
2009:008 HIP

E X A M E N S A R B E T E

Navmotor som generator
Undersökning av navmotorns verkningsgrad

då den används som generator

 Henning Bäcknert
 Peter Rydén

Luleå tekniska universitet

Högskoleingenjörsprogrammet
 Bilsystemteknik 

Institutionen för Systemteknik
Avdelningen för EISLAB

2009:008 HIP - ISSN: 1404-5494 - ISRN: LTU-HIP-EX--09/008--SE



Examensarbete

Navmotor som generator
Undersökning av navmotorns verkningsgrad då den används som generator

Henning Bäcknert
Peter Rydén

2009-04-27

Institutionen för systemteknik
Luleå Tekniska Universitet



Förord
Detta examensarbete har utförts på Luleå Tekniska Universitet (LTU), under tiden 5 maj 2008 till
18 augusti 2008, med uppdrag från Electro-Mobile AG (EMAG) i Knivsta, inom
högskoleingejörsutbildningen Bilsystemteknik. Försöken har utförts på Lärcentrat i Arjeplog och
rapportskrivning har skett delat i Bjuråker respektive Växjö.

Vi vill tacka Åke Gustafsson på EMAG för att vi fick uppdraget på så kort varsel. Även vår
examinator på LTU Kalevi Hyyppä skall ha tack för handledning samt hjälp med
experimentuppställning och analys. Till sist vill vi rikta ett stort tack till Johan Carlsson,
institutionen Systemteknik på LTU, för snabb hjälp med att få MATLAB att fungera med
datainsamlingsutrustningen, samt hjälp med viss programmering i MATLAB.

Bjuråker samt Växjö 2008-08-09

Henning Bäcknert
Peter Rydén
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Sammanfattning

Det finns ett ökande intresse för mindre generatorer hos såväl ägare till fritidshus som segelbåtar.
Ofta handlar det endast om att kunna driva en dator, navigationsutrustning, ett larm och någon
mindre belysning. Målet för detta examensarbete är att mäta verkningsgraden hos en navmotor,
avsedd för cyklar, då den används som generator.

En ställning byggdes där två navmotorer monterades. Överförningen av mekanisk energi skedde
med en rem. Navmotorn som användes som generator var tvungen att ha sin hjulaxel  roterande fritt
för att man skall kunna mäta momentet på navgenertorn. Detta löstes genom att lagra hjulaxel i
ställningen. Momentmätare monterades fast i ställningen och på navgeneratorn, som mothåll.

Kalibrering av momentmätaren skedde genom att en känd momentarm monterades på
navgeneratorns axel, på vilken sedan kända vikter hängdes. Detta skapade ett känt moment. Olika
vikter hängdes på och mätning av utspänningen från momentmätaren relaterades, för varje vikt, till
det kända momentet.

Momentet skulle mätas vid stationärt tillstånd, utan att andra variabler, såsom temperatur, störde
mätningen. Detta löstes genom att momentmätningen gjordes med en Wheatstone-brygga med två
trådtöjningsgivare som var monterade på ett plattjärn. Trådtöjningsgivarna reagerade som ställbara
motstånd när plattjärnet böjdes av navgeneratorns moment. Detta gav en potentialskillnad i
Wheatstone-bryggan och därifrån kunde ett moment räknas ut.

Mätningarna gjordes med hjälp av en dator och med programmet MATLAB och en NiDAQ-box
kopplad till datorn. NiDAQ-boxen samlade in mätningar av moment och varvtal, den mekaniska
energin, som spänningsvärden som sedan kunde relateras till de verkliga storheterna. Den elektriska
energin ut från navgeneratorn, spänning och ström, mättes manuellt med hjälp av två multimetrar.   

Verkningsgraden är som högst mellan ca 200 varv/min och 400 varv/min, oavsett strömuttag, och
den ligger mellan 60% och 80%. Verkningsgraden som funktion av varvtalet ökar kraftigt till att
börja med för att sedan plana ut på högre varvtal, typiskt 200-400 varv/min och ett högre strömuttag
ger lägre verkningsgrad. Förhållandet mellan spänning och varvtal är tämligen linjärt, ju högre
varvtal ju högre spänning och uttagen effekt ökar linjärt med ökande varvtalet. Dessutom visar
resultatet att ju mer ström man tar ut ju högre moment krävs för att driva generatorn.
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Abstract
There is a growing interest in smaller generators from both owners of second homes to sailboats.
Often, it is just about to run a computer, navigation equipment, an alarm and/or some lighting. The
goal of this work is to measure the efficiency of a hub motor, designed for bicycles, when it is used
as a generator. 

