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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete har utförts på Atlas Copco Tools and Assembly Sytems. Syftet har 
varit att utveckla ett designverktyg som ska kunna användas för att ta fram nya elmotorer 
till Atlas Copcos elektriska mutterdragare. Fokus har legat på att öka produktiviteten 
genom att minska effektförlusterna i ett verktyg. Produktiviteten definieras som antalet 
åtdragningar som ett verktyg kan utföra utan att bli för varmt. 
 
Inför arbetet med att utveckla detta designverktyg har ett befintligt Matlab-script, som 
beräknar förlusterna i en luftgapslindad elmotor, studerats och modifierats för att bättre 
motsvara verkliga förluster. Modifieringen har gjorts genom att utföra praktiska tester av 
olika förluster och sedan justera redan befintliga parametrar i Matlab-scriptet. 
 
Eftersom designändringar i en del av ett mekatroniskt system kan leda till sämre 
prestanda i en annan del av systemet har valet av parametrar som får ändras gjort så att 
övriga delar i systemet påverkas så lite som möjligt. 
 
En studie av det befintliga verktygets verkningsgrad för en hel åtdragning har gjort för att 
öka förståelsen för var och när de olika förlusterna uppstår och för att jämföra det 
modifierade Matlab-scriptet med uppmätta värden. 
 
Designverktyget utformades så att det kör Matlab-scriptet, som beräknar förlusterna, för 
ett antal olika designalternativ och sparar det alternativ som ger minst förluster. 
Resultatet av denna parameterstudie tillsammans med studien av verktygets 
verkningsgrad gör att slutsatser kan dras om vad som behöver ändras i det befintliga 
verktyget för att minska förlusterna.  
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Abstract 
 
This thesis was carried out at Atlas Copco Tools and Assembly Systems. The purpose has 
been to develop a design tool to be used for development of new electric motors for Atlas 
Copcos electric nutrunners. The focus of the thesis has been to increase productivity by 
decreasing the power losses in an electric tool. The productivity is defined as the 
maximum number of tightenings a nutrunner can perform without becoming too hot. 
 
Before starting the development of this design tool an existing Matlab script, which 
calculates the losses in a slotless electric motor, has been studied and modified to 
represent the real losses in a better way. The modification has been made by performing 
practical studies of different losses and then adjusting existing parameters in the Matlab 
script. 
 
Because design changes in one part of a mechatronic system can lead to a decrease in 
performance of another part the choice of parameters that can be changed has been made 
so that other parts of the system is affected as little as possible.  
 
A study of the existing tools efficiency during an entire tightening has been made to 
increase the understanding of when and where the different losses appear and to compare 
the modified Matlab script with the measured values. 
 
The design tool was formed so that it executes the Matlab script, that calculates the 
losses, for a number of different design options and stores the alternative which produces 
the least losses. The result of this parameter study together with the study of the tools 
efficiency enables a number of conclusions to be drawn about what needs to be changed 
in the existing tool to decrease the losses. 
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1 Inledning 
 
Detta examensarbete utfördes på Atlas Copco Tools and Assembly Systems i Sverige. Företaget 
tillverkar bland annat verktyg och system för åtdragning av muttrar. Bland dessa finns 
handhållna eldrivna verktyg för tillverkningsindustrin. Verktygen består av motor och 
kuggväxlar och styrs av en kontroll- och kraftomvandlarenhet som är sammankopplad med 
verktyget via en kabel. Hela detta system utvecklas av Atlas Copco själva då de lägger stor vikt 
vid att kunna leverera högsta prestanda till sina kunder. Detta betyder att de själva designar 
växlar och motorer samt utvecklar egna kontrollsystem.  
 
1.1 Bakgrund & Problembeskrivning 
 
Att utveckla motorer och se till att de håller högsta kvalitet och är så bra som möjligt för sitt 
användningsområde tillhör Atlas Copcos kärnkompetens och är därför ett mycket viktigt område 
för dem. På grund av minskat försprång till konkurrenter finns nu ett behov av att förbättra 
produktiviteten för deras elektriska verktyg. Med produktivitet menas antalet åtdragningar som 
ett verktyg kan utföra per minut utan att överhettas. Det går att minska risken för överhettning på 
ett antal sätt, t.ex. genom att göra motorn större eller montera fläktar och kylsystem. På grund av 
olika kundkrav är dessa åtgärder mer eller mindre genomförbara. I den här rapporten fokuseras 
på att minska förlusterna i motorn och på så sätt minska den energi som omvandlas till värme. 
Parallellt med detta ska en arbetsmetod för att designa framtida motorer, med hjälp av de 
Matlab-script som används i denna rapport, tas fram.  
 
I den här rapporten behandlas minimering av förluster för en given styrsignal och uteffekt. 
Många motorer arbetar med i princip konstanta varvtal och moment och för att minimera deras 
förluster behöver endast en arbetspunkt beaktas. I det här fallet rör det sig om en hel arbetscykel 
med både höga varvtal och högt moment i omgångar. Om teorin bakom förlusterna i en elmotor 
studeras fås att järnförlusterna, d.v.s. virvelströmmar och hysteresförluster, ökar med hastigheten 
på motorn samt med magnetfältets styrka och att ledförlusterna i lindningen ökar med momentet 
som kan antas vara proportionellt mot strömmen. Momentet beror alltså på hur mycket ström 
som går genom lindningen och hur starkt magnetfält som alstras av magneterna. För ett givet 
moment och varvtal kan alltså inte både strömmen och magnetfältet minskas utan en så bra 
jämvikt som möjligt måste finnas emellan dem. 
 
För att kunna designa på ett effektivt sätt behövs en matematisk modell som kan förutsäga olika 
designalternativs påverkan på förlusterna, utan att en ny prototyp behöver framställas inför varje 
testrunda.  
 
 
1.2 Syfte & Avgränsningar 
 
Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett Matlab-script som kan användas för att ta fram 
en bättre motordesign än den nuvarande för en given arbetscykel. Med bättre menas i det här 
fallet en design som ger mindre förluster. Matlab-scriptet skall dels vara ett verktyg för att 
studera förluster i befintliga motorer samt vara en del av en arbetsmetod för att designa nya 
motorer i framtiden. 
 
Anledningen till att arbetscykeln, d.v.s. momentet och varvtalet över en åtdragning, är fixerad 
och inte varieras är att det skulle orsaka okända förluster och mekanisk påverkan i växelsteget 
som inte är en del av denna rapport. En annan avgränsning som gjorts är att inte ändra 
styrsignalen d.v.s. strömmen. Minskas strömmen in i verktyget måste momentkonstanten ändras 



 7 

vilket leder till fler och tunnare trådar som i sin tur leder till högre resistans. Denna ökning av 
resistansen skulle troligtvis äta upp de minskningar i förluster som gjorts då mindre ström gått 
genom trådarna. Minskad ström ger däremot minskade förluster i matningsdonet men dessa 
förluster beräknas inte i den modell som använts. 
 
På grund av att ett elektriskt verktyg från Atlas Copco är ett system bestående av styrenhet, 
elmotor och mekaniska växlar, påverkar givetvis varje designändring i någon av delarna kraven 
på de andra delarna. Därför måste hänsyn tas till dessa olika delar och två designmetoder 
uppenbarar sig. Antingen måste hela systemet studeras samtidigt och ett stort antal variabler och 
modeller behövs i arbetet eller så studeras en enstaka del genom att ändra så få yttre variabler 
som möjligt. Det är den senare metoden som kommer att användas i denna rapport eftersom 
misstanke finns om att den första leder till mer arbete än vad den tillgängliga tiden medger. Detta 
innebär att detta arbete avgränsas till att endast behandla motorn och dess förluster och ska helst 
inte påverka övriga komponenter i det mekatroniska systemet.  
 
1.3 Upplägg av rapport 
 
Denna rapport börjar med en teori- och litteraturstudie där grundläggande fenomen och begrepp 
inom ämnet elmotorer samlats. Därefter följer en redogörelse för de resurser som använts vid 
genomförandet av detta examensarbete. Själva genomförandet beskrivs därefter, där varje del i 
genomförandet är beskriven med en introduktion, metod, resultat och diskussion. Efter detta 
följer slutsatser och rekommendationer för hela arbetet som sådant. 
 
1.4 Metodbeskrivning 
 
Arbetet med denna rapport började med en inläsning av teorier rörande elmotorer och design av 
elmotorer. Därefter har en befintlig datamodell av Atlas Copcos elmotorer undersökts och delar 
av den har verifierats och korrigerats med hjälp av praktiska tester. Sedan har arbetet fokuserat 
på att använda datamodellen till att ta fram en designmetod för framtida elmotorer.  
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2 Referensram 
 
2.1 Litteratur & Teori 
 
2.1.1 Litteratur 
 
De grundläggande teorierna om samverkan mellan magnetiska fält och strömmar och olika typer 
av elmotorer har inhämtats genom Gordon R. Slemons ”Electric Machines and Drives” (1992) 
[1]. Vidare har Chandur Sadaranganis “Electrical Machines - Design and Analysis of Induction 
and Permanent Magnet Machines” (2000) [5] studerats för att ytterligare förstå olika 
designalternativs fördelar och nackdelar.  
 
I de Matlab-script som använts under examensarbetets gång förekommer formler från bl.a. 
Jörgen Engströms avhandlingar ”On Design of Slotless Permanent Magnet Machines” (1999) [2] 
och ”Analysis and Verification of a Slotless Permanent Magnet Motor for High Speed 
Applications” (2001) [3]. Dessa har därför studerats för att öka förståelsen för scripten. 
 
Annika Siekkinens och Rebecka Ottossons examensarbete ”Optimization of motor and gearbox 
in nutrunner systems” (2007) [4] och Fredrik Roos avhandling ”Towards a Methodology for 
Integrated Design of Mechatronic Servo Systems” (2007) [6] har även dessa studerats för att få 
inblick i problematiken med att designa ett mekatroniskt system i allmänhet och Atlas Copcos 
mutterdragare i synnerhet.  
 
