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Sammanfattning 

 
 
ECAPS har utvecklat ett unikt drivmedel med tillhörande raketmotor för satellitstyrning som 
skall kunna ersätta Hydrazin, vilket idag är det vanligaste bränsle ombord på satelliter. 
Hydrazin är extremt giftigt och cancerogent. Det nya drivmedlet har 6 % högre specifik 
impuls samt 30 % högre densitetsimpuls jämfört med Hydrazin. Dessutom utgör ECAPS 
drivmedel en betydligt mindre risk för människa och miljö.   
 
Denna rapport innefattar en litteraturstudie om raketmotorer som används på satteliter samt 
hur testmiljön är uppbyggd av ECAPS där de utvecklar egna motorer. En motor beskrivs först 
generellt från bränsletank till dysutlopp och kompletteras med teoretiska härledningar av 
användbara begrepp.  
 
För vidareutveckling av nya raketmotorer har det befintliga motortestsystemet för få 
mätkanaler och begränsad samplingshastighet (2 kHz). Vidare är operatörsinterface och 
mjukvaran i behov av uppgradering samt att antalet kanaler behöver bli fler. Rapporten 
behandlar implementeringen av ett nytt mätsystem som är skrivet i Labview 8.6 vilket har gett 
en förbättring av t.ex. prestanda, stabilitet och gränssnitt. Samplingsfrekvensen är nu 10 kHz 
på 24 kanaler med marginal för utbyggnad upp till 40 kanaler, larmfunktioner finns på 
temperaturgivare och valfria analoga givare, gränssnittet är logiskt och mer ergonomiskt samt 
att spårbarheten för alla typer av körningar sparas i unika loggar. 
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Abstract 
 

 
ECAPS has developed a unique propellant with a rocket engine which can be used to control 
satellites and replace Hydrazin which today is the most common fuel onboard on satellites. 
Hydrazin is extremely toxic and cancerogenic. The new propellant offers 6 % better specific 
impulse and 30 % better density impulse compared to hydrazine. ECPAS´s propellant also 
provides significant lower risks for both man and environment.   
 
The report includes a literature study about rocket engines which can be used on satellites and 
how the test environment is arranged where ECAPS develops their engines. The rocket engine 
is first generally described and then complemented a theoretical derivation of common 
concepts. 
 
For further development of new rocket engines the present engine test system has too few 
sensor channels and limited sampling capability (2 kHz). The operator interface and software 
can be upgraded and the number of channels needs to increase. This report treats the 
implementation of a new test system which is written in Labview 8.6 and has improved for 
example performance, stability and interface. The sampling frequency is now 10 kHz on 24 
channels with a margin for up to 40 channels, alarm functions exists on both temperature and 
multiple choice sensors, the user interface is logic and more ergonomic together with 
increased traceability for different types of tests  which are saved in unique logs.    
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1 Introduktion 
 
 
1.1 Rymdbolaget 
 
Rymdbolaget utvecklar, testar, sänder upp och sköter driften av olika rymd- och flygsystem. 
Vid 
dess utvecklingscentrum i Solna utanför Stockholm utvecklas satelliter, delsystem till 
rymdfarkoster, experiment till sondraketer samt flygburna system för havsövervakning. 
Rymdbolaget äger även Stockholm Teleport i Ågesta strax utanför Stockholm, en markstation 
för satellitkommunikationstjänster. Från Space 
Center på Esrange utanför Kiruna sänds 
sondraketer och ballonger upp. Här finns också 
en av världens mest använda civila markstationer 
för satelliter. Rymdbolaget medverkar också i 
testverksamhet av olika rymd- och flygfarkoster 
genom North European Aerospace Test range – 
NEAT. Rymdbolaget äger det tyska företaget 
LSE som tillhandahåller satellitdriftstjänster, de 
svenska företagen ECAPS som utvecklar och 
tillverkar miljövänliga framdrivningssystem för 
satelliter och NanoSpace som utvecklar 
mikromekaniska system för olika 
rymdtillämpningar. Sedan starten 1972 har de 
hunnit producera sex vetenskapliga satelliter där 
SMART-1 var Europas första uppdrag till 
månen. Nästa satellit som skall skjutas upp 2009 heter PRISMA och består av två delar, Main 
och Target (se bild t.h.). Dessa två skall under loppet av 8 månader bryta ny mark vad gäller 
autonom formationsflygning och bl.a. test av alternativa framdrivningsmedel. 
 
1.2 ECAPS 
 
ECAPS som är ett helägt dotterbolag till Rymdbolaget, har utvecklat ett unikt 
framdrivningssystem för satelliter baserat på ett för 
människa och miljö säkrare drivmedel som skall kunna 
ersätta det giftiga och cancerogena Hydrazin vilket idag 
är det vanligaste bränslet ombord på satelliter. ECAPS 
produkt innebär inte bara mindre risk för både människa 
och miljö utan erbjuder också 6 % högre specifik impuls 
samt 30 % högre densitetsimpuls. Den första 
motorstorleken som skall testas i rymden är 1 Newton, 
vilken kan fungera som attitydkontroll på många olika 
satelliter, däribland Main modulen på PRISMA. 
Framdrivningsmedlets egenskaper möjliggör också för 
en mycket enklare tankningsprocedur än den som behövs 
idag. Eftersom Hydrazin är direkt hälsovådligt att handskas med, krävs mycket 
kringutrustning för att kunna garantera säkerheten.  

  

Figur 1 Nominell flygformation där MAIN tittar på 
TARGET med sina antenner och sensorer, © 

Rymdbolaget 

Figur 2 Utvecklingsmotor fastsatt på ett 
vibrationsbord, © ECAPS 
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1.3 Målbeskrivning 
 
Vid skarpa tester av en motor befinner sig testpersonalen i facilitet för motortestning där det 
finns ett skyddat kontrollrum och en testcell med en stor vakuumtank i vilken en raketmotor 
är placerad. I kontrollrummet sitter en testledare och en operatör som analyserar bild från 
kameror och data från sensorer vilka övervakar testen. Det är av yttersta vikt att säkerheten 
hålls hög vilket betyder att dataflödet till testutförarna måste vara överskådligt så att 
eventuella beslut kan tas fort. Dataflödet skall även vara mycket noggrant så att erfarenhet och 
lärdom lätt kan dras om hur motorerna fungerar i olika scenarion. Data från varje test skall 
även arkiveras så att efteranalys enkelt kan göras i en annan miljö. Det förekommer t.ex. att 
man gör efterkorrigeringar för att kompensera kända avvikelser i datainsamlingen. Nuvarande 
mätsystem är uppbyggt i en mjukvara som heter Testpoint. Programversionen är föråldrad och 
man kräver nu även bättre prestanda i form av högre samplingsfrekvens, fler kanaler och 
bättre stabilitet. Dagens industriledande aktör inom testsystem och mjukvara är National 
Instruments vilkas produkter har valts till efterföljare för det nya mätsystemet. Följande 
punkter sammanfattar målet med examensarbetet: 
 

• Fördjupa kunskaperna inom raketmotorprinciper för att förstå varför nuvarande 
mätsystem mäter vissa parametrar med olika metoder. 

• Mjukvaran som skall användas är Labview 8.6 vilket är ett lättarbetat och kompatibelt 
program i samband med National Instruments egen hårdvara. Kompetens för 
programmering med detta språk ackumuleras under projektets gång. 

• Användargränssnittet skall vara ergonomiskt för att underlätta testning. 
• Strukturera systemet så att eventuell vidareutveckling kan ske utan större ingrepp. 
• Prestanda skall uppnå till minst 10 kHz i samplingsfrekvens fs med god stabilitet, 

denna frekvens begränsar dock antalet kanaler till 24.  
• Antalet temperaturgivare som skall kunna kopplas in är 24 st. varav 16 är av typen K 

och resterande 8 av typen R. Minst 8 av 24 skall vara larmade. 
• Antalet tryckgivare som skall kunna kopplas in är 8 st. varav minst 4 bör vara 

larmade. 
• Antalet analoga, valfria givare, som skall kunna kopplas in skall vara minst 8 st. varav 

4 bör vara larmade. 
• Programmet skall skapa loggar för att spara aktiviteter och testparametrar under testets 

gång vilket möjliggör att senare kunna spåra händelser och förlopp vid efteranalys. 
 
1.4  Problemformulering 
 
Dagens mätsystem har följande begränsningar vilka skall uppgraderas: 
 

• Samplingsfrekvens på 2 kHz 
• Maximalt 16 analoga kanaler 
• Instabil mjukvara 
• Föråldrad kringutrustning så som dator, skärm och A/D-kort 
• Sämre användarmiljö i datapresentationen   
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1.5 Lösningshypotes 
 
Då både testledare och operatör bör snabbt kunna dra slutsatser om data som presenteras, är 
det viktigt att separera kritisk och ickekritisk information. En lösning på detta är att ha grafer 
med kritisk information för att kunna se trender och förutspå olika scenarion. Den ickekritiska 
informationen bör ändå finnas tillgänglig men inte hopblandad med den kritiska så att 
informationen lätt hittas. Att separera dessa typer av information på två olika skärmar är 
därför nödvändigt. Att göra ändringar i systemet och att kunna anpassa datapresentationen 
inför olika test är något som gör systemet användarvänligt och hållbart i längden. Det måste 
alltså till en form av konfigurator där användaren kan göra ändringar under testets gång. Ett 
embryo till mätsystemet har skrivits av en konsultfirma (ENDEVO), vilken löser vissa 
problem med sparning av data på disk. Vidareutvecklingen har byggt vidare på den struktur 
som ENDEVO byggt upp för att försöka använda dess funktioner på bästa möjliga sätt. Dock 
är kompetensen om labview låg i början vilket leder till att en stor del av utvecklingen 
kommer gå till att lära sig strukturera programmeringen för att säkerställa programmets 
funktion.  
 
För att ytterligare förstå varför systemet bör kunna mäta vissa parametrar skall minst en vecka 
i projektets början prioritera litteraturstudien för att öka den teoretiska kompetensen. 
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2 Litteraturstudie: 
 
 
2.1 Raketmotorer 
 
Newtons tredje lag vilken säger att två kroppar alltid påverkar varandra med en lika stor men 
motriktad kraft innebär grunden till dagens raketmotorer. Denna lag är basen till all 
framdrivning i rymden samt för alla bärraketer som används för att komma till rymden. 
Egenskaperna att inte behöva ett externt medium för framdrivningen att verka på och ingen 
extern oxidant för bränslet, möjliggör för motorn att fungera i stort sett alla miljöer inklusive 
vakuum och under vatten. En raketmotor är en termisk motor som oftast använder kemisk 
bunden energi i ett bränsle till att värma upp en gas för att sedan evakuera den. I följande 
kapitel kommer därför raketmotorn behandlas som en värmemotor och dess fysiska principer 
kommer att beskrivas. På senare tid har dock elektrisk framdrivning blivit mer och mer 
vanligt i rymden men denna teknik kommer inte att behandlas i denna rapport.  
 
Den kemiska motorn är en värmemotor som omvandlar värme, genererat vid förbränning av 
bränslet, till kinetisk energi hos avgaserna. Reaktionsmomentet som alstras av de utskjutande 
avgaserna är det som ger framdrivning av motorn som i sin tur accelererar farkosten. Som en 
värmemotor är det inte mycket som skiljer en raketmotor från andra värmemotorer så som 
bilmotorer eller ångmotorer. Omvandlingen från värme till arbete sker på samma sätt, oavsett 
om arbetet görs på en kolv eller av raketavgaser.  
   
2.1.1 Grundprincip 
 
En motor som är gjord för flytande bränsle 
består av en förbränningskammare i vilken 
bränsle matas in och förbränns till varma 
gaser vid ett högt tryck. Gasen leds därefter 
in i en De Laval-dysa som omvandlar den 
varma gasen till en överljudsstråle ut ur 
brännkammaren. Gasen expanderar sedan 
efter kontraktionen längs dysans innervägg 
vilket skapar arbetet och accelererar 
farkosten. En motor som är gjord för ett fast 
bränsle fungerar enligt samma princip 
förutom att bränslet och oxidatorn är 
förblandad i fast form och redan är placerad i brännkammaren. Även hybrider finns 
tillgängliga där antingen oxidatorn eller bränslet är i fast form och den andra komponenten 
behålls flytande och sprutas in i brännkammaren. 
     