A stand was built where two hub motors were assembled and the transfer of mechanical energy was
done by a rubber belt. The hub motor used as generator had to have its axle rotating freely in order
to measure the torque on the hub generator. This was solved by using a bearing to suspend the axle
of the hub generator in the stand. A torque meter was mounted fixed in the stand and in the hub
generator as a stop. 

Calibration of the torque meter was carried out by a lever, with known length, mounted on the axle
of the hub generator, from which known weights were hung. This created a known torque. Different
weights were hung on the lever and the voltage from the torque meter, for each weight, was
measured and related to the known torque. 

The torque was to be measured in steady state, without other variables such as temperature,
disrupting the measurement. This was solved by using two strain gauges mounted on each side of a
flat steel bar and connected to a Wheatstone-bridge. The strain gauges reacted as adjustable
resistances as the flat steel bar was bent by the torque on the hub generator. This produced a
potential difference in the Wheatstone-bridge and the torque could be calculated from that. 

The measurements were made using a computer and the program MATLAB and a NiDAQ-box
connected to the computer. The NiDAQ-box collected measurements of the torque and the
rotational speed, the mechanical energy, as voltage values which then could be related to the actual
quantities. The electrical energy from the hub generator, voltage and current, were measured
manually with the help of two multi meters. 

The efficiency is highest in the range of about 200 rpm to 400 rpm, regardless of the output current,
where it is between 60% and 80%. The efficiency as a function of rotational speed, it increases
sharply at first and then plateau at higher rotational speeds, typically 200-400 rpm and a higher
output current gives lower efficiency. The relationship between voltage and rotational speed is
fairly linear, the higher the rotational speed the higher the voltage, and also power output increases
linearly with increasing rotational speed. Furthermore, results shows that at higher power output
higher torque is needed to run the generator.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Det finns ett ökande intresse för mindre generatorer hos såväl ägare till fritidshus som segelbåtar.
Ofta handlar det endast om att kunna driva en dator, navigationsutrustning, ett larm och någon
mindre belysning. För att inte vara helt utan el under vindstilla dagar bör man ackumulera en viss
mängd energi i t.ex. ett blybatteripaket som ännu idag är det mest kostnadseffektiva alternativet
stationärt eller till sjöss.

1.2 Syfte och mål
Målet är att mäta verkningsgraden hos en navmotor, avsedd för cyklar, då den används som
generator. Alltså hur mycket av instoppad mekanisk energi som går att använda som elektrisk
energi.
 

1.3 Definitioner

Navmotorn
Betyder den drivande navmotorn.

Navgeneratorn
Den drivna navmotorn.

Spänning/Ström
Spänning ut från navgeneratorn, även kallad generatorspänningen. Samma sak gäller strömmen,
även kallad strömuttag. Båda är mätta efter likriktaren.

Uteffekt
Den effekt som tas ut ifrån navgeneratorn, även kallad generatoreffekten.

Drivmoment
Även kallat bara moment. Det moment som läggs på navgeneratorn, och har mätts med
momentmätaren.

Koppling
Med ”en koppling” menas en viss konfiguration över hur en viss typ och ett visst antal av
bilglödlampor har kopplats i serie och/eller parallellt för att agera belastning, se även kapitel 2.4.

EMAG
Förkortning för företaget Electro-Mobile AG, som tillhandahöll uppdraget till detta examensarbete.
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LTU
Luleå Tekniska Universitet, även kallat universitetet, där examensarbetet i huvudsak har utförts.

2. Metod

Figur 1. Experimentställningen i uppbyggnadsstadiet.

2.1 Experimentställningen
Det byggdes en bottenram av fyrkantsrör (se fig. 1) där den drivande navmotorn och den drivna
navmotorn (navgeneratorn) monterades fast. Den drivande navmotorn hade redan en ställning som
bestod av två stycken plattjärn som var böjda till två trianglar (se fig. 1). Två stycken trianglar, i
fyrkantprofil, där lagerhylsor svetsades fast, byggdes sedan för montering av navgeneratorn. Den
ena triangeln svetsades fast i bottenplattan och den andra skruvades fast för att kunna montera
remmen. För att kunna spänna remmen, så att den inte slirade för mycket, var den drivande
navmotorn skjutbar i ställningen. Remspänningen skede med en plåtbit i botten och en i
triangelarmarna som höll den drivande navmotorn, mellan vilka en skruv monterades. Genom att
skruva på skruven så ändrades avståndet mellan navmotorerna.