2.1.2 Elmotorer 
 
Denna rapport kommer att behandla en speciell typ av permanentmagnetiserad elmotor. Det stora 
antal typer av elmotorer som förekommer i dagligt tal kan ibland vara förvirrande, även för en 
insatt person. Därför är det nödvändigt att först reda ut skillnader mellan olika typer av elmotorer 
och deras för- respektive nackdelar. Ofta förekommer benämningen ”elmaskiner” vilket syftar 
till att lyfta fram det faktum att nästan alla elmotorer också fungerar som generatorer. Utöver i 
följande teoretiska beskrivningar behandlas endast motordrift i denna rapport och således 
kommer då endast benämningen ”elmotor” att användas. 
 
Nästan alla elmaskiner är i grunden baserade på ett och samma fenomen inom fysiken. Det är att 
en laddning Q som rör sig genom ett magnetiskt fält B med hastigheten v påverkas av en kraft F 
enligt: 
 

)( BvQF ×=  
Formel 1 

 
Samma fenomen innefattar krafterna mellan två ferromagnetiska kroppar som leder magnetiskt 
flöde. Detta fenomen kan om det studeras på atomnivå beskrivas med hjälp av det föregående 
fenomenet via elektroners omloppsbanor kring atomkärnor samt Amperes lag om sambandet 
mellan ström och fältstyrka. [1] 
 
En vanlig typ av elmaskin är asynkronmaskinen eller induktionsmaskinen. Denna typ av motor 
har inte synkrona elektriska och mekaniska varvtal. Med synkrona menas att de är 
heltalsmultiplar av varandra. Konstruktionen av denna typ av maskin bygger på att ett antal 
kortslutna lindningar runt rotorn påverkas av ett moment när de utsätts för ett roterande 
magnetfält ifrån statorn. Alltså uppstår inget moment om rotorn roterar med samma 
vinkelhastighet som det magnetiska fältet ifrån statorn. Roterar rotorn långsammare skapas ett 
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accelererande moment som strävar efter att minska skillnaden i vinkelhastighet. Roterar rotorn 
snabbare skapas ett bromsande moment och maskinen går då som generator. [1]  
 
Eftersom rotorn utsätts för ett varierande magnetfält skapas virvelströmmar och hysteresförluster 
i rotorn. Förutom att detta ger sämre verkningsgrad uppstår också problemet med att leda bort 
värmen från rotorn. Fördelarna med en asynkronmotor beror dels på avsaknaden av magneter 
men också att deras konstruktion är väldigt robust. Magneter är oftast dyra och känsliga för både 
yttre påverkan och temperatur. Detta gör dem krävande att hantera under produktionen av 
motorerna [5]. 
 
En annan vanligt förekommande typ av elmaskin är synkronmaskinen. Det som är utmärkande 
för den är att den elektriska vinkelhastigheten ωe alltid är en heltalsmultipel av den mekaniska 
vinkelhastigheten ωm. D.v.s. de mekaniska och elektriska vinkelhastigheterna är synkrona. 
Synkronmaskinen arbetar alltså endast med växelspänning. Maskinen fungerar genom att en 
lindning i en stator producerar ett magnetfält som samverkar med ett magnetfält producerat av 
rotorn. Ändras riktningen på magnetfältet i statorn ändras också rotorns mekaniska vinkel. För 
att kunna styra varvtalet på en synkronmotor behövs en spännings- eller strömkälla med variabel 
frekvens. Om en synkronmaskin bromsas till ett varvtal som skiljer sig för mycket från den 
elektriska vinkelhastigheten kommer inget användbart moment att produceras. [1]  
 
Magnetfältet i rotorn kan åstadkommas antingen med permanentmagneter eller med en så kallad 
fältlindning. Fördelarna med en fältlindning är att styrkan på magnetfältet då går att variera, och 
därmed kan reaktiv effekt produceras alternativt konsumeras [1]. Nackdelarna är att 
konstruktionen då blir mer komplicerad och extra förluster uppstår i fältlindningen. Maskiner 
med fältlindning betecknas ibland endast som synkronmaskiner emedan maskinerna med 
permanentmagneter i rotorn betecknas som PM-maskiner trots att båda sorterna arbetar med 
synkrona vinkelhastigheter. 
 
Det finns ett stort antal olika PM-maskiner men två av dem är klart vanligare än de andra och det 
kan vara svårt att känna till skillnaden mellan dem. Det är BLDC-maskinen och PMSM. BLDC 
står för Brushless Direct Current och det som skiljer den från en vanlig DC-maskin är att 
kommuteringen sker elektroniskt. Därmed behövs, precis som namnet antyder, inga borstar eller 
kommuteringsringar som annars hade bidragit med friktion och onödigt underhåll. 
Matningsströmmen till lindningarna i en BLDC är alltså fyrkantsformad liksom den magnetiska 
flödestätheten i luftgapet mellan rotor och stator. På grund av att den ideala fyrkantsformen är 
omöjlig att uppnå dras BLDC med störningar i momentet som uppstår vid kommuteringen. I en 
BLDC leder endast två av lindningarna samtidigt och kontrollen av motorn är förhållandevis 
enkel. [5] 
 
PMSM står för Permanent Magnet Synchronous Machine. Idealt sett är flödestäthetsutbredning, 
lindningsdistribution och matningsström alla sinusformade för en PMSM. Noggrann 
momentstyrning av en PMSM kräver att rotorpositionen mäts kontinuerligt vilket gör den dyrare 
och svårare att kontrollera. Fördelarna med en väldesignad PMSM är att den producerar ett 
jämnare moment än en BLDC. En PMSM utnyttjar också materialresurserna bättre än en BLDC-
maskin d.v.s. den kräver mindre magneter och statorjärn för samma prestanda [5]. Motorn som 
kommer att studeras i den här rapporten tillhör kategorin PMSM. 
 
 
2.1.3 Förluster i elmotorer 
 
Det finns fyra grundläggande typer av förluster i en elmotor. De är friktionsförluster i lager och 
mot luften mellan stator och rotor, ledförluster i lindningen på grund av dess resistans, 
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virvelströmsförluster i alla elektriskt ledande material som utsätts för ett varierande magnetiskt 
fält samt hysteresförluster i alla magnetiskt ledande material. Friktionsförlusterna kommer inte 
att behandlas närmare i denna rapport och därmed ges ingen teoretisk bakgrund till dessa. I 
följande beskrivning förutsätts att motorn som diskuteras är en PMSM. 
 
Ledförlusterna är en väsentlig del av förlusterna i en motor som arbetar vid höga moment men de 
är också de förluster som är enklast att beskriva och analysera. Ledförluster förekommer överallt 
där det finns elektricitet och är därför ett välbekant begrepp för de flesta läsare. Därför ges här 
endast en kort beskrivning av ledförlusternas roll i en elmotor.  
 
Momentet som de flesta motorer producerar är beroende av strömmen. Som bekant är 
ledförlusterna proportionella mot resistansen i lindningen och mot kvadraten av strömmen. För 
att minska dessa förluster kan man alltså angripa någon av dessa två parametrar. Resistansen kan 
minskas genom att korta ned lindningarna eller använda färre varv alternativt använda tjockare 
ledningar. Koppar som inte bidrar med något magnetiskt fält skall givetvis minimeras men 
minskas den del av lindningen som bidrar med nyttigt moment, antingen genom att göra motorn 
kortare eller använda färre varv, måste momentminskningen kompenseras med antingen mer 
ström eller starkare magnetfält. Då strömmen påverkar förlusterna kvadratiskt är det inget 
alternativ att öka strömmen och då återstår att öka mängden magnetiskt material i rotorn. Ett 
försök att minska strömmen och använda fler varv i lindningen skulle resultera i tunnare trådar 
vilket leder till högre resistans och därmed högre förluster igen som då äter upp 
förlustminskningen.  

  
Strömmen genom lindningen är idealt sinusformad men kontrolleringen av motorn innebär att 
matningsspänningen oftast är en PWM-signal. Detta innebär att strömmen inte är helt jämn utan 
triangelformad, som i Figur 1, vilket ger ökade förluster. 
 

 
Figur 1. Illustration av orsaken till switchförluster. 
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Virvelströmsförluster uppstår när ett elektriskt ledande material utsätts för ett varierande 
magnetiskt fält. Magnetiska fält inducerar som bekant strömmar när de varierar med tiden. Utan 
detta fenomen skulle det inte gå att producera elektricitet med generatorer. Det magnetiska fältet 
från rotorn omsluter de elektriska ledningarna i statorn som i sin tur leder strömmen via 
applikationen och tillbaka igen. Tyvärr passerar det magnetiska fältet även genom andra 
elektriskt ledande material som t.ex. statorjärnet. Detta gör att det bildas strömmar inuti detta 
material som inte gör någon nytta. Dessa strömmar konsumerar en del av effekten som går åt att 
driva maskinen. Virvelströmsförlusterna uppstår så fort magneterna i rotorn rör sig och går inte 
att eliminera så länge det magnetiskt ledande materialet i statorn även leder elektricitet. Däremot 
går det att minska dessa förluster genom att bryta upp den bana som strömmen i statorjärnet vill 
gå. Detta görs genom att statorn byggs av plåtar på samma sätt som i transformatorer. 
Lindningarna i statorn bidrar även de med ett varierande magnetiskt fält. Detta fält ger upphov 
till virvelströmmar precis som magnetfältet från rotorn. Om strömmen i lindningarna varit idealt 
sinusformad hade magnetfältet från lindningarna följt rotorns rörelser perfekt och rotorn hade 
inte upplevt något varierande fält utan virvelströmmar hade uppstått endast i statorn. Så är 
däremot inte fallet och strömmens hackiga form ger upphov till virvelströmmar i rotorns 
elektriskt ledande delar. 
 
Virvelströmsförluster är enligt teorin kvadratiskt proportionella mot både styrkan på det 
magnetfält som alstrar dem och mot frekvensen som fältet varierar med om vi kan anta att 
variationen är sinusformad [1]. 
 
