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Förord 
 

Förord 
Detta examensarbete utgör sista delen av vår utbildning till civilingenjörer i elektroteknik vid 
Luleå tekniska universitet. Arbetet har till största delen utförts på Permobils huvudkontor i 
Timrå.  
 
Under arbetets gång har vi fått använda många av de kunskaper vi fått under utbildningens 
gång. Arbetet omfattar områdena Elektronikdesign och konstruktion, programmering och 
mätteknik.  
 
Vi vill tacka:  
 
Först och främst vår handledare och examinator Kalevi Hyyppä inte bara för hjälp under detta 
examensarbete utan även för att ha varit en källa till inspiration under hela vår studietid. 
 
Ingvar Bergstedt, VD på Permobil Design AB, för att ha gett oss möjligheten att genomföra 
detta arbete. 
 
Våra handledare på Permobil Jan Åke Forsgren och Gunnar Farm. 
 
Avslutningsvis vill vi även tacka övrig personal på Permobil för ett mycket trevligt 
bemötande under vår vistelse där. 
 
 
Daniel Winsa, Patrik Karlsson 
Luleå, 2007-02-13 
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Sammanfattning 
 

Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts i samarbete med Permobil AB. Det ursprungliga målet med 
arbetet var att göra ett antal mätningar på elektriska rullstolar, för att om möjligt kunna 
komma fram till en repeterbar metod för att exempelvis kunna jämföra olika motoralternativ 
på en rullstol eller jämföra dom egna rullstolarna mot konkurrenternas på ett rättvist sätt. Efter 
att ha granskat och testat den utrustning som fanns tillgänglig på Permobils designavdelning 
så kom vi fram till att vi var tvungna att utöka målet med arbetet till att även omfatta 
konstruktion av ett mer avancerat mätsystem än det befintliga. Det som arbetet till slut kom 
att omfatta och som även denna rapport behandlar, är alltså test och utvärdering av befintlig 
utrustning, konstruktion och test av ny utrustning samt en serie mätningar som gjorts på olika 
rullstolar för att ta fram en repeterbar mätmetod. Denna rapport riktar sig främst till personer 
med åtminstone grundläggande kunskaper i elektronik och mätteknik. 
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Abstract 
 

Abstract  
This master thesis has been performed in cooperation with Permobil AB. The original goal 
with the work was to make a series of measurements on electrical wheelchairs, and see if 
there was a way to make it repeatable. So that one can compare for example different motor 
alternatives on a chair or compare the Permobil chairs against the competitors. After having 
tested the equipment available at Permobil Design we made the decision to extend the goal of 
the work to also contain the construction of a new more advanced measurement system. This 
work finally consisted of three main parts, testing and evaluating available equipment, 
construction and testing of new equipment and finally a series of measurements that we made 
on several different wheelchairs to get a repeatable measurement method. This report is 
intended for people with at least basic knowledge in electronics and measurement systems. 
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Inledning 
 

1 Inledning 

1.1  Bakgrund  
Permobil AB är en världsledande tillverkare av elektriska rullstolar och har tillverkat dessa 
sedan 1963. De mätningar som tidigare gjorts på rullstolarna är till största delen hållfasthets- 
mätningar och en del batteriförbrukningsmätningar som ska göras för att rullstolarna ska 
kunna certifieras i olika länder. Nu ville man på Permobil ta dessa mätningar ett steg längre 
och där kommer detta examensarbete in i bilden.  

1.2 Mål 
Det som var intressant att få reda på var motorspänningar + strömmar, batterispänningar + 
strömmar och motortemperaturer. Detta för att kunna göra jämförelser mellan exempelvis 
olika motorer och växellådors effektivitet och kunna hålla koll på motorernas temperaturer 
under längre testkörningar. Det fanns även en önskan om att mäta acceleration och 
retardation. Att uppfylla dessa önskemål på valfritt sätt blev vårt uppdrag i detta 
examensarbete. 
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2 Teori 

2.1 Shuntresistor 
En shuntresistor är helt enkelt en vanlig resistor med en låg resistans och hög effekttålighet. 
Shuntresistorn kopplas i serie med lasten som man vill mäta strömförbrukningen på, sedan 
mäter man spänningen, över resistorn, resistansen på den avgör sedan hur känsligheten blir. 
Om shuntresistorn har en resistans på 1mΩ så kan känsligheten beräknas på följande sätt. 
Ohms lag säger att 
 
 IRU ⋅= , (1) 
 
där  ,101 3Ω⋅= −R AI 1= . Detta ger att man får 1mV/A i utslag från en shuntresistor med 
1mΩ resistans. I detta projekt används en sådan resistor med en maxström på 200A för att 
mäta strömmen från batterierna. Enligt specifikationerna så håller sig denna shunt inom ± 
0,5% upp till 80% av maxströmmen, dvs upp till 160A. Nackdelen med denna typ av 
mätinstrument inte, är att det inte är isolerat elektriskt från punkten man mäter på, detta kan 
ge exempelvis potentialfel vid mätning på flera punkter med samma utrustning och i värsta 
fall kan detta medföra att komponenter brinner upp. Fördelarna är att det är en mätmetod som 
är relativt billig och att den är okänslig för yttre påverkan. 

2.2 Strömtång 
För att mäta motorströmmar utan potentialproblem så valde vi att använda en strömtång av  
modell LEM PR200 som är ett mätinstrument som inte har någon elektrisk koppling till 
mätpunkten. Den består istället av en halleffektsensor som mäter potentialskillnaden i 

magnetfältet runt en strömledare. Namnet strömtång kommer av att denna typ av 
mätinstrument oftast har ett slags klo i ena änden som man hakar fast runt ledaren man vill 
mäta på. Detta är ett mycket smidigt sätt att mäta elektriska strömmar på men under detta 
projekts gång har en del nackdelar kommit fram. Första nackdelen är priset; den kostar 
ungefär 4 gånger så mycket som en shuntresistor med samma mätområde och precision, den 
drivs av ett batteri och när spänningen i detta batteri sjunker så ändras utsignalen vilket 
innebär i praktiken att man måste nollkalibrera strömtången mellan i stort sett varenda 
mätning för att få jämförbara resultat. En annan nackdel är att man får olika resultat om 
ledaren ligger mot ena kanten av instrumentet jämfört med om den ligger centrerat och i detta 
fall blir det ganska svårt att hålla den centrerad när man gör tester på ett rullande objekt. 

Figur 1. Strömtång LEM PR200. 
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Tången som används i denna utrustning har en utsignal på 1mV/A och en maxström på 200A, 
toleransen ligger på ±0,3A. 

2.3 Motorspänning 
Att mäta spänning på en likströmsmotor utgör i vanliga fall inget problem, det är bara att 
lägga en voltmeter över polerna och läsa av den. I detta fall och i många andra fall där starka 
motorer är inblandade som man vill hastighetsreglera, så blir det inte hållbart att exempelvis 
reglera hastigheten med ett variabelt motstånd. En sådan konstruktion skulle bli extremt 
otymplig med tex en 500 watts motor när man då vill ha rullstolen att krypa fram så kommer 
man att bränna bort omkring 500 watt i en resistor istället och en resistor som klarar detta är 
väldigt otymplig.  

Figur 2. H-brygga.
 
Om motorn dessutom är batteridriven så kan de knappast bli försvarbart att bränna lika 
mycket effekt när man kryper fram som när motorn går för fullt. Lösningen på detta problem 
kallas pwm styrning, där pwm står för pulse width modulated. En pwm styrning använder en 
relativt högfrekvent fyrkantsvåg. Högfrekvent innebär i detta fall tillräckligt hög för att 
motorn inte ska hacka fram och att frekvensen ska ligga utanför det hörbara området. Denna 
fyrkantvåg skickas sedan in i en h-brygga (figur 2) som är själva drivelektroniken för motorn. 
Det är denna som styr de höga strömmar som går till motorn. Användningen av en h-brygga 
medför även att man kan köra motorn baklänges. För att ändra hastigheten på motorn så 
ändrar man nu helt enkelt bara pulsernas bredd, smal puls ger låg hastighet och när man sedan 
ökar pulsens bredd så kommer man tillslut att uppnå i stort sett likspänning och detta ger full 
effekt i motorn. (Alciatore, Histand, 2003) Hittills enbart fördelar alltså men vad händer när 
man vill mäta motorspänningen? Det går inte att bara koppla på en vanlig voltmeter för 
likspänning eller växelspänning om man vill mäta spänningsnivån på en högfrekvent 
fyrkantvåg. Mätvärdet kommer då inte att bli korrekt eftersom dessa typer av mätare förväntar 
sig en annan typ av signal. 
 