Förbränningen som äger rum i brännkammaren, kan innefatta vilket ämne som helst som 
producerar värme exotermiskt (värmeproducerande reaktion). Det skulle kunna vara en 
oxidation av väte med syre så som används i rymdfärjan, eller med en fast katalysator med 
flytande drivmedel som används av ECAPS. Det gemensamma för alla motorer är dock att 
försöka maximera den frigjorda energin per kilogram bränsle, vilket betyder att ju lägre massa 
för en viss mängd frigjord energi, desto högre sluthastighet på farkosten. Detta möjliggör för 
mer nyttolast och mindre kringsystem.  
   
 

Figur 3 Grundprincipen hos en raketmotor 
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2.2 Definitioner och begrepp 
 
Raketframdrivning är uppbyggt av fundamentala principer kring mekanik, termodynamik och 
ibland även andra områden. Framdrivningen uppkommer genom att applicera en kraft på en 
farkost. Kraften genereras av de utstrålande avgaserna som lämnar motorn vid hög hastighet. 
Detta kapitel adresserar relationerna mellan drivkraften, utloppshastigheten och effektiviteten 
vid skapandet och konverteringen av den använda energin.  
 
2.2.1 Impuls 
 
Den totala impulsen It, är drivkraften integrerat över den totala brinntiden t för motorn.  
 

I� = � F dt�
�        (1) 

 
För en konstant kraft och försumbara start- och stopptransienter reduceras formeln till 
 

I� = Ft        (2) 
  

Den specifika impulsen Is är den totala impulsen per viktenhet bränsle. Om massflödet av 
bränslet är ��  och g0 är gravitationskonstanten vid havsnivå, då är 
 

I� = � � ���
�

�� � ��  ��       (3) 

 
Denna ekvation ger tidsmedelvärdet av den specifika impulsen för vilken typ av raketmotor 
som helst. För konstant kraft och massflöde kan formeln förenklas, här används mp som total 
effektiv bränslemassa. I metrisk standard (SI) blir enheten på Isp, reducerad till 
Newtonsekunder per Kilogram. 
 

 I� = ��
����

= ��
�      (4) 

 
I en verklig dysa är utloppshastigheten inte homogen över tvärsnittet på dysutloppet. 
Hastighetsprofilen där är mycket svår att mäta noggrant så för enkelhetens skull, antas 
endimensionell analys där hastigheten är samma över tvärsnittet och har det nominella värdet 
c. Detta värde är den effektiva utloppshastigheten vilken anges i meter per sekund och är 
medelvärdet av den ekvivalenta utloppshastigheten som avgaserna har ut ur dysan. 
 

c = I�g� = F/m�       (5) 
 

I vissa raketer är det svårt att mäta bränsleflödet noggrant, därför är medelvärdet av den 
specifika impulsen ofta beräknad från den totala impulsen, tiden, och viktförhållandet i 
ekvation 4. Om däremot flytande bränsle används är det lättare att mäta flöde och kraft vilket 
gör att ekvation 3 kan användas.  
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2.2.2  Kraft 
 
Drivkraften är den reaktion som farkostens struktur upplever p.g.a. utstrålningen av avgaserna 
med hög hastighet ut ur motorn. Samma princip gäller för den kraft man upplever i 
trädgårdsslangen när man slår på vattnet, eller rekylen från ett skjutvapen. Det som påverkar 
reaktionskraften är massan och hur fort saker rör på sig relativt varandra. I en raketmotor är 
det en relativt liten massa som rör på sig, dock med en extremt hög hastighet. 
 
Utflödet av heta gaser från en raketmotor kan enklast ses som små massor �m (gasmolekyler) 
med en hög relativ hastighet ve gentemot farkosten vilken har massan mv och rör sig med 
hastigheten u. Kraften, rörelsemängden och hastigheten är vektorkvantiteter. Anta nu ett 
förenklat system där endast en partikel �m åt gången rör sig från brännkammaren ut genom 
dysan. Netto-rörelsemängden som genereras av partikelns rörelse måste vara lika med den 
som farkosten utsätts för.  
 

��Δ� = Δ�(� − !")      (6) 
 

Om ekvation 6 differentieras med avseende på tiden, fås att $% $& = 0⁄ ; detta då ingen extern 
rörelsemängd tillförs (M är totala rörelsemängdsmomentet). Vidare närmar sig 
$(Δ�) $& = −$�/$&⁄  för en kontinuerligt flödande gas. Om farkostens hastighet u anses 
vara konstant och förändringarna �m och �u närmar sig noll får man formeln 
 

��
�)
�� = − *+

*, !"       (7) 

 
Vänsterledet av ekvation 7 är Newtons andra lag vilken är lika med kraften F. Omskrivet blir 
då ekvationen 
 

- = �� !"       (8) 
 
Denna drivkraft F är den som uppkommer i en raketmotor där trycket i slutet på dysan är 
exakt lika med atmosfärstrycket. Antagandet gäller då att hastigheten i motorns tvärsnitt inte 
varierar och minustecknet kan tolkas som att drivkraften verkar i motsatt riktning som 
avgaserna. Drivkraften är alltså direkt proportionerlig mot både massflödet och 
utloppshastigheten.  
Det omgivande trycket (oftast luft) påverkar också drivkraften. Den axiellt bidragande kraften 
från omgivningen kan beräknas genom att integrera trycket över all yta på motorn som 
atmosfären är i kontakt med. För en raket som flyger stabilt i jämvikt vid homogent 
atmosfärstryck ./ (bortsett från lokala gränsskikt kring farkosten och luftmotstånd) blir 
drivkraften 
 

- = �� !" + (." − ./)1"     (9) 
 
Kraften som verkar på farkosten består av alltså två komponenter. Den första termen är 
produkten av bränsleflödet och utloppshastigheten relativt farkosten. Den andra termen består 
av produkten mellan tvärsnittsarean vid dysutloppet och differensen mellan trycket i 
dysutloppet och atmosfärstrycket. För att inte få ett negativt bidrag från trycket, designas 
dysan så att flödestrycket Pe är lika med eller lite högre än atmosfärstrycket ./.   
 
En dysa som expanderar gaserna till exakt atmosfärstryck kallas en dysa med optimalt 
expansionsförhållande. Ekvation 9 visar också på att en raketmotor är helt oberoende av 
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farkostens hastighet. Däremot varierar drivkraften beroende på vilken höjd den befinner sig på 
då atmosfärstrycket varierar. Mer motorkraft kan alltså förväntas ju högre upp raketen flyger 
där trycket är lägre. 
 
2.2.3 Utloppshastighet och dysa 
 
Den effektiva utloppshastigheten som definieras av ekv.5 tillfaller alla raketmotorer som 
tillämpar termodynamisk expandering av heta gaser i en dysa. Med ekv.9 & 5 och konstant 
massflöde för bränslet kan ekvation 9 skrivas om till 
 

2 = !" + (." − ./)1"/��      (10) 
    
När trycket i dysutloppet motsvarar atmosfärstrycket (." = ./) är den effektiva 
utloppshastigheten c lika med den aktuella medelhastigheten !" för avgaserna. Ekv.8 kan då 
skrivas om till 

- = �2�       (11) 
 
Denna ekvation modifieras ytterligare till att definiera den karaktäristiska utloppshastigheten 
c* vilken ofta används inom raketframdrivning för att jämföra relativa prestanda mellan 
kemiska motorer. Denna variabel är i stort sett oberoende av dysans karaktäristik och kan 
därför beskriva hur effektiv förbränningen är. 
 

2∗ = - ��⁄ = 451,/��       (12) 
 
I dysan beror den verkliga utloppshastigheten vid dysutloppet på det statiska trycket i samma 
punkt, vilken i sin tur beror på expansionsförhållandet mellan dyshalsen och dysutloppet. Det 
statiska trycket sjunker längsmed dysväggen och för att få ut maximal hastighet på gaserna 
bör trycket vid utgången vara lika med omgivningstrycket. Dock varierar det omgivande 
atmosfärstrycket kraftigt under en uppskjutning vilket gör att dysan bara är optimal för ett 
enda tryck. Om dysan optimeras för start från havsnivå där det statiska trycket är som störst, 
kommer trycket i dysan att vara högre än atmosfärstrycket på hög höjd vilket innebär sämre 
effektivitet då dysans expansionsförhållande är för litet. Ett större dysutlopp i det fallet hade 
sänkt avgasernas statiska tryck och höjt det dynamiska trycket vilket hade påverkat 
strömningshastigheten och i sin tur drivkraften. Vid en viss storlek på dysan blir dock 
massökningen så stor att den blir opraktisk samt att effekten av expansionen avtar ju större 
den blir. Det finns följande en maximal gräns för hur stor och effektiv dysan kan bli, speciellt 
i vakuum där optimalt expansions förhållande skulle innebära en oändligt stor dysa. 
 
2.2.4  Energi och effektivitet 
 
Effektivitet används ofta vid design av en raketmotor och bidrar till förståelsen av 
energibalansen i ett raketsystem. Definitionerna är dock godtyckliga beroende på vilka 
aspekter som analyseras men för att estimera energiförluster är följande resonemang 
tillfredställande.                                               
Som tidigare beskrivit finns det två huvudsakliga energiomvandlingsprocesser i 
framdrivningssystemet, nämligen genereringen av lagrad energi och efterföljande omsättning 
till användbar rörelseenergi. Den kinetiska energin Ejet hos avgaserna är den användbara 
energin för framdrivningen: 

67", = 8
9 �� (!")9

      (13) 
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Effekten hos avgaserna Pjet beskriver förbrukningen av den användbara energin och för en 
konstant utloppshastighet v är effekten en funktion av Isp och kraften F 
 

.7", = :$67",;
$&< = 8

9 �� !9 = 8
9 �� =�>?@9 = 8

9 -=�>?@ = 8
9 -!"   (14) 

 
Termen specifik effekt används ibland som ett mått på förhållandet mellan vikten på 
framdrivningssystemet och dess kraftkälla. Förhållandet är effekten Pjet dividerat med massan 
m0 som systemet har fulltankat. Elektriska motorer, vilka har mycket tung kringutrustning, 
har därför en mycket lägre specifik effekt än kemiska raketer. Energitillförseln från källan till 
omsättningen i motorn är också olik för olika rakettyper. För kemiska motorer skapas energin 
från förbränningen av bränslet. Den maximalt tillgängliga energin per massenhet bränsle är 
värmet från förbränningsreaktionen QR vilket medför att effekttillförseln till en kemisk raket 
är 

 
.A"+ = �� BCD       (15) 

 
där J är en omvandlingskonstant vilken beror av de använda parametrarna. En stor del av den 
genererade energin vid förbränningen är inte användbar till kinetisk energi och lämnar dysan 
som överbliven entalpi (spillvärme). Detta kan jämföras med energiförlusterna i en vanlig 
bensinmotor.   
 
Förbränningseffektiviteten för en kemisk raket är förhållandet av det faktiska samt ideala 
värmet från reaktionen per massenhet bränsle och är ett mått på källans effektivitet att 
generera energi. Denna siffra brukar vara stor (ungefär 94 till 99 %) för raketer. När 
effekttillförseln Pkem multipliceras med förbränningseffektiviteten fås den tillgängliga effekten 
för framdrivningen där den omsätts till kinetisk energi hos avgaserna. Effekten som då tillförs 
farkosten vid vilken godtycklig tidpunkt som helst är definierad i termer av kraften F och 
farkostens hastighet u:  
 

.E/FAG?, = -�       (16) 
 
Den interna effektiviteten i ett raketsystem är en indikation på effektiviteten för omvandlingen 
av systemets energitillförsel till kinetiskt energi. T.ex. för en kemisk motor är förhållandet 
mellan kinetiska effekten hos avgaserna (ekv.14) och effekttillförseln (ekv.15) 

 

HIJ, =
K
LM� NL

OPöRSRTUVM      (17) 

 
2.2.5 Termodynamiken i motorn 
 
Kraftekvationen vilken nämns ovan visar att kraften beror av utloppshastigheten ve i 
dysöppningen och trycket i samma position, givet ett visst omgivningstryck Pa. Eftersom 
utloppshastigheten delvis är beroende av prestandan på dysan, t.ex. Pe, är den inte en 
oberoende parameter. Den måste således uttryckas i termer av Pe och andra oberoende 
parametrar så som temperatur och tryck i brännkammaren. För att göra detta krävs 
termodynamiska förklaringar vilka behandlar raketen som en värmemotor. 
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En värmemotor omvandlar en kaotisk rörelse hos molekyler i en upphettad vätska till en 
ordnad strömning av avgaser. I denna process expanderas också strömningen och kyls av då 
den termiska energin övergår i kinetisk. De termodynamiska beräkningarna involverar den 
kinetiska energin hos avgaserna och kontinuitetsekvationer för strömningen genom dysan. För 
enkelhetens skull antas strikt adiabatisk (ingen värme borförs eller tillförs från en fluid) och 
isentropisk (reversibel d.v.s. all energi tas tillvara) expansion utan något utbyte mellan raketen 
och omgivningen. I verkligheten finns självklart bl.a. värmeförluster till väggarna och andra 
parametrar vilka icke är försumbara.  
 