I Formel 2 visas den formel som använts under arbetet med denna rapport. I formeln ingår 
exponenten ke som idealt sett är lika med 2 men som på grund av fältförträngning kan variera 
mellan 1,5 ≤ ke ≤ 2. Konstanten Ce innehåller bland annat resistiviteten för materialet som det 
magnetiska flödet leds igenom. Både Ce och ke kommer att bestämmas empiriskt i denna rapport. 
 

ke

ee fBCP
2=  

Formel 2. [2] 

 
Den tredje formen av förluster som beskrivs i denna rapport är hysteresförlusterna. Hysteres i 
magnetiska material är ett komplicerat fenomen som endast kommer att beskrivas kortfattat här. 
Cirka en tredjedel av alla grundämnen har egenskapen att de enskilda atomerna producerar ett 
litet magnetfält p.g.a. osymmetri i deras elektroners banor kring kärnan. I de flesta material som 
består av dessa grundämnen är dock atomerna orienterade så att de magnetiska fälten tar ut 
varandra. Av de kända grundämnena är det bara tre som inte uppvisar denna egenskap vid 
rumstemperatur. Dessa är järn, nickel och kobolt. Ytterligare två, dysprosium och gadolinium, 
uppvisar dessa egenskaper men vid lägre temperatur. Detta betyder alltså att atomerna i dessa 
grundämnen har en tendens att vara orienterade åt samma håll. Ett område med alla atomer 
riktade åt samma håll kallas en domän. De flesta magnetiska material är kristallina. Kristallerna i 
sig består av flera domäner där de magnetiska fälten är riktade i linje med någon av 
kristallaxlarna. Domänerna är oftast formade och riktade så att det magnetiska flödet innesluts i 
en kristall och kristallerna är oftast slumpmassigt orienterade i materialet. Detta innebär att dessa 
metaller inte är magnetiska i sitt naturliga tillstånd. Området mellan två domäner kallas en 
domänvägg och är ett par hundra atomer brett. I detta område sker en gradvis riktningsförändring 
av atomerna så att ingen atom ligger i helt motsatt riktning mot sin granne. [1] 
 
Om ett externt magnetiskt fält appliceras kan dessa domänväggar flyttas så att domänen som 
ligger mest i linje med det externa fältet blir större. Då skapas ett nettomagnetfält ut ur varje 
kristall och materialet uppvisar magnetiska egenskaper. Ett magnetfält som är flera tusen gånger 
starkare än vad det ursprungliga externa fältet hade varit utan magnetiskt material kommer nu att 
skapas. Appliceras ytterligare fältstyrka från det externa fältet kommer så småningom alla 
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domänväggar som kan förflyttas att ha gjort just det. Då kommer atomerna i domänerna istället 
att börja vridas ut ur sina lägen i linje med kristallaxlarna. Detta kräver mycket extern fältstyrka 
och ökningen i magnetisk fältstyrka från materialet avtar. Tillslut är alla atomer i materialet 
orienterade i linje med det yttre fältet. Detta kallas mättning och inget magnetiskt flödestillskott 
kan fås ur materialet.  
 
När det externa fältet tas bort återgår domänerna till att vara orienterade i kristallaxlarna men de 
flesta domänväggar återgår inte till sina utgångspositioner. Detta betyder att även när materialet 
inte påverkas av ett yttre fält producerar kristallerna fortfarande ett nettomagnetfält. Det är detta 
som är en permanentmagnet och den kan i sin tur magnetisera andra material. För att återställa 
materialet till att inte ha något nettomagnetfält måste lika mycket negativ fältstyrka appliceras 
som det krävdes positiv fältstyrka att flytta domänväggarna första gången. Beloppet på denna 
fältstyrka brukar kallas koerciviteten. [1] 
 
Appliceras ytterligare negativ fältstyrka fås ett liknande händelseförlopp som tidigare med 
förflyttning av domänväggar följt av vridning av domäner och sedan mättning av materialet. Det 
som beskrivits här kan illustreras med en s.k. B-H-kurva eller hysteresloop. En sådan ser vi i 
Figur 2 där H är den applicerade fältstyrkan och B är den magnetiska flödestätheten som 
produceras. I figuren finns också koerciviteten Hc, den maximala remanenta flödestätheten Br 
och den fältstyrka som krävs för att mätta materialet Hs markerade. Kurvan som börjar i origo 
kallas för jungfrukurvan. 
 

 
Figur 2. Exempel på B-H-kurva. 

 
Arean som kurvan omsluter beskriver energin per volym som förloras i värme i varje 
periodcykel för det externa fältet. Denna typ av förlust uppstår alltså i alla ferromagnetiska 
material i motorn som utsätts för ett yttre varierande fält. Ett sådant material är järnet i 
statorryggen som upplever växlande magnetiska fält ifrån magneterna i rotorn. 
 
Hysteresförlusterna är proportionella mot styrkan på magnetfältet upphöjt till en 
materialkonstant som normalt ligger mellan 1,6 och 2,8. De är också direkt proportionella mot 
frekvensen som detta fält varierar med. [2]  
 

fBCP
kh

hh =  
Formel 3. [2] 
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I Formel 3 visas den formel som använts för hysteresförlusterna under arbetet med denna 
rapport. I formeln ingår exponenten kh som kan variera mellan 1,6 ≤ ke ≤ 2,8. Konstanten Ch 
innehåller bland annat hystereskonstanten för materialet som det magnetiska flödet leds igenom. 
Både Ch och kh kommer att bestämmas empiriskt i denna rapport. 
 
2.1.4 Luftgapslindade motorer 
 
Motorn som studeras i den här rapporten tillhör som nämnts tidigare kategorin PMSM och är en 
luftgapslindad motor eller slotless permanent magnet motor. Detta innebär att den inte har några 
spår i statorn där lindningen kan placeras. Istället är statorryggen helt cylinderformad utan 
tänder. Detta illustreras i Figur 3. 

 
Figur 3. Skillnad mellan luftgapslindad motor (tv) och vanlig motor (th). 

 
Fördelarna med en luftgapslindad motor är följande [2]: 

• Genom att ta bort tänderna från statorn elimineras momentvariationerna som uppstår när 
rotorn passerar de olika tänderna. Detta ger en motor med mindre störningar i momentet 
vilket minskar vibrationer och ljud. 

• Tänderna i en vanlig PM-maskin har ofta för hög flödestäthet vilket ökar förlusterna. 
• Rotorn i en vanlig PM-maskin utsätts för varierande flödestäthet när den passerar 

tänderna vilket ger upphov till järnförluster. Med en luftgapslindad motor elimineras 
variationerna i flödet nästan helt då det inte finns några tänder. 

• Det ryms mer koppartråd i en luftgapslindad maskin med samma dimensioner som en 
vanlig PM-maskin, vilket reducerar de resistiva förlusterna. 

• Det större luftgapet ger mindre radiella krafter vilket leder till enklare montering av 
rotorn. 

 
Nackdelarna med en luftgapslindad motor är: 

• Ledningarna i lindningen skärs nu av flödeslinjerna från rotorn och upplever ett 
varierande magnetfält. Detta inducerar virvelströmmar i kopparledningarna. Därför 
behövs ledningar med tunna trådar vilket gör lindningen dyrare. 

• Lindningens termiska egenskaper blir sämre då den har svårare att leda bort värme när 
relativt färre ledningar kommer i kontakt med statorryggen. 
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• Det effektiva luftgapet, d.v.s. avståndet mellan rotor och statorrygg, blir större vilket 
leder till lägre flödestäthet för samma storlek på magneterna. 

 
Momentet som en motor kan producera är någorlunda proportionellt mot storleken på motorn. 
För att då erhålla hög effekttäthet är det därför bättre att öka varvtalet hellre än momentet. Med 
högt varvtal följer då mycket förluster i statortänderna vilket talar för en luftgapslindad motor. 
 
 
 
2.2 Resurser & Materiel 
 
2.2.1 Testutrustning 
 
Arbetet med detta examensarbete har inneburit en del mätningar och tester. Här redovisas de 
instrument som använts under arbetets gång. 
 
För mätningar av spänning, ström och elektrisk effekt har mätinstrumentet NORMA 5000 
använts. Detta instrument är mycket precist och har en felmarginal på ca 0,05 % för mätning av 
spänning och ström och kan utföra 341 300 samplingar per sekund. NORMA 5000 har också 
använts för att mäta mekaniska storheter som varvtal och moment med hjälp av olika givare. I 
fortsättningen kommer detta instrument endast att refereras till som NORMA. 
 
För att mäta varvtal och moment under en åtdragning har Atlas Copcos eget mätinstrument 
ACTA 3000 använts tillsammans med NORMA.  
 
Vid verifiering av järnförlusterna användes funktionsgeneratorn Chroma 61502. I fortsättningen 
kommer detta instrument endast att refereras till som Chroma. 
 
Utöver dessa instrument har givetvis verktyg och styrenheter från Atlas Copco använts. Arbetet 
har fokuserat på elmotorn till verktygsserien ST6. Det finns många varianter av ST6 men de har 
alla samma storlek på motorn. Det verktyg som använts i avsnitt 3.1 Studie av åtdragningar 
betecknas ETV ST61-40-10. Detta är en elektrisk mutterdragare med vinkelväxel och har ett 
maximalt moment på 40 Nm. 
 
För testerna i avsnitt 3.2 användes också statorer från två andra verktyg, ett mindre och ett större. 
Dessa betecknas med ST25 respektive ST81. 
 
2.2.2 Programvara 
 
Detta examensarbete bygger till stora delar på ett beräkningsprogram till Matlab. Detta Matlab-
script är utvecklat av Atlas Copco och används i deras utvecklingsarbete. Programmet beräknar 
förluster i en luftgapslindad motor givet ett stort antal parametrar. I stort sett alla geometriska 
parametrar och materialkonstanter hos en motor fungerar som indata till programmet. Givet en 
viss ström och varvtal beräknas sedan hur mycket förluster som uppstår i varje del av motorn 
t.ex. i lindningen, statorryggen och i olika delar av rotorn. Programmet kallas MDPTools men 
refereras i denna rapport oftast till som endast ”Matlab-scriptet”. 
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Figur 4. Skiss över programmet MDPTools. 