Det man vill ha ut är ett medelvärde på spänningen, exempelvis när man ligger på 50% (vågen 
lika länge hög som låg) då ser motorn en spänning som är hälften så stor som toppvärdet på 
vågen och det är detta man vill ha ut när man mäter. För att lösa detta så lägger man helt 
enkelt ett lämpligt lågpassfilter på utgången och mäter efter detta.  
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Då kommer mätaren att se en spänning som ligger på halva toppvärdet. Här kan man ju luras 
att tro att problemet är löst men det finns ytterligare en nackdel med h-bryggan och det är att 
när transistorerna slår om så kan det bildas enorma strömspikar och som följd av dessa så 
genereras kraftiga störningar som kan medföra felaktiga mätvärden. För att komma till rätta 
med detta problem så krävs högre ordnings lågpassfilter på mätsignalerna, mer om detta under 
rubriken filter. 

2.4 Motorström 
Eftersom spänningen är en fyrkantvåg så kan man lätt luras att tro att det gäller för strömmen 
också, men eftersom motorn består av bla en spole så kommer den motverka att strömmen 
ändras snabbt. Strömmen kommer istället att se ut som för en motor som går på likström fast  

 
med en pålagd sågtand som ett brus (figur 4). Sågtanden kommer från 
uppladdning/urladdning av spolen och ligger på någonstans omkring 0,5A i vårt fall, detta 
anser vi ligga inom feltoleranserna för mätsystemet. 

2.5 Batteri 
Ett batteri omvandlar kemiskt bunden energi till elektrisk energi. Man brukar dela in batterier 
i två olika grupper, primär- och sekundärbatterier. Dessa grupper kommer från att man förr i 
tiden laddade ett sekundärbatteri från ett primärbatteri. 
 
Primärbatterierna är sådana som används en gång och sedan är förbrukade och återvinns. Den 
kemiska reaktionen som ger elektrisk energi i dessa batterier är inte reversibel och därför kan 
de inte laddas om.  
 

Figur 4. Typexempel på ström i  pwm styrd motor. 

Figur 3. Fyrkantsvåg före/efter lågpassfiltrering. 
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I sekundärbatterier däremot så är reaktionen reversibel. Då man tillför elektrisk ström till 
batterierna så laddas de upp i motsats till när man belastar dem med en elektrisk ström. Den 
här typen av batterier brukar man kalla ackumulatorer eller laddningsbara batterier 
(Karnebäck, 1995).  

2.5.1 Konstruktion 
Ett batteri består av flera celler. Varje cell består i sin tur av tre olika delar, två elektroder och 
en elektrolyt. Den negativa elektroden är anoden och den positiva katoden. Anoden består ofta 
av en metall och katoden brukar vara gjord av en metalloxid. I cellen är elektroderna omgivna 
av en elektriskt ledande vätska som kallas elektrolyt. Elektrolyten kan även vara i fast form 
(Östererg, 2007). 

2.5.2 Blybatteri 
1860 uppfann Raymond Gaston Planté bly-syraackumulatorn. Tidigare så var de flesta 
blybatterier öppna medan de nu mera ofta är ventilreglerade eller slutna, beroende på 
användningsområde. Bland de ventilreglerade batterierna finns det en speciell sort där 
elektroderna är rullade runt varandra med en tunn separator mellan dem. Den här typen har 
lägre inre resistans än vanliga blybatterier. Det gör den typen av batteri lämplig för att stora 
strömuttag under kort tid.  
 
I ventilreglerade batterier så är elektrolyten bunden. En av metoderna bygger på att en 
mikroporös glasfiberull används som separator mellan elektroderna. Den binder elektrolyten 
som består av utspädd svavelsyra. Ett annat sätt är att tillsätta kemikalier till elektrolyten som 
gör att den övergår till gel. 
 
I ett laddat blybatteri består anoden av metalliskt bly medan katoden består av blyoxid (PbO2). 
Då batteriet laddas ur så bildas blysulfat (PbSO4) på både anod och katod. Koncentrationen av 
svavelsyra i elektrolyten kommer vid urladdning att minska då svavelsyran bildar blysulfat 
med blyet i elektroderna.  
 

 
batteriUrladdat batteriLaddat 

PbSOO2HPbSOPbSO2HPbO 424422

↔
++↔++  (2) 

 
Då batteriet laddas kommer blysulfaten att omvandlas till bly och blyoxid. Svavelsyrans 
koncentration ökar därmed enligt formel 2.  
 
Ett fulladdat ventilreglerat batteri har en spännig på ca 2,23V per cell. Spänningen i ett batteri 
med 6 celler blir därmed 13,3V.  

2.5.3 Inre resistans 
Blybatterier har liksom andra batterier en inre resistans. Den inre resistansen begränsar hur 
mycket ström som man kan belasta ett batteri med. Vid kraftig belastning så kan man se att 
batterispänningen sjunker som en följd av spänningsfallet över den interna resistansen. Då ett 
batteri åldras eller urladdas så ökar den inre resistansen.  
 
Det som gör att ett batteri laddas ur långsamt när det inte används under en längre tid är 
läckresistansen. Denna resistans är betydligt större än den interna resistansen.  
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2.6 Acceleration 
Acceleration används för att beskriva förändring av hastighet per tidsenhet. Den betecknas 
med a och uttryckt med SI-enheter är dess enhet m/s2. 
 
För att mäta acceleration så används en accelerometer.  

 

 
En modell av en accelerometer består av en massa, en fjäder och en dämpare. I modellen, i 
figur 5, betecknas fjäderns konstant med och dämpningen med sK B . Rörelsen som ska mätas 
är . Enligt Newton´s lag så kan ekvationen  ix
 
 )( 000 xxMxMxBxK iMs &&&&&&& −==+  (3) 
 
ställas upp, där  och  är absoluta förflyttningar (Dobelin, 1990). För att förklara 
funktionen hos accelerometern så antas den vara utsatt för en konstant acceleration . Massan 
kommer då att befinns sig i vila i förhållande till chassiet. Då massan utsätts för en 
acceleration så måste det vara en kraft som orsakar accelerationen. Eftersom massan inte rör 
sig i förhållande till chassiet, så måste kraften komma från fjädern. Då förändringen av 
fjäderns längd är proportionell mot kraften, som i sin tur är proportionell mot accelerationen, 
så är  ett mått på . 

ix Mx

ix&&

0x ix&&
 
Det som skiljer olika typer av accelerometrar åt är främst hur de mäter hur massan inne i 
accelerometern förflyttar sig under påverkan av acceleration. Denna relativa förflyttning 
betecknas med i figur 5. 0x

2.6.1 Kapacitiv accelerometer 
I en kapacitiv accelerometer mäter man förflyttningen med hjälp av kapacitanser. I figur 6 kan 
man se en bild på hur det fungerar. När plattorna utsätts för en acceleration så kommer plattan 
i mitten att röra sig i motsatt riktning i förhållande till accelerationen. Kapacitansen mellan de 
två övre plattorna avtar då samtidigt som kapacitansen i de två undre ökar. För varje axel som 
accelerometern ska mäta så krävs ytterligare 2 kondensatorer.  

Figur 5.  Principiell bild av en accelerometer (Doebelin, 1990). 
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Acceleration 

Figur 6.  Modell av en kapacitiv accelerometer. 
 

2.7 Temperatur 
Temperaturmätningar är ena av de vanligaste mätningarna. För att göra mätningarna så kan en 
mängd olika sensorer användas.  