Den första delen i resonemanget adresserar 
omvandlingen mellan termisk energi till kinetisk 
energi. Detta inträffar i alla värmemotorer och det 
finns här en vanlig analogi mellan en bensinmotor och 
en raketmotor. Till höger på denna och följande sida 
ses två klassiska P-V diagram för en värmemotor och 
en raketmotor. I det Figur 4, ses att från punkt 1 till 2 
komprimeras bränsle/luft-blandingen i brännkammaren 
och efter antändning expanderar gasen vid konstant 
tryck (förenklat antagande då förloppet är snabbt) från 
punkt 2 till 3 och kolven trycks neråt. Detta efterföljs 
av en adiabatisk expansion mellan punkt 3 och 4 där 
gasen fortsätter arbetet och kyls ner. Mellan punkt 4 
och 1 ses hur avgaserna töms ut ur brännkammaren 
vid konstant tryck och cykeln börjar då om igen.  
 
I Figur 5 ses raketmotorns motsvarighet till 
bensinmotorn. Det finns inget inledande 
kompressionssteg eftersom raketen fungerar i ett 
kontinuerligt tillstånd. Istället antas en fix mängd 
drivmedel som skall sprutas in i brännkammaren. 
Drivmedlet antas ha samma tryck som i 
brännkammaren vilket är ett krav då drivmedlat annars 
skulle tryckas tillbaka. Processen börjar således vid 
punkt 2. Efter antändning expanderar gasen mellan 
punkt 2 och 3 under konstant tryck genom 
brännkammaren, till dess att den når dysan. I dysan 
expanderas gasen adiabatiskt till den når dysutloppet 
vid punkt 4. I verkligheten ser kurvan mellan punkt 3 
och 4 inte ut som den gör i diagrammet då strömningen först komprimeras in i dyshalsen och 
sedan expanderar, men för analogins skull ser diagrammet ut som det gör. Då ingen 
ytterligare gasevakuering sker finns heller inget steg mellan punkt 4 och 1.  
 
Kraftekvationen kan nu användas i termodynamiska sammanhang om omvandlingen från 
värme till kinetisk energi blir inkapslat i utloppshastigheten ve och bränsleflödet �� : 
 

- = �� !" + 4"1" − 4/1"       (18) 
 
Det första som behöver göras då är att härleda uttrycket för utloppshastighet ve så att 
ovanstående ekvation kan skrivas om. Bränslet kommer in brännkammaren, blandas och 
antänds. Gasen som bildas värms upp av den kemiska energin från förbränningen och 

Figur 4 P-V diagram för en bensinmotor 

Figur 5 P-V diagram för en raketmotor 
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expanderar genom dysan. Detta är en fortlöpande process som kan analyseras med goda 
resultat om det antas att uppvärmningen och expansionen är två successiva processer. Om en 
liten mängd bränsle följs från början till slut i motorn är de ingående stegen lättare att 
särskilja. Utloppshastigheten kan härledas genom att sätta den kinetiska energin till lika med 
skillnaden i entalpi för gasen då den expanderas och kyls ner. Detta under ytterligare ett 
antagande att processen sker under isentropiska förhållanden och att gasen uppträder som en 
perfekt gas. Ändringen i entalpi för den antagna massan av gas är då given av följande 
välanvända uttryck: 
 

2@%(W5 − W")      (19) 
 
där cp är det specifika värmet för konstant tryck, Tc är temperaturen i brännkammaren, Te 

temperaturen vid dysutloppet och M är den lilla mängd bränsle som studeras.  
 
Vidare härledningar och beräkningar kan med fördel läsas i referens nr 3. 
 
2.2.6 Injektion 
 
I en raketmotor är injektionen mycket viktig för förbränningsstabiliteten och hur effektivt 
motorn fungerar. Injektorn har som funktion att spruta in drivmedlet vid rätt tryck in i 
brännkammaren, fördela vätskan över hela reaktorn samt bibehålla ett tillräckligt högt flöde. 
Bränsleflödet till motorn bör även vara så stabilt att det inte påverkas av de tryckvariationer 
som förekommer i motorn. Detta löses genom att skapa ett tryckfall från bränsleventilen till 
motorn så att variationer i tryck på motorsidan inte förstärks på bränslesidan. När drivmedlet 
kommer in i brännkammaren är det således i flytande form men för att förbränning skall ske 
måste drivmedlet ändra aggregationstillstånd till gasform. Genom att reaktorn förvärms 
kommer drivmedlet att förångas och den katalytiska processen kan då fortgå för att tillsist 
starta förbränningen.  
 
2.2.7 Förbränningsstabilitet 
 
Förbränningen blir aldrig perfekt då vissa fluktuationer i tryck, temperatur och hastighet alltid 
förekommer men när dessa börjar samspela med konstruktionen på motorn kan instabilitet 
uppstå. Vid mycket små motorer beror instabiliteten oftast av drivmedlets inneboende 
egenskaper och motorn konstruktion. Detta p.g.a. att det inte räcker med att bara förånga 
drivmedlet utan gasen måste även brytas ner i flera steg tills dess att rätt komponent kan 
antända.  
 
För att styrningen av satteliter skall vara så bra som möjligt finns ett krav på att motorernas 
drivkraft får variera maximalt ± 5 % av nominell nivå för att kunna göra förutsägbara 
manövrar. Drivmedlet från ECAPS är således formulerat så att detta uppfylls. Vid början av 
motorns livstid är även reaktorn mest effektivt men över tiden degraderas reaktorns funktion 
vilket leder till sämre stabilitet. Dock skall ojämnheten i kraften vara ≤ ± 5 % under hela dess 
livsländ enligt specifikationen på motorn. Mycket arbete läggs därför på att försöka göra 
motorerna så stabila som möjligt så att inte kraften varierar allt för mycket. 
 
För att kunna säkerställa att motorn kan operera vid olika pulsprofiler och tryck måste den 
därför testas noggrant. De tre parametrarna tryck, pulslängd och arbetscykel bestämmer inom 
vilket rum motorn fungerar och testningen går då ut på att variera en parameter i taget och 
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utröna hur stabilt motorn fungerar vid olika inställningar. Det finns t.ex. områden i rummet av 
de tre parametrarna där motorns förbränningsinstabilitet inte kan garanteras. 

 

2.2.8 Bränslesystem 
 
Motorer som förbränner flytande bränslen kräver alltid en bränsletank, ibland även två om en 
flytande oxidator används. Dessa tankar är stora och tunga vilket gör att de påverkar 
farkostens tyngdpunkt. Mycket möda läggs därför på att få tankarna så lätta som möjligt 
samtidigt som de ska tåla höga laster.  
  
När en tank fylls med bränsle lämnas alltid ett extra utrymme för bränslet att kunna expandera 
termiskt i samt för den gas som ev. bildas med tiden. Denna volym kallas ullage på engelska 
och beroende på temperaturområdet som bränslet skall utsättas för utgör ullage ca 3 till 10 % 
av den totala tankvolymen. Utdrivningseffektiviteten på bränslesystemet med rör och tank är 
kvoten mellan den tillgängliga mängden och den totala mängden bränsle och brukar vara ca 
97 till 99,7 %. Förlusterna som uppkommer är det bränsle som fångas i olika skrymslen, väter 
rörväggarna och fastnar i ventiler samt instrument. Denna överblivna mängd bränsle är alltså 
inte tillgänglig för framdrivning av farkosten och måste ses som extra vikt. Systemet designas 
så att denna vikt blir så liten som möjlig.  
 
För att trycksätta bränsletanken finns oftast ytterligare en tank med en inert gas som skall 
trycka bränslet från tanken till motorn. Den aktiva tryckgas som får bränslet att flöda får inte 
kondenseras eller vara löslig i bränslet då detta både sänker drivtrycket och bidrar till att 
dödvikten på farkosten ökar. Gasen får heller inte reagera kemiskt med bränslet vilket ger 
samma konsekvenser.  

 

2.3 Testmiljön och mätbara parametrar 
 
I testcellen där ECAPS motorer testas finns en vakuumtank med storleken 1,5 m3 i vilken 
rymdlika förhållanden gällande tryck kan skapas. Till tanken är därför ett tvåstegssystem av 
vakuumpumpar kopplade för att kunna tömma den på luft och avgaser. Orsaken till att ett 
tvåstegssystem används är p.g.a. en uppgradering där en andra pump hjälper den första att 
sänka trycket till 1 mbar under körning med en 1 N motor. Trycket i tanken mäts med en 
trycksensor vilken avläses av mätsystemet.  
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Figur 6 Systembild över labbuppställning 

Till tanken finns även ett rörsystem för drivmedlet att matas i från dess förvaringstank in till 
motorn. Flödet i rören kan mätas med en installerad flödesmätare samt genom den våg som 
drivmedelstanken står på. Drivmedlet trycks från förvaringstanken till motorn med en drivgas 
(Helium) vilket är ett relativt okomplicerat sätt att flytta vätska jämfört med pumpsystem. 
Trycket som drivmedlet utsätts för regleras från en tryckregulator vilken ställs in på olika 
nivåer från kontrollrummet. Detta tryck samt trycket precis vid ventilen, som stänger av och 
på flödet in till motorn mäts av tryckgivare.  
 
Drivkraften mäts av en kraftsensor som är fastmonterad på en fixtur i vakuumtanken. Från 
motorn är en ledad axel kopplad till sensorn för att motverka inre spänningar i axeln då motor 
och sensor inte är helt i linje. Motorn i sig är monterad på en släde vilken kan röra sig med låg 
friktion i motorns längdriktning led. Till motorfixturen är sedan ett drivmedelsrör kopplat 
samt kylslangar och kablar. Dessa rör och kopplingar påverkar drivkraftmätningen då de 
tillför yttre krafter som varierar beroende på tryck och temperatur i dessa material. När trycket 
är högt i drivmedelsystemet blir även rören till motorn styvare och sensorn utsätts då för 
störningar (se Figur 7, kurvan är förskjuten i höjdled). P.g.a. dessa störningar måste 
drivkraftmätningen kalibreras före tanken sluts samt efter öppnandet för att verifiera avlästa 
data. Planer finns på att kunna kalibrera inuti tanken med en automatiserad process, vilket 
skulle ge en bättre blick över hur infästningen av motorn varierar mellan körningar.  
 
På motorn sitter temperatursensorer på valda delar av konstruktionen för att kontrollera att 
dessa inte blir för varma, t.ex. drivmedelventilen. Detta skulle kunna leda till t.ex. för tidig 
antändning av drivmedlet med förödande konsekvenser. Alla dessa sensorer som nämnts ovan 
är mätsystemets uppgift att mäta och presentera för användaren på ett bra sätt. Problemet är 
att användaren måste kunna lite på de värden som avläses då många olika faktorer spelar in i 
vilka data som skapas.  
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2.3.1 Motorn 
 
När motorn börjar förbränna drivmedlet skapas värme, vibrationer och avgaser. Alla dessa 
biprodukter påverkar avläst data negativt i form av störningar som fortplantar sig in i 
mätsystemet. 
 