 
I Figur 4 visas en skiss över programmets olika delar. Delarna består i separata Matlab-script 
som utför olika beräkningar. Här följer en kort beskrivning av vad de olika scripten gör: 
 

• Indata: Detta är en fil där användaren kan definiera alla nödvändiga ingående variabler 
såsom motorns geometri, arbetspunkt och materialkonstanter. 

• HelpVar: I denna fil skapas ett antal ”hjälpvariabler” utifrån det indata som användaren 
angett, t.ex. omvandling av olika geometriska mått till data som är relevant för de andra 
scripten. 

• Magnets: Detta script räknar bl.a. ut den remanenta flödestätheten i magneterna. 
• Windings: Här räknas antalet varv i lindningen fram med hjälp av flödestätheten i 

luftgapet och momentkonstanten som är specificerad av användaren. Här räknas även ut 
hur tjocka ledningar som får plats och hur mycket ledförluster som bildas vid den givna 
strömmen. 

• IronLMag: I detta script beräknas de förluster som orsakas av magneterna i rotorn. 
Dessa förluster är virvelströmsförluster i lindningarna och i statorryggen samt 
hysteresförluster i statorryggen. 

• MechData: Detta script räknar ut det moment som bildas givet momentkonstant, ström 
och antal poler, men även den utgående effekten från motorn och rotorns massa och 
tröghet. 

• Induct: Detta script beräknar motorns induktans och den spänning som krävs för att 
kunna driva motorn i den aktuella arbetspunkten. 

• Ripple: Här beräknas amplituden av strömvariationen som uppstår p.g.a. att spänningen 
är en PWM-signal. 

• SwRotor: Här beräknas de förluster som uppstår i rotorn då strömmen genom statorn inte 
är perfekt sinusformad. Dessa förluster kallas också switchförluster. 

• SwStator: Den ojämna strömmen orsakar också virvelströmsförluster i lindningen och 
statorjärnet och hysteresförluster i statorjärnet samt ytterligare resistiva förluster i 
lindningen. 

• TotalLos: Detta script räknar ut de totala förlusterna samt verkningsgraden för motorn. 
• OutputTools: I detta script sammanställs alla beräkningar i en fil så att de blir 

överskådliga för användaren.  
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En fullständig redogörelse för alla ingående variabler i dessa beräkningar skulle snabbt bli 
oöverskådlig och därför har en sådan utelämnats. Scripten utförs i den ordning som Figur 4 anger 
men alla variabler ingår inte i alla script och alla script beror inte alltid på det script som utfördes 
precis innan. Som exempel kan nämnas att antalet ingående variabler till varje script varierar 
mellan 6 och 24 st.  
 
Detta program har sedan inom examensarbetet byggts ut så att det kan beräkna förlusterna under 
en hel åtdragning med varierande varvtal och ström. Detta gjordes helt enkelt genom att köra 
programmet i ett antal diskreta arbetspunkter och sedan sammanställa resultatet. Det inringade 
området i Figur 4 har alltså körts i en loop så att en kurva som beskriver förlusterna och deras 
sammansättning erhållits för en åtdragning. I Figur 5 och Figur 6 ser vi förlusterna, i en 
mutterdragare av modell ST6, enligt den modell som använts om mätdata från en hel åtdragning 
används som input till programmet. Den första figuren visar förlusterna under 
nedgängningsfasen och den andra figuren visar förlusterna under åtdragningsfasen. 
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Figur 5. Förluster i nedgängningsfasen. 
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Figur 6. Förluster i åtdragningsfasen. 

 
I Figur 5 och Figur 6 märks att switchförlusterna utgör en betydande del av de totala förlusterna 
under en åtdragning. Försök har gjorts att uppskatta dessa förluster och hur de beror på olika 
faktorer som varvtal och ström men dessa försök har misslyckats. Därför har inga förändringar 
av beräkningen av switchförlusterna gjorts även om misstanke finns att de är felaktiga. 
 
Ytterligare en påbyggnad har gjorts för att kunna utföra en parameterstudie för en luftgapslindad 
motor givet en viss åtdragning. Denna påbyggnad innebär att programmet körs i ytterligare ett 
antal loopar där olika parametrar varieras och kombinationen som ger minst förluster sparas.    
 

 
Figur 7. Designprocessen. 
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3 Genomförande 
 
3.1 Studie av åtdragningar 
 
3.1.1 Introduktion till studie av åtdragningar 
 
En studie över energiåtgången och uteffekten av olika åtdragningar har gjorts för att kunna göra 
en bedömning av verkningsgraden på verktyget ST6. De åtdragningskurvor som erhållits har 
också använts som indata till Matlab-scripten för att studera hur väl mätt uteffekt plus beräknade 
förluster stämmer överens med den uppmätta ingående effekten. Detta har alltså varit ett sätt 
verifiera MDPTools-programmets riktighet. 
 
3.1.2 Metod för studie av åtdragningar 
 
För att göra denna studie har ström, spänning och elektrisk effekt mätts på den ingående kabeln 
till verktyget med mätinstrumentet NORMA. Den utgående effekten, eller momentet och 
varvtalet för att vara mer specifik, har mätts med hjälp av mätinstrumentet ACTA, mellan 
verktygets utgående fyrkantstapp och testförbandet. ACTA-instrumentet har dessutom varit 
kopplat till NORMA för att få perfekt synkroniserade mätkurvor på ingående effekt och uteffekt. 
I Figur 8 visas en schematisk bild över mätningarna. I detta försök har alltså den totala in- och 
uteffekten mätts vilket resulterat i dels verkningsgraden för verktyget i sin helhet med motor och 
växel samt kurvor över effekt, ström, spänning, moment och varvtal. Data har samlats in med en 
hög samplingshastighet och noggrannheten hos resultaten kan förväntas vara bra. 
 

 
Figur 8. Schematisk bild över mätningar. 

 
Ett flertal olika förband har använts för mätningarna. Dels stumma förband med en 
åtdragningsvinkel på ca 30°, medelstumma förband med en åtdragningsvinkel på ca 130° samt 
mjuka förband med ca 400° åtdragningsvinkel. Antalet nedgängningsvarv har varierat eftersom 
det vid mättillfället inte stod klart att denna variabel behövde kontrolleras, men efter att antalet 
varv studerats befanns de flesta mätningar ha ett godtagbart antal nedgängningsvarv på ca 13-14 
varv. 
 
Efter att ingående elektrisk effekt och utgående mekanisk effekt har mätts över en åtdragning har 
de integrerats med avseende på tid med trapetsmetoden i Matlab. Detta resulterar i ingående 
energi och utgående energi och verkningsgraden för en åtdragning kan fastställas. 
 
För att verifiera att mätningarna var korrekta användes data från styrenheten. Jämförande 
moment- och varvtalskurvor från både NORMA och styrenheten presenteras nedan för att 
illustrera noggrannheten i mätningarna. 
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När mätningarna var klara användes de också till att undersöka hur bra Matlab-scriptet som 
beräknar förlusterna för en åtdragning stämmer överens med verkligheten. Detta gjordes genom 
att räkna om det uppmätta momentet till ström och sedan ta denna ström och det uppmätta 
varvtalet och använda som input till Matlab-scriptet. Detta ger, som beskrivits tidigare, 
förlusterna under en åtdragning. Dessa förluster plus den utgående mekaniska effekten jämfördes 
därefter med den ingående elektriska effekten. 
 
3.1.3 Resultat av studie av åtdragningar 
 
I följande avsnitt kommer ett antal kurvor över ingående och utgående effekt samt utgående 
moment och varvtal presenteras. Momentet och varvtalet i Figur 11 och Figur 12 är här omräknat 
för att motsvara utgående axel på motorn d.v.s. innan växelstegen och är alltså inte det moment 
och varvtal som mätts mellan verktyget och förbandet utan de har skalats om med utväxlingen på 
växlarna. När detta moment sedan räknas om till ström och används som input till Matlab-
scriptet uppstår däremot ett problem. I växelsteget uppstår friktionsförluster vilket gör att 
momentet mellan verktyget och förbandet inte stämmer överens med det verkliga moment som 
motorn ger. Detta betyder att det friktionsmoment som motorn måste övervinna i 
nedgängningsfasen inte finns med i figurerna och således inte heller i indata till 
parameterstudien. Den enkla förklaringen är alltså att matlab-scriptet beräknar förluster i endast 
motorn medan indata kommer från en mätning av hela verktyget. Den elektriska ingående 
effekten i Figur 9 är ganska hårt filtrerad i presentationssyfte då den ofiltrerade signalen inte gick 
att tyda. 
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Figur 9. Ingående elektrisk effekt. 
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Figur 10. Utgående mekanisk effekt. 
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Figur 11. Moment från motorn. 
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Figur 12. Varvtal från motorn. 

 
I Figur 11 och Figur 12 syns tydligt de olika stegen i en vanlig åtdragning. Först ses ett högt 
varvtal och lågt moment som representerar nedgängningsfasen följt av lågt varvtal och högt 
moment som är åtdragningsfasen. 
 
Den åtdragningsstrategi som använts kallas tvåstegsdragning och gör att moment och 
varvtalskurvorna får vissa karakteristiska drag. Åtdragningsmomentet och varvtalet är uppdelat i 
två steg med en liten paus emellan för att minska sättningen i förbandet. Pausen görs när 
momentet har uppnått ett visst tröskelvärde. 
 
I Figur 13 och Figur 14 visas en jämförelse mellan mätdata från NORMA och ifrån styrenheten. 
Här visas en del av momentet och vinkelhastigheten i åtdragningsfasen. Trots att 
vinkelhastigheten är relativt låg fås en god passform mellan de båda kurvorna vilket tyder på att 
noggrannheten också är god. 
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Figur 13. Momentdata från styrenheten jämfört med momentdata från NORMA. 
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Figur 14. Vinkelhastighet från styrenheten jämfört med vinkelhastigheten från NORMA. 

