arbetet och ett bättre samarbete mellan samtliga inblandade hade förmodligen kun-

nat minska förseningens storlek. 

7 Framtida arbete 

Om någon finner det intressant att vidareutveckla en produkt baserad på det koncept som presenterats här 

återstår en del konceptutveckling innan konstruktionen av en prototyp kan fortsätta. De detaljer som di-

mensionerats i detta arbete är samtliga relaterade till elverkets drivlina och det återstår därför en stor 

designfrihet i utformandet av elverkets yttre. Det konstruktionsarbete som måste göras rör främst bärande 

och yttre komponenter samt elverkets inbyggda system. När en eventuell prototyp tillverkats bör sedan en 

statistisk undersökning göras som fastslår elverkets kapacitet. Det rekommenderas starkt att de identifie-

rade kundkraven och målspecifikationerna får spela en fortsatt stor roll i allt framtida arbete.  
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Bilaga 1: Hierarkisk lista över grupperade kundkrav 

Hierarkisk lista över identifierade kundkrav hos X 

X tillhandahåller gott om ström för att driva elektriska apparater 

*** X ger tillgänglighet till elektricitet 

***   X kan producera ström då elnätet ligger nere 

** X levererar stor effekt i förhållande dess utrymmeskrav 

*** X levererar tillräcklig effekt för att klara dess ändamål 

X låter användaren utnyttja sina muskler effektivt 

** X användare får ett långt rörelsemönster 

*! X belastar kroppens starkare delar mer än övriga 

** X eventuella fotstöd erbjuder trygg inspänning av användarens fötter 

** X eventuella handtag är lätt att hålla fast i 

** X eventuella sadel är lätt att hålla sig kvar på 

** X har hög total verkningsgrad 

** X låter användaren nyttja flera muskelgrupper samtidigt 

X är säker att använda 

** X användare riskerar inte att fastna med kläderna i X 

*** X användare riskerar inte att få ström i sig 

*** X användare riskerar inte klämma sig 

** X användning är skonsamt mot kroppens leder 

* X står still vid användning 

 X har stor tillförlitlighet 

*** Underhåll på X är lätt att utföra 

** X elektroniska komponenter drivs av den ström som produceras 

** X fungerar efter att ha utsatts för yttre våld 

! X går inte att använda om underhållet är undermåligt 

*! X kan användas efter att ha stått stilla en lång tid 

** X kan ej överbelastas så att den går sönder 

  X kan lagra energi för senare bruk 

** X kräver litet underhåll 

! X varnar när underhåll krävs 

*** X är driftsäker 

** X är lätt att rengöra grundligt 

 X har lång produktlivslängd 

** X har få slitagedelar 

*** Den kraftöverförande länken i X tål de spänningar som kan uppkomma 

** Den kraftöverförande länken i X töjs inte märkbart då X används 

** Den kraftöverförande länken i X är dimensionerad mot utmattning 

*** Den kraftöverförande länken i X är utbytbar 

** Lagren i X rullar jämnt, med låg friktion och utan att vibrationer uppkommer 

* X eventuella fotstöd har lång livslängd 

*** X har stora reparationsmöjligheter 

X kan driva en stor bredd komponenter 

** X kan ge ett stort intervall av olika motstånd  

*** X genererar ström som inte riskerar att ta sönder den utrustning den driver 

*! X kan generera likström 

*** X kan generera olika höga spänningar 

*** X kan generera olika strömstyrkor 

  X kan generera ström till flera olika kretsar samtidigt 

*** X kan generera trefas växelspänning 

  X kan ladda batterier 
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* X motstånd kan justeras utefter vilken effekt som önskas 