2.7.1 Resistansgivare 
Hos en resistansgivare är resistansen beroende av temperaturen. Resistansen i givaren ökar då 
temperaturen ökar. Metalltråden i givaren är ofta tillverkad av platina, koppar eller nickel. 
Resistansen i dessa givare är vanligtvis 100Ω vid 0°C, men andra värden som 10, 500 och 
1000 Ω förekommer. Den valigaste givaren, PT100 är tillverkad av en platinatråd och har 
resistansen 100Ω vid 0°C. Dess resistans är  
  
  (4) ))100(1( 32

0 tCtCBtAtRRt °−+++=
 
för temperaturer mellan -100°C och 0°C där Rt är resistansen vid temperaturen t°C, R0 är 
resistansen vid 0°C, ,  och 

. Då temperaturen är mellan 0°C och 850°C så är resistansen 
C/103,908310A 3 °⋅= − 27 C/105,775B °⋅−= −

412 C/104,183C °⋅−= −

 
 . (5) )1( 2

0 BtAtRRt ++=
 
Platina är att föredra i givare eftersom den är kemiskt stabil och har ett nästan linjärt och 
repeterbart samband mellan temperatur och resistans. Att man kan framställa metallen med 
hög renhet bidrar till att skillnaden i resistans mellan olika givare vid samma temperatur är 
låg.  

2.7.2 Termoelement 
Ett termoelement består av två ledare av olika material som är seriekopplade. Då dessa 
metaller sammanförs så uppstår det en skillnad i elektrisk potential mellan dessa. Denna 
potentialskillnad kallas termoelektrisk spänning och beror på vilka metaller som är 
sammankopplade och temperaturen i övergången mellan dem (Bentley, 1995).  
  
Potentialskillnaden är i storleksordningen 40μV/0°C. Då det finns så många olika 
kombinationer av metaller så har man standardiserat några av dem. Den vanligaste är typ K 
och består av NiCr och NiAl.  
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2.7.3 Termistor 
Det finns två olika typer av termistorer. Hos den ena minskar resistansen med ökad 
temperatur (NTC) och hos den andra så ökar däremot resistansen med ökad temperatur (PTC). 
De används vanligen inom temperaturområdet -50°C till +150°C. Vanligtvis så användes de i 
febertermometrar och i kombinerade inomhus- och utomhustermometrar. För att linjärisera 
givaren så krävs det elektronik.  

2.7.4 IR-mätning 
Då alla föremål varmare än absoluta nollpunkten avger värmestrålning i form av infrarött ljus 
så kan man använda det för att mäta föremålets temperatur. Det finns många fördelar med 
denna typ av temperaturmätning, t.ex. kan temperaturen på roterande föremål mätas med 
denna metod. Mätmetoden har hög repeterbarhet och är den enda som kan mäta temperaturer 
över 2000°C. Detta sätt att mäta temperaturen på är mycket snabbt då man inte har en givare 
som först ska värmas upp (Karnebäck, 1995). 
 
Bland nackdelarna kan nämnas att olika material har olika emissionsfaktorer, som beskriver 
ytans förmåga att avge strålning. Vid mätningar så får man ett medelvärde av temperaturen 
över den yta man mäter på. Ytan man mäter temperaturen på ökar med avståndet till den. 

2.8 Dataloggning och sampling 
För att kunna spara undan värden från sensorer behövs någon typ av utrustning som kan 
kopplas till en PC eller någonting som internt kan spara värden, exempelvis minneskort för 
senare behandling i en PC eller liknande. Den enklaste lösningen för att kunna logga och 
spara undan värden från sensorer är utan tvekan en så kallad DAQ (Data Aquisition Unit) 
kopplad till en bärbar dator via en usb port. På detta vis får man tillgång till ett antal digitala 
och analoga ingångar direkt i datorn som kan användas för avläsning av givare. Med denna 
metod så kan man använda hela datorns hårddisk att spara data på så det finns det i stort sett 
inga begränsningar för hur länge man kan logga. Avläsningen av ingångarna sker med så 
kallad sampling vilket innebär att man läser av ingångarna med ett visst bestämt tidsintervall 
kallat samplingsperiod. För att få fram samplingsfrekvensen används 
 

 
riodsamplingpe

rekvenssamplingsf 1
= . (6) 

 
Samplingsteoremet säger att lämplig samplingsfrekvens är minst dubbla frekvensen i 
förhållande till den högsta frekvens som finns i signalen (Bently, 1995). 
 
I detta projekt har detta inte särskilt stor betydelse eftersom ingen hade någon direkt gissning 
på vad som kunde vara lämpligt. På grund av detta gjordes ett antal mätningar med olika 
samplingsfrekvenser.   
 
I figur 7 visas en av dessa. Här kan man tydligt se att en ökning från 10Hz till 100Hz ger en 
hel del mer information medan en ökning från 100Hz till 1000Hz endast resulterar i en ökning 
av bruset. Efter detta test kom vi fram till slutsatsen att 100Hz är en lämplig frekvens vid 
insamling av data. Filtren bör därför designas för att ge konstant förstärkning upp till 100Hz 
och ger därför en brytfrekvens på omkring 200Hz. Samplingsteoremet ger då en lämplig 
samplingsfrekvens på minst 400Hz. 
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Figur 7.  Mätning med olika samplingsfrekvens. 

 

2.9 Filter 

Eftersom motorstyrningen i rullstolarna skapar enorma störningar (figur 8) så fanns ett behov 
av högre ordningens lågpassfilter för att komma till rätta med problemen. Detta var något som 
saknades i den befintliga utrustningen och detta har troligtvis genererat ett fel vid 
effektförbrukningsmätningar som bara blivit större och större ju längre tid mätningen pågått. 

Figur 8. Motorströmsmätning utan filter. 
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För att komma runt detta så används aktiva lågpassfilter av andra ordningen. Valet föll på 
aktiva filter av den enkla anledningen att man kan välja förstärkningen i dessa och därmed 
slipper förluster i signalstyrka. Ett lågpassfilter är en krets som dämpar all signal över en viss 
frekvens, ett högre ordnings filter bryter snabbare ner mot noll, tex så har amplitudkurvan en 
brantare lutning för ett andra ordnings filter än ett första ordnings. Eftersom switchfrekvensen 
för motorstyrningen i detta fall ligger på ca 20kHz och samplingsfrekvensen är 400Hz så 
behöver inte filtrena vara extremt branta. Lösningen blev andra ordningens filter med en så 
konstant kurva som möjligt för området 0-100Hz. Detta innebär att filtret får en något högre 
brytfrekvens än 100Hz eftersom brytfrekvensen vanligen mäts vid den punkt där utsignalen 
sjunkit 3dB i förhållande till värdet vid f=0. 
 

 
För att visa den skillnad som uppstår när ett korrekt konstruerat filter monterats på 
mätutrustningen så har vi i figur 10 monterat ett filter och sedan gjort om samma mätning som 
i figur 8. Observera att linjetjockleken i graferna är densamma. Det som får den att verka 
tjockare i figur 8 är alltså störningarna som genereras av motorstyrningen. 
 

Figur 9. Typiskt frekvenssvar andra ordningens lågpassfilter. 

Figur 10. Motorströmsmätning med filter 
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3 Hårdvara 

3.1 Motorspänningsmätning  
I teoridelen av rapporten redogjordes för att man kan använda ett lågpass filter för att mäta 
medelspänningen i en pwm-styrd motor. Detta kan man dock inte placera direkt på motorn 
eftersom det då skulle påverka motorns och drivkretsens funktion. Styrsystemen i rullstolarna 
är otroligt känsliga för läckströmmar och går inte ens att starta om det känner att det finns en 
strömläcka eller ett jordfel. För att komma runt detta så måste man använda någon slags krets 
mellan motor och filter som har tillräckligt hög resistans för att mätningen inte ska påverka 
funktionen hos mätobjektet. Här har vi plockat in en krets för differentialmätning bestående 
av 2 operationsförstärkare LT1632 och en precisionsförstärkare LT1995 från Linear 
Technology (Pei, 2006). Efter denna krets med en total förstärkning på 0,1V/V sitter ett första 
ordningens passivt lågpassfilter med delningsfrekvens 100Hz. Utsignalen från denna krets är 
alltså medelspänningen över en drivmotor skalad med en faktor 0,1 dvs 20V över motorn 
resulterar i en utsignal på 2V. 
 
Schema och kretskortslayout återfinns i appendix B.7 och B.8. 
 

3.2 Accelerometer 
I projektet så har accelerometern MMA1250D från Freescale Scemiconductors använts. På 
accelerometerns utgång anslöts ett lågpassfilter enligt databladet. Accelerometern har en 
känslighet på 400mV/g. Då accelerationen är 0g så är dess utspänning 2,5V. Vid en positiv 
acceleration så ökar spänningen och tvärtom vid en negativ acceleration. Uttryckt i SI-
enheterna så blir känsligheten ( )23107,40 msV−⋅ . I appendix B.9 finns kopplingsschema och 
kretskortslayout för accelerometern.  