 
 
För att ge en överskådlig bild av verkningsgraden för hela verktyget visas i Figur 15 ingående 
och utgående effekt i samma figur fast med färre datapunkter. I en punkt är den utgående 
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mekaniska effekten högre än den ingående. Detta är punkten där verktyget med högt varvtal från 
nedgängningsfasen möter motstånd när förbandet börjar ta emot. Då fås högt varvtal och högt 
moment vilket ger hög effekt. Anledningen till att den mekaniska effekten här är högre beror på 
att den elektriska effekten är filtrerad och toppen som skulle ha funnits där har slätats ut.  
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Figur 15. Ingående och utgående effekt under en åtdragning. 

 
I Tabell 1 presenteras en sammanställning av energiåtgången för tre olika förband. Det är tydligt 
att verkningsgraden ökar med vekheten på förbandet men trenden är även att förlusterna ökar 
vilket gör att uppvärmningen av verktyget per åtdragning också ökar.  
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Stumt förband ~30°       
          
          

Mätning # 
Elektrisk 
energi [J] 

Mekanisk 
energi [J] 

Verkningsgrad 
Förluster 

[J] 

1 193.4 15.5 8.0% 177.9 
2 198.4 15.2 7.6% 183.2 
3 175.5 17.9 10.2% 157.6 
4 212.7 14.5 6.8% 198.2 
5 178.8 15.8 8.9% 162.9 

Medel 191.8 15.8 8.3% 176.0 

          

          

Medelhårt förband ~120°       

          

Mätning # 
Elektrisk 
energi [J] 

Mekanisk 
energi [J] 

Verkningsgrad 
Förluster 

[J] 

1 249.7 56.3 22.5% 193.4 
2 224.1 51.6 23.0% 172.5 
3 225.7 52.1 23.1% 173.6 
4 237.7 53.8 22.6% 183.9 
5 231.3 58.5 25.3% 172.8 

Medel 233.7 54.5 23.3% 179.3 

          

          

Mjukt förband ~400°       

          

Mätning # 
Elektrisk 
energi [J] 

Mekanisk 
energi [J] 

Verkningsgrad 
Förluster 

[J] 

1 367.7 133.8 36.4% 233.9 
2 336.3 126.4 37.6% 209.9 
3 328.5 123.6 37.6% 204.9 
4 330.5 121.8 36.9% 208.6 
5 330.9 125.1 37.8% 205.8 

Medel 338.8 126.2 37.3% 212.6 
Tabell 1. Datasammanställning från åtdragningstester. 

 
I Figur 16 visas en jämförelse mellan den elektriska ingående effekten och summan av 
förlusterna och den utgående effekten. Förlusterna har här beräknats med den metod som 
beskrivs i avsnitt 2.2.2 Programvara. 
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Figur 16. Jämförelse av ingående effekt med förluster plus utgående effekt. 

 
3.1.4 Diskussion kring studie av åtdragningar 
 
När mätningarna gjordes upptäcktes att NORMA-instrumentet trunkerade tidsvektorn efter en 
viss tid hade gått. Detta berodde på att NORMA enligt grundinställningarna skickar tiden för 
varje mätning med formatet fyra värdesiffror på grundpotensform. D.v.s. när tiden nådde 
beloppet 1 s ökade exponenten ett steg och en decimal gick förlorad. Eftersom mätningarna 
gjordes två gånger per millisekund utgjorde detta ett problem. Detta ska enligt NORMAs 
instruktionsmanual gå att åtgärda men inget försök att göra det lyckades. Detta fel fick 
genomslag på det data som var intressant eftersom tidpunkten för alla mätningar över 1 s blev 
felaktig. Exakt hur felet uttryckte sig går att se i Figur 17 och Figur 18. För att åtgärda detta fel 
gjordes helt enkelt en linjär approximering av tidsvektorn med Matlab. Resultatet av denna 
approximering var väldigt lyckad, vilket kan ses i Figur 19 och Figur 20. 
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Figur 17. Tidsvektorn blir “trappstegsformad” efter 1 s. 

 

0.995 0.996 0.997 0.998 0.999 1 1.001 1.002 1.003 1.004 1.005
-150

-100

-50

0

50

100

150

200
Felaktig tidsstämpel på data pga trunkering

t, s

P
 ,

W

 

 

Effekt plottat mot trunkerad tidsvektor

 
Figur 18. Trunkeringen gör att olika data får samma tidstämpel. 
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Figur 19. Med linjär anpassning av tidsvektorn fås ett korrekt utseende. 

 

0.995 0.996 0.997 0.998 0.999 1 1.001 1.002 1.003 1.004 1.005
-150

-100

-50

0

50

100

150

200
Effekt på data efter linjär anpassning

t, s

P
 ,

W

 

 

Med linjär anpassning av tidsvektor

Utan linjär anpassning av tidsvektor

 
Figur 20. Jämförelse av data med felaktig tidstämpel och modifierad tidstämpel. 

 
I Tabell 1 visas hur verkningsgraden för ett verktyg av typen ST6 varierar då olika förband 
används. Trenden visar tydligt att verkningsgraden ökar om mjukheten på förbandet ökar. Detta 
beror på att en mindre andel av åtdragningen går åt till nedgängning av bulten då 
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åtdragningsfasen blir längre. I nedgängningsfasen fås väldigt dålig verkningsgrad vilket kan ses i 
Figur 15. 
 
Figur 16 som visar jämförelsen mellan ingående effekt och summan av utgående effekt och 
förluster kräver viss analys. Om modellen vore helt korrekt borde summan av förlusterna och 
den mekaniska uteffekten precis motsvara den ingående effekten. Detta är fallet i 
åtdragningsfasen då ledförlusterna är dominerande. I nedgängningsfasen är däremot den 
ingående elektriska effekten högre på grund av ett antal faktorer. Då mätningen av den 
mekaniska effekten är gjord mellan växelsteget och förbandet istället för direkt på den utgående 
axeln från motorn inräknas förluster som uppstår i växelsteget i mätningarna. Dessa förluster gör 
alltså att den mekaniska uteffekten är lägre efter växelsteget än den mekaniska effekt som 
motorn producerar. Då den mekaniska uteffekten är lägre blir skillnaderna mellan kurvorna 
större. 
 
En annan faktor som bidrar är att strömmen som används som input till modellen är beräknad 
utifrån det uppmätta momentet. Detta moment är som sagt inte mätt direkt på motoraxeln och är 
därför lägre än det verkliga momentet på grund av friktionsmomentet i växelsteget. Detta leder 
till lägre värde på strömmen i modellen vilket ger lägre förluster i lindningen. Då de beräknade 
förlusterna är lägre blir skillnaden mellan kurvorna återigen större. 
 
Båda dessa problem skulle försvinna om mätningen av momentet gjordes direkt på motoraxeln 
istället för efter växelsteget. En annan metod skulle vara att använda den verkliga strömmen som 
input istället för den beräknade och samtidigt modellera friktionsförlusterna i Matlab-scriptet. 
Båda dessa metoder är däremot svåra att genomföra i praktiken. Ytterligare en sak bidrar till 
skillnader mellan kurvorna och det är att rotorn och växelsteget lagrar rörelseenergi när de 
accelereras och bidrar med energi när de bromsas.  
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3.2 Ringkärneprov och generatorprov för verifiering av 

järnförluster 
 
3.2.1 Introduktion till ringkärneprov och generatorprov 
 
Det här kapitlet behandlar mätning av järnförlusterna i statorn på en ST6, en ST25 och en ST81. 
Anledningen till att mätningarna gjorts är att järnförlusterna i MDP-programmet behövde 
verifieras och korrigeras. I korthet gjordes detta genom att applicera en lindning kring statorn 
och koppla en växelspänning till lindningen, med hjälp av en funktionsgenerator, samtidigt som 
effekten över lindningen mättes med NORMA. Målet med mätningarna var att ta fram 
förlusteffekten Pfe som en funktion av frekvensen f och flödestätheten B i statorn. Resultatet 
jämfördes sedan med de metoder som används i MDPTools-programmet för att justera de 
konstanter som förekommer där. Resultatet jämfördes också med de specifikationer som getts av 
tillverkaren av statorjärnet. Skillnaderna på statorerna mellan verktygen ST6, ST25 och ST81 ses 
i Tabell 2. 
 
Verktyg Ytterdiameter 

[mm] 
Innerdiameter 
[mm] 

Längd [mm] Tvärsnittsarea 
[mm2] 

ST25 27,6 20,6 40,3 141,05 
ST6 31 23,2 64,5 251,55 
ST81 34 24,4 82 393,6 

Tabell 2. Jämförelse av verktyg. 

 
Dessutom användes ytterligare en metod för att mäta järnförlusterna för att verifiera riktigheten i 
de första mätningarna. Denna metod gick ut på att göra ett antal generatorprover, d.v.s. rotera 
rotorn med hjälp av ett annat verktyg och mäta den mekaniska effekten som krävdes. Detta 
försök gjordes för dels en magnetiserad rotor dels en omagnetiserad rotor. Effekten som krävdes 
för att rotera den magnetiserade rotorn bestod av friktionsförluster men även av de järnförluster 
som den magnetiserade rotorn orsakar i statorryggen när den roterar med en viss hastighet. Den 
omagnetiserade rotorn orsakar däremot inga järnförluster och effekten bestod då endast i 
friktionsförluster. Genom att subtrahera de två effekterna isoleras alltså järnförlusterna och de 
kunde sedan jämföras med förlusterna uppmätta i ringkärneprovet. 
 