2.3.1.1  Drivkraftmätning 
 
I tidigare kapitel om kraft härleds uttrycket där drivkraften (ekvation 9) beror av två olika 
tryck, Pe och Pa d.v.s. trycket i dysutloppet samt omgivningstrycket. Om motorn inte är igång 
är omgivningstrycket i tanken så lågt som det kan bli (ca 0.3 mbar) med rådande 
pumpkapacitet. När motorn aktiveras producerar den avgaser vilka höjer trycket i tanken och 
således enligt ekvationen påverkas drivkraften. Beroende på pumpkapaciteten återigen 
kommer avgaserna att evakueras olika fort och om avgasproduktionen i motorn är snabbare än 
evakueringen kommer trycket att stiga i kammaren. När trycket stiger sjunker drivkraften från 
motorn då övertrycket bl.a. motverkar avgasernas expansion från dysan och ut vilket 
ytterligare sänker effektiviteten på dysan (se Figur 7). Trycket i kammaren är därför mycket 
vikigt att avläsa för att kunna vet hur motorn sedan fungerar i rymden där trycket är nära noll. 
I dagens läge påverkar tryckökningen i tanken drivkraften negativt med ett par procent. 
Svårigheten med att hålla trycket nere i kammaren även vid små motorer så som 1 Newton är 
just pumpkapaciteten vilket innebär dyra investeringar och komplicerad teknik.  
 

 
Figur 7 Drivkraften vid 22 bar, icke kalibrerat dat a 

Motorn producerar 1.5 KW värme vilket både strålas och leds i dess struktur. För att förhindra 
att strålningsvärmen påverkar mätningen av strukturtemperaturen, drivmedeltryck samt 
drivkraften uppströms från motorn, har en värmesköld monterats i motorns bakkant. 
Strålningsvärmen som däremot lämnar motorn i andra riktingar värmer bl.a. insidan av tanken 
vilken i sin tur värmer luften på utsidan omkring den. Denna transport av värme gör att 
motorn kyls ner vilket får till följd att det skulle behövas mer drivmedel till att hålla motorns 
temperatur på optimal nivå. Även avgaser som kommer i närheten av motorn värmer upp 
omgivningen och ger samma kylande effekt vilken inte är negligerbar. För att veta hur motorn 
presterar i rymden måste därför data kalibreras i mätsystemet för denna förlust. 
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Denna värme påverkar naturligtvis alla sensorer i närheten vilket kan göra att de kan börja 
visa mer och mer eller mindre fel. Därför bör sensorer väljas så att deras tillåtna 
operationsintervall innefattar de möjliga temperaturer som kan uppstå i testmiljön. Även 
vakuum skulle kunna vara en möjlig störning på kraftsensorn men då denna är förspänd 
mekaniskt från tillverkaren för att kunna mäta negativa krafter samt att laddningsförstärkaren 
kan nollas under test, bör sensorn vara okänslig för detta. Övriga fixturer t.ex. glidbanan för 
släden skulle kunna påverkas av temperaturändringarna när motorn kör då det kan förekomma 
termisk expansion i materialen vilka kan öka friktionen. 
 
En motor som är möjlig att stänga av och på kan köras enligt olika profiler beroende vilka 
behovs som finns. T.ex. kan motorn köras kontinuerligt, pulserande där många korta pulser 
ger en total impuls vilken kan motsvara en kontinuerlig samt enstaka pulser. Beroende på 
vilket matningstryck drivmedlet har kan även den totala impulsen varieras i kombination med 
olika profiler. Matningstrycket på satteliten PRISMA på vilken dessa motorer kommer flyga 
för första gången, varierar från början (BOL 22 bar) till slutet (EOL 5,5 bar) av sattelitens 
livslängd.  
 
I de fall där motorn körs enligt en pulserande profil uppstår även vibrationer i konstruktionen. 
Idealt är alla fixturer oändligt stela men då detta inte är fallet kommer främst 
drivkraftmätningen att påverkas. För att motverka detta är släden dämpad med 
gummibussningar mot infästningen i tanken. Även under kontinuerliga pulser bildas 
vibrationer av förbränningen då miljön i motorn är explosionsartad. För att kunna detektera 
vibrationer inuti motorn från förbränningsinstabiliteter bör trycket mätas direkt i 
brännkammaren med en trycksensor. Miljön däremot i denna punkt är så ogästvänlig för 
flertalet tryckgivare att de snabbt går sönder. Lösningen på detta är att istället mäta 
drivkraften med så hög frekvens som möjligt då de högfrekventa tryckstörningarna är 
direktproportionella mot drivkraften. Medelvärdet av förbränningsstabiliteten, d.v.s. 
drivkraftvariationen vid motorns nominella nivå 1 N är specificerad att vara lika med ± 5 % 
eller mindre vid jämvikt. Detta medför att upplösningen på drivkraftmätningen bör vara i 
storleksordningen 5 mN för att kunna se variationer ner till 0.5 % vilket är 10 ggr 
noggrannare. Den sensor som används har en noggrannhet på 1 mN ± 0.3 % av full skala (0.5 
N) 1 vilket är tillräckligt relativt kraven. Sensorn påverkas även av temperaturen med -0.02 
%/˚C vilket måste beaktas om temperaturen blir för hög. 
 
Det nya mätsystemets A/D-kort har en upplösning på 16 bitar över ± 10 Volt vilket ger en 
upplösning på ca 0.3 mV. Noggrannheten däremot är endast 3.1 mV vilket är 0.016 % av full 
skala (20 V)2. Laddningsförstärkaren till kraftsensorn skalar drivkraften med en faktor 0.2 
N/V (± 0.2 % av full skala 1 N)3 vilket sammantaget gör att drivkraftens noggrannhet är 
begränsad av laddningsförstärkaren till 1 N ± 0.2 %. Motorns specifikation anger en tolerans 
på dynamisk kraftmätning med ± 10 % vilket detta mätsystem alltså kan verifiera med den 
angivna noggrannheten.  
 
Drivmedelsrör och kablar påverkar följaktligen drivkraftmätningen vilket måste kalibreras 
bort. Innan vakuumtanken sluts görs därför referensmätningar för att simulera en aktiverad 
motor vid olika tryck. Vid kalibrering hängs en vikt med känd massa i motorns bakkant och 
kraften avläses. Därefter häktas vikten av och nollnivån registreras för att kompensera för 

                                                 
1 http://www.kistler.com/mediaaccess/9205__000-129e-12.05.pdf (2009-01-29, 14:00) 
2 http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/201614 (2009-01-29, 14:00)  
3 http://www.kistler.com/mediaaccess/5015A10X0__000-297e-11.07.pdf (2009-01-29, 14:00)  
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variation samt att den avlästa kraften jämförs med den påhängda vikten. Den avlästa kraften 
brukar vid låga tryck variera ca 5 % från det sanna värdet på vikten vilket härrör till ovan 
nämnda störningar. Vid ett och samma tryck görs oftast tre mätningar där mätningarna även 
sinsemellan kan variera upp emot 5 %. Det nya mätsystemet kommer dock att 
medelvärdesbilda de tre avlästa felen per tryck vilket förbättrar noggrannheten av 
kalibreringen. Detta leder därför till slutsatsen att kalibreringar borde göras oftare och även då 
tanken är sluten och trycksatt. 
 
Bruset som återfinns i laboratoriet är ca 20 mN (uppmätt vid fs = 5 kHz) när alla pumpar och 
övrig utrustning är igång. Skulle en lägre samplingshastighet väljas skulle brusets påverkan 
minska och noggrannheten öka. Det finns t.ex. ett ställbart lågpassfilter i laddningsmätaren 
där lägsta brytfrekvensen är 20 Hz. Typen och längden av kabel som används spelar även roll 
då det tillför ytterligare felkällor. Dessa är dock inte utredda. 
 
Alla identifierade felkällor ger följande uttryck av det relativa felet av på den uppmätta 
drivkraften. Ekvation 22 grundar sig i Gauss approximationsformel vilken behandlar 
variansen av statistiskt beroende och oberoende variabler. Denna sats beskriver den 
approximativa variansen för en produkt mellan två oberoende variabler X och Y som följande  
 

X(YZ) = [X9(Y) + X9(Z)     (20) 
 
Mätsystemet kan ses som en kedja (d.v.s. produkten) av oberoende variabler från sensor till 
datapresentation. För att approximera summan av alla felkällor används därför följande 
uttryck 
 

∆-+ä,, = [∆9^/_ + ∆9EöF?,äFA/F" + ∆9?"J?GF+∆9,"+@ + ∆9,F`5A + ∆9A/aIbF"FIJc + ∆9�IbF/,IGJ"F + ∆9A/b"a=   
 

=  √0.0169 + 0.29 + 0.0159 + 0.029 + 0 + 0 + 0.29 + 0 = ± 0.28  [% av 1 N]           (22) 
 

Här är ∆,F`5A, ∆A/aIbF"FIJc samt ∆A/b"a satta till noll p.g.a. okända värden.  
 

Instabiliteter kan, om alla dessa felkällor beaktas med fördel fångas upp av ett tillräckligt 
snabbt mätsystem med hög känslighet.  
 
2.3.1.2  Flödesmätning 
 
För att beräkna motorns specifika impuls krävs mätning av drivmedelsflödet. Detta görs med 
en s.k. flödesmätare vilken är placerad utanför tanken. Flödesmätningen är även den påverkad 
av miljöfaktorer så som temperatur på drivmedlet, vibrationer och under hur lång tid som 
mätningen görs. Den våg som mäter drivmedeltankens vikt kan även samköras med 
flödesmätaren för att verifiera att båda fungerar. Om integralen av flödet från flödesmätaren 
stämmer med differensen på vågen före och efter en puls, är mätningarna korrekta. Om 
värdena skiljer kan flödesmätningen kalibreras efter vågen om pulsen är tillräckligt lång.  
 
Motorn förbrukar ca 0.5 g drivmedel per sekund under nominella och stabila förhållanden. 
Om korta pulser körs med motorn kan noggrannheten på vågen, vilken är 0.1 g, vara för låg 
och i dessa fall används flödesmätaren. Dock ökar felet ju kortare pulsen blir även på 
flödesmätaren p.g.a. egen mätprestanda. T.ex. vid pulser under 200 ms börjar felet bli 
betydande och endast storleksordningen, inte noggrannheten på flödet är intressant. Empiriska 
mätningar visar att medelfelet för olika långa pulser (1 till 30 s) med flödesmätaren är ca - 1.5 
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% av det verkliga värdet vilket är en acceptabel nivå. Denna konstanta felavläsning kan därför 
kalibreras bort så att data blir mer sant. Den dokumenterade noggrannheten är däremot bättre 
än -1.5 % (± 0.2 % av avläst flöde plus 10 g/h)4 vilket föranleder att testproceduren behöver 
ändras eller så är instrumentet felaktigt. En möjlig felkälla är vibrationer vid instrumentets 
egenfrekvens (180 Hz) vilka kan försämra resultatet. Positionen av denna mätare är därför 
viktig då ett hårt underlag skulle minimera störningarna.  
 
Vid längre pulser blir däremot vågdata aktuellt eftersom denna inte driver med tiden och 
därför blir mer pålitlig. Vågdata skickas ca 4 ggr/s över RS232 till mätsystemet med 
bibehållen noggrannhet på 0.1 g. Flödesmätaren ger en utsignal på mellan 4 och 20 mA vilken 
konverteras till spänning med en precisionsresistor med noggrannhet på ± 0.1 %. Typen och 
längden av kabel som används spelar även roll då det tillför ytterligare felkällor. Dessa är 
dock inte utredda. 
 
Ovan nämnda felkällor resulterar i följande sammanfattande formler för det relativa felet 
 

∆�� �åc,+ä,, = [∆9?"J?GF + ∆9A/aIbF"FIJc + ∆9�IbF/,IGJ"F=   (23) 
  

    = √0.0152 + 0 + 0 = ± 0.015  [% av 34 kg (full skala)] 
 
där ∆A/aIbF"FIJc samt ∆�IbF/,IGJ"F satta till noll p.g.a. okända värden.     
 

∆�� Eaö*"?+ä,/F",+ä,, = [∆9^/_ + ∆9?"J?GF + ∆9�IbF/,IGJ"F + ∆9A/aIbF"FIJc + ∆9F"?I?,GF + ∆9A/b"a=       (24) 
 

     = [0.0162 + (−1.5)2 + 0 + 0 + 0.12 + 0 = (−)1.5  [% av avläst värde]                                          

 
Här är ∆�IbF/,IGJ"F ,∆A/aIbF"FIJc samt ∆A/b"a satta till noll p.g.a. okända värden.   
 
