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Sammanfattning  
Detta examensarbete har utförts vid Saab Dynamics AB (SBD) i Karlskoga med syftet att studera 
gamla konstruktioner av set-back-generatorer. En set-back-generator (SBG) ska ge momentan energi 
vid utskjutning av en projektil genom att en magnet rör sig genom en spole. SBG har funnits länge 
men har bedömts ge för lite energi för att kunna driva elektronik. Men nya typer av magneter har 
potential att öka energiutbytet väsentligt.  
SBD har ett antal äldre SBG:er och arbetet har varit att utifrån dessa undersöka om det går att 
utvinna mer energi genom ett utbyte av magnet. Andra parametrar som är viktiga för en SBG:s 
funktion har också studerats och testats i olika konfigurationer i hopp om ytterligare förbättringar. 
Förväntade resultat har sedan analyserats och jämförts med mätresultat. Med detta som grund har 
rekommendationer vid en ny konstruktion av SBG levererats. 
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Abstract 
 
This bachelor thesis has been performed at Saab Dynamics AB (SBD) in Karlskoga, with the purpose 
to examine old designs of set-back-generators. A set-back-generator (SBG) shall provide 
instantaneous energy during firing of a projectile by a magnet moving through a coil. Previous 
designs of SBG:s is not providing enough energy to power electronics. New types of magnets have 
the potential to increase the energy yield significantly. 
SBD has a number of older SBG's and the work is based on these to examine the possibility to extract 
more energy by exchanging magnet. Other important parameters for an SBG's function has also been 
studied and tested in different configurations in the hope of further improvements. Expected results 
has then been analyzed and compared with the measurement results. On this basis suggestions and 
recommendations on a new SBG design has been delivered.  
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1. Inledning 

1.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utreda om modernare magneter, så som neodymium-järn-
magneter, kan öka energiutvinningen i en set-back-generator (SBG). Under arbetets gång skall 
dimensionering av generatorn studeras för att undersöka möjligheten till magnetbyte. Vid studiens 
slut skall ett förslag på lämplig dimensionering och utformning av en SBG med ny magnet 
presenteras för Saab Dynamics i Karlskoga (SBD). 

1.2 Bakgrund till examensarbetet  
Vid utskjutning av en projektil krävs mycket energi för att den skall sättas i rörelse. Att kunna ta 
tillvara på delar av energin för att driva elektronik i projektilen är mycket önskvärt. Från produktion 
av en projektil till användning kan det gå lång tid och i dagens system används ofta batterier. 
Batterier har en begränsad hållbarhet och påverkas av den miljö de befinner sig i. Om det skulle vara 
möjligt att använda en gammal konstruktion, som till exempel en SBG, skulle man kunna ta tillvara på 
energin vid utskjutningen. Detta utan att ta allt för mycket fysisk plats. Dessutom skulle batteriets 
livslängd samt miljö inte längre vara avgörande parametrar. 

I konstruktionen av SBG:n finns sedan tidigare svaga magneter. I dagsläget erbjuds bättre material 
och magneter vilket skapar förhoppningar om ett större energiutbyte från magneten. Om det är 
möjligt med ett större energiutbyte kan en SBG ses som en framtida kandidat vid konstruktion och 
design av projektiler. 
 

 
B1.1 – 5 olika SBG:er 

1.3 Metod 
Arbetet kommer att delas in i tre faser: instudering, mätning och analys. 

Under instuderingsfasen skall SBG:n studeras. Delars utformning och dimensioner skall betraktas för 
att kunna dra slutsatser om nyckelfunktioner hos SBG:n som kan spela en stor roll för teoretiska och 
praktiska resultat. 

Under mätfasen kommer gamla och modifierade SBG:er att mätas upp i en fallmaskin. Tanken är att 
försöka återskapa en situation som går att jämställas med utskjutningen av en projektil. 

Efter mätningarna följer analysfasen. Resultatet från mätningarna kommer att analyseras och 
förhoppningen är att, med mätningarna och instuderingsfasen som underlag, kunna föreslå en 
konstruktion av en SBG som möter de krav som SBD ställer. 

Under samtliga beräkningar har en så stor noggrannhet som möjligt använts. Ingenjörsmässiga 
avrundningar och antaganden har förekommit under arbetets gång. 
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1.4 Avgränsningar 
Då det fysiska utrymmet i en projektil är begränsat och delar är tätt placerade innebär det vissa 
begränsningar på konstruktionen. De SBG:er som arbetet utgått från under dessa tester är 19 mm i 
diameter och 9 mm höga. Den fysiska storleken vid tillämpning av SBG får inte öka på höjden, 
däremot får den öka upp till 24 mm i diameter. Detta gäller då en SBG som är färdigkonstruerad 
inklusive energilagringsenheten. 

Den magnetiska fältstyrkan hos magneten får inte störa dess omgivning. Detta för att det i 
konstruktionsfasen av en projektil skall vara så få begränsningar hos olika byggenheter som möjligt. 

1.5 Mål med examensarbetet 
Målet med examensarbetet vid SBD är att efter mätningar och analyser föreslå en lämplig 
konstruktion av en ny SBG med större energiutbyte. 

1.6 Frågeställningar 
De frågeställningar arbetet och testerna har grundats på är följande: 

1. Hur påverkas den inducerade strömmen av antalet lindningsvarv? 
2. Hur påverkar magnetens storlek den inducerade spänningen? 
3. Går det att utvinna mer energi ur starkare magneter jämfört med den befintliga magneten? 
4. Påverkar hastigheten den mängd spänning som induceras i spolen? 
5. Kan någon form av optimum utläsas? 
6. Av vilket material är huset konstruerat? 
7. Hur påverkas SBG:ns omgivning (magnetiskt) med tanke på husets material och ny 

magnet(neodymium)? 
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2. Teori 
Detta avsnitt beskriver vad en SBG är, hur den fungerar och även dess beståndsdelar. Avsnittet 
avslutas med generell teori som har tillämpats under arbetets gång. 

2.1 Vad är en Set-back-generator och hur fungerar den? 
En SBG skulle på svenska gå under namnet stötgenerator. Syftet med en SBG är att den skall ha 
möjlighet att ersätta ett batteri i en projektil. Grundkonceptet är att utnyttja den stora mängd energi 
som finns vid utskjutningen av en projektil och ta tillvara, lagra och sedan utnyttja den för att försörja 
elektroniken i projektilen. I SBG-fallet skall accelerationen hos projektilen få en liten stav, bestående 
av en magnet och två magnetiskt ledande metallskivor, att röra sig igenom en spole. Då magneten 
rör sig genom spolen induceras en ström i spolen och det ger upphov till en spänning.  
Spänningen leds sedan via en likriktardiod till en eller ett antal kondensatorer. Dessa fungerar sedan 
som en lagringsenhet för energi, utvunnen i samband med utskjutningen. De är sedan klara att 
försörja projektilens inre komponenter. 
 

 
B2.1 – SBG med spole nr. 1 

 

2.2 Beståndsdelar 
En SBG har flera olika beståndsdelar. Vid en första anblick kan tre större delar urskiljas; huset, staven 
och energilagringsenheten. Inuti huset ligger spolen gömd.  

2.2.1 Huset 
De tre delar av en SBG som är avgörande för dess funktion är spolen, staven och 
energilagringsenheten. Dock är det inte bara att dimensionera dessa fritt. SBG:ns omgivning i en 
projektil är väldigt kritisk mot störningar och det finns inte obegränsat med plats i projektilen. Detta 
ställer krav på att magneten inte får påverka omgivningen i allt för stor utsträckning, oavsett styrka. 
För att förhindra detta kapslas spolen in i ett ”hus” som består av en kopp och ett lock som sluter 
koppen. Fördelen med att spolen ligger inuti en kärna på detta vis är att magnetfält kring spolen leds 
in i kärnan och hindras från att lämna SBG:n. Genom huset finns en öppning där staven rör sig. 
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B2.2 – Huset till en SBG 
 
När SBG:n konstruerats är syftet att åstadkomma ett polskifte. För att erhålla detta har man låtit 
huset till spolen utgöra en magnetisk krets. Då magneten vilar i ursprungsläget är den magnetiska 
kretsen sluten, se bild B2.3. När den sedan sätts i rörelse kommer den magnetiska kretsen att brytas. 
Vid denna händelse påverkar det spolen och en ström induceras i den elektriska kretsen. Då spole 
och magnet befinner sig inom huset och locket kommer det mesta av det magnetiska flödet som 
magneten ger ifrån sig att fångas upp. Magnetfältet kommer på så sätt inte att störa omgivningen. 
Detta sker dock bara om magnetens magnetfält inte mättar huset. Om huset uppnår mättning 
kommer magnetfältet från magneten att försvagas och omgivningen kommer att störas av det 
läckande magnetfält som huset i det fallet avger, detta med anledning av hysteres. Det är därför 
viktigt att alla delar i den magnetiska kretsen har god marginal till mättnadsgraden för respektive 
material. 

 
B2.3 – Principen för en SBG 
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2.2.1.1 SEM-analys 
Då det sedan tidigare inte finns någon dokumentation på de SBG:er som studerats för att genomföra 
testerna krävdes en materialanalys för att se vilket material huset var tillverkat i. Genom att placera 
huset i ett svepelektronmikroskop (SEM) och sedan i det göra en materialanalys lyckades husets 
material bestämmas. Resultatet från SEM-analysen presenteras i resultatdelen av rapporten. 