Under arbetet med ringkärneproven upptäcktes att induktansen i lindningen inte stämde överens 
med de teoretiska värden som räknats fram med hjälp av statorns geometriska mått. Den 
teoretiska induktansen räknades ut enligt Formel 6 nedan där värdet på µ hade tagits från 
tillverkaren av statorstålets specifikationer. En misstanke fanns att detta berodde på att den 
mekaniska påverkan vid klippning av plåtarna hade förändrat stålets magnetiska egenskaper på 
ett betydande sätt. Detta är också anledningen till att testerna gjorts på statorer av olika storlek. 
Eftersom effekterna av klippningen borde synas mindre om statorn är tjockare. För att undersöka 
detta ytterligare beställdes ett antal vattenskurna plåtar som sattes ihop till en ny stator och ett 
ringkärneprov utfördes på den.  
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3.2.2 Metod för att bestämma järnförluster 

 
Figur 21. Skiss över lindningen kring statorryggen. 

 
Statorpaketet på en ST6, ST25 och ST81 plockades loss och försågs med en lindning enligt Figur 
21. Resistansen och induktansen för dessa lindningar mättes. För att åstadkomma en given 
flödestäthet B i statorn användes följande samband: 
 

fNA

U
B

BfNA
U

π

π

2
2ˆ

2

ˆ2
=⇔=  

Formel 4. [1]  

 
Där N är antalet varv i lindningen och A är arean av tvärsnittet.  
 

 
Figur 22. Ekvivalent elektrisk krets. 

 
Sambandet kan även härledas ur Figur 22 om serieresistansen R i koppartråden försummas. Figur 
22 visar en ekvivalent elektrisk krets av testlindningen där Lm är den magnetiserande induktansen 
och resistansen Rc representerar de förluster som uppstår i statorjärnet pga. hysteres och 
virvelströmmar. Om l är längden på det länkade flödets bana kan föregående samband nu 
skrivas: 

m

m
fL

U

l
NBi

l
NB

π

µµ

2
2ˆˆˆ ⋅=⇔=  

Formel 5. 

Där 

A
l

NLm

µ2=  

Formel 6. 

 
För en varierande frekvens valdes sedan spänningen så att flödestätheten fick det önskade värdet 
och effekten över lindningen mättes med NORMA. 
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De erhållna förlustkurvorna orsakade av den varierande flödestätheten i statorjärnet anpassades 
sedan till den teoretiska modellen. Den formel som används i MDP-programmet beskriver 
summan av hysteresförlusterna och virvelströmsförlusterna. Denna summa kan skrivas som 
följande: 

ke

e

kh

hfe fBCBfCP
2ˆˆ +=  

Formel 7. [2] 

 
Där Ch, kh, Ce och ke är empiriskt fastställda konstanter där ett antal geometriska parametrar, 
såsom volym på statorn och tjocklek på statorns plåtar, ingår. De konstanter som är okända 
förutom ke och kh, som ju endast är exponenter, beskriver hysteresförlusterna och resistiviteten 
för statorjärnet. 
 
För att verifiera mätningarna från ringkärneprovet gjordes generatorprov med både magnetiserad 
och omagnetiserad rotor. För att göra detta beställdes först omagnetiserade rotorer som sedan 
monterades i en befintlig stator. Generatorprovet med omagnetiserad rotor visar då endast 
friktionsförlusterna vid olika hastigheter. Därefter monterades de magnetiserade rotorerna och 
testet gjordes om för samma varvtal. Friktionsförlusterna subtraherades sedan ifrån de uppmätta 
förlusterna med magnetiserad rotor och därmed isolerades järnförlusterna. 
 
3.2.3 Resultat av ringkärneprov och generatorprov 
 
Nedan redovisas de kurvor över förluster vid olika frekvenser och flödestätheter som mätts upp. 
 
I Figur 23 visas förlusteffekten Pfe som en funktion av frekvensen f vid tre olika flödestätheter B 
i en stator för en ST6:a. Figur 24 visar också förlusterna i en ST6:a men denna gång är det 
flödestätheten B som varierar längs x-axeln och frekvensen är fixerad vid 400 Hz. Anledningen 
till valet av frekvens är att data från tillverkaren av statorjärnet finns tillgänglig vid denna 
frekvens. Vi ser då tydligt att de uppmätta förlusterna är betydligt större än de specificerade. 
 
Noggrannheten i dessa mätningar varierar från ca ±11 % för den lägsta frekvensen till ca ±2 % 
för den högsta frekvensen. På samma sätt varierar noggrannheten med flödestätheten från ca ±2 
% för den lägsta flödestätheten till ca ±11 % för den högsta. Den absolut största delen av 
osäkerheten utgörs av att resistansen i lindningarna har varierat med ca ±6 % på grund av att 
lindningarna varit olika varma under testerna. Övriga uppmätta variabler, det vill säga ström, 
spänning och fasvinkel har enligt NORMA-instrumentets dokumentation en noggrannhet på ca 
±0,05 % och effekterna av mätfelen i dessa variabler har visat sig vara försumbara i förhållande 
till resistansens mätfel. 
 
Formeln som använts för att beräkna järnförlusterna utifrån mätdata är: 
 

2)cos( RIUIPfe −= ϕ  
Formel 8. 

 
Där den första termen är den totala effekten som förloras i kretsen som räknas ut automatiskt av 
NORMA. Den andra termen är de resistiva förluster som uppstår i kretsen. 



 32 

200 300 400 500 600 700 800 900
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

f, Hz

P
fe

, 
W

Järnförluster ST6

 

 

B=1T

B=1.2T

B=1.4T

 
Figur 23. Förlusteffekten Pfe som en funktion av frekvensen f vid tre olika flödestätheter B i en ST6:a. 
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Figur 24. Förlusteffekten Pfe som en funktion av flödestätheten B då f=400 Hz i en ST6:a jämfört med 

förluster specificerade av plåttillverkaren. 
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Samma mätningar och beräkningar gjordes för de två andra statorerna från en ST25 och en 
ST81. Dessa resultat redovisas på liknande sätt nedan i Figur 25, Figur 26, Figur 27 och Figur 
28. 
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Figur 25. Förlusteffekten Pfe som en funktion av frekvensen f vid tre olika flödestätheter B i en ST25:a. 
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Figur 26. Förlusteffekten Pfe som en funktion av flödestätheten B då f=400 Hz i en ST25:a jämfört med 

förluster specificerade av plåttillverkaren. 
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Figur 27. Förlusteffekten Pfe som en funktion av frekvensen f vid tre olika flödestätheter B i en ST81:a. 
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Figur 28. Förlusteffekten Pfe som en funktion av flödestätheten B då f=400 Hz i en ST81:a jämfört med 

förluster specificerade av plåttillverkaren. 
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För att verifiera att denna mätmetod var riktig gjordes ett generatorprov med en magnetiserad 
och en omagnetiserad rotor. Skillnaden mellan effekten som krävdes för att släpa rotorerna är 
järnförlusteffekten. Flödestätheten vid rotorns yta mättes upp till ca 0.8 T som mest. Detta värde 
korresponderar enligt MDPTools-programmet till en maximal flödestäthet på ca 1.45 T i 
statorryggen för en ST6:a. Alltså jämfördes resultatet från generatorprovet med effektkurvan från 
en ST6:a med 1.4 T i statorn. Resultatet från generatorprovet och jämförelsen visas i Figur 29 
och Figur 30. 
 

0 100 200 300 400 500 600
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

f, Hz

P
, 

W

Effektåtgång vid generatortest med ST6:a

 

 

Effekt P med magnetiserad rotor

Effekt P med omagnetiserad rotor

 
Figur 29. Effektkurvor från generatorprov med magnetiserad och omagnetiserad rotor. 
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Figur 30. Jämförelse av förluster från generatorprov och ringkärneprov. 

 
De mätdata som erhållits från ringkärneprovet av ST6:an anpassades nu med Matlab till den 
modell som används i MDPTools-programmet och som beskrivs i Formel 7. De två okända 
konstanter som ingått i Ch och Ce och konstanterna ke och kh kunde därmed bestämmas. I Figur 
31 och Figur 32 visas vilka förluster som räknades ut med de gamla konstanterna jämfört med de 
nya samt med de verkliga förlusterna. Figur 31 visar endast förlusterna vid flödestätheten 1.4 T 
fast alla flödestätheter som ingått i ringkärneprovet för ST6:an ingått i anpassningen av kurvan. 
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Figur 31. Uppmätta förluster jämfört med beräknade förluster med gamla och nya parametrar för B= 1.4 T. 
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Figur 32. Uppmätta förluster jämfört med beräknade förluster med gamla och nya parametrar för f= 400 Hz. 

 
I Figur 33 visas samtliga mätpunkter av de uppmätta förlusterna från en ST6:a och den yta som 
fås om förlusterna räknas ut med de nya parametrarna om både B och f varieras.  
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Figur 33. Förluster i statorryggen på en ST6:a vid varierande frekvens och flödestäthet. 

I Tabell 3 visas de gamla och de nya parametrar som erhållits efter anpassningen av data till 
modellen i Matlab. 
 

 Hysteres-
konstant 

Hysteres-
exponent kh 

Statorryggens 
resistivitet 
[µΩm] 

Virvelströms-
exponent ke 

Tidigare 
parametrar 

132 2.38 0.5 2 

Nya 
parametrar 

222 1.6 0.01 1.69 

Tabell 3. Jämförelse av nya och gamla parametrar. 

 
Jämförelsen mellan statorerna av olika storlek och det vattenskurna plåtpaketet visas i Figur 34. 
Resultatet presenteras som förluster per kg d.v.s. förlustkurvorna har normerats mot de olika 
statorernas massa. Vi ser där att ingen nämnvärd skillnad har lyckats erhållas. 
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Figur 34. Jämförelse av förluster per kg i olika statorer. 

