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Sammanfattning 
Examensprojektet genomfördes på Weda Poolcleaner AB, vårterminen 2016, 
maskinteknikprogrammet på KTH Södertälje.  
 
Projektet ursprung kom ifrån att Weda Poolcleaner såg ett behov av en mindre maskin för 
rengöring av botten i mindre kommunala vattentankar och industriella pooler.    
 
Projektet innehöll många olika ämnesområden där allt från att intervjua, göra 
marknadsundersökningar för komponenter till maskinen, skapa en budget för projektet, göra 
konstruktionslösningar, konstruera elsystem till att tillverka en färdig prototyp. 
 
Det huvudsakliga målet för prototypen som skapades var att den skulle vara fullt fungerande 
och därmed kunna köras i vatten och rengöra botten.  
 
Under projektet har ett flertal olika program använts vilket hjälpt oss att lösa de problem som 
uppstått men även för att kunna lösa de mål och krav som ställts. De huvudsakliga program 
som använts är Creo paramterics och Alias autostudio för CAD, Microsoft Excel för 
budget,Microsoft Word för dokumentation, Keyshot för renderingar och Visimo för att skapa 
kopplingschema.  
 
Projektet tog flera vändningar men till slut kunde en färdig prototyp presenteras och de mål och 
krav som ställts i början av projektet uppnåddes.   
 
Alla beslut, Cad-modeller med ritningar, renderingar, kopplingscheman och val av 
komponenter har dokumenterats vilket gör det lätt för Weda i framtiden att vidareutveckla 
prototypen eller ta prototypen till tillverkning. 
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Abstract 
This Bachelor thesis project was made at Weda Poolcleaner AB, the spring term of 2016, the 
Mechanical Engineering program at the Royal Institute of Technology at Södertälje.   
 
The projects origin came from a need that Weda Poolcleaner recognized. They saw that there was 
a need for a small and flexible machine that could clean the bottom of water tanks and industrial 
pools. 
 
The project contained many different topics, everything from conducting interviews, conduct 
market research for components used in the machine, creating a budget for the project, make 
design solutions,  construct electrical systems to produce a working prototype.  
 
The main objective for the prototype that was created under the project was that it should be fully 
functional and thereby be able to clean the bottom of water tanks and pools. 
 
During the project, several programs have been used to help us solve the problems that was 
encountered, but also to achieve the goals and requirements that was listed for the project. 
The main program that has been used is Creo Parametrics and Alias Autostudio for CAD, 
Microsoft Excel for creating the budget, Microsoft Word for documentation, Keyshot for 
rendering and Visimo to create the circuit diagrams.  
 
The project took many turns but at the end we could present a fully functional prototype and the 
projects goals and requirements that was listed had been achieved.  
 
All the decisions, CAD models with drawings, renderings, circuit diagrams and selection of 
different components was well-documented, making it easy for Weda to continue and develop the 
prototype or start to manufacture it. 
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product development, mechatronics, frequency control 
  



 

 

 



i 

 

Förord 

Examensarbetet bakom denna rapport är ett examensarbete på kandidatnivå. Examensarbetet har 
utförts vid KTH institutionen för Tillämpad Maskinteknik i Södertälje. 

Examensarbetet utfördes åt Weda AB i Södertälje. Stora delar av arbetet har utförts hos Weda 
AB i deras lokaler och i samarbete med dem.  

Detta examensarbete var något större än tidigare trott och planerat, vilket medförde att detta 
examensarbete krävde två veckors utökad tid.  

Projektet innehöll många olika ämnesområden där allt från att intervjua, göra 
marknadsundersökningar för komponenter till maskinen, skapa en budget för projektet, göra 
konstruktionslösningar, konstruera elsystem till att tillverka en färdig prototyp. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

WEDA POOLCLEANER AB har idag ett stort antal produkter, både för industri-och 
poolsektorn.  

Idag används Wedas maskin, VR600, av flera rengöringsföretag samt kommunala 
vattenreningsverk runt om i världen i syfte att rengöra vatten i dricksvattenreservoarer. Denna 
maskin har möjliggjort att reservoarerna inte behöver tömmas på vatten för att kunna rengöra dem 
samt att reservoarerna kan rengöras utan att de behöver tas ur drift. 

1.2 Problemdefinition 

VR600 är en relativt stor maskin vilket gör att den kan ha svårt att passera öppningen till vissa 
reservoarer. Det finns därför ett behov av en mindre maskin för samma typ av rengöring. Idag 
finns det ingen tillräckligt liten maskin som klarar av att göra samma arbete som VR600-maskinen. 

Weda har idag en maskin med beteckningen W50 som är mindre till storleken. Denna maskin är 
avsedd för rengöring av simbassänger och andra typer av pooler. För att W50 ska kunna köras i 
vattenreservoarerna och effektivt rengöra vattnet krävs det att vissa kritiska punkter utvecklas och 
förbättras. Den nya maskinen har i förväg fått namnet VR50. 

1.3 Mål 

 Ta fram en fullt fungerande fysisk prototyp av maskinen som uppfyller uppsatta  
              krav                  

 CAD-teknisk dokumentation skall finnas för de nya egenkonstruerade delarna.  

 Kopplingsschema (EL) skall finnas för den nya lösningen.  

 En budget för prototypbygget skall utformas och följas. 

1.4 Kravspecifikation 

1.4.1 Dokumentationskrav 

 Möten skall dokumenteras  

 Dokument rörande projektet skall förvaras på Bilda  

 Beslut tagna under projektets gång skall dokumenteras 

 Funktionsdokumentation kommer att tas fram till samtliga lösningar 
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1.4.2 Funktionskrav 

 Den nya maskinen skall vara baserad på chassi och pump från W50-maskinen. 

 Alla komponenter skall vara vattentåliga ned till 10 meters djup. 

 Hastigheten för maskinen skall kunna regleras från 0,5 till 10,0 meter i minuten.  

 Borstens rotationshastighet skall kunna regleras mellan 0 varv/minut till 180 
varv/minut. 

 Maskinen skall vara utrustad med en kamera och belysning.  

 Eventuella vätskor och smörjningsmedel skall vara livsmedelsgodkända. 

 Prototypen skall han en ögla för att kunna krokas fast i en vinsch.  

 Kabellängden mellan maskinen och Styrskåpet skall vara 50 meter lång. 

 Strömförsörjning sker från ett 230VAC eluttag.  

 Maximal storlek för maskinen är 65 x 50 x 40 cm (LxBxH) 

 Kostnadsbudget för projektet är 100 000 SEK 

 Tidsbudget för projektet är 800 timmar. 

1.5 Lösningsmetoder 

De riktlinjer för examensarbete som publicerats av KTH kommer att ligga till grund 

arbetsmetodiken under detta projekt. 

 Benchmarking 

 Diskussion med leverantörer 

 Möten med handledare 

 Internetbaserad research 

 Beslutsmatris 

 Projektmöten 

 CAD 

 FFF, 3D-printing 

 Fördjupning inom ellära 

 Undersökning av nuvarande produkter hos Weda 

 Händelseförlopp 
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1.6 Projektavgränsning 

 Vi kommer inte att utföra kundundersökningar 

 Vi kommer inte att utforska patentområdet 

 Inga hänsyn för maskinens pumpning av vatten kommer att tas 
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2 W50 

 

 

 

2.1 Användningsområde 

W50 är en av de minsta maskinerna som Weda har att erbjuda. Maskinen används främst i mindre 
simbassänger. Roboten finns i tre olika utföranden för att kunna anpassas till flera storlekar och 
former av simbassängen. W50 styrs både manuellt med hjälp av en radiosändare, och automatiskt 
med hjälp av sensorer.   

2.2 Maskinen 

W50 rör sig fram längs botten på hjul som drivs av en elmotor. Maskinen har en borste framtill 
(och vissa modeller även baktill) som löser upp smutsen en aning så att en pump kan pumpa upp 
vattnet med smutsen och filtrera ut detta i ett toppmonterat vattenfilter. 

2.2.1 Chassi 

Chassit består utav två bottenplåtar som hålls upp med hjälp av två aluminiumbalkar. Chassit 
består även av tre fyrkantsprofilrör som monteras 90(grader) mot aluminiumbalkarna för att öka 
vridstyvheten i maskinen. På sidorna under maskinen så monteras två glidlister som drivbandens 
insida kan glida emot, detta görs för att maskinen inte skall köra på något stort objekt och fastna. 

2.2.2 Pump och motor 

Motorn är en 230V enfasmotor på 0,65kW.  Framtill på motorn så är vattenpumpen integrerad och 
baktill sitter en växel för utväxling till en bakaxel. Detta gör att drivning på hjulen kan ske. För att 
kunna svänga maskinen så sitter det en magnetkoppling mellan växeln och hjulet på vardera sida. 
Kopplingarna styrs med en 24VDC spänning. Drivning på hjulen kan endast ske då kopplingen är 

Figur 1. Bild på W50-maskinen 
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spänningssatt. Drivningen av bakhjulet sammanlänkas med framhjulet med ett drivband. Ett annat 
drivband sitter monterat mellan borstarna och hjulen.  

Vattenpumpen pumpar ut vatten oberoende på vilket håll pumpen snurrar. Detta är nödvändigt då 
motorn ändrar rotationsriktning beroende på om maskinen skall åka framåt eller bakåt. Vattnet 
pumpas upp från botten och sedan filtreras smutsen ut i ett toppmonterat vattenfilter. 

2.3 Styrning 

Styrning sker från styrboxen. De viktigaste komponenterna är en radiomottagare, PLC, kontaktorer 
och ett nätaggregat.  

Nätaggregaten omvandlar strömmen från växelström till likström. Maskinen får ström från de 
vanliga 230V enfasnästet och för att systemet med PLC, radiokommunikation och sensorer skall 
fungera så krävs en 24VDC spänning.  

Maskinen styrs med hjälp av radiosändare och mottagare. Kontrollen har fyra knappar för fram, 
back och för att svänga åt sidorna. När fram eller back knappen är nedtryckt så driver maskinen i 
vald riktning tills maskinen får ett annat kommando. Det krävs alltså att fram-eller backknappen 
trycks ned för att maskinen skall stanna eller byta riktning. Svängning sker när en av 
svängknapparna trycks ned och hålls nedtryckt, då bryts strömmen för en av kopplingarna och 
maskinen driver bara på ett hjul. När den nedtrycka svängknappen släpps så fortsätter maskinen i 
den tidigare valda riktningen.  

Maskinen har även inbyggda sensorer för att upptäcka ifall maskinen håller på att köra in i 
poolväggen. Maskinen har fyra sensorer, en för varje sida. Ifall maskinen kommer för nära väggen 
så stannar maskinen. Dessa sensorer används även för att maskinen skall kunna rengöra 
poolbotten utan att den manövreras med en radiokontroll. 

En PLC har ett visst antal ingångar och ett visst antal utgångar. Det som PLC:n gör är att när en 
elektrisk ström påverkar en av ingångarna så ger det en signal till att PLC:n skall styra någon utav 
utgångarna. Ett exempel är att om en sensor skickar en elektrisk ström till PLC:ns ingång när 
sensorn känner av att det finns ett objekt framför, det som händer då är att PLC:n bryter 
strömmen för maskinen i framgående riktning. PLC:n kan även ge andra kommandon i samma 
process. Det går alltså att programmera PLC:n till att först bryta strömmen och sen backa för att 
sedan svänga runt ett kvarts- eller ett halvt varv och sedan fortsätta i en annan riktning. 
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3 VR600 

 

 

3.1 Användningsområde 

VR600 är en maskin som är anpassad för bottenrengöring i vattenreservoarer och vattentorn. 

Denna produkt skall ersätta tidigare traditionella rengöringsmetoder så som att skicka ner dykare 

för att rengöra eller att tömma anläggningen på vatten för att sedan rengöra med högtryckstvätt. 

Fördelen som maskinen har jämfört emot dessa andra rengöringsmetoder är att ingen människa 

kan utsättas för olyckor under rengöring och för att reservoaren eller vattentornet inte behöver tas 

ur drift vid rengöring. VR600 går självklart också att använda i vanliga pooler och simbassänger, 

vilket används i större pooler som kräver flera maskiner.  

3.2 Pump och motor 

Denna maskin har separata elmotorer för drivning och för pumpning. Dessa elmotorer är båda 3-
fas med spänningen 400V. Anledningen att det är separata är för att pumpningen av vattnet för 
VR600 kräver högre effekt än för W50-maskinen eftersom att VR600 skall pumpa ur det smutsiga 
vattnet ur reservoaren eller vattentornet, alltså pumpa ut vatten till en högre höjd. Trots detta så är 
det vanligt att vattenpumpen som redan sitter på maskinen kompletteras med en extra vattenpump 
som står utanför reservoaren. Vid rengöring av en vattenreservoar så kan det vara möjligt att 
vattnet behöver pumpas upp ett tiotal meter för att komma ut ur reservoaren. Dessutom väger 
VR600 82kg vilket gör att för mycket effekt från pumpen skulle gå åt till att driva maskinen.  

Det andra syftet med att ha två motorer är för att kunna pumpa ur vatten medan maskinen står 
still. Motorn för pumpen är alltså alltid igång vid drift medan motorn för drivningen bara är igång 
när maskinen rör på sig. I vattenreservoarer kan det vara så mycket bottensediment att pumpen 
måste vara igång även fast maskinen står still, för att få med sig allt sediment innan den kan 
fortsätta framåt en bit till för att sedan behöva stanna igen.  

VR600 har även en mindre vattentätt inkapslad DC-motor för drivning av borsten. Drivningen 
sker då med hjälp av en kedja. 

Figur 2. Bild på VR600-maskinen 
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3.3 Styrning 

Maskinen styrs utanför reservoaren med hjälp av en handkontroll. Navigeringen av maskinen görs 
med hjälp av en kamera och belysning som sitter monterad på maskinen. 

3.3.1 Handkontroll 

På handkontrollen så sitter det två potentiometrar, två joysticks, en vridströmbrytare och en 
tryckströmbrytare (se figur 3).  

 

 

 

En potentiometer är till för att varvtalsreglera borstens drivmotor och den andra är till för att 
kunna varvtalsreglera maskinens drivmotor. Borstens drivmotor är som tidigare nämnt en DC-
motor som styrs med en PWM-styrning.  

Drivmotorn är en AC-motor och varvtals regleras med hjälp av en NFO sinus som tillverkas av 
NFO Drives. Se kapitel 5 för att läsa mer om dessa varvtalsregleringar.  

Tryckströmbrytaren är av återfjädrande typ, alltså att den måste hållas nedtryckt för att vara sluten. 
Denna gör så att strömmen till potentiometern som styr varvtalet för drivningens motor kopplas 
förbi och maskinen driv med maxfart. Detta används mest när maskinen skall svänga runt/ vända 
och det skall gå fortare under en kort period.  

Vridströmbrytaren är till för att kunna stänga av och sätta på pumpmotorn.  

En joystick är till för att styra maskinens drivningsriktning och den andra är till för att vrida och 
vinkla kameran. Joysticken är som en strömbrytare med fem lägen, upp, ner, vänster, höger och ett 
nolläge. Drivningens joystick är inkopplad för att sluta och öppna relän som är inkopplade till i 
varvtalsregleringen för drivmotorn för att kunna styra analoga ingångar i denna för att bestämma 
om maskinen skall driva framåt eller bakåt. Det är även inkopplat två relän för att kopplingarna 
skall kopplas i eller ur för att kunna svänga maskinen.  

Den andra joysticken är också kopplad till relän för att styra kamerafästets positionsmotorer. 

Figur 3. Bild på Handkontroll till VR600-maskinen 
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3.4 Händelseförlopp 

När VR600 skall tas i bruk så är det flera saker som måste göras innan maskinen kan användas i 
reservoaren. Detta är främst rengöring i form av sterilisering av maskin och slangar. 
Händelseförloppen listas i ordning här nedan. 

