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Abstract 

The purpose of this thesis was to investigate different methods to measure 
velocity of pistons in pneumatic cylinders at Bosch Rexroth Teknik AB. 
Through information of velocity the adjustment of a cylinders damping can be 
done easier. 
 
A future transducer will be used by salesmen, service personnel and customers. 
This requires a sensor that is easy to apply and use. It is also desirable that the 
sensor is cheap. A number of possible methods to measure velocity have been 
presented. In general, the requirements above have been difficult to fulfil. 

In almost all pneumatic cylinders, magnets are mounted on the piston. 
Magnetic sensors are then used for proximity sensing to detect its extreme 
positions. A similar way can be used for velocity sensing. Assume that two 
magnetic sensors are placed on a fixed distance between each other, along the 
pistons direction of motion. The time to travel between the sensors is an 
expression for the velocity of the piston. 

One way to solve the problem has been chosen and the accuracy of this method 
has been verified. This has been done under the assumption that the errors due 
to mounting is neglected and that the direction of sensitivity is idealistic.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Bosch Rexroth vill profileras som �The Drive & Control Company�. Företaget 
är en av världens ledande leverantörer av industriell automation och 
mobilhydraulik. I produktsortimentet ingår mobil- och industrihydraulik, 
elektriska driv- och styrsystem, pneumatik samt linjär- och montageteknik. 
Bosch Rexroth utvecklar och tillhandahåller pneumatiska cylindrar, vilka har 
ett mycket stort användningsområde. Dessa används t.ex. i sorteringsverk i 
sågverk och till olika applikationer inom livsmedelsindustrin. [1] 

Att sätta en pneumatisk cylinderkolv i rörelse är inget stort problem. En 
tryckkammare fylls med tryckluft varefter en ventil öppnas och kolven påbörjar 
sin rörelse. Svårare är det att stoppa rörelsen på ett kontrollerat sätt. I ena änden 
på en cylinder sitter en inställningsskruv för dämpning. Genom att justera 
luftflödet kan dämpningen ställas in. Avsikten med inställningen är att minska 
kolvens hastighet till att bli nära noll då den har nått sitt ändläge.  

Att ställa in dämpningen kan vara tidsödande. Ofta får man prova sig fram med 
hjälp av erfarenhet. Känner man rörelseenergin hos kolven innan retardationen 
börjar, kan man beräkna den erforderliga dämpningen. Rörelseenergi är dock 
svårt att mäta upp. Kolvens hastighet går däremot att mäta. Genom utnyttjande 
av hastighetsmätning kan man minska ställ- och servicetider avsevärt. 

Idag har Bosch Rexroth en hastighetsmätare för pneumatiska cylindrar, vilken 
dock endast går att använda på en liten del av produktsortimentet. Denna 
hastighetsmätare har även uppvisat vissa nackdelar, bl.a. med avseende på 
tillförlitlighet. Önskemål finns om att finna en metod, som kan fungera för 
hastighetsmätning på större delen av produktsortimentet. 

1.2. Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka olika sätt att mäta hastigheter på 
kolvrörelser i pneumatiska cylindrar. Som efterstudie planeras att välja ut 
någon eller några metoder för en närmare utvärdering. Att den slutgiltiga 
metoden kommer att fungera ska verifieras.  
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1.3. Översikt 

Här ges en kort beskrivning av innehållet i rapporten. 

Kapitel 1: Inledning presenterar bakgrund och syfte för detta examensarbete. 

Kapitel 2: Fysikaliska metoder för hastighetsmätning presenterar olika 
metoder som skulle kunna vara tillämpbara för att mäta upp en hastighet. 
Tyngdpunkten läggs här på fysiken bakom metoderna. 

Kapitel 3: Utvärdering av metoder analyserar de metoder som lagts fram i 
föregående kapitel. Tillvägagångssättet är att leta upp kommersiella sensorer 
som bygger på motsvarande metod och av detta dra önskade slutsatser.   

Kapitel 4: Magnetmätningar beskriver ett alternativt sätt att mäta upp en 
hastighet jämfört med den metod som används idag. Den magnetiska 
flödestätheten mäts upp för ett antal magneter. 

Kapitel 5: Magnetfältsavkännande givare presenterar olika givare som kan 
användas för att lösa problemet som beskrivits i Kapitel 4. Tyngdpunkten läggs 
på att beskriva fysiken bakom givarna. 

Kapitel 6: Utvärdering av givare undersöker genom experiment de givare som 
presenterats i Kapitel 5.  

Kapitel 7: Inför framtiden ger rekommendationer om hur en givare ska 
utformas i framtiden.  
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2. Fysikaliska metoder för hastighetsmätning 

Ett av de krav Bosch Rexroth har ställt på detta examensarbete är att få belyst 
hur man kan mäta hastigheter ur ett generellt perspektiv. Jag har valt att 
begränsa mig till de metoder som skulle kunna användas för mätning av 
hastighet på kolvrörelsen i pneumatiska cylindrar. 

2.1. Allmänt om hastighetsmätning 

Det finns många sätt att mäta hastighet. Ett är att hitta en metod för att mäta 
hastigheten explicit, dvs. att låta beloppet av givarens utsignal återspegla 
hastigheten. Om utsignalen är relativt proportionell mot hastigheten är det en 
explicit metod. Ett annat sätt att bestämma en hastighet är att mäta en 
längdstorhet och sedan derivera fram hastigheten ur denna. Väljer man att 
derivera fram en hastighet så kan det komma att krävas viss signalbehandling 
för att erhålla en stabil och användbar utsignal. Ett tredje sätt att mäta hastighet 
är att utnyttja en pulsgivare, vars pulsfrekvens beror på den sökta hastigheten.  

2.2. Induktiva metoder 

Detta avsnitt kommer att belysa två induktiva metoder som skulle kunna 
användas för att mäta hastighet. Den ena utnyttjar en induktiv hastighetsgivare, 
vilken mäter hastigheten explicit. Den andra utnyttjar en takometergenerator. 
[2] 

2.2.1. Induktiv hastighetsgivare 
En induktiv linjär hastighetsmätare (eng.) Linear Velocity Transducer (LVT) 
baseras på Faradays induktionslag 

  
dt
dφε −=  (2.1) 

I en spole induceras en spänning som blir proportionell mot ändringen av det 
magnetiska flödet φ per tidsenhet. Om det magnetiska fältet alstras av en 
permanentmagnet, med konstant magnetiskt fält, är det magnetens rörelser som 
åstadkommer ändringarna i det magnetiska flödet. Det går dock inte att 
använda en enkel spole som hastighetsgivare. Antag att en magnet är helt 
införd i en spole. Vid små förflyttningar från mittläget kommer sydpol och 
nordpol att inducera lika stora men motriktade spänningar. Detta resulterar i att 
den totala spänningen förblir noll oavsett magnetens hastighet. Om man 
däremot seriekopplar två spolar, som i Figur 2.1, med inbördes motsatt 
lindningsriktning och med lämpligt utformad magnetkrets, blir den inducerade 
spänningen U proportionell mot magnetens hastighet, under förutsättning att 
denna rör sig kring mittläget. [2] 
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Figur 2.1: LVT, linjär induktiv hastighetsgivare  

En Linjär Variabel Differentiell Transformator (LVDT) är en givare som 
används för positionsmätning. Istället för den magnet som används i en LVT 
sitter det i en LVDT en järnkärna, vilken omsluts av spolar. Normalt sett matas 
primärspolen med en växelspänning. Spänningen som mäts upp på 
sekundärsidan blir då proportionell mot järnkärnans förflyttning från mittläget. 
Om man istället för växelspänning matar primärspolen med en likspänning så 
kommer järnkärnan att magnetiseras. Den på detta sätt modifierade 
differentialtransformatorn kan då användas som en LVT. [2] 

2.2.2. Takometergenerator 
En takometergenerator används för att mäta varvtal. Takometergeneratorer 
förekommer i likspännings- eller växelspänningsutförande. I likspännings-
utförandet fungerar den som en likströmsgenerator. Den uppkomna spänningen 
är proportionell mot det påförda varvtalet. En takometergenerator i 
växelspänningsutförande kan liknas vid en enfas växelströmsmotor. Både 
amplituden och frekvensen hos uppkomna spänningen blir här proportionell 
mot varvtalet. Signalen från en sådan takometergenerator kan lätt omvandlas 
till pulser vars frekvens blir proportionell mot varvtalet. [2] 

Definition av vad en takometer är varierar lite. Gemensamt för alla takometrar 
är att de mäter varvtal. Det finns analoga samt digitala takometrar. Analoga 
takometrar ger en utsignal som är proportionell mot varvtalet. Den digitala 
varianten (pulsgivare) kan implementeras på olika sätt, optisk, kapacitiv eller 
induktiv. Den senare är alltså det samma som en takometergenerator i 
växelströmsutförande. 

På marknaden förekommer så kallade trådgivare. Detta är en resistansgivare 
som består av en snörtrissa och en potentiometer i sitt grundutförande. Denna 
används vanligen som lägesgivare. Vissa trådgivare har även en inbyggd 
takometergenerator, vanligen i växelspänningsutförande. Dessa givare 
förekommer med upplösning om ca 10 pulser/mm. [3]  
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2.3. Optiska metoder 

I huvudsak kan tre optiska metoder för mätning av längdstorheter utnyttjas. 
Dessa är triangulering, interferometri, samt pulstidsmätning.  
För explicit hastighetsmätning kan man använda sig av dopplereffekten. 

