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Förord  
 
Stort motor och teknikintresse ledde till att vi valde att studera och ta fram ett tänkbart 
koncept i ämnet kamlösa motorer. Detta genomfördes i kursen M0003T – Teknik Projekt 3 på 
Luleå tekniska universitet. Då konceptet var klart tog vi nästa steg genom att i vårt 
examensarbetet ta fram en fungerande prototyp där vi aktivt styr en ventil i en försöksrigg. 
Arbetet har huvudsakligen bedrivits i Arjeplog och Arvidsjaur och de experimentella försöken 
har utförts på Luleå tekniska universitet.  
 
Vi vill tacka vår examinator Magnus Karlberg med all handledning och hjälp han bidragit 
med. Vill även ge ett stort tack till Jan van Deventer för hjälp med mikroprocessorn, Jan 
Granström för utlåning av material som datainsamlingskort och även lasertrianguleringsprobe. 
 
Ali Tabatabai, Fredrik Häggström  
3 oktober, 2008 
Luleå



 



Sammanfattning 
 
För en optimal förbränning krävs jämn bränsle/luft fördelning i förbränningsrummet. Detta 
leder till att mängden växthusgaser minskar efter förbränningen, vilket är ytterst viktigt då 
miljökraven skärps alltmer. Detta problem kan bl.a. lösas genom att tillämpa helt variabla 
kamtider. För att kunna optimera motorns verkningsgrad och dess miljöutsläpp vid alla 
varvtal och laster kan man tillämpa ett system med aktiv ventilstyrning. Med det menas att 
insug och avgasventilerna kan öppnas och stängas vid vilken tidpunkt som helst, oberoende 
av vevaxelns rotation.   
 
Syftet med projektet var att ta fram ett koncept och en prototyp där man aktivt styr ventiler för 
en kamlös motor. Den traditionella ventilen användes och vikten lades på att studera styrning 
samt dämpning vid ändlägena av denna. 
 
Resultatet blev ett elektromagnetiskt system där två elektromagneter tillsammans driver en 
permanentmagnet som står i direkt förbindelse med ventilen. Permanentmagneten och därmed 
ventilen attraheras samt repelleras samtidigt av elektromagneterna vilket leder till att ventilen 
antingen öppnas eller stängs. Ett styrsystem för att driva detta har tagits fram där olika 
driftförhållanden kan genereras. Styrning och dämpning av ventilen görs genom en H-brygga 
för att möjliggöra den snabba polväxlingen som eftersöktes hos elektromagneterna. 
 
Resultatet av mätningarna var nära det uppsatta målet. Vi fann dessutom att det var fullt 
möjligt att erhålla dämpning genom polväxling. Systemet visade sig vidare vara stabilt med 
låg effektförbrukning.  
 
Det finns dock en lång rad med frågetecken gällandes detta system som endast kan besvaras 
med ytterligare praktiska experiment.  



 

 



 

 

Abstract 
 
To achieve an optimal combustion, an even air/fuel ratio in the combustion chamber is 
required. An optimal combustion leads to reduced amount of emissions due to a more 
complete combustion, which is an important matter because of the sharpened environmental 
laws. This can be attained, among other things, by applying entirely variable cam times. To 
optimize the engines efficiency and its emissions at all workloads and speeds, an active valve 
control can be applied. This means that the intake and exhaust-valves can be opened and 
closed at any time, independent of the crankshaft position.  
 
The aim for this project was to design a prototype where a valve thought for a camless engine 
can be controlled. The traditional valve was used and the importance was to study and 
develop control system and damping of this part.  
 
The work resulted in an electromagnetic system where two electromagnets together operates 
and drives a permanent magnet, which is in direct connection to the valve. The Permanent 
magnet and thus the valve is attracted and repelled at the same time by the electromagnets, 
which leads to the valve being either opened or closed. To accomplish this, a control unit was 
prepared to generate different operating conditions. The movement and damping of the valve 
is enabled trough an H-bridge, which is an electronic circuit that allows the change in current 
direction, to make it possible to achieve the quick polarity switch that is desired for the 
electromagnets. 
 
The results of the measurements were close to the target set. Apart from the desired 
frequency, we could find that damping trough polarity change was possible and also that a 
stabile system could be achieved with reasonable power consumption.  
 