2.2.2 Spolen 
Spolen är lindad på en bobin av icke magnetiskt material, se bild B2.4. På bobinen sitter två stift, där 
spoltråden är fastlödd, som sedan ansluts till energilagringsenheten. Resistansen i tråden spelar en 
viktig roll i hur mycket energi som är möjligt att utvinna från en SBG. Därför har ett antal spolar 
handlindats för att erhålla varierad samt minskad resistans och genom detta möjliggöra ett större 
energiutbyte. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

B2.4 – Originalbobin 

2.2.2.1 Olika lindningsvarv 
För att undersöka hur spolens varvtal påverkar energin har ett antal spolar handlindats med olika 
konfigurationer på lindningsvarv. Nedan följer en tabell som visar spolens nummer, antal 
lindningsvarv samt koppartrådens dimension. 
 

 Spole nr. Antal lindningsvarv Tråddiameter 
 1 106 0,355 mm 
 2 375 0,20 mm 
 3 637 0,15 mm 
 4 2519 0,07 mm 
 5 230 0,25 mm 

T2.1 – De olika spolarna som används 
 
 

 
B2.5 – De olika SBG:erna som har använts 
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2.2.3 Staven 

2.2.3.1 Design 
Inuti huset och spolen finns det en liten stav. Den består av en magnet och två metallskivor som är 
magnetiskt ledande. Dessa metallskivor är i sin tur utrustade med olika säkerhetsanordningar, detta 
för att se till att magneten rör sig vid rätt tillfälle under utskjutningen. 
I ena änden sitter ett metallstift fastlött mitt i metallskivan, se bild B2.6. 
Stiftets funktion är att hålla staven fixerad i rätt position fram till 
utskjutning. Då en projektil skjuts ut kommer stiftet att penetrera en 
tunn aluminiumplåt som ger vika för stavens massa, eftersom staven 
vid utskjutning utsätts för tiotusentals g och kraften som stiftet utsätter 
aluminiumplåten för då ökar1. 
 
I andra änden av staven finns metallskiva nummer två. Mitt i denna 
finns ett borrat hål som är gängat och anpassat för en liten skruv som är 
en halv millimeter i diameter. Denna skruv håller en mässingsplåt på 
plats, som är aningen större än hålet i huset, se bild B2.7. När staven 
sedan passerar i huset så kommer plåten att falla in i en skåra och ser 
på så vis till att magneten inte kan röra sig tillbaka till sitt ursprungsläge. 
 
Mellan dessa två metallskivor placeras magneten och det är den 
magnetiska kraften i magneten som håller ihop staven. Syftet med att 
konstruera staven på detta vis är att under stavens väg från ett läge till 
ett annat erhålla ett polskifte. Detta betyder att man ändrar 
magnetfältets riktning i huset, likaväl som strömmen induceras i spolen. 
Det är i det skedet som rörelseenergin och den magnetiska energin i 
magneten omvandlas till elektrisk energi i spolens koppartråd.  
Alla delar i staven är väl anpassade till husets dimensioner. Med exakta 
måttanpassningar sluter och bryter olika delar av staven den 
magnetiska kretsen som huset utgör. 

2.2.3.2 Befintlig magnet 
I befintlig SBG sitter magnet av okänt material. Med dessa har energiutbytet inte varit 
tillfredsställande för att driva elektronik i en projektil. Även om materialet inte är känt har det ingen 
större betydelse i denna undersökning eftersom vikten ligger i att utvinna mer energi med ny magnet 
och eventuellt andra ändringar i SBG:ns konstruktion. 

2.2.3.3 Ny magnet – Neodymium 
Neodymiummagneten är en av de starkaste permanentmagneter som finns att tillgå. Huvudsakligen 
består den av neodymium, järn och bor som tillverkas genom sintring. Det innebär att materialen 
värms upp och sammanfogas för att sedan pressas ihop till sin slutgiltiga form. Eftersom magneterna 
är sköra och känsliga för korrosion beläggs de med en skyddande yta, vanligtvis bestående av nickel. 
Magneten som testas i denna undersökning är diskformade och av typen N45, vilket är en 
specificering av magnetens prestanda, där siffrorna betecknar maximal energiprodukt. 
Energiprodukten är alltså den energi som finns lagrad i magneten. Diametern på magneten som 
används är 6 mm och magneten är 3 mm tjock. Flödestätheten för denna är 1.32 - 1.37 T2. 

                                                 
1 Mats Runemård, Diskussion, Saab Dynamics, 2013-05-07 
2 Data sheet article S-06-03-N, http://www.supermagnete.de/eng/data_sheet_S-06-03-N.pdf,  
hämtat 2013-04-30 

B2.6 - Staven  

B2.7 - Staven 
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2.2.4 Energilagringsenheten 
Eftersom en puls till en SBG är väldigt begränsad, både i amplitud samt i tid, är det viktigt att de 
komponenter som används för att lagra energin är så driftsnåla som möjligt. 
För att kondensatorn, som fungerar som lagringsmedium för energin, inte skall laddas ur placeras en 
likriktare mellan spolen och kondensatorn. Energilagringsenheten kan bestå av flera kondensatorer 
som är serie- och/eller parallellkopplade. 
 

 
B2.8 – Energilagringsenhet vid falltest, här med likriktardiod 1N5617 och 6,7 F 

2.2.4.1 Kondensatorn 
En viktig egenskap hos kondensatorn i energilagringsenheten är att den skall kunna laddas från noll 
till fulladdat på en väldigt kort tid. Dessutom skall kondensatorn klara temperaturskillnader och ha 
lång livslängd. Det är också viktigt att ha en låg ESR för att inte påverka övriga kretsen i allt för stor 
utsträckning. För att klara flertalet av dessa krav valdes två olika typer av kondensatorer ut för att 
testas. Den ena typen är en fast aluminiumkondensator med torr elektrolyt och organisk halvledare. 
Detta är en kondensator som är konstruerad för höga frekvenser3. Den andra typen som valdes var 
en fast tantalkondensator, torr elektrolyt, som klarar höga frekvenser och har låga läckströmmar4. 
 

 
B2.9 – Några av de olika kondensatorer som användes 

                                                 
3 Sanyo, http://www.farnell.com/datasheets/60276.pdf, hämtat 2013-05-06 
4 Bofors standard, X15-6, utgåva 9, 1992 
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2.2.4.2 Likriktaren 
För att utvinna så mycket energi som möjligt ur utskjutningen skulle det ideala vara att placera 
kondensatorn direkt kopplad till spolen. Nackdelen med detta skulle vara att så fort strömmen i 
spolen, uppkommen enligt Lenz lag, slutar att flyta skulle kondensatorn laddas ur via spolen. Detta 
medför i så fall att ingen energi skulle finnas lagrad. Lösningen är att placera en likriktare mellan 
spole och kondensator. Likriktaren hindrar då strömmarna att flyta tillbaka genom spolen. Med andra 
ord önskas en likriktare med låg tröskelspänning och med kort switch-tid för minimal inverkan. 

I denna applikation valdes en schottkydiod som går under beteckning 1N5617. Komponenttypen 
uppfanns av den tyska fysikern Walter Schottky och har både låg tröskelspänning och kort switch-tid. 
Även likriktaren 1N5711 utvärderades, men då dess egenskaper ansågs vara sämre jämfört med 
1N5617, så beslutades att 1N5617 var mer lämpad vid konstruktion och analys av SBG. 
Tröskelspänningen för 1N5617 är 0,8 V vid 3 A och switch-tiden är 150 ns vid 500 mA5. 

2.3 Fallmaskinen 

2.3.1 Hur fungerar ett falltest? 
För att testa och utvärdera SBG:n har en fallmaskin använts för att försöka 
skapa en situation som liknar en verklig utskjutning av en projektil. 
Fallmaskinen är konstruerad på sådant sätt att en tyngd släpps genom ett 
rör för att sedan kollidera med en plugg som placerats vilande ovanpå 
generatorn. Pluggen används för att fördela ut kraften från tyngden och 
undvika att tyngden träffar generatorhuset, vilket skulle skada både magnet 
och generator.  

När tyngden träffar pluggen sätts generatorns magnet i rörelse genom 
spolen. För att minimera inverkan från studs efter kollision omsluts 
generator och plugg med en ”sarg”, avlastningskrans, som gör att tyngden 
bara träffar pluggen en gång. Spänningen som induceras i spolen leds vidare 
från SBG:n till mätutrustning med hjälp av en egenkonstruerad kontakt. 
Magnetens hastighet och transporttid kan beräknas med hjälp av rörelse- 
och lägesenergin samt att en förlustfri fullständigt elastisk kollision antas.  
 

 Hastighet på fallande vikt vid påverkan av kollision 
 Hastighet på fallande vikt direkt efter kollision 

 Massa på fallande vikt 
 Kombinerad massa på generator och plugg 

  Hastighet på kombinerad massa efter kollision (magnetens hastighet) 
 

= +    (F2.1) 
 

= +  (F2.2)   

(F2.2) insatt i (F2.1) ger: 
 

= + = 

+ + = 

+ + (F2.3)

                                                 
5 Bofors standard, X17-9302, utgåva 3, 1990 

B2.10 - 
Fallmaskinen 
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+ = 2  

+ = 2  

1 + = 2  
 

=  (F2.4)

Lägesenergin för den fallande vikten beräknas med: 
 

=  (F2.5), ä ä ö ä å
ä  

 

= 2  

=  
 
Magnetens hastighet genom spolen kan därmed beräknas för given höjd och massa enligt6: 
 

= (F2.6) 

 
Transporttiden för magneten påverkar den inducerade spänningen och beräknas enligt:  
 

=  (F2.7)

ttran – magnetens transporttid mellan olika lägen i huset 
s – den sträcka magneten färdas genom i huset 

2.3.2 Syftet med falltestet 
Syftet med falltest var att studera olika konfigurationer på SBG där en befintlig konstruktion fanns att 
utgå ifrån. Denna konstruktion testades i sin ursprungliga form för att få en uppfattning av vad som 
kunde förväntas vid utbyte av magneten. Moduleringar som gjordes var spolens varvtal samt ett 
utbyte av magnet. Spolens varvtal kontra last och spänning utvärderades och jämfördes med 
befintlig konstruktion för att urskilja skillnader i energiutbyte. 
 