2.3.1. Interferometri 
Interferometri är en metod som för längdmätning ger mycket stor 
mätnoggrannhet, både vad gäller mätning på stora och små avstånd. Principen 
för en interferometer visas i Figur 2.2. Intensiteten på ljuset vid fotodioden 
beror av de två ljusstrålarnas fasförskjutning i förhållande till varandra. Denna 
fasförskjutning beror på strålarnas optiska vägskillnad. Om ljusstrålarna ligger i 
fas blir intensiteten maximal. Om ljusstrålarna däremot ligger förskjutna 180° 
kommer de att släcka ut varandra, varvid intensiteten blir minimal. Detta kan 
utnyttjas för hastighetsmätning. Om våglängden väljs till 600 nm (rött ljus från 
laserdiod) får man den teoretiska upplösningen 300 nm, vilket ger lite drygt 3 
miljoner räknepulser per meter. Om objektet rör sig med hastigheten 1m/s blir 
pulsfrekvensen 3 MHz. [2] 

 
Figur 2.2: Interferometer 

De interferometrar som finns att köpa för industriellt bruk använder sig ofta av 
en modulerad laserstråle, vars överlagrade frekvens är mycket lägre än 
laserstrålen själv. Våglängder omkring en meter används. Här är det 
fasförskjutningen i de två strålarna som mäts. [3] 
 

2.3.2. Pulstidsmätning 
Genom att sända iväg en ljuspuls, kan tiden mätas från det att den lämnar 
sändaren tills den detekteras efter reflektion av objektet. Tiden blir då ett mått 
på var objektet befinner sig. 
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För att göra en liten överslagsberäkning kan man anta att vi använder oss av en 
vanlig PC med en klocka på 4 GHz. Antag att en instruktion tar 4 klockcykler, 
samt att en instruktion räcker för att läsa av ett värde på tiden. Under denna tid 
hinner ljuset transporteras 0,3 m. Upplösningen blir alltså 3 dm. 

2.3.3. Triangulering 
Den fotoresistiva effekten innebär att resistansen hos ett material ändras då 
man belyser det. Storleken av denna ändring beror av ljusets intensitet. 
Kadmiumsulfid (CdS) uppvisar mycket hög fotoresistiv effekt. I mörker kan 
resistansen vara 100 MΩ, medan den vid belysning kan sjunka till 100 Ω. 
Responstiden är dock stor, tider omkring 1 sekund är vanliga. Det går även att 
få fotoresistiva egenskaper med hjälp av halvledarteknik. Responstiden kan då 
vara av storleksordning 1 µs. [2]  

Figur 2.3 visar en principskiss för avståndsmätning med 
trianguleringsutrustning. En ljusstråle reflekteras mot mätobjektet och 
ljuspunkten projiceras på en fotoresistiv yta. Resistansen hos denna yta beror 
av var på ytan ljuset träffar. [2] 

 
Figur 2.3: Principskiss för avståndsmätning med trianguleringsutrustning. 

2.3.4. Dopplereffekten 
En källa S sänder ut ljudvågor med frekvens f. Källan rör sig med en hastighet 
vs relativt en observatör O, se Figur 2.4. Frekvensen f � som observatören 
registrerar kommer att vara mindre eller större än f  beroende på om källan rör 
sig mot eller från observatören. Den registrerade frekvensen blir: 

)cos1(' θ
c
v

ff s±=  (2.2) 

skillnadsfrekvensen ff −' blir då  
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θ
λ

θ coscos ss v
c
vf

f ±=±=∆  (2.3) 

c och λ är ljusets hastighet samt våglängd. θ är vinkel enligt Figur 2.4. 

 
Figur 2.4: Dopplereffekten 

Såväl mekaniska (ljud) som elektromagnetiska vågor (ljus mm.) uppvisar 
dopplereffekt. För elektromagnetiska vågor måste man dock beakta 
relativistiska effekter. Om vs << c, kan dessa försummas och man kan använda 
formlerna (2.2) och (2.3). [5] 

Vid optiska flödes- och hastighetsmätningar används ofta en metod kallad 
Laser Doppler Velocimetry (LDV). En laserstråle delas då upp i två strålar, där 
den ena reflekteras av ett rörligt objekt och den andra får förbli oförändrad. Om 
man låter dessa strålar interferera kan man förvänta sig att intensiteten kommer 
att variera med frekvensen ∆f. Denna frekvens blir ett mått på objektets 
hastighet. [6] 

Användningsområden finns exempelvis inom stålindustrin. För att mäta 
hastigheten på en varm plåt är LDV ett beröringsfritt alternativ jämfört med att 
montera takometrar på valsarna. Andra applikationer som använder sig av 
dopplereffekten är optiska datormöss och laserpistoler för hastighets-
övervakning. Laserpistoler baserar sig på dopplereffekt eller pulstidsmätning. 
[6] [7]  

2.4. Pulstidsmätning med ultraljud 

Ultraljud är ljud med en frekvenser större än 20 kHz. Ljud över den gränsen 
kan inte uppfattas av det mänskliga örat.  

För att alstra och detektera ultraljud används oftast piezoelektriska material. 
Kristaller av ett flertal ämnen, bland annat kvarts, uppvisar piezoelektriska 
egenskaper. Då en sådan kristall utsätts för en kraft alstras elektriska laddningar 
när kristallen deformeras elastiskt. Detta kallas för den piezoelektriska 
effekten. Det är denna som utnyttjas vid detektering av ultraljudsvågor. När 
ultraljudet träffar kristallen sätts denna i svängning och en växelström 
genereras. Om man omvänt lägger en spänning över kristallen ändrar den form, 
vilket kallas för den omvända piezoelektriska effekten. För att alstra 
ultraljudsvågor kan man excitera ett piezoelektriskt material med en elektrisk 
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puls, vilket ger upphov till mekaniska svängningar, där frekvensen beror på 
kristallens egenfrekvens. [8] 

Ultraljud kan användas för att känna av hinder och mäta avstånd. Genom att 
registrera tiden från det att en ultraljudpuls färdas från en sändare till en 
reflektor och tillbaka till mottagaren, kan avståndet till det föremål som 
reflekterar pulsen mätas [2]. 

2.5. Pulsgivare 

Många pulsgivare genererar sina pulser från objekt som roterar. En takometer i 
växelströmsutförande är en pulsgivare, vilken har omnämnts ovan. För att mäta 
vinkelhastigheter på en axel kan tre olika givare användas; optiska, induktiva 
eller magnetoresistiva givare. [2] 

Monterar man en hålskiva eller någon typ av kodskiva på en roterande axel, 
kan man med hjälp av en ljuskälla och fotodioder generera pulser. En fotodiod 
är egentligen en vanlig diod som förspänts i backriktningen. När PN-
övergången belyses ökar därför läckströmmen. Denna blir proportionell mot 
ljusets intensitet.  

Det förekommer många olika typer av induktiva givare. En vanligt 
förekommande metod utnyttjar en tandskiva av järn på en axel, se Figur 2.5. 
Induktansen i en spole med järnkärna ändras då skivan roterar. Om spolen 
matas med en konstant spänning så kommer det att uppstå strömpulser då 
skivan roterar. 

 
Figur 2.5: Induktiv pulsgivare 

Ett annat sätt att generera pulser är att fästa permanentmagneter på axeln. Om 
en spole placeras nära axeln kommer spänningspulser att induceras då en 
magnet passerar. 

Ett tredje sätt kan vara att montera på ett kugghjul av ferromagnetiskt material 
och med hjälp av en magnetoresistiv givare eller givare baserad på halleffekt 
generera pulser. 
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3. Utvärdering av metoder 

Detta kapitel börjar med att presentera de krav som är ställda på en tilltänkt 
slutprodukt. Därefter presenteras några kommersiella givare vilka senare 
jämförs. Varje delkapitel är kopplat till motsvarande metod beskriven i 
Kapitel 2. 

3.1. Krav på slutprodukt 

Det är tänkt att instrumentet för hastighetsmätning ska kunna användas av 
försäljare, servicepersonal och kunder. De krav som Bosch Rexroth ställer på 
hastighetsmätaren som färdig produkt följer nedan. 
 
Fältmässighet 

Krav 1. Instrumentet ska kunna användas fältmässigt. Detta innebär att 
själva sensorelementet ska vara mycket lättmonterad, samt att 
användargränssnittet ska vara enkelt. 
Krav 2. Hastigheten ska kunna mätas på en stor del av produktsortimentet.  

 
Kostnad 

Krav 3. Instrumentet får kosta högst 5000 SEK, vilket är en uppskattning 
av vad användaren är villig att betala. 

 
Prestanda 

Krav 4. Hastigheten ska kunna mätas med en noggrannhet av ±10 %. 
Önskemål finns om att mäta med en noggrannhet av ±5 %. 
Krav 5. Hastigheter upp till 3 m/s ska kunna mätas. Önskemål finns om att 
kunna mäta hastigheter upp till 5 m/s. 
Krav 6. Hastigheten ska kunna mätas under ett 10 mm intervall. Önskemål 
finns om att mäta hastigheten på ett intervall av 5 mm. 