There are a number of question marks regarding this system, and we believe that they can 
only be answered by further practical experiments.  



 

 



 

 

Innehållsförteckning 
 

1 Inledning ........................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .................................................................................................................... 1 
1.2 Syfte ........................................................................................................................... 1 
1.3 Avgränsning ............................................................................................................... 1 

2 Teori .................................................................................................................................. 2 

2.1 Kamlös princip ........................................................................................................... 2 
2.2 Ventilen ...................................................................................................................... 2 
2.3 Permanentmagneten ................................................................................................... 2 
2.4 Elektromagneten ......................................................................................................... 2 
2.5 Dämpning ................................................................................................................... 2 
2.6 Smörjning ................................................................................................................... 3 
2.7 H-brygga ..................................................................................................................... 3 
2.8 Motorstyrning ............................................................................................................. 3 
2.9 Tänkbart koncept ........................................................................................................ 3 
2.10 Grundkonceptet .......................................................................................................... 4 

3 Metod ................................................................................................................................ 5 

4 Prototyp 1.0 ....................................................................................................................... 6 

4.1 Resultat Prototyp 1.0 .................................................................................................. 7 
4.2 Deldiskussion ............................................................................................................. 7 

5 Prototyp 2.0 ....................................................................................................................... 8 

6 Resultat ............................................................................................................................. 9 

7 Diskussion ....................................................................................................................... 11 

8 Förslag på fortsatt arbete ................................................................................................. 12 
9 Referenser ....................................................................................................................... 13 

10 Bilaga 1 – 1000rpm, 180grader duration ........................................................................ 14 
11 Bilaga 2 – Styrsystem missar .......................................................................................... 15 
12 Bilaga 3 – Felinställd polväxling .................................................................................... 16 
13 Bilaga 4 – H-brygga ........................................................................................................ 17 
14 Bilaga 5 - För- och nackdelar ......................................................................................... 18 

   
  
 



 

1 
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Förbränningsmotorer har ventiler som styr flödet in och ut från förbränningsrummet. 
Ventilerna styrs med hjälp av en eller fler kamaxlar. Dessa är försedda med nockar som direkt 
eller via stötstänger öppnar och stänger ventilerna. De drivs av vevaxeln via en 
kamrem/kamkedja. Begrepp som överlapp, duration och lyft har stor inverkan på motorns 
karaktär och bestäms av kamaxelns design. Normalt går det inte att ändra på dessa parametrar 
under drift. vilket leder till att motorns förmåga att pumpa luft, även kallat ”volume efficency 
(VE)” varierar kraftigt beroende på dess varvtal. Högt lyft, lång duration och mycket överlapp 
gynnar VE vid höga varvtal medan motsatsen gynnar låga varvtal [1]. 
 
Motorer med kamaxlar har varierande fyllnadsgrad vid olika varvtal vilket resulterar i dålig 
verkningsgrad genom hela varvtalsregistret. För att göra motorn mer dynamisk har olika 
biltillverkare försökt lösa problemet genom att växla mellan olika lober på kamaxeln, eller 
vinkla om den beroende på varvtal. Olika exempel på detta är Hondas VTEC [2], BMWs 
Vanos [3] och Toyotas VVTi [4]. Dessa system har klara fördelar men ger inte samma 
möjligheter som aktiv ventilstyrning. 
 
Möjligheten att aktivt kunna styra ventilerna leder till en lång rad fördelar (se bilaga 5) som 
bland annat lägre bränsleförbrukning, mer effekt och minskat utsläpp [6][7]. Eftersom dessa 
faktorer är viktiga för dagens biltillverkare är detta projekt väsentligt. Det är med ett sådant 
system även möjligt att sänka bränsleförbrukning genom att stänga ner cylindrar helt när 
effekten inte behövs. Idag får man kompromissa vad gäller effektuttag ur en motor samtidigt 
som man står mot allt hårdare lagkrav och ökade bränslekostnader.   
 