1. Maskinen tas ur bilen och placeras i anslutning till reservoarens lucka 

2. Presenningen läggs ut framföra reservoarens lucka 

3. Presenningen kloreras för att bli steril  

4. Maskinen och slangarna placeras på presenningen.  

5. Slangarna sätts fast på maskinen 

6. De olika slangarna sätts fast med buntband 

7. Maskinen sätts fast på vinschen 

8. Maskinen och slangarna kloreras  

9. Maskinen och slangarna spolas av med vatten 30 minuter efter klorering 

10. Maskinen vinschas ner till botten av reservoaren 

11. Maskinen kopplas bort från vinschen 

12. Maskinen startas och rengöringen utförs tills det är klart 

13. Maskinen krokas fast på vinschen 

14. Maskinen vinschas upp till vattenytan 

15. Maskinen hålls vid ytan för att vattnet i slangarna skall rinna ur 

16. Maskinen vinschas upp helt 

17. Maskinen kopplas loss från vinschen 

18. Slangarna kopplas bort från maskinen 

19. Utrustningen packas in i bilen 

20. Utrustningen transporteras till företagets lokal 

21. Utrustningen packas ur bilen och in i lokalen 

22. Maskinen och slangarna kloreras   

23. Maskinen och slangarna spolas av med vatten 30 minuter efter klorering 

24. Utrustningen torkar 

25. Utrustningen packas in i bilen till nästa arbete 

Klorering av maskinen och slangarna görs för att eventuella bakterier inte skall blandas med 
dricksvattnet när maskinen sänks ner i reservoaren.  

Det som är mest tidskrävande är att plocka fram all den utrustning som behövs för att utföra 
rengöringen i reservoaren. Förhållandena för att plocka fram den utrustning som behövs för 
rengöringsarbetet kan ibland vara långt ifrån optimala, vilket orsakar att det blir tidskrävande. I 
vissa fall har det förekommit att det har tagit en hel arbetsdag att bara plocka fram och förbereda 
utrustningen, medan själva arbetet inte tagit mer än någon enstaka timme och packa ihop 
utrustningen har tagit ytterligare en arbetsdag.  
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Med en mindre maskin så skulle tiden att plocka fram och förbereda den för rengöring minska för 
att den blir lättare att hantera. En VR600 väger ca 82kg och är väldigt otymplig att transportera.  

En mindre maskin skulle därför underlätta transporter och förflyttningar. Om detta underlättas så 
skulle det även ta mindre tid att plocka fram utrustningen. Weda räknar med att stora 
tidsbesparingar kan göras med en mindre maskin och därför minska kostnaderna. 
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4 Benchmarking 

4.1 Andra bottenrengöringsmaskiner 

Dolpin är en serie poolrengöringsrobotar som tillverkas av Maytronics och är anpassade efter olika 
användningsområden. Främst är det tre sektioner som dessa robotar inriktar sig på. Dolphin finns 
som privat, kommersiella och för mer naturnära bassänger.  

Dolpin har en modell med beteckningen Wave 50 (Dolphin pool cleaning 2016) som är en maskin 
som är en modell som är jämförbar i storlek med Wedas W50-maskin.  

Dolphin erbjuder inte idag en maskin som skulle kunna motsvara Weda VR600-maskin. Weda har 
inga kända konkurrenter som tillverkar en produkt som motsvarar VR600-maskinen, inga liknande 
maskiner som klarar av att rengöra reservoarer har heller hittats under detta projekt.  

4.2 Andra rengöringsmetoder 

Det finns även andra metoder för att rengöra vattenreservoarer. Det är självklart möjligt att tömma 
reservoaren på vatten och rengöra med högtryckstvätt för att spola ut bottensedimentet. Det kan 
vara väldigt stora mängder vatten som behöver tömmas ut och denna metod utgör ett driftstopp 
under rengöringen av reservoaren. Denna metod kan även utgöra en arbetsmiljöfara för dem som 
skall klättra ned i reservoaren och rengöra den. Vid en eventuell olycka så kan det i vissa fall vara 
svårt att nå fram med hjälpen ned till reservoaren.  

Ett alternativ till att slippa ta reservoaren ut drift är att skicka ner dykare i reservoaren. Detta kan 
också utgöra en arbetsmiljöfara för dem som skall dyka ner i reservoaren.  

Dessa alternativa metoder skapar alltså driftstopp och arbetsmiljöfaror vilket gör dem olämpliga att 
använda. 
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5 Budget 

Projektet hade en kostnadsbudget på 100 000 SEK och kostnaderna fick absolut inte överstiga 
detta. I ett tidigt stadie i projektet så uppfördes en budget för att kunna planera alla inköp och vad 
varje komponent maximalt skulle få kosta, för att det inte skulle saknas komponenter när 
kostnaden uppstigit till 100 000 SEK.  

En vanlig W50-maskin kostar ca 40 000 SEK att bygga, och på de budgeterades de komponenter 
som krävdes för att bygga en VR50 på basen av en W50.  De större komponenterna som ingår i 
W50-maskinen listades upp och en projicerad kostnad för varje del sattes upp.  

När den första projiceringen av bygget var klart så var det beräknat att komponenterna som 
krävdes för att bygga VR50-maskinen skulle uppgå till 80 000 SEK, vilket var 20 000 SEK under 
budget. Den enskilt dyraste posten var undervattenskameran som beräknades kostnad 20 000 
SEK.  
Den vattentäta belysningen budgeterades till 10 000 SEK och så även varvtalsregleringen till 
pump- och drivmotorn.  

Den kameran som tillslut monterades på maskinen kostade 6400 SEK, vilket är under en tredjedel 
av vad som budgeterades. Belysningen kostade till slut 5 150 SEK, vilket är nära hälften av vad 
dom budgeterades. Att tilläggas ska även göras att några av de dyrare komponenterna antingen var 
begagnade eller avskrivna ur lagret vilket gjorde att kostnaderna för dessa komponenter kunde 
uteslutas.  

Den slutliga kostnaden för projektet blev 64 000 SEK vilket var 16 000 SEK under den projicerade 
kostnaden och 36 000 SEK under den totala kostnadsbudgeten. 
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6 PLC 

6.1 Förklaring av PLC 

PLC är en förkortning av engelskans programmable logic controller och betyder programmerbart 
styrsystem på svenska. Den fungerar som hjärnan för en automation. PLC:n tar emot elektriska 
signaler från någon typ av givare och skickar därefter ut en signal för att på så sätt styra 
automationen. PLC:n programmeras med reläscheman, logiska funktioner och Boolesk algebra. 
PLC behöver en programmering för att veta vart den skall skicka signaler i förhållande till vad den 
får för signaler. Det vanligaste programmeringsspråket för PLC har standardiserats i IEC-61131-3. 
PLC används i industrimaskiner, tillverkningslinjer, åkattraktioner, etc. 

En PLC består av fyra viktiga delar, den första är processorn som uppfattar insignalen och skickar 
därefter rätt utsignal enligt det inprogrammerade programmet. De andra är ett minne som kommer 
ihåg programmet, som kan vara både beroende och oberoende av konstant spänning. De tredje är 
ingångarna som tar emot elektriska signaler och de fjärde är utgångarna som skickar elektriska 
signaler. För att kunna programmera PLC:n finns det ofta en egen ingång för detta som kopplas till 
en dator där programmeringen sker. Dessa ingångar ser olika ut beroende på typen av PLC.  

Den vanliga PLC:n är i storleken av en ask (10x10x10cm). Det finns även PLC i mikrochip-format, 
vilket är en integrerad krets. Denna typ av PLC används i hushållsapparater och i bilar.  

PLC finns också som mjukvara för persondatorer och signalerna skickas via någon av datorns 
portar. En PLC kan även sitta på ett separat instickskort som sätts in i datorn. Signalerna skickas då 
via en flätbuss, som är ett kabelsystem som kan vara nätverksbaserat.  

PLC:n kan programmeras med reläscheman eller logikscheman. En PLC kan alltså fungera som 
både relän och logikgrindar. Dessa kan även kombineras och sättas in i en cyklisk 
programexekvering där PLC:n utför de instruktioner som är inprogrammerade löpande. 

(Bengt Haag 1998) 

6.2 PLC i VR50 

PLC i prototypen VR50 används för att styra motorns drivriktning, fram eller bak från varsin 
reläutgång. PLC:n styr även de två kopplingarna i bakaxeln för att maskinen ska kunna svänga, 
även här från varsin reläutgång. Som tidigare nämnt så för att maskinen skall kunna svänga så bryts 
spänningen för en av magnetkopplingarna så maskinen bara driver på ett hjul. När maskinen 
svänger åt ett håll så krävs det att kretsen för drivningen framåt är sluten eftersom att 
frekvensomriktaren kräver en signal för att driva motorn.  

Den PLC:n som valdes att användas var en Schneider SR2 B121BD som har fyra analoga ingångar 
och fyra reläutgångar, vilket är exakt så många ingångar och utgångar som krävs.  

Programmet för att utföra dessa operationer är relativt enkelt och är programmerat med logiska 
funktioner. PLC:n i detta fall skulle kunna ersättas med vanliga relän för att utföra samma uppgift. 
Anledningen till att en PLC ändå används är för att maskinen blir mer modifierbar, PLC:n tar 
mindre plats, färre kablar används för PLC:n vilket gör att inkopplingen går fortare. Uppskattat så 
skulle det behövas fyra relän vilket skulle innebära en kostnad som är likvärdig kostnaden för en 
PLC.  
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Ingång I1 och I2 styr varsin koppling, ingång I3 styr maskinens drivning framåt och I4 drivning 
bakåt. NOT-grinden (Bengt Haag, 1998) för I1 och I2 gör att kretsen för kopplingarna alltid är 
sluta då ingångarna inte påverkas. OR-grinden (Bengt Haag, 1998) gör att drivningen alltid sker 
framåt när nån av ingångarna I1-I3 påverkas, vilket gör att maskinen aldrig kan backa och svänga 
samtidigt.  

Efter att maskinen hade testats så kunde en snabb slutsats dras om att programmet behöves skrivs 
om. Problemet med att kopplingarna på maskinen hela tiden är inkopplade var att maskinen inte 
stannade direkt när ingångarna inte påverkades längre. För att motorn inte skall överbelastas så 
bromsar frekvensomriktaren motorn med att sänka frekvensen på spänningen istället för att direkt 
bryta den, vilket gjorde att maskinen fortsatte att driva en stund efter att den ska sluta driva. Att då 
koppla ifrån kopplingarna gör alltså att maskinen kan stanna på ett ögonblick medans motorn 
dämpar sitt varvtal innan den stannar helt.  

 

 

 

Programmet för PLC:n skrevs då om enligt figur 5. I1 och I2 styr fortfarande varsin koppling men 
kastades om i programmet till den andra kopplingens utgång eftersom att kopplingarna ska koppla 
i och inte ur. Detta hade också kunnat göras genom att byta plats på de ingående kablarna till I1 
och I2. OR-grindarna gör att det lätt går att styra signalen dit som den behövs. Q3 behöver vara 
sluten för att motorn skall vara i drift och Q1 och Q2 måste vara sluta för att maskinen skall driva 
framåt. I detta fall så är program till för NFO:n. I4 sluter både Q3 och Q4 när den påverkas. Detta 

Figur 4. PLC:ns programmering  

 

Figur 5. PLC:ns programmering efter första testet 
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är för att NFO:n kräver att en analog ingång på NFO:n påverkas för drift av motorn skall kunna 
ske och för att driften skall ske baklänges så måste en analog ingång för drift och en ingång för 
back påverkas samtidigt, vilket inte behövs på Toshiban då endast en av ingångarna påverkas för 
drift fram eller bak.  

Programmet för Toshiban skulle därför kunna se ut så att kopplingen mellan I4 och OR-grind B21 
tas bort. I4 kopplas då ihop med OR-grindarna B22 och B23 för att på så sätt sluta kopplingarna 
när maskinen skall backa.  

För att se hur PLC:n är inkopplat se elschemat i appendix A1.  
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7 Frekvensomriktare  

7.1 Beskrivning av frekvensomriktare 

Frekvensomriktare är ett exempel på elektronisk motorstyrning. Frekvensomriktare styr varvtal 
och vridmoment genom att omvandla el-nätets frekvens och spänning steglöst utan betydande 
effektförlust. Fördelen är alltså att energibesparingar kan göras eftersom effektförbrukningen är 
proportionell mot varvtalet i kubik.  

Det finns olika metoder för att frekvensomrikta, dessa delas in huvudsakligen i direktomvandlande 
och mellanledsomvandlande. Den vanligaste metoden att frekvensomvandla är med 
mellanledsomvandling 

Det finns tre vanliga typer av mellanledsomriktare. Pulsamplitudmodulerande (PAM) med variabel 
likspänning i mellankretsen, pulsbreddsmodulerande (PWM) med konstant likspänning i 
mellankretsen och omformare med likströmsmellankrets (CSI). Dessa metoder in indelade i 
omriktare med likspänningsmellanled och omriktare med likströmsmellanled. PAM och PWM 
delas in i den först nämnda och CSI i den andra.  

PWM. Växelströmmen likriktas med hjälp av diodlikriktare. Växelriktardelen frikopplas från 
likriktardelen med hjälp av en induktor och en kondensator. Induktorn filtrerar likströmmen och 
kondensatorn ger spänningsstyvhet och levererar den reaktiva effekten som motorn konsumerar. 
Den nu konstanta likspänningen skall omvandlas till en växelspänning. Detta görs med en 
växelriktare som hackar sönder (switcha) likspänningen till pulser för att sedan mata dessa till 
motorn. Beroende på hur mycket eller lite likspänningen hackas sönder ger det en varierande 
frekvens av växelspänningen som gör att motorn varvtal förändras.  

En frekvensomriktare genererar ej en jämn sinusformad spänning. Detta ger därför upphov till 
motorförluster som gör att en motor som drivs med en frekvensomriktare belastas med sin 
märkeffekt. Detta gäller ej PWM-omriktare vilket gör att motorn kan köras på sin maxeffekt, vilket 
ger PWM-omriktare ger fördelen att energiförlusterna blir mindre.  

Frekvensomriktare för enfasmotorer är ovanligt och därför säkert dyra. Det är däremot vanligt 
med att ha en frekvensomriktare som matas med enfas men skickar ut en 3-fassignal. Ett alternativ 
skulle därför vara att linda om den befintliga statorn och mata den med 3-fas från en sådan 
frekvensomriktare.  

(Drivteknik 2007-2016) 

7.2 Störningar och åtgärder 

7.2.1 Störningar  

Som tidigare nämnt så ger inte en frekvensomriktare ut en ren sinusvåg utan endast pulser som 
motsvarar den önskade frekvensen. Detta kan lätt beskrivas med figur 6 nedan. 
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Det övre diagrammet visar hur en ren sinusvåg ser ut och de undre visar en pulsvåg som har 
samma frekvens som sinusvågen.  

Att frekvensomriktaren inte ger ut en ren sinusvåg kan ge upphov till störningar av annan elektrisk 
utrustning. Detta kan t.ex. ge störningar av bildsignalerna från en kamera.  

 

7.2.2 Åtgärder 

7.2.2.1 Skärmad kabel 

En skärmad kabel kan användas för att störningarna som kan uppstå från kabeln reduceras. 
Nackdelen med en skärmad kabel är att den oftast är dyrare jämfört med en vanlig kabel. Den 
skärmade kabeln är också mycket tyngre eftersom att ledarna är inlindade i metallfläta. Problemet 
att lasten ändå påverkas utav dessa störningar går inte att bortses ifrån.   

(Drivteknik, 2007-2016) 

7.2.2.2 Sinusfilter 

För att minska störningarna så kan ett sinusfilter installeras direkt efter frekvensomriktaren. 
Frekvensomriktarens faser kopplar in i sinusfiltrets ingång och från sinusfiltrets utgång så kopplar 
lasten in. Det som sinusfiltret gör så att de fyrkantiga pulsvågorna omformas till en så när ren 
sinusvåg som möjligt. Detta gör att störningarna minskar i både kabeln och lasten. Problemet med 
ett sinusfilter är att funktionen inte kan garanteras med långa kablar.  

(Drivteknik, 2007-2016) 

Figur 6. Två diagram visar skillnaden mellan sen sinusvåg och en pulsvåg men samma 
amplitud och period 
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7.2.2.3 NFO Sinus 

NFO Drives AB har en frekvensomriktare som inte ska ge upphov till några störningar. 
Anledningen till att den inte ger upphov till störningar är för att frekvensomriktaren ger ut en ren 
sinusvåg. NFO:n är uppbyggt på patenterad teknik som gör att detta är möjligt. Alltså med en 
NFO sinus så behövs det inga skärmade kablar eller sinusfilter. 