*** X tillåter olika stora effektuttag 

X är lätt att transportera och förvara 

* X kan demonteras för att kräva mindre utrymme vid transport och förvaring 

** X kan lätt transporteras i sammansatt tillstånd 

** X väger lite 

X kan användas i många olika förhållanden 

*** X kan användas alla tider på dygnet 

*** X kan användas i en fältmässig miljö 

** X kan användas i ett stort temperaturintervall 

*** X kan användas på olika underlag 

* X kan brukas i varierande väderförhållanden 

** X upphettas inte till obrukliga temperaturer av starkt solljus 

X är lätt att upprätta och använda 

*** Med X medföljer tydliga instruktioner 

** X alla funktioner har kort inlärningstid 

* X eventuella feedback är lättförstådd 

** X går snabbt att ta sig i och ur 

  X har en huvudfunktion som är lätt att förstå sig på 

** X har liten starttröghet 

*! X kopplas in automatiskt när en inställd spänning och strömstyrka är nådd 

* X kräver lite utrymme vid användning 

**! X visar på ett intuitivt sätt när en önskad spänning och strömstyrka är nådd 

* X är lätt att installera 

X ger användaren feedback 

  X kan mäta användarens puls 

*** X redovisar den aktuella utspänningen och strömstyrkan som produceras 

*! X råder användaren till ett visst antal årtag per minut beroende på behövd effekt 

* X visar antalet drag per minut 

X är bekväm att starta och använda 

* X användares fötter ligger bekvämt i de eventuella fotstöden 

  X blåser en svalkande bris på användaren 

* X eventuella handtag är lätt att nå 

** X eventuella handtag är skönt att greppa 

** X eventuella sadel är skön att sitta på 

* X har låg ljudvolym vid användning 

*** X låter användaren arbeta i rytmisk takt 

X har ett överkomligt pris i inköp och drift 

** Underhåll på X är billigt att utföra 

*** X har låga tillverkningskostnader 

* X levererar stor effekt i förhållande till inköpspriset 

X är estetiskt tilltalande 

X kan användas av alla 

* X eventuella fotstöd kan justeras för att passa alla storlekar 

  X kan användas av handikappade 

  X kan användas av personer med kroppsskador 

** X kan användas av personer med varierande styrka och kondition 

* Viktigt krav 

** Mycket viktigt men ej kritiskt krav 

*** Kritiskt krav 

! Oväntat krav 
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Bilaga 2: Rankning av kundkrav 