Flertalet av bil- och komponenttillverkare har de senaste åren bedrivit forskning på 
möjligheten till kamlösa motorer. Prototyper har tagits fram främst i laborationsmiljö och 
testats med goda resultat. Vissa av dessa prototyper har dessutom testats i enstaka fordon. Det 
finns hydrauliska, elektrohydrauliska, pneumatiska och elektroniska (solenoider) system. Det 
finns fortfarande problem såsom missljud, ojämna lyft samt begränsat varvtalsregister med 
befintliga system. Vissa av systemen är inte heller helt tillförlitliga och priserna är höga. 
Dessutom kräver vissa lösningar många komponenter och är inte självstyrande.[8][9][10] 

1.2 Syfte  
Syftet med detta arbete är att utifrån tidigare arbete ta fram en prototyp som möjliggör aktiv 
ventilstyrning där drivningen av ventilen är självgående och styrs av elektromagneter. Målet 
är att ta fram en prototyp av en kamlös motor där en ventil i en testrigg ska klara av en 
hastighet på 50Hz och 8mm lyft. Den ska även kunna dämpa ventilens hastighet för att 
åstadkomma minskat missljud samt slitage.    

1.3 Avgränsning 
Eftersom den traditionella ventilen klarar den påfrestande miljön i en motor kommer projektet 
begränsas till att använda en sådan ventil. Endast en ventil kommer att studeras och detta utan 
hänsyn till parametrar som cylindertryck, turbulens och temperatur, vevaxelns position etc. 
 
Styrning samt dämpning av ventilen är huvudsakligen det som kommer att studeras vid detta 
arbete. 
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2 Teori 

2.1 Kamlös princip 
En motor som inte har någon statisk förbindelse mellan vevaxelns position och ventilens lyft 
har en rad fördelar. Kontroll över ventilens öppningstid möjliggör reglering av mängden luft 
som ska fyllas i cylindern, vilket medför att gasspjäll blir onödiga på tändstift-motorer [6]. 
Utan kamaxel elimineras all friktion och arbete som den ger upphov till. Ett kamlöst system 
gör det bl.a. möjligt att stänga av cylindrar helt och minska bränsleförbrukningen på låga 
laster. Motorn kan vidare köras som en två-taktare [6] och därmed blir det även möjligt att 
optimera durationen vid alla laster och varvtal.  

2.2 Ventilen 
Ventilen har tre huvudsyften, den måste kunna öppna, stänga och hålla tätt. Ventilen måste 
även klara miljön i förbränningsrummet där temperaturen är nära 3000 C [1].  
För att kunna uppnå dynamisk ventilstyrning vid höga varvtal krävs en ventil som på ett 
kontrollerat sätt kan öppna och stänga. Ventilen stängs normalt av en fjäder när ingen kraft är 
applicerad. Om den drivande enheten i ett kamlöst system även kan dra upp ventilen kan 
fjädern elimineras. Fjädern kan även användas i förebyggande syfte när det gäller haverier. 
Skulle den drivande enheten fela kan man genom att ha en fjäder undvika ventil-kolv kontakt 
och därmed förhindra skador.  

2.3 Permanentmagneten 
Permanentmagnetens storlek och typ måste anpassas med avseende på vikt och styrka. En stor 
magnet ökar massan på de rörliga delarna och medför att en högre kraft krävs för att driva 
ventilen upp och ner. En liten magnet med liten massa kräver inte lika hög kraft men denna 
har sämre egenskaper att attrahera och repellera vilket gör att krafterna blir svårare att 
anbringa. En kostnadseffektiv permanentmagnet med avseende på styrka och vikt är 
Neodyniummagneter av N50 kvalité. Dessa magneter avmagnetiseras över 90°C och är där av 
inte lämpliga i en motor. Samarium-Kobolt magneter har samma styrka/vikt förhållande som 
N50 magneter och är ett alternativ på permanentmagneter i en motor på grund av att dessa 
klarar temperaturer upp till 250 °C men är dyrare [11]. Permanentmagneten möjliggör även 
att kunna dämpa hastigheten med de repellerande krafter som bildas när två lika poler närmar 
sig varandra. 

2.4 Elektromagneten 
Elektromagnetens styrka beror på många faktorer som antalet varv, strömstyrkan och val av 
material som kärna etc. En elektromagnet med järnkärna har högre styrka än en elektromagnet 
med aluminiumkärna [5]. För att undvika kylning av spolarna, och därmed hålla nere 
värmeutvecklingen i elektromagneterna måste strömmen som går genom spolen hållas låg. 
Ökat antal varv leder till högre impedans vilket skapar en tröghet i systemet.  Elektromagneter 
kan skifta syd- och nordpol genom polväxling, vilket innebär att man låter strömmen gå åt 
motsatt håll. 

