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Sammanfattning 
Rapporten beskriver hur framtagandet av en givarkonstruktion till såmaskiner vid Väderstad 
Verken AB har sett ut. Givarkonstruktionen ska ersätta existerande lösningar, med 
förutsättningen att den ur konstruktions- samt ekonomisk aspekt är bättre. Syftet med givaren 
är att kontinuerligt ge föraren information om höjdläget på för- och såredskapen, där 
huvudsyftet är att fröna skall kunna läggas på önskat djup. Givarna som har tittats på är av 
analog typ och har en säkerhetsklassning på minst IP-67. 
 
Metoderna som använts har tagits ur David G. Ullmans bok ”The Mechanical Design 
Process” och varje steg har redovisats och förklarats. För att få en djupare insikt i uppgiften 
startade projektet med att intervjua personer på företaget som var insatta i problemet, samt en 
teorifördjupning för att få större förståelse av teknikerna ifråga. Därefter fortsatte projektet 
med en granskning av marknaden på möjliga givare som uppfyllde de krav som ställts på 
lösningen, sedan sorterades många av dem bort och enbart sex återstod. Nästa steg var 
konceptgeneringen där ett antal koncept togs fram för dessa givare. Då det lämpligaste 
konceptet för varje enskild givare valts ut ställdes dessa mot varandra i en enkel beslutsmatris 
där de fyra bästa koncepten valdes ut för att gå vidare till produktionsfasen. Enkla ritningar 
togs fram och prototyper tillverkades för att sedan monteras och testas på maskin.   
 
Resultatet visar att den bästa lösningen är ett koncept byggt på Blade Sensor. Nästa steg för 
företaget är att göra tester ute i fält och därefter göra en grundläggande undersökning om 
konceptet ska tillämpas eller ej.   
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Abstract 
This report shows the process of the development of a sensor module for the seed drills of 
Väderstad Verken AB. The module is supposed to replace existing solutions, provided that it 
is better from both a constructional- and an economical aspect. The purpose of the sensor is to 
continuously give the driver information about the level of height of the front- and drilling 
tools and the main purpose of the sensor is to allow the seeds to be placed at the desired 
depth. The sensors which have been taken into consideration have all been of an analogue 
type and have a protection class of minimum IP67.  
 
The methods applied have been taken from the book “The Mechanical Design Process” by 
David G. Ullman and every step has been described and explained. To get a deeper insight of 
the task at hand, the process started with studies of the theories behind sensor techniques as 
well as interviews with persons at the company who have good knowledge about the problem 
in question. The work then continued with a review of the market for sensors who could 
possibly meet the requirements of the solution. Many of the sensors were then excluded until 
there were only six left. The next step was the concept development which led to the 
generation of six concepts, one for each sensor. Then a weighting took place using a Basic 
Decision Matrix, and the four most suitable concepts were left. Simple drawings for the four 
concepts were made and prototypes of these were produced. The prototypes were then 
mounted on a machine to be tested. Finally, after another weighting, the best concept was 
presented to the company. 
 
The result shows that the best solution was a concept based on the Blade Sensor. The next 
step for the company is to do further testing on the concept out on the fields and then to 
decide whether this solution is suitable or not. 
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Förord 
Vi vill börja med att ge ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt bidragit med hjälp 
under vårt arbete, särskilt personalen på Väderstad Verken AB. Vår handledare Johan von 
Mecklenburg och givarexperten Fredrik Stark på VVAB ska ha ett extra stort tack för den tid 
de tagit sig med möten, där vi kunnat få svar på frågor, bollat idéer eller för att de på annat 
sätt hjälp till med att driva arbetet framåt. Fortsatt tack till Bengt Sandberg, för den feedback 
vi har fått, och Morgan Collin, för den expertis han bidragit med till vårt CAD-ritande. 
 
Ett tack riktas även till de säljare vi haft kontakt med för att de ställt upp och svarat på frågor 
och även kommit med egna idéer. 
 
Vi vill även tacka vår handledare i Linköping Stig Algstrand och vår opponent Tony Moos. 
 
Linköping 
Oktober 2008 
 
Victor Gezici 
Martin Jacobsson 



~vi~ 



~vii~ 

Innehållsförteckning 
1 Inledning............................................................................................................................. 1 

1.1 Företagsbeskrivning ................................................................................................... 1 
1.2 Syfte och Mål ............................................................................................................. 1 
1.3 Avgränsningar ............................................................................................................ 2 
1.4 Disposition ................................................................................................................. 2 

2 Teoretisk bakgrund............................................................................................................. 3 
2.1 Givare ......................................................................................................................... 3 
2.2 Givartekniker.............................................................................................................. 3 

2.2.1 Resistiva givare .................................................................................................. 3 
2.2.2 Halleffekt............................................................................................................ 5 
2.2.3 Induktiva givare.................................................................................................. 5 
2.2.4 Kapacitiva givare................................................................................................ 6 
2.2.5 Ultraljudsgivare .................................................................................................. 6 
2.2.6 Magnetostriktiva givare...................................................................................... 7 

3 Genomförande.................................................................................................................... 8 
3.1 Specifikationer och krav............................................................................................. 8 
3.2 Förklaring av krav ...................................................................................................... 9 
3.3 Utvärdering av krav.................................................................................................. 10 
3.4 Befintliga givarlösningar.......................................................................................... 11 

3.4.1 Potentiometern ................................................................................................. 11 
3.4.2 Ultraljudsgivaren .............................................................................................. 11 
3.4.3 Magnetbrytaren ................................................................................................ 11 

3.5 Val av givare ............................................................................................................ 12 
3.5.1 Gill Sensors: 60mm Blade Sensor.................................................................... 12 
3.5.2 Gill Sensors: Dual Cavity Sensor..................................................................... 13 
3.5.3 DIS DEWIT INDUSTRIAL SENSORS: QUADRO R30-360........................ 13 
3.5.4 WayCon: SX50 Draw Wire Position Transducer ............................................ 14 
3.5.5 Crossbow: CXTLA01 ...................................................................................... 14 
3.5.6 Bosch Rexroth: WS1 RA95 ............................................................................. 15 

3.6 Placering................................................................................................................... 16 
3.6.1 Balk till axel ..................................................................................................... 17 
3.6.2 På cylindern...................................................................................................... 17 
3.6.3 I navet ............................................................................................................... 17 

3.7 Krav på givarkonstruktionen .................................................................................... 18 
3.8 Konceptgenerering ................................................................................................... 19 

3.8.1 Koncept 1: Dual Cavity Sensor........................................................................ 19 
3.8.2 Koncept 2: WS1 RA95..................................................................................... 19 
3.8.3 Koncept 3: CXTLA01...................................................................................... 20 
3.8.4 Koncept 4: QUADRO R30-360 ....................................................................... 20 
3.8.5 Koncept 5: SX50 Draw Wire ........................................................................... 20 
3.8.6 Koncept 6: Töjningsgivare ............................................................................... 21 
3.8.7 Koncept 7: Blade Sensor .................................................................................. 21 

3.9 Utvärdering av koncept ............................................................................................ 22 
4 Testförfarande .................................................................................................................. 23 

4.1 Granskning av utsignalen ......................................................................................... 23 
4.2 Dimensionering av givarkoncept ............................................................................. 24 

4.2.1 Blade Sensor..................................................................................................... 24 
4.2.2 SX50................................................................................................................. 24 

4.3 Granskning av utförandet ......................................................................................... 25 



~viii~ 

5 Utvärdering....................................................................................................................... 27 
5.1 Advanced Decision Matrix....................................................................................... 27 
5.2 Kostnadsuppskattning .............................................................................................. 28 

6 Diskussion och rekommendationer .................................................................................. 29 
6.1 Diskussion ................................................................................................................ 29 
6.2 Rekommendationer .................................................................................................. 30 

6.2.1 CXTLA01......................................................................................................... 30 
6.2.2 Töjningsgivare.................................................................................................. 30 
6.2.3 SX50................................................................................................................. 32 
6.2.4 Blade Sensor..................................................................................................... 32 

7 Referenser......................................................................................................................... 33 
7.1 Litteratur................................................................................................................... 33 
7.2 Digitala Referenser................................................................................................... 33 
7.3 Personliga Referenser............................................................................................... 33 

8 Appendix A ...................................................................................................................... 34 
9 Appendix B ...................................................................................................................... 35 
10 Appendix C .................................................................................................................. 36 
11 Appendix D .................................................................................................................. 44 
12 Appendix E................................................................................................................... 56 



~1~ 

1 Inledning 
Examensarbetet är utfört på Väderstad Verken AB, ett företag inom lantbruksbranschen. 
Författarna är maskiningenjörer med inriktning konstruktion. Rapporten visar hur 
framtagandet av en konstruktionslösning på ett känt problem har sett ut. Författarna har till 
stor del följt boken The Mechanical Design Process, vilken visar hur en konstruktionsprocess 
kan gå till1. Varje steg i arbetet kommer att redovisas och förklaras. 

1.1 Företagsbeskrivning 
Väderstad Verken AB är ett av världens ledande företag inom tillverkning av 
lantbruksmaskiner och har sitt säte med utveckling och produktion i Väderstad, 15km söder 
om Mjölby. 
 