 
Om givaren mäter hastigheten explicit, så antas att hastigheten är konstant i 
hela det intervall som anges i Krav 6. Man kan tillåta att mätningen 
genomförs på hela detta intervall. Med Krav 5 och 6 kan följande krav 
formuleras: 
Krav 7. Om instrumentet mäter hastigheten explicit, ska responstiden vara 
mindre än 3,3 ms. Önskemål finns om att responstiden ska vara så liten som 
1 ms. 

 
Om givaren däremot är lägesavkännande, måste den sampla in värden 
snabbare än vad som framgår av Krav 7. Detta beror på att man för en 
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lägesavkännande givare måste göra en mätning i intervallets början och en 
mätning i slutet. Med Krav 4-6 kan följande krav formuleras: 
Krav 8. Om instrumentet mäter hastighet med hjälp av en lägesavkännande 
givare, ska responstiden vara mindre än 330 µs. Önskemål finns om att 
responstiden ska vara mindre än 50 µs. 

 
För en pulsgivare beror kravet på vilken upplösningen givaren har. Dock 
måste responstiden uppfylla Krav 8. 

3.2. Jämförelse av metoder 

3.2.1. LVDT 
En stor fördel med denna metod är att hastigheten kan mätas explicit. 
Prestandakraven kommer troligtvis att kunna uppfyllas väl. Metoden uppfyller 
dock inte kraven på fältmässighet. En LVDT är relativt stor och klumpig. För 
ett mätområde på någon centimeter har givaren en utsträckning av ungefär en 
decimeter. Hur givaren tål de mekaniska påfrestningarna är oklart. Kostnaden 
för en LVDT som har ett mätområde på några centimeter är drygt 3 000 kr. 

Tillverkare: Collins Technologies  

3.2.2. Trådgivare 
Denna givare bygger på att räkna pulser, varför man kan säga att hastigheten 
mäts explicit. Prestandakraven kommer att uppfyllas mycket väl. Hur 
fältmässig givaren är kan diskuteras. Med lite fantasi och eventuellt några 
taljor, skulle givaren kunna monteras relativt snabbt. En nackdel är att den inte 
tål accelerationer över en viss nivå. Om kolvens acceleration är för stor kan 
tråden komma att trassla sig på trissan. Valet av fjäderkonstant är en avvägning 
mellan hur stor acceleration som kan tillåtas, samt hur stor den kraft som tråden 
påverkar mätobjektet med får vara. Om denna kraft är stor kan den påverka 
kolvens rörelse för mycket. Bosch Rexroth använder idag trådgivare, med stor 
fjäderkonstant, för att mäta läge och hastighet på sina cylindrar i 
laboratoriemiljö. En trådgivare kostar minst 5 000 kr. 

Tillverkare: MICRO-EPSILON 

3.2.3. Interferometri, pulstidsmätning och triangulering 
Samtliga tre metoder används först och främst för positionsmätning. För små 
avstånd, upp till någon meter, är triangulering kanske den bästa av dessa. För 
sträckor upp till ca 100 meter kan den modifierade interferometerutrustningen 
med modulerat laserljus passa. Upplösningen är här någon millimeter. För 
sträckor upp till en kilometer kan pulstidsmätning utnyttjas. Samtliga givare 
har en upplösning på 1 mm eller bättre. Responstiden för samtliga givare ligger 
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mellan 1 ms och 1 s, vilket inte är acceptabelt. Trianguleringsgivare och 
interferometrar kostar minst 1 000 kr. En givare för pulstidsmätning kostar 
omkring 30 000 kr.  

Tillverkare: SICK 

3.2.4. Doppler 
Fördelen med dopplereffekten är att hastigheten mäts explicit. En ytterligare 
fördel är att givaren inte nödvändigtvis måste placeras i änden av cylindern, 
utan kan placeras vinkelrätt mot kolvens rörelse. En givare som utnyttjar radar 
(GMH Engineering) har en responstid på 10 ms och en noggrannhet på 0,4 % 
under goda förhållanden. Mätområdet går från ca 0,4 m/s till drygt 100 m/s. En 
givare kostar ungefär 15 000 kr. 

En tillverkare av LDV är MICRO-EPSILON. Ett helt system kostar ca 70 000 
kr och uppfyller samtliga prestandakrav. 

3.2.5. Ultraljud 
Man måste ta hänsyn till två faktorer om man vill använda ultraljud för 
avståndsmätning: Temperaturen samt objektets hastighet i förhållande till 
givaren. Ljudhastigheten i luft är beroende av temperaturen. Ljudhastigheten 
vid rumstemperatur är ca 340 m/s. Vid temperaturen 0 och 100 °C och med ett 
lufttryck på 1 atm är ljudhastigheten 332 resp. 387 m/s. Vid noggranna 
mätningar måste man ta hänsyn till detta. Om objektet har en hastighet i 
förhållande till givaren kommer objektet att ha förflyttat sig en viss sträcka 
innan ljudet hinner fram till mottagaren. Storleken av denna förflyttning är 
beroende av objektets hastighet och luftens temperatur. Temperaturberoende 
kan kalibreras bort, men hastighetsberoendet är svårare att eliminera, om inte 
hastigheten är känd eller kan hållas konstant.   

De ultraljudsgivare för avståndsmätning som finns på marknaden kostar c:a 
200 kr. Upplösningen är någon cm, vilket inte är godtagbart. Uppdaterings-
hastigheten är ganska låg, tiotals millisekunder, vilket heller inte är godtagbart. 

Tillverkare: Devantech 

3.2.6. Pulsgivare 
Det finns många sätt att implementera en pulsgivare. Tre grundläggande 
metoder har nämnts i Kapitel 2.5. Dessa bygger på optik, induktion eller 
magnetoresistivitet. Istället för att utnyttja sig av något som roterar skulle man 
kunna tänka sig att implementera någon av dessa tre metoder på en rätlinjig 
rörelse.  

Heidenhain tillverkar utrustning för optisk läges- och vinkelavkänning med 
mycket hög noggrannhet, upplösning omkring 1 µm är möjlig. Principen är den 
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som nämnts i föregående kapitel. Någon form av kodskiva/linjal reflekterar 
eller släpper igenom ljus, varefter det detekteras av ett fotoavkännande 
element. Ljuskällan är en laser. En egenskap hos laserljus är att spridnings-
loben är betydligt mindre än för andra ljuskällor. Detta är en egenskap som 
möjliggör hög upplösning. En vanlig fotodiod har en responstid på omkring 1 
ns, vilket gör det möjligt att vid en hastighet på 5 m/s kunna använda en skala 
med upplösning 5 nm. Prestandakraven kommer då att kunna uppfyllas med 
god marginal. Hur fältmässig denna metod är beror på hur tekniken 
implementeras. 

Om man istället för optik skulle vilja använda magnetgivare, skulle man kunna 
tänka sig att koda ett magnetiskt material genom att t.ex. polarisera det med 
växlande polaritet. Med en magnetoresistiv givare skulle pulser då kunna 
genereras. Ett troligt problem med denna metod är att upplösningen inte går att 
göras tillräckligt liten. Om det ferromagnetiska materialet befinner sig på ett 
mycket litet avstånd från givaren, så kan det kanske fungera, men avståndet är 
troligtvis mycket kritiskt. 
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3.2.7. Hur uppfylls kraven? 
I Tabell 3.1 anges hur väl metoden uppfyller kraven på fältmässighet, prestanda 
och pris. Det bör poängteras att kravet för fältmässighet är vagt och är starkt 
kopplat till hur man implementerar metoden.  

Tabell 3.1: Översikt för hur väl metoderna uppfyller de ställda kraven. 

    
Metod Fältmässighet Prestanda Pris 
    
Induktiv    
    LVT 1 3 2 
    Trådgivare 2 3 1 
    
Optisk    
    Triangulering 1 1 2 
    Interferometri 1 2 2 
    Pulstid 1 1 1 
    Doppler 1 2 1 
    
Övriga    
    Ultraljud 1 1 3 
    Pulsgivare 2 3 3 
    
    
    
Kravnivå:  
    3   Uppfyller kraven 
    2   Kan kanske komma att uppfylla kraven 
    1   Uppfyller inte kraven 
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3.3. Sammanfattning och slutsatser 

Den mesta av information i detta kapitel har inhämtats från tillverkarnas 
hemsidor. Priset är svårast att få tag i. Om inte tillverkaren lämnar ut denna 
information via sin hemsida har information inkommit via offert. Priser som är 
angivna är ungefärliga och talar egentligen bara om kostnaden för en specifik 
produkt. Givare som bygger på samma metod kan variera mycket i pris, allt 
beror på vad man är tänkt att använda givaren till. Det ger dock en ungefärlig 
bild om vilka prisklasser det kan röra sig om. Information om prestanda är 
också ungefärlig. 

Att mäta en hastighet på en pneumatisk cylinder har visat sig vara svårare än 
vad man kunde tro från början. De metoder som skulle kunna användas är 
många. Det är dock få som är tillämpbara i praktiken. Ett problem kan givetvis 
vara att önskad noggrannhet inte kan uppnås. Största problemet är dock att 
fältmässigheten och/eller priset inte uppnår de ställda kraven. 