2.2 Montering av momentmätare och navgenerator
Genom att mäta påfört moment direkt på navgeneratorn så kunde eventuella förluster i drivsystemet
(navmotor med rem) bortses ifrån. Momentmätaren (se kap. 4) monterades med två vinkeljärn i
ställningens bottenram. För att kunna mäta momentet måste navgeneratorns axel monteras så att den
kan rotera fritt och momentmätaren monteras som det enda mothållet. Navgeneratorns axel var 14
mm i diameter men det fanns bara kullager med 15 mm innerdiameter. För att kompensera detta
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tillverkade den mekaniska verkstaden på universitet två stycken lagerbussningar. Lagren
monterades sedan i två lagerhylsor från EMAG som hade svetsats fast i ställningen.

Figur 2. De två navmotorerna med remmen.

2.3 Drivning
En likadan navmotor användes för att driva navgeneratorn, medelst en vanlig rem (se fig. 2). Den
drivande navmotorn behövde en reglerenhet för att använda den som motor, till vilken ett
varvtalsreglage var kopplat. Reglerenheten matades med 36 V likspänning, vilket togs från tre
seriekopplade 12 V bilbatterier. Seriekopplingen skedde med vanliga startkablar. Från
navgeneratorn kopplades de tre faserna till en likriktare av modell 26MT120 från International
Rectifier. Detta för att trefas inte är önskvärt när det gäller drivning av datorer,
navigationsutrustning, m.m.

2.4 Koppling av bilglödlampor
För att kunna mäta effekt ur en motor, och i slutändan verkningsgrad, måste den belastas. I detta
projekt användes bilglödlampor som resistiv last, fortsättningsvis kallad belastning eller motstånd,
se tabell 1, och de kopplades ihop enligt figur 3 nedan.

Tabell 1. Använda typer av bilglödlampor.
Typ Märkeffekt Märkspänning
H3 100 W 12 V
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Figur 3. Hur bilglödlamporna kopplades ihop.

2.5 Experiment och mätningar
När hela experimentställningen var ihopkopplad med reglerenhet, datainsamlingsutrustning och
lamporna för den aktuella kopplingen, kördes navgeneratorn en längre stund innan mätdata började
samlas in, detta att för att glödlamporna skulle bli maximalt varma, så att risken var mindre att de
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ändrade motstånd under tiden mätningarna gjordes. Innan experimenten kördes hade dessutom
gasreglaget markerats med fem olika steg. Första steget var precis när navgenerator börja snurra och
det sitta steget var vid maximalt varvtal.

De mätningar som gjordes var; påfört moment på navgeneratorn, navgeneratorns varvtal, som sedan
räknades om till en vinkelhastighet, dessutom mättes ström genom lasten och spänningen över
densamma. Med dessa fyra storheter kunde sedan verkningsgraden räknas ut enligt

ω
η

⋅
⋅==

M

IU

P

P

in

ut
(1)

där η är verkningsgraden [W/W]
Put är effekten efter navgeneratorn och likriktaren [W]
Pin är den påförda effekten på navgeneratorn [W]
U är spänningen över lasten [V]
I är strömmen genom lasten [A]
M är det på navgeneratorn påförda momentet [Nm]
ω är navgeneratorns vinkelhastighet [rad/s].

För insamling av mätdata om moment och varvtalssignal användes en så kallad NiDAQ-box, vilken
är en datainsamlingsutrustning så att man kan få mätdata direkt in i datorn med valfritt program, här
användes MATLAB för insamling och behandling av data. Mätningarna skedde uteslutande under
fem sekunder och med en samplingsfrekvens på 5 kHz.

 För att mäta ström och spänning användes två vanliga multimetrar som avläste manuellt. Dessa två
multimetrar var inkopplade efter likriktaren; den strömmätande multimetern – vilken klarade
maximalt 10 A – i serie med belastningen och den spänningsmätande parallellt med belastningen. 
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Figur 4. Exempel på den råa,obehandlade Hallgivar-/varvtalssignalen.

NiDAQ-boxen mäter spänning så insignalerna från moment och varvtal behövde behandlas vidare
för att få värden med rätt enheter. Varvtalsignalen togs från navgeneratorns ena inbyggda
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Hallgivare, vilket resulterade i en fyrkantsvåg (se fig. 4) och momentmätarens tillhörande
mätbrygga gav en spänning relaterat till momentet.