(NFO Drives AB) 

7.3 Frekvensomriktare i VR50 

Elmotorn som frekvensomriktas är en 3-fasmotor på 0,75kW och 2,0A/fas. Statorn 
deltakopplades (D-kopplas) (Bengt Haag, 1998) för att kunna få en märkspänning på 220V.  

Eftersom att kravet på störningsfrihet och en kabellängd på 50 meter så har det varit svårt för 
återförsäljarna att garantera ett fullt fungerande system, då övervägningar för störningsfrihet eller 
kabellängder måste göras. Ett beslut fattades då om att ett system skall testas för att se om det är 
tillräckligt störningsfritt.  

7.3.1 Testutrustning A 

Den utrustningen som skall testas är en frekvensomriktare från Toshiba som klarar av 230V 
enfasnätspänning och som ger en 3-fasspänning till motorn. Den nominella strömmen är 4,2A och 
klarar motoreffekten på 0,75kW. Modellens betäckning är VF-nC3 2007PL.  

Efter frekvensomriktaren så sitter det ett sinusfilter från FUSS EMV som är dimensionerat efter 
motorn och frekvensomriktaren. Sinusfiltret klarar av 4,0A/fas men har en switcheffekt på 2,5A 
och 250V. Enligt databladet för sinusfiltret så uppstår en effektförlust på 90W. 

http://www.sigbi.se/files/productcatalog/3AFS400-xxx.pdf 

Anledningen till att juste dessa valdes var för att det var lagervaror och för att priserna var låga. 
Schneider electric hade en likvärdig produkt som uteslöts på grund av att en begärd offert aldrig 
skickades av Schneider.  

7.3.2 Testutrustning B 

NFO sinusmodellerna är alla avsedd för 3-fas nätspänning vilket gjorde att deras produkter 
egentligen inte går att använda i detta avseende. Efter att beslutet om att testa Toshiban med 
sinusfiltret redan var fattat och produkterna levererade så valde NFO Drives att skicka en 
testprodukt, men som ändå egentligen är avsedd för 3-fas nätspänning på 230V. NFO:n är 
anpassad för en motor på 0,37kW och en kontinuerlig ström på 1,3A. Enligt NFO Drives AB så är 
det inte ett problem att effekten och strömmen är lägre i denna frekvensomriktare.  

7.3.3 Test 

Detta var ett bra tillfälle att testa vilken utav utrustningarna som var bäst. Det som är viktigt att få 
svar på är hur motorn fungerar när den pumpar och driver samtidigt, samt vilken av utrustningarna 
som bidrar till minst störningar. 
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7.3.4 Testresultat Toshiba 

Den första utrustningen som testades var Toshiba VF-nC3. Det första resultatet var väldigt dålig. 
När frekvensomriktaren gav ut matspänning till motorn så stördes signalen från kameran ut och 
tv-skärmen visade ingen bild längre. Testet utfördes utan belastning på pumpen, alltså inget vatten 
pumpades. Maxfrekvensen var inställd på 50Hz efter som att elmotorn är en 50Hz-motor. Ingen 
överbelastning sker på motorn. Med en potentiometer så kunde matspänningens frekvens ställas in 
mellan 0-50Hz.  

7.3.5 Testresultat NFO sinus 

När NFO:n testades så skedda inga märkbara störningar av kameran eller tv-skärmen. Testet 
gjordes med båda låga och höga frekvenser på spänningen vilket inte gjorde någon skillnad. Det är 
svårt att säga Ifall NFO:n ger ifrån sig några störningar eller ej, men eftersom att inga störningar 
märks av när utrustningen används så betraktas den som störningsfri.  

Även detta test gjordes utan belastning på pumpen. Maxfrekvensen var även här 50Hz och 
reglerades på samma sätt med en potentiometer. Ingen märkbar skillnad mot Toshiban och 
märktes i detta test.  

7.3.6 Teori och slutsats av testen 

Eventuellt så kommer en skillnad mellan frekvensomriktarna märkas av när pumpen belastas. 
Sinusfiltret som sitter efter Toshiban ger som tidigare nämnts en effektförslut på 90W vilket 
medför att full effekt från motorn kanske inte kan uppnås. Ett test med belastad pump skulle vara 
nödvändigt att göras för båda utrustningarna. Detta kommer att göras i mån av tid. 

En fastställning kan göras att av dom testerna som utfördes så gav NFO:n det bästa resultatet 
eftersom att skärmen fortfarande kunde visa bild från kameran när NFO:n var i drift. Att 
videosystemet fungerar är ytterst viktigt för navigering av maskinen ifall den ska brukas i 
vattenreservoarer.  
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8 DC-motor, växel och styrning 

8.1 DC-motorns syfte 

Dc motorns, även kallad likströmsmotor, syfte är att driva den främre roterande borsten på 
maskinen som borstar upp smutsen och sedimentet som bildats på botten av vattentankarna eller 
poolerna. Växeln till motorn ökar det utgående momentet samtidigt som den sänker motorns 
varvtal. För att kunna varvtalsreglera motorn behövs även en tillhörande styrning. 

8.2 Krav och önskemål på DC-motorn 

Utöver de punkter från kravspecifikationen som berör borstmotorn så fanns det även andra 
önskemål och krav att ta hänsyn vid under undersökningen. 

Eftersom att maskinen är liten och kompakt så lämnas inte mycket utrymme åt extern utrustning. I 
kravspecifikationen, (se sida 10), står det att ” Maximal storlek för maskinen är 65 x 50 x 40 cm 
(LxBxH)”, samt ” Den nya maskinen skall vara baserad på chassi och pump från maskin W50.” 
vilket innebar att utrymmet ej kunde utökas för att ge extra plats åt den externa utrustningen så 
som kamera, lampa och DC motor. Det medför att det fanns vissa dimensionsbegränsningar för 
motorn. Efter diskussion så kom det överens om att motorn inte skulle vara större än 42 mm i 
diameter och längre än 200 mm, dels för att passa in kapseln som den placeras i men även att den 
ska passa på maskinen. Motorn tillsammans med växeln bör även kunna ge ett utgående moment 
som motsvarar den tidigare använda motorn med växel. 

8.3 Problem 

Idag har Weda problem med DC motorn som används i den befintliga maskinen VR600 i och med 
att den går sönder fortare än vad dess listade livslängd visar. Enligt anställda på Weda så går 
motorn sönder mycket beroende på vem det är som kör maskinen. Vid diskussioner så beskrivs 
det som att vissa operatörer av maskinen kör fast i sedimentet till den grad att motoraxel är nära att 
sluta rotera eller till och med helt fastnar. Istället för att då backa tillbaks och börja om så fortsätter 
operatören att pressa borsten tills smutsen lossnar. Detta gör att motorn antingen kan bli 
överhettad eftersom att motorn börjar dra mer ström när ett större motstånd tillförs, det innebär i 
sin tur att lindningarna kan smälta och därmed permanent förstöra motorn.  
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8.4 Beräkningar  

I det tidigare stycket nämndes det att motorn ibland kan köra fast och låsa sig. Därmed slutar axeln 
att rotera på grund av att momentet blir för högt vilket motorn inte klarar av eller på grund av att 
en maxgräns för strömförsörjningen till motorn har satts för att undvika överhettning. Därför bör 
vridmomentet som den nya motorn med växel ger vara i närheten, helst högre, än det vridmoment 
som motorn och växeln ger idag. 

För att veta vilka motorer och växlar som är lämpliga för VR50 så måste värdena för den 
nuvarande motorn och växel räknas ut: 

 

Den tidigare DC motors värden, RE35 från Maxon: 

2. Nominal Voltage: 42 Volt 

3. Nominal Current: 2,02 Ampere 

4. Nominal speed: 6820 rpm  

5. Nominal torque (max. continuous torque): 101 mNm 

6. Speed constant: 182 rpm/Volt 

7. Torque constant: 52,5 mNm/A 

8. Speed / torque gradient: 7,05 Rpm/mNm 

9. Thermal time constant winding: 30,2 Sekunder  

10. Max. speed (ball bearing): 12 000 rpm.  

Den tidigare växelns värden, GP32C från Maxon: 

1. Utväxling: 66:1 

2. Max. continuous input speed: 8000 rpm  

3. Max. continuous torque: 6 Nm 

4. Max. intermittent torque at gear output: 7.5 Nm 

5. Max. efficiency: 70% 

Med dessa värden kan motorns max hastighet räknas ut vid nominella värden:  

42 Volt * 182 rpm/Volt = 7644 rpm 

Utväxlingen är 66:1 

7644/66= cirka 116 rpm.  

Denna hastighet är räknad på utan något tillsatt motstånd, motorns hastighet varierar med 
motståndet. När man pratar om motorns styrka så är det oftast värdet på specifikation 
speed/torque gradient man undersöker. Den specifikationen visar hur mycket hastighet motorn 
förlorar i rotationer per minut vid ökat moment, som kan utläsas så ligger värdet på 7,05 
Rpm/mNm.  

Vid det nominella momentet på 101 mNm så förlorar motorn hastigheten: 

101 * 7,05 = 712,05 rpm  

den nya maximala hastigheten som motorn klarar att ge ut blir därför: 

(7644-712)/66= cirka 105 rpm  
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Det utgående momentet som motorn tillsammans med växel klarar att ge vid nominella värden är:  

101 mNm * 66 * 0,7 (växelns effektivitet) = 4 666 mNm, cirka 4,67 Nm 

Spänningen och strömmen kan överstigas men motorn riskerar därmed att överhettas och gå 
sönder, därför bör man inte överstiga dessa värden om inte en avancerad styrning finns som klarar 
av att kontrollera den utgående strömmen och spänning och även reglera dessa. 

Enligt en tumregel så kan du dubbla motorns nominella strömvärde, vilket då blir 4,04 Ampere, i 
en tid som är detsamma som  5 * Thermal Time Constant Winding (30.2 s) = 151 sekunder utan 
att motorn överhettas och går sönder. 

Om du istället tredubblar strömmen klarar motorn av det i 0.5 * Thermal Time Constant Winding  

(30.2 s)  = 15 sekunder, alltså en betydligt kortare tid.  

Växeln däremot klarar att vara vid sin intermittenta nivå i cirka 1 sekund, det är alltså viktig att ej 
överstiga detta. 

8.5 Olika typer av motorer 

Det var aldrig ett krav att motorn skulle vara en likströmsmotor, därför valdes det att under detta 
projekt även undersöka alternativa lösningar. Efter diskussion så ansågs det att likströmsmotorn 
var det bästa alternativet för VR50 då de är enkla att varvtalsreglera, billiga men det går även att ta 
ut mycket effekt vid små dimensioner 

8.5.1 Pneumatiska motorer 

En Pneumatisk motor är en motor som drivs med tryckluft. För tryckluftsstyrda motorer finns 
vissa fördelar mot andra typer av motorer. Som nämnts tidigare så kan andra typer av motorer lätt 
bli överhettade om kylningen är dålig eller om man överstiger dess nominella utsatta värden och 
därmed gå sönder. Pneumatiska motorer blir inte överhettade och är mindre känsliga mot 
överbelastning. De är även mindre känsliga mot vatten och fukt då den inte drivs med el vilket är 
en stor fördel för denna applikation där motorn befinner sig under vatten. 

Nackdelen med tryckluftsstyrda motorer är att energiöverföringen är sämre och har högre 
energiförluster än vid en eldriven motor. Det är dessutom långa kablar som används för den här 
maskinen, 50 meter. Eftersom att du inte kan släppa ut luften i vattnet så måste du därför dra en 
50 meters kabel fram och tillbaks vilket blir orimligt för denna applikation. Du skulle även behöva 
en kompressor som skapar tryckluften, hela systemet skulle därför bli för dyrt. Därför valdes det 
att inte gå vidare med den idén. 

(sv.wikipedia.org 2016-03-15) 

8.5.2 Dc motor 

Likströmsmotorer är vad Weda använt tidigare i några av sina maskiner för att driva borsten. 
Likströmsmotorn är relativt billig, hög verkningsgrad, bra driftsäkerhet och även enkla att 
varvtalsreglera vilket är en stor fördel då detta var ett av kraven för det här projektet. Flera olika 
typer av likströmsmotorer finns, bland annat borstade och bortslösa. I en borstad motor används 
borstar av grafit eller ädelmetall som ligger mot den roterande kommutatorn. Det innebär att det 
finns mekaniskt slitage vilket är den mest betydande faktorn för livslängden på motorn. Vid 
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mycket användning och användning i applikationer där man går över motorns nominella värden så 
måste man därför byta ut borstarna och kommutatorn eller byta ut hela motorn.  

Borstlösa motor använder inga borstar, istället låter man magneterna rotera och 
kopparlindningarna vara fixerade. Tack vare det så har borstlösa motorer en betydligt högre 
livslängd än borstade motorer då man tagit bort det mekaniska slitaget som uppkommer. Ur 
borstlösa motorer kan även mycket mer effekt tas jämfört med en borstad motor med samma 
volym. Det är på grund av att lindningarna ligger i statorn och kan därför kylas mycket bättre, då 
hela motorhuset kan kylas, än när lindningarna ligger i rotorn som för en borstad motor. Men 
istället behövs en mer avancerad styrning i form av hall-sensorer som känner av övergångarna 
mellan magnetpolerna och kan därmed veta magnetens position i förhållande till 
kopparlindningarna.  

(Compotech Provider AB)  

8.5.3 AC motor 

Växelströmsmotorn finns även den i flera olika utformningar men där asynkron och synkron 
motorer är de vanligaste. Asynkron motorn är den vanligaste motorn inom industrin tack vare dess 
fördelar i och med att den har en enklare konstruktion som gör den billigare. Men den är även mer 
robust och enkla att frekvens styra (varvtalsreglera).Historiskt har likströmsmotor varit mycket 
enklare att varvtalsreglera men idag så är det inte stor skillnad då frekvensomriktarna har utvecklats 
mycket.  

(Compotech Provider AB) 

8.6 Styrning 

När man talar om att kunna styra en likströmsmotor så som att varvtalsreglera den så krävs det 
någon form av extern drivelektronik för motorn. Det är denna drivelektronik som matar ut ström 
och spänning till motorn men även kontrollerar dessa värden som matas ut. 

Styrningen för motorn ger möjlighet till olika funktioner, dessa är några av de vanligaste: 

På/Av – För att sätta på och stänga av motorn, kan jämföras med ett vanligt relä som slås till och 
från. Dessa brukar även komplimenteras med  funktioner som mjukstart och överströmsskydd.  

Varvtalsreglering- Antingen programbar varvtalsreglering eller genom att koppla en potentiometer 
till analoga ingångar. Dessa kan även komplimenteras men funktioner så som IxR kompensation, 
även kallar lastkompensation. 

Momentreglering – Motorns moment påverkas av strömmen som tillförs, detta kan kontrollen 
reglera. Styrning tar då inte hänsyn till motorns varvtal, den begränsar endast strömmen till önskat 
värde.  

Positionering- Möjligheten att kunna läsa ut positionen för motorn. 

Servosystem- Ett servosystem är en motor är motor samt styrning med positions återkoppling för 
att kunna hålla ett konstant och exakt varvtal, även vid ökat motstånd och där det är viktigt att 
motorn kan köras på väldigt låga varvtal.  

De vanligaste kontrollerna är enkvadrant och fyrkvadrantsstyrningar. 

Enkvadrantsstyrningar kan endast driva motorn i en riktning samt att den inte kan bromsa motorn. 

Fyrkvadrantsstyrning klarar av att driva motorn i båda riktningarna, alltså både framåt och bakåt 
men den kan även bromsa motorn.  
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Det finns även Tvåkvadrantsstyrningar, dessa kan driva motorn i båda riktningar men inte bromsa 
motorn.  

För att varvtalsreglera motorn så finns det olika möjligheter. Dels kan du styra detta med hjälp av 
att reglera spänningen, med en spänningsreglerare. Något som är mer effektivt är att använda 
PWM styrning vilket står för ”Puls With Modulation” vilket på svenska betyder 
pulsbreddsmodulering. 