Företaget grundades 1962 av Rune Stark, med ett enkelt jordbearbetningsredskap som enda 
produkt. Redskapet var en egentillverkad sladd, dessa används för att jämna till ytan och mala 
ner jordkokor innan det är dags för sådd. Sladden fungerade så bra att det inte tog lång tid 
innan den väckte grannarnas intresse och snart därefter var produktionen igång. På några år 
växte verksamheten och sortimentet utökades, redskapen blev fler och mer komplexa och 
snart tillverkades maskiner med både jordbearbetningsverktyg och såddfunktioner. 
Väderstads Verken har idag 750 anställda världen över, 650 av dessa arbetar på produktion 
och utveckling i Väderstad och företaget omsatte förra året 1.4 miljarder kronor (år 2007)2. 

1.2 Syfte och Mål 
Syftet med examensarbete är att hitta en lösning på ett problem med givarna som finns på 
vissa av företagets maskiner. Givarna sitter på såmaskinerna och har som uppgift att ge 
föraren information om på vilket djup fröna planteras.  
 
Det finns tre olika maskiner givarna sitter på, de är Spirit, Rapid Super XL och Rapid A. Var 
och en har sin egen givarlösning. På Spirit, vilken är den maskin examensarbetet kommer att 
fokusera på, sitter det en potentiometer, på Rapid Super XL sitter det en magnetbrytare och på 
Rapid A sitter det en ultraljudsgivare. Gemensamt är att de alla mäter en rörelse mellan ramen 
och den axel sådiskarna (och på Spirit även förredskapet) sitter på. Med den informationen 
räknar systemet sedan ut var diskarna befinner sig. 

                            
Målet är att lösningen konstruktionsmässigt skall uppfylla de höga driftkrav som satts, minst 
lika väl som potentiometern gör idag. Ur ett ekonomiskt synsätt ska den vara betydligt 
billigare än dagens lösning. Konstruktionen bör även gå att applicera på de olika maskinerna. 
 
I kapitel 2 beskrivs de tre befintliga lösningarna mer detaljerat, hur väl de fungerar i nuläget 
och vilka principer de arbetar efter. 

                                                 
1 Ullman, The Mecanical Design Process, McGraw-Hill, 2003 
2 https://www.pirab.se/MIMA/standard/getPIRWebb.asp?x=A436780A  
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1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer till stor del att fokusera på Spirit, men tanken är att alla 
konstruktionslösningar som tas fram ska, med mindre justeringar, gå att tillämpa på de två 
andra såmaskinerna. 
 
Examensarbetet kommer att ta hänsyn till befintliga idéer men den största vikten läggs på att 
hitta nya lösningar till problemet. 
 
På inrådan av företaget har följande begränsningar gjorts; Givare som sitter i cylinderhuset, då 
de cylindrar som används på företagets maskiner är specialtillverkade och inte går att anpassa 
för denna typ av lösning, samt optiska givare då dessa är mycket komplexa och extremt 
kostsamma.  
 
Väderstads Verken vill att tre koncept ska tas fram för prototypframtagning. Därefter ska det 
mest lämpliga konceptet väljas och presenteras med enklare detaljskisser och ekonomiska 
data. 
 

1.4 Disposition 
Kapitel 2 beskriver teorin bakom examensarbetet. Här listas olika givartekniker som har varit 
relevanta för examensarbetet. 
 
Kapitel 3 beskriver de krav som ställs på lösningen och en metod för att vikta givarna mot 
varandra redovisas. Även befintliga lösningar finns här. Efter att många potentiella givare 
granskats och sorterats ut med hjälp av en viktning baserad på kraven, listas de givare som går 
vidare till nästa fas. Möjliga placeringar av givare visas. Med hjälp av bland annat 
brainstorming skapas koncept kring de kvarstående givarna. De lämpligaste koncepten väljs 
ut och viktas därefter mot varandra, vilket resulterar i ytterligare en sållning där enbart 3 
koncept återstår.  
 
Kapitel 4 innehåller produktionsfasen. Givarna testas och prototyper av konstruktionen 
tillverkas för att sedan monteras på maskin och testas. Resultaten redovisas och kommentarer 
kring dessa tester, samt de problem som upptäcktes vid provkörning, återges. 
 
Kapitel 5 visar utvärderingen av de olika koncepten. Ekonomiska data redovisas och det bästa 
konceptet väljs ut. 
 
Kapitel 6 återger en diskussion och analys av resultaten och deras betydelse. Även framtida 
rekommendationer återfinns här. 
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2 Teoretisk bakgrund 
Det är viktigt att till fullo förstå problemet för att hitta en lösning som möter kundernas 
specifikationer. För att kunna göra detta går det här kapitlet igenom vilka olika givartekniker 
som finns och hur dessa fungerar.  

2.1 Givare 
”En givare är en anordning som omvandlar en fysiskvariabel (i det här fallet, avstånd) till en 
elektrisk signal”.3 En typisk givare består av tre delar; Avkännare, givarelement och en inre 
signalbehandlingskrets. Kortfattat är det avkännaren som omvandlar den fysiska storheten till 
något som kan omvandlas till en elektrisk signal. Givarelementet omvandlar sedan 
avkännarens utstorhet till en elektrisk storhet. Den inre signalbehandlingen transformerar 
sedan den elektriska storheten till en mera användbar utsignal. De olika tekniker som kommer 
att granskas närmare utvärderas och till sist väljas mellan är dessa. 
 

• Resistiva givare 
– Potentiometer 
– Töjningsgivare 
– Inklinometer 

• Halleffekten 
– Hallgivare 
– Magnetoresistiva givare 

• Induktiva givare 
• Kapacitiva givare 
• Ultraljudsgivare 
• Magnetostriktiva givare 

2.2 Givartekniker 
Det här avsnittet beskriver de olika givarteknikerna och givartyperna som kommer att 
fokuseras på. 

2.2.1 Resistiva givare 

Resistans innebär strömbegränsningsförmågan hos en elektrisk krets. Storleken på resistansen 
bestämmer hur pass enkelt en ström kan drivas genom kretsen, för att öka strömstyrkan krävs 
en högre spänning. Sambandet mellan resistans, 
ström och spänning heter Ohms lag IRU ⋅= där U  
är spänning, I är ström och R är resistans. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Lindal, Sandqvist, Mätgivare Mätning av mekaniska storheter och temperatur, Studentlitteratur, 1996 

Potentiometer (figur 2.1) är en vanlig typ av 
resistiv givare. Rörelsen överförs till wipern som 
ändrar kontaktläge på motståndet och därigenom 
ändras utsignalen. Den vanligaste formen av 
potentiometer ger en linjär utsignal, vilket innebär
att motståndet ändrar sig linjärt mot förflyttningen.  Figur 2.1 Potentiometerprincip



~4~ 

Det linjära sambandet mellan resistans och längdändring är TOTTOT RxR ⋅= där TOTR  är 
givarens totala resistans och x ligger mellan 0 och 1 beroende på wiperns läge. 
 
De första potentiometrerna var uppbyggda kring ett isolermaterial där metalltråd hade lindats 
runt. Nuförtiden används oftast ett halvledarmaterial istället för metalltråd. Detta medför att 
givaren blir helt analog (steglös) istället för de små steg som metalltråden gav upphov till. 
 
En nackdel med potentiometern är att den inte är beröringsfri utan wipern har konstant 
kontakt med banan, vilket kan leda till utnötning. Däremot har givare av denna typ oftast en 
enkel konstruktion vilket är en fördel. 

 

 
                                                                                           Figur 2.2 Principen för töjning. 

 

Sambandet mellan resistans och töjning är 
π

ρ 2)(
)4(

DD
ll

R
∆+

⋅∆+= , där trådlängden är l , 

diametern D  och resistiviteten ρ . 
 
En modern töjningsgivare använder metallfolie eller halvledare som givarelement.  Tråden är 
fastlimmad mellan två lager som kallas bas och täckfolie. Dessa kan vara tillverkade av plast 
eller papper. Vanligtvis så klistras givare fast på objektet den ska mäta för att kunna följa med 
rörelserna så korrekt som möjligt. 

 
Figur 2.3 Inklinometer  

Töjningsgivare: Principen bakom givaren är att när en
metalltråd blir utsatt för dragkraft så ändras resistansen i 
tråden. Vad som händer är att längden ökar och 
diametern minskar (figur 2.2) vilket ger upphov till en 
minskad resistans. 

Lutningsgivare eller inklinometer som den också heter kan 
bäst förklaras som ett elektriskt vattenpass. Den mäter 
lutningen mot vertikal- eller horisontalplanet, det vill säga ett 
objekts lutning i förhållande till gravitationen. Kapseln (figur 
2.3) innehållande en elektrolyt har en viss resistans, när denna 
lutas så ändras resistansen och genom att mäta 
resistansändringen går det att beräkna givarens vinkel mot 
exempelvis horisontalplanet. 
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2.2.2 Halleffekt  

 
Figur 2.4 Halleffekt. 