Krav Nr. Subjekt Krav Viktighetsfaktor

1 X ger tillgänglighet till elektricitet 5

2 X kan producera ström då elnätet ligger nere 5

3 X levererar stor effekt i förhållande till dess utrymmeskrav 3

4 X levererar tillräcklig effekt för att klara dess ändamål 5

5 X användare får ett långt rörelsemönster 4

6 X belastar kroppens starkare delar mer än övriga 3

7 X fotstöd erbjuder trygg inspänning av användarens fötter 4

8 X handtag är lätt att hålla fast i 4

9 X sadel är lätt att hålla sig kvar på 4

10 X har hög total verkningsgrad 5

11 X låter användaren nyttja flera muskelgrupper samtidigt 4

12 X användare riskerar inte att fastna med kläderna i X 4

13 X användare riskerar inte få ström i sig 5

14 X användare riskerar inte att klämma sig 5

15 X användare får ej förslitningsskador efter lång användning 5

16 X står stilla vid användning 4

17 X underhåll är lätt att utföra 5

18 X driver dess elektroniska komponenter med den ström som produceras 4

19 X fungerar efter att ha utsatts för yttre våld 3

20 X genererar ströms om inte riskerar att ta sönder den utrustning som drivs 5

21 X går ej att starta om underhållet är undermåligt 1

22 X har få slitagedelar 3

23 X kan användas direkt efter att ha stått stilla en längre tid 4

24 X kan ej överbelastas så den går sönder 4

25 X kan lagra energi för senare bruk 2

26 X kräver lite underhåll 3

27 X varnar när underhåll krävs 2

28 X är driftsäker 5

29 X är lätt att rengöra grundligt 5

30 X kraftöverförande länk tål de spänningar som kan uppkomma 5

31 X kraftöverförande länk töjs inte märkbart vid anvädning 5

32 X kraftöverförande länk är dimensionerad mot utmattning 3

33 X kraftöverförande länk är utbytbar 5

34 X lager rullar jämnt, med låg friktion och utan att vibrationer uppkommer 4

35 X har lång produktlivslängd 4

36 X har stora reparationsmöjligheter 5

37 X kan ge ett intervall av olika motstånd 4

38 X kan generera likström 3

39 X kan generera olika strömstyrkor 5

40 X kan generera ström till flera olika kretsar samtidigt 2

41 X kan generera enfas växelspänning 5

42 X kan generera trefas växelspänning 3

43 X kan ladda batterier 2

44 X har ett motstånd som kan justeras efter vilken effekt som önskas 3

45 X tillåter olika stora effektuttag 5

46 X kan enkelt demonteras för att kräva mindre utrymme vid transport och förvaring 4

47 X är lätt att transportera i sammansatt tillstånd 5

48 X väger lite 4

49 X kan användas alla tider på dygnet 5

50 X kan användas i en fältmässig miljö 5

51 X kan användas i ett stort temperaturintervall 4

52 X kan användas på olika underlag 5

53 X kan brukas i varierande väderförhållanden 3

54 X upphettas inte till obrukbart skick av starkt solljus 4

55 X manual är tydlig och lättförstådd 5

56 X alla funktioner har kort inlärningstid 4

57 X feedback är tydlig och lättförstådd 4

58 X går snabbt att ta sig i och ur 5

59 X huvudfunktion är lättförstådd 3

60 X har liten starttröghet 3

61 X kopplas inte in före dess att en förinställd spänning/strömstyrka är nådd 4

62 X kopplas in automatiskt när en förinställd spänning/strömstyrka är nådd 3

63 X kräver litet utrymme vid användning 3

64 X visar på ett intiutivt sätt när önskad spänning och strömstyrka är nådd 4

65 X är lätt att installera 3

66 X kan mäta användarens puls 1

67 X redovisar den aktuella spänningen och strömstyrkan som produceras 4

68 X råder användaren till ett visst antal årtag per minut beroende på önskad effekt 4

69 X redovisar antalet årtag per minut 2

70 X fotstöd är bekväma att använda 3

71 X blåser en svalkande bris på användaren 1

72 X handtag är lätt att nå 4  
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  Bilaga 3 

  Rankning av kundkrav 

73 X handtag är skönt att greppa 3

74 X sadel är skön att sitta på 3

75 X har låg ljudvolym vid användning 4

76 X användare får jobba i rytmisk takt 5

77 X underhåll är billigt att utföra 5

78 X är billig att tillverka 4

79 X levererar stor effekt i förhållande till inköpspriset 3

80 X är estetiskt tilltalande 2

81 X fotstöd kan användas av personer med alla skostorlekar 4

82 X kan användas av handikappade 2

83 X kan användas av personer med kroppsskador 3

84 X kan användas av personer med varierande styrka och kondition 4

85 X har ett överkomligt pris i inköp 5

86 X har ett överkomligt pris i drift 5

87 X går snabbt att uprätta och börja använda 5

1 = Egenskapen är oönskad. Jag skulle inte överväga en produkt med denna egenskapen

2 = Egenskapen är oviktig, men jag skulle inte ha något emot att ha den

3 = Egenskapen skulle vara trevlig att ha, men den är inte nödvändig

4 = Egenskapen är mycket önskvärd, men jag skulle överväga en produkt utan den

5 = Egenskapen är kritisk, jag skulle inte överväga en produkt utan denna egenskap  
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Bilaga 3: Mått och deras koppling med kundkrav 

Mått nr. Krav nr. Mått Enhet

1 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 41, 45, 79 Skenbar effekt (enfas AC) VA

2 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 42, 45, 79 Skenbar effekt (trefas AC) VA

3 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 25, 38, 45, 79 Märkeffekt (DC) W

4 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 41, 42, 45, 79 Spänningens effektivvärde (AC) V

5 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 39, 45, 79 Strömmens effektivvärde (AC) A

6 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 38, 45, 79 Maximal utspänning (DC) V

7 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 38, 39, 45, 79 Maximal strömstyrka (DC) A

8 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 37, 44, 45, 79, 84 Tillåten inkopplad effekt W

9 7, 8, 9 Maximalt antal roddtag per minut Roddtag/min

10 5, 6, 11 Tillförd energi per roddtag J

11 1, 3, 4, 10, 79 Totalverkningsgrad %

12 2, 18 Egen effektförbrukning vid drift VA

13 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 

30, 31, 32, 34, 50, 51, 53, 64, 65, 67, 68, 69
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Poäng