Jag har inte lyckats hitta någon metod som är mycket väl lämpad för 
hastighetsmätning enligt de ställda kraven. De givare jag anser vara tillämpbara 
är någon form av pulsgivare som bygger på optik eller magnetfältsavkänning. 
Implementeringen bör och kan göras beröringsfri. En optisk metod som skulle 
kunna fungera är att fästa någon form av skala på kolven och låta givaren sitta 
monterad på ett litet avstånd ovanför denna. Vid användning av 
magnetfältsavkännande metod kan en magnet placeras på kolven. Själva 
givaren kan fästas direkt på cylindern. I dagens cylindrar sitter redan magneter 
placerade på kolven, eftersom denna metod används för ändlägesdetektering 
mm. 

Med den magnetavkännande metoden bör givaren användas som en 
närvarosensor. Två givare placeras på ett bestämt inbördes avstånd. Tiden det 
tar för magneten att passera mellan dessa är ett mått på hastigheten i en viss 
punkt. Om man istället använder den optiska metoden, som beskrivs ovan, kan 
hastigheten mätas kontinuerligt om så önskas. 

Trådgivaren är en metod som skulle kunna fungera bra. Prestandakraven 
kommer att uppfyllas mycket väl. Ett litet problem är att göra denna givare 
anpassad för att användas fältmässigt. Största nackdelen är dock priset. 
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4. Magnetmätningar 

4.1. Bakgrund 

I merparten av de cylindrar som finns i Bosch Rexroths sortiment sitter 
magneter monterade på kolven. Bosch Rexroth har idag en hastighetsmätare 
bestående av två magnetoresistiva givare (MR-givare). Dessa fungerar som 
närvarosensorer och är placerade på ett avstånd av 30 mm från varandra. 
Sensorerna orienteras så att känslighetsriktningen ligger i x-led, dvs. sensorerna 
känner av magnetfältets komponent riktad i x-led, se Figur 4.1. Den tid det tar 
att förflytta magneten från ena till andra sensorn blir ett mått på kolvens 
hastighet. [9] 

Metoden uppvisar vissa svagheter. Avkännarelementet har en digital utgång, 
vilken går hög när magnetfältet överskrider en viss flödestäthet, oberoende av 
dess tecken. En principskiss över magnetfältets absolutvärde vid förflyttning 
längs x-axeln visas i Figur 4.2. Det största principiella problemet är att ställa in 
givarens tillslagsnivå. Om denna sätts för låg, finns en risk att givaren kommer 
att känna av sidoloberna. Om tillslagsnivån istället sätts för hög, kanske inte 
givaren ger något utslag alls. Avståndet mellan givare och magnet i 
kombination med magnetens styrka, samt givarens känslighet kommer att 
påverka inställningen av tillslagsnivå. För att erhålla bästa noggrannhet vill 
man också att tillslagsnivån ska ligga där magnetfältets gradient är som störst. 
[10] 

Slutsatsen blir att denna metod kommer att fungera bra vid mätning på samma 
typ av cylindrar, dvs. sensorerna befinner sig på ett bestämt avstånd från 
magneten, och att magnetens flödestäthet är ungefär den samma. Om avståndet 
mellan sensorer och magnet eller magnetens styrka avviker för mycket, 
kommer tillslagsnivån att behöva ändras för att möjliggöra mätning. 

 
Figur 4.1: Magnetens och sensorelementets orientering. Detction Point (DP) 
är sensorns avkännande element. 
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Figur 4.2: Absolutbeloppet av den magnetiska flödestätheten. 
Känslighetsriktning och förflyttning i x-led. En möjlig tillslagsnivå för en MR-
givare är markerad. 
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4.2. Ett annat angreppssätt 

Istället för att låta sensorns känslighet vara i x-led, skulle man kunna vrida 
sensorn 90 grader så att känsligheten blir i y-led, radiellt riktad från magnetens 
centrumlinje (jämför med Figur 4.1). Man kan då detektera var magnetfältet 
byter tecken. Detta kommer att utredas senare i kapitlet.  

Alla magnetmätningar har gjorts med Teslameter FH54, som tillverkas av  
Magnet-Physics [11]. Själva mätproben är ett hallelement med hög känslighet. 
I Tabell 4.1 anges några nyckelparametrar.  

Tabell 4.1: Nyckelparametrar för Teslameter FH54 

Parametrar Värde Enhet 
Mätområde 3, 30, 300, 3000 mT 
Nominell diameter hos 
avkännare 

0,4 mm 

Noggrannhet ±0,3 % FS 
Temperaturberoende per 
grad 

±0,02  % FS 

 

Mätproben har ett mycket litet avkännande element, vilket gör det möjligt att 
mäta magnetfältet i ett litet område. Vid samtliga mätningar har mätområdet 30 
mT använts, vilket ger oss en mätnoggrannhet på ungefär ±0,01 mT.  

Proben är försedd med en sensor för temperaturkompensering. 
Temperaturberoendet är så litet i förhållande till mätnoggrannheten att det kan 
försummas. 

Korrelationen mellan axlarna antas också vara försumbar. Det vill säga att om 
hallelementets känslighet är i x-led, antas utsignalen vara oberoende av 
magnetfältets storlek i y- eller z-led.  

I Figur 4.3 visas en bild på själva mätmaskinen. Magneten sitter monterad i en 
aluminiumcylinder, som i sin tur sitter fastskruvad i en chuck. Magnetens 
magnetiseringsriktning är här parallell med cylinderns centrumlinje. 
Sensorelementet kan förflyttas längs x- och y-axeln, jämför med Figur 4.1. 
Chucken kan rotera kring x-axeln. 
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Figur 4.3: Mätmaskin som använts för magnetmätningar. 

 

Mätningar på 4 olika magneter har gjorts, vilka presenteras i Tabell 4.2. Det 
magnetiska momentet som presenteras har uppmätts m.h.a. en Helmholtz-
spole. 

Tabell 4.2: Magneter som har undersökts 

Magnet 
nr 

Typ av 
magnet 

Diameter 
[mm] 

Längd 
[mm] 

Magnetiskt 
moment 
[Vscm] 

1 Anisotrop 
plastbunden 
ferritmagnet 

40 9 7,72·10-5 

2 Sintrad NEO 15 2,25 3,23·10-5 
3 Sintrad NEO 10 10 8,89·10-5 
4 Sintrad NEO 6 5 1,51·10-5 
 

För varje magnet har 3 olika mätningar gjorts, med olika avstånd från 
magneten: 

1. Känslighetsriktning i x-led. Förflyttning av sensorelement längs x-axel. 
2. Känslighetsriktning i y-led. Förflyttning av sensorelement längs x-axel. 
3. Känslighetsriktning i x-led. Rotation av magnet kring x-axel. 
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I Figur 4.4-4.6 visas resultatet av mätningarna för magnet nr 3. 

 
Figur 4.4: Magnetisk flödestäthet för magnet nr 3. Känslighetsriktning i x-led. 
Förflyttning längs x-axel. 

 
Figur 4.5: Magnetisk flödestäthet för magnet nr 3. Känslighetsriktning i y-led. 
Förflyttning längs x-axel. 
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Figur 4.6: Magnetisk flödestäthet för magnet nr 3. Känslighetsriktning i x-led. 
Rotation kring x-axel. 

I Figur 4.5 kan man se att magnetfältet byter tecken då sensorn passerar 
magnetens mittpunkt. Frågan är om detta går att utnyttja för hastighetsmätning.   

4.2.1. Spridning 
Med spridning menas här hur samlad skärningspunkten är för mätningar på 
olika avstånd från magnetens centrumlinje (i samtliga figurer kallad 
magnetcentrum). 

Magnet nummer 1, 3 och 4 uppvisar mycket liten spridning. Detta kan inte 
härledas till annat än onoggrannheter i mätmetoden. För magnet nr 2 kan man i 
Figur 4.7 se en liten spridning. Denna beror på att magneten inte är 
symmetrisk. Magnetiseringsriktningen ligger förskjuten någon grad från 
magnetens centrumlinje. Magnet nummer 2 är också den tunnaste magneten av 
de uppmätta, vilket också borde bidra till större spridning. Det förra påståendet, 
symmetrin, har bevisats genom experiment.  

Ett sätt att påvisa båda påståendena är att simulera magnetfältet omkring en 
magnet i exempelvis FEMLAB. Ett av de problem som kan uppstå är att man 
inte har någon vetskap om hur magnetiseringen ser ut inuti magneten. 

Det enda spridningen medför är att givarelementet kommer att placeras ut med 
viss osäkerhet på cylindern. Man kan räkna med att spridningen medför att 
givarelementet kan placeras ut med cirka 0,5 mm noggrannhet, vilket bör vara 
tillräckligt.  

En ytterligare faktor som bidrar till spridningen är sensorn själv. Om denna är 
vriden något runt z-led, så är det ekvivalent med att magnetens magnetisering 
är förskjuten från magnetens centrumlinje. Eftersom magnet 1, 3 och 4 i stort 
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sett inte uppvisar någon spridning, kan man dra slutsatsen att sensorns bidrag 
till spridningen är försumbart. 

 
Figur 4.7: Spridning för magnet nr 2. Känslighetsriktning och förflyttning i x-
led. 

4.2.2. Offset 
Med offset menas här hur mycket skärningspunkten avviker från noll mT. 

Ett relativt litet offsetfel kan noteras hos samtliga magnetmätningar. Offsetfelet 
är omkring 0,1 mT. Det har dock inte någon betydelse i utvärderingen av denna 
metod, eftersom felet härrör från själva mätinstrumentet. 