 
Hallgivare behöver en magnet för att fungera. När magneten rör sig, antingen i sidled, 
längdled eller roterar, framför givaren ger det upphov till en ändring i magnetfältet. Givaren 
använder denna skillnad i det elektriskfältet för att generera en utsignal. Hallgivarna är 
beröringsfria, vilket innebär att det inte finns några rörliga delar som kan nötas ut. Detta 
medför i sin tur att givarna har väldigt lång livslängd samt att de går att få mycket täta för 
både damm och väta. 
  
Magnetoresistiva givare bygger på samma princip som hallgivarna men använder sig av det 
faktum att strömbanorna i plattan ändrar längd beroende på hur magneten är positionerad på 
plattan. Därigenom ändras plattans resistans. 

2.2.3 Induktiva givare 

Induktans är förhållandet mellan magnetiskt flöde och ström. När en järnkärna förs igenom en 
spole så ändras spolens induktans beroende på kärnans läge (figur 2.5). Med hjälp av detta 
fenomen kan induktiva givare användas för att bestämma en längdändring. 
 

 
Figur 2.5 Induktans. 

Om en platta bestående av halvledarmaterial 
genomströmmas av en ström, samtidigt som ett 
magnetfält befinner sig vinkelrätt mot plattan,
kommer laddningsbärarna i strömmen dras mot en 
sida av plattan. Därigenom uppstår det ett 
elektrisktfält (figur 2.4), detta är vad som kallas 
halleffekten. Potentialskillnaden som uppstår i detta 
elektriska fält kallas HU  och förhållandet mellan 
enheterna skrivs IBKU H ⋅⋅= . Halleffekten ger 
upphov till två olika slags givare, hallgivare och 
magnetoresistiva givare. 
 

Sambandet är inte linjärt men kan linjäriseras genom 
speciellt utförande på spolen och kärnan. Förhållandet 
mellan induktans ( L ), magnetiskt flöde ( Φ )och 

strömstyrkan ( i ) är 
i

L
Φ= . 

Induktans mäts i Weber per ampere, eller Henry (H): 1
H = 1 Wb/A.  
 
Induktiva givare är vanligast för att mäta linjär rörelse 
men finns också för att mäta vinkelrörelse. Det 
positiva med den här givartypen är att den är 
beröringsfri och därför nöts inga givardelar ut.  
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2.2.4 Kapacitiva givare 

 
Figur 2.6 Kapacitans. 
 
En kapacitiv givare registrerar en förändring i kapacitansen mellan givaren och dess 
omgivning. Givaren ändrar utsignal när ett föremål närmar sig dess elektriska fält genom att 
kapacitansen ökar. En fördel med denna typ av givare är att den kan känna av olika typer av 
material, både ledande och icke ledande.  

2.2.5 Ultraljudsgivare 

Ljudvågor som ligger utanför det hörbara området benämns ultraljud, dessa har en frekvens 
från 20k Hz upp till 1 GHz.  
 
I en så kallad piezogivare finns en kristall som genom att påverkas av en elektrisk 
växelspänning kommer i svängning, genererar ultraljud. Den fungerar även åt andra hållet, det 
vill säga att när kristallen träffas av ultraljud så genererar den en elektrisk växelspänning. 
Detta innebär att en ultraljudsgivare både kan ta emot och sända ultraljud. 

 
Figur 2.7 Ultraljud 

Vissa komponenter har förmågan att 
lagra en elektrisk laddningsmängd med 
ett linjärt förhållande mellan den och 
spänningen över komponenten. Denna 
förmåga kallas kapacitans (figur 2.6) och 

enheten är Farad. Formeln lyder 
V
Q

C = , 

där C  är Kapacitansen, Q  är 
laddningsmängden och V  är spänningen 
över kretsen.  
 

Givaren (figur 2.7) fungerar 
genom att en sändare konstant 
emitterar en ultraljudssignal mot 
en reflektor som sitter mittemot 
sändaren. Ultraljudsvågorna 
studsar mot reflektorn och tillbaka 
till givaren, beroende på tiden det 
tar för vågen att komma tillbaka 
kan givaren räkna fram avståndet 
mellan dem. 
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2.2.6 Magnetostriktiva givare 

Magnetostriktiva givare (figur 2.8) består av en elektronikdel, givarstaven och en magnet. 
Givarstaven innehåller en vågledare i vilken elektronikdelen sänder ut en puls. Pulsen rör sig 
längst vågledaren tills den träffar magnetfältet skapat av magneten runt staven. Pulsen studsar 
då med ljudets hastighet tillbaka till elektronikdelen och med hjälp av sambandet mellan tid, 
sträcka och hastighet räknas positionen på magneten ut. 

Figur 2.8 Magnetostriktiv givare. 
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3 Genomförande 

3.1 Specifikationer och krav 
Det första som gjordes var att skapa en lista (tabell 3.1) över de krav som ställdes på 
givarlösningen. Med hjälp av enkäter (se Appendix A) och genom intervju med insatta 
personer på företaget, samt granskning av tidigare givarlösningar, togs dessa krav fram. 
Tabellen nedan visar kraven och om de är förknippade med givaren, givarlösningen eller båda 
två. Med hjälp av detta kunde kraven som enbart berörde givaren tas fram. Förtydligande av 
kraven på givaren kommer i avsnitt 3.2 och om givarkonstruktionen i avsnitt 3.7. ”Uppfyllas 
av givaren” avser endast givare i standardutförande när den kommer från leverantör och 
”Uppfyllas av givarkonstruktionen” avser givaren samt konstruktionen runt denna. 
 
Tabell 3.1 Lista på krav 

Krav 
Uppfyllas av 

givaren 
Uppfyllas av 

givarkonstruktionen 
Lågt inköpspris x x 
Tål värme/kyla x  
Tål damm/väta x  
Har kortslutningsskydd x  
Tål kemikalier x x 
Liten storlek x x 
Monteringsvänlig  x 
Applicerbar på fler maskiner  x 
Material (UV-ljus) x  
Robusthet x x 
Lättkalibrerad x  
Få delar i konstruktion  x 
 
Efter diskussion med handledare sammanfogades några av kraven till ett krav. Detta gäller: 
”Tål värme/kyla”, ”Tål damm/väta”, ”Tål kemikalier”, ”Material” och ”Robusthet”, som döps 
om till ”Driftkrav”.  
 
Kravet på kortslutningsskydd är så pass grundläggande att bara givare med detta har 
granskats.  
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3.2 Förklaring av krav 
Här följer en förklaring av de krav som ställts på givaren och som styrt urvalet. 
 
Pris: Baserat på ett antal om 600 st/år. (Då den nuvarande givaren på Spirit har ett pris på 
1705 kr/st vid en sådan volym, har den använts som referens vid sållningen. 
  
Storlek: Anges i millimeter. Då inga storlekskrav yttrats är detta inte en direkt avgörande 
faktor, men givaren ska inte vara så pass stor att den sitter i vägen för andra maskindelar. 
  
Driftkrav: Givaren kommer att köras i en mycket tuff miljö med kringflygande jord och sten, 
den kommer att tvättas med högtryckstvätt och bli utsatt för diesel eller andra kemikalier. Ett 
krav på en IP-klassning (Appendix B) på minst IP67 har satts som en av de viktigaste 
egenskaper givaren bör ha. Detta innebär att den skulle klara av en tillfällig nedsänkning i 
vatten och en eventuell dieselindränkning, samt vara så tät att inget damm eller annat 
finkornigt material skulle kunna tränga in. Robustheten spelar en större roll i konstruktionen 
men har även tagits till hänsyn vid valet av givare. Maskinerna körs på olika platser världen 
över, klimaten varierar och därför bör givarna tåla temperaturer på -30°C upp till +85°C 
(enligt Väderstads Verken AB). Kravet att stå emot UV-ljus beror på materialet och ställs för 
att givaren inte ska ta skada när den blir utsatt för starkt solljus. 
 
Signalanpassning: Då traktorn ger en "oren" signal på 12V vore det önskvärt om givaren 
kunde ta emot en sådan insignal utan reglering, och sedan skicka en utsignal på mellan 0.5-
3.3V till systemet. Med systemet menas datorsystemet som sköter elektroniken. Dagens 
lösning med potentiometern behöver signalanpassas, vilket kostar ytterligare 340 kr utöver 
kostnaden för givaren. Hittas en givaren som inte behöver signalanpassas kan en stor kostnad 
besparas.  
 
Kalibrering: Önskvärt är att givarna kommer kalibrerade från fabrik och inte behöver 
kalibreras när givaren sitter monterad på maskin 
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3.3 Utvärdering av krav 
Kraven viktades sedan mot varandra i tidigare nämnda enkät där anställda på olika delar av 
företaget fick poängsätta dem. En total summa av 100 poäng skulle delas ut mellan de olika 
kraven. Som tidigare nämnts har vissa av kraven hamnat under en gemensam kategori då det 
kan vara svårt för en del av dem som besvarat enkäten att skilja dessa åt.  