 

 
B2.11 – Avlastningskrans, generatorställ, plugg samt anslutningskontakt 

                                                 
6 Improved setback generator – final report(AD917176), Sullivan, Suminsby, Ziemba, 1973 
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2.4 Induktion och magnetism 

2.4.1 Faradays induktionslag 
När magneten rör sig genom spolen sker en flödesförändring i spolen och en spänning induceras då i 
spolens lindningar. Sambanden för inducerad spänning i en spole beskrivs i Faradays induktionslag 
enligt ekvation7:  
 

 (F2.8) 
 

N – Spolens varvtal 
e – Inducerad spänning i spolen  
Amag – Magnetens area 

 – Förändringen av det magnetiska flödet 

 – Förändringen i flödestäthet 
 
Den magnetiska energin som kan överföras från magneten ges av dess area, Amag, och flödestäthet, B. 
Den överförda energin transformeras då till elektrisk energi och förekommer i form av spänning. 
Spänningsnivån som uppnås beror alltså på antal lindningsvarv hos spolen samt hur snabbt det 
magnetiska flödet i spolen förändras.  

2.4.2 Lenz lag 
Lenz lag tillämpas för att bestämma polariteten på den inducerade spänningen. 
Den inducerade strömmen i spolen riktas så att den motverkar orsaken till dess uppkomst8, vilket 
beskrivs med minustecknet i induktionslagen. För SBG:n beror det på hur magnetens poler är riktade 
när den förs genom spolen. Dessa samband förutsätter dock att magneten har en konstant hastighet 
genom spolen och tar heller inte hänsyn till järnförluster och läckflöden i generatorhuset.  
Eftersom en spole inte är ideal spelar även resistansen i lindningarna en stor roll för energiutbytet då 
strömmen begränsas kraftigt av höga resistanser.  

2.4.3 Faradays bur 
Faradays bur är en princip som den brittiske fysikern Michael Faraday kom fram till. Den bygger på 
att om man placerar ett föremål i exempelvis en låda av elektriskt- och/eller magnetiskt ledande 
material kommer föremålet i buren inte vara möjlig att påverkas av magnetiska- och/eller elektriska 
fält från utsidan av lådan. Samma princip gäller även ut ur lådan. Exempel på detta är bilar vid 
blixtnedslag. Många tror att det är gummidäcken på bilen som skyddar innehållet i bilen från 
blixtnedslag, men i själva verket är det just det faktum att det är en sluten bur/låda som skyddar 
innehållet. Detta gäller dock bara om fältets våglängd är större än öppningarna som kan finnas i 
buren eller lådan. Om våglängden är mindre än öppningarna som finns i lådan/buren har 
buren/lådan ingen skärmande effekt9. 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Söderkvist, Sune (1997). Kretsteori: från  till . 2.uppl. sid 147. Tryckeriet Erik Larsson AB 
8 Söderkvist, Sune (1997). Kretsteori: från  till . 2.uppl. sid 149. Tryckeriet Erik Larsson AB 
9 Faradays bur, http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/faradays-bur, hämtat 2013-04-30 



Batterilös strömförsörjning av strömsnål granatelektronik 12 juni 2013 
 

Johan Eriksson  Sida 11 av 30 
Oscar Nilsson 

2.4.4 Tvärsnittsareor 
För att undersöka att husets mättnadsgrad inte uppnås, på grund av dess konstruktion, undersöks de 
tvärsnittsareor som befaras vara begränsande. För att beräkna om tvärsnittsarean påverkar huruvida 
huset uppnår mättningsgrad eller inte krävs det att man först analyserar magnetens egenskaper och 
beräknar flödet i den enligt: 
 

= =  (F2.9) 

 
Amag – Magnetens area 
Bneo – Neodymiummagnetens flödestäthet 

 – Magnetiska flödet från magneten 
 

Därefter beräknas tvärsnittsarean, för den del av huset som befaras vara begränsande, baklänges 
enligt formeln. Detta genom att räkna med att flödet är konstant för både magnetens area och 
tvärsnittsarean hos huset. Husets beräknade fältstyrka bör ha en god marginal till mättnadsgrad för 
att kunna garantera att mättnad inte uppnås. 

2.5 Ellära 

2.5.1 Uppladdning av kondensator 
För att ladda upp kondensatorn krävs en tillräckligt lång puls som låter kondensatorn nå sitt 
maximum. Tidskonstanten som är den tid det tar att nå 63,2 % av maximal uppladdning bestäms 
enligt10: 
 

=  (F2.10) 
 
ESR – Ekvivalent serieresistansen i kretsen(kondensatorn) given i ohm 
C – Kondensatorns kapacitans given i farad 
 – Tidskonstanten i sekunder 

 
Däremot betraktas kondensatorn som helt fulladdad först efter fem gånger 11. 

2.5.2 Resistans i koppartråd 
Resistansen är en viktig parameter vid konstruktion av en SBG. Om den blir för stor begränsar den 
spänningen för mycket och energiutvinningen minskar. För att teoretiskt bestämma vilken resistans 
de egenlindade spolarna bör ha användes följande formel12:  
 

=  (F2.11) 
 

R – Resistansen i tråden 
l – Längden på tråden 
A – Trådens tvärsnittsarea 

 – Ämnets resistivitet 

I formel F2.11 är trådens längd och tvärsnittsarea givna från den tillgängliga spoltråden. Spoltråden 
är lackad koppartråd för att kunna lindas på en bobin och har en konstant resistivitet på 1,75 * 10-8 

m13. 
                                                 
10 Söderkvist, Sune (1997). Kretsteori: från  till . 2.uppl. sid 138. Tryckeriet Erik Larsson AB 
11 Faktasidor, https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webroot/Z_STATIC/sv/pdf/fakta.pdf, sid. 29,  
hämtat 2013-04-30 
12 Resistans, http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/resistans, hämtat 2013-05-07 
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2.5.3 Spänningsfall över diod som beroende av dynamisk resistans 
En ideal diod kan återges som en likriktare i serie med ett idealt motstånd. Detta är dock inte 
verkligheten. För ideala motstånd gäller ohms lag och beroendet är då linjärt mellan spänning/ström 
och resistans. I verkligheten är förhållandet inte linjärt och kan variera från komponent till 
komponent14. Den generella formeln för att bestämma den dynamiska resistansen är följande15: 
 

=  (F2.12) 
 

rd – Dynamisk resistans 
dI – Skillnaden i ström 
dV – Skillnaden i spänning 
 
Den dynamiska resistansen för en komponent, i detta fall en schottkydiod, följer för både 1N5711 
och 1N5617 kurvan av en logaritmisk funktion16 17. Det var dessa kurvor som var den avgörande 
faktorn för valet av likriktare vid konstruktion av energilagringsenheten.  

 
B2.12 – Dynamisk resistanskurva som påminner om schottkydiodens karakteristik 

 
Om man betraktar bild B2.12 ses att det är en ganska stor skillnad mellan kurvan rd och en rät linje, 
exempelvis tangenten i grafen. En låg inducerad ström ger knappt upphov till någon spänning, vilket 
är ett problem när man vill ladda upp en kondensator med små strömmar. I fallet med riktigt lågt 
resistiva spolar kan till och med den dynamiska resistansen i dioden bli den begränsande faktorn för 
maximala energiutvinningen.  Anledningen till att spänningsnivån då blir låg beror på 
tröskelspänningen för likriktaren samt den dynamiska resistansen. 

                                                                                                                                                         
13 Näslund, Bertil (1991). Formler och fakta: elektroteknik. 5. uppl. Stockholm: Kompendieutgivningen 
14 Söderkvist, Sune (1997). Kretsteori: från  till . 2.uppl. sid 89. Tryckeriet Erik Larsson AB 
15 Söderkvist, Sune (1997). Kretsteori: från  till . 2.uppl. sid 90. Tryckeriet Erik Larsson AB 
16 Bofors standard, X17-9302, utgåva 3, 1990 
17 Bofors standard, X17-9702, utgåva 1, 1986 
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2.6 Energi 
Energi är ett stort begrepp. I denna rapport syftar begreppet energi på magnetisk och elektrisk 
energi. Energi i den formen kan på ett enkelt sätt beskrivas som kraften som verkar mellan elektriska 
laddningar. På grund av detta är det relevant att använda enheten wattsekund och joule när 
energimängden skall beskrivas. En wattsekund motsvarar en joule och joule är SI-enheten för 
energi18. 

I en SBG kommer energin som finns i magneten att överföras till spolen och den energin som spolen 
inte kan absorbera kommer att omvandlas och klassas som förluster. Enligt energiprincipen kan inte 
energi försvinna. Därför kan man säga att rörelseenergin som staven får vid utskjutning och den 
magnetiska energin som finns lagrad i magneten transformeras till elektrisk energi i spolen, resten är 
förluster19. För att beräkna den lagrade energin i kondensatorn används följande formel20: 
 

=  (F2.13) 
 

U – Den spänning som kondensatorn laddat upp till. 
C – Kondensatorns kapacitans given i farad. 
E – Energin lagrad i kondensatorn. 