4.2.3. Parametrar som kan användas för prestandamått 
En viktig parameter är magnetfältets gradient kMAGNET i punkten x=0. 
Gradienten kommer att påverka noggrannheten. Om gradienten minskar, så 
minskar även mätnoggrannheten. Det går inte direkt att dra några slutsatser om 
hur stor gradienten måste vara. Parametern måste kopplas till den sensor som 
kommer att användas.  

En annan parameter som kan komma att påverka noggrannheten är den 
magnetiska flödestätheten Bx i punkten x=0, riktad i x-led. Även denna 
parameter måste kopplas till valet av sensor för att slutsatser ska kunna dras om 
hur den påverkar noggrannheten. 

I Tabell 4.3 presenteras dessa parametrar för samtliga magneter som uppmätts.  



 22

Tabell 4.3: kMAGNET och Bx0 för samtliga magneter som uppmätts. 

 Magnet #4 (∅ 6) Magnet #3 (∅ 10) Magnet #2 (∅ 15) Magnet #1 (∅ 40)
d kMAGNET Bx0 kMAGNET Bx0 kMAGNET Bx0 kMAGNET Bx0 

45 0,06
44   0,08 1,00
43   0,09 1,08
42   0,09 1,17
41   0,11 1,26
40   0,12 1,37
39   0,14 1,50
38   0,16 1,64
37   0,19 1,80
36   0,22 1,99
35   0,26 2,21
34   0,30 2,48
33   0,19 2,03 0,08 0,74 0,36 2,78
32   0,21 2,21 0,08 0,81 0,43 3,15
31 0,04  0,23 2,42 0,09 0,9 0,53 3,58
30 0,03  0,27 2,65 0,10 1,00 0,66 4,13
29 0,05  0,30 2,92 0,13 1,11 0,82 4,79
28 0,06  0,35 3,22 0,15 1,25 1,05 5,61
27 0,07  0,40 3,58 0,17 1,40 1,35 6,65
26 0,08  0,46 3,99 0,20 1,58 1,79 8,01
25 0,09  0,54 4,46 0,23 1,79 2,44 9,81
24 0,11  0,64 5,02 0,28 2,05  12,27
23 0,13 0,87 0,75 5,67 0,33 2,35  15,71
22 0,16 1,00 0,89 6,44 0,41 2,72   
21 0,19 1,16 1,08 7,37 0,50 3,18   
20 0,23 1,36 1,3 8,47 0,63 3,74
19 0,29 1,59 1,57 9,81 0,79 4,44   
18 0,36 1,87 1,94 11,43 1,02 5,34   
17 0,45 2,24 2,41 13,45 1,33 6,51   
16 0,57 2,69 3,05 15,97 1,80 8,07   
15 0,74 3,33 3,88 19,15 2,48 10,20   
14 0,98 4,10 5,00 23,20 3,53 13,18   
13 1,33 5,12 6,53 5,25 17,53   
12 1,84 6,51   
11 2,62 8,44   
10  11,19   
9  15,23   
8     
7
6     
5
4     
3
2     
1     
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4.3. Sammanfattning och slutsatser 

Den hastighetsmätare Bosch Rexroth använder idag måste anpassas med 
avseende på cylindertyp. Detta beror på ändringar i magnetisk flödestäthet. 
Sensorns avstånd till magneten varierar mellan olika cylindertyper och flera 
olika magneter används. Dessa faktorer resulterar i att beloppet hos 
magnetfältets flödestäthet i punkten x=0 skiljer sig åt mellan olika 
cylindertyper. 

Antag att man istället placerar två sensorer med känslighetsriktningarna i y-led, 
riktade radiellt från magnetens centrumlinje och på bestämt avstånd från 
varandra. Genom att mäta den tid det tar för magneten att förflytta sig mellan 
de två sensorna bör man få ett värde på magnetens hastighet. 

Den viktigaste parametern för denna metod är magnetfältets gradient i punkten 
x = 0, vilken är starkt kopplad till hur noggrann mätningen kan göras. Man kan 
dock inte direkt dra någon slutsats om det blivande instrumentets prestanda. 
Valet av givare måste göras först. 

Den stora fördelen är att metoden i princip skulle kunna användas på samtliga 
cylindrar utan några inställningar mellan mätningarna. Man vill detektera var 
magnetfältet byter tecken. Denna punkt ligger på samma plats oberoende av 
sensorns avstånd till magnetens centrumlinje samt typ av magnet.  

Denna metod är alltså helt oberoende av magnetfältets styrka.  
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5. Magnetfältsavkännande givare 

Det finns många givare som kan känna av ett magnetfält. Den givare som 
efterfrågas för detta ändamål ska användas för att detektera ett teckenbyte hos 
magnetfältet. Nedan visas några tekniker som används för avkänning av 
magnetfält, samt dess arbetsområden, se Tabell 5.1 [12]. De givare jag valt att 
studera närmare är Halleffekt-, MR-, samt GMR-givare. 

Tabell 5.1: Jämförelse mellan olika magnetfältsavkännande metoders 
känslighetsområde. 

 
En sensor som placeras på någon av Bosch Rexroth�s cylindrar kommer att 
utsättas för flödestätheter på upp till ungefär 30 mT. Man kan räkna med en 
upplösning mindre än 0,1 mT. Av Tabell 5.1 framgår att arbetsområdet för en 
halleffektgivare är 1 mT och uppåt (1 gauss = 0,1 mT). Utrustningen som jag 
använt för att undersöka magneter innehåller som tidigare nämnt en 
halleffektgivare, med upplösningen ±0,01 mT (0,1 gauss). Detta är ungefär 
hundra gånger bättre upplösning än vad ovanstående tabell anger. 

5.1. Halleffekt 

I Figur 5.1 visas en halvledarplatta som genomflytes av en ström I och som 
dessutom utsätts för ett magnetfält B, vinkelrätt mot plattan. Under dessa 
betingelser kommer det att utövas en kraft på laddningsbärarna. Längs plattans 
ena kant uppstår ett överskott på positiva laddningar. På samma sätt uppstår det 
ett lika stort överskott av negativa laddningar på motsatta sidan. I ett 
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hallelement utnyttjar man sig av detta fenomen genom att mäta den 
potentialskillnad UH som uppstår mellan plattans kanter. [2] 

 

Figur 5.1: Hallelement 

Utsignalen från ett hallelement är mycket liten. Denna s.k. Hallspänning är av 
storleksordningen några (µV/V)/gauss. För att erhålla användbara signalnivåer 
krävs förstärkning av signalen. En halleffektgivare innehåller i sitt 
grundutförande ett hall element, en differentiell förstärkare, samt en 
temperaturkompenserande enhet. [13] 

5.2. Magnetoresistivitet 

Magnetoresistiva givare utnyttjar ett material som måste vara strömledande och 
magnetiskt. Det ändrar sin resistans då det utsätts för ett magnetfält. I Figur 5.2 
visas principen för den magnetoresistiva effekten i en tunn platta Permalloy, 
vilket är en ferromagnetisk legering bestående av järn och nickel. Om plattan 
inte utsätts för något yttre magnetfält, så antas här materialet ha en intern 
magnetisering som är parallell med strömriktningen. Om man applicerar ett 
magnetfält, parallellt mot plattan och vinkelrätt mot strömriktningen, kommer 
magnetiseringsriktningen att vridas en vinkel α, där α är vinkeln mellan 
strömmens riktning och magnetiseringsriktningen. Resistansen i plattan kan 
skrivas som: 

 α2
00 cosRRR ∆+= ,  där ∆R0 är i storleken 3-4% av R0 (5.1) 
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Figur 5.2: Magnetoresistiva effekten i Permalloy. 

Man kan visa att: 
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H0 kan ses som en materialkonstant, även kallad anisotropiska fältet. 
 
Ekvation (5.1-3) ger oss ett uttryck för hur resistansen beror av magnetfältets 
storlek: 
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Man ser att den magnetoresistiva effekten uppvisar olinjära egenskaper. Man 
kan i ekvation 5.1 notera att i en liten omgivning kring α = 45û respektive α = -
45û blir resistansändringen linjär. Ett sätt att utnyttja denna egenskap är att 
lägga in sneda band av aluminium eller guld i Permalloy, se Figur 5.3. 
Aluminium har så hög ledningsförmåga att det �lönar sig� för strömmen att 
passera sträckorna av Permalloy i 45û vinkel. Anordningen kallas för �Barber-
pole�, eftersom den liknar de randiga skyltar som brukar finnas utanför 
frisersalonger på kontinenten. 



 27

 
Figur 5.3: Linearisering av magnetoresistiv effekt. 