14 32, 33, 34, 35, 36 Förkalkylerad produktlivslängd År

15 22, 24, 26, 27, 28, 49 Antal driftstimmar innan underhåll krävs h

16 20, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 76 Maximal oönskad frekvensvariation Hz

17 16, 50, 52 Förskjutning mm/årtag

18 50, 53 Tid i vattenspraykammare utan läckage min

19 50 Tid i lerspraykammare utan driftstopp min

20 50, 51 Temperaturintervall för användning C

21 54 Absorbtionsfaktor för absorbatoryta %

22 6, 11, 15, 70, 73, 74, 76, 83 Total Endurance Time (TET) s

23 75 Ljudvolym vid användning (7 m avstånd) dB

24 81 Kompatibla skostorlekar Lista

25 80 Estetiskt tilltalande Subjektivt

26 65, 87 Tid för montering s

27 17, 46 Tid för särplockning s

28 17, 29, 77, 86 Tid för att utföra underhåll s

29 17, 46, 65, 77, 86, 87 Verktyg som behövs Lista

30 23, 58, 60, 72, 87 Tid för start av energiproduktion s

31 55, 56, 57, 59, 67, 68, 69 Tid för komplett inlärning min

32 3, 46 Yttermått i särtaget tillstånd mm

33 3, 47, 63 Yttermått i sammansatt tillstånd mm

34 47, 48 Totalvikt kg

35 78, 79, 85 Försäljningspris SEK  
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Bilaga 4: Målspecifikationer  

Mått Enhet Viktighetsfaktor Minimum Optimum

Skenbar effekt (enfas AC) VA 5 250 375

Skenbar effekt (trefas AC) VA 3 - -

Märkeffekt (DC) W 3 100 250

Spänningens effektivvärde (AC) V 5 12 230

Strömmens effektivvärde (AC) A 5 0,5 1,3

Maximal utspänning (DC) V 3 0 230

Maximal strömstyrka (DC) A 3 0 1,3

Tillåten inkopplad effekt W 5 >0 >0

Maximalt antal roddtag per minut Roddtag/min 4 30 50

Tillförd energi per roddtag J 4 Beräknas Beräknas

Totalverkningsgrad % 4 80 ~100

Egen effektförbrukning vid drift VA 4 20 W 0 W

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Poäng 5

~Konkurrenter <Konkurrenter

Förkalkylerad produktlivslängd År 5 5 25

Antal driftstimmar innan underhåll krävs h 5 50 100

Maximal oönskad frekvensvariation Hz 4 3 0,5

Förskjutning mm/årtag 5 5 0

Tid i vattenspraykammare utan läckage min 5 5 >3600

Tid i lerspraykammare utan driftstopp min 5 5 >3600

Temperaturintervall för användning C 5 Min. -10 Max 30 Min. -30 Max 60

Absorbtionsfaktor för absorbatoryta % 4 <0,9 <0,5

Total Endurance Time (TET) s 5 600 3600

Ljudvolym vid användning (7 m avstånd) dB 4 <65 <35

Kompatibla skostorlekar Lista 4 35-45 Alla

Estetiskt tilltalande Subjektivt 3 Ingen Alla

Tid för montering s 4 <30 <10

Tid för särplockning s 5 <30 <10

Tid för att utföra underhåll s 5 <30 <10

Verktyg som behövs Lista 5 Specialverktyg Endast vanliga

Tid för start av energiproduktion s 5 <180 <30

Tid för komplett inlärning min 5 10 10

Yttermått i särtaget tillstånd mm 3 2500*500*1000 1000*300*750

Yttermått i sammansatt tillstånd mm 5 3000*1000*2000 2000*500*1000

Totalvikt kg 5 <150 <50

Försäljningspris SEK 4 <50 000 <25 000
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Bilaga 5: De tolv koncept som gick vidare till konceptval 

1. Handtag, hög friktion, sol- och planetväxel, ringgenerator, varvfrekvensmätning 

Användaren sitter på en fast sits som inte är fri från övriga elverket. Fotstöden är också de fasta, men 

fötterna kan inte låsas i dem. Användaren applicerar kraften med hjälp av ett handtag. Handtaget är lagrat 

med kullager i en axel, och är beklätt med en yta som har hög friktion, vilket gör det lätt för användaren 

att hålla fast i dem. Användaren skjuter axeln fram och tillbaka. Rörelsen omvandlas sedan till en rote-

rande rörelse med hjälp av en sol- och planetväxel med utväxlingsförhållandet 1:2. Den roterande rörel-

sen driver en ringgenerator. Generatorn genererar elektricitet. Generatorns varvfrekvens mäts och redovi-

sas användaren. Den önskade varvfrekvensen för den aktuella generatorn och 50 Hz växelström finns 

specificerad någonstans på aggregatet. 