3.3 Temperatur 
Tidigare i teoridelen har vi skrivit att temperaturgivare har hög linjäritet. Vid mätningar så vill 
man om möjligt ha helt linjära kretsar för att inte behöva kompensera för eventuella 
olinjäriteten hos dem. PT100 valdes därför att användas som temperatursensor i detta projekt 
då den har bättre linjära egenskaper än övriga temperatursensorer. 
 
Inkoppling av en temperatursensor kan ske på lite olika sätt. Det enklaste sättet är att använda 
en två-ledare där givaren monteras i den ena änden av kabeln och mätutrustningen i den andra 
änden. En strömgenerator genererar en ström som går genom sensorn och spänningen mellan 
de två ledarna mäts i instrumentet. Då strömmen som går genom ledarna är liten men inte 

V

R1 R2 

V1 

V2 

RPT100 RPOT 

Figur 11. Wheatstonebrygga med 3-trådskoppling. 
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försumbar så kommer den att skapa ett spänningsfall i ledaren som får till följd att korrekt 
värde ej mäts.  
 
Ett sätt att lösa problemet med att man får spänningsfall över kabeln är att använda en 
Wheatstone-brygga och tre ledare i kabeln. I figur 11 finns det en bild på en sådan koppling.  
Eftersom det går en ytterst liten ström i ledaren mellan voltmeten och temperatursensorn så 
blir spänningsfallet i denna ledaren ytterst litet. För att kompensera systemet för att 
resistorerna inte  
är helt identiska så justeras potentiometern så att instrumentet visar 0V vid 0°C.  
 
För att erhålla en stabil matningsspänning till Wheatstone-bryggan så används en 
spänningsreferens på 2,5V. Den fungerar som en Zenerdiod fast med högre precision. För att 
mäta potentialskillnaden V1-V2 i figur 1 så används en operationsförstärkare kopplad som en 
differentialförstärkare. Då temperaturen stiger kommer differensen att öka och därmed också 
utspänningen från differentialförstärkaren. För att minimera uppvärmningen av 
temperatursensorn är strömmen genom den låg. Det kräver i sin tur stor förstärkning. Efter 
differentialsteget så följer ett enkelt passivt lågpassfilter och en icke inverterande förstärkare. 
Utsignalen från den sista förstärkaren är ungefär 1V/10°C.  
 

 
Figur 12.  Felet som temperaturkretsen visar som funktion av temperatur enligt simulering. 

 
Genom simulering av kretsen i appendix B.1 fås hur stor felet är, som kretsen kommer att visa 
vid olika temperaturer. Felet beror på att resistansen i temperaturgivare av typen PT100 ej är 
helt linjär. Då den ickelinjära ekvationen för temperaturgivare är känd så kan detta 
kompenseras i mjukvara. Detta kan ses i figur 12 där x-axel visar temperaturen i °C och y-
axeln hur stort felet är i °C vid den aktuella temperaturen. I appendix B.2 finns 
kretskortslayouten. 

3.4 Isolationsförstärkare 
För att undvika jordproblem med mätutrustningen så används isolationsförstärkare för 
mätningarna av både batterispänning och batteriström.  
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Isolationsförstärkarna kräver både positiv och negativ matningsspännig. Insignalen till dem 
kan varken vara högre eller lägre än matningen. Detta medför att spänningarna som ska mätas 
måste ha en nivå som ligger innanför matningspänningarna. Det löses med hjälp av 
spänningsdelning. För att kunna mäta strömmen m.h.a. shuntresistorn så placerades den 
mellan batterierna. Den placeringen gör att det krävs en isolationsförstärkare mindre än om 
den skulle vara placerad före eller efter de båda batterierna. Då resistansen i shuntresistorn är 
så låg kommer dess inverkan att bli liten. Om strömmen genom batterierna är 100A så 
kommer spänningsfallet över shuntresistorn att bli 100mV. Detta i jämförelse med en 
batterispänning på 23-26 V är inte så stort. Det finns möjlighet att senare i programvara 
kompensera för detta. 
 

figur 13 så kan man se en principiell bild på hur isolationsförstärkarna är inkopplade. Mellan 

hema. 

.g.a. att jordproblem uppstår då båda modulerna som mäter motorspänning är anslutna 

filtret. Den ena 

 har 

3.5 Dataloggningsutrustning 
nda en DAQ från National Instruments och en 

h 
 

utgångar. De analoga ingångarna har 16bitars upplösning och ett ställbart mätintervall med 

I 
utgången A och C så finns batterispänningen delad med spänningsdelningar och isolerad från 
batterierna. På utgången B finns batteriströmmen utryckt i spänning och isolerad från 
batterierna. Matningsspänningen till isolationsförstärkarna kommer från vanliga 
spänningsregulatorer, en 7805 och en 7905. I appendix B.10 finns ett kopplingssc
 
P
samtidigt, så monterades isolationsförstärkare på den ena av dessa moduler. 
Isolationsförstärkarna är ansluta mellan motorspänningsmodulen och lågpass
isolationsförstärkaren isolerar signalen och den andra jorden. Matningen till den isolerade 
sidan av isolations-förstärkaren kommer från lågpassfiltrets strömförsörjning. För att 
strömförsörjningen till den icke isolerade sidan av isolationsförstärkaren ej ska vara 
galvaniskt sammanbunden med den andra sidan, så används en DC/DC-konverter som
galvaniskt skilda in och utgångar. I bilaga B.11 så finns ett blockschema över hur 
isolationsförstärkarna är inkopplade.  

För att spara undan data har vi valt att anvä
bärbar PC. DAQ:en är av modellen NI6210usb (figur 14). Den ansluts via usb till datorn oc
har 16 analoga ingångar eller 8 analoga differentialingångar, 4 digitala ingångar och 4 digitala

A

B

C

Figur 13.  Inkoppling av isolationsförstärkare. 
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följande alternativ ±10V, ±5V, ±1V och ±0,2V. Den levereras även färdigkalibrerad och med 
ett enkelt program som kan spara data direkt från ingångarna till en textfil på datorn. 
 

 

.6 Filterhårdvara  

 
Den aktiva filterdelen i m ingens lågpassfilter av typ 

ultiple feedback (figur 15). I utrustningen ingår 3 varianter av dessa filter, en variant för 

3
 

ätutrustningen består av 12st andra ordn
m
temperaturgivare en för strömmätning och en för övriga givare.  
 

Figur 14.  National instruments NI6210-USB.

Figur 15.  Lågpassfilter Multiple Feedback. 

Figur 16. Amplituddiagram temperaturfilter. 
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Den variant som används för temperaturgivare har en brytfrekvens på 100Hz och en 
förstärkning på 0,95V/V (figur 16). 

Figur 17. Amplituddiagram strömfilter. 
 
På grund av låga utsignaler från strömmätningsutrustningen så har filtren till denna utrustning 
en förstärkning på 9,5V/V eftersom dessa signaler kan ändras hastigt jämfört med temperatur-
signalerna så har brytfrekvensen flyttats en bit uppåt i frekvensområdet för att  
förstärkningen ska vara så konstant som möjligt inom området upp till 100Hz och detta har 
gett en brytfrekvens på 211Hz (figur 17). 

Övriga signaler på stolen kan också ändra värde relativt fort exempelvis signal från 
accelerometer. Dessa filter har också en något högre brytfrekvens än vad 
samplingsfrekvensen är i systemet. I detta fall är brytfrekvensen 179Hz detta för att 
åstadkomma en konstant förstärkning på 1v/v mellan 0 och 100Hz (figur 18). 

Figur 18. Amplituddiagram övriga filter. 

 
I appendix B.3 till B.6 finns kopplingsschema för de olika lågpassfiltren och i appendix B.7 
finns en gemensam kretskortslayout .
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4 Mjukvara 

4.1 VI Logger 
För att samla in data under mätningar så används en programvara som heter VI Logger från 
National Instrument. I programvaran kan man skapa olika ”tasks” beroende på vad man ska 
mäta. Ett task innehåller information om samplingstiden och vilka kanaler som ska samplas. 
Till en kanal kopplar men en skala som talar om hur en insignal från en givare ska 
presenteras, t.ex. att 1V ut från filtret till en strömtång ska visas som 100A. Detta görs genom 
att ange en ekvation för hur indata ska presenteras. Från programmet kan man exportera data 
som textfiler vilket man kan importera i exempelvis Excel. 
 