 
Tabell 3.2 Viktning av krav 

Driftkrav 27 

Lågt inköpspris 16 

Lättkalibrerad 13 

Få delar i konstruktionen 12 

Monteringsvänlig 14 

Möjligheten att sätta den på olika maskiner 15 

Storlek 1 

Standard artikel 2 

Ingen Signalomvandlare 1 

  

Summa 100 
 
I tabell 3.2 syns att det absolut viktigaste kravet är det driftkrav som ställs på givarlösningen. 
Därefter följer fem krav som är ungefär lika viktiga. I tabellen syns också att storleken inte 
har någon betydelse, vilket kan förklaras med att maskinen är så pass stor och har gott om 
plats för den relativt lilla givarlösningen. ”Standard artikel” och ”Ingen signalomvandlare” 
var inga alternativ i enkäten utan tillkom som egna förslag när enkäten besvarades.      
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3.4 Befintliga givarlösningar 
Nedan redovisas de tre givarna som i nuläget sitter på de olika såmaskinerna. 

3.4.1 Potentiometern 

 
      
 
      
 
 
 
 
 

3.4.2 Ultraljudsgivaren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.3 Magnetbrytaren 

Magnetbrytaren (bild 3.3) är inte analog utan berättar enbart när sådiskarna är uppfällda. Det 
är därför upp till föraren att manuellt ställa in sådjupet. Magnetbrytaren är den enklaste och 
billigaste av de tre givarna, men är som sagt digital och fungerar därför inte tillfredställande 
som lösning på problemet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detta är lösningen (bild 3.1) som sitter på Spirit i dagsläget. Givaren 
mäter den linjära rörelsen som sker mellan ramen på såmaskinen och 
den axel som sänker och höjer förredskapet och sådiskarna. Då 
förredskapet sitter framför ramen och sådiskarna sitter bakom, krävs 
det två stycken givare på varje maskin. Denna potentiometer har fått 
arbetsnamnet "Cykelpumpen" på företaget och detta namn kommer 
även att användas i rapporten. ”Cykelpumpen” är en välfungerande 
lösning som uppfyller de flesta krav som ställs på givaren, problemet 
är att den behöver en signalanpassning och är förhållandevis dyr.  
 

Bild 3.2 Ultraljudsgivare
 

Bild 3.3 Magnetbrytare

Bild 3.1 ”Cykelpumpen”

Ultraljudsgivaren (bild 3.2) sitter monterad på cylindern som ger 
rörelsen åt sådiskarna. Denna såmaskin, Rapid A, är inte utformad 
på samma sätt som Spirit utan har en rörelse som ska mätas 
istället för två. Ultraljudsgivaren ger en korrekt signal men den är 
känslig för föremål som kan hamna mellan sändaren och 
reflektorn och på så sätt störa signalen, såsom jord, sten, slangar 
med mera. Givaren är även väldigt dyr och därför är det önskvärt 
att ersätta den. 
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3.5 Val av givare 
Efter granskning av kraven gjordes en grundlig undersökning av marknaden för lämpliga 
givare. Där hittades ett tjugotal givare (se Appendix E) som skulle kunna passa för denna typ 
av tillämpning. Då prisuppgifter på dessa givare erhölls kunde många av dem strykas. Efter 
urvalet återstod sex givare som fördes vidare till konceptgenereringsfasen. Nedan listas de 
valda givarna. 
 
Då kraven på givarna var så pass hårda valdes givarna först och sedan genererades koncept 
runt dessa. 
 
En förutsättning för att givaren ska fungera tillfredställande är att den är av analog typ, detta 
för att kunna mäta steglöst och inte bara få ut ändlägena, vilket en digital givare skulle ge. 
 
Det finns ett stort antal givare som teoretiskt sett skulle passa väl in som givare i såmaskinen, 
dock uteslöts många av dem då de inte höll tillräckligt hög IP-klass.  
 
 

3.5.1 Gill Sensors: 60mm Blade Sensor 

Beskrivning: Givaren (bild 3.4) är en robust, 6mm tjock, rektangulär platta i plast. Givaren 
behöver en aktivator, och den känner av var och när aktivatorn är mellan pilen på givarens 
översida genom en ändring i magnetfältet. Rörelsen behöver inte vara linjär framför givarens 
avkänningsdel utan den läser även av cirkulära rörelser. Aktivatorn har inget speciellt 
utseende utan konstrueras efter respektive lösning. Det enda kravet är att aktivatorn är i metall 
och inte är längre än 3 mm.  
 
En stor fördel med denna givare är att den är programmeringsbar och inte behöver 
signalanpassas, samt att avläsning kan ske på båda sidor. En nackdel är att den är känslig för 
närliggande metall men detta kan skärmas av med någon typ av icke ledande material mellan 
givare och metall.  
 
Pris: 650 kr 
Storlek: 77x32,6x6 mm 
Egenskaper 
Driftkrav: IP67 
Temperaturområde: – 40° till +85°C 
Signalanpassning: Nej 
Kalibrering: Nej 
Rörelsetyp: Anpassningsbart 
Givarprincip: Hallgivare 
 

Bild 3.4 Blade Sensor
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3.5.2 Gill Sensors: Dual Cavity Sensor 
Beskrivning: Denna givare (bild 3.5) är en annan variant av Blade Sensorn men har istället två 
spår där rörelseavläsningen sker. Även den här går att anpassa aktivatorn till. 
 
Pris: 250 kr 
Storlek: 25,50x64x19 mm 
Egenskaper 
Driftkrav: IP67 
Temperaturområde: – 40° till +85°C 
Signalanpassning: Nej 
Kalibrering: Nej 
Rörelsetyp: Anpassningsbart 
Givarprincip: Hallgivare 
 
 
 

3.5.3 DIS DEWIT INDUSTRIAL SENSORS: QUADRO R30-360 

Beskrivning: En rotationsgivare (bild 3.6) som mäter beröringsfritt vinkeln i förhållande till 
en magnet. Har ett mycket robust hus och är väldigt tålig mot all slags väder och vind. Den 
känner av förhållandet mellan sig själv och magneten genom en ändring i magnetfältet 
(halleffekten). Avståndet mellan givarens avkänningsdel (cirkeln med pilen) och magneten 
ska inte vara längre än 5 mm. Magneten ingår i priset. Givaren kan mäta ett helt varv vilket är 
ovanligt för denna givartyp.   
 
Pris: 300 kr 

Storlek: 
30x30x15 mm 
(utan magnet) 

Egenskaper 
Driftkrav: IP68 
Temperaturområde: – 40° till +85°C 
Signalanpassning: Nej 
Kalibrering: Ja 
Rörelsetyp: Rotation 
Givarprincip: Hallgivare 

Bild 3.5 Dual Cavity Sensor

Bild 3.6 QUADRO R30-360
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3.5.4 WayCon: SX50 Draw Wire Position Transducer 

Beskrivning: Detta (bild 3.7) är en mycket robust vajergivare till ett relativt lågt pris. En vajer 
fästs i den del vars rörelse ska mätas och det är vajerns längd som avgör vilken utsignal 
givaren ger. Givaren klarar en insignal på 12 till 30 volt utan anpassning men utsignalen, som 
ligger på 0-10 volt, behöver skalas ner. En nackdel är att huset där vajern går in i givaren inte 
har samma tätningsgrad som övriga givaren vilket kan resultera i att smuts och damm kan 
samlas här. En stor fördel med denna givare är att den enbart behöver monteras på maskin, det 
vill säga att den inte behöver några större konstruktionsingrepp.    
 
Pris: 700 kr 
Storlek: 70x135,5x91,5 mm 
Egenskaper 
Driftkrav: IP67 
Temperaturområde: – 20° till +85°C 
Signalanpassning: Ja 
Kalibrering: Nej 
Rörelsetyp: Linjär 
Givarprincip: Potentiometergivare 
 
 

3.5.5 Crossbow: CXTLA01 

Beskrivning: En så kallad tiltgivare, eller inklinometer, mäter ett objekts lutning mot 
gravitationen, i ett plan. CXTLA01 (bild 3.8) är en mycket robust, enkel och liten tiltgivare. 
Även denna kräver minimal konstruktion för att fungera tillfredsställande. Givaren går att få 
med ett mer skyddande aluminiumhölje som tillval.  
 
Pris: 705 kr 
Storlek: 1,98x4,45x2,72 mm 
Egenskaper 
Driftkrav: IP67 
Temperaturområde: – 40° till +85°C 
Signalanpassning: Nej 
Kalibrering: Nej 
Rörelsetyp: Rotation 
Givarprincip: Inklinometer 

 
Bild 3.7 SX50

 

Bild 3.8 CXTLA01
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3.5.6 Bosch Rexroth: WS1 RA95 

Beskrivning: En givare (bild 3.9) liknande QR30-360. Skillnaden är att magneten och 
elektroniken finns inbyggda i ett tåligt hus och därmed har den högsta IP-klassningen bland 
de utvalda givarna. Den kommer komplett med en axel och rotationsarm. Tyvärr har WS1 en 
insignal på 5 volt och en utsignal på 0 till 4,5 volt vilket innebär att båda signalerna behöver 
anpassas. 
 