2. Handtag, sits på räls, låsbara fotstöd, hög friktion, kedja/kedjehjul, rakkuggad växel, frihjul, 

svänghjul, synkrongenerator, frekvensomriktare,  

Användaren sitter på en sits som är rörlig i vertikalled då den är lagrad på en räls. Fötterna spänns fast i 

fotstöd. Handtaget har en beläggning som ger hög friktion mot huden, vilket gör att det är lätt att hålla 

fast. Handtaget är kopplat till ena änden på en kedja. Kedjan löper runt flera kedjehjul. Ett av dessa är 

kopplat till en drivaxel, övriga är fritt lagrade med kullager. Kedjans andra ände är kopplad till en cylind-

risk skruvfjäder vilken hjälper användaren tillbaka till ursprungsläget när halva roddrörelsen är fullbor-

dad. Drivaxelns varvfrekvens växlas upp med rakkuggad växel. Drivaxelns rotation förs vidare till ett 

svänghjul med ett frihjul som mellansteg. En synkrongenerator bromsar frihjulet jämnt och den generera-

de växelströmmen frekvensomriktas. 

3. Handtag, sits på hjul, fastspända händer, sätesbälte, låsbara fotstöd, vajer/rulle, frihjul, sväng-

hjul, planetväxellåda, asynkrongenerator, frekvensomriktare 

Användaren sitter fastspänd med bälte på en sits som är fri från övriga elverket. Sitsen är rörlig i vertikal-

led då den står på hjul. Hjulen kan inte vridas med eller moturs relativt sitsen. Användarens fötter är fast-

spända i fotstöden, liksom händerna är fastspända i ett handtag. Från handtaget löper en vajer till en rulle. 

Vajern är lindad många varv runt rullen och dess andra ände är fäst i den. Rullen är kopplad till en driv-

axel i ena änden och till en spiralfjäder i andra. Spiralfjäderns syfte är att underlätta rörelsen tillbaka till 

ursprungsläget. Varvfrekvensen växlas upp med hjälp av planetväxellåda, vartefter det leds vidare till ett 

svänghjul med ett mellanliggande frihjul. Svänghjulet bromsas av en asynkrongenerator. Asynkrongene-

ratorns poler magnetiseras med hjälp av strömmen från ett batteri. Den genererade strömmen frekvensom-

riktas. I samband med frekvensomriktningen tas en del likström ut för att ladda batteriet. 

4. Handtag, låsbara fotstöd, rem/remhjul, flera kraftappliceringspunkter, potentiellt lagrad massa, 

snedkuggad växel, synkrongenerator, frekvensomriktare, 

Användaren sitter på en sits som inte är rörlig i vertikalled. Fötterna är fastspända i elverkets fotstöd. På 

var sin sida om användaren sitter ett remhjul. Dessa två remhjul är sammankopplade med två remhjul på 

elverket genom att en rem går i en loop kring dem. Längs de två remmarna finns flera handtag fästa. De 

två främre remhjulen är kopplade till en gemensam drivaxel. På denna axel finns en hävarm fastsvetsad i 

vars ände en tyngd är fastsatt. Utväxlingen från remhjulen till drivaxeln och hävarmens position är sådan 

att när användaren dragit ett par handtag så långt det är möjligt är tyngdens potentiella energi som störst. 

Den faller då under tiden användaren sträcker sig efter ett nytt par handtag och fortsätter på så sätt den 

roterande rörelsen av drivaxeln under detta ögonblick. Från drivaxeln växlas riktningen med 90 grader 

och varvfrekvensen växlas upp med hjälp av en snedkuggad växel. Axeln driver därefter en synkrongene-

rator och den av generatorn genererade strömmen frekvensomriktas. 