2.7 Konstanter 
Här följer en tabell över de konstanter som använts vid beräkningarna: 
 
Konstant Beskrivning Värde Enhet 
g Gravitationskonstanten 9,82 m/s2 
Bneo Flödestätheten för neodymiummagneten 

(vid energiutbyte räknas lägsta värdet och vid 
störning och läckflöden räknas högsta värdet) 21 

1,32 - 1,37 T 

Amag Magnetens area (6 mm i diameter) 28,27 * 10-6 m2 
mkomb Kombinerade vikten av plugg och SBG vid 

falltest 
0,026 kg 

  Resistiviteten för koppar22 1,75*10-8 m 
T2.2 – Konstanter 

  

                                                 
18 Energi, http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/energi/162380, hämtat 2013-04-30 
19 Energiomvandling, http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/energiomvandling, hämtat 2013-04-30 
20 Söderkvist, Sune (1997). Kretsteori: från  till . 2.uppl. sid 141. Tryckeriet Erik Larsson AB 
21 Data sheet article S-06-03-N, http://www.supermagnete.de/eng/data_sheet_S-06-03-N.pdf,  
hämtat 2013-04-30 
22 Näslund, Bertil (1991). Formler och fakta: elektroteknik. 5. uppl. Stockholm: Kompendieutgivningen 



Batterilös strömförsörjning av strömsnål granatelektronik 12 juni 2013 
 

Johan Eriksson  Sida 14 av 30 
Oscar Nilsson 

  



Batterilös strömförsörjning av strömsnål granatelektronik 12 juni 2013 
 

Johan Eriksson  Sida 15 av 30 
Oscar Nilsson 

3. Resultat 
I detta avsnitt presenteras de förväntade resultaten inför mätningarna. Därefter följer det uppmätta 
resultatet från mätningarna och avsnittet avslutas med resultatet från materialanalysen. 

3.1 Förväntade mätresultat  
Alla förväntade mätresultat är listade i tabellform och återfinns i appendix A. 

3.1.1 Spänning och energi 

3.1.1.1 Metod 
Eftersom det var svårt att uppskatta flödesförändringen vid mätningarna utfördes några mindre 
tester på en SBG med olika laster. Anledningen till att flödet är svårt att bestämma är att induktansen 
varierar beroende på var magneten befinner sig inom huset och om den magnetiska kretsen är sluten 
eller bruten. Med resultaten som grund simulerades en 1:1 transformator i LTspice där en strömpuls 
applicerades på primärsidan. Tanken med detta var att erhålla en inducerad spänning på 
sekundärsidan vars kurvform liknar den som erhålls av magneten, se bild B3.2. Då förlusterna är 
mycket svåra att uppskatta samt beräkna valdes metoden att inte modellera med andra förluster än 
lindningsresistansen. Detta gav som följd att transformatorkopplingen i modellen fick kopplingsfaktor 
ett. Motståndet R1 motsvarar lindningsresistansen. 
 

 
B3.1 – Kretsschema från LTspice 

 

Med en anpassad modell för en SBG kan sedan spolens proportionaliteter användas för att 
undersöka hur olika lindningsvarv och laster påverkar energiutbytet. 

1
 

 
Proportionaliteten för R förutsätter att man inte har samma tråddiameter. Annars blir den direkt 
proportionell i förhållande till lindningsvarven tills dess att man fyllt bobinen. 
Strömpulsens längd anpassas i modellen enligt de beräknade transporttiderna för given fallhöjd och 
fallvikt. 

 
B3.2 – Simuleringsresultat från LTspice 
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3.1.1.2 Förväntade värden 
Här följer ett urval av simulerade värden som förväntas leverera största energiutbytet för respektive 
spole. 
 

 

T3.1 – Förväntad energiutvinning 

3.1.2 Resistans 
För att beräkna resistansen användes proportionaliteten mellan antalet lindningsvarv och resistansen 
i tråden. Här följer de förväntade värdena på resistansen för respektive spole med spole nr. 4  
(2519 lindningsvarv) som referens (384,6 ). 
 

Spole Förväntad 
resistans 

 ] 
1 0,68 
2 8,5 
3 24,59 
5 3,2 

T3.2 – Spolarnas resistans enligt teoretiska beräkningar 

3.1.3 Transporttider 
De vikter som finns att tillgå väger 190 gram respektive 420 gram. För att erhålla maximalt 
energiutbyte släpptes de enbart från 2 meters höjd. Nedan följer de beräknade transporttiderna för 
de vikter som enligt tabell i appendix A överensstämmer bäst med de vikter samt höjder som 
användes. 
  

 2,0 m 
200 g 0,540 ms 
500 g 0,503 ms 

T3.3 – Magnetens förväntade transporttid 
 

Spole Kondensator Förväntad 
spänning 

Förväntad 
energimängd 

  F] [V] [mJ] 
1 22 5,2 0,297 

  47 4,7 0,519 
     

2 11 23,1 2,935 
  15 20,2 3,060 
     

3 4,7 38,8 3,538 
  5,5 35,8 3,525 
     

4 1,5 55,5 2,310 
  6,8 14,0 0,666 
     

5 22 16,4 2,959 
  47 11,6 3,162 
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3.2 Erhållna mätresultat 
Högsta uppmätta energinivån hos den gamla konstruktionen av SBG, spole med 2519 lindningsvarv, 
gammal magnet samt kondensator med storleken 1,5 µF, var 0,002 mJ. Genom olika mätningar 
kunde sedan slutsatsen dras att spole nummer tre, 637 lindningsvarv, och med neodymiummagnet 
gav 3,93 mJ. Detta innebär ett nästan 2000 gånger större energiutbyte, se mätning nummer 39 i 
appendix B – B.1. Utöver detta kunde det bevisas att 1N5617 var ett bättre val av likriktare än 
1N5711. Mätningarna 1-37 samt 46-54 utfördes med 1N5711 och de andra, mätningarna 38-45, 
utfördes med 1N5617. Resultatet var ett betydligt lägre spänningsfall över 1N5617 än över 1N5711. 
 

 
B3.3 – Oscilloskopsbild vid uppmätning av 3,91 mJ med 1N5617 och 4,7 µF 

 
Beräknade resistansen för respektive spole överensstämmer med uppmätta värden och lika så 
transporttiderna, ”uppladdningstiderna”, för de höjder och vikter som användes. Förväntade 
resistansen i spole nr. 3 var 24,59  och den uppmätta resistansen var 24.6 . För en vikt på 200 g 
släppt från 2 m höjd skulle resultera i en transporttid för magneten på 540 µs. Den uppmätta tiden 
var vid flera tillfällen 544µs. Kortare och längre tider uppmättes men 544µs var ett återkommande 
värde för flera test som resulterade i stor energiutvinning. 

Spänningsnivån i kondensatorerna jämfördes mot modelleringen av kretsen och en medelavvikelse 
på mindre än 3 %, motsvarande 0,15 mJ i energiutbyte, för de värden som anses relevanta. 
Mätningarna 7-8 och 47-49 anses skilja sig allt för mycket från modellen för att vara relevanta och 
bortses därför ifrån i resultatsammanställningen. Mer förklaringar till varför ges i nästa kapitel. 

 



Batterilös strömförsörjning av strömsnål granatelektronik 12 juni 2013 
 

Johan Eriksson  Sida 18 av 30 
Oscar Nilsson 

  
B3.4 – Medelvärde av energiutvinningen i de olika SBG:erna 

 
Mättningsgraden i huset beräknades enligt kapitel 2.4.4. Resultatet av detta var att den kritiska 
tvärsnittsarean inte är en begränsande faktor i våra mätningar. Huset har god marginal till 
mättnadsnivån som ligger på dryga 2 T, husets kritiska tvärsnittsarea har en flödestäthet på ungefär 
1,2 T för de analyserade magneterna enligt teoretiska beräkningar. 
 
Alla erhållna mätresultat är listade i sin helhet i tabellform och återfinns i appendix B. 

3.3 SEM-analys 
Efter att ha genomfört SEM-analysen kunde husets material fastställas. Mätvärdena från analysen 
tyder på att huset har en yttre beläggning av nickel och fosfor. Troligtvis har huset förnicklats och 
fosforerats för att klara av långtidsförvaring och motstå oxidation, se appendix C Project 1 - SBG. 
Ungefär 10 – 15 µm under ytan finns inte beläggningen kvar. Här återfinns en stor del järn. För att 
öka hårdhetsgraden hos huset har emellertid en mängd kol tillsatts. Exakt mängd går inte att 
bestämma då viss mängd av det kol som mäts upp tros vara föroreningar i SEM. Dessutom har 
aluminium, mangan och svavel använts för att på ett bättre sätt binda ihop järnet. 

Den mängd syre som finns med i provet antas komma från föroreningar i antingen mätmiljön eller på 
ytan hos huset, helt steril och ren mätmiljö är mycket svårt att uppnå. 
 
Resultatrapporten från SEM-analysen finns att läsa i appendix C. 
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4. Diskussion 
Detta är den del i rapporten där mätresultaten utvärderas och jämförs med förväntade resultat. 
Därefter besvaras de frågeställningar som använts som ramverk för arbetet. Avsnittet avslutas med 
en diskussion av de felkällor som funnits under arbetsgången.  