Philips magnetoresistiva givare KMZ10A utnyttjar detta sätt för linjärisering. I 
denna givare sitter fyra�Barber pole�-element kopplade som en Wheatstone-
brygga. Två av elementen har aluminiumbanden riktade så att strömmen 
passerar genom sträckan av Permalloy med 45û vinkel i förhållande till 
magnetiseringsriktningen. De två andra elementen har banden riktade så att 
strömmen flyter med -45û vinkel. Genom att bryggkoppla elementen fås en 
givare som är linjär kring H = 0. Bryggkopplingen medför att 
temperaturberoendet hos elementen nästan kompenseras bort helt. [14] [12] 

En viktig egenskap hos magnetoresistiva givare är �Flipping�. Materialets 
interna magnetisering har två stabila lägen, vilka är motsatt riktade. Om 
givaren utsätts för ett fält med motsatt riktning i förhållande till den interna 
magnetiseringen kan det hända att magnetiseringen byter riktning, vilket 
medför att utsignalen får motsatt tecken. För att yttre fält inte ska påverka 
givarens magnetisering så behövs ett stabiliserande fält. Detta ska vara riktat 
vinkelrätt mot det magnetfält som givaren mäter. Vissa givare har inbyggda 
spolar för detta ändamål. Detta fält bör vara så litet som möjligt, då 
känsligheten hos givaren är beroende av det stabiliserande fältets storlek. [14]  

Det bör noteras att magnetiseringen inte ändras momentant från ena riktningen 
till den andra. När sensorn utsätts för ett litet magnetfält som är motriktad den 
interna magnetiseringens riktning, så ändras bara magnetiseringen till viss del. 
Därför så skall man före alla mätningar utsätta den magnetoresitiva sensorn för 
ett magnetfält på ca 4mT, riktad i önskad magnetiseringsriktning. Detta för att 
försäkra sig om att bästa noggrannhet kommer att erhållas vid mätningen. Mer 
detaljerad information om detta kan läsas i Bilaga B.  

5.3. GMR 

I slutet av åttiotalet upptäcktes att resistansen ändrades kraftigt i tunna staplade 
lager av ferromagnetiskt och icke magnetiskt ledande material, när dessa 
utsattes för ett magnetfält. Man kunde notera resistansändringar upp till 70 %, 
vilket kan jämföras med resistansändringen för ett magnetoresistivt material på 
ca 3-4 %. Resistansen hos två tunna lager av ferromagnetiskt material som är 
åtskilda av ett tunt omagnetiskt och ledande material kan ändras genom att det 
magnetiska momentet är parallellt eller antiparallellt, dvs. momenten är riktade 
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åt samma eller motsatt håll, Figur 5.4. Lager med parallella magnetiska 
moment kommer att ha mindre spridning mellan skikten, längre �mean free 
path�, samt lägre resistans. (Med mean free path menas medelavståndet mellan 
två kollisioner för en elektron.) För lager med antiparallella magnetiska 
moment kommer spridningen att öka, �mean free path� minska, samt 
resistansen öka. För att den spinberoende spridningen skall utgöra tillräckligt 
stor del av den totala resistansen är det viktigt att lagertjockleken är mindre än 
�mean free path� för elektronerna. Lagertjockleken måste typiskt vara mindre 
än 10 nm. [12] 

 

Figur 5.4: GMR effekten i tunna lager 

NVE Corporation tillverkar flera olika typer av sensorer som baseras på GMR-
teknologi. I Figur 5.5 visas typisk karakteristik för materialen. Den teoretiska 
resistansändringen är ungefär 70 %, men de sensorer som finns på marknaden 
har en maximal resistansändring på någonstans mellan 10 och 15 %. Observera 
att resistansen är endast beroende av magnetfältets belopp. [15] 
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Figur 5.5: Typisk karakteristik för ett GMR-material från NVE 

 

5.4. Jämförelse mellan halleffekt, MR samt GMR. 

Sammanfattningsvis presenteras här några nyckelparametrar för dessa tre 
givare, se Tabell 5.2. 
 
Tabell 5.2: Jämförelse mellan magnetfältsavkännande givare. 

 Hall MR GMR 
Känslighet 10 µV/V/gauss 2 mV/V/gauss 8  mV/V/gauss 
Linjäritet < 1 % cos2θ < 2 % 1 
Hysteres försumbar försumbar 2 4 % 
Känslighetsriktning 3 vinkelrät  parallell parallell 
 

                                            
1 Gäller då magnetfältet inte byter polaritet. Om fältet byter polaritet kommer hystereser och 
olinjäriteter att öka. 
2 Hysteresen är försumbar då arbetsområdet ligger i SOAR, se Bilaga 1. Hysteres uppstår i de 
punkter där sensorn �flippar�. 
3 Anger känslighetens riktning i förhållande till sensorelementets plan. 
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6. Utvärdering av givare 

I föregående kapitel har den teoretiska bakgrunden för halleffekt, 
magnetoresistivitet, samt GMR tagits upp. I detta kapitel har experiment utförts 
på några av de givare som finns på marknaden. De givare som testats är en 
halleffektgivare från Honeywell (SS94A1F) och en magnetoresistiv givare från 
Philips (KMZ10A1). Se Bilaga A och Bilaga B. 

Inga experiment har utförts på någon GMR-givare. Den enda kommersiella 
givare jag hittat tillverkas av NVE - ett amerikanskt företag, vars produkter för 
tillfället har pålagts vissa exportrestriktioner. Jag har istället valt att undersöka 
givarens egenskaper med hjälp av datablad. Givarens datablad framgår av 
Bilaga C. 

Vid magnetmätningarna presenterades endast data för magnet nummer 3 (se 
Kapitel 4). Av detta skäl, samt att mätningarna är relativt tidsödande, kommer 
utvärdering av givare endast att utföras med hjälp av denna magnet. 

Fortsatt utvärdering av givare kommer 

Tabell 6.1: Översikt av variabler och parametrar som kommer att användas. 

Namn Enhet Beskrivning 
kMAGNET mT/mm Gradienten hos den magnetiska 

flödestätheten i x = 0 
kSENSOR mV/mm Gradienten hos givarens utsignal i x = 0 
S (mV/V)/mT Givarens känslighet 
USUPPLY V Sensorns matningsspänning 
UOUT mV Sensorns utsignal 
Bx mT  Magnetiska flödestätheten i x-led  
By mT Magnetiska flödestätheten i y-led 
BMAX mT Det fält då givaren mättar 
Bx0 mT Magnetiska flödestätheten i x-led då x = 0 
h % Hysteres 
∆x mm Onoggrannhet i mätning på grund av 

mätfel 
∆y mV Mätfel 
SREL(Bx0) [1] En magnetoresistiv sensors relativa 

känslighet som en funktion av Bx0. 
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För samtliga givare gäller vid x = 0: 

 xky SENSOR ∆⋅=∆  (6.1) 

 SUPPLYMAGNETSENSOR USkk ⋅⋅=  (6.2) 
 
Alla variabler och parametrar återfinns i Tabell 6.1. kMAGNET är den parameter 
som togs fram via experiment i Kapitel 4.  
 

6.1. Utförande av experiment 

Vid de experiment som utförts har en verkstadsfräs använts. Sensorenheten har 
fixerats på ett arbetsbord. Magneten har monterats i en aluminiumprofil, som 
därefter har skruvats fast i fräsens chuck. Denna kan förflyttas längs alla tre 
axlar. En display visar var chucken befinner sig med 0,01 mm noggrannhet. 

Det mätinstrument som används vid mätningarna är TX1, vilket är en digital 
mulitimeter från Tektronics [16]. För att försöka automatisera mätningen har 
jag kopplat samman multimetern med en PC via det serieinterface multimetern 
är utrustad med. Mätvärden har således kunnat lagras på ett enkelt sätt. 

6.2. Halleffektgivare 

Figur 6.1 visar karakteristiken för en Halleffektgivare från Honeywell. 
Utsignalen från givaren är direkt proportionell mot den magnetiska 
flödestätheten. Som nämnts ovan är det avkännande elementet i 
magnetmätutrustningen på Bosch Rexroth ett hallelement. Om man vill ge en 
korrekt bild av ett magnetfält så är denna givare ett mycket bra alternativ. Den 
mättning som syns i figuren beror inte på halleffekten utan beror på att givarens 
förstärkare bottnar. Nackdelen med halleffekten är att utsignalen från ett 
hallelement bara är några µV. Det kommer därför att ställas mycket höga krav 
på elektroniken för att noggrannheten ska bli tillräckligt bra. Alternativen MR 
och GMR har en utsignal som är ungefär tusen gånger större (jämför med 
Tabell 5.2). Av prestandaskäl är det bra om man slipper förstärka en signal 
tusen gånger, vilket är ett argument jag anser väga tungt för att kanske 
förespråka MR eller GMR framför Halleffekten. 



 32

 
Figur 6.1: Typisk karakteristik hos halleffektgivare SS94A1F. 

6.3. Magnetoresistiv givare 

Ett sätt att använda en magnetoresistiv givare för positionsmätning visas i Figur 
6.2. Känslighetsriktningen hos givaren är riktad i y-led och givaren kan sägas 
vara parallell mot magnetfältet. Man behöver i detta fall inte applicera något 
stabiliserande fält. Det magnetfält magneten själv alstrar i x-led fungerar som 
ett stabiliserande fält och gör att givaren inte byter magnetisering. Detta gäller 
vid förflyttningar där x är mindre än ungefär halva magnetens längd. Då x är 
större uppstår fenomen som beskrivs senare. 

 

Figur 6.2: Ett sätt att använda en magnetoresistiv givare för positionsmätning. 
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Mätningar har gjorts på Philips givare KMZ10A1, arrangerat enligt figur. 
Samtliga mätningar presenteras i Figur 6.3-5.  

 

 

Figur 6.3: Utsignal från KMZ10A1 arrangerad parallell mot magnetfält. 