Motorns specifikation anger att flödet under stabila förhållanden skall kunna mätas med en 
noggrannhet av ± 5 % vilket inte kan bekräftas med flödesmätaren under längre pulser (30 s) 
men däremot av vågen.   
 
2.3.1.3  Jämvikt och specifik impuls 
 
När avgasevakueringen stabiliserar sig är motorn på god väg att uppnå jämvikt. Den specifika 
impulsen är den vanligaste prestandaparametern som jämförs mellan olika 
framdrivningssystem vilken beräknas av drivkraft- och flödesdata. Det är därför viktigt att 
veta vilka faktorer som påverkar just dessa mätningar under testning så att drivkraften i 
rymden är förutsägbar. Noggrannheten på den lokala gravitationskonstanten är även viktig om 
den specifika impulsen skall anges i sekunder. Enligt SGU är den lokala 
gravitationskonstanten vid FOI (Grindsjön 09-01-28) 9.8183 m/s2 ± 0.0001. Beroende på vart 
i världen motorn testas kommer gravitationskonstanten att variera mellan 9,78 och 9,83 vilket 
innebär att den specifika impulsen kan variera med upp till en halv procent för ECAPS motor 
på 1 N. 
 
Den specifika impulsen kan beräknas i tre olika fall.  Det första fallet är i jämvikt vilket är 
uppnått när drivmedelflödet, drivkraften och omgivningstrycket är stabila och inte varierar för 

                                                 
4 http://www.bronkhorst.com/files/downloads/brochures/cori-flow.pdf (2009-01-29, 14:00) 
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mycket med tiden. I detta scenario kan den specifika impulsen för jämvikt beräknas enligt 
ekvation 5 eller 3. 
 
Det andra fallet är då motorn körs med en pulsprofil där en annan form jämvikt (kvasi-
jämvikt, icke att förväxla med jämvikt) infinner sig som fortfarande är mycket dynamisk. När 
förhållandena (främst drivkraft och temperatur) mellan flera pulser börjar upprepas kan Isp 

beräknas även här. 
 
Det tredje fallet är ett specialfall där en singulär puls beaktas från början till slut. Drivkraften 
och drivmedelflödet integreras från initialtillståndet på motorn då den aktiveras till en vald 
slutpunkt. Detta ger då information hur motorn presterar vid enstaka pulser.  
 

2.3.1.4  Temperaturmätning 
 
I den del av motorn där förbränningen sker är temperaturen ca 1600 grader Celsius. Denna 
höga temperatur är svår att mäta med anliggande sensorer som är tillräckligt små för att passa 
på 1 Newton motorn. För att komma runt detta problem används en optisk sensor (pyrometer) 
vilken är placerad utanför och mäter genom ett fönster på tanken.  Svårigheten med att mäta 
temperatur optiskt genom olika medium är att den infraröda strålningen påverkas av de olika 
mediernas brytningsindex och kan därför vara en felkälla om det inte beaktas. Pyrometerns 
lägsta mätbara temperatur är ca 700 grader och sträcker sig upp till 1800 grader5. 
 
Reaktorns starttemperatur bör vara minst 370 grader Celsius vilket innebär att dennes 
temperatur måste mätas. Toleransen för temperaturmätningen är specificerad till ± 15 % vilket 
gör att mätnoggrannheten bör vara i storleksordningen 3 grader Celsius för att garantera 
toleransen.  
Temperaturen på drivmedlet påverkar den specifika impulsen på så sätt att ju värmare det är 
desto mer energi tillförs motorn och Isp ökar. Vid pulserande drift av motorn producerar t.ex. 
drivmedelventilerna ca 20 watt i effekt under pulsens första 500 ms p.g.a. icke optimerad 
styrning vilket kan leda till att drivmedlet värms upp ytterligare och prestanda ökar. Denna 
prestandaökning kan alltså inte tillräknas drivmedlet då den tillförs elektriskt.  
 
2.3.1.5  Tryckmätning 
 
Vakuumtrycket i tanken mäts med en trycksensor med tillhörande förstärkare. Den 
dokumenterade noggrannheten på dess tillsammans är 0.2 % av full skala vilken är 200 mbar6. 
Förstärkaren ger en utsignal som varierar mellan 4 - 20 mA vilken konverteras till spänning 
med en precisionsresistor med noggrannhet på ± 0.1 %. Resistorn väljs så att 
temperaturstabiliteten är mycket hög för att motverka drifter i spänningen p.g.a. temperatur. 
Dock är sensorns noggrannhet begränsad mellan 0 – 60 ˚ C vilket måste beaktas om 
temperaturen i tanken stiger över högsta tillåtna. A/D-kortets noggrannhet på 3 mV är ca 6 
ggr noggrannare än förstärkaren och sensorn tillsammans vilket gör de senare till den 
begränsande faktorn. Kalibreringen i testsystemet där den avlästa spänningen konverteras 
tillbaka till tryck inkluderar sensorns noggrannhet på fyra mätpunkter.  
 
  

                                                 
5 http://support.fluke.com/raytek-sales/Download/Asset/9250239_ENG_A_W.PDF (2009-01-29, 14:00) 
6 http://www.oerlikon.com/leyboldshop/typo3/quick_admin/pdf/display.php?prod_id=4549&des_id=4080  (2009-01-29, 
14:00) 



Data acquisition system for               - 28 - 
Rocket engine hot fire testing  Linus Holmeros 

Felkällorna resulterar i följande uttryck för det relativa felet i vakuumtryckmätningen 
 

∆./,+ä,, = [∆9^/_ + ∆9EöF?,.n?"J?GF + ∆9,"+@ + ∆9A/aIbF"FIJc + ∆9F"?I?,GF=   (25) 
 

     =√0.0169 + 0.29 + 0 + 0 + 0.19 = ± 0.22  [% av 200 mbar]    
 

där ∆,"+@ samt ∆A/aIbF"FIJc är satta till noll p.g.a. okända värden.   
 
Drivmedeltrycket nära motorn mäts med en trycksensor med inbyggd förstärkare vilken har 
noggrannheten 0.5 % av full skala (35 bar)7. Även denna sensor har en utsignal som varierar 
mellan 4 – 20 mA som konverteras med en resistor till spänning. Denna spänning avläses av 
A/D-kortet och måste därför kalibreras gentemot absoluttryckgivaren för att konvertera 
tillbaks till tryck. Absoluttryckgivaren har en noggrannhet på 0.1 % av full skala (70 Bar)8. 
Drivmedeltryckssensorn är temperaturkompenserad inom intervallet 0 – 80˚ C vilket lätt kan 
överstigas om inte värmeskölden vid motorn är monterad. De varma avgaserna kan däremot 
under en lång puls värma upp sensorn vilket även kan resultera i en tidsdrift av trycket. Typen 
och längden av kabel som används spelar även roll då det tillför ytterligare felkällor. Dessa är 
dock inte utredda. Felkällorna resulterar i följande uttryck för det relativa felet i tryckmätning 
 

∆.+/,JIJc,+ä,, = [∆9^/_ + ∆9?"J?GF + ∆9,"+@ + ∆9A/aIbF"FIJc + ∆9F"?I?,GF + ∆9A/b"a=  (26) 
 

     = √0.0169 + 0.59 + 0 + 0 + 0.19 + 0 = ± 0.51 [% av 35 bar] 
 
där ∆�IbF/,IGJ"F ,∆A/aIbF"FIJc samt ∆A/b"a är satta till noll p.g.a. okända värden.  
  
För att veta vilken mätnoggrannhet hela systemet har krävs en omfattande mätutredning där 
statiska och dynamiska scenarion undersöks under statistiska och kontrollerade former.  
  

                                                 
7 http://www.swagelok.com/downloads/webcatalogs/en/ms-02-225.pdf (2009-01-29, 14:00) 
8 http://www.gesensing.com/downloads/datasheets/920_109a.pdf (2009-01-29, 14:00) 



Data acquisition system for               - 29 - 
Rocket engine hot fire testing  Linus Holmeros 

3 Programvaran i mätsystemet 
(Huvuduppgift för examensarbetet) 

 
 
Det nya testsystemets huvudfunktion är att samla in, presentera och spara data från de 
sensorer som är inkopplade till mätsystemet. Det finns krav på systemet att det är 
användarvänligt och flexibelt samt att antalet tillgängliga mätbara sensorer är tillräkligt för 
eventuell utbyggnad. Följande krav har vuxit fram från möten där önskemål och funktioner 
har identifierats. T.ex. vilka parametrar måste kunna mätas och presenteras samt hur bör 
systemet reagera på användarens kommandon.  
 
3.1 Krav på mätsystemet: 
 

• 16 st. temperaturgivare av typ K 
• 8 st. temperaturgivare av typ R 
• 8 st. tryckgivare 
• 8 st. valfria sensorer som t.ex. drivkraft- och flödesmätare  
• 2 st. RS232 kanaler 
• Konfigurationskontroll vilken loggar rådande programversion samt beskrivning av 

mätuppställningen. 
• Möjlighet till 10 kHz i samplingsfrekvens 
• Minimalt antal knappar för operatören för enkelt handhavande 
• Skapa loggar dvs. en körlogg och en logg för alla rådande parametrar per puls 
• Skapa en ny mapp med nytt pulsnummer per puls (puls = tiden mellan start och stop 

av motor) 
• Avaktivera konfigurationsdelen vid körning av puls 
• Skalning av sensordata från volt till fysisk storhet vid insamlingstillfället 
• ”Playback” för att kunna se tidigare sparat data samt kunna konvertera till Excel 
• Grafer för att kunna utvärdera trender i tiden för drivkraft, tryck, flöde och temperatur. 
• Skall ha larm för ett antal kanaler 
 

3.1.1 Fysiska parametrar som mäts 
 
Beroende på vilken typ av motor som skall testas, antingen en utvecklingsmodell eller en 
flygmodell, finns det olika antal sensorer fastmonterade på den. En flygmodell har endast 
temperaturgivare monterade och en utvecklingsmodell kan ha både tryck- och 
temperaturgivare. Tryckgivaren är då placerad på brännkammaren för att mäta 
brännkammartrycket vilket är viktigt att kontrollera ur konstruktionssynpunkt. Drivkraften på 
motorn är t.ex. direktproportionell mot trycket i kammaren. För att även bekräfta att rätt 
mängd energi utvinns ur brännslet finns det utanför vakuumkammaren en pyrometer som 
optiskt mäter manteltemperaturen på motorn.  
 
En tryckgivare vid inloppet till drivmedelventilen mäter det tryck som drivmedlet har från 
matningssystemet vilket även det är direktproportionellt mot drivkraften. Drivmedelsystemet 
ombord på satteliten Prisma kan inte bibehålla nominellt drivmedeltryck under hela missionen 
vilket innebär att trycket kommer avta från det nominella 22 till 5,5 bar. Detta gör att 
matningstrycket vid motorns drivmedelinlopp är viktig att övervaka under testning då motorn 
måste kunna testas vid olika tryck.  
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Drivmedelflödet mäts både av en flödesmätare vilken är tillförlitlig under korta pulser, samt 
av vågen där differensen över tiden ger ett bättre resultat under längre pulser. Programmet 
sparar även vikten på vågen då användaren väljer att börja spara data inför en puls och 
subtraherar denna med vikten då pulsen avslutas. Detta ger då totala mängden drivmedel som 
gått åt under hela pulsen vilket ger en indikation på drivmedelförbrukningen.  
 
Vakuumkammartrycket mäts även det av en tryckgivare och är en viktig parameter att räkna 
med ur drivkraftsynpunkt då denna verkar negativt på dess prestanda. Som tidigare härlett i 
föregående kapitel (2.2.2) verkar omgivningstrycket i motsatt rikting mot drivkraften. För att 
efter testet kunna kompensera data för att få motorns prestanda i perfekt vakuum måste 
rådande omgivningstryck därför vara känt vid varje test.  
 
Drivmedelventilen får inte överstiga 90 grader Celsius och övervakas därför av en 
temperatursensor.  Temperaturen mäts även med en pyrometer på reaktorn där sönderfall samt 
förbränning sker. 
 