Pris: 536 kr 
Storlek: 30x70x50 mm 
Egenskaper 
Driftkrav: IP69k9k 
Temperaturområde: – 40° till +100°C 
Signalanpassning: Ja 
Kalibrering: Ja 
Rörelsetyp: Rotation 
Givarprincip: Hallgivare 

Bild 3.9 WS1 RA95
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3.6 Placering  
Det finns flera möjliga områden att placera givaren där det går att mäta rörelsen som sänker 
diskarna i marken, så de fysiska begräsningarna fick avgöra var respektive givare sitter 
lämpligast. Redskapen fram respektive bak på Spirit (bild 3.10) är länkade med varsin axel 
som sitter infäst i ramen. Då axeln roterar höjs eller sänks redskapet. Placeringen för 
lösningarna som ska genereras kan delas upp i tre delar; ”Balk till axel”, ”På cylindern” och ”I 
navet”.  
 

Bild 3.10 Spirit 
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3.6.1 Balk till axel 

”Balk till axel” (bild 3.11) innebär 
rörelseförhållandet mellan axeln och ramen. 
Genom att fästa en givare mellan axeln och 
ramen kan rörelsen dessa emellan mätas. 
”Cykelpumpens” placering faller in under 
denna kategori. Det finns många varianter på 
den här placeringen 
 
 
 
 
 

3.6.2 På cylindern 

Att placera givaren här innebär, som rubriken 
antyder, att den ska sitta på cylindern. Det är 
cylindern (bild 3.12) som ger den rörelse som 
roterar axeln, vilken höjer och sänker 
diskarna. Tanken med denna placering är att 
givaren ska mäta kolvstångens slag. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.3 I navet 

När axeln roterar följer navet (bild 3.13) med i 
rörelsen. Genom att montera en vinkelgivare 
direkt på navet kan hela vinkeländringen 
mätas och på så sätt kan diskarnas position 
bestämmas. Den här placeringen har även 
använts för att montera prototypgivare på 
tidigare. 
 
Då det i ett senare stadie kom fram att rörelsen 
för redskapen fram respektive bak på Spirit 
inte ser likadan ut, förkastades placeringen 
och alla koncept rörande den. 
 

Bild 3.11 ”Balk till axel”

Bild 3.13 ”I navet” 

Bild 3.12 ”På cylindern”
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3.7 Krav på givarkonstruktionen 
 
Här listas och förklaras de krav som ställs på hela givarkonstruktionen:  
 
Driftkrav: Det är viktigt att klara den tuffa miljön som företagets maskiner utsätts för. 
 
Lågt inköpspris: För att hålla nere kostnaden på den totala givarlösningen är det inte bara 
viktigt att givaren är billig utan också konstruktionen runt denna. 
 
Storlek: Avser storleken på konstruktionen inklusive givare. 
 
Monteringsvänlig: För att underlätta arbetet vid tillverkning är det viktigt att givarlösningen 
är monteringsvänlig, det vill säga att konstruktionen är väl genomtänkt och enkel. 
 
Applicerbar på fler maskiner: Som tidigare nämnts ska givarlösningen helst gå att applicera 
på de tre olika maskinerna, Spirit, Rapid Super XL och Rapid A. 
 
Få delar i konstruktion: Detta krav är starkt förknippat med kravet på monteringsvänlighet 
och lågt inköpspris. Antalet delar underlättar även lagerhållningen och riskerna för fel på 
konstruktionen minskar då det finns färre delar som kan gå sönder. 
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3.8 Konceptgenerering 
Som tidigare nämnts genererades koncept kring de utvalda givarna. Det första steget i 
konceptgenereringen var en så kallad brainstorming vilket innebar att alla slags idéer 
skissades ner på ett papper, vare sig de var realistiska eller verkade helt ogenomförbara. Det 
skulle visa sig att även de mest abstrakta idéerna kunde tillföra något och efter ett par veckors 
skissande, förfinande och kombinerande stod sex stycken principiella koncept klara. 
 
Nedan redovisas de framtagna koncepten . 

3.8.1 Koncept 1: Dual Cavity Sensor 

Placering: Balk till axel 
Idé: Axelns rörelse omvandlas till en linjär rörelse 
med hjälp av ett länkage och utformningen på 
aktivatorn. Givaren kan på så sätt läsa av var 
redskapen befinner sig. Länken mellan aktivatorn 
och plåten är ledad i båda ändar. 
       
  
 
 

   
                       

 
 

3.8.2 Koncept 2: WS1 RA95 

Placering: Balk till axel 
Idé: Axelns rotation överförs via länkarmen till en 
rotation i givarens axel, det som mäts är 
vinkeländringen. En sprint, vilken löper genom 
spåret i länkarmen, sitter på plåten som är fäst på 
axeln. Beroende på rotationsriktning så för 
sprinten antingen upp länkarmen så att den roterar 
medsols eller drar ner den så den roterar motsols. 
 

                   
 

 

Figur 3.1 Koncept 1

 
Figur 3.2 Koncept 2
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3.8.3 Koncept 3: CXTLA01  

Placering: Se nedan 
Idé: Konceptet kräver tre stycken givare, en placeras 
på ramen och två på sådant sätt att vinkeländringen 
kan fås på respektive axel. Givaren på ramen ger en 
referensvinkel som anger hur mycket maskinen lutar 
och med hjälp av det vinkelutslaget fås korrekt 
vinkel ut på de två andra givarna. En nackdel är att 
givaren inte går att koppla till systemet direkt utan 
det behövs ett skräddarsytt program för att konceptet 
ska fungera som beskrivet. 
 
    

3.8.4 Koncept 4: QUADRO R30-360 

Placering: Balk till axel 
Idé: Givaren och magneten sitter monterade ett par 
millimeter från varandra på balken. Via länkarmar 
överförs axelns rotation till magneten som ändrar 
vinkel i förhållande till givaren och på så sätt läser 
givaren av axelns läge. 
 

                           
   

 
 
 
 
 

3.8.5 Koncept 5: SX50 Draw Wire  

Placering: Balk till axel, eller på cylinder 
Idé: Det finns två placeringsmöjligheter för detta 
koncept. Den ena är ”Balk till axel” där givaren är 
monterad på en platta på balken och vajeränden i 
sin tur är fäst på en platta på axeln. Den andra 
placeringen är ”På cylindern”, givaren är då fastsatt 
på cylindern och vajern på änden av kolvstången. 
Beroende på vilket håll axeln roterar åt så följer 
vajern med och dess längdändring motsvarar axelns 
rotationslängd. 

Figur 3.3 Koncept 3

Figur 3.4 Koncept 4

 
Figur 3.5 Koncept 5
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3.8.6 Koncept 6: Töjningsgivare 

Placering: Balk till axel 
Idé: Denna idé tillkom till de nuvarande sex 
givarna under brainstormingen. En rektangulär 
plåt formas enligt bilden. Ena änden svetsas fast i 
balken, den andra i axeln. På plåten monteras två 
till tre töjningsgivare. När axeln roterar flexar 
plåten och materialet töjs, den töjning som ges 
motsvarar axelns vinkeländring och på så sätt 
erhålls ett mätvärde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8.7 Koncept 7: Blade Sensor 

Placering: Balk till axel 
Idé: Givaren monteras på en plåt som sitter 
fastsvetsad i balken och aktivatorn sitter på en av 
redskapsarmarna. Då armen rör sig registrerar 
givaren den längd aktivatorn förflyttar sig.  
 
 
 
 
 

Figur 3.7 Koncept 7

Figur 3.6 Koncept 6
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3.9 Utvärdering av koncept 
För att kunna utvärdera och välja mellan de sju olika koncepten gjordes en Basic Decision 
Matrix4 (tabell 3.3). Detta gjordes med hjälp av de krav som ställs på konstruktionen och 
vikten av dem. Vad som verkar vara den bästa konstruktionslösningen väljs ut som ”Datum” 
och det är den som alla andra lösningar kommer att jämföras med i matrisen. För att visa om 
ett koncept på något sätt uppfyller ett krav bättre eller sämre än Datum sätts antingen plus, 
minus eller samma (S) framför alla krav på respektive koncept. Detta gjordes med hjälp av 
databladen på givarna och de idéskisser som tagits fram. Poängen används sedan för att kunna 
räkna ut en total summa. Summan används sedan för att jämföra hur väl de olika koncepten 
uppfyller kraven jämfört med varandra och datum lösningen. Kraven ”Lättkalibrerad” och 
”Ingen signalomvandlare” är endast förknippade med givaren, resterande krav är på 
givarlösningen. 
 