4.1 Analys av mätresultat 

4.1.1 Spänning och energi 
De uppmätta värdena av spänning ur kondensatorn stämmer överraskande bra med de förväntade 
spänningsnivåerna. De förväntade spänningarna är genererade från modellen i LTspice. Den saknar 
faktorer för alla förluster utom resistiva förluster i lindningen och detta betyder att den inte helt 
stämmer överens med verkligheten. Men som det nämns i kapitel 3.1.1.1 är det mycket svårt att 
uppskatta spolens induktans då den varierar på ett okänt sätt då magneten passerar genom spolen. 
Anledningen till att LTspice användes för modelleringen är att det är ett lättarbetat verktyg där man 
kan försöka återskapa scenariot i den elektriska kretsen vid ett falltest. 
Modellen har en medeldifferens på 3 % mellan modellen och faktiskt uppmätta resultat. Detta 
motsvarar ungefär 0,15 mJ. Vissa mätresultat har kasserats inför analysen då dessa uppvisar en 
alldeles för stor avvikelse. Dessa är mätningarna 7-8 och 47-49. 

Det mest troliga, i och med att förluster bortses vid modelleringen, är att modellen skall ge en större 
energimängd än verkligheten. Detta har inte alltid varit fallet då man till exempel kan se för spole  
nr. 3 (637 lindningsvarv) och kondensator 3,3 µF att uppmätta energinivån överstiger modellens 
beräknade energiutvinning. Anledningen till att modellen kan ge en mindre energiutvinning i 
förhållande till verkligheten är att energiutvinningen beror på transporttiden för magneten genom 
spolen. För de beräknade värdena antogs en stigtid på 544 µs och en total periodtid på 1088 µs, 
alltså dubbla stigtiden. Om transporttiden är kortare än förväntat betyder detta att en större 
spänning induceras i spolen och följden blir en större energiutvinning. En kortare transporttid kan 
exempelvis bero på att magneten inte låg helt rätt precis innan fallvikten träffar pluggen och 
transportsträckan då har kortats ner. En annan förklaring kan vara att den magnetiska attraktionen, 
mellan magnet och hus då magneten rör sig, har medfört att magneten accelererat ännu mer än av 
bara fallvikten. 

I de fall då det motsatta har skett, det vill säga att modellen har förutspått ett större energiutbyte än 
uppmätt, kan det bero på att magneten inte har passerat genom hela spolen utan fastnat längs 
transportvägen. En annan förklaring kan vara att fallvikten inte uppnått maximal fallhastighet vid 
anslag och därmed överfört en mindre hastighet till magneten än förväntat. 
 

 
B4.1 – Uppladdningskurva vid falltest 
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B4.2 – Exponentiellt anpassade trendkurvor utifrån mätresultat för respektive spole med neodymiummagnet 

4.1.2 Spolen 
För att kunna ladda upp kondensatorn till en nivå som ligger nära toppen av den inducerade 
spänningen krävs det att spolens impedans hålls låg i förhållande till kondensatorns storlek. 
Då impedansen är betydligt större för ett högre varvtal blir också strömmen till kondensatorn lägre. 
Det betyder att spänningsfallet ökar mer för ett högre lindningsvarv vid ökad kapacitans jämfört med 
de som har ett lägre varvtal. Detta visas i trendkurvorna, figur B4.2, som är baserade på uppmätta 
värden. Om en ny SBG skall tillverkas med större dimensioner innebär detta att trendkurvorna 
förflyttas åt höger i grafen eftersom det då kan väljas ett lika högt varvtal men med tjockare tråd som 
har lägre resistans. Detta skulle bidra till ökning i energi genom att välja en kondensator med högre 
kapacitans. 

En annan faktor som begränsar utbytet är stavens transporttid genom spolen då denna också 
påverkas av spolens varvtal/impedans.   

4.1.3 Transporttider 
De uppmätta tiderna stämmer överlag bra med de förväntade. Dock med viss variation då det 
förekommer en del felkällor i mätningarna. Avvikelser märks framförallt vid ett högre varvtal. Detta 
beror framförallt på att vid en längre trådlängd i spolen går flödesförändringen trögare.  
En halvering av transporttiden skulle nästintill fördubbla den inducerade spänningen. Anledningen till 
att det inte uppnår det dubbla värdet är att förlusterna inte ökar linjärt. Förlusterna kommer att ge 
en större inverkan vid högre hastigheter. 

4.1.4 Likriktaren 
Vid merparten av de utförda mätningarna användes likriktaren 1N5711. Resultatet av detta var en 
relativt stor förlust av spänning. Anledningen till detta var den höga dynamiska resistansen hos 
1N5711. Efter detta mätresultat ersattes 1N5711 med 1N5617. Efter bytet kunde en stor skillnad 
mellan mätningarna synas. För att försöka pressa ur mer energi ur SBG:n gjordes då några tester till 
med 1N5617. De tester som då gjordes fokuserades mest på att de förhållanden som tidigare gett 
störst energiutbyte. Ökningen i energiutbyte var då för vissa mätningar så mycket som mer än 20 % 
större. 
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4.1.5 Tvärsnittsareor 
När tvärsnittsareorna analyserades betraktades den spole som ansågs bäst lämpad efter 
mätningarna, spole nr. 3 (637 lindningsvarv). Det var då spolens radie i tvärsnitt som analyserades. 
För att underlätta beräkningarna antogs det att alla koppartrådar lägger sig direkt ovanpå en annan 
koppartråd och inte i fåran som bildas mellan två trådar. Därefter beräknades, utifrån givna mått på 
bobinen, antalet lindningsvarv av koppartråd genom att ta trådens diameter i förhållande till höjd 
och djup på bobinen. Resultatet för detta visade att en koppartråd med diameter 0,17 mm (0,15 mm 
+ 0,02 mm lack23) i fylld bobin gav 628 lindningsvarv. Resistansberäkningen gav resultatet 637 
lindningsvarv och det ger alltså en differens på 1,5 %, något som tyder på att 637 lindningsvarv är ett 
relevant värde. Anledningen till att det verkliga värdet är större än förväntade är att i verkligheten är 
det mycket troligt att koppartråden lagt sig i en fåra mellan två koppartrådar. 
På samma sätt gjordes sedan beräkningar på vilken tråddiameter som skulle vara lämplig efter att ha 
gjort önskade förstoringar på huset. Resultatet av detta var att om samma antal varv önskades på 
den nya bobinen skulle tråddiametern vara ungefär 0,20 mm inklusive lack. Detta betyder att 
koppartrådens faktiska diameter skulle öka från 0,15 mm till 0,18 mm. Resistansen i spolen skulle då 
sjunka med ungefär 17 %. 
Om detta matas in i modellen i LTspice och proportionaliteten för induktansen tas i beaktning skulle 
förändringen av tvärsnittsareorna öka energiutbytet väsentligt. Från förväntade 3,5 mJ enligt 
modellen för SBG:n som användes under testerna till nya 6,4 mJ. Detta är alltså en ökning med 82 %. 
Dock är detta bara ungefärligt då induktansen kan variera i spolen beroende på hur bra den lindas.  
För originalspolen är fyllnadsfaktorn för en maskinellt lindad spole ungefär 0,86. Skulle ett byte av 
tråddiameter ske skulle det för en maskinellt lindad spole betyda att fyllnadsfaktorn förändras till 
0,88. Det vill säga att med ny tråddiameter skulle fyllnadsgraden för spolen öka. 
En jämförelse kan göras med den uppskattade fyllnadsfaktorn för slumpvis lindade spolar som är 
0,85. Detta gäller alltså spolar med mindre noggrannhet vid lindningen, vilket är fallet för de 
handlindade spolarna som använts under dessa tester. För de handlindade spolarna är 
fyllnadsfaktorn med stor sannolikhet mindre än det tabellerade och uppskattade värdet för slumpvis 
lindade spolar. Fyllnadsfaktorn beror även på hur spolarna lindas. Som ovan nämns kan spolar lindas 
så att tråden lägger sig direkt ovanför en annan tråd, kvadratisk lindning, eller så att tråden läger sig i 
fåran mellan två trådar, hexagonal lindning. Vid hexagonal lindning ökar fyllnadsfaktorn och det 
betyder i sin tur att om spolen lindas hexagonalt kan till och med grövre tråd än 0,20 mm inklusive 
lack användas. 
Husets tvärsnittsareor analyserades och slutsatsen var att i befintliga dimensioner och efter 
magnetbyte uppnår inte huset mättnad. Om en uppskalning av magnet och hus sker innebär det att 
en ökning av godsets tvärsnittsarea hos huset med fördel kan göras för att behålla liknande marginal 
till mättnad. De partier i huset som ses som eventuella begränsningar är botten i huset samt godset 
vid övergång från husets väggar till locket på huset. 

4.2 Svar på frågeställningar 
1. Hur påverkas den inducerade strömmen av antalet lindningsvarv? 

Strömmen påverkas beroende på resistansen i lindningarna eftersom ett högre 
lindningsvarv kräver en mindre tråddiameter, vilket leder till minskad ström på grund av 
att resistansen ökar. Det går tydligt utläsa att ett högt varvtal begränsar energiutbytet. 

 
2. Hur påverkar magnetens storlek den inducerade spänningen? 

I en SBG är magnetens area en viktig faktor eftersom spänningen blir direkt proportionell 
mot arean enligt induktionslagen. En större area på magneten skull dock minska 
utrymmet för lindningarna och blir därför en optimeringsfråga. En ändring av detta 
kommer dessutom att påverka magnetiseringen av huset. 

                                                 
23 Faktasidor, https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webroot/Z_STATIC/sv/pdf/fakta.pdf, sid. 20,  
hämtat 2013-04-30 
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3. Går det att utvinna mer energi ur starkare magneter jämfört med den befintliga 
magneten? 