3.2 Konfigurering 
 
Programmet som uppfyller specifikationen samt mäter dessa storheter är uppdelat i en 
konfigurationsdel och en datapresentationsdel vilka beskrivs i följande kapitel. När 
programmet startas upp visas konfigurationsdelen på vänster skärm och höger halva av 
datapresentationsdelen på höger skärm.  
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3.2.1 Start 
 
I denna del av programmet möts operatören av en startsida där information om det projekt 
som skapas skall fyllas i. Informationen är motormodell, motorstyrka och typen av test som 
skall utföras. Här finns också möjlighet att ställa in i vilket huvudbibliotek allt data skall 
sparas på hårddisken under vilken det kommer skapas en mapp med namnet på 
motormodellen. Beroende på det namn som användaren valt, kontrollerar programmet om en 
tidigare mapp med samma namn redan finns. Om mappen redan existerar, visas ett 
meddelande att den finns och användaren kan då välja att fortsätta använda samma mapp eller 
byta namn. Om namnet byttes till ett icke existerande ges möjligheten att skapa en ny mapp. 
När användaren gjort sitt val skall en körlogg skapas i antingen den nya eller återanvända 
mappen. Är mappen ny, skapas en körlogg med dagens datum. Om en redan existerande mapp 
valts att användas kommer programmet att skapa en ny körlogg om datumet på den 
existerande körloggen inte stämmer med dagens. Stämmer dock dessa överens, öppnas den 
tidigare upp och fylls på med ny data. På detta sätt kan olika dagars körningar spåras i olika 
loggar. För att gå vidare till nästa sida med inställningar, trycker användaren på nästa flik i 
programmets övre kant. Se Figur 8. 
 

 
Figur 8 Startsida i konfiguratorn 

  



Data acquisition system for               - 32 - 
Rocket engine hot fire testing  Linus Holmeros 

3.2.2 Sensorinventering (Sensor Inventory) 
 
I denna del namnges de sensorer som är inkopplade enligt dess funktion eller position. När 
alla namn som används är inskrivna skall dessa konfirmeras med en knapptryckning längst 
ner i bild. Då tänds en grön lampa vilken indikerar att konfirmeringen är gjord. Samtidigt görs 
en notering i körloggen att dessa inställningar har konfirmerats. Se Figur 9. 
 

 
Figur 9 Sensorinventarie i konfiguratorn 

3.2.3 Skalning av analoga sensorer (Analog Sensor scaling) 
 
I denna del kalibreras de valfria analoga sensorerna så att den avlästa spänningen skalas om 
till dess fysiska enhet som t.ex. tryck eller kraft. Användaren får möjlighet att välja sensor och 
beroende på typ ges olika intsällningsmöjligheter. För en trycksensor ses en lista och ett 
diagram. I listan skall fyra olika spänningsvärden skrivas in för att räkna ut en skalfaktor 
motsvarande ett polynom av graden ett (se Figur 10). I listan finns två kolumner där den 
vänstra är avsedd för det absoluttryck som mäts med extern kalibrerad absoluttrycksmätare. 
Kolumnen till höger avser den spänning som sensorn visar vid respektive absoluttryck. 
Trycket från sensorn läses av i en display till vänster om listan. Den tryckgivare som används 
av ECAPS bör vara linjär vilket också kan bekräftas i diagrammet då alla fyra mätpunkter 
används för att kurvanpassa det linjära polynomet. Skulle mätpunkterna avvika från linjen för 
mycket kan sensorn vara trasig eller mätmetoden vara fel vilket då upptäcks här. För varje ny 
sensor som kalibreras skall knappen för att konfirmera kalibreringen aktiveras. Detta gör att 
programmet sparar skalfaktorerna och en notering görs i körloggen.  
 
Sensorn som mäter drivkraften på motorn är kopplad till en speciell laddningsförstärkare 
(Kistler 5015). Detta pga. att sensorn är piezoelektrisk och anpassad för att kunna mäta 
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kvasistatiska, dynamiska och kompressionskrafter inom området 1 mN till 50 N. 
Laddningsförstärkaren omvandlar signalerna från kraftsensorn till en analog utgång på ±10 
Volt. Beroende på vilken storlek på drivkraften som skall mätas kan upplösningen ställas 
olika. När användaren i programmet väljer kraftmätaren som sensor att kalibrera försvinner 
det tidigare diagrammet och fram kommer en rullista och en ny indikeringsruta. Rullistan 
innefattar tre olika upplösningar för laddningsförstärkaren (2, 10 och 50 N) och ger då olika 
antal newton per Volt som indikeras i den extra rutan. Upplösningen väljs t.ex. till 2 N vilket 
innebär en skalning av signalen med en faktor 0,2 N/V. Ju mindre kraft som skall mätas desto 
bättre upplösning dvs. mindre kraft skall fördelat på de tillgängliga ±10 Volten.  
 

 
Figur 10 Analog sensorkalibrering 

 
Datorn och laddningsmätaren kommunicerar via RS232 (seriekom.) och då användaren 
befinner sig i läget för kraftsensorinställning, skickar programmet kommandon varje sekund 
med den inställning som görs. För att inte störa laddningsmätaren under drift, kan inga nya 
inställningar skickas under insamling av data.  

 
3.2.4 Skalning av Temperatursensorer (Temperature Sensor Scaling) 
 
På denna sida i konfigureringen anges de skalfaktorer som omvandlar spännigen från de 
anslutna temperaturgivarna till temperatur. I skrivande stund är skalfaktorn för K-givarna 240 
och för pyrometern 425 plus en ytterligare term som är +146. Här ses även en tabell med de 
andra sensorernas skalfaktorer som sparats sedan föregående kalibrering. Detta ger 
användaren en total överblick över alla skalfaktorer som införts samt att mätvärdena kan 
konfirmeras på den andra skärmen där de avlästa värdena finns.   
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Figur 11 Temperatursensorkalibrering 

3.2.5 Drivkraftkalibrering (Thrust Calibration) 
 
Motorn är uppsatt på en s.k. släde med låg friktion mot underlaget för att kunna mäta 
drivkraften axiellt i motorns längdriktning. På motorn är flera kablar och rör anslutna vilka 
tillför externa krafter i samma axiella led. För att kunna kompensera för dessa störningar 
måste avläsningen kalibreras vid olika tryck i de anslutna rören då det skapas mer eller mindre 
inre spänningar i materialen beroende på trycket. För ett visst tryck förväntas motorn ge en 
drivkraft som motsvarar kvoten av det rådande trycket och det nominella. Denna kraft 
simuleras med hjälp av en vikt i samma storleksordning som den förväntade drivkraften. 
Framför sig har operatören en graf med avläst kraftdata som uppdateras i realtid och ett antal 
fält för information till programmet. Operatören skriver in vilken gravitationskonstant som 
gäller i den geografiska punkt han befinner sig i, vilket nominellt matningstryck som motorn 
ger nominell drivkraft och det matningstryck som kalibreringen sker vid. Programmet hämtar 
då information från startsidan där operatören skrev in motorns nominella drivkraft och 
föreslår en vikt som bör användas vid det rådande trycket. Operatören skriver därefter in 
vilken vikt som används.  
 
Vid kalibrering görs tre mätningar per tryck med en vikt för att kunna ta ett medelvärde av 
dessa då mätningarna varierar sinsemellan. Första gången vikten hakas på ser operatören 
förloppet framför sig i grafen och då vikten stabiliserats, trycker denne på ”read”-knappen för 
att läsa av sensorns värde. Programmet gör då 10 st. avläsningar på signalen och ger ut 
medelvärdet av dessa till operatören. Samtidigt sätts en röd kurva i grafen för att illustrera 
medelvärdet av avläsningen. Efter detta gjorts häktas vikten av och sensorn ger då ett värde 
för noll newton som kan variera från gång till gång. När operatören ser ett konstant värde för 
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noll newton trycker denna åter på ”read” och programmet tar ett nytt medelvärde. Differensen 
mellan avläsningarna då vikten var på och av motsvarar sensorns avläsning av den på hängda 
vikten. Precis som då vikten var på, sätts ytterligare en kurva (blå) i grafen för att illustrera 
värdet av den nya avläsningen. Efter denna andra mätning uppenbarar sig en knapp (”keep 
values”) vilken, om den aktiveras, sparar avläsningen som den första av tre mätningar. 
Operatören kan vara missnöjd med tidigare mätningar och kan då istället välja att haka på 
vikten igen och starta en ny mätning.  
 

 
Figur 12 Kraftkalibrering 

När tre fullständiga mätningar väl har gjorts, tänds en lampa som indikerar för operatören att 
mätningarna vid detta tryck är godkända och färdiga. Programmet räknar då ut hur mycket 
medelvärdet av mätningarna skiljer i procent från det den kraft den borde läst av utan externa 
störningar. Storleksordningen på avvikelsen är ca: 5 % enligt erfarenhet vilket är acceptabelt 
då störningarna, i form av slanganslutningar och kablar, varierar från gång till gång.   
 
Mätsystemet har nu kalibrerats och har all information om hur datapresentationen bör 
kompenseras för störningar vid ett visst tryck. Vanligtvis körs motorerna vid tre olika tryck 
vilket medför minst tre kalibreringar. Dock händer det att motorn testas vid tryck där ingen 
kalibrering har skett och avläst data blir då missvisande och icke kompenserat. För att 
motverka detta och slippa kalibrera vid många tryck, kompenseras data med ett beräknat 
polynom vilket baseras på de faktiska kalibreringarna. Programmet behöver minst tre punkter 
för att skapa ett polynom av grad två men kompenseringen fungerar bäst efter fem 
kalibreringar då alla tre vanliga tryck plus två extra finns inräknat. Polynomet är då av fjärde 
ordningen och skär exakt genom de inräknade punkterna. Enligt överenskommelse skall 
programmet kompensera data exakt, i de kalibrerade punkterna plus minus en halv bar, och 
approximerat mellan dessa under förutsättning att det rådande trycket inte är mer eller mindre 
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än högsta respektive lägsta kalibrerade trycket. Om trycket ändå befinner sig utanför 
intervallet gäller den närmsta kalibrerade punken för kompensering. För att göra användaren 
medveten om att matningstrycket är inom kalibrerat område eller inte, finns en lampa ovanför 
matningstrycket som antingen är grön eller orange. Lyser lampan grönt anses trycket vara 
kalibrerat.  
 

3.2.6 Grafinställningar (Graph Settings) 
 
I denna flik kan inställningar göras med avseende på det fyra grafer som finns i 
datapresentationen vilka representerar olika sensorers data i realtid. Den första grafen visar 
kompenserat kraftdata och drivmedelflödet i två olika skalor på varsin sida om grafen. X-
axeln utgörs av tiden i sekunder från det att data börjat samlas in. Uppdateringsfrekvensen på 
data som visas kan ändras då programmet buffrar samplat data in i en kö och tömmer kön med 
denna frekvens. Vid korta pulser kan frekvensen sänkas för att låta data vara kvar i grafen 
under en längre tid. Samtidigt som frekvensen kan ändras, kan tidsrymden också varieras efter 
behov. Kommer pulserna med korta mellanrum kan tidsrymden vara liten för att se enskilda 
pulser. Ökas däremot både uppdateringsfrekvensen och tidsintervallet blir mer data 
överskådligt och eventuella trender går att se.  
 

 
Figur 13 Grafinställningar 

I de resterande graferna återfinns tryck, hög och låg temperatur. I dessa tre kan operatören 
välja vilka sensorer som skall representeras då vissa sensorer är mer eller mindre kritiska för 
testets säkerhet och funktion. Beroende på vilka sensorer som väljs skrivs dessas namn från 
”Sensor Inventory” in i grafens legend så att kurvorna kan identifieras. I nuläget är det 
maximala antalet sensorer som kan visas fem stycken vilket är begränsat av platsen för 
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legenden. Endast tidsrymden kan påverkas ytterligare i dessa grafer då 
uppdateringsfrekvensen är maximerad efter systemets prestanda.  
 