2.5 Dämpning 
Dämpning är ett problem i befintliga koncept. Dämpning är viktig för att undvika skador på 
komponenterna. Dämpningen är även betydande för eliminera missljud som uppkommer när 
ventilen har för hög hastighet vid dess ändlägen. 
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För att minska slitage, missljud och risken att permanentmagneterna ska gå sönder måste 
ventilen ha låg hastighet innan den tar i ändlägena. Detta löses idag på kamaxelmotorer där de 
har accelerations samt deaccelerationsramper på kamnockarna.  
Samma acceleration och retardation kan även uppnås genom att använda de repellerande och 
attraherande krafterna mellan permanentmagnet och elektromagnet. Då ventilen är mot ena 
ändläget kan man polväxla under en kort tid för att dämpa dess hastighet för att sedan växla 
tillbaka igen.  

2.6 Smörjning 
Ventilskaftet är i ständig kontakt med ventilstyrningen och kräver därmed smörjning. I dagens 
motorer smörjs kamaxeln och oljan slungas runt under ventilkåpan och bildar en hinna på alla 
rörliga delar.  

2.7 H-brygga  
För att kunna ändra riktning på strömmen som går genom spolen används en H-brygga. 
Riktningen genom magnetspolen (’M’) byter riktning genom att öppna och stänga olika 
brytare enligt figur 1.  
 

 

Figur 1. H-brygga som ändrar riktning på strömmen genom ’M’. 

2.8 Motorstyrning 
Fyrtakts-motorer behöver en sekundärsensor som registrerar om motorn är på sitt första eller 
andra varv. Om inte motorns styrsystem vet vilket varv motorn är på så kan den tända och 
spruta in bränsle 360 grader fel.  Denna sensor sitter i anslutning till kamaxeln/kamaxlarna 
eftersom de kan användas för att hålla reda på vilken takt varje cylinder befinner sig i vid ett 
givet tillfälle [7]. Men med en motor utan kamaxlar finns det ingen anledning att hålla reda på 
vilket varv motorn befinner sig i.  

2.9 Tänkbart koncept 
Ventilen öppnas och stängs genom polväxling av elektromagneterna där principen av att lika 
poler repellerar och olika poler attraherar gäller. En permanentmagnet har en sydpol och en 
nordpol som inte kan skiftas. Elektromagneter kan som tidigare nämnt skifta syd- och nordpol 
genom polväxling som innebär att man låter strömmen gå åt motsatt håll (se Figur 2).  

Figur 2. Krafterna som elektromagneterna påverkar permanentmagneten. 
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Permanentmagneten är i direkt förbindelse med 
ventilen och på vardera sida om denna finns en 
elektromagnet. Ventilens rörelse skapas genom att 
permanentmagnetens magnetfält påverkas av 
krafter som bildas från elektromagneternas 
magnetfält (se Figur 2). 
 
När permanentmagneten är i sitt nedre läge och 
därmed i förbindelse med den undre 
elektromagneten, är ventilen öppen. För att stänga 
ventilen, dvs. få permanentmagneten att förflytta 
sig uppåt och hamna i förbindelse med den övre 
elektromagneten, växlar man polerna på 
elektromagneterna. Då repellerar den undre 
elektromagneten permanentmagneten (Gul i Figur 
3) medan den övre elektromagneten attraherar denna. Detta medför att permanentmagneten 
trycks bort från den undre elektromagneten samtidigt som den dras upp av den övre 
 Figur 3. Ventilens rörelse.  
Elektromagneten, ventilen stängs (se Figur 3). 
 
För att återigen öppna ventilen sker samma process som ovan beskrivits, dvs. genom att 
polväxla.  
 
För att deaccellerar ventilen kan man med detta system polväxla under en väldigt kort tid då 
ventilen är i mitten eller precis passerat mitten av ändlägena.  
 

2.10 Grundkonceptet 
Grundkonceptet till detta togs fram vid tidigare arbete (se Figur 
4). Principen är densamma, men istället för att styra varje 
ventil individuellt med två elektromagneter och en 
permanentmagnet styrdes ventilerna parvis. Denna 
konstruktion skulle möjliggöra styrning av två ventiler med två 
permanentmagneter och två elektromagneter (se Figur 5).  
 