Ja. Testerna visar att en ny magnet av neodymium ger ett ungefär 1200 gånger större 
energiutbyte då generatorn testas i en fallmaskin. Det bör dock nämnas att de 
kondensatorer som användes vid testerna av ursprungsmodellen av SBG (befintlig magnet 
samt 2519 lindningsvarv) var felaktigt dimensionerade. En betydligt mindre kapacitans 
hade krävts för att utvinna större energimängd ur den modellen av SBG. Vid 
originalutförandet var kapacitansen hos energilagringsenheten 220 nF. 

 
4. Påverkar hastigheten den mängd spänning som induceras i spolen? 

Ja. Eftersom hastigheten är en del utav beräkningen av transporttiden för magneten, ttran, 
och den inducerade spänningen i spolen beror flödesförändringen i spolen under en viss 
tid, . Med andra ord är den inducerade spänningen i spolen direkt proportionell mot 
hastigheten. 
 

5. Kan någon form av optimum utläsas? 
Utav de spolar som testats har det visat sig att resistansen i spolen har varit tillräckligt 
liten för spole nr. 2 och nr. 3 för att inte påverka den inducerade spänningen allt för 
mycket. Av dessa två har ett optimum, för dessa mätningar, kunnat utläsas. Dock har inte 
konstruktionens optimum lyckats mätas upp då bristande tid bidragit till att bara ett 
begränsat antal spolar kunde handlindas. Mellan spole nr. 3 och nr. 4 skiljer det ungefär 
1900 lindningsvarv och ungefär 350 , vilket ger möjligheter till ett stort antal fortsatta 
mätningar för optimering, om tid och efterfrågan finns. 

Det går tydligt att utläsa ett förhållande mellan antalet lindningsvarv i en spole och 
kondensatorns kapacitans. Det har pekat på att ett större antal lindningsvarv kräver en 
mindre kapacitans för att nå full laddning. Anledningen till detta är då att i takt med att 
lindningsvarven ökar så ökar resistansen och där med minskar spänningen. 
Det optimum som erhölls från mätningarna var för spole nr. 3 med en kondensator på  
3,3 F som levererade 3,93 mJ. 

 
6. Av vilket material är huset konstruerat? 

Huset är konstruerat i järn som är kombinerat med aluminium och mangan för att öka 
bindningsförmågan. Även kol finns inblandat i materialet men vilken mängd kol som är 
avsiktligt innehåll i järnet och vilken del av kolmängden som är föroreningar vid 
mätningen går inte att avgöra från resultatet vid mätningarna. Utanpå järnet finns sedan 
en skyddande beläggning, vars avsikt är att skydda mot oxidation. I detta fall var huset 
bland annat förnicklat för att vara mer åldersbeständigt och motstår påverkan från 
omgivningen. 
 

7. Hur påverkas SBG:ns omgivning (magnetiskt) med tanke på husets material och ny 
magnet(neodymium)? 

Tack vare järnets goda magnetiska ledningsförmåga, magnetiska permeabilitet, kommer 
huset inte att mättas magnetiskt av neodymiummagneten. Dessutom befinner sig 
magneten i en sluten bur av magnetiskt ledande material. Följden blir att fenomenet 
”Faradays bur” uppstår och mycket liten mängd magnetiskt flöde kommer att lämna 
huset. Alltså kommer omgivningen att påverkas minimalt av magnetbytet ur ett 
magnetiskt perspektiv. 
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4.3 Felkällor 
Under de tester och mätningar som har utförts finns det en mängd felkällor. Dessa har i största mån 
försökt minimerats för att erhålla bästa möjliga resultat. Nedan kommer de största felkällorna att 
listas och kommenteras. 

 Skillnader i modell/verklighet – Med en anpassad modell har ett antagande gjorts att 
samma mängd koppar lindats på de nya spolarna. Det stämmer inte helt då omkretsen på 
lindningarna ökar med trådens diameter. Skulle man fått på samma mängd koppar på alla 
spolar hade flödet varit oförändrat. Om flödet hade varit konstant hade kvoten mellan 
resistans och induktans också varit det. Denna kvot är den faktor som bestämmer hur mycket 
flöde som man kan få ut i förhållande till förlusterna i spolen.  
             

 Järnförluster – Förluster som uppkommer vid polskifte i järnet då staven byter position. 
Dessa anses dock vara små och försummas helt i modellen.  

 
 Läckflöden – Den del av det magnetiska flödet som spolen inte klarar av att absorbera och 

delvis lämnar ”huset”.  
 

 Luftmotstånd – Då fallvikten släpps i fallmaskinen utsätts den för ett luftmotstånd då den 
faller mot SBG:n. Detta leder till att hastigheten inte blir densamma som för en vikt som 
faller i vakuum. Följden av detta blir längre transporttider och då lägre energiutvinning. 

 
 Falltest – De beräkningar som gjorts inför falltestet stämmer oftast bra med verkligheten 

men kräver också att så ideala förhållanden som möjligt. Avvikande mätningar syntes tydligt 
då en ”ren” kollision mellan fallvikt och SBG inte erhölls. Ett annat problem var också att 
staven ibland inte tog sig hela vägen genom ”huset”. Det löstes dock genom att limma ihop 
magnet och ändbrickor då dessa annars separerades ifrån varandra på grund av den 
magnetiska kraften.  

 
 Inverkan av dynamisk resistans – Då mätningar gjordes med diod 1N5711 gick delar av den 

inducerade spänningstoppen förlorad i förluster över dioden. Denna förlust var dessutom 
varierande och påverkades av kondensatorns storlek i förhållande till spolens induktans, det 
vill säga den inducerade spänningstoppen. När mätningar sedan gjordes med 1N5617 
minskade förlusten över dioden markant. I flera fall var förlusten enbart den förväntade 
tröskelspänningen för dioden som är 0,4 V. Vilken inverkan den dynamiska resistansen gjorde 
på uppladdningstider vid tester med 1N5711 är svårt att avgöra. Dock kan slutsatsen dras att 
med 1N5617 var mätningarna mer överensstämmande med modellen än med 1N5711. 

 
 Friktion – Då magneten passerar genom huset kommer denna att släpa mot huset. Detta 

kommer bidra till att transporttiden blir längre. Även fallvikten släpar mot röret i 
fallmaskinen vilket kommer att leda till minskad hastighet hos fallvikten. Minskad hastighet 
på fallvikten leder till längre transporttid för magneten. 

 
 Luftgap – Vid mätningarna har det helt och hållet bortsetts från luftgapet mellan magnet och 

huset. Magneten har en förmåga att lägga sig dikt an längs väggen varpå luftgapet längs den 
sidan som har kontakt blir försumbart. Däremot växer gapet på motsatta sida av magneten 
och denna inverkan är svår att ta hänsyn till men kan innebära minskad flödestäthet från 
magneten vilket leder till en minskad energiutvinning. 
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 Inverkan på mätningar – Då fallvikten släpptes i fallmaskinen kan den som släppte vikten 
omedvetet skickat på extra fart på fallvikten. Detta medför alltså att den totala hastigheten 
kan påverkas och bli större. Detta skulle leda till högre spänningar än beräknat då 
transporttiden för magneten skulle ha minskat. 
 

 Mätfel – De olika mätningarna vid falltestet genererade kurvor som var allt annat än 
identiska från gång till gång. Transporttider och maximala spänningstoppar kan därför variera 
i noggrannhet då oscilloskopets inställningar i vissa fall kan påverka upplösningen i 
mätvärdena. Dessutom är dessa mätningar tagna ”på fri hand” med hjälp av oscilloskopet 
och kan därav skilja sig från gång till gång. Nedan visas tre bilder från oscilloskopet, B4.3-
B4.5. De visar hur varierande kurvorna kunde vara från olika mätning och även problemet 
med upplösningen på oscilloskopet. 
 

 
B4.3 – Svår mätningssituation 

 

 
B4.4 – Dålig upplösning vid mätning 

 

 
B4.5 – Bra mätningssituation  
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5. Rekommendation på ny SBG 
Här följer en rekommendation på hur en ny och mer effektiv SBG skulle utformas för att ge ett bättre 
resultat. 

5.1 Huset 
Vid konstruktion av en mer effektiv SBG bör alla förhållanden hos huset vara desamma, se bild B5.1. 
Den noggranna konstruktionen och passformen bidrar helt klart till en större energiutvinning och bör 
därför behållas. De nuvarande förhållandena i SBG:n bidrar till att minska störningen på omgivningen 
och på ett effektivt sätt tillämpa teorin om Faradays bur. Dock bör hela utrymmet som finns 
tillgängligt brukas för att utvinna maximal mängd energi. Enligt avsnitt 1.4 framgår det att i detta fall 
finns ett utrymme på 24 mm i diameter och 9 mm i höjd som tillgängligt utrymme vid eventuell 
implementation. SBG:n ökar då från 19 mm till 24 mm i diameter. Höjden 9 mm hålls intakt för att 
energilagringsenheten skall rymmas i det begränsade utrymmet. 

För större energiutvinning bör hålet där staven förflyttas ökas från 6,5 mm till dryga 8 mm. Detta ger 
en större magnetarea och en större inducerad spänning. Om magnetens storlek ökas bör även 
tvärsnittsareorna i huset ökas. Det skulle exempelvis kunna vara lämpligt att öka godstjockleken med 
0,25 mm för att undvika problem med hysteres och mättnad i materialet. Utav de ökade 5 mm i 
diameter på SBG:n bör resterande 3 mm användas för att öka utrymmet för bobinen och spolen. 
Husets material och ytbehandling kan med fördel ses över och bytas ut mot ett material med högre 
relativ permeabilitet för att minska eventuella förluster i huset. Materialet bör vara ett material med 
liten känslighet för påverkan från omgivningen och som även klarar av förvaring under längre tid i 
icke ideala miljöer. Alternativt att en ytbehandling utförs för att skydda husets material från 
omgivningen. 
 