 
3.2.4 Diskussion kring resultat av ringkärneprov och generatorprov 
 
Som vi ser i Figur 30 finns en viss skillnad i resultatet från generatorprovet och ringkärneprovet. 
Detta beror på att det inte är exakt samma flödestäthet i statorryggen i de båda testen. 
Flödestätheten i ryggen för generatorprovet är svår att mäta exakt. Metoden som användes vid 
detta test var att mäta flödestätheten vid magneternas yta och låta Matlab-scriptet räkna ut hur 
mycket flödestäthet det motsvarar i statorryggen. Själva mätningen var svår eftersom det inte 
gick att få in B-fältsproben i luftgapet utan att skjuta rotorn åt sidan. Detta gör naturligtvis 
mätningen osäker och inget exakt värde på flödestätheten kan bestämmas, däremot var det värde 
som erhölls lite högre än 1,4 T. En annan orsak är att den modell som användes för att bestämma 
flödestätheten i ryggen för ringkärneprovet inte heller är exakt. Formel 4 förutsätter att 
serieresistansen i lindningen kan försummas. Efter att ha mätt resistansen och fasvinkeln mellan 
spänningen och strömmen i lindningen kunde den magnetiserande induktansen Lm räknas ut. 
Med hjälp av den kunde ett nytt värde på flödestätheten räknas ut med hjälp av formeln: 
 

NBALi mm == λ  
Formel 9. 

 
Där λ är det länkade flödet genom spolen och im är den magnetiserande strömmen enligt Figur 
22. I Figur 35 visas en skiss över visardiagrammet som använts för att räkna ut värdet på im. Ic 
och Uc motsvarar strömmen och spänningen över den tänkta parallellresistansen Rc i Figur 22 
och representerar förlusterna i statorjärnet. Om U, I, R och Φ är kända fås im och Uc genom 
vanlig trigonometri och Lm fås då enligt: 
 

ωm

c

m
i

U
L =  

Formel 10. 
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Figur 35. Visardiagram av ekvivalent elektrisk krets i Figur 22. 

 
Resultatet som fås av denna beräkning av flödestätheten visas i Figur 36. Ifrån den figuren 
utläses att det finns en minskning i flödestäthet för låga frekvenser. I Figur 30 observeras också 
att det är där som skillnaden i förluster är som störst. Det är dessa nya värden på flödestätheten 
som använts vid anpassningen av data till modellen vilket gör att denna skillnad i flödestäthet 
alltså inte får genomslag i parameterstudien men däremot på de förlustkurvor som visas i 
resultatdelen för ringkärneproven då flödestätheten är lite lägre än vad som anges i figurerna.  
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Figur 36. Jämförelse av flödestäthet uträknad med förenklad modell och avancerad modell. 

 
Vad gäller anpassningen av mätdata mot modellen har en god passform fåtts fram vilket vi ser i 
Figur 31 till Figur 33. I synnerhet området 350-700 Hz och 1-1.5 T är intressant för verktyget 
som ska designas och därför har fler mätningar gjorts i det området vilket syns tydligt i Figur 33. 
Studeras valet av parametrar i Tabell 3 ligger de flesta inom rimliga intervall. Resistiviteten i 
statorn skiljer sig med en faktor 50 ifrån det värde som specificerats av tillverkaren och detta 
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känns som ett högt värde även om mycket kan bero fältförträngning i statorjärnet. 
Fältförträngning är ett fenomen som gör att växelströmmar i en ledare tenderar att koncentrera 
sig till ytan av ledaren och därmed höja den effektiva resistiviteten i materialet. Det har varit 
svårt att få en bra passform mellan modell och uppmätta värden och samtidigt få parametrarna att 
hålla sig inom rimliga gränser och detta val av parametrar får anses vara tillräckligt bra utifrån 
den tid som finns tillgänglig för examensarbetet. Om parametrarna är felaktiga innebär det att 
förhållandet mellan hysteres- och virvelströmsförluster är felaktigt men eftersom en god 
passform mellan uppmätta värden och modell har åstadkommits bör summan av de båda stämma 
med verkligheten och modellen fyller därmed sitt syfte i designprocessen. 
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3.3 Parameterstudie av motor 
 
3.3.1 Introduktion till parameterstudie 
 
Arbetet med att designa en luftgapslindad motor har gått ut på att ta uppmätta data från en 
åtdragning och använda som indata till en datormodell som beräknar förlusterna. Denna 
datormodell beskrevs kort i avsnitt 2.2.2 Programvara. Här redovisas en djupare genomgång av 
arbetet med parameterstudien och resultaten av det. Syftet med parameterstudien är att ta fram 
den design av motorn som har minst förluster per åtdragning givet styrsignal och arbetscykel.  
 
Styrsignalen är strömmen in till motorn och minskas den fås mindre förluster i matningsdonet. 
Dessa förluster finns inte med i modellen som endast rör motorn. Switchförlusterna skulle också 
bli mindre om strömmen minskade. På grund av brister i modellen tas dock inte hänsyn till 
storleken på strömmen när switchförlusterna beräknas utan det görs en bedömning av hur stor 
variationen i strömmen blir i det värsta fallet. Däremot påverkas switchförlusterna av resistansen 
i lindningen som enligt tidigare resonemang måste bli högre om strömmen minskas. Med dessa 
brister blir det då högst tvivelaktigt om det finns någon nytta med att ändra styrsignalen. 
 
3.3.2 Metod för parameterstudie 
 
Denna parameterstudie har som tidigare nämnts utförts genom att beräkna förlusterna i ett 
verktyg under en åtdragning för olika geometriska konfigurationer. För att ta fram arbetscykeln 
under en åtdragning gjordes ett antal mätningar som redovisas i avsnitt 3.1 Studie av 
åtdragningar. 
 
Momentkurvan i Figur 11 omvandlades till ström med samma formler som i sin tur omvandlar 
strömmen i indata till moment i utdata. Den andra indataparametern som rör arbetscykeln är 
varvtalet som mättes upp samtidigt. Med dessa parametrar som indata fås samma arbetscykel 
ifrån datormodellen som den i mätningarna. Den uppmätta strömmen har inte använts som indata 
eftersom den inte var lika tydlig som momentsignalen och krävde bearbetning då indata kräver 
toppvärdet av fasströmmen och den uppmätta signalen var momentanvärdet på strömmen och 
alltså var sinusformad. I Figur 37 visas en jämförelse av momentet och strömmen i syfte att 
tydliggöra resonemanget ovan. 
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Figur 37. Jämförelse av uppmätt moment och uppmätt ström. 

 
Matlab-scriptet MDPTools kördes alltså diskret för varje mätpunkt på momentet och varvtalet, 
och förlusterna för en åtdragning kunde då bestämmas, se Figur 5 och Figur 6. För att undersöka 
scriptets riktighet har dessa förluster lagts till den uppmätta mekaniska uteffekten och sedan 
jämförts med den uppmätta elektriska ingående effekten. 
 
Vidare byggdes scriptet på så att de geometriska parametrarna kunde varieras och på sätt 
identifiera den design som gav minst förluster för en given åtdragning. För varje geometrisk 
design kördes alltså MDPTools-scriptet för varje arbetspunkt i den uppmätta arbetscykeln och de 
totala förlusterna sparades. På så sätt kunde den design med minst förluster identifieras. 
 
De parametrar som varierades var storleken på magneterna, d.v.s. rotordiametern, och tjockleken 
på statorryggen. Övriga parametrar såsom motorns ytterdimensioner och momentkonstanten 
hölls fixerade.  
 
Som nämnts tidigare går det inte att minska på både magnetfältet från magneterna och fältet som 
strömmen i lindningen skapar samtidigt om momentet som motorn producerar skall vara 
detsamma. Detta innebär att givet momentkonstanten och storleken på magneterna kommer 
antalet varv i lindningen också vara givet. Om storleken på magneterna ökas minskar alltså 
antalet varv som behövs men samtidigt görs utrymmet för lindningen mindre. Detta kan leda till 
både högre och lägre resistiva förluster beroende på hur designen i dagsläget ser ut.  
 
Om den yttre diametern på statorn är fix och den inre diametern given fås tjockleken på statorn. 
Givet tjockleken på statorn och magnetfältet från magneterna kan vi med hjälp av verktygets 
aktuella varvtal räkna ut järnförlusterna i statorn. Desto tjockare stator desto lägre flödestäthet 
vilket leder till mindre förluster per volym i statorn. Då förlusterna i statorn ökar med 
flödestätheten och volymen på statorn ökar med radien fås här ett inte helt simpelt samband 
mellan tjockleken på statorn och järnförlusterna. Om statorn görs tjockare blir det mindre plats 
kvar till lindningen. Eftersom vi vet hur många varv som behövs i lindningen återstår att göra 
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varje tråd i lindningen tunnare då utrymmet minskar. Detta leder i sin tur till ökade resistiva 
förluster. 
 
Att finna den bästa designen i denna balansgång mellan resistiva förluster och järnförluster är 
anledningen till att just storleken på magneterna och tjockleken på statorn är de parametrar som 
varieras.  
 
När MDPTools-scriptet körs igenom samtliga mätpunkter i en åtdragning går det naturligtvis åt 
en del tid. För varje parameter som ska varieras så multipliceras tiden det tar att köra 
programmet med antalet iterationer för just den variabeln. Detta leder till långa körningar av 
programmet om många iterationer används. Därför har det varit nödvändigt att undersöka olika 
metoder för att minska exekveringstiden.  
 
En sådan metod har varit att helt enkelt använda färre mätpunkter ifrån arbetscykeln. En annan 
har varit att istället för att använda flera mätpunkter diskret så har RMS-värdet av strömmen och 
varvtalet beräknats så att endast en enda arbetspunkt, som motsvarar hela åtdragningen, använts. 
Metoden för att ta fram denna arbetspunkt illustreras i Figur 38. Båda dessa metoder minskar 
exekveringstiden men programmets prestanda påverkas i olika grad vilket kommer att visas i 
resultatdelen. 
 

 
Figur 38. Istället för att använda flera arbetspunkter i beräkningarna används en enda som motsvarar hela 

åtdragningen. 

 
3.3.3 Resultat av parameterstudie 
 
Nedan kommer resultatet av parameterstudien och jämförelser mellan de olika metoderna att 
presenteras. 
 