Från fyrkantsvågens frekvens kunde varvtalet och/eller vinkelhastigheten räknas ut. Först togs den
linjära trenden, eller medelvärdet, bort från Hallgivarsignalen, sedan Fouriertransformerades den för
att komma från tidsdomänen till frekvensdomänen. Enligt Johan Carlsson [2] bör grundfrekvensen
motsvaras av den starkaste frekvenskomponenten i signalen, med andra ord den frekvens där den
Fouriertransformerade signalen har sitt maximum är den sökta frekvensen som motsvarar varvtalet.
Eftersom navgeneratorn har åtta polvändningar per varv måste denna frekvens delas med åtta för att
kunna räkna ut varvtalet och vinkelhastigheten enligt

60var ⋅= vfN (2)

där N är varvtalet [varv/min = rpm]
fvarv är frekvensen för varv/sek [Hz],

vf var2 ⋅= πω (3)

där ω är vinkelhastigheten [rad/s].

Med Johan Carlssons [2] hjälp skrevs ett MATLAB-program (se bilaga 1) för att kunna analysera
Hallgivarsignalen och räkna ut varvtalet/vinkelhastigheten smidigt för varje mätpunkt.

Från kalibreringen av momentmätaren (se kap. 4.1) resulterade ett polynom som relaterar uppmätt
spänning till det verkliga momentet. För att kunna använda polynomet togs först medelvärdet av de
under fem sekunder uppmätta spänningsvärdena för momentet för varje mätpunkt, vilket sedan
kunde användas i nämnt polynom för att få det verkliga momentet i newtonmeter.

Varvtal, verkningsgrad, spänning, effekt och moment plottades vardera mot ström för varje
koppling. Värden för de fem storheterna vid strömmarna ett till nio ampere, med ett amperes-steg,
interpolerades fram ur de uppställda graferna. Interpoleringen skedde för hand på papper med hjälp
av utskrifter av respektive graf. Sedan plottades de fyra senare storheterna mot varvtalet vid fyra av
de olika strömuttagen.

MATLAB:s inbyggda verktyg för minsta-kvadrat-anpassning användes för att anpassa
funktioner/polynom till mätdata.

3. Navmotorn

-11-



Figur 5. Navmotor HBM-36 från Electro-Mobile.

Navmotorerna som använts i detta projekt är av modell HBM-36 från Electro-Mobile, se figur 5 och
bilaga 2. Dessa är borstlösa, trefas elmotorer avsedda för montering i cykelnav. De har tre
lindningar i statorn samt sexton poler i rotorn, alternerande med varannan nord- respektive sydpol
riktad mot statorn [1]. Genom att skicka ström genom de olika statorlindningarna vid rätt tillfälle
kommer dessa att attrahera eller repellera magneterna i rotorn, vilket gör att motorn snurrar. Rotorn
är navmotorns ytterring, medan statorn sitter ihop med dess axel.

Eftersom motorn är borstlös så har den därmed ingen fysisk kontakt som ser till att strömmen
skickas till rätt lindning vid rätt tillfälle för att motorn skall fortsätta snurra. Denna fysiska kontakt
är i det borstlösa fallet ersatt med en reglerenhet och givare som talar om var på varvet motorn
befinner sig. I den aktuella navmotorn sitter tre Hallgivare placerade i elmotorns stator, vilka är
riktade mot rotorn och känner av riktningsändring i magnetfältet, från nord till syd [1]. Till den
tillhörande reglerenheten finns också ett ”gasreglage” för att kunna reglera varvtalet på elmotorn.

Den teoretiskt största elektriska belastningen som navgeneratorn klarar av, eller den teoretiskt
största strömmen den klarar av att leverera, beräknas utifrån den märkeffekt och -spänning den har
som elmotor med hjälp av det elektriska effektsambandet, enligt

P=U⋅I ⇒ I =
P
U

. (4)

Navmotorn skall matas med 36 V likspänning och har en märkeffekt på 400 W [4], därmed blir den
teoretiskt största belastningen den klarar av, enligt (4), 11,11 Α.
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4. Momentmätaren

Inom projektet Baldos på universitet hade en bromsbänk med momentmätare byggts [1]. Eftersom
den inte användes längre kunde själva momentmätaren demonteras och användas i detta
examensarbete.