5. Handtag, sits på hjul, delade handtag, sätesbälte, låsbara fotstöd, hög friktion, vajer/rulle, pla-

netväxel, frihjul, svänghjul, synkrongenerator, varvfrekvensmätning 

Användaren sitter fastspänd med bälte på en sits som är fri från övriga elverket. Sitsen är rörlig i vertikal-

led då den står på hjul. Hjulen kan inte vridas med eller moturs relativt sitsen. Användarens fötter är fast-

spända i fotstöden. Två handtag har beläggning som ger hög friktion mot hud. Från handtagen löper två 

vajrar samman i ett vajerlås. Från vajerlåset går en vajer till en rulle. Vajern är lindad många varv runt 

rullen och dess ena ände är fäst i den. Rullen är kopplad till en planetväxels yttre solhjul i ena änden och 

till en spiralfjäder i andra. Spiralfjäderns syfte är att underlätta rörelsen tillbaka till ursprungsläget. I pla-

netväxeln är planetbäraren låst i sitt läge, och det inre solhjulet är kopplat till ett svänghjul med ett mel-
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lanliggande frihjul. Planetväxelns inre solhjul är kopplat till en synkrongenerator. Varvfrekvensen hos 

generatorn mäts och delges användaren. 

6. Handtag, vev, ringgenerator 

Användaren håller fast i handtaget på en vev med båda händer. Sitsen är orörlig men fri från övriga ag-

gregatet och fötterna är inte fastspända. Vevaxeln går rakt in i en ringgenerator. En manual specificerar 

varvfrekvensen användaren skall dra veven med beroende på vilken växelströmsfrekvens som önskas. 

7. Handtag, sits på räls, fastspända händer, sätesbälte, låsbara fotstöd, kedja kedjehjul, rakkuggad 

växel, frihjul, svänghjul, asynkrongenerator, frekvensomriktare med transformator 

Användaren sitter på en sits som är rörlig i vertikalled då den är lagrad på en räls. Fötterna spänns fast i 

fotstöd, händerna i handtaget och sätet på sitsen. Handtaget är kopplat till ena änden på en kedja. Kedjan 

löper runt flera kedjehjul. Ett av dessa är kopplat till en drivaxel, övriga är fritt lagrade med kullager. 

Kedjans andra ände är kopplad till en skruvfjäder vilken hjälper användaren tillbaka till ursprungsläget 

när halva roddrörelsen är fullbordad. Drivaxelns varvfrekvens växlas upp med rakkuggad växel. Rotatio-

nen förs sedan vidare till ett svänghjul med ett frihjul som mellansteg. Svänghjulet bromsas av en asyn-

krongenerator. Asynkrongeneratorns poler magnetiseras med hjälp av strömmen från ett batteri. Den 

genererade strömmen frekvensomriktas. I samband med frekvensomriktningen tas en del likström ut för 

att ladda batteriet. 

8. Handtag, sits på hjul, sätesbälte, låsbara fotstöd, kedja, kedjehjul, frihjul, svänghjul, ringgenera-

tor, varvfrekvensmätning 

Användaren sitter fastspänd med bälte på en sits som är fri från övriga elverket. Sitsen är rörlig i vertikal-

led då den står på hjul. Hjulen kan inte vridas med eller moturs relativt sitsen. Användarens fötter är fast-

spända i fotstöden. Handtaget har en beläggning som ger hög friktion mot huden, vilket gör att det är lätt 

att hålla fast. Handtaget är kopplat till ena änden på en kedja. Kedjan löper runt flera kedjehjul. Ett av 

dessa är kopplat till en drivaxel, övriga är fritt lagrade med kullager. Kedjans andra ände är kopplad till en 

cylindrisk skruvfjäder vilken hjälper användaren tillbaka till ursprungsläget när halva roddrörelsen är 

fullbordad. Rotationen överförs från drivaxeln till ett svänghjul med ett frihjul som mellansteg. Frihjulet 

bromsas av en ringgenerator. Generatorns varvfrekvens mäts och redovisas användaren. Det önskade 

varvfrekvensen är känt. 