  

Figur 4. Grundkoncept där  

ventilerna styrs parvis  Figur 5. 

Permanentmagneter mellan två 

elektromagneter. Parvis styrning.  
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3 Metod  
 
Magnetfältet i spolarna kan endast ändra rikting om strömmen ändrar riktning. För att göra 
detta byggdes en dubbel H-brygga bestående av bipolära transistorer. Bryggan fick sin 
matarspänning från ett 12 volt bilbatteri och styrdes med en logisk 0-5 volt signal.  
 
Signalerna som ska styra H-bryggan genererades först genom Labview vilket gav en 
upplösning på endast 1 ms. För att styra H-bryggan mer exakt programmerades ett nytt 
styrsystem till en AVR 169 mikroprocessor [12] vilket klarade en upplösning på 0.01 ms. 
Detta gav den kontroll som krävdes för att möjliggöra polväxling vid 50Hz. 
 
Ventilens position mättes med Labview via en lasertrianguleringsprobe riktad mot ventilens 
undersida. Data samlades från styrsystemets utsignal och ventilens position samtidigt. Med 
denna metod var det möjligt att noggrant studera hur polväxlingen borde justeras för att 
dämpa hastigheten på ventilen, innan den nådde sitt ändläge. Tiderna för polväxlingen 
justerades med en PC via terminalprogrammet Hyperterminal. Figur 6 visar en enkel 
principskiss på hur systemet styrdes.  
 

 
Figur 6. Principskiss över utrustningen vid mätning.  

 
Styrsystemet simulerade en fyr-taktsmotor med justerbart varvtal och duration. Tiden för när 
ventilen ska starta och sluta deaccelerera justeras för att sänka hastigheten så mycket som 
möjligt innan den når ändläget. Alla dessa parametrar är justerbara från terminaldatorn. 
Mikroprocessorn simulerar den angivna datan och styrsystemet skickar sedan styrsignalerna 
vidare till H-bryggan som förstärker signalen till prototypen. 
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4 Prototyp 1.0 
 
Prototyp 1.0 (se Figur 7) består av ett justerbart stativ och två elektromagneter på vardera sida 
av en permanentmagnet. Permanentmagneten är fastlimmad på en aluminiumplatta vilket 
ventilen är gängad i.  
 

 
 

Figur 7. Cad modell av Prototyp 1.0 
 
 
För att inte magnetfälten ska störa ut varandra hålls de 
på plats av klamrar tillverkade i ett icke magnetiskt 
ledande material, aluminium (Lila i Figur 8). Dessa 
klamrar spändes över spolarna (Röd i Figur 8) för att 
hålla spolarna på plats. Det möjliggjorde ett enkelt 
utbyte av spolarna om annan storlek på dessa skulle 
testas samtidigt som ventillyftet kunde ändras. 
Spolarna tillverkades i järn och lindades med 250 varv 
koppartråd med en diameter av 0.6mm. 
 
Permanentmagneten (Gul i Figur 8) bestod av 
Neodynium av N50 kvalité som är skört [11]. För att 
skydda den från nötning och direkt kontakt vid 
ändlägena limmades aluminiumplattor fast under och 
ovantill.  
 
Genom att fästa icke magnetiskt material mellan 
permanent och elektromagneten kunde avståndet 
mellan dessa justeras. 

    Figur 8. Tvärsnitt på Prototyp 1.0 
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4.1 Resultat Prototyp 1.0 
 
Med den första prototypen uppnåddes en frekvens på 16 Hz med 8mm ventillyft. Detta var 
helt utan dämpning vid ändlägena och styrning via LabView. Datorn som styrningen var 
kopplad till klarade inte av att arbeta nog snabbt. Mätdatan ansågs irrelevant då 
samplingstiden ej överstämde realtid samt att den inte kunde mäta snabbare än 200Hz 
 
Det visade sig att ventilen inte var lika snabb att öppna som att stänga. Detta berodde dels på 
det olika antalet lindningar i elektromagneterna, gravitation samt att distanserna ej var lika 
tjocka på vardera sida om elektromagneten. Ventilen drog även snett eftersom den inte var rak 
samt att riggen inte var helt centrerad. 
 