Tabell 3.3 Basic Decision Matrix 

Koncept 

Krav Vikt SX50 
Blade 
Sensor 

Dual 
Cavity QR30 Töjning 

WS1-
RA95 

CXT-
LA01  

Driftkrav 27 - S - - - S 
Lågt inköpspris 16 - - S - - - 
Lättkalibrerad 13 + S S S S S 
Få delar i 
konstruktionen 12 S S - - - S 
Monteringsvänlig 14 + S - - - + 
Applicerbar på fler 
maskiner 15 + S - S S + 
Storlek 1 S + - - - + 
Standard artikel 2 + + - + + + 
Ingen 
signalomvandlare 1 - + + + 

D
atum

 

- + 
 Antal + 4 3 1 2 - 1 5 

 Antal - 3 1 6 5 - 6 1 

 
Total 

Summa 1 2 -5 -3 - -5 4 

 
Vikt 
totalt 0 -12 -70 -67 - -69 17 

 
De tre koncept som fick lägst poäng sållades bort och enbart fyra stod kvar. Dessa var SX50, 
Blade Sensor, CXTLA01 och Töjningsgivaren (Datum). Då flera av dem har en enkel 
konstruktionslösning bestämdes att alla fyra skulle gå vidare för tillverkning och testning. 
 
Databladen för SX50, Blade Sensor och CXTLA01 finns i Appendix C. Även databladet för 
Cyklepumpen, LWX Series, finns med. 

                                                 
4 Ullman 
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4 Testförfarande 

4.1 Granskning av utsignalen 
De givare som ingår i koncepten som valdes att gå vidare med och som det fanns möjlighet att 
testa innan prototyperna togs fram, kopplades upp mot ett oscilloskop för att se hur deras 
signal uppträdde. Nedan följer resultatet och tankar kring de tester som gjordes. 
 
CXTLA01: Det visade sig att signalen hoppade vid stötar och vibrationer som framkallades 
med händerna, men då den var ordentligt fixerad så minskade bruset. Vid montering kan, för 
att eliminera bruset, systemet programmeras så att det räknar fram ett medelvärde av signalen 
och på så sätt undviks en ojämn signal. Då givaren enbart kan registrera vinkeländringar 
mellan +/- 20 grader innebär det att redskapsarmens rörelse från översta till nedersta läge ej 
får överstiga 40 grader. Tyvärr så rör sig armen 6.8 grader mer än den tillåtna vinkeln och 
denna specifika givare kan därför inte användas i konceptet. Det finns en nästan identisk 
givare från samma tillverkare, den heter CXTA01 och har ett mätområde på +/- 75 grader. 
Givaren har samma pris som CXTLA01 och skulle fungera optimalt för applikationen. För 
bästa avläsning bör man ta hänsyn till det faktum att vid montering på maskinen ska givaren 
placeras horisontellt, det vill säga att den visar 0 grader, då redskapsarmen är i mittläget av 
rörelsen. 
 
Blade Sensor: Utsignalen hoppar till vid första kontakt med aktivatorn, detta är något som 
kan justeras i inställningen för givaren. Signalen är annars stabil, dock så måste givaren 
monteras på en isolerad yta och inte direkt på maskinen. Det visade sig att bakre långsidan är 
helt okänslig för metallföremål. När avståndet blir större än 10 mm mellan givare och 
aktivator tappar givaren signalen, något som måste tas hänsyn till vid montering. 
 
SX50: Stabilast och jämnast signal av de fyra givarna, inga vibrationer eller stötar stör den på 
något sätt. Den enda nackdelen är att givaren behöver en signalanpassning (se sida 9) av 
utsignalen som varierar mellan 0 till 10 V då systemet inte kan ta emot mer än 0.5 till 3.5 V. 
 
Töjningsgivaren: Inga tester genomfördes på någon specifik givare utan ett par 
töjningsgivare kopplades upp till en signalförstärkare och signalen från dessa studerades. Då 
givaren i sig klarar av att läsa väldigt små rörelser kommer förmodligen den färdiga 
givarlösningen att få signalanpassas. För att konstruktionen inte ska kräva någon kalibrering 
vid montering är det en förutsättning att givaren och fjädern kommer färdigmonterade och 
kalibrerade från tillverkning. 
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4.2 Dimensionering av givarkoncept 
CXTLA01 och Töjningsgivaren är intressanta men krävde mycket tid för att realiseras. De 
kommer därför inte tillverkas eller monteras på maskin som prototyp, men kommer ändå vara 
med i den slutgiltiga utvärderingen. 
 
Här följer dimensionering av de koncept som ska monteras på maskinen, det vill säga Blade 
Sensorn och SX50.  

4.2.1 Blade Sensor 

Det var viktigt att dimensioneringen av givarkonstruktionen blev rätt då det var tydligt att 
denna konstruktion hade små marginaler. För att veta om den här lösningen skulle fungera 
överhuvudtaget behövdes den faktiska sträckan (figur 4.1) som aktivatorn skulle röra sig. 
Skulle det visa sig att sträckan är för lång kommer aktivatorn att passera givaren. Givaren 
tappar då signalen och systemet vet inte var redskapet befinner sig. 

 
Figur 4.1 Rörelsesträckan 

 
Den här sträckan gäller enbart den bakre givaren. Givaren på det främre redskapsfästet 
kommer att placeras längre från axelns centrum, då axeln där är större. Trots detta kommer 
aktivatorn fortfarande att röra sig inom givarens avläsningslängd med god marginal. 
 

4.2.2 SX50 

Det behövdes inga beräkningar på SX50 då den är anpassningsbar och inte behöver 
skräddarsys för någon specifik placering. Längden på kolvstången mellan balk och axel, som 
ger upphov till rörelsen, är maximalt 35 cm. Detta innebär att vajern, vilken är 50 cm, räcker 
gott och väl till att mäta kolvens slag. 

För att räkna ut sträckan användes formeln för att 
beräkna cirkelbågens längd: rvl ⋅⋅= π2360/ där 
l  är längden på cirkelbågen vilken inte får vara 
mer än 60 mm då det är givarens 
avläsningslängd. Vinkeln v  är hela vinkeln som 
aktivatorn kommer att röra sig, vilket motsvarar 
redskapets höjdläge från maximum till 
minimum. Radien r  är avståndet från centrum 
på axeln ut till aktivatorn på den cirkelrörelse 
som sker. 
 
v  = 46,8°  
r  = 38,75 mm + 10 mm  

75,382360/8,46 ⋅⋅= πl � l = 31,7 mm 
 
Detta innebär att aktivatorn med god marginal 
kommer att röra sig inom givarens avkännings 
område. 
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4.3 Granskning av utförandet 
Som tidigare nämnts monterades enbart SX50 och Blade Sensor på Spirit.  Utförandet av de 
två redovisas nedan, men även det tänkta utförandet av de två andra koncepten finns med här.  
 
SX50: Ett problem som upptäcktes när givaren var monterad på maskin (bild 4.1) var att 
vajern sitter väldigt oskyddad och utsatt för kringflygande föremål. Detta kan lösas genom att 
skydda vajern med en grov fjäder och en damask utanpå denna. Skyddet skulle sitta runt 
vajern (figur 4.2) och följa med i rörelsen samt förhoppningsvis ta upp de krafter vajern skulle 
bli utsatt för i sidled och även hjälpa till att skydda mot damm och väta. Styrkan i vajern 
testades och det visade sig att det inte krävdes stor kraft för att den skulle gå av. I övrigt så 
följde vajern med axelns rörelse utan problem.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blade Sensor: Givaren och aktivatorn satt 
välskyddade efter montering (bild 4.2) och 
hela konstruktionen kändes robust. 
Beräkningen av konstruktionens 
dimensionering stämde bra och aktivatorn 
höll sig inom avläsningsområdet under 
redskapets hela rörelse. Det visade sig att 
axlarna har ett axiellt glapp på 2-3 mm, 
detta innebär att aktivatorn för att inte 
tappa kontakten bör placeras 5 mm ifrån 
givarens avläsningsyta. En sådan placering 
innebär att aktivatorn skulle kunna röra sig 
2-3 mm och varken få fysisk kontakt med
givaren eller hamna utanför dess 
avkänningsområde.  
 

 
                 Bild 4.2 Blade Sensor på Spirit 

 
                                          Bild 4.1  SX50 på Spirit 

 
Figur 4.2 Fjäder och damask
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CXTLA01: I konceptbeskrivningen i kapitel 3 nämndes hur systemet skulle vara uppbyggt, 
tre givare per maskin, en på varje redskapsbärare och en på ramen som referens. Ett exemplar 
av denna givare beställdes in för testning och det var tänkt att den skulle provas ute på fält 
enbart för att se hur den klarade miljön. Då tid och möjlighet till en sådan testning inte fanns 
kunde inte någon detaljerad bedömning göras av hur väl detta koncept skulle fungera, utan det 
kan enbart spekuleras om konceptets lämplighet. Med ett färdigt program och tre givare 
monterade på maskin kan det förväntas att konceptet skulle fungera som önskat.  
 
Töjningsgivaren: Givaren limmas på fjädern men behöver då kapslas in för att skyddas så 
bra som möjligt. Hittas rätt placering på fjädern för givaren är det möjligt att en töjningsgivare 
kommer att räcka för att registrera hela rörelsen. Det kommer att krävas olika utformning på 
fjädern för de olika placeringarna på Spirit. 
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5 Utvärdering 

5.1 Advanced Decision Matrix 
För att utvärdera de fyra koncepten användes en metod där ett Advanced Decision Matrix5 tas 
fram. Första steget i framtagandet av en sådan är att göra belief-maps för alla krav som ställts 
(Appendix D). Detta görs för varje enskilt koncept. En belief-map (figur 5.1) är ett diagram 
där graden av kunskap, x-axeln, respektive tillit, y-axeln, markeras och ger ett värde från 0 till 
1. ”Kunskap” avser hur mycket konstruktören vet om hur väl ett krav uppfylls av konceptet 
och ”Tillit” visar hur mycket han tror att det kravet skulle uppfyllas. Värdena förs sedan in i 
tabellen (tabell 5.1) och därefter multipliceras de med vikten för respektive krav. Dessa 
summeras sedan och resulterar i en nivå av tillfredställelse, angiven i procent.  