Följande punkter bör tas i beaktning vid konstruktion av en ny SBG: 

 Husets form och proportioner bör vara desamma för att inte störa omgivningen och för att 
erhålla så liten mängd förluster som möjligt. 

 Den totala diametern kan med fördel ökas för att ta tillvara på en så stor yta som möjligt och 
därigenom möjliggöra än större energiutvinning. Utav denna ökning bör både magnetens och 
spolens yta ökas för att öka energiutvinningen. 

 Vid ökning av magnetens diameter bör godstjockleken ökas för att undvika att materialet 
som används i huset uppnår mättnadsgrad. 

 Husets material kan med fördel bytas mot ett material med större relativ permeabilitet och 
med god förmåga att klara långtidsförvaring i icke ideala miljöer. 
 

 
 

 
B5.1 – Bild på befintligt hus 
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5.2 Spolen 
Det visade sig att lindningsresistansen är en av faktorerna som begränsar energiutbytet mest. Det är 
då viktigt välja ett relativt högt lindningsvarv med låg resistans för att inte begränsa strömmen i 
kretsen för mycket. Det som kan förbättras är att öka spolens diameter och därmed utrymmet för 
fler lindningsvarv med en tjockare tråd. Detta begränsas givetvis av utrymmet som finns att tillgå i 
projektilen. Som det nämndes i början av rapporten finns det utrymme att öka ytterdiametern på 
SBG upp till 24mm.   
 

Rekommenderade dimensioner för spolen: 
 Ökad ytterdiameter på bobin till 23.4 mm. 
 Ökad innerdiameter på bobin till 10.9 mm för att göra det möjligt med en större magnet. 

 
Enligt mätningarna var energiutbytet som störst runt 600 lindningsvarv. Därför rekommenderas det 
att utgå från detta varvtal med en tjockare tråd om man väljer att utveckla en ny SBG. 

5.3 Staven 
Med ändringar på spole och ”hus” finns möjligheten till att byta magnet till en med större diameter. 
Det skulle medföra att en större mängd magnetiskt flöde kan överföras till spolen. 
I övrigt bör stavdesignen hållas intakt och utvärderas på nytt i fallmaskin med ny diameter på magnet 
och ändbrickor. Enligt beräkningar på förstoring av huset bör magneter med 8 mm diameter vara av 
lämplig dimension.  
 
Om inte resultatet skulle bli tillfredställande finns ytterligare förändringar att överväga beträffande 
stavens design: 
 

 Fästa en fjäder i botten på staven för att få en oscillerande effekt och därmed förlänga 
pulsen som spolen upplever. 

 Konstruera en stav på ett sådant sätt att ett dubbelt polskifte erhålls och ytterligare 
förändring av flödet sker. 

 
Vad gäller magneten rekommenderas samma typ som använts i dessa tester. Det vill säga en 
neodymium N45 fast med ökad diameter. 

5.4 Energilagringsenheten 

5.4.1 Likriktaren 
Vid konstruktion av en SBG, med bättre prestanda än det som har uppmätts vid de utförda 
mätningarna i falltesterna, finns det viktiga parametrar som bör analysera vid val av likriktare. 
Likriktaren bör ha en kort switchtid. Detta för att inte begränsa uppladdningen av kondensatorn. 
Skulle likriktaren ha en för lång switchtid kommer delar av spänningspulsen att förspillas och 
kondensatorns uppladdningsnivå blir följaktligen lägre. 
Även tröskelspänningen för likriktaren kan spela en stor roll. Om det är för stort kommer 
kondensatorns uppladdningsnivå bli lägre och den totala energiutvinningen blir alltså lägre. 
För likriktaren är det också viktigt att studera den dynamiska resistansen. Är denna för stor i 
förhållande till spänningspulsen kommer även den bidra till en sänkning av kondensatorns 
uppladdningsnivå. 
 
Slutsatsen av detta är följande för respektive parameter: 
 

 Kort switchtid då pulsen är kort och det är viktigt att ta tillvara på hela pulsen. 
 Låg tröskelspänning för att öka spänningsnivån som lagras i kondensatorn. 
 Låg dynamisk resistans, eftersom motsatsen skulle ge ett stort spänningsfall och därmed 

minskat energiutbyte. 
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5.4.2 Kondensatorn  
När kondensatorn skall väljas bör följande parametrar betraktas. 
Kondensatorn skall ha en kort uppladdningstid. På detta vis förhindras att delar av pulsen går 
förlorad och då även energi. 
Spänningsnivån som kondensatorn klarar av att utsättas för skall vara större än spänningspulsen som 
kondensatorn laddas upp från. Om så inte är fallet kan kondensatorn ta skada av pulsen och då gå 
sönder. Följden blir att ingen eller mycket liten energi kan lagras. 
ESR för kondensatorn skall vara låg. Detta för att ge en så liten inverkan på kretsen i övrigt som 
möjligt. 
Det är också viktigt att det inte är för många lindningsvarv kopplat till en för stor kondensator. 
Används ett stort antal lindningsvarv kommer resistansen att öka. Hög resistans ger lägre 
spänningstopp och således lägre energinivå. 
 

Viktigt att tänka på är alltså: 
 Kort uppladdningstid. 
 Högre spänningskapacitet än inducerade spänningspulsen. 
 Låg ESR. 
 Rätt kondensatorstorlek till rätt spole. 

 

 
B5.2 – Kondensator 22 F 

5.5 Förslag till fortsatt utredning 
Om användandet av SBG övervägs i framtiden föreslås följande saker utredas: 

 Lindningsvarven mellan 600 till 2500 bör testas i fallmaskin för att säkerställa optimumet för 
energiutvinning.  

 Nya hus och spolar enligt angivna förändringar bör tillverkas och testas för att fastställa 
ökningen av energiutvinning i SBG:n. 

 Material vid kapsling av SBG:n i ett magnetiskt skärmande material. Detta för att skydda 
omgivningen från eventuella magnetiska läckflöden. 

 Analys av spänningsomvandlare. Tanken är att efter energilagringsenheten omvandla 
spänningen till önskad nivå anpassad utifrån den elektronik som är tänkt att användas i 
projektilen. 

 Utökad studie av energilagringsenheten. Det finns med stor sannolikhet bättre lämpade 
komponenter att konstruera energilagringsenheten med än de som använts i denna analys. 
Förslag är då att utifrån givna rekommendationer försöka finna mer lämpade komponenter. 

 Metallstiftets dimension på staven bör analyseras för att ge en tydlig bild av när staven 
kommer att röra sig under utskjutningen. Detta har stor påverkan på energiutbytet då det är 
viktigt att erhålla högsta möjliga hastighet på staven för att maximera energiutbytet. Plåten 
som stiftet ska penetrera bör ge vika då accelerationen är som störst för projektilen. 
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Appendix A – Förväntade mätresultat 

A.1 – Spänning och energi 
Här presenteras de förväntade energimängderna från simuleringen i modellen. 
 
 

Spole Kondensator Förväntad 
energimängd 

 F] [mJ] 
1 22 0,297 
 47 0,519 
   

2 4,7 1,663 
 6,8 2,228 
 11 2,935 
 15 3,060 
 22 2,923 
 44 2,200 
 47 2,121 
   

3 2,2 2,556 
 3,3 3,297 
 3,7 3,405 
 4,7 3,538 
 5,5 3,525 
 6,8 3,417 
 13,6 2,639 
 15 2,512 
 22 1,975 
 33 1,489 
 47 1,119 
   

4 1,5 2,310 
 6,8 0,666 
 22 0,213 
 33 0,149 
   

5 22 2,959 
 47 3,162 

TA.1 – Energiutvinning för olika kondensatorer enlig modell 
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A.2 – Transporttid 
I tabellen nedan presenteras de förväntade transporttiderna för magneten genom spolen. Resultaten 
är givna i millisekunder. 
 

 1,5 m 1,6 m 1,7 m 1,8 m 1,9 m 2,0 m 
200 g 0,62457 0,60474 0,58668 0,57015 0,55495 0,54090 
500 g 0,58146 0,56300 0,54619 0,53080 0,51664 0,50356 

1000 g 0,56709 0,54908 0,53269 0,51768 0,50387 0,49111 
TA.2 – Beräknade transporttider för olika vikter och höjder 

A.3 – Resistans i spolar 
Här följer en redovisning av de förväntade resistanserna för respektive spole. 
 

Spole Förväntad 
resistans 

Trådens 
diameter 

  ] [m] 
1 0,68 0,000355 
2 8,5 0,0002 
3 24,59 0,00015 
4 Referens 0,00007 
5 3,2 0,00025 

TA.3 – Förväntade resistanser för de olika spolarna 
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Appendix B – Erhållna mätresultat 
B.1 – Resultat falltest 
Här följer resultaten från de falltester som har genomförts. Magnet 1 representerar befintlig magnet 
och magnet 2 representerar den nya neodymiummagneten. 
 

 Magnet Vikt Spole Res. Kond. Spänning 
kond. 