9. Handtag, sits på räls, sätesbälte, låsbara fotstöd, dubbel växel, rakkuggad växel, synkrongenera-

tor, frekvensomriktare med transformator 

Användaren sitter på en sits som är rörlig i vertikalled då den är lagrad på en räls. Fötterna spänns fast i 

fotstöd och sätet på sitsen. Handtaget sitter fast på en axel. I axelns andra ände sitter en dubbel växel. När 

användaren trycker fram och drar bak handtaget översätter den dubbla växeln denna rörelse till en rote-

rande sådan med endast en rotationsriktning. Varvfrekvensen växlas upp med en rakkuggad växel och 

bromsas av en synkrongenerator. Den genererade strömmen frekvensomriktas. 

10. Fotstöd, handtag, låsbara fotstöd, hög friktion, vajer/rulle, rakkuggad växel, svänghjul, frihjul, 

asynkrongenerator, frekvensomriktare med transformator 

Användaren sitter på en sits som inte är rörlig i vertikalled. Fötterna är fastspända i elverkets fotstöd, 

vilka är rörligt i vertikalled. Handtaget har en beläggning som ger hög friktion mot huden, vilket gör att 

det är lätt att hålla fast. Från såväl handtaget som fotstöden löper vajrar till tre rullar på en och samma 

axel. Vajrarna är fästa i rullarna och lindade runt dem på sådant sätt att axeln tillförs rotation med samma 

riktning om fotstöden trycks framåt som om handtaget dras bakåt. Axeln är kopplad till en spiralfjäder 

som hjälper användaren tillbaka till ursprungsläget när roddrörelsen är fullbordad. Mitt på axeln sitter en 

rakkuggad växel. Rotationen överförs därigenom till en andra axel samtidigt som den växlas upp till det 

för generatorn korrekta varvfrekvensen. Den andra axeln är länkad till ett svänghjul genom ett frihjul. 

Svänghjulet bromsas av en asynkrongenerator. Asynkrongeneratorns poler magnetiseras med hjälp av 

strömmen från ett batteri. Den genererade strömmen frekvensomriktas. I samband med frekvensomrikt-

ningen tas en del likström ut för att ladda batteriet. 

11. Handtag, hög friktion, hävarm, planetväxel, frihjul, svänghjul, synkrongenerator, frekvensom-

riktare med transformator. 

Användaren sitter på en sits som inte är rörlig i vertikalled. Fötterna ligger an mot ett par fotstöd men är 

inte fastspända i dem. Handtaget har en beläggning som ger hög friktion mot huden, vilket gör att det är 
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lätt att hålla fast. Handtaget sitter fast på en hävarm vilken omvandlar den dragande rörelsen till ett vri-

dande moment.  Hävarmen är fäst i det yttre solhjulet på en planetväxel. Planetväxelns planetbärare är låst 

i sitt läge. Från det inre solhjulet förs momentet över till svänghjulet med ett mellanliggande frihjul. 

Svänghjulet bromsas jämnt med en synkrongenerator och den genererade strömmen frekvensomriktas. 

12. Handtag, sits på räls, delade handtag, låsbara fotstöd, hög friktion, dubbel växel, rakkuggad 

växel, fjäder, synkrongenerator, frekvensomriktare med transformator. 

Användaren sitter på en sits som är rörlig i vertikalled då den är lagrad på en räls. Fötterna spänns fast i 

fotstöd. Handtaget har en beläggning som ger hög friktion mot huden, vilket gör att det är lätt att hålla 

fast. Från handtaget går en vajer. Vajerns andra ände sitter fast i kuggstången på en dubbel växel. En 

fjäder sitter fast i kuggstångens andra ände. När användaren drar i handtaget spänns fjädern. Vid tillbaka-

gången drar fjädern kuggstången. Varvfrekvensen från den dubbla växeln växlas upp med rakkuggad 

växel. Det förs sedan in i en synkrongenerator vars genererade ström frekvensomriktas. 
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Bilaga 6: De fyra koncept som jämförs i den viktade konceptvalsmatrisen 

2+7. Handtag, sits på räls, fastspända händer, sätesbälte, låsbara fotstöd, kedja/kedjehjul, rakkug-

gad växel, frihjul, svänghjul, synkrongenerator, frekvensomriktare med transformator,  

Användaren sitter på en sits som är rörlig i vertikalled då den är lagrad på en räls. Fötterna spänns fast i 

fotstöd, händerna i handtaget och sätet på sitsen. Handtaget är kopplat till ena änden på en kedja. Kedjan 

löper runt flera kedjehjul. Ett av dessa är kopplat till en drivaxel, övriga är fritt lagrade med kullager. 