3.2.7 Displayer av/på 
 
I datapresentaionsdelen finns en display per sensor vilken indikerar värdet och visar sensorns 
namn. Dessa data uppdateras en gång per sekund för att inte förvirra operatören med brusande 
signaler. Till 8 stycken av temperaturgivarna och lika många analoga givare finns en 
femgradig larmskala bestående av en lampa per tillstånd, (för låg = röd, låg = gul, ok = grön, 
hög = gul och för hög = röd). Om sensorns data inte är kritiskt eller är överflödigt vid test, kan 
displayen och ev. tillhörande larmlampor väljas att visas eller inte. Operatören ser i 
konfigratorn alla kanaler med tillhörande namn på inkopplad sensor och till dessa en ON/OFF 
valmöjlighet vilken i realtid styr datapresentationen. Om läge OFF väljs avaktiveras även 
ljudlarmet på respektive sensor. 
 

 
Figur 14 Displayer av/på 

 
3.2.8 Temperatur- och trycklarm samt valfria larm 
 
De ovan nämnda larmens olika nivåer kan här individuellt ställas in enligt följande princip; 
Då sensordata befinner sig inom önskvärt intervall skall en grön lampa lysa. Detta motsvaras 
av ett övre och undre värde vilka skrivs in under OK i konfiguratorn. När sensordata befinner 
sig utanför en kritisk gräns skall en röd lampa lysa och en ett ljudmeddelande spelas upp. 
Dessa övre och undre gränser skrivs in under RED på motsvarande plats. Om sensordata 
ligger över eller under OK-gränserna men innanför de röda så lyser respektive gula lampa för 
över eller under OK. Larmen bekräftas tillsist genom att knappen ”Confirm” aktiveras. 
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Figur 15 Temperaturalarm 

3.3 Datapresentation 
 
I denna del av programmet presenteras all sensordata för operatören i form av grafer, siffror, 
text och stapeldiagram. Uppdelningen av data är fördelad på två datorskärmar för att 
maximera ytan för de fyra grafer som finns. Dessa grafer är alla placerade på en skärm vilket 
gör det lättare för användaren att isolera data då trender och faktiska värden kan vara av olika 
intressen. På den andra skärmen finns det en sifferdisplay för varje inkopplad sensor där 
avläst värde uppdateras en gång per sekund. Över displayen visas det namn som sensorns 
beskrivs med och under vissa utvalda finns fem st. larmlampor fördelade horisontellt från 
vänster till höger.  
 
Idén med detta upplägg är att före en körning, då systemet är i ett någorlunda statiskt tillstånd, 
kan värden avläsas på sensorerna i sifferform och operatören kan då avgöra om värdena 
innebär att testet kan fortsätta eller avbrytas. Larmlamporna hjälper även dem till att 
underlätta bedömningen om siffrorna är tillfredställande då alla bör lysa grönt. Om alla 
värden är ok och testet körs igång, kan operatören istället koncentrera sig på graferna och det 
dynamiska förlopp som testet innebär. Skulle någon larmad sensor hamna utanför tillåtet 
område under testet hjälper lamporna och ljudmeddelanden till att uppmärksamma operatören 
att se över sensorvärdena och flytta tillbaka fokus från graferna till den första skärmen.   
 
När data spelas in aktiveras ljudmeddelanden för alla larm. Skulle något larm vara rött när ett 
test startas, görs operatören medveten om detta i form av en dialogruta vilken ger två val. Om 
han/hon väljer att fortsätta kommer ljudlarmen att avaktiveras vilket ger sämre säkerhet. Om 
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han/hon väljer att avbryta startar inte insamlingen av data. På detta sätt elimineras starten av 
test där inte alla sensorer befinner sig inom önskat intervall vilket kan leda till problem. 
 
Operatören har en kontrollpanel där alla knappar sitter som styr behandlingen av data. När 
programmet startar lyser det två lampor vilka indikerar att sensoravläsningen DAQ är aktiv 
(lyser grönt) och att datainspelningen är inaktiv (lyser rött).  Att sensoravläsningen fungerar 
innebär att all hårdvara har initierats och A/D-omvandligen är problemfri. I kontrollpanelen 
finns också en indikering av tillgängligt diskutrymme både i form av antal lediga gigabyte och 
hur mycket av disken som redan är använt i procent. Skulle det lediga diskutrymmet sjunka 
under 10 procent, börjar en orange varningslampa blinka vid indikatorn för att göra 
operatören medveten om att disken börjar bli full.  
 

 
Figur 16 Datapresentation med höger och vänster skärm. 

Ytterligare en knapp finns som om den aktiveras, pausar alla grafer och på så sett gör det 
möjligt att gå tillbaka i testet och se äldre data. Efter att operatören avslutat datainspelningen, 
pausar även programmet automatiskt för att operatören skall slippa trycka på knappen. 
 
För att felsöka när vissa sensorer visar korrupta data är det ofta bättre att läsa av spänningen 
som sensorerna avger och inte dess ingenjörsenhet. Detta för att kunna konstatera om 
spänningen är rimlig eller ej och om sensorn i så fall är trasig eller inte. För att kunna växla 
mellan spänning och sensorenhet finns en brytare med två tillstånd. Denna brytare styr 
sensorskalningen av och på för alla inkopplade sensorer.  
 
En tank används till att lagra drivmedlet och för att veta hur mycket som finns kvar, står 
tanken på en våg. Denna vikt som vågen visar finns representerad i ett stapeldiagram, där 
skalan anges i gram. Under ett test är drivmedelsåtgången en viktig faktor, vilken beräknas 
genom att programmet sparar vikten före körning då datainspelningen startas och subtraherar 
med vikten då inspelningen avslutas. Totala åtgången av drivmedel för testet samt nuvarande 
vikt visas i två sifferdisplayer under stapeldiagrammet. Under testets gång beräknar även 
programmet differensen av den avlästa vikten en gång per sekund vilket ger operatören 
drivmedelflödet i antal gram per sekund. Den här funktionen kompletterar användandet av en 
flödesmätare när pulserna börjar bli långa.  
 
När alla test är avklarade och programmet skall stängas av, trycker användaren på ”Quit” 
vilket efterföljs av att en dialogruta framträder med två alternativ; antingen fortsätta och 
stänga ner eller avbryta och låta programmet köra vidare. 
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3.4 Uppspelning (Playback) 
 
Denna funktion ger användaren möjlighet att läsa sparat data från disk. När playback 
aktiveras från kontrollpanelen öppnas ett nytt fönster med en graf samt en filöppnare där 
användaren väljer vilken tidigare körning han/hon vill öppna. När allt data är inläst från 
filerna visas alla inkopplade sensorer till vänster i fönstret och användaren behöver då endast 
markera de intressanta sensorerna och dra namnen från rutan till vänster in i grafen. Grafen 
ritar då upp allt data som finns inspelat och användaren kan börja analysera. Dock finns det 
bara en amplitudaxel vilket gör att sensorer med olika fysiska storheter blir svåra att 
kombinera i grafen då storleksordningen kan skilja markant, t.ex. kraft och temperatur.  
 
Grafen går att förstora med olika former av zoom samt att markörer kan sättas in vilka ger y- 
samt x-värden i godtyckliga punkter. Detta är en viktig funktion för att identifiera värden som 
kan vara svåra att avläsa med enbart koordinatsystemets axlar. Alla värden finns även 
kronologiskt representerade i en tabell vilken väljs i en flik över grafen. Alla valda sensorers 
data finns där i respektive kolumn. Dessa data kan även konverteras till en Excelfil genom att 
aktivera knappen ”Export”. En ny ruta öppnas då där användaren väljer vart den nya filen 
skall sparas, om data skall sparas i en eller flera filer, start-, stop- och diskretiseringstid för 
valt data, hur många tidskollumner som skall tas med samt avskiljningstecken.  
 

 
Figur 17 Playback med inspelad data i grafen 

3.5 Programstruktur 
 
Labview 8.6 har kapacitet att utföra saker simultant (kräver processor med minst 2 kärnor) 
vilket möjliggör för en modulär uppbyggnad med självständiga moduler. Detta utnyttjas 
genom att göra konfiguratorn, datapresentationen, och datalagringen till varsin separat process 
med en egen ”while”-slinga vilka exekveras samtidigt. Varje modul skall därför fungera 
oberoende av de andra då deras while-slinga alltid upprepas och exekveras. Då Labview är ett 
grafiskt programmeringsspråk försvinner snabbt översiktsförmågan om den yta som 
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programmet tar upp blir större än den tillgängliga skärmytan. För att förenkla och fortfarande 
bibehålla översikten över programmet, placeras varje funktion i ett unikt ”case” där var och en 
av dessa får plats på skärmen. Programmet övergår då till att vara en tillståndsmaskin där 
varje case är ett tillstånd. Strukturen blir då 3-dimensionell där varje funktion ligger i planet 
och resten av tillstånden på djupet. Detta tillför en ytterligare modularisering där olika 
funktioner lätt kan isoleras och behandlas explicit. Datapresentationen är uppbyggt på två 
tillståndsmaskiner där exekveringsperioden är olika. Den första har bakgrundsfunktioner som 
har lägre prioritet och kan därför köras långsammare, t.ex. för att en gång per sekund 
uppdatera varje siffra i displayerna. Den andra tillståndsmaskinen är snabbare och uppdaterar 
t.ex. de fyra graferna vilka har högre prioritet och bör vara så detaljerade som möjligt. För att 
få systemet att reagera på plötsliga kommandon från användaren används interrupt-funktioner 
vilka är kopplade till t.ex. en knapp.  
 
Varje tillståndsmaskin behöver en motor som bestämmer vilket tillstånd eller funktion som 
skall exekveras. Denna motor utgörs av en för varje process unik kö i vilken alla tillstånd som 
skall köras sätts in i. Kön töms med ett element för varje varv i while-slingan och hastigheten 
bestäms då av processorn. På detta sätt exekveras alla tillstånd när processorn har ledig tid 
och avbryts inte av andra tillstånd. Detta underlättar för att styra i vilken kronologisk ordning 
vissa funktioner skall komma.  
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Följande bild illustrerar flödet i konfiguratorn där varje del representeras av vilka indata som 
krävs och vad som exekveras och ges i form av utdata: 
 

 
Figur 18 Flödesschema för konfiguratorn 

 
  



Data acquisition system for               - 43 - 
Rocket engine hot fire testing  Linus Holmeros 

Följande bild illustrerar flödet i presentations- och uppspelningsdelen där varje del 
representeras av vilka indata som krävs och vad som exekveras och ges i form av utdata: 
 

 
Figur 19 Flödesschema för datapresentationen samt uppspelningen 

3.5.1 Datalagring och diskutrymme 
 
Tiden före detta examensarbetet, beställdes en utredning där möjligheterna att uppfylla den 
kravspecifikation som fanns skulle undersökas. Uppgiften föll på konsultfirman Endevo vilka 
gjorde ett prototypprogram i Labview som kunde initiera hårdvara och börja spara data på 
disk. Denna prototyp har behållits för att spara data åt det nya mätsystemet i binärform med 
tillhörande indexfil för respektive kanal.  Hårdvaran valdes även den av Endevo för att klara 
av de behov som det framtida mätsystemet skulle kräva. Mjuk- och hårdvara levererades och 
fanns att tillgå vid examensarbetets början. 
 
Endevos program får en del av sina parametrar från ytterligare ett program som heter 
”Measurement and automation” vilket är en mjukvara från National Instruments i vilken 
hårdvaran konfigureras för vilka in- och utkanaler som användas. Det går t.ex. att ställa in 
vilken typ av signal som skall tas emot på en viss kanal beroende på vilken sensor som 
kopplas in. När alla kanaler är definierade sparas dessa under ett namn som sedan Endevos 
program kommer åt. För att få prototypprogrammet att få de funktioner som mätsystemet 
kräver, är vissa delar tvungna att manipuleras. T.ex. startas insamlingen av data automatiskt 
från hårdvaran där alla tillgängliga kanaler lagts till och konfigurerats i ”Measurment and 
automation”. Tidigare var användaren tvungen att välja de kanaler som skulle läsas av och 
själv starta avläsningen.  
Huvuddelen av prototypprogrammet finns fortfarande kvar som navet i mätsystemet då all 
insamlad data passerar genom det och kanaliseras ut till både konfiguratorn och 
datapresentationsdelen. De enda kommandona som nu skickas till detta program är starta och 
stoppa loggning och avsluta.  
 