Systemet krävde över 200 Watt för att driva ventilen. Genom att sätta olika distanser mellan 
permanent och elektromagneterna visades att permanentmagnetens effekt på järnkärnan 
minskade, detta resulterade i att mindre effekt krävdes för att förflytta ventilen. 
 
Dämpning testades vid en lägre frekvens mot ena ändläget. Det visade sig vara möjligt att 
åstadkomma dämpning vilket innebär lägre hastighet vid dess ändlägen, detta validerades 
genom minskat missljud.  
 
Aluminiumplattan kördes till brott vilket berodde på feltoleranser vid tillverkningen. Det 
gjorde att ventilen inte rörde sig i en rak linje och gjorde så permanentmagneten anlades snett 
mot anliggningsytorna. Det påverkade plattan så att limmet började släppa för att slutligen gå 
av. 

4.2 Deldiskussion 
Vid de första testerna insåg vi att elektromagneten inte kunde ändra magnetfältet genom hela 
järnspolen. Permanentmagneten attraherades mer av järnkärnan än vad elektromagneten 
kunde repellera, Det medförde att ventilen inte började röra sig förrän elektromagneten var 
fullt laddad och övervann permanentmagnetens påverkan på järnkärnan. Detta gjorde det svårt 
att polväxla eftersom laddningstiden på spolarna översteg tiden det tog för ventilen att färdas 
mellan ändlägena. Genom att placera distanser mellan järnkärnorna och permanentmagneten 
minskades permanentmagnetens påverkan på järnkärnorna och ventilen kunde styras med 
större precision.  
 
Ett sätt att styra ventilen med högre hastighet och precision är att testa en prototyp som saknar 
järnkärna. Det kunde möjliggöra ett system med mindre tröghet och underlätta retardationen 
av ventilen. En prototyp utan järnkärna medför dock att elektromagneterna får en högre 
arbetscykel i och med att de måste vara påslagna vid ändlägena samt att elektromagnetens 
effekt kommer att avta.  
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5 Prototyp 2.0 
 
Prototypen (se Figur 9) består av ett justerbart stativ och två elektromagneter på vardera sida 
av en permanentmagnet. Permanentmagneten har ett hål där ventilens gängade skaft går 
genom och hålls fast av två muttrar på vardera sida. Spolarna är justerade så att ventilen 
endast kan röra sig 8mm upp och ner samt att den tar i ventilsätet när den är i sitt övre läge. 
 

 
Figur 9. Cad modell av Prototyp 2.0 

 
För att inte magnetfälteten ska störa ut varandra hålls de på plats av ett icke magnetiskt 
material, aluminium. Spolarna tillverkades i aluminium och lindades först med 600 varv 
koppartråd med en diameter av 0.6mm och vid senare tester 250varv med 1.0mm diameter. 
 
Permanentmagneten bestod av Neodynium N35HS [11] kvalité som gör den tålig mot 
temperaturer  uppemot 140°C. Den har en svagare styrka än den tidigare testade N50 kvalitén. 
Denna kvalité valdes p.g.a. att en magnet av N50 kvalite med önskade mått inte kunde 
erhållas vid tillfället för testerna. 
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6 Resultat 
 
Resultatet av den andra prototypen och detta arbete blev ett färdigt koncept med styrning och 
enhet. Målet var att uppnå en frekvens på 50Hz med 8mm lyft på ventilen. Denna prototyp 
nådde en frekvens på 42Hz med önskat ventillyft (se Figur 10).  Vid 42Hz förbrukade denna 
prototyp endast 53 watt. 
 

 
Figur 10. 42Hz med 8mm ventillyft 

 
Polväxlingen för dämpningen visade sig effektiv. Man kunde tydligt se hur ventilen utan 
polväxling slog i ventilsätet/magneten med hög hastighet, vilket bidrog till högt missljud och 
att ventilen även studsade tillbaka vid ändlägena (se Figur 11). Figur 11 visar ena ändläget 
med polväxling medan det andra ändläget är utan polväxling.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 11. Dämpning vid öppning, utan dämpning vid stängning 
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Genom att polväxla kunde man dämpa ventilens hastighet och därmed minska missljudet. 
Dämpningen bidrog även till ett stabilt system där ventilen inte studsar vid ändlägena. (se 
Figur 12). 
 