För att göra datainsamlandet enklare så har mätutrustningen utrustats med en strömbrytare. 
När tasken i VI Logger startat så startar man en datainsamling genom att slå över 
strömbrytaren till aktivt läge. För att avsluta mätningen förs strömbrytaren tillbaks till inaktivt 
läge. Under en datainsamling så visas grafer så man får en aning om nivån på de olika 
signalerna som mäts.  

4.2 Microsoft Excel 
För databehandling används Microsoft Excel, valet föll på detta program pga sin enkelhet och 
att de flesta datorer har detta installerat redan. För att underlätta behandlingen av data så har 
en relativt okänd Excel-funktion använts som heter makron. Ett makro är ett slags program  

Figur 19.  Visualbasic editor för excel makro.
 
skrivet i Visual Basic som körs inne i Excel och utför en serie kommandon exempelvis läsa in 
data från textfil, utföra beräkningar och skapa grafer. I detta fall så läser makrot först in data 
från textfilen som VI-Logger skapade när mätningarna gjordes, sen formateras det så att det 
blir lättöverskådligt, efter detta så utförs vissa beräkningar exempelvis max, min och 
medelvärden. Som avslutning så skapas grafer över alla relevanta värden. Den färdiga Excel 
arbetsboken innehåller sedan rådata, redigerat data och grafer på följande parametrar: 
spänning, ström, effekt, temperatur, energiförbrukning och acceleration/retardation.   

 
16 



Diskussion och slutsatser 
 

5 Mätningar/Resultat 

5.1 Kalibrering 

5.1.1 Temperatur 
Temperatursensorerna nollkalibreras genom att justera potentiometern på kretskortet så att 
spänningen ut från elektroniken visar 0V då givarna är nersänkta i isvatten under omrörning. 
Temperaturen på isvattnet är nära 0°C. Vattnet värms sedan upp och spänningen ut från 
elektroniken och temperaturen från referenstermometern (Meterman TPP2-C) avläses. Detta 
upprepas vid olika temperaturer för att kunna undersöka linjäriteten hos systemet. Då vattnet 
har blivit så pass varmt att det kokar, så är temperaturen nära 100°C. I tabell 1 så ser man data 
från denna kalibrering. Under mätningarna så kunde spänningen inte skiljas åt på två 
decimaler så därför visas bara en i tabellen trots att det finns tre givare i mätutrustningen. 
 

Temp [°C] Spänning [V] 
0 0,00 

10 0,50 
20 0,95 
30 1,50 
40 1,91 
50 2,41 
60 2,85 
70 3,28 
80 3,80 
90 4,21 

100 4,73 
Tabell 1.  Mätvärden från kallibrering av mätutrustning för temperatur. 

 
 

Kalibrering av mätutrustning för tempertur

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00

0 20 40 60 80 100 120

Temperatur [°C]

Sp
än

ni
ng

 [V
]

Figur 20.  Spänning som funktion av temperatur vid kalibrering av mätutrustningen för temperatur. 
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I figur 20 så ser man hur spänningen ut från mätutrustningen beror av temperaturen och en 
trendlinje. Trendlinjens ekvation är y=0,0473x och korrelationskoefficienten i kvadrat är 
0,9995. Korrelationskoefficienten är ett mått på hur linjärt sambandet mellan temperatur och 
spänning är. För att beräkna vad en viss spänning motsvarar för temperatur så dividerar man 
den uppmätta spänningen med linjens lutning från figur 21. 

5.1.2 Batteriström 
Ström genom 
shuntresistor [A]

Utspänning 
lågpassfilter[V]

0,0 0,000 
0,5 0,004 
1,0 0,009 
1,5 0,014 
2,0 0,019 
2,5 0,024 
3,0 0,029 
3,5 0,034 
4,0 0,039 
4,5 0,044 
5,0 0,049 
5,5 0,054 
6,0 0,058 
6,5 0,063 
7,0 0,068 

Tabell 2.  Mätvärden från kalibrering av mätutrustningen för batteriström.  
 
För att kunna mäta upp vilket spänningsfall en viss ström ger i shuntresistorn så kopplades 
shuntresistorn i serie med en bänkmultimeter (Fluke 45) och en effektresistor. Strömmen 
ställdes in på ett antal värden och spänningen ut från lågpassfiltret avlästes med ett 
oscilloskop (LeCroy 9304A) och dataloggern. I tabell 2 ser man hur stor strömmen genom 
shuntresistor var vid kalibrering och spänningen ut från filtret. 

Kallibrering av mätutrustning för batteriström
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Figur 21. Spänning som funktion av ström för batteriströmmätning. 
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I figur 21 kan man se ett diagram från kalibreringen av utrustningen för att mäta batteriström. 
Trendlinjens lutning är 0,00997V/A och kvadraten på korrelationskoefficienten är 0,9997. 
Inversen av linjens lutning är hur mycket mätvärdena ska skalas om för att visa korrekt värde 
i programmet. Inversen blir 103,09A/V 

5.1.3 Motorström 
En skala baserad på lågpassfiltrens förstärkning och spänningen ut från strömtängerna lades in 
i programvaran. Strömtängerna nollkalibrerades genom att justera dem så att programvaran 
visar 0A då ligger de fritt.  
 
Strömtängerna kopplades in på kabeln till shuntresistorn. Mätvärdena på batteriströmmen och 
motorströmmarna kunde därmed jämföras i programvaran. Det visade sig att värdena på de 
olika strömmarna är mycket nära varandra. Detta kan ses i figur 22.  
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Figur 22.  Test då båda stömtängerna mäter batteriströmmen. 

 

5.1.4 Motorspänning 
Då den tillgängliga tongeneratorn inte klarar att hantera olika pulsbredder på signaler så har 
ingen närmare kalibrering kunnat utföras. 

5.1.5 Batterispänning 
För att kalibrera mätutrustningen som mäter batterispänningen, så anslöts den till ett 
nätaggregat. Då kretsen som mäter batterispänningen kräver en jordpunkt mellan batterierna, 
så löstes detta genom en skapa en virtuell jordpunkt med hjälp av spänningsdelning. 
Spänningen i den virtuella jordpunkten placerade på halva matningspänningen genom att 
använda två likadana resistorer i spänningsdelningen. Då det sitter två stycken 
spänningsregulatorer i mätutrustningen för batterispänning så kan kalibreringen inte utföras 
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ända ner till 0V. Regulatorerna kräver kring 14V för att fungera korrekt. Efter att ha lagt in en 
skala som tar hänsyn till spänningsdelningen och filtrens förstärkning så mättes utspänningen 
upp med datalogger vid ett antal olika värden på inspänning. Dessa mätvärden återfinns i 
tabell 3.  
 

Batterispänning [V] Uppmätt batterispänning [V] 
18,00 17,89 
19,00 18,92 
20,00 19,94 
21,00 20,98 
22,00 21,99 
23,00 23,01 
24,00 24,03 
25,00 25,05 
26,00 26,03 
27,00 27,01 
28,00 27,99 
29,00 28,96 
30,00 29,91 

Tabell 3.  Mätvärden från kalibrering av batterspännignsmätning. 
  