Den första metoden att minska beräkningstiden för programmet var att minska antalet 
mätpunkter som användes som indata. Resultatet visade att det går att minska antalet mätpunkter 
avsevärt utan att det påverkar designresultatet och därför kördes samtliga fortsatta beräkningar 
med endast var 50:e datapunkt ur mätningen. I tabellen nedan visas hur resultatet påverkas om 
endast var N:e datavärde används. Hela mätningen består i ca 8000 mätpunkter per uppmätt 
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storhet. Som referens till de totala förlusterna i tabellen kan anges att förlusterna med 
originalgeometrin beräknades till 152 J. 
 

N Exekveringstid 
[s] 

Totala förluster 
med ny design 
[J] 

10 2491 136,0 
20 689 136,0 
50 167 136,0 
100 70 136,0 
500 16 136,0 
1000 9 136,0 
1200 7 640,4 
1500 7 136,8 
2000 8 166,1 

Tabell 4. Studie av effekterna av nedsampling av data. 

 
I figurerna här nedan visas resultaten från de två metoderna jämfört med originaldesignen på 
motorn. Figur 39 och Figur 40 illustrerar skillnaderna i tvärsnittsgeometri mellan 
originaldesignen (streckade cirklar) och den nya designen (heldragna cirklar) för RMS-metoden 
och för den långsammare metoden där flera arbetspunkter används. En liten förklaring av 
bilderna kan vara på sin plats. Den innersta heldragna cirkeln är tjockleken på rotoraxeln, det vill 
säga det ickemagnetiska materialet inuti rotorn, och magneternas innerradie. Därefter följer tre 
cirklar, streckade eller heldragna, varav den första visar ytterradien på magneterna, den andra 
innerradien för kopparlindningen och den tredje innerradien på statorn. Den fjärde yttersta 
cirkeln är ytterradien på statorn och därmed hela motorns ytterradie. 
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Figur 39. Tvärsnittsgeometrin före och efter designprogrammet körts med RMS-metoden.  
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Figur 40. Tvärsnittsgeometrin före och efter designprogrammet körts med flera arbetspunkter. 

 
Figur 39 och Figur 40 visar att båda metoderna strävar efter att öka storleken på magneterna. Vi 
vet att detta måste kompenseras med färre varv i lindningen eftersom annars skulle det utgående 
momentet ändras. Tendensen är alltså att minska ledförlusterna i lindningen genom att minska 
antalet varv för båda metoderna. Med den långsammare metoden, där arbetspunkterna under en 
åtdragning körs diskret i programmet, minskas ledförlusterna ytterligare genom att göra mer 
plats för lindningen så att tjockare trådar får plats. Detta görs då på bekostnad av förlusterna i 
statorryggen som gjorts tunnare och därmed får högre flödestäthet i sig. 
 
Förlusterna under en åtdragning med de nya designalternativen visas i Figur 41, Figur 42, Figur 
43 och i Tabell 5. 
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Figur 41. Jämförelse av förluster i åtdragningsfasen. 
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Figur 42. Jämförelse av förluster i nedgängningsfasen. 
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Figur 43. Jämförelse av förluster med olika designmetoder och originaldesign. 

 
 
 
 
Metod Ytterdiameter 

rotor [mm] 
Innerdiameter 
stator [mm] 

Antal varv per 
segment och fas 

Totala förluster 
[J] 

Originaldesign 15 23,2 70 152,0 
RMS-metod 17,3 23,5 52 138,6 
Diskret metod 18 24,5 50 136,0 

Tabell 5. Jämförelse mellan olika metoder och originaldesign. 

 
Tabell 5 utgör däremot inget bevis för att metoden med flera arbetspunkter är bättre eftersom de 
totala förluster som presenteras där är uträknade med samma metod som används i körningen av 
programmet. Därför testades de nya geometrierna på ytterligare fyra mätningar för att undersöka 
hur känsliga de nya designerna var för små förändringar i arbetscykeln. Resultatet av dessa tester 
presenteras i Tabell 6. 
 
Metod Totala förluster. 

Mätning 1 [J] 
Totala förluster. 
Mätning 2 [J] 

Totala förluster. 
Mätning 3 [J] 

Totala förluster. 
Mätning 4 [J] 

Originaldesign 151,2 146,8 139,5 154,1 
RMS-metod 138,5 134,4 127,5 141,2 
Diskret metod 136,6 132,6 124,9 139,5 

Tabell 6. 

 
I Figur 44 visas hur förlusterna påverkas av förändringar av de två parametrarna. Z-axeln visar 
totala förluster under en åtdragning. 
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Figur 44. Resultat av parameterstudien. 

 
 
 
3.3.4 Diskussion kring parameterstudie 
 
De brister i modellen som diskuterades i avsnitt 3.1.4 bör rimligt vis ha någon form av påverkan 
på resultatet från designarbetet. Bristerna består i huvudsak i att motorn troligen drar mer ström i 
nedgängningsfasen än vad som använts i modellen. Resultatet är alltså mer ledförluster och 
ytterligare incitament att minska dem kommer då att påverka designmetoden. Detta skulle alltså 
leda till ännu tjockare magneter och färre trådar i lindningen. För att inte motverka effekten av 
färre trådar bör tjockleken på trådarna inte göras mindre vilket leder till att statorns tjocklek 
troligtvis minskar eller åtminstone inte ökar. Då får vi alltså högre flödestäthet i statorn. Nu finns 
det redan en misstanke om att flödestätheten i statorryggen för de nya designalternativen är så 
pass hög att materialet redan är på väg att mättas. Tjockare magneter med oförändrad eller 
tunnare stator är alltså inte önskvärt och vikten av att korrigera input data till den högre korrekta 
strömmen minskar därför.  
 
Matlab-scriptet innehåller idag inte någon begränsning för hur hög flödestätheten får bli. Exakt 
hur mycket flödestäthet som statorryggen klarar av utan att bli mättad är inte känt men modellen 
anger en flödestäthet som ligger utanför det område som testades i avsnitt 3.2. Det är heller inte 
känt vad effekterna på motorns prestanda skulle bli om statorn skulle bli mättad. 
 
Studeras Figur 44 och Tabell 6 inses att området där de nya designalternativen placerats inte är 
överdrivet kritiskt. Detta talar för att RMS-metoden kanske kan vara ett godtagbart alternativ för 
att minska beräkningstiden. Resultaten från Tabell 4 talar däremot för att metoden med flera 
arbetspunkter kan göras mycket snabbare utan att påverka resultatet vilket i sådana fall skulle 
tala emot att använda RMS-metoden. För att avgöra frågan vilken metod som är bäst måste fler 
studier göras över tidsåtgång gentemot resultat och resultaten bör även verifieras med en annan 
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metod än den som används idag. Dessutom måste vikten av mindre exekveringstid på något sätt 
fastställas och vägas mot sämre prestanda. 
 
Förslagsvis används metoden med fler datapunkter i flera omgångar. Först används den med 
grov upplösning på de varierande parametrarna och få datapunkter för att identifiera olika 
minimiområden. Därefter kan antalet datapunkter öka och spannet som parametrarna varierar 
över kan minskas. 
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4 Resultat 
 
4.1 Slutsats 
 
Resultaten från denna rapport tyder på att den designmetod som använts har god potential. Med 
en tillräckligt bra modell av förlusterna i en motor vid en viss arbetspunkt går det att bygga ett 
program som själv finner den bästa designen för en hel åtdragning. Det krävs givetvis en djup 
förståelse av motorns funktion och förlusterna i den för att kunna dra några slutsatser av 
designresultatet 
 
I denna rapport har endast två variabler varierats, nämligen tjockleken på magneterna och 
tjockleken på statorryggen. Detta kan utökas till att låta programmet finna även den optimala 
längden, ytterdiametern eller i princip vilken variabel som helst vilket ytterligare ökar 
potentialen att lyckas designa en bättre motor. 
 
4.2 Rekommendationer och framtida arbete 
 
Det är tydligt att den modell som använts för beräkning av förlusterna i motorn kan förbättras. 
Bland annat finns indikationer på att switchförlusterna kan förbättras. Idag beräknas 
switchförlusterna oberoende av både ström och varvtal vilket troligtvis inte speglar verkligheten 
särskilt väl. Troligtvis kan switchförlusterna minskas genom att minska strömmen genom motorn 
men minskad ström kräver fler och tunnare trådar vilket höjer resistansen som motverkar denna 
minskning i förluster. Exakt hur förhållandet mellan switchförluster och ström ser ut bör alltså 
undersökas. 
 
Flödestätheten i statorjärnet kan inte bli hur högt som helst. Det är enkelt att införa en övre gräns 
men först måste den övre gränsen identifieras. Tester för att finna denna gräns bör göras så att 
designmetoden med säkerhet inte ger högre flödestäthet i statorn än vad som är möjligt. 
Samtidigt bör förlusterna vid dessa höga flödestätheter studeras. Det är heller inte fastställt vad 
effekterna på motorns prestanda blir om statorjärnet mättas. En studie av hur flödeslinjerna 
ändras när materialet närmar sig mättning kan då vara på sin plats. 
 
Som nämnts tidigare är den metod som används för att skapa input-strömmen till Matlab-scriptet 
inte helt optimal då friktionsförlusterna i motorn och växelsteget under nedgängningsfasen 
påverkar det uppmätta moment som används. Därför föreslås att antingen byggs modellen ut för 
att ta hänsyn till dessa förluster och strömmen korrigeras för det ökade momentet eller så mäts 
momentet på utgående axel från motorn. Idag finns det redan en momentgivare mellan motorn 
och växelsteget och det verkar därför enklast att ta momentet därifrån om den givaren klarar av 
att mäta de låga moment som uppstår i nedgängningsfasen. 
 
Designmetoden som arbetats fram i detta examensarbete bör verifieras med praktiska tester av en 
prototypmotor framtagen med metoden. Dessa tester skulle ge en bättre insikt av vilka delar av 
modellen som behöver förbättras och vilka delar som fungerar väl. 
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