 
Figur 12. Stabilt lyft med dämpning vid ändlägena 

 
Genom att smörja ventilen för att minska slitage mot ventilstyrningen minskade missljudet 
vid ändlägena ytterligare. Detta beror på att permanentmagneten samt elektromagnetens ytor 
täcktes av ett lager olja som gav en dämpande effekt vid kontakt. Dämpförmågan var högre än 
väntat men bidrog även till att elektromagneten och permanentmagneten hakade tag i 
varandra vilket medförde att systemet blev trögare.  Då prototypen och därmed oljan steg i 
temperatur minskade detta fenomen.  
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7 Diskussion 
 
Prototyp 2.0 nådde en frekvens på 42Hz med önskat ventillyft. Felkällor som 
tillverkningstoleranser gav upphov till friktion, termiska effekter som ändrade koppartrådens 
resistans och därmed elektromagneternas kraft. Även styrsystemet samt H-bryggan bedöms 
vara faktorer som medförde att systemet ej nådde det uppsatta målet på 50Hz.  
 
Styrsystemet som programmerades klarade av att styra systemet efter önskat varvtal. 
Programkoden för styrningen var ej optimal och var orsaken till de missar som systemet 
visade (se bilaga 2). Bland annat var varvtalet missvisande eftersom klockfrekvensen hos 
enheten (AVR Butterfly) var ej överensstämmande. Programkoden skulle kunnat ha gjorts på 
ett annat sätt för att bidra till ett snabbare och därmed ett mer effektivt system 
 
H-bryggan är ett stort frågetecken. Samma brygga användes för första och andra prototypen. 
Vid ett tillfälle felkopplades H-bryggan vilket ledde till att ett antal komponenter brändes. De 
delar som hade tagit skada byttes men något kan ha missats. H-bryggans temperatur var 
märkvärt högre vid användning tillsammans med prototyp 2. Detta var en faktor till varför 
inte längre provcykler kunde köras p.g.a. värmen. Värmeutvecklingen skulle kunna minskas 
genom att montera kylflänsar på kretskortet. Man skulle även kunna mäta hur stor 
effektförlusten var genom H-bryggan. En önskvärd mätning vore att testa spolarnas hastighet 
direkt mot batteriet med och utan H-bryggan inkopplad. 
 
Värmen i elektromagneterna var däremot lägre än väntat. Eftersom testerna inte kunde pågå 
kontinuerligt kan det inte uteslutas att kylning är nödvändigt. En ökad temperatur hos 
elektromagneterna medförde en stabilare gång.  
 
Komponenter som ventil och muttrar i prototypen som var av magnetiskt material skulle 
kunna bytas och därmed bidra till ett effektivare system. Att använda elektromagneter utan 
järnkärna innebar att mindre effekt krävdes för att förflytta ventilen, ökad hastighet men i 
gengäld ökas arbetscykeln då den behöver arbeta för att hålla ventilen vid ändlägen. Genom 
att använda en järnkärna ökar elektromagnetens magnetfält och därpå styrka. Därför skulle det  
vara möjligt att endast ha en liten järnkärna i spolarna för att stärka magnetfältet men även 
hålla upp ventilen vid ändlägena. Arbetscykeln skulle då minska utan att öka 
effektförbrukningen nämnvärt. 
 
Krafterna som magneterna klarar att uträtta på ventilen är för låga för att kunna öppna 
avgasventilen när cylindertrycket är 4-8 bar. Därför kan detta system enbart användas som en 
hybrid med en kamaxel som öppnar och stänger avgasventilerna medan insugsventilerna styrs 
av magneter. Ett sådant system har fortfarande många fördelar jämfört med ett som enbart 
styrs av kamaxlar.  
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8 Förslag på fortsatt arbete 
 
Det finns många tester vi skulle vilja genomföra på detta system för att kunna dra slutsatser 
om det verkligen är ett möjligt kamlöst motor koncept. Förslag på fortsatt arbete kan bland 
annat vara att undersöka parametrar som, värmeutvecklingen i elektromagneterna för att ta 
ställning till om kylning av dessa behövs eller inte, men även studera avmagnetiseringen hos 
permanentmagneten vid ökad temperatur. Mäta ljudnivån som uppkommer vid ändlägena och 
genom att effektivisera dämpning kunna minska detta. Studera ventillyftet med exempelvis 
höghastighetskamera men även dimensionera hela systemet för att optimera för olika 
arbetsområden och applikationer. Testa alternativa spänningar exempelvis 24 och 42 Volt. 
 