5.1.6 Acceleration 
Först beräknades en skala utifrån känsligheten på accelerometern och förstärkningen i 
lågpassfiltret. Nollstället justerades så att accelerometern visar 0m/s2 när lådan med 
accelerometern ligger plant på ett horisontellt underlag. För att kontrollera skalan så vinklas 
lådan 90° åt båda hållen. Accelerometern ska då visa 9,82 m/s2 positivt och negativt då vi 
befinner oss i Sverige.  
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5.2 Testobjekt 

5.2.1 Heartway Allure HP6 
 

Figur 23 
 
Motorer: 450W, 3A 
Batterier:  2st 12V 45Ah  
Vikt:  68kg utan batterier 
Maxhastighet:  8km/h 
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5.2.2 Heartway Tiara P4AS 
 

Figur 24 
 
Motorer: 450W, 3A 
Batterier: 2st 12V 38Ah 
Vikt: 71kg utan batterier 
Maxhastighet: 7km/h 
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5.2.3 Permobil Entra 
 

Figur 25 
 
Motorer: 450W, 3,5A 
Batterier: 2st 12V 73Ah 
Vikt: 125kg utan batterier 
Maxhastighet: 6,5km/h 
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5.2.4 Wu’s Mambo 361 
 

 
Motorer: 450W,4,5A 
Batterier:  2st 12V 34Ah 
Vikt:  61,2kg 
Maxhastighet:  6,4km/h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 26 
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5.2.5 Wu’s Mambo 2 
 

Figur 27 
 
Motorer:  180W 2,5A 
Batterier:  2st 12V 14Ah 
 

5.3 Tester 
För att kunna jämföra olika rullstolar både mot varandra och även olika inställningar och 
komponentalternativ på dem så har de testats på lite olika sätt. Då det var vinter ute då testen 
utfördes så gjordes dessa inomhus på Permobils testavdelning.  
 
I varje test så startas dataloggningsutrustningen just innan man kör i väg med rullstolen och 
stängs av så fort man har stannat och bromsarna har aktiverats. Under testen har rullstolen 
utsatts för en belastning motsvarande en förare med massan 82kg.  

5.3.1 Ramp 
Ett av testen bestod av att köra upp för rampen som finns på testavdelningen. Lutningen på 
den är justerbar och dess längd är 10m. För testet i den valdes en lutning på 10°. Rullstolen 
testas både uppför och utför rampen. Vid testet uppför startar man från stillastående från den 
nedre platån av rampen med antitipphjulen vid rampens början. Rullstolen körs med högsta 
hastighet så rakt som möjligt uppför rampen och när de bakre hjulen kommer upp på den övre 
platån släpps joysticken på rullstolen och den bromsar in själv.  
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Testet nerför rampen utförs på ungefär samma sätt som det uppför rampen. Här startar man 
också med antitipphjulen vid kanten av den övre platån. Rullstolen körs även här med full 
hastighet nerför rampen. När hela rullstolen kommer ner på den nedre platån så släpper man 
joysticken och rullstolen stannar.  
 
Detta test används för att undersöka hur motorer och batterier påverkas av hård belastning och 
även vad som händer då motorerna används för att bromsa rullstolen. 

5.3.2 Testbanan 
På testavdelningen finns det även en målad rektangulär bana på golvet, som används för att 
testa energiförbrukning. Testbanans längd är 13,2m och dess bredd är 6,80m. Omkretsen runt 
banan blir då 40m. Banan körs så att så hög hastighet som möjligt bibehålls genom kurvorna.  
För att få ett så rättvisande resultat som möjligt så körs banan 10 varv i varje mätning.  
 
Detta test används främst för att kunna beräkna energiförbrukning hos rullstolarna. I detta test 
finns det möjligheter att upprepa det med olika parametrar på stolarna för att kunna utvärdera 
dem mot varandra. Det skulle t.ex. kunna vara olika däcktryck eller andra inställningar på 
rullstolen. 

5.3.3 Trottoar 
Då det finns trottoarer tillgängliga så valdes detta som ett test. En fyrkantsprofil med måtten 
40x20 mm skruvas fast på högkant i golvet. Profilen är försedd med en knottrig tejp som ger 
bättre grepp för däcken än en metallyta. Vid testets start så står rullstolen stilla med kontakt 
mot profilen. Under testet körs rullstolen med så hög hastighet som möjligt ända till dess att 
hela rullstolen har passerat profilen, då släpps joysticken och rullstolen stannar.  
 
I detta test så kan man testa plötsliga strömrusningar i batterier och motorer.  

5.3.4 Raksträcka 
För att testa acceleration och retardation på rullstolarna så körs den ena långsidan av 
testbanan. Rullstolen startar vid början av långsidan på banan och körs med högsta hastighet 
tills den kommer fram till slutet på långsidan, då släpps spaken och stolen stannar.  
I detta test får man ett mått på hur stor acceleration föraren utsätts för vid start och stopp då 
elektroniklådan med accelerometern är monterad på armstödet på stolen. Detta för att det ska 
gå att göra en likvärdig jämförelse mellan stolar som skiljer sig helt och hållet i utseende. 
Armstödet justeras så att mätutrustningen inte ger någon acceleration då rullstolen är placerad 
på plant underlag och står stilla.  

5.3.5 Raksträcka med 10mm trottoar 
Detta test är mycket likt det föregående. Det enda som skiljer är att en 10 mm hög 
fyrkantprofil placeras på raksträckan. Detta test ger en inblick i hur det komfortmässigt kan 
vara att köra över små hinder. 

5.4 Resultat 
För att kunna utvärdera om resultaten är jämförbara då två förare med samma vikt utför ett 
test kan man använda en metod som kallas stickprov i par. Den jämför mellan de två olika 
förarna för att se om det finns någon skillnad mellan dem. Värdena får från förare ett 
betecknas med och värdena från förare två med . Från dem bildas nxxx K21 , nyyy K21,
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differensen . Medelvärden från differensen betecknas iii yxz −= z .  Den skattade variansen 
från differensen beräknas enligt 
 

 ( )∑ =
−

−
=

n

i i zz
n

s
1

22
1 1

1 ,  (6) 

 
där n är antalet repetitioner av testet och är mätvärdet från mätning nummer i. 
Standardavvikelsen för skattningen blir då 

ix

 
 2ss = . (8) 
 
Utifrån beräkningarna ovan bildas ett konfidensintervall 
 

 ( ) ( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+−−

n
sntz

n
sntz 1,1 2/2/ αα , (9) 

 
där t är ett värde från t-fördelning och α  intervallets konfidensgrad (Vännman, 2002). Om 
konfidensintervallet innehåller 0 så kan man med en säkerhet, lika stor som konfidensgraden 
för intervallet, säga att det inte går att skilja resultaten åt från de två olika förarna.  
 
I tabellerna 4 och 5 kan man se resultat där de olika testmetoderna har jämförts med olika 
förare. Rullstolen som användes var en Permobil Entra. För att förarens vikt inte skulle 
påverka testet så belastades rullstollen med en förarvikt motsvarande 82kg. Eventuell 
extravikt placerades i facket bak på sitsen. Konfidensintervallen i tabellerna 4 och 5 är 
beräknade med en signifikansnivå på 95%. I tabellerna 4 och 5 så kan man se att samtliga 
konfidensintervall utom det med acceleration innehåller 0 och är därmed jämförbara. Trots att 
resultaten för acceleration enligt detta test inte verkar vara jämförbara, så har vi valt att 
använda dem ändå. De ger en fingervisning om hur komforten är då man kör över ett lågt 
hinder. En bidragande orsak till att de inte är jämförbara kan bero på att stolen med den ena 
föraren hade extravikt placerad i facket bakom ryggstödet och på så vis fick en annorlunda 
viktfördelning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Test bana Backe upp 
 Energi 

(Wh) 
Min 

Spänning 
(V) 

Medelvärde i sluttning 
(A) 

Energi 
(Wh) 

   Batteri Batteri Vänster 
motor 

Höger 
motor 
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Patrik       
Försök 1  20,85 21,69 56,72 29,60 29,13 2,21 
Försök 2 22,82 21,58 56,77 29,78 28,86 2,17 
Försök 3 20,22 21,57 56,46 30,03 28,54 2,26 
Medel 21,30 21,61 56,65 29,80 28,84 2,21 
       
Daniel       
Försök 1  21,64 21,75 54,63 28,81 27,75 2,04 
Försök 2 21,71 21,91 54,52 28,68 27,64 2,01 
Försök 3 20,74 21,86 54,55 28,87 27,53 1,99 
Medel 21,36 21,84 54,57 28,79 27,64 2,01 
       
Differens -1,48 0,06 -2,09 -0,79 -1,38 -0,17 
(Daniel-Patrik) -1,16 0,33 -2,25 -1,10 -1,22 -0,16 
  -2,15 0,29 -1,91 -1,16 -1,01 -0,27 
Medel -1,60 0,23 -2,08 -1,02 -1,20 -0,20 
       
Varians 0,25 0,02 0,03 0,04 0,03 0,00 
Standardavvikelse 0,50 0,15 0,17 0,20 0,19 0,06 
T-värde (α=0,05) 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 
       