 Spänning 
spole 

dt(0-pk) dt(0-0) Energi 

  [g]  ] [µF] [V] [µs] [V] [µs] [µs] [mJ] 
1 1 190 4 384,6 1,5 1,7 720 2,0 720 1140 0,002 
2 1 190 4 384,6 1,5 1,8 740 2,2 760 1120 0,002 
3 1 190 4 384,5 1,5 1,5 920 1,8 920 1120 0,002 
4 1 190 4 384,3 6,8 0,4 1280 0,8 1440 1840 0,001 
5 1 190 4 385,0 22 0,3 4480 4,3 880 5000 0,001 
6 1 190 4 385,0 22 0,4 3920 2,2 880 4720 0,002 
7 2 190 1 1,2 22 8,2 372 11,0 320 632 0,740 
8 2 190 1 1,2 22 8,2 336 11,4 304 592 0,740 
9 2 190 1 1,2 47 5,0 500 8,0 400 800 0,588 

10 2 190 2 8,4 4,7 28,8 480 32,0 448 696 1,949 
11 2 190 2 8,4 6,8 23,4 568 27,0 540 960 1,862 
12 2 190 2 8,4 11 19,4 560 23,0 560 880 2,070 
13 2 190 2 8,4 15 18,0 568 20,8 528 760 2,430 
14 2 190 2 8,4 22 14,4 712 17,6 624 880 2,281 
15 2 190 2 8,4 22 14,8 720 18,4 820 1240 2,409 
16 2 190 2 8,4 44 9,0 800 12,8 720 1160 1,782 
17 2 190 2 8,4 47 8,6 620 12,2 740 1160 1,738 
18 2 190 2 8,4 47 8,6 800 13,0 720 1160 1,738 
19 2 190 3 24,6 3,3 41,2 568 44,4 536 808 2,801 
20 2 420 3 24,6 3,3 43,2 584 46,8 564 700 3,079 
21 2 190 3 24,6 3,3 43,2 544 46,4 520 816 3,079 
22 2 420 3 24,6 3,7 40,8 404 44,0 376 520 3,080 
23 2 420 3 24,6 3,7 40,0 328 43,2 324 508 2,960 
24 2 190 3 24,6 4,7 38,8 576 41,6 552 720 3,538 
25 2 190 3 24,6 4,7 34,0 552 36,8 528 760 2,717 
26 2 420 3 24,6 5,5 29,6 376 32,8 344 640 2,409 
27 2 190 3 24,6 6,8 27,6 920 29,6 800 1160 2,590 
28 2 190 3 24,6 6,8 30,8 700 34,4 660 900 3,225 
29 2 420 3 24,6 6,8 25,2 488 28,4 448 688 2,159 
30 2 190 3 24,6 13,6 18,8 880 22,8 800 1040 2,403 
31 2 190 3 24,6 15 17,8 860 21,0 800 980 2,376 
32 2 190 3 24,6 22 14,4 980 18,4 820 1240 2,281 
33 2 190 3 24,5 22 14,4 1040 18,0 900 1160 2,281 
34 2 190 3 24,3 22 14,4 940 18,4 840 1100 2,281 
35 2 190 3 24,6 33 9,8 1220 13,4 1080 1400 1,585 
36 2 190 3 24,6 47 8,2 1160 12,0 1040 1200 1,580 
37 2 190 3 24,6 47 8,0 1160 11,6 1000 1320 1,504 
38 2 420 3 24,6 2,2 56 544 56,8 520 1030 3,450 
39 2 420 3 24,6 3,3 48,8 620 49,6 600 820 3,929 
40 2 420 3 24,6 3,7 42,0 620 42,8 600 820 3,263 
41 2 190 3 24,6 4,7 40,8 544 41,2 544 1060 3,912 
42 2 420 3 24,6 4,7 40,4 544 41,6 544 944 3,836 
43 2 420 3 24,6 4,7 39,2 544 40,0 536 1060 3,611 
44 2 900 3 24,6 4,7 40,4 544 41,2 544 1060 3,836 
45 2 190 3 24,6 5,5 34,4 544 34,8 544 952 3,254 
46 2 190 4 384,4 1,5 56,8 1160 58,4 1180 1840 2,420 
47 2 190 4 384,3 6,8 18,6 1920 19,6 1560 2960 1,176 
48 2 190 4 384,3 22 7,2 2120 10 1240 4200 0,570 
49 2 190 4 384,4 22 7,2 2720 9,4 1040 4000 0,570 
50 2 420 4 384,6 33 3,2 2960 7,6 1040 4240 0,169 
51 2 190 5 3,8 22 12 552 15,8 512 824 1,584 
52 2 190 5 3,8 22 12,4 544 16,4 512 896 1,691 
53 2 190 5 3,8 47 8,9 620 12,2 580 900 1,861 
54 2 190 5 3,8 47 7,4 620 11 560 900 1,287 

TB.1 – Resultat från falltester 
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B.2 – Spänning och energi 
Efter jämförelse mellan modell och uppmätta värden kunde följande differenser fastställas. 
 

Spole Kondensator Förväntad 
energimängd 

Uppmätt 
energimängd 

(maximal) 

Differens Differens  

 F] [mJ] [mJ] [mJ]  
1 22 0,297 0,740 -0,443 -149% 
 47 0,519 0,588 -0,069 -13% 
      

2 4,7 1,663 1,949 -0,286 -17% 
 6,8 2,228 1,862 0,366 16% 
 11 2,935 2,070 0,865 29% 
 15 3,060 2,430 0,630 21% 
 22 2,923 2,409 0,514 18% 
 44 2,200 1,782 0,418 19% 
 47 2,121 1,738 0,383 18% 
      

3 2,2 2,556 3,450 -0,894 -35% 
 3,3 3,297 3,929 -0,632 -19% 
 3,7 3,405 3,263 0,142 4% 
 4,7 3,538 3,912 -0,374 -11% 
 5,5 3,525 3,254 0,271 8% 
 6,8 3,417 3,225 0,192 6% 
 13,6 2,639 2,403 0,236 9% 
 15 2,512 2,376 0,136 5% 
 22 1,975 2,281 -0,306 -15% 
 33 1,489 1,585 -0,096 -6% 
 47 1,119 1,580 -0,461 -41% 
      

4 1,5 2,310 2,420 -0,110 -5% 
 6,8 0,666 1,176 -0,510 -76% 
 22 0,213 0,570 -0,357 -168% 
 33 0,149 0,169 -0,021 -14% 
      

5 22 2,959 1,691 1,268 43% 
 47 3,162 1,861 1,301 41% 

TB.2 – Modell jämfört med resultat för energiutvinningen 
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B.3 – Resistans i spolar 
Nedan följer en redovisning av de förväntade och de uppmätta resistanserna för de olika spolarna. 
 

Spole Förväntad 
resistans 

Uppmätt 
resistans 

Differens       Trådens 
längd enligt 

resistans 

Trådens 
diameter 

  ] ]  [m] [m] 
1 0,68 1,2 43 % 6,787 0,000355 
2 8,5 8,4 - 1 % 15,080 0,0002 
3 24,59 24,6 < 1 % 24,841 0,00015 
4 Referens 384,6 - 84,578 0,00007 
5 3,2 3,2 0 % 8,976 0,00025 

TB.3 – Uppmätt resistans i de olika spolarna 

B.4 – Inverkan av dynamisk resistans 
Här visas vilken den genomsnittliga spänningsfallet som beror på den dynamiska resistansen för 
respektive likriktare och spole. I detta spänningsfall ingår även tröskelspänningsfallet över likriktaren.  
 

Spole Likriktare Magnet Spänningsfall 

   [V] 
1 1N5711 Neo. 3,00 
2 1N5711 Neo. 3,73 
3 1N5711 Neo. 3,36 
3 1N5617 Neo. 0,75 
4 1N5711 Org. 1,20 
4 1N5711 Neo. 2,40 
5 1N5711 Neo. 3,68 

TB.4 – Här visas inverkan av dynamiska resistansen för olika spolar 
 

B.5 – Oscilloskopsbilder falltest 
Detta är bilder från oscilloskopet som är tagna vid falltest. Den gula kurvan visar den inducerade 
spänningen ur spolen och den gröna kurvan visar spänningsnivån i kondensatorn. 
 

 
BB.1 – Stor energiutvinning med 1N5617 
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BB.2 – Betydligt lägre energiutvinning med original SBG 

 
 

 
BB.3 – Inverkan av dynamisk resistans, där av spänningsskillnaden mellan topp och kondensator 

 
 

 
BB.4 – Ett byte av magnet räcker inte för att öka energiutbytet hos en SBG, spolen måste också förändras 
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Appendix C – SEM-analys 
 
 
 
 
 
Element Weight% Atomic% 
        
Ni  90.12 54.91 
C  9.10 27.11 
P  11.58 13.37 
O  1.55 3.48 
Fe  1.77 1.13 
   
Total 114.12 99,89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Projekt 1 – SBG (oslipad yta) 

Kommentarer:  
 Resultatet tyder på ytbehandling. 

Översta bilden är ytan på huset(BC.1) och grafen under(BC.2) visar 
spektrumet från ämnesanalysen. 
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Element Weight% Atomic% 
 
Fe  

 
97.17 

 
71.05 

C  7.63 25.94 
Al  1.31 1.99 
Mn  1.10 0.82 
S  0.16 0.21 
   
Total 107.38 100,01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt 2 – SBG (slipad yta) 

Kommentarer:  
 Slipad yta för att kunna bestämma husets innehåll under ytbehandlingen. 

Översta bilden är den slipade ytan(BC.3) och grafen under(BC.4) visar 
spektrumet från ämnesanalysen. 
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Appendix D – Ritningar på tillverkade detaljer för falltester 

D.1 – Accelerationsstift 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BD.1 – Ritning samt bilder på accelerationsstift    



Batterilös strömförsörjning av strömsnål granatelektronik 12 juni 2013 
Appendix D 

Johan Eriksson  Sida D.2 av 2 
Oscar Nilsson 

D.2 – Avlastningskrans 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BD.2 - Ritning samt bilder på avlastningskrans 