Pulsbreddsmodulering innebär att spänningen väldigt snabbt slås av och på samtidigt som man 
reglerar hur länge spänningen är just av och på. Detta skapar då en puls till motorn vilket ger en 
väldigt hög effektivitet jämfört med spänningsreglering. 

Med pulsbreddsmodulering får du även ut full effekt vid låga varvtal. Om man istället reglerar 
spänningen (vilket då i sin tur ger en lägre ström) med en Variac, så kallad autotransformator, eller 
spänningsreglerare så blir kurvan för effekten exponentiell enligt följande formell: 

10% Volt = 10% ström = (0.1 * V) x (0.1*A) = 0.01 * Effekt 

50% Volt = 50% ström = (0.5 * V) x (0.5*A) = 0.25 * Effekt 

Vid 10 % av pulsbreddsmoduleringen så ges motorn 100% effekt vid 10% av tiden vilket därmed 
gör att motorn kan få ut full effekt även vid låga varvtal. 

Figuren nedan visar en graf över hur spänningen skickas ut i pulser och hur strömmen följer dessa 
spänningspulser.  

 

 

 

 

 

(Punos Electronic AB) 

(OEM Motor AB) 
 

   

 

Figur 7. Visar en graf över hur spänningen skickas ut i pulser vid pulsbreddsmodellering och hur 
strömmen följer dessa spänningspulser 
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8.7 Beslutsmatris 

 

 

 

Från utdragsmatrisen där information om olika motorer samlats skapades en mindre beslutsmatris. 
Likt tidigare beslutsmatrisen så användes den inte för att skapa ett slutgiltigt beslut om vilken 
motor som skulle väljas utan var mer som en vägledning för beslutet. Det mesta av beslutandet 
kring motorerna skedde genom diskussioner på beslutsmöten. Till skillnad från de två andra 
matriserna där kamerorna rankades i varje kategori och gavs poäng efter vilket plats de hamnade på 
så gavs poäng istället ut efter olika intervall som skapats. Detta för att göra matrisen mer rättvis, en 
motor som kostar dubbelt så mycket som den andra skulle kanske bara skilt en poäng i de andra 
matriserna medan den här matrisen ger dubbelt så mycket poäng.  

Som ses i figur 8 med matrisen var det DCX 32 L från Maxon som fick mest poäng. 

8.8 Lösning 

Att använda en borstlös motor var en första tanke i och med dess fördelar gentemot den borstade 
motorn som tidigare nämnts. Den borstlösa motorn har mindre rörliga delar och inte några 
kolborstar vilket därmed innebär mindre mekaniskt slitage och en ökad livslängd. De borstlösa 
motorerna kan ge flera gånger så lång livslängd  som de borstade. Men efter funderingar och 
diskussioner över vad som var det faktiska problemet så antogs det att en mer avancerad styrning 
av motorn var den bästa lösning. En styrning som kan övervaka motorn och förhindra att den körs 
över dess nominella värden och därmed går sönder.  

Ytterligare ett problem, vilket nämnts tidigare, med att använda en borstlös motor är att de kräver 
hallsensorer.  Det gör att det krävs 8 kablar vilket kan bli för trångt i det redan trånga kabelhuset i 
maskinen. 

Figur 8. Beslutsmatris för DC-motor, växel och styrning  
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8.9 Slutligt val av DC-motor, växel och styrning 

Efter långa diskussioner på möten och med Maxon så föll valet på motorn DCX 32 L med 
tillhörande växel GPX 37, vilket var den kombination som vann beslutsmatrisen, samt styrningen 
Escon 50/5.  

Leveranstiden för växel och motor var dock för lång för detta projekt och vi fick därför använda 
den befintliga motorn och växel för prototypen.  

Det fanns stora fördelar med Escon 50/5 kontrollen gentemot den äldre tidigare kontrollen som 
Weda använt. Dels så är den mindre vilket är positivt men den är även enkel att programmera 
genom ett program på datorn, Esconstudio. Programmet kan hämtas från Maxons hemsida där du 
enkelt kan ändra och experimentera med parametrar för att göra motorn så effektiv som möjligt 
för olika användningsområden. Se appendix A8 för programmeringsinstruktioner för Escon 50/5 
kontrollen.   

Men Escon kontrollen övervakar även den spänning och ström som sänds ut automatiskt. Genom 
att du skriver in värden som kan hämtas ur datablad från motorn så vet kontrollen även hur länge 
den kan sända ut ett ström-och spänningsvärde som ligger över motorns nominella värden och 
därmed förhindra att den går sönder vilket det tidigare diskuterats om. Men det gör det även 
möjligt att ta ut extra kraft ur motorn och växeln. Om det blir ett för stort motstånd så kan 
kontrollen ge extra spänning och ström en kortare stund och därmed gå över motorns nominella 
värden och ta ut extra moment och hastighet istället då gör att borsten kan fortsätta att rotera 
istället för att den fastnar som den tidigare gjort vid för hög belastning. 

Att kontrollen även var billigare än den tidigare gjorde att det var det ett givet val för detta projekt.   

DCX 32 L och GPX 37 är från Maxons nya produktions serie. Dessa två kan ge ett högre 
maxmoment än den tidigare använda kombinationen vilket kan ses i beslutsmatrisen, den är även 
starkare då den förlorar mycket mindre i rotationer per minut vid ökat motstånd. Eftersom att det 
är ny produktion så påverkas även andra faktorer som snabbare service och leveranstid. Den 
främsta fördelen är att växeln har ett betydligt högre max moment, tillsammans med Escon 
kontrollen som kan övervaka att den inte ligger på detta maxmoment för länge eller överstiger 
detta så finns därför mycket kraft att hämta om ett byte av motor och växel sker i framtiden. 

8.10 Placering av DC-motorn 

Även för DC motorn krävdes stor undersökning för att veta vart den borde placeras. Då det redan 
fanns en motor med växel som var inkapslad tillgänglig så gjordes den här studien både i CAD 
men även i verkligheten. Figurerna nedan visar vart det testades att placera motorn, både i 
verkligheten och i CAD modellen.  
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Först experimenterades det med att placera motorn under pumphuset men det märktes tydligt att 
den inte skulle få plats där. 

 

 

 

Figur 9. Motorns placering under pumpsnäckan 

 

Figur 10. Motorns placering ovanpå maskinen 
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Sedan testades det placera motorn över manteln till växelhuset. Det var då tänkt att det skulle 
skapas någon form av fästanordning med en balk som motorn kunde ligga mot. Nackdelen med 
placeringen är att det skulle bli svårt att få plats med en fästanordning där då det redan beslutats att 
kameran och belysning ska vara placerade vid sidan av pumphuset som även de krävde någon form 
av fäste för placeras i rätt höjd. Dessutom så skulle motorn kommer väldigt långt ifrån borsten och 
det skulle behövas en lång kedja mellan motorn och borste som även den skulle krocka med 
kameran och belysningen fästanordning.  

 

 

 

Figur 11. Motorns placering ovanpå maskinen 

 

 

 

 

Figur 12. Motorns placering ovanför stänkskärmen 
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Det sista stället som undersöktes var precis framför ”snabeln” för pumpsnäckan, ovanför 
stänkskärmen. Efter diskussioner beslutades det om att använda den platsen dels då motorn inte är 
i vägen för någon annan del på maskinen men även då motorn kommer väldigt nära borsten och 
en endast en kort kedja behöver dras vilket minskar risken för att den ”hoppar ur”. 

 

  

Figur 13. Motorns placering ovanför stänkskärmen 
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9 Kamera och belysning 

9.1 Kamerans och belysningens syfte 

Kameran och belysningen är viktiga komponenter i maskinens system då de tillsammans är de enda 
komponenterna som hjälper operatören att navigera maskinen under vattnet. Kameran är kopplad 
till en monitor som är placerad där operatören av maskinen sitter. För att maskinen ska kunna 
köras i vattentankar där det är dåliga ljusförhållanden så krävs även någon form av belysning. 

9.2 Krav och önskemål på kameran och 

belysningen 

Utöver de punkter från kravspecifikationen som berörde kameran och belysningen så fanns det 
även andra önskemål och krav att ta hänsyn vid under undersökningen. 

För kameran fanns det önskemål att kamerans synfält skulle täcka minst hela borstens längd för att 
ha bättre kontroll över hur bra botten rengörs och att du inte kör in i utstickande föremål på sidan 
av maskinen. 

Tidigt under projektet gavs det antydningar om att en så kallad PTZ ( pan, tilt och zoom) kamera 
var något som önskades. Även under vår intervju vid Trekantens vattenreservoar, se appendix A7 , 
fanns det önskningar om en PTZ kamera för enklare navigering och hantering av maskin. 

Det fanns även önskemål att kamerans och belysningens kontakt skulle vara av typen ”right angle 
connector”, vilket benämns i rapporten som en 90° kontakt, i ena änden av kabeln och ingen 
kontakt i andra även av kabeln. Denna kontakt skulle kombineras med en två meters kabel.  

Från Weda fanns det även ett önskemål om att leverantör av kamera och belysning skulle vara 
Svenskt då tidigare kunder önskat detta. Förutom att kunder önskat detta så påverkas även andra 
aspekter som leveranstid, enklare att kunna få specialordrar utifrån Weda´s behov med en svensk 
leverantör.  

Kameran skulle även återge färg och inte svartvit en bild. Lampan ska ge ifrån sig ett vitt ljussken 
och inte infrarött ljus. 

9.3 Kamera 

9.3.1 Viktiga parametrar för kameran 

För att kunna besluta om vilken kamera som är bäst lämpad för denna maskin så var det viktigt att 
ta ut parametrar som gjorde det möjligt att jämföra de olika kamerorna som finns på marknaden.  

De parametrar som utgåtts ifrån vid undersökning av kameror är följande:  

1. Analog upplösning 

2. Digital upplösning 

3. Apertur (Minimum Illumination) 

4. Lins 

5. Fokusering på objekt ( Fixed / Auto) 
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6. Bildvinkel för kamera 

7. Arbetstemperatur 

8. Djup (Trycktålighet)  

9. Vikt 

10. Storlek 

11. Spänning 

12. Kostnad 

13. Garanti 

14. Leveranstid 

15. Övrigt 

 
Utifrån de parametrar som listats så skapades utdragsmatriser med olika kameror för att enkelt 
kunna jämföra de olika kamerorna och snabbt kunna avgöra om de är lämpade för projektet.  

9.3.2 Förklaring av kamerans parametrar 

Följande punkter beskriver några av de punkter som listats under rubriken  ”Viktiga parametrar för 
kamera” 

Analog upplösning 

För analoga kameror anges upplösningen i TVL, Television Lines. TVL definieras som det 
maximala antalet alternerande ljusa och mörka vertikala linjer som kan räknas över avståndet som 
är ekvivalent med skärmens bildhöjd. En upplösning på 50 TVL betyder att 25 vita och 25 mörka 
vertikala linjer kan räknas över ett horisontellt avstånd som är lika stort som skärmens höjd.  

a.  

 

(Sumas™ Media) 

Digital upplösning 

För digitalkameror anges upplösningen i antalet horisontella och vertikala pixlar.  Upplösningen 
definieras då som antalet kvadratiska pixlar i en oftast rektangulär bildsensor. En kamera som har 
upplösningen 640x480 pixlar har 640 horisontella pixlar och 480 vertikala pixlar. 

Figur 14. Visar hur den analoga upplösningen räknas över de 
horisontella spanet.på en skärm 
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(www.graphics.com) 
(sv.wikipedia.org 2016-06-21) 

Aperture – Bländare och Minimum Illumination 

Bländaren reglerar mängden ljus som släpps in genom kamerans lins. Ett lägre bländartal ger ett 
ljusstarkare objektiv. Bländartalet, på engelska minimum illumination, anges som förhållandet 
mellan brännvidden och bländaröppningen och skrivs ut som f/. Om brännvidden är 90 mm och 
bländaröppningen är 32 mm skriver man ut f/2.8. Förutom regleringen av ljuset som släpps 
igenom så påverkar det också skärpedjupet i bilden. En mindre bländaröppning ger ett större 
skärpedjup. Minimum illumination är ett sätt att mäta ljuskänsligheten hos en kamera vilket anges i 
lux. Specifikation anger ljusstyrkan i lux för att kameran fortfarande ska kunna producera en 
användbar bild.  

(Tobias Hagberg 2012-02-03) 

Lens 

När specifikationen ” Lens” skrivs ut så är det brännvidden som det syftas på. Brännvidden är 
brännpunktens(där ljusstrålarna som går igenom linsen sammanfaller i en punkt, F’) avstånd från 
en lins mittpunkt, f’. Ett objektivs brännvidd påverkar bildvinkeln, en låg brännvidd ger en vidare 
vinkel.  

 

 

 

(Olle Bjernulf 2005-01-05) 

(sv.wikipedia.org 2016-05-30) 

Figur 15. Visar hur skärpan i bilden förändras med olika antal pixlar för en digital upplösning 

Figur 16. Visar hur ljusstrålarna sammanfaller i brännpunkten F’ och avståndet f’ 
som symboliserar brännvidden  

 

http://www.fotosidan.se/member/view.htm?ID=162771
http://www.fotosidan.se/member/view.htm?ID=7588
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Fokus 

Syftar i det här fallet på om kamerans fokus sker automatiskt eller om den inte är justerbar, alltså 
fast fokus, på engelska ”fixed focus”. 

Bildvinkel 

Bildvinkeln för en kamera anges ofta i grader och avser den vinkel vilket bilden från kameran 
avbildas inom. Bildvinkeln påverkas dels av brännvidden men också av sensorstorleken. 

(Publicerad 2005-01-05 Olle Bjernulf  www.fotosidan.se) 

Arbetstemperatur 

Eftersom att kameran ska användas under vatten måste den klara en relativt låg temperatur. 
Arbetstemperaturen anger det temperatur intervall som kameran klarar när den används. 

Trycktålighet 

Eftersom att kameran ska användas under vatten så måste den även klara av det ökade trycket. 
Trycktåligheten för kameran anges ofta i bar, metervattenpelare eller bara meter under ytan.  

Vikt 

Anger kamerans vikt(kg) i luften.  

Spänning 

Anger hur många Volt du bör ge kameran för att den ska fungera.  

Övrigt 

Under kategorin övrigt togs extra information upp, bland annat vilken sensor storlek kameran 
hade, om extra tillbehör till kameran gick att köpa levererades med extra tillbehör fick med eller 
kunde köpa extra och material som kamerahuset bestod av. 

 

9.3.3 Första Beslutsmatrisen 

Då det fanns stora önskemål om en PTZ kamera i början av projektet så fokuserades den största 
delen av undersökningen på just PTZ kameror, men även fixerade kameror fanns med i första 
matrisen. Utifrån den insamlade informationen valdes de kameror som ansågs lämpliga ut för en 
slutgiltig beslutsmatris.  

 

http://www.fotosidan.se/member/view.htm?ID=7588
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Efter att ha genomfört ett beslutsmöte den 2016-04-20 så bedömde deltagarna vid mötet att en 
PTZ-kamera inte var nödvändigt för detta projekt och var för dyr i relation till vad maskinen ska 
användas för. Det beslutades därför att denna fas skulle förlängas och att det Istället skulles 
fokuseras på att finna en lämplig ”fast” kamera.  

Krav som ställdes under mötet för den fixerade kameran var: 

 Kameran skall ha inbyggd belysning,  

 Ha en bildvinkel på minst 72 grader  

 Kameran ska vara en färgkamera  

 Kameran ska helst vara digital 

 kameran skall helst vara tillverkad i någon form av metall.  

 Kameran skall ha en 90° SUB-kontakt och kabeln skall vara minst två meter lång. 

Undersökningsprocessen påbörjades på nytt och nu fokuserades det bara på vad för fixerade 
kameror som fanns på marknaden. 

9.3.4 Andra Beslutsmatrisen 

Återigen skapades en utdragsmatris med information som gjorde de lättare att kunna jämföra 
kamerorna samt en beslutsmatris utifrån den informationen som hämtats och listats i 
utdragsmatrisen.  