      
                                                                                                                  Figur 5.1 Belief-map 

 
Tabell 5.1 Advanced Decision Matrix 

Koncept 

Krav Vikt SX50 
Blade 

Sensor Töjning CXTLA01 
Driftkrav 27 0,50 0,85 0,62 0,80 
Lågt inköpspris 16 0,05 0,75 0,65 0,50 
Lättkalibrerad 13 0,95 0,85 0,60 0,50 
Få delar i konstruktionen 12 0,50 0,65 0,65 0,95 
Monteringsvänlig 14 0,65 0,50 0,50 0,85 
Möjligheten att applicera den på olika 
maskiner 15 0,85 0,45 0,50 0,95 

Storlek 1 0,50 0,60 0,27 0,95 
Standard artikel 2 0,65 0,40 0,12 0,95 
Ingen Signalomvandlare 1 0,25 0,95 0,08 0,05 

Tillfredställelse (%) 55,88 69,22 57,08 75,81 
 
Ur tabellen syns att CXTLA01 är det koncept som ger högst tillfredställelse. Vidare 
diskussion och kommentarer följer i nästa kapitel. 

                                                 
5 Ullman 
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5.2 Kostnadsuppskattning 
I Advanced Decision Matrix ingår enbart inköpspriset på grund av att det är den enda kostnad 
som i nuläget finns att tillgå. För att inte enbart bedöma koncepten på givarnas inköpspris 
gjordes därför en enklare matris över materialkostnaden. Priserna på de respektive delarna är 
grovt uppskattade med hjälp av personer insatta i konceptet. I tabellen (tabell 5.2) syns det 
tydligt att den stora kostnaden är givaren och inte konstruktionen runt denna. Tabellen visar 
bara kostnaden för materialet och inte utvecklingskostnaden (engångsbelopp för utvecklingen 
av givarlösningen) eller monteringskostnaden. Med i tabellen finns även ”Cykelpumpen” som 
jämförelse. 

 
Tabell 5.2 Materialkostnad för givarkoncepten 

 
 

Det är stora skillnader i både utvecklingskostnaden och monteringskostnaden för de olika 
koncepten. Tyvärr har det inte funnits tid eller kunskap att göra en mer avancerad beräkning 
över dessa. För att ge ökad förståelse av båda har en enkel graf sammanställts där kostnaderna 
för varje koncept redovisas på en skala mellan 1 till 10, där 1 är en låg kostnad och 10 är en 
hög kostnad. Dessa är dock grovt uppskattade och fungerar mer som en fingervisning.  
 

  
                   Tabell 5.3 Monteringskostnader      Tabell 5.4 Utvecklingskostnader 

 Givaren 
(kr) 

Antal Elektroniken 
(kr) 

Antal Delar 
(plåtar, 
fjädrar 
osv.) 
(kr) 

Antal Total kostnad för 
konceptet 

CXTLA01 705 3 600 1 0 0 2715 

SX50 2342 2 340 1 70 2 5164 

Blade Sensor 650 2 0 1 30 2 1360 

Töjningsgivaren 100 4 400 1 100 2 1000 

”Cykelpumpen” 1705 2 340 1 40 2 3830 
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6 Diskussion och rekommendationer 

6.1 Diskussion 
Resultatet vi fick av utvärderingen i kapitel 5 visade att CXTLA01 är det, på papperet, mest 
lämpliga konceptet och borde därför rekommenderas för företaget. En av anledningarna till 
varför just den här givaren fick högst poäng är att den går att montera i princip var som helst 
på maskinen och är applicerbar på alla tre maskinerna. Detta innebär också att den inte 
behöver sitta nära marken där de andra givarna blir utsatta för den hårda miljön. En annan 
anledning är givarkonstruktionens enkelhet, där givaren levereras färdig för montering utan 
att någon ytterligare konstruktion behövs.  
 
Det är en stor skillnad mellan poängen på vajer- och töjningsgivaren jämfört med de två andra 
koncepten. När det gäller töjningsgivaren är det möjligt att vår egen osäkerhet på konceptet 
lyser igenom, det är som sagt en lång utvecklingsfas innan denna givarlösning kan räknas som 
färdigkonstruerad. Skulle Väderstads Verken gå vidare med detta koncept och färdigutveckla 
det, tror vi att givarkonstruktionen mycket väl skulle klara av de krav som ställs på den. 
Anledningen till varför vajergivaren fick så låga poäng beror först och främst på två saker, det 
höga priset och hur väl givaren verkligen skulle klarar av att stå emot den tuffa miljön. Det 
höga priset var en stor besvikelse, tyvärr kunde inte säljaren hålla vad han lovat oss utan priset 
på denna givare tredubblades under arbetets gång och det slutade med att vajergivaren skulle 
vara betydligt dyrare än ”Cykelpumpen”.  
 
I efterhand när vi lärt oss betydligt mer om problemet och vi tittar på viktningen av kraven, 
kan det tyckas att några av kraven skulle ha fått andra poäng. Ett exempel är ”Ingen 
signalanpassning” som har visat sig vara viktigare än vi tidigare insett, mycket på grund av 
den höga kostnaden som kan besparas här.  
 
Blade Sensor är enligt oss den egentliga vinnaren. Som vi ser det är det tre olika egenskaper 
som talar för just den här givaren; priset, driftsäkerheten och att den inte behöver 
signalomvandlare. Blade Sensorn är i nuläget den absolut billigaste lösningen av de fyra. Med 
en materialkostnad betydligt lägre än ”Cykelpumpen” och bedömd låg monteringskostnad 
samt utvecklingskostnad är den svår att konkurrera med. Anledningen till varför detta koncept 
inte fick högst tillfredställelse syns främst på tre av kraven, ”Få delar”, ”Monteringsvänlig” 
och ”Möjligheten att applicera den på olika maskiner”, några av de krav som kanske fått lite 
väl hög viktning.  
 
Det som främst talar för just Blade Sensorn är att den har monterats på maskinen och fungerar 
mycket bra. Detta jämfört med CXTLA01 och töjningsgivaren, som har långt kvar innan de är 
färdiga att produceras, eller med vajergivaren som inte levde upp till våra förväntningar. 
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6.2 Rekommendationer 

6.2.1 CXTLA01 

 Väljer företaget att gå vidare med detta koncept bör följande tas i beaktande: 
 

• Modellen som beställdes hade ett mätområde på +/-20 grader, detta visade sig inte 
räcka till då sådiskarna gör en rörelse på 46.8 grader. Det skulle därför behövas en 
givare med ett vinkelspann på minst +/-50 grader. En sådan variant finns från samma 
tillverkare, den givare har då ett mätområde på +/-75 grader och kostar lika mycket 
som CXTLA01. 

  
• Visar det sig att standardinkapslingen i plast inte klarar av den tuffa miljön går det, 

som tidigare nämnts, att få den i ett aluminiumutförande. Priset går då upp med 230 kr 
per givare. 

  
• Mjukvaran, det vill säga programmet som ska kommunicera med de tre givarna, är 

möjlig att utveckla på företaget, dock skulle utvecklingskostnaden för detta uppgå till 
minst 50 000 kr. 

 

• Ett stort problem som kan tänkas uppstå är hur CXTLA01 skulle reagera i lutning som 
är i en annan led än den givaren mäter. Skulle maskinen luta i sidled och samtidigt 
vibrera skulle givaren med all sannolikhet ge fel utsignal. Visar sig detta bli ett 
problem så finns det ytterligare varianter på denna givare som mäter i två led, men 
tyvärr kostar sådana mer. 

6.2.2 Töjningsgivare 

Principiellt kommer konstruktionen att fungera så långt vi kan se det, men det kommer att gå 
åt många timmar till utvecklingen av för ett färdigt koncept. Det som behöver granskas 
ytterligare är: 
 

• Materialet fjädern ska tillverkas av; Beroende på materialvalet uppträder fjädern olika, 
är den för styv flexar den mindre och är den för mjuk kan den bli känslig för mindre 
stötar och vibrationer. Den behöver vara så pass tålig att den klarar att stå emot alla 
påfrestningar den kommer att utsättas för men ändå mjuk nog att följa med i 
sådiskarnas rörelse utan att tappa formen. 