 

 

Figur 6.4: Utsignal från KMZ10A1 arrangerad parallell mot magnetfält. 
Undersökning av �Flip�-egenskaper. 
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Figur 6.5: Utsignal från KMZ10A1 arrangerad parallell mot magnetfält. 
Sensorelement roterad kring sin x-axel. d=16mm. 

 
I Figur 6.3 visas typisk karakteristik för KMZ10A1 för olika avstånd från 
magnetens centrumlinje. Det finns tre nollgenomgångar varav den mittersta är 
den som är av störst intresse, då det är där det magnetiska fältets y-komponent, 
By, byter tecken (jämför med Figur 4.5). Vad som inte syns i figuren, men som 
bör påpekas, är att utsignalen konvergerar mot noll då |x| → ∞. 

De två yttre nollgenomgångarna beror på att sensorn tvingas att ändra sin 
magnetisering. Magnetiseringen bestäms till största delen av x-komponentens 
riktning. Om man jämför Figur 4.4 och Figur 6.3 kan man se att 
nollgenomgångarna sker då Bx är ungefär lika med noll. 

Om man ökar avståndet mellan magnet och sensor, kommer Bx att bli så liten 
att sensorn inte ändrar magnetisering. Se Figur 6.4. Man ser att när sensorn 
befinner sig på ett avstånd på drygt 30 mm, kan man inte vara säker på att 
sensorn kommer att ändra magnetisering. Man kan då inte vara säker på att få 
tre nollgenomgångar. 

Det går inte att på ett enkelt sätt visa när sensorn inte ändrar magnetisering. 
Man kan dock dra vissa slutsatser genom experiment. För att få ett användbart 
mått på hur nära magneten det avkännande elementet måste vara, så har jag valt 
att använda Bx0 vid det gränssättande avståndet, dvs. magnetfältets flödestäthet 
i x-led i punkten x = 0. Det kan kanske kännas lite underligt att välja detta 
värde för att kunna bestämma om sensorn kommer att ändra magnetisering 
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eller inte. Experiment har gjorts på magnet nr 2 och 3. Båda mätningarna visar 
att när Bx0 är mindre än 2,0 mT, så vet man inte säkert att metoden ska fungera. 

En sak som bör noteras är att sensortillverkaren rekommenderar att 
magnetiseringen ska återställas efter det att sensorn lämnat det arbetsområde 
den är specificerad för. Detta innebär att sensorn skall utsättas för en magnetisk 
flödestäthet på knappt 4 mT i magnetiseringsriktningen. För mer detaljerad 
information se Bilaga B. Med den metod som jag nu valt att använda så 
kommer sensorn att vara i sitt arbetsområde då den befinner sig mellan 
magnetens ändpunkter. Sensorn kan alternativt vara i sitt arbetsområde då 
sensorelementet befinner sig på ett bestämt avstånd utanför magnetens 
ändpunkt och för ökande x. Dock så måste den interna 
magnetiseringsriktningen vara motriktad i de två fallen. Det existerar alltså ett 
band på vardera sidan av magnetens ändpunkter där sensorn inte kommer att 
befinna sig i sitt arbetsområde, om inte något stabiliserande fält används. Det är 
givetvis här som sensorn �flippar�.  

Experiment visar att metoden fungerar så länge Bx0 är större än 2 mT. Om man 
däremot ska tolka tillverkarens datablad, så behöver Bx0 vara större än 4 mT för 
att metoden ska fungera. De experiment som utförts har varit statiska, 
sensorelementet har förflyttats till en viss punkt, och efter det har utsignalen 
avlästs. Om dynamiska mätningar utförs, så kan det hända att Bx0 måste vara 
något större än 2 mT. Detta beror på att magnetiseringen inte kan byta riktning 
momentant, utan ändringen sker under en viss tid. 

När man använder sig av magnetoresistiva givare, ser man vanligtvis till att 
magnetiseringen inte ändras. I detta angreppssätt är så inte fallet. Nu utnyttjar 
man istället att magnetiseringen ändras. Detta medför att man får tre 
nollgenomgångar istället för en. För att kunna mäta en hastighet med denna 
metod, måste de mittersta nollgenomgångarna detekteras för två sensorer på ett 
bestämt avstånd från varandra. Tiden mellan detektionerna måste mätas. På 
något sätt måste instrumentet få veta när det börjar bli dags att starta 
mätningen. Ett sätt är att detektera den första nollgenomgången, och låta detta 
betyda att vid nästa nollgenomgång ska mätningen börja. Den sista 
nollgenomgången kan också detekteras. Om instrumentet detekterar alla tre 
nollgenomgångar är detta en kvittens på att mätningen är korrekt. Detta 
angreppssätt förutsätter att cylindern har en viss slaglängd. Slaglängden måste 
vara större än avståndet mellan fältet Bx nollställen. Slaglängden hos cylindern 
måste t.ex. vara större än 50 mm, när det avkännande elementet sitter på ett 
avstånd av 30 mm från magneten, se Figur 6.4. Att detektera den sista 
nollgenomgången är frivilligt, men det ger en bra kvittens på mätningen. 

I Figur 6.5 visas hur utsignalen från sensorn påverkas då sensorn roteras med 
en vinkel α runt x-axeln. Man kan förvänta sig att utsignalen ska avta med en 
faktor cos(α) i en omgivning kring x = 0. Detta innebär att derivatan i punkten 
x = 0 också bör avta med en faktor cos(α). M.h.a Figur 6.5 kan detta visas. För 
att få ett användbart värde, bestämmer vi att | α | måste vara mindre än 60 
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grader, vilket motsvarar en halvering av utsignalen. Om | α | är större än 60 
grader avtar utsignalens derivata alltför snabbt mot noll. Helst bör α vara nära 
noll för bästa resultat. 

I datablad finns ingen hysteres angiven. Jag har heller inte kunnat påvisa någon 
i en omgivning kring x = 0. I området där sensorn �flippar� kan däremot kraftig 
hysteres föreligga. 

Det är svårt att bedöma är hur mycket elektroniken bidrar till ett felaktigt 
mätvärde. För detta måste beräkningar och simuleringar på hela kretsen 
genomföras. Generellt sett behövs för samtliga metoder en 
instrumentförstärkare eller komparator, samt en krets som tar hand om 
mätsignalen, exempelvis en digital ingång hos en PIC-processor. För att göra 
en överslagsberäkning på hur mycket elektroniken påverkar mätningens 
noggrannhet, antar vi att elektroniken har en upplösning på 1mV. 

Ekvation (6.1) och (6.2) ger 
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SREL(Bx0) beskriver hur sensorns känslighet beror av magnetfältets storlek längs 
x-axeln. Det värde som anges för S i datablad gäller under förutsättning att Bx0 
= 0,625 mT. Detta innebär alltså att SREL(0,625) = 1. I Bilaga B, Fig.5, beskrivs 
detta lite närmare. Kurvpassning med hjälp av Microsoft® Excel ger 
ekvationen 

 622,0
00 881,0)( −⋅= xxREL BBS  (6.4) 

Man kan nu fastställa gränsvärden på hur liten kMAGNET får vara. Krav 4 och 
Krav 6 medför att ∆x måste vara mindre än 0,5 mm. Önskemålet är att ∆x är 
mindre än 0,125 mm. 

Om kraven ska vara uppfyllda måste följande gälla: 
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Om önskemålen ska vara uppfyllda måste följande gälla: 
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6.4. GMR-givare 

Eftersom inga experiment kunnat genomföras har jag valt att beräkna typisk 
karakteristik för en ideell GMR-givare från NVE, se Figur 6.6. Beräkningar har 
gjorts med ekvationen 

 SUPPLYMAXyOUT USBBU ⋅⋅= ),min(  (6.7) 

Givare AA004-02 har en känslighet på 11 (mV/V)/mT. Givaren mättar vid 
ungefär 4 mT och matningsspänningen antas vara 5 V. Det bör tilläggas att det 
finns givare med en känslighet upp till 36 (mV/V)/mT. Se Bilaga C för mer 
detaljerad information. Mätdata, dvs By, har tagits från magnet nummer 3. 

 
Figur 6.6: Ideell karakteristik för GMR-givare från NVE. 

 
Vid användning av denna metod kan det vara svårt att indikera 
nollgenomgången. Ett sätt som kanske skulle kunna fungera är att derivera 
utsignalen, varefter transienten som uppstår detekteras. Ett annat sätt kan vara 
att detektera två punkter på vardera sidan om x = 0. Det är detta sätt jag valt att 
utvärdera nedan.  

Ett offsetfel försämrar inte mätningen. Den punkt man söker kommer att ligga 
mitt emellan de två detekterade punkterna. Om de båda sensorerna har olika 
offsetfel spelar det alltså ingen roll. Enda risken med ett offsetfel är att ingen 
punkt detekteras. Detta kan hända om komparatorns referensnivå är lägre än 
utsignalen.  
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Hysteres ställer däremot krav på kMAGNET. Om kMAGNET är för liten kan inte 
noggrannhetskraven garanteras. 

Ekvation (6.1) ger 
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Detta ger nu tillsammans med ekvation (6.2)  
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Med givare AA002-02 så är BMAX = 1,1 mT. Maximala hysteresen, h, anges i 
datablad till 4 % vid unipolära operationer. Detta värde förutsätter att 
magnetfältet inte byter polaritet. Eftersom magnetfältet byter polaritet så 
kommer hysteresen att vara större än detta värde. Hur mycket den kommer att 
ändras är svårt att säga. Jag har valt att sätta hysteresen till 6 %. 