Under det tredje beslutsmötet den 10 maj så bestämdes det att för detta projekt så skulle det inte 
heller behövas en 90°-kontakt och inte heller en två meters kabel.  Det var en stor prisskillnad och 
leveranstid i de flesta fallen mellan en standard kontakt och en 90°-kontakt med två meters kabel 
eftersom att det krävde specialbeställningar. Det beslutades även om att en analog kamera skulle 
räcka för detta projekt.  

 

Figur 17. Visar den första beslutsmatrisen som skapades för kameran  
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Under kameraplacering så modellerades även kameran upp med dess bildvinkel, (se figur 19-27). 
Efter att undersökt vart det var möjligt och lämpligt att placera kameran på maskinen var det 
tydligt att en bildvinkel på minst 80-90 grader var nödvändigt för att uppnå de tidigare önskemålen 
för maskinen. Flera kameror som hade en lägre bildvinkel gick därför bort. 

Som kan utläsas från matrisen var det UWC-325 från outlandtech som fick flest poäng.  

9.3.5 Kameraplacering 

Tack vare att VR50 var väldigt begränsad med dess små dimensioner så krävdes diskussioner och 
studier för att veta vart som var lämpligt att placera de externa komponenterna för maskinen så 
som kamera, lampa, likströmsmotorn och handtaget. 

Då det redan fanns ett mål på projektet att CAD-dokumentation skulle skapas för maskinen så 
beslutades det om att även volymstudien skulle göras i CAD.  

Efter att modellerat färdigt grunden för maskinen skapades de externa komponenterna. Först 
undersöktes vad kameran skulle bli placerad. Som det tidigare nämnts så fanns det ett önskemål 
om att hela borstenslängd skulle vara med i bild för operatören att se. För att kunna undersöka 
detta så  krävdes det att modellera upp kameran med dess bildvinkel.  Detta gjordes genom att 
först skapa en kon med en viss vinkel. Därefter så skapades en rektangel med bildförhållandet 4:3 
där rektangelns fyra kanter skär igenom konens kant. Figurerna nedan visar hur bildvinkeln 
visualiserades i CAD-programmet. För denna modell användes en bildvinkel på 90°. 

 

Figur 18. Visar den andra beslutsmatrisen som skapades för kameran 
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Med dessa modeller kunde vi enkelt jämföra och testa and placera kameran på olika platser på 
maskinen.  

 

 

Figur 19. Visar kameran och dess bildvinkel från sidan 
med det rektanguläraförhållandet 4:3  

 

Figur 20. Visar kameran och dess bildvinkel 
framifrån 

 

Figur 21. Visar vad kameran kommer att visa för bild på 
olika avstånd 

 

Figur 22. Visar kameran från sidan, placerad ovanför växelhuset  
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I figur 23 är kameran placerad precis ovanför växelhuset. Borsten befinner sig inom de 
gulmarkerade borstarmarna. Som man kan se täcker bildvinkel (den mörkröda rektangeln inom 
markeringen) hela området för borsten då den sticker utanför de gulmarkerade borstarmarna. 
Problemet med placeringen där var att det dels att den kommer högt upp och är rätt oskyddad från 
föremål som kan stöta i den, den ligger också precis ovanför en av kabelutgångarna vilket gjorde 
den placering väldigt olämplig.  

 

 

 

  

Figur 23. Visar kameran ovanifrån, placerad ovanför växelhuset 

 

Figur 24. Visar kameran ovanifrån, placerad framför pumpsnäckan 
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Här är kameran placerad precis framför pumpsnäckan på andra sidan maskinen där vattnet och 
smutsen pumpas upp. Problemet med placeringen var att det krävs att kameran är vinklad väldigt 
mycket vertikalt för att den inte ska ta i pumphuset vilket även gjorde den platsen olämplig.  

 

 

 

 

Figur 25. Visar kameran från sidan, placerad ovanför pumpsnäckan 

 

Figur 26. Visar kameran snett ovanifrån, placerad bredvid av pumpsnäckan 

 

Figur 27. Visar kameran ovanifrån, placerad bredvid pumpsnäckan 
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Här var den sista positionen som det experimenterades med. Kameran är nu placerad bredvid 
pumphuset och genom att vinkla kameran kunde man även här få bildvinkeln att täcka hela 
borsten. Den här platsen gav även mer skydd för kameran och gjorde det även enklare att skapa en 
fästanordning som kunde fästas i bottenplåten som sticker ut på sidan. Lampan bör inte heller vara 
placerad parallellt i linje med kameran då lampans ljusstrålar kan reflekteras in i kamerans lins ifall 
vattnet är smutsigt eller något föremål kommer framför lampan. Därför valdes det att kameran och 
lampan skulle vara placerade på varsin sida om pumphuset.   

Från denna volymstudie stod det klar att kameran krävde en bildvinkel på 80-90° för att 
önskemålet om att hela borsten skulle vara synlig inom kamerans bild. Det i sin tur påverkade valet 
av kamera stort. 

9.4 Belysning 

9.4.1 Viktiga parametrar för belysning 

Likt kameran var det även viktigt för belysning att ta ut parametrar som gör det möjligt att jämföra 
de olika lamporna som finns på marknaden 

De parametrar som utgicks ifrån för beslutsmatrisen var följande:  

1. Lumen 

2. Lux 

3. Ljusets spridningsvinkel 

4. Dimmer 

5. Djup ( Tryck) 

6. Vikt i luft 

7. Kostnad 

8. Garanti  

9. Leveranstid 

10. Spänning 

11. Övrigt 

9.4.2 Förklaring av belysningens parametrar 

Följande punkter beskriver de punkter som listats under rubriken  ”Viktiga parametrar för 
belysning” 

Lumen 

Lumen är SI-enhet för ljusflöde. Lumen definieras som det totala ljusflödet vilket är lika med 
intensiteten som mäts i candela multiplicerat med rymdvinkeln som mäts i steradianer. 1 lumen = 1 
candela x 1 steradian. Lumen är en tydligare specifikation än Watt som tidigare ofta använts för att 
jämföra lampor eftersom att det är mer generellt.  Exempelvis så motsvarar inte en 20 Watts 
halogen lampa en 20 Watts LED lampa. 

(lampspecialisten.se / Adshape AB) 
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Lux 

Lux är SI-enheten för illuminans vilket betecknar belysningsstyrkan. En lux är definierad som en 
lumen per kvadratmeter. Om ett visst ljusflöde träffar en yta fås ett värde på illuminansen. Om 
ytan halveras men ljusflödet är densamma så fördubblas illuminansens värde.  

(lampspecialisten.se / Adshape AB) 

Spridningsvinkel 

Ljusets spridningsvinkel anges ofta i grader och avser hur stor spridningsvinkel ljusflödet har.  

Möjlighet att dimma 

En dimmer är en apparat som används för att variera ljusstyrkan. Detta sker ofta genom att man 
med hjälp av en potentiometer ökar eller sänker spänningen och därmed ökar eller sänker 
strömmen som lampan får.   

Trycktålighet 

Djup(trycktålighet). Likt kameran så ska även lampan användas under vatten och då måste den 
även klara av det ökade trycket. Trycktåligheten för lampan anges ofta i bar, metervattenpelare eller 
bara meter under ytan.  

Vikt 

Anger lampans vikt(kg) i luften.  

Spänning 

Spänning anger hur många Volt du bör ge lampan för att den ska fungera.  

Övrigt 

Övrigt. Här togs extra information upp så som hur en LED-lampa förhåller sig till en halogen 
lampa effekt mässigt men även storleken på lampan.  
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9.4.3 Beslutsmatris för belysning 

 

 

 

I denna beslutsmatris för belysningen var det UWL-401 från Outlandtech som fick mest poäng. 
Under beslutsmötet den 20 april så beslutades det om att gå vidare med UWL-401. Under kontakt 
med Outlandtech så kunde de dock inte leverera lampan inom rimlig tid med det dåvarande kravet 
om en 90°-kontakt med två meters kabel.  

9.5 Slutligt val av kamera och belysning 

Den 16 maj kom Jan Onning från företaget Loke på besök och visade upp sina produkter. 

Under mötet visades bland annat kameran NJORD-2 upp. Denna kamera uppfyllde de tidigare 
kraven och önskemålen till ett väldigt bra pris. Det beslutades därför under mötet att vi skulle gå 
vidare med den kameran samt tillhörande belysning. 

Som man kan se utifrån beslutsmatriserna var varken kameran, Njord2, eller lampan, N2-Led21, 
från Loke de som fick mest poäng i matriserna. Matriserna skapades aldrig för att ge oss ett 
slutgiltigt resultat utan mer som ett komplement för beslutsprocessen och för att enklare kunna 
skilja på kameror och lampor. Som det diskuteras mer om i stycken ”utvärdering av kamera och 
belysning”, (se sida 45) så är det svårt att helt kunna jämföra kameror och belysning bara genom en 
beslutsmatris då det inte alltid finns standardiserade faktorer.  Den främsta delen av 
beslutsprocessen skedde istället genom diskussion på möten med chef och anställda på Weda.  

Som nämndes under stycket ”Krav på kamera och belysning samt tidigare önskemål ” så fanns det 
ett stort värde i att Loke befinner sig i Sverige, det möjliggör och underlättar framtida mötet mellan 

Figur 28. Visar en beslutsmatris för belysningen  
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båda parter men även i det som nämnts innan att det finns ett visst värde i att produkten är svensk 
och att leveranstider och service kan bli snabbare.  

Det visade sig dock att Jan inte kunde leverera belysningen inom rimlig tid och vi fick därför 
använda den befintliga belysningen, ULL-720, vilket fanns på lager hos Weda.    

9.6 Utvärdering av kamera och belysning 

Som vi kan se i båda styckena ”viktiga parametrar för kameror” samt ” viktiga parametrar för 
belysning” så var de väldigt många olika parametrar att hålla reda på. En beslutsmatris för kamera 
och belysning var svår att göra då alla parametrar inte utgår från samma enhet, samt att det  inte 
alltid finns en standard för hur man mäter värdena.  Därför var beslutsmatriserna bara en del av 
själva valet av kamera och belysning, det låg mer som en grund för de slutgiltiga beslutet 

I kravspecifikationen nämns det att alla komponenter ska klara 10 meters djup. I matrisen för 
fixerade kameror kan vi se att den kamera som är mest tryckkänslig klarar ett djup på 150 meter, 
alltså 15 gånger värdet som kravspecifikationen anger. Så även fast en kamera får mer poäng i 
matrisen för den specifikationen så ger det egentligen inte maskinen något ytterligare värde vilket 
även det blir missvisande om man endast går efter på kesselringsmatrisen.  

Ett annat exempel är minimum illumination, bländartalet. ”Minimum illumination” är den ljusnivå 
som mäts i lux för att kameran ska producera en ”användbar bild”  

Problemet med denna specifikation är att den är upp till tillverkaren att bedöma vad det menas 
med ”användbart”. Så om två kameror inte är från samma tillverkare eller mäts upp på identiskt vis 
så blir det även här missvisande att jämföra dessa värden.  

Ett tredje exempel är skillnaden mellan analog kameror och digital kameror. Som tidigare nämnts 
så mäts upplösningen för analoga kameror i Television Lines med digitala kameror mäts i antal 
pixlar. Det blir även här väldigt svårt att göra en jämförelse mellan de digitala och analoga 
kamerorna eftersom de är två skilda tekniker i hur kamerans upplösning återges.  

Som nämndes under intervjun vid trekanten så fanns det störningar på skärmen vid drift av 
maskinen. Dessa uppkom som mest när likströmsmotorn aktiverades. Första tanken var då att 
dessa störningar antagligen var ett så kallat ”interlace” problem då det var en analog kamera som 
användes.  

Analoga kameror använder sig främst av metoden interlace scan som på svenska betyder 
sammanflätande bildgenerering. En datorbild består av ett antal linjer, när metoden 
sammanflätande bildgenerering används så innebär det att varannan linje ritas upp, först de jämna 
och sedan de udda, växelvis. Det i sin tur innebär att endast halva skärmen uppdateras per gång. 
Vid en 50 Hz videosignal så uppdateras de växlande pixelraderna med en frekvens på 25 Hz 
vardera. Systemet bygger på att människans ögon inte kan upptäcka detta växlande på grund av 
den snabba frekvensen. Progresiv scan som de flesta digital kameror använder innebär att istället 
att alla linjer ritas ut i stigande ordning och därmed innebär att det att hela skärmen uppdateras 
varje gång.  

Sammanflätande bildgenerering används för att dubblera det upplevda antalet bildrutor varje 
sekund utan att öka bandbredden, problemet är att det skapas ränder och oskarpare bild vid 
mycket rörelse på skärmen.  

Men efter stor efterforskning så upptäcktes det att problemet i huvudsak ligger på det elektroniska 
bruset från andra intilliggande kablar som därmed skapar stör videosignalerna från kameran.  

(sv.wikipedia.org 2016-05-19 ) 
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9.7 Kamera och belysningsfäste 

I stycken ”volymstudier” så diskuterades kamerans placering på maskinen. Vad som då bestämdes 
var att placera kameran och lampan på sidan av pumphuset, se figur 26. För att kameran skulle 
komma i rätt höjd och sitta fast så behövdes någon typ av fästanordning. Eftersom att kameran 
även var placerad på sidan och inte centrerad i förhållande till maskinen så var det även nödvändigt 
att göra ett fäste som kunde rotera både horisontellt och vertikalt för att få den vinkel på kameran 
som ger bäst bild. Fästet skapades i form av olika plattor som fästs med varandra, dessa fästs sedan 
genom med hjälp av skruv. Dessa plattor gör det möjligt att vrida fästet på horisontellt och 
vertikalt. Bottenplattan skapades med tre urgröpningar vilket gör det möjligt att rotera den och 
ställa in i önskat läge. Samma fäste skapades även för belysning så att det även där finns möjlighet 
att ställa in i önskat läge.  

 

  

 

 

Eftersom att en av projektmedlemmarna ägde en egen 3D-printer så valdes det att modellera och 
skriva ut ett fäste.  

Plasten som användes för att skriva ut kamera fästet var Polylaktid, PLA plast. PLA är en vanlig 
plast att använda med 3D-skrivare. Det är naturligt nedbrytningsbart och tillverkas från 
förnyelsebara resurser som rörsocker och majsstärkelse och är därmed relativt miljövänligt. Plasten 
är väldigt styv och spröd vilket gör den svår att den spricker istället för att böjas.  

Figur 29. Visar CAD-modellen för 
kamerafästen  

 

Figur 30. Visar CAD-modellen för 
bottendelen av kamerafästet 
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Eftersom att miljön som maskinen arbetar i är vatten så gjordes ett test med en utprintad plastbit 
innan kamerafästet skrevs ut. En plastbit med samma fyllnad som det sedan var tänkt att användas 
för kamerahuset (80%) skrevs ut. Denna placerades i vatten i cirka 2 timmar och togs därefter upp 
och mättes med ett digitalt skjutmått, inga mått på plastbiten var förändrade. Även styvheten på 
plastbiten prövades genom att ha med handkraft försöka böja plasten, även är märktes inga 
skillnader mot innan den placerades i vatten. 

Resultatet från utskrifterna blev bra och fästet hade inget problem med att hålla upp varken kamera 
eller lampa i rätt position, även vid större vibrationer.  

 

 

(Creative Tools Sweden AB) 

  

Figur 31. Visar ett foto från det färdig utskrivna kamerafästet, ihopsatt.   
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10 VR50-Maskinen 

Som nämnts i problemdefinitionen så såg Weda ett behov av en mindre maskin som kan köras i 
och mindre vattenreservoarer och även rengöra dessa på ett effektivt sätt. Den redan befintliga 
maskinen W50 var i rätt storlek för de mindre vattentankarna men ägde inte all den teknik som 
VR600 erbjuder för en effektiv rengöring. Då kom idén om att skapa en  kombination mellan de 
tidigare två befintliga maskinerna, vilket fick namnet VR50.  

VR50 baseras på W50´s chassi, pump och växelhus men har likt VR600 även kamera, belysning 
samt en extern DC motor. Förutom dessa extra komponenter så ger VR50 även möjligheten att 
styra maskinen samt reglera hastigheten på trefas motorn och likströmsmotorn som styr den 
främre roterande borsten. Detta sker genom en handkontroll som har en joystick för styrningen 
och två potentiometrar som låter dig reglera hastigheten på motorerna.  