Vid start av loggning skapar programmet en mapp i den huvudkatalog som valts i 
konfiguratorn med dagens datum och startnummer ett som namn om körningen är den första. 
Om körningen inte är den första ökas startnumret till dess att den överstiger det största 
befintliga. I denna nya mapp sparar nu datapresentationsdelen en konfigurationsfil med alla 
parametrar som ställts in och kalibrerats av användaren för just denna körning. I filen står det 
information om vilken motor, vilka sensorer som är inkopplade var, vilka kalibreringsfaktorer 
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som används och vilka testparametrar som operatören har valt. T.ex. vid vilket tryck, 
samplingsfrekvens, filterfrekvens på kraftgivaren, vilken period och pulslängd.  
 
3.5.2 Globala variabler 
 
För att information skall vara tillgänglig mellan de olika processerna används globala 
variabler i form av cluster. Varje cluster är en samling av alla in- och utdata från en process 
som kan vara nödvändig för en annan. Data som sparas i ett cluster kan vara av godtyckligt 
format vilket är en fördel då många olika används i detta testsystem. De ingående variablernas 
namn blir mycket användbara då dessa alltid finns representerade där referensen till clustret 
finns. T.ex. om en resurs kräver information ur ett specifikt cluster, placeras en referens till 
klustret nära resursen och att välja information blir så enkelt som att välja ett namn. Detta 
underlättar då det oftast finns många funktioner inom samma resurs som kräver information 
av olika kluster och informationsflödet blir då lätt att följa.  
 
Enstaka globala variabler har även använts utan klusterstruktur vilka kan anses vara 
dedikerade variabler där många olika resurser behöver skriva och läsa information till dem. 
Om detta är en optimal lösning eller inte är upp till tolkning då programmet helst bör vara 
konsekvent och bara använda kluster. 
 
3.6 Samplingsfrekvens 
 
För att säkerställa att förbränningsinstabiliteten håller sig på eller under den utsatta nivån i 
specifikationen, måste mätsystemet kunna mäta med tillräkligt hög samplingsfrekvens. Den 
lägsta nivån är därför satt till 2kHz vilket innebär att mätsystemet enligt Nyquist 
samplingsvillkor bör kunna sampla med minsta den dubbla frekvensen. Kravspecifikationen 
för detta arbete är dock satt till 10 kHz för att dels uppfylla motorns krav samt att möjliggöra 
upptäckten av störningar med ännu högre frekvens.   
 
3.7 Val av sensorer 
 
3.7.1 Kraft 
 
Kraftsensorn som används är av piezoelektrisk typ för mätning av kvasistatiska och 
dynamiska tensil- och kompressionskrafter från 1 mN och uppåt. Sensorn är helt kapslad och 
användbar för både laboratorie- och industriverksamhet med ett tillgängligt mätområde på ± 
50 N. Till kraftsensorns kopplas en laddförstärkare av typ 5015 vilken behandlar signalen 
efter valda inställningar. (se kapitel Skalning av analoga sensorer (Analog Sensor scaling 
3.2.3) 
 
3.7.2 Tryck 
 
Drivmedeltrycket vid motorn mäts med sensorer från swagelok (FTU-F-NA500-13AI-C). 
Dessa givare är designade för att mäta dynamiskt och statiskt tryck i många olika miljöer. 
Konstruktionen är gjord av rostfritt stål och den känsliga diafragman är konstruerad på ett så 
att den tål de mest korroderande vätskorna. Mätområdet är 0 till 35 Bar. 
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För att mäta absoluttryck, vilket behövs som referens till de andra tryckgivarna, används en 
mätare av märket Druck (DPI 705) vilken är en digital handhållen tryckmätare. Mätområdet 
är 0 till 70 Bar. 
 
Vakuumtrycket i tanken mäts med en sensor från Leybold Vacuum (DI 200) vilken har ett 
mätområde mellan 0.1 - 200 mbar. Denna sensorns signal förstärks av en förstärkare (PV 20) 
vilka tillsammans ger en noggrannhet på 0.2 % av full skala (200 mbar). 
 
3.7.3 Temperatur 
 
Temperatursensorer av typen K används för att mäta temperatur inom området 0 till 1250 
grader Celsius. Dessa avger en låg spänning (mikroVolt) som sedan skalas av programmet till 
temperatur.  
 
Vid högre temperaturer används en pyrometer (MR1SB) av märket Raytek vilken mäter 
manteltemperaturen på motorn optiskt med en dokumenterad noggrannhet på 1 grad Celsius. 
Pyrometern avger en spänningsnivå som mäts och skalas av programmet. 
 
3.7.4 Flöde 
 
Flödet mäts med en flödesmätare (M53C2A) från Bronkhorst vilken fungerar för både gaser 
och vätskor. Mätaren innehåller två parallella rörloopar vilka är en del i ett oscillerande 
system. När en vätska flödar genom rören uppstår Coriolis-krafter vilka skapar varierande 
fasskiftningar som kan detekteras. Den resulterande signalen blir då direkt proportionell mot 
det verkliga massflödet.  
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4 Slutsatser: 
 
 
Detta har utförts under examensarbetet: 

• En litteraturstudie har gjorts för att förstå bakgrunden till hur raketmotorer fungerar 
och vilka parametrar som är relevanta att mäta. 

• Ett nytt datainsamlingssystem har implementerats där mjukvaran är egenutvecklad i 
Labview för att representera och spara data.   

• Hårdvaran är testad parallellt med det äldre mätsystemet för att säkerställa funktion.  
 
De funktioner som listats i specifikationen har uppfyllts med tillfredställande prestanda. Det 
kvarstår dock en del skarp testning men simuleringar har däremot visat att systemet är 
välfungerande och inte lider av problem. Att version 8.6 valdes av labview, vilken är den 
senaste versionen som precis släppts för allmänheten vid projektets början, innebar en del 
systemkrascher då denna version fortfarande dras med barnsjukdomar. Dessa krascher var 
däremot inte för frekventa så att det riskerade att saktade ner utvecklingen dock var det ett 
orosmoment.   
 
4.1 Återkoppling till kraven 
 
Antalet givaren som specificeras i specifikationen är fullt möjligt att uppnå, dock på 
bekostnad av samplingsfrekvensen. Den maximala frekvensen med 40 st. kanaler är 6,2 kHz 
då hårdvaran fördelar 250 kHz på alla 40 kanaler. Däremot finns det i nuläget inget behov av 
fler kanaler än 24, vilket är det antal som uppfyller samplingsfrekvensen 10 kHz. Programmet 
är således förberett för fler kanaler om tester med den lägre frekvensen skall utföras. 
 
Konfigurationskontrollen har tillkommit sent i utvecklingen och har inte hunnit 
implementerats 
 
Antalet knappar är minimerade i datapresentationen med reservation för ytterligare testning. 
De grundfunktioner som används är därför lättstartade och enkla att hitta. 
 
Programmet noterar viktiga händelser i en logg samt att rådande parametrar sparas för att 
kunna spåra data så bra som möjligt. Mängden data i loggarna är flexibelt och tillägg görs 
utan svårigheter. Dock krävs viss programmeringsvana för dessa ändringar. 
 
Användaren skapar en huvudmapp i vilken programmet autosparar data med unika mappar 
och namn för varje puls.   
 
För att minimera ofrivilliga förändringar under test, görs konfiguratorn otillgänglig när data 
lagras på disk. Denna funktion skulle kunna vara frivillig med en kontroll i datapresentationen 
då behovet av att medvetet ändra inställningar kan uppstå.  
 
Skalningen av sensordata görs matematiskt när datorn tagit emot data ifrån insamlingsenheten 
innan det lagras på disk. Användaren har möjlighet att växla mellan att se skalad eller oskalad 
data i datapresentationen. 
 
Uppspelning av sparade data sker i playback-funktionen i vilken användaren väljer en unik 
körning samt vilka sensorer som skall återrepresenteras. Möjligheten finns även att konvertera 
data till en excelfil för efterbearbetning i andra program. 
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Antalet grafer är satt till fyra då det blir en naturlig kategorisering av parametrarna tryck, 
temperatur, kraft och flöde. Dessa grafers inställningar är möjliga för användaren att ändra i 
viss utsträckning.  
 
8 st. temperaturgivare, 4 st. tryckgivare samt 4 st. valfria sensorer är larmade med ljud och 
ljusindikationer.  
 
4.2 Framtida förbättringar 
 
Det finns fortfarande mycket kvar att göra på testsystemet för att göra det så bra som det kan 
bli. Följande funktioner är identifierade som önskvärda men har inte hunnit implementerats: 

• En grafisk översiktsbild, där alla huvudfunktioner finns representerade med relevanta 
mätdata, i vilken det är möjligt att se vart i systemet som olika larm eller problem 
uppstår.  

• Playback skall kunna visa data från flera äldre körningar samtidigt vilket skulle 
underlätta jämförelse mellan olika pulser. När jämförelsen sedan är gjord skall grafen 
med data lätt kunna skrivas ut och sparas.  

• En enklare uppstart av mätsystemet skulle vara att föredra. T.ex. att labviewprojektet 
gjordes till ett standalone-program som inte öppnar den vanliga utvecklingsmiljön i 
Labview. 

• Effektivare dataarkivering som tar mindre utrymme på disk. I nuläget fyller 
testsystemet upp 7 Gb per timme för 40 st. kanaler med en samplingsfrekvens på 5 
kHz. 

• Uppdatering av datorkomponenter för att öka marginalen mot maxkapacitet. T.ex. en 
större och snabbare hårddisk samt en ny processor med fler kärnor. 

 
Programstrukturen skulle kunna optimeras och komprimeras för ett bättre flöde i programmet 
samt minska storleken på koden. Detta är tillsvidare inget problem men då det finns planer på 
att bygga ut systemet med fler funktioner ökar betydandet av en effektiv kod. När 
mätsystemet sparar data vid 10 kHz på samtliga 24 kanaler, ligger processorlasten på ca 40 %. 
Detta är som sagt tillfredställande men effektivisering eller processorbyte skulle öka 
marginalen genom att sänka denna last.       
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4.3 Planering 
 
Tidsplanen som antogs i början av projektet har varit helt realistisk och i linje med 
utvecklingshastigheten. Förseningen är drygt en vecka vilket är normalt vid ett examensarbete 
av denna omfattning. Tidsplanen var följande: 
 
9:e september -08 till 31:e januari -09 
 
Start av examensjobb.        9: e september 
Förstudie samt initiering av problemlösning.     10: e september 
Efter 2-3 veckor ska projektplanen och tidsplanen vara klara.  22: e september 
Efter 7-8 veckor bör delar av nya testsystemet köras parallellt med  27: e oktober 
det äldre. 
Efter 10 veckor bör en disposition för rapporten vara låst.   10:e november 
Efter 13-14 veckor bör det äldre testsystemet vara bortbytt.   8: e december 
Efter 16-17 veckor ska rapporten vara ca 80 % klar för granskning av  29: e december 
handledaren. 
Efter 19 veckor ca 95 % klar för granskning av opponenten.   19: januari 
Redovisning i februari. 
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5 Diskussion: 
 
 
Hela projektet har passat mig som handen i handsken p.g.a. allt som jag lärt mig och sättet jag 
gjort det på. Att jag gjort arbetet själv har gett mig jätte mycket i form av självkänsla o rutin 
med ansvar för att leverera ett resultat. Den grund som jag fått från skolan har varit till stor 
hjälp men mycket har samtidigt varit nytt. T.ex. finns det många aspekter inom området 
människa/maskin som jag behövt ta hänsyn till för att få programmet så användbart som 
möjligt vilket är en ny erfarenhet.  
 
Det har även varit mycket stimulerande att få arbeta i ett bolag som ligger i framkant vad 
gäller framdrivningteknik i rymden och med dess upphovsmän. Mitt intresse av just 
rymdteknik har intensifierats p.g.a. denna möjlighet att få komma nära tekniken och hjälpa till 
att utveckla den. Förhoppningsvis blir mitt bidrag användbart och någonting jag kan vara stolt 
över. 
 
Det har inte infunnit sig några större problem under projektets gång förutom att min 
grundnivå gällande programmering i labview i början var låg. Hade min kunskap varit bättre 
kanske fler funktioner hade hunnit implementerats vilket gjort systemet bättre. För att se det 
på den ljusa sidan har det dock varit en lärande process där jag nu har ganska omfattande 
kunskaper jämfört med vid starten. Jag har insett hur kraftfullt labview är och att 
möjligheterna är oändliga när det gäller att skapa avancerade testsystem.  
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