  
• Vilken typ av töjningsgivare som ska användas. Det finns i dag en uppsjö av 

töjningsgivare, vilken givare som är rätt för den här applikationen beror till stor del på 
utformningen och materialvalet av fjädern. 
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• Placering och utformning av fjädern. För att den ska ha möjlighet att röra sig åt rätt 
håll och inte kunna störa med resterande maskin bör först placeringen bestämmas och 
därefter utformas fjädern för att passa in. 
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• Var givaren ska vara monterad på fjädern. Denna punkt är viktig på så sätt att givaren 
måste kunna känna av hela fjäderns rörelse och inte monteras där fjädern inte rör sig 
hela tiden, Det är även möjligt att hitta en placering av givaren som medför att enbart 
en givare behöver användas.  

6.2.3 SX50 

Detta verkade länge vara en av de bästa lösningar, mycket på grund av sin enkla konstruktion 
och sitt låga pris. Tyvärr så stämde inte det pris vi först fått av säljaren utan det verkliga priset 
tredubblades och detta koncept blev lika dyrt som den befintliga potentiometern.  
 
Skulle priset gå ner så återstår problemet med den klent dimensionerade vajern. För att 
undvika detta, vilket kan resultera i en ökad kostnad under montering, kan följande göras: 
 

• Använda en grövre vajer. Detta ger dock i sin tur en ökad kostnad.  
 
• Idén som beskrevs i kapitel 4, med fjädern och damasken, bör tillämpas för att skydda 

vajern samt förhindra att smuts och väta tränger in i givarhuset. 
 
Med anledning av det höga priset och den klena vajern rekommendera vi att företaget 
förkastar konceptet.  

6.2.4 Blade Sensor 

Då det inte finns några frågetecken eller riktiga problem med konceptet så anser vi att det är 
en väldigt bra ersättare till ”Cykelpumpen”, som med mindre justeringar skulle kunna tas i 
produktion relativt snart. Konceptkonstruktionens slutpris, givarna inklusive materialdelar, 
hamnar på 1360 kr vilket är ett betydligt sparsammare alternativ än ”Cykelpumpen”. 
 
Konceptet skulle mycket väl gå att utveckla vidare för att appliceras på de andra maskinerna, 
vilket medför ett mervärde då man på Rapid XL skulle få en analog givare som läser av hela 
rörelsen och på Rapid A kunna ersätta den känsliga och dyra ultraljudsgivaren. Det skulle 
även innebära att man slipper lagerhålla många artiklar vilket är en ytterligare besparing. 
 
Innan konceptet tas vidare till produktion ska dock följande punkter tas in i beräkning: 
 

• En detaljerad ritning över givarkonstruktionen vid förredskapet behöver ritas upp. 
Endast mindre ändringar måste göras från konstruktionen vid sådiskarna. 

 
• Utreda möjligheten om givaren behöver aktivator på båda sidorna för att inte tappa 

signal eller om det räcker som det ser ut i dagsläget. 
 

• Dimensionera den optimala konstruktionen. 
  
Efter mycket jämförande och diskuterande har vi kommit fram till att detta koncept är det 
absolut bästa alternativet för företaget att gå vidare med. Grovt räknat skulle företaget kunna 
göra en besparing på minst 800 000 kr per år. Då har inte utvecklingskostanden samt 
monteringskostnad tagits med i beräkning.  
 
Slutsatsen är att Blade Sensor är ett mycket bra alternativ till ”Cykelpumpen” och därför bör 
företaget gå vidare med utvecklingen av konceptet.  
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8 Appendix A 
Enkät angående givarkoncept 
 
Vad tycker DU är de viktigaste egenskaper givarkonceptet bör ha? 
  
Fördela 100 poäng på nedanstående egenskaper/krav, ge högst poäng åt det du anser vara den 
viktigaste egenskapen: 
 
 
      Driftkrav (slagtålighet, temperatur, väta osv.): 
 
            Lågt pris (inköp- och produktionskostnad): 
 
                    Lättkalibrerad: 
 
                     Få delar i konstruktionen: 
 
             Monteringsvänlighet: 
 
Möjlighet att sätta den på olika typer av maskiner: 
 
             Storlek (så liten som möjligt):   
 
                    Eget/Egna förslag (ange även poäng):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för hjälpen! 
 
Vänliga hälsningar från ex-jobbarna Martin Jacobsson & Victor Gezici. 
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9 Appendix B 
IP-klass 
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10 Appendix C 
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11 Appendix D 
CXTLA01  
Driftkrav 

 
Lågt pris 

 
Lätt kalibrerad 

 
Få delar i konstruktionen 
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Monteringsvänlig 
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Ingen signalanpassning 
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Töjningsgivare 
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Liten storlek 

 
Standard artikel 
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Ingen signalanpassning 
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Blade Sensor 
Driftkrav 

 
Lågt pris 

 
Lätt kalibrerad 

 
Få delar i konstruktionen 
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Monteringsvänlig 

 
Applicerbar på flera maskiner 

 
Liten storlek 

 
Standard artikel 
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Ingen signalanpassning 
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SX50 
Driftkrav 

 
Lågt pris 

 
Lätt kalibrerad 

 
Få delar i konstruktionen 
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Monteringsvänlig 

 
Applicerbar på flera maskiner 

 
Liten storlek 

 
Standard artikel 
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Ingen signalanpassning 
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12 Appendix E

Givare Kategori Pris IP Input (V) Output (V) Signalanpassning Övrigt 
        
Gill Sensors (Herbertek)        
Dual Cavity Sensor Gill Vid 600, 300kr 67 6 till 30 0 till 4,2 Nej Koncept 1 
25mm-60mm Blade Sensor Gill Vid 600, 650kr 67 4,8 till 30 0 till 4,2 Nej Koncept 6 
        
Hemomatik        
SX50 VajerGivare vid 600st, 2342kr 67 max 30 0 till 10 Ja Koncept 5 
QR30-360 Rotationsgivare vid 500st, 300kr 68 10 till 30 0 till 5 Ja Koncept 4 
        
Amtele        
CXTLA01 Inklinometer vid 600st, 705kr  6 till 30 0 till 4 Ja Koncept 3 
S-serie Linjär vid 1000st, 5300kr 67 10 till 30 * Ja Förkastad, dyr 
        
Gefran        
PMA12 Linjär vid 600st, 1850kr 67 max 60 * Ja Förkastad, klen dimension 
PC67 Linjär vid 600st, 1900kr 67 max 60 * Ja Förkastad, dyr 
        
Rexroth Bosch Group        
WS1 RA95 Rotationgivare vid 600st, 536kr 69k9k 5 0,5 till 4,5 Ja Koncept 2 
        
Allertz        
LVDT serie SX20ME Linjär vid 600st, 4500kr 67 24 0 till 10 Ja Förkastad, dyr 
        
Celesco(myhrman.com)        
MT3A Vajergivare vid 1st, 6379kr 67 max 30 * Ja Förkastad, dyr 
MLP-150 Linjär vid 1st, 6108kr 67 max 42 * Ja Förkastad, dyr 
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Wesmar AB        
WS Series WS12 Vajergivare vid 1st, 4807kr 67   Ja Förkastad, dyr 
        
Regal        
9950 Rotationgivare vid 600st, 230kr 66 5 0,5 till 4,5 Ja Förkastad, "i navet"-placering 
9900 Rotationgivare vid 600st, 275kr 66 5 0,5 till 4,5 Ja Förkastad, "i navet"-placering 
LTP Linjär vid 600st, 700kr 65 max 42 * Ja Förkastad, inte tillräckligt hög IP-klass 
        
Penny+Giles (Elwia)        
SLT190. Linear Pos. Transducer Linjär vid 600st, 3408kr 68 10 till 60 0,5 till 4,5 Ja Förkastad, dyr 
STT280: Sealed Tilt Sensor Inklinometer vid 600st, 1269kr 68 8 till 30 0,5 till 4,5 Ja Förkastad, dyr 
SRH280 Rotary Sensors Rotationsgivare vid 600st, 839kr 68 8 till 30 0,5 till 4,5 Ja Förkastad, "i navet"-placering 
SRS280 Rotary Sensors Rotationsgivare vid 600st, 839kr 68 max 72 * Ja Förkastad, "i navet"-placering 
SRH880 Rotary Sensors Rotationsgivare vid 600st, 1775kr 68 8 till 30 0,5 till 4,5 Ja Förkastad, "i navet"-placering 
SRS880 Rotary Sensors Rotationsgivare vid 600st, 1775kr 68 max 72 * Ja Förkastad, "i navet"-placering 
        
Novotecknik        
TEX Pivot head Linjär vid 600st, 559kr 54 max 42 * Ja Förkastad, inte tillräckligt hög IP-klass 
        
Novotecknik        
LWX series Linjär vid 600st, 1705kr 67 max 42 * Ja ”Cykelpumpen” 
RFC 4800 Rotationgivare vid 600st, 248kr 69 5 0 till 10 Ja Testas redan av företaget 
IPX 7900 Rotationgivare vid 600st, 1905kr 67 max 42 * Ja Förkastad, dyr 
        
Systemtech        
HSI 750 Linjär vid 600st, 2040kr 68 10 till 28 4 till 20 (mA) Ja Förkastad, dyr 
        
Alvetec (Space Age Control)        
Serie 6 Vajergivare vid 25st, 3.827kr 66 7 till 40 0 till 5 Ja Förkastad, dyr 



 

 