För att göra maskinen smidig att använda och koppla in så var ett av kraven att den skulle drivas på 
enfas växelström, 230 Volt. Maskinen körs på botten och drivs med hjälp av trefas motorn som 
även driver pumphjulet.  Den främre roterande borsten löser upp sedimentet som bildats på botten 
av vattentankarna och pumpen kan suga upp smutsen och vattnet som sedan spolas ut till en  
dagvattenbrunn. Genom en monitor kan operatören av maskinen navigera genom tanken och 
tydligt se när botten rengörs. 

Tack vare att den är relativt liten gör det att maskinen är smidig att transportera och flytta vilket 
därmed gör maskinen även lämplig för rengöring av pooler som W50 inte klarar av. 

10.1 Motor, bakaxel och drivhjul 

Motorn är som tidigare nämnt en 220VAC motor, på 2A och 50Hz. Vid 50Hz så roterar motorn 
ca 2800varv/min. I bakaxeln så sitter det en utväxling på 70:1. Alltså när motorn har snurrat 70 
varv så har hjulen snurrat ett varv. Drivhjulen och drivbanden har en total diameter på 18cm vilket 
gör att maskinen förflyttar sig ca 50cm på ett varv. Summan av detta är att den maximala 
drivhastigheten blir därför ca 23m/min. Se appendix A5 för fullständig beräkning. 

10.2 Bottenplåt 

Som nämnts i kravspecifikation så skulle VR50 vara baserad på W50 chassi och bottenplåt.  

Insuget på den nyare bottenplattan för W50 är placerad i mitten av plåten, (se figur 33), då W50 
har en borste på var sin sida av maskinen.  För VR50 används dock bara en borste, denna valdes 
att placera i framkanten av maskinen vilket gjorde den nya bottenplåten olämplig då insuget skulle 
vara långt ifrån borsten och sedimentet skulle inte sugas upp effektivt. Den nyare bottenplåten 
hade även en vägg, (se figur 33), som stack upp framför insuget vilket därmed skulle vara i vägen 
för borstarmarna vilket också var ett problem. Då den äldre bottenplåten till W50 (se figur 32) 
hade insuget placerat väldigt nära framkanten på maskin, vilket möjliggör ett effektivt upptag av 
sedimentet, samt att den inte hade en vägg framför insuget så valdes det att använda den istället. 
Då det även fanns en estetisk aspekt med projektet och framtagningen av maskinen så putsades 
och slipades plåten.  
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10.3 Rambalkar 

Då den äldre bottenplåten användes var det nödvändigt att modifiera rambalkarna för att de skulle 
passa med varandra. Eftersom att den äldre bottenplåten hade en bredare upphöjning av plåten för 
insuget så skars den bakre delen av rambalken till, vilket kan ses i figur 35. Men det borrades även 
hål i rambalken för att kunna fästa handtaget för maskinen men även bottenplattorna som 
kamerafästena sitter på.  

 

Figur 32. Visar äldre bottenplåten för W50, nyslipad och putsad 

 

Figur 33. Visar den nya plåten som används idag i W50-maskinen, den röda markeringar visar 
vart vattnet sugs upp från undersidan. 

 



51 

 

 

 

 

 

10.4 Powerbrush 

10.4.1 Borstarm 

För att DC-motorn skulle kunna placeras på den utvalda positionen ovanför borsten på maskinen 
så krävdes det en anordning att fästa den i. Därför beslutades det om att specialkonstruera en ny 
borstarm som DC-motorn skulle kunna fästas i.  

 

 

Figur 34. Visar bottenplattorna som kamerafästet monteras på, dessa skruvas fast i 
rambalken. De blästrades för att få en finare ytfinish  

 

Figur 35. Visar rambalkarna efter blästring. 

 

Figur 36. Visar CAD-modellen för den nya 
specialkonstruerade borstarmen som sedan 

tillverkades av företaget MAPO  

 

Figur 37. Visar CAD-modellen för den befintliga 
borstarmen som används på W50 idag  
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Borstarmen är konstruerad efter den befintliga bortarmen för att hålet för borsten och hålet för att 
fästa armen i maskinen skall ha samma avstånd som den befintliga borstarmen. Om dessa hål 
skulle skilja i avstånd från varandra så skulle borsten fästas snett i armarna och skulle kanske därför 
inte snurra. En övre del ritades in för att få platts med ett hål för DC-motorn med tillförande 
infästningsskruvar.  

10.4.2 Medbringare 

Efter att ha testmonterat borsten och motorn på den nya borstarmen så upptäcktes det att 
kugghjulet som sitter på motorns axel inte var i linje med det kugghjulet som sitter på borstens 
medbringare. Avståndet mellan dessa var cirka 20 millimeter. För att dessa skulle komma i linje 
med varandra skapades en förlängning i aluminium till borstens medbringare.  

 

  

 

 

 

Figur 38. Visar CAD-modellen för 
förlängningen och medbringaren. 
Förlängningen fästs med skruv i 

medbringaren.  

 

Figur 39. Visar CAD-modellen för 
förlängningen 
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En ritning skapades även för förlängningen för att göra det möjligt att tillverka den, denna finns. 

10.4.3 Resultat 

När borstarmen och medbringaren monterades så passade det med gott resultat. Motorn fick plats 
och kugghjulet på motorn och borstarmen hamnade nu i linje med varandra så att kedjan för att 
driva borsten kunde fästas på plats.  

 

Figur 40. Visar ritning på förlängningen som sedan tillverkades av företaget MAPO , skalan är 
2:1 

 

Figur 41. Visar borstarmen med motor och borste(med tillhörande 
medbringare och förlängning) fastmonterade.  
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10.5 Växelhuslock 

Från maskinen så är det draget en 50meter lång elkabel. I denna kabel så kopplas alla de olika 
komponenterna på maskinen ihop med styrskåpet. I växelhuset så kopplas kabeln ihop med 
maskinens komponenter. Detta växelhus är anpassat för en W50-maskin att koppla in 
enfasmotorn, kopplingarna och eventuella sensorer. Den nya VR50-maskinen har flera 
komponenter som skall kopplas in. Driv-/pumpmotorn är en 3-fasmotor, kopplingarna, 
Powerbrushmotorn, kamera och belysning skall kopplas in. Även ett överspänningsskydd för 
kopplingarna och en videosändare också måste få plats i växelhuset.  

 

 

 

 

Figur 42. Visar CAD-modell på VR50 och vart 
växelhuslocket monteras 
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Det fanns två lösningar på detta problem, den första var att ändra växelhuset, men eftersom att 
kopplingarna redan var monterade, det är en ljuten produkt och att formen är aningen kompliceras 
samt mycket bearbetad så var det enklast att ändra på växelhuslocket och anpassa utöka volymen i 
denna.  

Det nya locket anpassades utifrån det befintliga locket. I grunden är det bara en förlängning av den 
befintliga för att kunna utöka den invändiga volymen. 

 

 

 

Figur 43. Visar CAD-modellen på det 
befintliga växelhuslocket. 

 

Figur 44. Visar det specialkonstruerade växelhuslocket vilket den invändiga volymen utökats. 
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10.6 Styrskåp 

I styrskåpet skall all styrutrustning placeras i. Alltså Toshiba frekvensomriktaren, sinusfilter, NFO 
Sinus, PLC, Nätaggregaten, videomottagaten och DC-motorstyrningen. Rätt storlek på styrskåpet 
så därför viktigt för att alla komponenter och kablar ska få plats.  

Därför så gjorde en volymstudie i CAD för styrskåpet, för att säkerställa så att skåpet var tillräckligt 
stort. 

 

 

 

 

Resultatet visade att det skåp som behövdes skall vara 700x500x200mm (höjd, bredd, djup) stort. 
Ett lämpligt skåp hittades som var 700x500x255mm vilket var perfekt i storlek.  

 

Figur 45. Visar CAD-modellen på 
volymstudien av styrskåpet 
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Så som volymstudien visade så fick alla komponenter plats i det verkliga skåpet också. Eventullet 
så hade ett något större skåp kunnat användas för att på ett mer strukturerat sätt få plats med alla 
kablar. För att se kopplingsschema se appendix A1 

10.7 Handkontroll 

VR50-maskinen ska som VR600-maskinen styras med en handkontroll där maskinens 
drivhastighet, powerbrush-hastighet och riktning skall kunna ställas in på ett smidigt sätt. En 
potentiometer används för att reglera drivhastigheten och en till för powerbrush. En joystick 
används för att styra drivningen fram, bak, vänster och höger.  

 

Kort sagt så är joysticken en motsvarighet till fyra strömbrytare där bara en brytare kan påverkas i 
taget. Joysticken är tillverkad utav APEM. Den klarar spänningar upp till 250V och strömmar på 6.  
Föregångaren till denna joystick är sen tidigare testat utav Weda vilket var anledningen till att den 
valdes att används.  

 

Figur 46. Visar styrskåpet efter att alla 
elektronikkomponenter placerats och kopplats ihop 
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Potentiometrarna var två likadana 10kΩ (kohm) vilket var det som frekvensomriktarna och DC-
motorstyrningen krävde. Denna potentiometer var även den en produkt som Weda tidigare har 
testat och den valdes medanledning av det.  

Komponenterna får plats i den handkontrollen som finns idag, men eftersom att det sitter fler 
handkontrollen i den handkontrollen så skulle den bli onödigt stor. Därför så utfördes en ny 
volymstudie i CAD för att se hur stor den nya handkontrollen skulle bli.  

 

 

 

 

Först så ritades joysticken och potentiometrarna för att sedan sammanställas tillsammans med en 
inritad låda. En lämplig låda hittade och ritades in och gav resultatet att komponenterna skulle få 
plats. Lådans storlek var 150x80x50mm (höjd, bredd, djup).  

 

Figur 47. Visar CAD-modellen för 
volymstudien på handkontrollen  
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Den slutliga handkontrollen syns i figur 48. Noteras ska även potentiometrarna valdes att placeras 
framtill på handkontrollen för att skapa mer plats åt användarens han att styra joysticken. En kabel 
med 11 ledare kopplades i kontrollen och i andra änden av kabeln så fästes en kontakt som kopplas 
ihop på styrlådan för att sedan kopplas vidare i styrlådan till rätt komponent. Se appendix A6 för 
inkopplingsschema för handkontrollen.  

10.8 CAD 

För att enkelt kunna visualisera och ge en överblick av hur maskinen skulle se ut när den var färdig 
så skapades utförligt CAD-material. Dessutom användes Cad-materialet till stor del vid analyser av 
hur och vart olika komponenter skulle fästas på maskinen, dessa kan det läsas mer om i tidigare 
avsnitt.  

När Cad-modellen väl var sammanställd så skapades renderingar av den, detta för att ytterligare 
visualisera arbetet och ge sammanställningen en estetisk aspekt. Detta är något som Weda även kan 
använda för att enklare visualisera och förklara för sina kunder hur maskinen fungerar. 

 

 

Figur 48. Visar den färdiga handkontrollen  

 

Figur 49. Visar renderingen av den färdiga CAD-modellen av VR50, snett framifrån  
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Figur 50. Visar renderingen av den färdiga CAD-modellen av VR50, snett bakifrån  
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11 Resultat VR50 

Projektet resulterade i att maskinen blev byggd enligt tidigare föreskrifter och ingående 
komponenter. Ett trycktest utfördes för att se ifall maskinen skulle läcka in vatten. En 
tryckluftsslang kopplades inte i växelhuslocket för att skapa ett övertryck inuti maskinen på 0,6Bar. 
Detta gör att om en läcka finns så kommer det inte in något vatten eftersom att en kompressor 
hela tiden håller samma tryck i maskinen. När maskinen hade trycksatts så sänktes den ned i ett 
vattenkärl för att se om det skulle komma upp några bubblor. Bubblorna skulle indikera på att 
maskinen inte är tät.  

En liten läcka upptäcktes på maskinen och åtgärdades med hjälp av tätningsmedel. Ett nytt 
trycktest återstår att göra.  

Vissa störningar uppstår fortfarande på bildskärmen när DC-motorn sätts igång.  

Frekvensomriktaren NFO sinus ger inte något upphov till störningar på kamera eller bildskärm. 
Maskinen driver båda fram och bak, samt att kopplingarna fungerar som de ska. När maskinen ska 
stanna så uppstår det inte längre någon fördröjning eftersom att kopplingarna släpper så fort 
joysticken inte påverkas.  

Kravet på maskinens volym uppnåddes. Maskinen var 600mm lång, 460mm bred och 370mm hög. 
Maskinen väger ca 35kg vilket är 47kg lättare än VR600-maskinen. 

Ett handtag fästes i efterhand på maskinen för att det skulle vara lättare att bära maskinen och för 
att kunna fäste en winchkrok på den. Handtaget placerades så nära tyngdpunkten som möjligt för 
att få maximal balans. 

Maskinens drivningshastighet kan regleras mellan 0-23m/min.  

Kabeln mellan maskinen och styrskåpet är 50 meter lång.  

Att bygga prototypen kostade 64 000 SEK.  
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Figur 51. Bild på den färdiga VR50-maskinen 
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12 Diskussion 

Projektet överskred tidsplanen och den utsatta tiden på 10 veckor. En del av förklaringen till detta 
är att när tidsplanen skapades i början av projektet fanns inga tankar på helgdagar ( röda dagar), 
sjukdomar eller leveranstid och leveransproblem vid beställning av komponenter. När vissa av 
komponenterna tog två till tre veckor att levereras så förlängdes därför projektet.  

Exempelvis så tog det flera veckor att få 50 meters kabeln som skulle kopplas mellan styrlådan och 
maskinen på grund av leveransproblem, ytterligare ett problem var leverans av kamera och 
belysning då leverantören fått nya LED-moduler som behövde testas innan leverans. På grund av 
dessa leveransproblem så skapades det som en flaskhals i projektets genomförande. 

Fasen för undersökning av komponenter tog även den betydligt längre tid än planerat på grund av 
flera orsaker. Weda hade under projekts gång ett parallellt projekt där en större maskin utvecklades 
med andra krav och önskemål än de som listats för VR50.  

Exempelvis tog undersökningen av PTZ kameror ett par veckor. Under ett beslutsmöte så 
diskuterades det fram att en PTZ kamera var onödigt för denna maskin, och därmed hade mycket 
tid gått åt som inte gett projektet något resultat. 

Vad som även tog en stor del av tiden under denna fas var att kontakta olika leverantörer angående 
priser, leveranstider och om det ens var möjligt att leverera kamera och belysning med en 90 
graders kontakt med två meters kabel då detta i de flesta fall krävde en specialbeställning. Även 
detta var något som under det tredje beslutsmötet diskuterades fram att det inte var nödvändigt för 
denna maskin. Detta var något som egentligen bara behövdes till den större maskinen som de 
utvecklade parallellt. 

En tydligare diskussion med Weda skulle ha förts i början av projektet angående vad som 
egentligen var önskvärt för maskinen.  

Tiden för att testa maskinen blev förskjuten som en effekt av tidsöverskridandet. Maskinen hann 
därför inte testat tillräckligt för att hinna finjustera alla parametrar, främst för kameran.  
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13 Slutsats och rekommendationer 

Protypen blev byggd och funktionstestat med ett resultat som skulle behöva en finjustering av 
kameran för att få en så störningsfri bild som möjligt.  

Det rekommenderas att kamerans funktion fastställs innan maskinen används i reservoarer. Detta 
omfattar en vidarestudie angående signalstörningar och hur dessa kan reduceras och undvikas.  

Det finns flera sätt att förbättra och minska dessa elektroniska störningar. En lösning på detta vore 
att använda en dubbelskärmad koaxialkabel för att reducera bruset som tas upp av videosignalen. 
Det bästa vore att dra en separat skärmad videokabel för kameran, det blir dock betydligt dyrare 
och dess betydelse bör därför ställas i relation till projektets budget. Det finns även olika former av 
filter som kan kopplas in i elektronik lådan och reducera bruset från intilliggande komponenter och 
kablar, exempelvis LC-filter vilka består av en induktor och en kondensator.  

Kamerafästets stabilitet och hållfasthet skulle behöva fastslås i en egen studie innan denna lösning 
eventuellt tas i produktion. Lämpligen så skulle denna produkt bytas ut mot en standardiserad 
produkt för att säkerhetsställa leverans och applikationsområde. Tillverkningsmetoden som 
användes för detta fäste är främst till för prototypframtagningssyfte.  