Även för denna givare måste man ta hänsyn till hur elektroniken påverkar 
noggrannheten. För att göra en överslagsberäkning så gör jag samma antagande 
som för MR-givaren. Antag att elektroniken har en upplösning på 1mV.  

En viss modifiering av (6.3) ger 
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Modifieringen består i att SREL tagits bort, ty Bx påverkar inte utsignalen så som 
den påverkar en MR givare. 

Man kan nu räkna ut det totala felet. Ekvation (6.9) och (6.10) ger 
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Detta kan skrivas 

 
SUPPLYTOT

ELEKTRONIKSUPPLYMAX
MAGNET USx

yUShBk
⋅⋅∆

∆+⋅⋅⋅=  (6.12) 

 
Om kraven ska uppfyllas för GMR-givare AA002-02 måste det gälla att 

 =
⋅⋅

+⋅⋅⋅≥
5365,0

153606,01,1
MAGNETk  0,14  [mT/mm] 

 
Om önskemålen ska uppfyllas gäller 
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 =
⋅⋅

+⋅⋅⋅≥
536125,0

153606,01,1
MAGNETk  0,57  [mT/mm] 

6.5. Tolkning av krav för kMAGNET och Bx0 

För både MR- och GMR-givaren har det i detta kapitel ställts krav på kMAGNET 
och Bx0. Båda dessa parametrar återfinns i Tabell 4.3. Jag tänker här jämföra 
MR- och GMR-givaren med data från magnet nummer 3. Detta stycke skall 
endast ses som ett exempel på hur man knyter samman kraven med Tabell 4.3. 

6.5.1. MR-givare 
Kraven på en MR-givare är enligt ekvation (6.4) och (6.5) 

 ≥⋅⋅ − 622,0
0881,0 xMAGNET Bk 0,030 

I Tabell 4.3 kan man vid ett avstånd d = 33 mm beräkna att 

 030,0108,003,2881,019,0 622,0 ≥=⋅⋅ −  

Kraven uppfylls alltså på ett avstånd av 33 mm, med avseende på parametrarna 
kMAGNET och Bx0. Ett avstånd längre än 33 mm är möjligt, men för detta finns 
inga mätdata. 

Om önskemålen skall uppfyllas måste avståndet vara mindre än 30 mm vilket 
beror på att 

 120,0130,065,2881,027,0 622,0 ≥=⋅⋅ −  

6.5.2. GMR-givare 
Kraven på en GMR-givare är enligt ekvation (6.12) 

 ≥MAGNETk 0,14 

I Tabell 4.3 kan man direkt avläsa att detta är uppfyllt för alla avstånd upp till 
33 mm. 

Om önskemålen skall uppfyllas måste avståndet vara mindre än 24 mm vilket 
beror på att 

 57,064,0 ≥=MAGNETk  
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6.6. Fysiska begränsningar för en givare 

En viktig aspekt som hittills inte berörts är hur givarens fysiska egenskaper 
kommer att påverka hastighetsmätningen. Det avkännande elementets placering 
på chipet, samt dess känslighetsriktning, kommer att inverka på metodens 
noggrannhet. 

I de flesta datablad finns yttermått för givaren angivna. Var det avkännande 
elementet är placerat på chipet anges ofta, men med vilken noggrannhet är 
oklart. Yttermått anges med ett par tiondels millimeters noggrannhet. En 
sensorkropp skall tillverkas innehållande två givare, vilka skall placeras på ett 
bestämt inbördes avstånd. Förhoppningsvis bör man kunna konstruera 
sensorkroppen så att avståndet mellan givarnas avkännande element, får en 
noggrannhet sådan att ∆x = ± 0,1 mm (se Figur 6.7). 

Om ∆x < 0,1 mm så kan man troligtvis bortse från detta fel. Om detta inte är 
möjligt kan felet kalibreras bort. Detta innebär att varje sensorkropp måste 
mätas upp för att fastställa det verkliga avståndet mellan givarna. Instrumentet 
som sköter hastighetsmätningen måste sedan kalibreras för varje ny 
sensorkropp som används. 

Hur en givares känslighet är riktad är mycket ovisst. En viss avvikelse (δ i 
Figur 6.7) från angiven känslighetsriktning existerar; frågan är hur stor 
avvikelsen är. I de datablad jag studerat, har jag inte påträffat information om 
detta. Detta är något som måste undersökas för att klargöra huruvida metoden 
kommer att fungera. 

Ett möjligt tillvägagångssätt är att tillverkaren innehar uppgifter om hur stor 
avvikelsen δ är och kan tänka sig att lämna ut denna information. Enbart δ 
räcker inte för att utvärdera hur mätnoggrannheten påverkas. Information om 
magnetens magnetfält måste även tas med i beräkningen. Målet är att finna den 
punkt där magnetfältet är vinkelrätt mot känslighetsriktningen. Detta görs 
genom att beräkna 

 δ=








x

y

B
B

tan  (6.13) 

 
Värden på By och Bx skulle kunna tas från de magnetmätningar som gjorts. Ett 
problem är dock att mätningarna inte är tillräckligt noggranna för att användas 
till detta. Mätprobens känslighetsriktning går inte att justera utan istället måste 
magneten vridas 90 grader. Vid detta förfarande bidrar allt för många felkällor 
till att önskad noggrannhet inte kan vidbehållas.  

Ett alternativt tillvägagångssätt är att använda exempelvis FEMLAB® för att ta 
fram värden på By och Bx. 
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Figur 6.7: Fysiska begränsningar för en givare 

Om inte tillverkaren tillhandahåller uppgifter om hur stor vinkel-avvikelsen δ 
är, måste ett antal givare undersökas för att ta reda på hur stort fel som kan 
uppstå på grund av denna avvikelse. Detta kan bli en ganska tidsödande 
uppgift. För att ta hänsyn till statistiska variationer måste ungefär ett tiotal olika 
givare undersökas. Dessutom måste ett antal olika magneter användas eftersom 
felet påverkas av hur magnetens magnetfält fördelar sig. 
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6.7. Sammanfattning och slutsatser 

Tre magnetfältsavkännande givare har i detta kapitel utvärderats. Dessa är 
Halleffekt-, MR- och GMR-givare. 

Givare som bygger på MR- eller GMR-teknik har en utsignal som är ungefär 
tusen gånger större än Hallelementets utsignal. Av prestandaskäl är det bra om 
man slipper förstärka en signal tusen gånger, vilket utgör ett starkt argument 
för att välja MR eller GMR framför Halleffekten. 

En nackdel med en MR-givare är att känsligheten påverkas av den magnetiska 
flödestätheten som är riktad vinkelrätt mot givarens känslighetsriktning.  

En nackdel med en GMR-givare är att hysteresen är mycket stor. 

För en MR-givare finns två saker som påverkar givarens prestanda: 
• Noggrannheten påverkas av de två parametrarna kMAGNET och Bx0, vilka 

återfinns i Tabell 4.3. Kraven framgår av ekvation (6.4) och (6.5). 
• Bx0 måste vara större än 2,0 mT för att magnetiseringen ska vara stabil. 
 

För en GMR-givare påverkas prestandan endast av Bx0. Kravet framgår av 
ekvation (6.12). 

Om man jämför MR- och GMR-givare är det MR-givaren som uppfyller 
prestandakraven bäst. 

För samtliga givare måste en utredning av de fysikaliska begränsningarna 
göras. Det avkännande elementets placering på chipet, samt dess 
känslighetsriktning måste undersökas. P.g.a. bristande information från 
tillverkare har inte denna utredning kunnat göras, vilket medför att metoden ej 
kunnat verifieras fullt ut.  
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7. Inför framtiden 

Att mäta en hastighet hos kolvrörelsen på en pneumatisk cylinder har visat sig 
vara svårare än vad man kunde ana från början. De metoder som skulle kunna 
användas är många. Det är dock få som är tillämpbara i praktiken. Ett problem 
kan vara att önskad noggrannhet inte kan uppnås. Det största problemet är dock 
svårigheten att samtidigt uppfylla krav på fältmässighet och ett acceptabelt pris. 

Bosch Rexroth har idag magneter monterade på kolven. Olika typer av 
magnetfältsavkännande givare används för ändlägesavkänning, samt vid 
hastighetsmätning. Forskning pågår inom området, och det kanske uppkommer 
nya tekniker inom en snar framtid. Redan idag finns bättre givare på 
marknaden än den som används till nuvarande hastighetsmätare. Min 
rekommendation är att följa utvecklingen. Då det är möjligt att erhålla 
betydande förbättringar med avseende på prestanda, kan man eventuellt 
uppdatera själva sensorenheten.  

Alternativa sätt att mäta hastigheter i framtiden kan vara att använda någon 
form av optisk pulsgivare. En skala kan monteras eller etsas in på kolven, 
medan sensorenheten placeras på cylindern. Sensorenheten kommer troligtvis 
att bestå av en liten laserkälla tillsammans med en fotodiod. Denna kan 
troligtvis placeras temporärt på cylindern då mätning skall göras. Skalan 
däremot, bör kanske monteras eller etsas dit i samband med tillverkning.  
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