Konfidensintervall       
    -undre gräns -0,55 -0,21 -0,24 -0,28 -0,26 -0,09 
    -övre gräns 1,06 0,25 0,30 0,36 0,33 0,10 
Tabell 4.  Resultat från jämförande mätningar med en Permobil Entra med olika förare. 
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 Ramp ner Trottoar 10 
mm 

 Max Spänning 
(V) 

Medel i sluttning (A) Energi 
(Wh) 

Acceleration 
(m/s2) 

 Batteri Batteri Vänster 
motor 

Höger 
motor 

  Min Max 

Patrik        
Försök 1  24,92 -17,25 -11,74 -12,65 -0,31 -11,08 6,43
Försök 2 24,83 -17,23 -11,52 -12,76 -0,30 -7,55 14,56
Försök 3 24,83 -17,20 -12,06 -12,15 -0,28 -8,61 6,46
Medel 24,86 -17,23 -11,77 -12,52 -0,30 -9,08 9,15
        
Daniel        
Försök 1  24,90 -16,24 -11,68 -11,18 -0,21 -9,92 9,83
Försök 2 24,83 -16,37 -10,46 -12,65 -0,26 -9,74 11,03
Försök 3 24,82 -16,20 -11,70 -11,09 -0,23 -10,51 10,35
Medel 24,85 -16,27 -11,28 -11,64 -0,23 -10,06 10,40
        
Differens -0,02 1,01 0,06 1,47 0,10 1,16 3,40
(Daniel-Patrik) 0,00 0,86 1,06 0,11 0,04 -2,19 -3,53
  -0,01 1,00 0,36 1,06 0,05 -1,90 3,89
Medel -0,01 0,96 0,49 0,88 0,06 -0,98 1,25
        
Varians 0,00 0,01 0,26 0,49 0,00 3,45 17,22
Standardavvikelse 0,01 0,08 0,51 0,70 0,03 1,86 4,15
T-värde (α=0,05) 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77
        
Konfidensintervall        
    -undre gräns -0,02 -0,13 -0,56 -0,63 -0,05 0,47 10,58
    -övre gräns 0,02 0,14 1,08 1,60 0,05 6,42 23,86

Tabell 5. Resultat från jämförande mätningar med en Permobil Entra med olika förare. 
 
I tabellerna 6 och 7 så finns en jämförelse mellan olika rullstolar som har testats. Då man 
jämför accelerationerna vid körning över den 10 mm höga trottoaren så kan man se att de 
maximala och minimala värdena för WU’s Mambo 2 är små i förhållande till hjulens storlek 
på rullstolen. Att värdena för denna stol är så pass små beror med stor sannolikhet på att den 
har den lägsta topphastigheten av de testade stolarna. Jämför man de övriga stolarna är det 
ganska jämnt. Heartway Allure HP6 har den största accelerationen åt både hållen. Däremot så 
har Permobils Entra betydligt lägre värden. 
 
Jämför man värdena på körningen nerför rampen så ser man att Permobil Entra har de största 
negativa värden på strömmarna och även på energi. Det betyder att den laddar batterierna 
mest av de testade stolarna nerför rampen, vilket man även kan se på att dess batterispänning 
är den högsta vid detta test. Det var även den tyngsta stolen som testades.  
 
Då värdena från körning uppför rampen jämförs så ser man att WU’s Mambo 361 har det 
största medelvärdet på batteriström vilket även återspeglas av den lägsta batterispänningen.  
Den har även den högsta energiförbrukningen för att ta sig upp för rampen trots att den inte är 
den tyngsta stolen i testet. En annan sak som kan konstateras när det gäller den stolen är att 
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den vänstra motorn drar dryga 10A mer i medel än den högra, vilket skulle kunna bero på 
dåliga inställningar i styrenheten. Mellan stolarna från Heartway så skiljer värdena på energi 
ytterst lite. Det ska dock tilläggas att det bara skiljer ett kg i vikt mellan dem, där Tiara 
faktiskt är den lättare av dem.  
 
Jämför man körningen på banan så kan man även här konstatera att WU’s Mambo 361 även 
här använder mer energi än Permobil Entra.  
  

 Testbana Ramp upp 

 Energi 
(Wh) 

Min 
Spänning (V)

Medelvärde i sluttning (A) Energi 
(Wh) 

   Batteri Batteri Vänster 
motor 

Höger 
motor 

  

Permobil Entra       
Försök 1  20,85 23,54 54,99 30,17 28,45 2,16
Försök 2 22,82 23,43 55,51 29,52 29,46 2,20
Försök 3 20,22 23,44 55,64 29,66 29,26 2,17
Medel 21,30 23,47 55,38 29,78 29,06 2,18
            
Heartway Allure HP6            
Försök 1  14,26 22,31 46,78 25,22 25,32 1,85
Försök 2 14,19 22,32 46,65 25,11 25,25 1,86
Försök 3 13,54 22,17 46,51 25,13 25,06 1,88
Medel 14,00 22,27 46,65 25,15 25,21 1,86
            
Heartway Tiara P4AS            
Försök 1  19,91 22,72 41,18 22,24 12,39 1,88
Försök 2 20,29 22,74 41,30 22,49 12,38 1,92
Försök 3 19,41 22,80 40,24 20,76 12,52 1,84
Medel 19,87 22,75 40,91 21,83 12,43 1,88
            
WU'S Mambo 2            
Försök 1  14,59 22,14 27,80 14,10 17,76 1,67
Försök 2 13,99 22,11 29,51 16,12 15,91 1,64
Försök 3 13,11 22,06 29,38 15,95 15,92 1,62
Medel 13,90 22,10 28,90 15,39 16,53 1,64
            
WU'S Mambo 361            
Försök 1  22,38 20,04 62,46 37,99 27,73 2,26
Försök 2 21,46 19,96 62,87 37,14 27,63 2,23
Försök 3 21,57 19,97 61,90 37,99 27,47 2,23
Medel 21,80 19,99 62,41 37,71 27,61 2,24

Tabell 6.  Mätvärden från jämförande mätningar mellan olika rullstolar. 
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 Ramp ner Trottoar 10 mm

 Max 
Spänning (V)

Medel i sluttning (A) Energi 
(Wh) 

Acceleration 
(m/s2) 

 Batteri Batteri Vänster 
motor 

Höger 
motor 

  Min Max 

Permobil Entra        
Försök 1  26,19 -16,73 -12,13 -12,68 -0,31 -8,17 6,64
Försök 2 26,13 -16,36 -11,66 -12,86 -0,31 -9,52 8,38
Försök 3 26,11 -16,34 -11,35 -13,13 -0,29 -8,66 8,57
Medel 26,14 -16,55 -11,90 -12,77 -0,30 -8,78 7,86
              
Heartway Allure HP6              
Försök 1  25,61 -7,48 -3,06 -4,99 -0,09 -18,98 17,34
Försök 2 25,89 -7,99 -3,05 -5,80 -0,09 -18,32 17,67
Försök 3 25,70 -7,12 -2,78 -5,14 -0,05 -15,31 15,63
Medel 25,73 -7,53 -2,96 -5,31 -0,08 -17,54 16,88
              
Heartway Tiara P4AS              
Försök 1  25,54 -6,63 -4,39 -2,43 -0,10 -11,50 11,85
Försök 2 25,47 -7,39 -5,16 -2,48 -0,11 -12,83 12,97
Försök 3 25,45 -7,60 -5,32 -2,49 -0,14 -13,33 13,01
Medel 25,49 -7,21 -4,96 -2,47 -0,12 -12,55 12,61
              
WU'S Mambo 2              
Försök 1  25,17 -5,74 -2,59 -3,60 -0,08 -6,57 13,92
Försök 2 25,20 -5,85 -2,86 -3,54 -0,09 -7,21 12,29
Försök 3 25,27 -5,84 -2,85 -3,53 -0,08 -6,79 11,85
Medel 25,21 -5,81 -2,77 -3,56 -0,08 -6,86 12,69
              
WU'S Mambo 361              
Försök 1  24,95 -8,37 -6,89 -2,90 -0,07 -11,25 12,42
Försök 2 24,98 -8,81 -7,29 -2,80 -0,08 -13,31 13,94
Försök 3 24,80 -9,00 -6,61 -3,12 -0,05 -16,19 14,37
Medel 24,91 -8,73 -6,93 -2,94 -0,07 -13,58 13,58

Tabell 7.  Mätvärden från jämförande mätningar mellan olika rullstolar. 
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6 Diskussion och slutsats 

6.1 Precision på mätutrustningen 
Precisionen på utrustningen beror till stor del på den utrustning vi använt att kalibrera mot. 
Med tillgång till mer precis kalibreringsmetod för exempelvis strömförbrukning och 
temperatur skulle antagligen precisionen kunnat förbättras avsevärt eftersom det känns som 
att det inte är hårdvaran som är begränsningen i dagsläget utan att det är formlerna som är 
inlagda i dataloggningsprogrammet som är den osäkra faktorn i systemet. Efter granskning av 
mätresultaten har vi kommit fram till att motorspänningsmätningarna visar helt fel och 
behöver en ordentlig kalibrering. Uppskattningsvis visar dom upp mot 40% fel. Detta fel 
verkar dock vara linjärt så det som verkar vara fel är förstärkningskonstanten vilket är lätt 
åtgärdat om man bara har en signalkälla för fyrkantvåg med variabel pulsbredd. Detta hade vi 
tyvärr inte tillgång till innan mätningarna därav den dåliga precisionen i dessa enheter.  