I framtiden rekommenderas det att kolla närmare på motorer med inbyggd styrelektronik för att då 
slippa externa styrningar. Det kan spara både plats, kostnader och är dessutom väldigt smidigt. 
Ytterligare en fördel med inbyggd styrelektronik till motorn är att pulsbreddsmodulerings signalen 
inte behövs skickas genom den 50 meter långa kabeln, därmed skulle antagligen de störningar som 
Weda upplevt med tidigare maskinen och som även var ett problem för denna maskin elimineras 
till stor del. Nackdelen idag med inbyggd styrelektronik i motorn är att det är svårt att ta ut lika 
mycket effekt då elektroniken kan gå sönder av värmen som bildas. Även om det i projektet ansågs 
att borstlösa motorer inte är den verkliga lösningen på de nuvarande problemen så rekommenderas 
det ändå att hålla koll på dessa för framtiden. Industrin går mer mot borstlösa motorer med 
inbyggd styrelektronik, i och med det kommer antagligen priserna sänkas för dessa, dessutom så 
finns det flera fördelar med borstlösa motorer som redan nämnts i stycket ”olika motorer. 

 

För kamera rekommenderas de i framtiden att undersöka den digitala kameramarknaden då det är 
där den främsta utvecklingen sker i dag. Bildkvalitén kan förbättras mycket med en digital 
kameramodul och priserna sänks i takt med den snabba utvecklingen. 
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Appendix 

 A1. Kopplingsschema 
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 A2. Budget 

Poster Projicerade Faktiska Varians 

Drivenhet (motor, 
bakaxel, pump) 5 000 

 
5 000 

Varvtalsreglering (AC-
motor) 10 000 

 
10 000 

Drivhjul 4st 
1 000 

 
1 000 

Drivband 2st 
1 000 

 
1 000 

Framaxel med lager 
och borstarmar 2 000 

 
2 000 

Borste 50cm 
500 

 
500 

"Maskinpirra" 
1 000 

 
1 000 

Flytkabel 50 meter 
2 000 

 
2 000 

Chassi från W50 
5 000 

 
5 000 

Nätanslutningskabel + 
kabelförskruvning 1 000 

 
1 000 

Kopplingslåda 
500 

 
500 

Kondensator 
500 

 
500 

Strömbrytare 
100 

 
100 

PLC 
4000 

 
4 000 

Nätaggregat 
1 000 

 
1 000 

Kontakt 16pol 
400 

 
400 

Kontaktor 24VDC 2st 
2 000  2 000 

Kamera+kabel 
20 000  20 000 

Belysning+kabel 
10 000  10 000 

Kamerafäste 
1 000  1 000 

Belysningsfäste 
1 000  1 000 

DC-motor till borsten 
1 000  1 000 

Varvtalsreglering (DC-
motor) 1 000  1 000 

Kapsling av DC-motorn 
1 000  1 000 

Skärm för kameran 
5 000  5 000 

Handkontroll 
1 000  1 000 

Kabel till handkontroll 
500  500 
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 A3. Inventeringslista 

 

 Dokumentation av artiklar från lagret 

Post Art.nr Betäckning Pris Antal Totalt pris 

1   Stator   1   

2   Rotor   1   

3 710 034 växelhus 1 795,56 kr 1 1 795,56 kr 

4 7413.34 Snäckhjul 323,30 kr 1 323,30 kr 

5 742 382 Lagerhållare 103,88 kr 2 207,58 kr 

6 500 025 Distansring 25,44 kr 2 50,88 kr 

7 500 006 Framaxel 143,10 kr 1 143,10 kr 

8 741 376 Axel 100,70 kr 1 100,70 kr 

9 212 831 Innermantel 196,52 kr 1 196,52 kr 

10 403 005 Bakaxelhus 326,66 kr 2 653,32 kr 

11 603 433 Borstarm fram 9,15 kr 1 9,15 kr 

12 500 124 Bottenplåt 270,30 kr 1   

13 500 001 Ram 432,48 kr 2   

14 610 20 Kullager 23,32 kr 2 56,64 kr 

15 404 014 Tätning 3,50 kr 2 7,00 kr 

16 505 09 Spårring 0,12 kr 4 0,48 kr 

17 404 013 Shims 0,58 kr 3 1,74 kr 

18 404 011 Bricka 2,65 kr 2 5,30 kr 

19 740 185 Fördelaraxel 153,70 kr 1 153,70 kr 

20 404 012 Bricka 0,40 kr 1 0,40 kr 

21 404 018 Kil 1,22 kr 3 3,66 kr 

22 730 206 Lock 169,60 kr 1 169,60 kr 

23 403 017 Drivhjulaxel 172,78 kr 2 345,56 kr 

24 500 089 Stator-Mkoppling 515,85 kr 2 1 031,70 kr 

25 404 134 Rotor-Mkoppling 532,48 kr 2 1 064,96 kr 

26 740 235 Bricka 0,55 kr 2 1,10 kr 

27 65 109 Oring 0,91 kr 2 1,82 kr 

28 604 176 Kil 4,85 kr 2 9,70 kr 

29 610 19 Kullager 14,84 kr 4 59,36 kr 

30 515 73 Spårring 1,65 kr 2 3,30 kr 

31 404 135 Ankare 484,88 kr 2 969,76 kr 

Joystick 
400  400 

Potentiometrar 2st 
400  400 

Skyddsram/kameraram 
500  500 

Sladdar 
500  500 

DELSUMMA 
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32 756 56 Skruv 0,33 kr 2 0,66 kr 

33 740 191 Skruv 0,75 kr 8 6,00 kr 

34 651 82 Oring 3,07 kr 2 6,14 kr 

35 650 25 O-ring 0,36 kr 1 0,36 kr 

36 604 173 Bricka 1,20 kr 2 2,40 kr 

37 604 054 Plantätning 118,13 kr 2 236,26 kr 

38 604 284 Tätning 3,50 kr 2 7,00 kr 

39 604 275 Bussning 5,05 kr 2 10,10 kr 

40 342 244 Stift 0,91 kr 2 1,82 kr 

41 756 57 Skruv 0,36 kr 1 0,36 kr 

42 651 15 Oring 4,03 kr 1 4,03 kr 

43 404 034 Tätning   1   

44 610 19 Kullager 14,84 kr 1 14,84 kr 

 Dokumentation av artiklar från lagret 

 Art.nr Betäckning Pris Antal Totalt pris 

45 842 09 Mutter 0,47 kr 1 0,47 kr 

46 404 124 Stift 0,24 kr 1 0,24 kr 

47 741 333 Snäckskruv 41,69 kr 1 41,69 kr 

48 740 821 Stödbricka 40,28 kr 1 40,28 kr 

49 651 15 Oring 4,03 kr 1 4,03 kr 

50 212 782 Lagerhållare 111,67 kr 1 111,67 kr 

51 610 08 Kullager 38,05 kr 1 38,05 kr 

52 515 73 Spårring 1,65 kr 1 1,65 kr 

53 756 61 Skruv-Plastborstarm 0,90 kr 2 1,80 kr 

54 511 64 Bricka-borstarm 0,18 kr 8 1,44 kr 

55 84350 Mutter-Skruvborstarm 0,21 kr 4 0,84 kr 

56 756 59 Skruv-borstarm 0,46 kr 2 0,92 kr 

57 786 64 Skruv till medbr 0,17 kr 4 0,68 kr 

58 VR1163 Medbringare utan kugg 296,80 kr 1 296,80 kr 

59 VR1206 Kedjehjul på Dcmotor 157,94 kr 1 157,94 kr 

60 VR 1249 Medbringare med Kugg 850,12 kr 1 850,12 kr 

61 742244 Stift 0,91 kr 2 1,82 kr 

62 730 202 Borste 227,90 kr 2 455,80 kr 

63 VR1250 Bussning 79,50 kr 2 159,00 kr 

64 214 781 Tätningsenhet 71,00 kr 1 71,00 kr 

65 650 23 Oring 0,32 kr 2 0,64 kr 

66 214 193 Slithylsa 84,80 kr 1 84,80 kr 

67 650 81 Oring 0,24 kr 1 0,24 kr 

68 214 196 Distanshylsa 15,90 kr 1 15,90 kr 

69 214 198 V-ring 0,98 kr 1 0,98 kr 

70 214 194 Trimbricka 1,91 kr 7 13,37 kr 

71 213 189 Slitskydd 114,48 kr 1 114,48 kr 

72 740 004 Plug 19,06 kr 1 19,06 kr 

73 756 57 Skruv 0,36 kr 2 0,72 kr 
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74 730 Pumphjul   1   

75 84 209 Mutter 0,47 kr 2 0,94 kr 

76 75 660 Skruv 0,53 kr 3 1,59 kr 

77 51 164 Bricka 0,18 kr 9 1,62 kr 

78 401 007 Pumpsnäcka 197,16 kr 1 197,16 kr 

79 742 082 Propp-svart 0,50 kr 3 1,50 kr 

80 214 197 Smörjnippel 0,68 kr 1 0,68 kr 

81 740 402 Huv för smörj.. 0,74 kr 1 0,74 kr 

82 51 164 Bricka 0,18 kr 2 0,36 kr 

83 76 269 Skruv 0,33 kr 2 0,66 kr 

84 51 197 Bricka 0,08 kr 2 0,16 kr 

85 604 081 Lager 3,67 kr 2 7,34 kr 

86 VR1057 Hjul 1 017,60 kr 2 2 035,20 kr 

87 VR1058 Hjul 888,28 kr 2 1 776,56 kr 

88 604 342 Lager 9,01 kr 6 54,06 kr 

89 604 063 Bricka 6,25 kr 12 75,00 kr 

90 604 067 Bricka 1,20 kr 4 4,80 kr 

91 604 272 Låsmutter 0,70 kr 4 2,80 kr 

92 742 017 Skruv 0,34 kr 6 2,04 kr 

93 500 087 Nätaggregat 1 100,28 kr 1 100,28 kr 

94 500 042 Sladd-enfas 40,74 kr 1 40,74 kr 

 Dokumentation av artiklar från lagret 

 Art.nr Betäckning Pris Antal Totalt pris 

95 742 207 Hona-16polig 121,14 kr 1 121,14 kr 

96 742 209 Hane-16polig 128,43 kr 1 128,43 kr 

97 742 208 Flytslang 143,50 kr 1 143,50 kr 

98 740 136 Kabelförskruvning 6,02 kr 1 6,02 kr 

99 742 356 Säkring 6 A 27,03 kr 1 27,03 kr 

100 742 351 Säkring 16A 24,38 kr 1 24,38 kr 

101 740 919 Vred 44,49 kr 1 44,49 kr 

102 740 920 Kontaktblock 28,92 kr 2 57,84 kr 

103 742 185 Vred Till/från 54,88 kr 1 54,88 kr 

104 VR1118 Nitec-Mottagare 1 344,74 kr 1 1 344,74 kr 

105 VR1119 Nitec-Sändare 209,43 kr 1 209,43 kr 

106 VR1268 BNC-Y-kontakt 165,36 kr 1 165,36 kr 

107 742 015 Låsmutter-Bplatta 12,19 kr 6 73,14 kr 

108 762 69 Skruv-Bplatta 0,33 kr 6 1,98 kr 

109 511 64 Bricka-Stor-Bplatta 0,18 kr 6 1,08 kr 

110 756 59 Skruv-Fästplåt 0,46 kr 4 1,84 kr 

111 511 64 Bricka-Fästplåt 0,18 kr 8 1,44 kr 

112 843 50 LMutter-Fästplåt 0,21 kr 4 0,84 kr 

113 756 61 Skruv-Sidodelar 0,90 kr 6 5,40 kr 

114 511 64 Bricka-Sidodelar 0,18 kr 12 2,16 kr 

115 843 50 Lmutter-Sidodelar 0,21 kr 6 1,26 kr 
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116 742 015 Lmutter-kameraHållare 12,19 kr 8 97,52 kr 

117 511 61 Brickaliten-Pinskruv 0,03 kr 8 0,24 kr 

118 742 032 Skruv-kameraHållare   1   

119 511 64 Bricka-KameraHållare 0,18 kr 1 0,18 kr 

120 500 017 Stänkskräm 92,22 kr 1 92,22 kr 

121 VR1228 Housing Power Brush 351,92 kr 1 351,92 kr 

122 VR1229 Lock främre P-brush 553,32 kr 1 553,32 kr 

123 VR1230 Lock bakre P-brush 272,42 kr 1 272,42 kr 

124   Dc-motore/Växel 3 421,00 kr 1 3 421,00 kr 

125   Lampa-ULL-720+kabel 4 820,00 kr 1 4 820,00 kr 

126 VR1328 Kabel-lampa 353,62 kr 1 353,62 kr 

127 604211 Kabelgenomföringsats 7,74 kr 1 15,48 kr 

128 604316 Kabelintag 91,16 kr 1 91,16 kr 

129 604059 Packning 24,91 kr 1 24,91 kr 

130 VR1160 Bricka 2,00 kr 1 2,00 kr 

131 740136 Kabelförskruvning 6,02 kr 1 6,02 kr 

132 740095 Kontaktmutter 0,89 kr 1 0,89 kr 

133 740536 Kopplingsplint 3,39 kr 10 33,90 kr 

134 740912 Kopplingsplint-Jord 13,95 kr 3 41,85 kr 

135 51164 Bricka 0,18 kr 4 0,72 kr 

136 76269 Skruv 0,33 kr 2 0,66 kr 

137 742015 Mutter 12,19 kr 2 24,38 kr 

138 51164 Bricka - borstarm 0,18 kr 2 0,36 kr 

139 500 007 Handtag 517,28 kr 1 517,28 kr 

140 500 035 Flytslang 768,50 kr 1 768,50 kr 

 Totalt 332 28 353,45 kr 

 

 A4. Inköpslista 

Inköpslista-Priser   

Art.nr Betäckning Pris Ant

al 

Totalt 

pris 

Kommentar 

CS10.481 Power Supply 1 494,00 

kr 

1 1 494,00 

kr 

48-52V - 5A 

ML50.102 Power Supply 845,00 

kr 

1 845,00 

kr 

12-15Vdc – 4.2A – 

50W 

1119218 Kabel-Ölflec classic 

110 

2 337,00 

kr 

1 2 337,00 

kr 

18 Ledare / 1mm2 

409510 Escon 50/5 1 929,00 

kr 

1 1 929,00 

kr 

DC-Styrning 

- Kamera fäste/3Dprint 200,00 

kr 

2 200,00 

kr 

Egengjort 

3AFS 400-

004IG 

Sinusfilter 3 318,00 

kr 

1 3 318,00 

kr 

  



77 

 

- Toshiba VF-NC3 

2007 PL-W 

1 474,00 

kr 

1 1 474,00 

kr 

Frekvensomriktare 

- Njord-2 6 400,00 

kr 

1 6 400,00 

kr 

Kamera 

15019443 Elektroniklåda 

Hammond 

56,10 kr 1 56,10 kr Handkontroll 

620-6074 Eaton M22-R10K 448,14 

kr 

2 896,28 

kr 

Potentiometer 

479-1570 APEM 1v1-5F-11-360 194,11 

kr 

1 194,11 

kr 

Joystick 

136-10-722 Kamströmställare 285,00 

kr 

1 285,00 

kr 

Strömbrytare 

136-10-870 Vridomkopplare 48,00 kr 1 48,00 kr Vred 

- Elskåp 2 000,00 

kr 

1 2 000,00 

kr 

Elkopplingslåda 

- NFO 0,37kW 6 662,00 

kr 

1 6 662,00 

kr 

Öppetköp 

- Borstarm powerbrush 2 800,00 

kr 

1 2 800,00 

kr 

Specialbeställd (3500kr 

med moms) 

- Medbringare-

Förlängning 

  1 650,00 

kr 

Specialbeställd (813kr 

med moms) 

- kabellock-Förlängning   1 3 615,00 

kr 

Specialbeställd (4519kr 

med moms) 

            

            

           

        Total:  

        35 203 

kr 
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 A5 Beräkningar drivhastighet 
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 A6 Kopplingsschema handkontroll 

 
 

 A7 Protokoll för intervjun vid trekantens 

vattenreservoar 

 

 

Intervju av operatör för VR600 
 
Plats:  

Liljeholmen - Nybohovs Vattenreservoar 

Datum och tid: 

2016-04-07 - 09.00-10.30 

Person som intervjuades: 

Patrik Holmgren 

Tel: 0708 165 899 
Mail: Patrik@h2oteknik.se 

Intervjuare: 

mailto:Patrik@h2oteknik.se
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Björn Brännerud 
Andreas Sundholm 

Förberedelse: 

Intervjufrågorna utarbetades innan intervjun utefter de funderingar som vi stött på under 
projektets gång men även annan viktig information som kan ligga som underlag vid val av 
komponenter senare i projektet. Intervjufrågorna delades upp i tre delar, frågor angående VR600, 
frågor angående styrning/kontroll av VR600 samt frågor angående hela rengöringens 
händelseförlopp. 