Kedjans andra ände är kopplad till en cylindrisk skruvfjäder vilken hjälper användaren tillbaka till ur-

sprungsläget när halva roddrörelsen är fullbordad. Drivaxelns varvfrekvens växlas upp med rakkuggad 

växel. Drivaxelns rotation förs vidare till ett svänghjul med ett frihjul som mellansteg. En synkrongenera-

tor bromsar frihjulet jämnt och den genererade växelströmmen frekvensomriktas. 

3 (reviderad). Handtag, sits på hjul, fastspända händer, sätesbälte, låsbara fotstöd, vajer/rulle, 

planetväxellåda, frihjul, svänghjul, synkrongenerator, frekvensomriktare med transformator 

Användaren sitter fastspänd med bälte på en sits som är fri från övriga elverket. Sitsen är rörlig i vertikal-

led då den står på hjul. Hjulen kan inte vridas med eller moturs relativt sitsen. Användarens fötter är fast-

spända i fotstöden, liksom händerna är fastspända i ett handtag. Från handtaget löper en vajer till en rulle. 

Vajern är lindad många varv runt rullen och dess andra ände är fäst i den. Rullen är kopplad till en driv-

axel i ena änden och till en spiralfjäder i andra. Spiralfjäderns syfte är att underlätta rörelsen tillbaka till 

ursprungsläget. Varvfrekvensen växlas upp med hjälp av planetväxellåda, vartefter det leds vidare till ett 

svänghjul med ett mellanliggande frihjul. Drivaxeln bromsas av en synkrongenerator. Den genererade 

strömmen frekvensomriktas. 

5. Handtag, sits på hjul, delade handtag, sätesbälte, låsbara fotstöd, hög friktion, vajer/rulle, pla-

netväxel, frihjul, svänghjul, synkrongenerator, varvfrekvensmätning 

Användaren sitter fastspänd med bälte på en sits som är fri från övriga elverket. Sitsen är rörlig i vertikal-

led då den står på hjul. Hjulen kan inte vridas med eller moturs relativt sitsen. Användarens fötter är fast-

spända i fotstöden. Två handtag har beläggning som ger hög friktion mot hud. Från handtagen löper två 

vajrar samman i ett vajerlås. Från vajerlåset går en vajer till en rulle. Vajern är lindad många varv runt 

rullen och dess ena ände är fäst i den. Rullen är kopplad till en planetväxels yttre solhjul i ena änden och 

till en spiralfjäder i andra. Spiralfjäderns syfte är att underlätta rörelsen tillbaka till ursprungsläget. I pla-

netväxeln är planetbäraren låst i sitt läge, och det inre solhjulet är kopplat till ett svänghjul med ett mel-

lanliggande frihjul. Planetväxelns inre solhjul är kopplat till en synkrongenerator. Varvfrekvensen hos 

generatorn mäts och delges användaren. 

11. Handtag, hög friktion, hävarm, planetväxel, frihjul, svänghjul, synkrongenerator, frekvensom-

riktare med transformator. 

Användaren sitter på en sits som inte är rörlig i vertikalled. Fötterna ligger an mot ett par fotstöd men är 

inte fastspända i dem. Handtaget har en beläggning som ger hög friktion mot huden, vilket gör att det är 

lätt att hålla fast. Handtaget sitter fast på en hävarm vilken omvandlar den dragande rörelsen till ett vri-

dande moment.  Hävarmen är fäst i det yttre solhjulet på en planetväxel. Planetväxelns planetbärare är låst 

i sitt läge. Från det inre solhjulet förs momentet över till svänghjulet med ett mellanliggande frihjul. 

Svänghjulet bromsas jämnt med en synkrongenerator och den genererade strömmen frekvensomriktas. 
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Bilaga 7: Ritningar (mått i millimeter) 
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