Under förutsättning att systemet är möjligt att applicera i en motor skulle steget därefter vara 
tillämpning av detta på en encylindrig motor. Där kan man början med styrning av 
insugsventilerna medan man kör med en kamaxel på avgasventilerna. Skulle det vara möjligt 
att uppnå ett högt öppningstryck vore det optimala att använda dessa på såväl insugs som 
avgasventiler. Genom att slutligen köra den fullt ut i den miljö som är tänkt kan man få fram 
omgivningens påverkan av systemet, exempelvis värme, turbulens etc.   



 

13 
 

9 Referenser 
 

[1] Taylor Charles Fayette ”Internal Combustion Engine in Theory and Practice : Vol. 2 
- 2nd Edition, Revised: Combustion, Fuels, Materials, Design (Paperback)”, 1985, 
ISBN: 0262700271. 

 
[2] Honda Worldwide site, Internet:  

http://world.honda.com/automobile-technology/VTEC/  , 2008-01-01 
 

[3] BMW Technology Guide, Internet: 
http://www.bmw.com/com/en/insights/technology/technology_guide/articles/vanos_d
ouble_vanos.html  , 2008-01-01 

 
[4] Toyota Motor Corporation, Internet: 

http://www.toyota.com.au/fuelefficiency.html  , 2008-01-01 
 

[5] Hultqvist Klas “Elektricitet och Magnetism från början”, 2004, ISBN: 91-44-03396-
6 

 
[6] Royo Rafael, Corberán José Migue and Azara Luis, “Optimization of a Camless 

Engine Distribution By Means of The Modelling. Study of The Influence of The 
External Operation Parameters on The Performance of The Engine” , 2001, SAE 
2001-01-3370  

 
[7] Trask Nate R,  Hammoud Mazen, Haghgooie Mohammad, Thomas W. Megli and 

Wen Dai, “Optimization Techniques and Results for the Operating Modes of a 
Camless Engine”, 2003 , SAE 2003-01-0033 

 
[8] Zheng (David) Lou, ”Camless Variable Valve Actuation Designs with Two-Spring 

Pendulum and Electrohydraulic Latching”, 2007, SAE 2007-01-1295 
 

[9] Brader John Steven, “Development of a Piezoelectric Controlled Hydraulic Actuator 
for a Camless Engine”, 2001 

 
[10] Monlund Daniel, Esberg Petrus, LTU, ”Optimering av elektromagnetiskt styrd 

motorventil”, 2006-05-18 
 

[11] Peter Campbell, “Permanent Magnet Materials and their Application”, 1999, ISBN: 
0 521 56688 6 

 
[12] Smileymicros Internet: http://www.smileymicros.com/ , 2008-12-15 

 
 



 

14 
 

10 Bilaga 1 – 1000rpm, 180grader duration 
 

 
Figur 13. 1000rpm med 180grader duration och dämpning. 
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11 Bilaga 2 – Styrsystem missar 
 

 
Figur 14. Styrsystemets missar som bidrar till felaktigt styrning 
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12 Bilaga 3 – Felinställd polväxling 
 

 
Figur 15. Polväxlar för tidigt. Det leder till att ventilen hinner stanna upp innan ändläget för 

att sen fortsätta accelerera mot ändläget. 
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13 Bilaga 4 – H-brygga 

 
Figur 16. H-bryggans komponenter och kopplingsdiagram. 

Källa: http://www.armory.com/~rstevew/Public/Motors/H-Bridges/Blanchard/figure-1.htm 
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14 Bilaga 5 - För- och nackdelar 
 
Fördelar [6] 
Förbättrad bränsle ekonomi 
Förbättrad VE vid alla varvtal 
Växlingsbart mellan 2-takt och 4-takt 
Högre verkningsgrad 
Mer effekt 
 
Behöver ej; 
Kamkedja/rem 
Kamdrev 
Kamaxlar 
Gasspjäll 
 
Nackdelar 
Kostnad 
Utrymmesmässigt 
Vibrationer 
Pålitlighet 
Missljud-dämpning 
Metallspån som fastnar 
 