 

Frågor angående VR600 

 

Är videokvalitet tillräckligt bra? 

Patrik anser att upplösningen som kameran ger är tillräckligt bra för ändamålet. 
 

Är ljusstyrkan tillräckligt bra? 

Patrik anser att ljusstyrkan är tillräckligt bra för ändamålet. 

Kameran som används har dels en LED-slinga som är placerade runt linsen men utöver detta så 
har maskinen även två externa ljuskällor som kan stängas av och sättas på. Att maskinen innehar 
två skilda belysningssystem är nödvändigt då det kan hända att en belysning havererar och därmed 
går det inte längre att lokalisera och styra maskinen.   

Ljusbilden är även väldigt koncentrerad mot mitten vilket skapar ett mörker i kanterna där det 
skulle vara nödvändigt med mer ljus för att inte av misstag köra in i nått objekt.  
 

Är det önskvärt att kunna reglera ljusstyrkan? 

Nej, det är inte nödvändigt att kunna reglera ljusstyrkan.  

 

Vad tycker du om synfältet på kameran?  
Skulle det vara nödvändigt för dig att kunna justera det mer? På vilket sätt är det viktigast att kunna 
justera kameran (panorera/tiltning)? 

Bredare vidvinkel är väldigt önskvärt då det idag inte går att se ändlägena på borsten vilket därmed 
försvårar och förlänger arbetet. Detta är för att kameran behövdes flyttas fram i sitt fäste, detta på 
grund av att kablarna till kameran trasslade in sig och gick av när kameran tidigare vred sig. Över 
ytan så är synfältet bra, under ytan så bryter vattnet ljusvågorna vilket därmed minskar synfältet. 
Att effekten ”Fisheye” kan uppkomma vid vidvinkelobjektiv är något som Patrik inte anser vara ett 
problem då avståndet mellan kameran och föremålet är så pass kort att effekten av detta inte är så 
stor. Det finns även ett behov av att kunna vrida upp kameran mer så att man kan se vart slangarna 
till maskinen är men även andra föremål som kan komma i vägen. 

Patrik önskar att ha någon form av Domekamera eller en kamera som är lika rörlig. Det behövs 
ingen extra kamera som ständigt är placerad med sikt bakåt ifall man har tillgång till en 
enkelmanövrerad kamera som kan rotera (panorera)360° grader och cirka 90° i vertikal led. 
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Är det några vanliga problem som uppstår vid eller utanför drift?  
Exempel: Glapp i kontakter, störningar osv. 

Det har tidigare varit glapp/fel på elkabeln vilket gjort att vänstersvängar inte varit möjliga.  

Kamerakablarna har knäckts då man roterat kameran, detta på grund av att kabeln stött emot andra 
föremål på maskinen, (se figur 1). Man har då varit tvungen att vinkla (vertikalt) ner kameran för att 
sedan kunna vrida den(horisontellt). Även detta tros kunna lösas med en Domekamera.  

Vid mycket aktivitet på skärmen, till exempel när borsten roterar, så uppstår ett visst flimmer där 
man ser tydliga linjer på skärmen (se figur 2). Detta är ett vanligt problem när videotekniken 
Interlaced används. Detta är jobbigt för operatören vid längre arbetspass.  

Det blir som ränder på skärmen och det skulle kunna vara att kameran får för lite ström när andra 
funktioner hos maskinen startar och dessa kräver ström. Upplösningen på kameran är tillräcklig. 

Finns det andra önskvärda funktioner angående kameran?  
Exempel: Ha möjlighet att zooma? 

Nej, Patrik anser inte att det är nödvändigt att kunna zooma och kommer inte heller på andra 
önskvärda funktioner. 

Vilken temperatur arbetas det i generellt? 

Cirka 5° Celsius.  

Vad anser du om hastigheten som maskinen kan köras i? 

Patrik anser det inte finns något behov av att kunna köra fortare med maskinen. Det skulle inte 
bidra till några större tidsvinster då en högre hastighet inte kan användas vi städning.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågor angående styrning av VR600 
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Är kontrollen utformad tillräckligt ergonomiskt? Uppstår evt. Kramp eller liknande? 

Patrik önskar att fartreglagen är på en sida av kontrollen och att styrningen av maskinen är på 
andra sidan av kontrollen för att därmed öka användarvänligheten. På dagens kontroller så bör 
Reglaget för borsten sitta på motsatt sida om styrspaken för maskinen då dessa ofta används 
samtidigt och är svåra att styra med samma hand.  Det fanns även önskemål om en mer 
ergonomisk (den är idag lite stor och ”ligger” inte så bra i handen) kontroll.  
Krampkänningar kan uppstå i tummen ibland efter att hållit i spaken till styrningen för länge. 

Finns det funktioner hos kontrollen som saknas? 

Nej, det finns inga funktioner som saknas. 

Finns det för många funktioner/knappar? 

Nej, det finns inte för många knappar. 

Finns det några knappar eller reglage som borde ändras? 

Ja, som nämnts i punkt 1 så bör reglaget för borstens hastighet flyttas. 

Finns det användning för en inbyggd skärm på kontrollen? 

Nej, Det finns behov av att ha en ganska stor skärm (minst cirka 10”), vilket skulle medföra en 
kanske för tung och stor kontroll, (Idag används en cirka 20” stor tv).  

Hur är mottagningsförmågan mellan kontroll och maskin, finns eller kan det ibland 
uppkomma en viss fördröjning? 

Det är cirka 0,9 sekunder fördröjning mellan kontrollen och maskinen, detta är dock inget som 
anses vara ett stort problem. Mellan kamera och kontroll så är det inte en lika lång fördröjning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågor Angående Händelseförloppet 

 

Hur lång tid pågår generellt en städningsperiod? 

VR600 klarar idag av att rengöra cirka 80-100m³/timme. 
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Ett stort arbete är att plocka fram utrustningen och förbereda den så att maskinen kan sänkas ner i 
reservoaren vilket ibland kan ta upp till 9 timmar.  

Kan du beskriva händelseförloppet vid städningen, från att den tas ur bilen till att den 
ställs in igen i bilen. 

 

Händelseförloppet är följande: 

1. Maskinen tas ur bilen 
2. Maskinen tas ur bilen 
3. Presenningen läggs ut  
4. Presenningen kloreras för att bli steril  
5. Maskiner och kablar placeras på den.  
6. De olika kablarna sätts fast med buntband 
7. Maskinen sätts fast på vinschen 
8. Maskinen kloreras igen (upphängd i vinschen) 
9. Maskinen vinschas ner till botten 
10. Maskinen kopplas bort från vinschen 
11. Maskin startar rengöringen 
12. Maskinen krokas fast med vinschen 
13. Maskinen lyfts till ytan 
14. Vattnet tas ut ur kablarna 
15. Maskinen vinschas upp helt 
16. Utrustningen packas in i bilen 
17. Utrustningen transporteras  
18. Utrustningen packas ur bilen 
19. Maskinen kloreras  
20. Utrustningen torkar 
21. Utrustningen packas in i bilen för nästa arbete 

 

 
Övrigt 

 

Ingen elvinsch används då maskinen kan haka fast eller stöta emot något på vägen ned, det är då 
viktigt att nedsänkningen avbryts. 

VR600 är idag helt reglerstyrd, det används ingen typ av PLC. 

En Konkurrent till H2O är Amphitech. 

Kevlarkabel önskas för att den är mindre och lättare men gör samma arbete. 

 

 

 

 

 

 

Bilder 
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Figur 1: De ovan orangea och gröna kablarna som leder till kameran kan ibland stöta emot den vita 
genomskinliga slangen och därmed knäckas när kameran rör på sig. 
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Figur 2: Visar störningar i skärmen när borsten startar att rotera, antagligen en form av interlace 
problem. 

 

 A8 Programmeringsinstruktioner för escon 

50/5 

Programmeringsinstruktioner för Escon studio  
 

Motor som används samt parametrar:  

Maxon DC motor RE35 

Nominal Voltage: 42 Volt 
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Nominal Current: 2,02 Ampere 

Nominal speed: 6820 rpm  

No Load Speed: 7560 rpm 

Nominal torque (max. continuous torque) : 101 mNm 

Speed constant: 182 rpm/Volt 

Torque constant: 52,5 mNm/A 

Speed / torque gradient: 7,05 Rpm/mNm 

Thermal time constant winding: 30,2 Sekunder  

Max. speed (ball bearing): 12 000 rpm.  

 

Växel som används:  

Maxon växel GP32C  

Utväxling: 66:1 

Max. continuous input speed: 8000 rpm  

Max. continuous torque: 6 Nm 

Max. intermittent torque at gear output: 7.5 Nm 

Max. efficiency: 70% 

 

Steg 1 – Säkerhetsinstruktioner 

1.1 Acceptera säkerhetsinstruktionerna 

 

Steg 2 – Val av motortyp 

Välj:  

2.1 Maxon DC motor 

 

Steg 3 - Motor Data: 

3.1 Speed constant (se rad 5 i parametrar): 182 rpm / Volt 

3.2 Thermal Time Constant Winding (se rad 8 i parametrar): 30.2 s 

 

Steg 4 - System Data: 

4.1 Max Permissible Speed se rad 9 i parametrar): 12 000 rpm  

4.2 Nominal Current (se rad 2 i parametrar): 1.92 A ( 1.92 A * 52.5 mNm/A = 100.8 mNm)  

2.02 A är listat i datablad men vid 2.02 A överstigs motorns kontinuerliga moment, därför sätts 
1.92 A som nominellt.  

4.3 Max Output Current Limit: 2,5 A –  Escon 50/5 kontrollerar att den inte ger ut mer än 2,5 
Ampere till motorn.  
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Steg 5 - Speed Sensor 

Välj:  

5.1 No Sensor Available  

Ingen Encoder används för varvtals återkoppling 

 

 

Steg 6 - Mode Of Operation 

Välj:  

6.1 Speed Controller (Open Loop) används för varvtalsstyrning  

 

Steg 7 – Enable - Select type of <Enable> functionality  

Välj:  

7.1 Enable  

7.2 Digital Input 2 – High Active   

 

Med high active menas att speed controllern aktiveras vid 5+ Volt, vid low Active så är den aktiv 
vid 0 volt.  

 

Steg 8 – Set Value - Select type of <Set Value> functionality  

Välj:  

8.1 Analog Set Value 

8.2 Input: Analog input 1  

→ -4 Volt – 0 Rpm  

→ +4 Volt – 7700 rpm (se rad 4 i parametrar) 

 

Kolla vad motor och växel klarar för ”Max continuous input speed”, RE35 motor har ett max på 
7560 rpm när det inte finns något motstånd och växeln GP32C har ett max på 8000 rpm. Men då 
spänningsfallet kan variera beroende på temperatur och kabel så används 7400 rpm. 

Vid Nominal last så drar motorn 1.92 Ampere. Vid 1.92 Ampere uppkommer ett spänningsfall på 
cirka 2 Volt.  

Enligt formel: 0.018*100 m / 2 mm2 = 0.9, enligt U=R*I får vi då 0.9 * 1.92 = 1.7 Volt.  

1.7 Volt motsvarar: 182 * 1.7 = 309 rpm, alltså blir det satta värdet 7400 + 309 = 7709 rpm för att 
få ut max varvtal ur motorn. runda av till 7700 rpm vilket motsvarar cirka 40.6 Volt.  
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Steg 9 - Current Limit - Select type of <Current limit> functionality  

Välj: 

9.1 Current Limit 

9.2 Fixed Current limit: 2,5 Ampere 

 

Maxon controllern kan ge ut max 15 Ampere i 20 sekunder men för att undvika att motorn 
överhettas bör inte maxvärdet för denna motor sättas så högt då det nominella värdet endast ligger 
på 2 A. Samtidigt kan nätaggregatet endast ge ut 5 A vilket också begränsar hur mycket ström 
motorn kan få.  

Enligt en tumregel så kan du dubbla motorns nominella strömvärde, vilket då blir 4,04 Ampere, i 
en tid som är detsamma som  5 * Thermal Time Constant Winding (30.2 s) = 151 sekunder utan 
att motorn överhettas och går sönder. 

Om du istället tredubblar strömmen klarar motorn av det i 0.5 * Thermal Time Constant Winding  

(30.2 s)  = 15 sekunder, alltså en betydligt kortare tid.  

 

Escon controllern håller dock koll automatiskt på spänningen och strömmen som matas till 
motorn och reglerar dessa två parametrar med hjälp av Thermal Time Constant så att motorn ej 
blir överhettad. Men eftersom vi får ett spänningsfall i kabeln så kan den inte veta det exakta värdet 
eftersom att den inte räknar med förlusterna. Dock är det inget problem eftersom att spänningen 
sänks i kabeln och inte höjs, alltså finns ingen risk för överhettning.  

Växeln kan ligga inom sitt intermittenta område i cirka 1 sekund, detta håller dock inte escon 
kontrollen koll på därför bör du programmera in värden så att den ej når upp dit. 

Vid 2,5 Ampere fås ett moment: 2,5 * 52,5 * 66 * 0,7 = 6000 mNm 

Vid ett strömvärde högre än 2,5 Ampere så överstigs växelns kontinuerliga moment på 6 Nm och 
kan därför gå sönder om det hålls inom det området en för lång tid.  

 

Steg 10 - Speed Ramp - Select type of <Ramp> functionality  

Välj:  

10.1 Fixed Ramp:  

10.2 Acceleration: 2350 Rpm/s  

10.3 Deceleration: 2350  Rpm/s  

 

Enligt tester kom vi fram till att för Re35 med GPX32C växeln är 2350 Rpm/s ett bra värde, om 
andra motorer och växlar används får man testa sig fram vilket värde som passar den 
kombinationen.  

 

Steg 11- Offset 

Välj:  

11.1 Fixed Offset: 

11.2 Offset: 0 Rpm 
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Offset kan användas vid applikationer där man kan tillåta att hastigheten får överstiga eller 
understiga ett visst intervall vilket inte behövs i denna applikation.  

 

Steg 12 - Digital Inputs And Outputs 

Välj:  

- D-Input 1: None 

- D-Input 2: Enable 

- D-Input I/O 3: None 

- D-Input I/O4: None 

 

 

Steg 13 - Analog Inputs 

Välj:  

- A-Input 1: Set Value 

- A-Input 2: None 

- Potentiometer 1: None 

- Potentiometer 2: None 

 

Steg 14 - Analog Outputs 

Välj: 

14.1 Analog Output 1: Fixed Value (Används för att mata potentiometern med 4 Volt spänning) 

14.2 Analog Input 2: None 

 

Steg 15 analog Output 1 - Fixed Value 

Välj:  

15.1 Fixed Value: 4 V 

 

 

 

 

 

Steg 16 – Tuning Type 

Välj:  

16.1 Auto Tuning 

Inom expert tuning kan du ställa in variabler som IxR kompensation vilket är en metod för att 
jämna ut motorns gång. Om motorn börjar gå trögt vid hög belastning så ökas spänningen till 
motorn och kan därmed hålla varvtalet vid en konstant nivå istället för att den då skulle börja gå 
saktare. IxR kompensation bör dock hållas så låg som möjligt och man får testa sig fram vilket 
värde som passar bäst för maskinens applikation.   
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Under autotune ska USB och nätaggregatet vara kopplat till motorn.  
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