6.2 Vidareutveckling 
När utrustningen var färdig hade vi en diskussion med Testavdelningen på Permobil om vad 
man kunde ha för användning av utrustningen och vad som eventuellt borde vidareutvecklas. 
Vi kom fram till att en sak som kunde utvecklas var en liknande utrustning som sitter fast 
installerad i testlokalen och att alla givare sitter i separata enheter med kablar som ansluts till 
huvudenheten, så att utrustningen inte behöver utsättas för de påfrestningar som stolen utsätts 
för i de utnötningstester som görs. Och dessutom att givarna blir så små att de påverkar 
stolens utförande i minsta möjliga mån; exempelvis bör alla skyddskåpor och liknande kunna 
sitta på under tester. 
 
En källa för felaktiga mätvärden som vi upptäckt är att strömtängerna har ett problem med att 
skalan förändras eftersom batteriet i dessa blir sämre så man måste ofta göra en 
nollkalibrering på dessa. En förbättring här hade kunnat vara att byta ut dessa mot 
shuntresistorer. 
 
Man hade även kunnat byta ut de små ytmonterade kretsarna i motorspänningsmätningarna 
mot en variant i dil-kapsel istället, för att kunna montera en ordentlig kylfläns på dessa då vi 
upptäckt att det utvecklas en del värme i dom. 
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A Användarmanual 

A.1 Hårdvara 
Systemet består av fyra lådor, 2st för mätning av motorspänning (figur 28) kallas hädanefter, 
motorspänningslådor, en för batterispänning/ström (figur 30) som hädanefter kallas 
batterilådan och en som innehåller filter, accelerometer och omvandlare för korrekt 
matningsspänning till de olika enheterna (figur 28). På denna låda sitter även DAQ’n 
monterad och den kommer hädanefter kallas huvudlådan.  

röm (figur 30) som hädanefter kallas 
batterilådan och en som innehåller filter, accelerometer och omvandlare för korrekt 
matningsspänning till de olika enheterna (figur 28). På denna låda sitter även DAQ’n 
monterad och den kommer hädanefter kallas huvudlådan.  

  

A.2 Montering A.2 Montering 
När systemet monteras ihop börjar man med att montera shunten mellan batterierna, se figur 
31. Nästa steg är att ansluta BNC-kontakterna från batterilådan till huvudlådan enligt 
numrering med hjälp av medföljande kablage. Sedan kopplas en av kablarna med 3,5mm 
teleplugg från uttaget på batterilådan till ett av de 3 motsvarande uttagen på huvudlådan. 
Nästa sak att ansluta är motorspänningslådorna. Dessa ansluts först till respektive motor med 
hjälp av motorspännings-kontakterna, sedan kopplas en BNC-kabel från uttaget på 
motorspänningslådan till motsvarande kontakt på huvudlådan och sist ska en kabel med 
3,5mm teleplugg i ändarna kopplas in på motsvarande uttag i båda boxarna. 

När systemet monteras ihop börjar man med att montera shunten mellan batterierna, se figur 
31. Nästa steg är att ansluta BNC-kontakterna från batterilådan till huvudlådan enligt 
numrering med hjälp av medföljande kablage. Sedan kopplas en av kablarna med 3,5mm 
teleplugg från uttaget på batterilådan till ett av de 3 motsvarande uttagen på huvudlådan. 
Nästa sak att ansluta är motorspänningslådorna. Dessa ansluts först till respektive motor med 
hjälp av motorspännings-kontakterna, sedan kopplas en BNC-kabel från uttaget på 
motorspänningslådan till motsvarande kontakt på huvudlådan och sist ska en kabel med 
3,5mm teleplugg i ändarna kopplas in på motsvarande uttag i båda boxarna. 

Figur 28.  Huvudlådan. 

Figur 29.  Morspänningslåda. Figur 30.  Batterilådan. 
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Det som nu återstår är att koppla in strömtänger och temperaturgivare. Det är bara att följa 
märkningen och alla ansluts till huvudlådan. Sedan är det bara att ansluta DAQ’n med en usb-
kabel till datorn och koppla in batterikontakten i huvudlådan. 

A.3 VI-Logger 
För att starta en datainsamling så startas programvaran VI-Logger (NI-DAQmx). Inne i 
programmet så klickar man på tasken Wheelchair under ”My system/VI Logger Tasks” i 
trädstrukturen till vänster i bild. Därefter så klickar man på ”Run task” för att starta tasken. 
För att starta en mätning slår man över strömbrytaren till läge ON. Då mätningen är klar så 
slås strömbrytaren över till läge OFF. Under tasken Wheelchar kommer mätningarna att radas 
upp. Varje gång man startar en ny mätning så läggs den till sist i listan. En bild från 
programmet finns i figur 32. 

 
Figur 32.  Bild av programvaran VI Logger  (NI-DAQmx). 

Figur 31.  Kopplingsschema för batterilådan. 
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Då en mätning är avslutad så högerklickar man på den och väljer att exportera insamlade data 
till en textfil på önskad plats på datorns hårddisk.  
 
 

A.4 Microsoft Excel 
För att behandla data som sparats i en textfil av VI logger används en Excelfil innehållande ett 
makro. När man öppnar denna fil kommer rutan i figur 33 fram. För att kunna använda  

Figur 33.  Bild då man öppnar Excel-dokumentet med makrot. 
 
funktionerna i programmet krävs det att man väljer aktivera makron, om man klickar på 
inaktivera makron kommer ingenting att hända, filen kommer bara att stängas igen. Efter att 
man klickat på aktivera makron kommer man till steg 2 (figur 34). Här ska man välja textfilen 

Figur 34. Dialogruta där man väljer vilken textfil som ska öppnas. 
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som VI-logger skapat. Obs det går att välja vilken textfil som helst men väljer man en textfil 
som inte skapats av VI-logger så är resultatet odefinierat. Efter att ha valt textfil klicka ok för 
att komma till sista steget (figur 35). Här kan man välja att spara färdigbehandlade data som 
en excel-fil men det är inte nödvändigt, om man vill kolla data först så kan man välja avbryt 
och då får man granska excelfilen och sedan välja själv om man vill spara den. 

Figur 35. Dialogruta för att spara den nya arbetsboken med 
mätvärden.

 
I figur 36 ser man hur filen ser ut efter att den skapats. Första bladet (raw) innehåller data som 
lästs in från textfilen. Andra bladet (final) innehåller behandlade data och de övriga bladen 
innehåller grafer över respektive mätvärde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 36. Formaterade mätvärden.  
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B Hårdvara 

B.1 Temperaturkopplingsschema 
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B.2 Temperaturkretskortslayout 
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B.3 Filterkopplingsschema 1 
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B.4 Filterkopplingsschema 2 
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B.5 Filterkopplingsschema 3 

 
 

 
43 



Appendix B 
 

B.6 Filterkretskortslayout 
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B.7 Motorspänning kopplingsschema 
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B.8 Motorspänning kretskortslayout 
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B.9 Accelerometer kopplingsschema och kretskortslayout 
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B.10 Isolationsförstärkare kopplingsschema 
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B.11 Systemöversikt 
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