Figur 6. En trådtöjningsgivare med sin veckade struktur. Bild använd med tillåtelse från Wikipedia.

Momentmätaren består väsentligen av två trådtöjningsgivare. En trådtöjningsgivare är egentligen
något så enkelt som en tunn tråd och när den blir längre ökar dess resistans [3]. Det kan tänkas att
en praktisk trådtöjningsgivare är veckad för att ta mindre plats och för att kunna koncentrera
mätningen till en lite yta, se figur 6, vilket är den konfiguration trådtöjningsgivarna i den använda
momentmätaren har. Genom att koppla trådtöjningsgivaren till en mätbrygga, t.ex. en Wheatstone-
brygga som här har använts, så kan man mäta resistansändringen som en spänningsändring som
sedan via kalibrering kan relateras till en mekanisk spänning, eller som i detta fall ett mekaniskt
moment.

Figur 7. Kopplingsschema och foto för mätkortet [1].

Den momentmätare som användes i detta examensarbete hade två trådtöjningsgivare monterade på
var sida om ett plattjärn, dessa kopplades till ett av Olov Ershag [1] designat mätkort, innehållande
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en Wheatstone-brygga, se fig 7. Genom att differensmäta mellan två trådtöjningsgivare elimineras
temperaturberoendet [1]. På detta mätkort fanns även två vridpotentiometrar för att kunna ställa
balansen, så att utspänningen var 0 V vid noll belastning (motstånd R1 i fig. 7). Med den andra
vridpotentiometern kunde man ställa mätområdet så att utspänningen inte bottnade för tidigt
(motstånd Rgain i fig. 7).

Figur 8. Momentmätarens plattjärn med trådtöjningsgivare, monterade i ställningen.

Utan något mothåll kunde navgeneratorns axel rotera fritt (se kap 2.1). Genom att montera
momentmätarens plattjärn (se fig. 8) som mothåll kunde det påförda momentet mätas. Då plattjärnet
böjdes till följd av momentet töjdes trådtöjningsgivaren på ena sidan ut, medan den andra trycktes
ihop, spänningen dessa gav i Wheatstone-bryggan kunde relateras till ett moment med hjälp av en
kalibrering.

4.1 Kalibrering
Innan den verkliga kalibreringen kunde äga rum så ställdes nollpunkt och mätområdet med hjälp av
de på mätkortet inbyggda vridpotentiometrarna. Genom att mäta utspänningen från mätkortet kunde
den ställas till 0V vid noll belastning och maximal utspänning vid full belastning.
 
En känd momentarm monterades på navgeneratorns axel, på vilken sedan kända vikter hängdes.
Detta skapade ett känt moment. Eftersom armen vred sig neråt och inte vid alla moment var
vinkelrät mot vikten så mättes det vinkelräta avståndet mellan viktens verkningslinje och centrum
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på navgeneratorns axel. Olika vikter hängdes på och mätning av utspänningen från Wheatstone-
bryggan gjordes med NiDAQ-boxen, under 5 sekunder med en samplingsfrekvens på 5 kHz, för
varje vikt.

Spänningsmedelvärdena för respektive moment plottades mot de kända momenten. På detta vis
skapades ett polynom som relaterade ett spänningsvärde till ett verkligt moment, vilket kunde
användas vid mätning av okända moment.

5. Resultat

5.1 Kalibrering av momentmätaren
Kalibreringen av momentmätaren gav följande graf som relaterar uppmätta spänningsvärden till det
faktiska momentet.
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Figur 9. Känt moment som funktion av uppmätt spänning. Det estimerade polynomet är utskrivet i figuren.

Vad figur 9 visar är att mätvärdena bara avviker lite från den estimerade räta linjen, vilket betyder
att förhållandet mellan uppmätt spänning och verkligt moment är linjärt med allra största
sannolikhet.

5.2 Verkningsgrad, spänning, effekt och moment
Interpoleringen av de fem storheterna varvtal, verkningsgrad, spänning, uteffekt samt moment i
förhållande till ström gav nedanstående fyra grafer. De heldragna linjerna är de med minsta-
kvadrat-metoden anpassade funktionerna/polynomen.
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Figur 10. Verkningsgrad som funktion av varvtal.

Verkningsgraden blir högre ju högre varvtal navgeneratorn snurrar med (se fig. 10). Vid högre
varvtal planar verkningsgradskurvan ut. Ju högre strömuttag desto lägre verkningsgrad.
Verkningsgraden är som högst mellan ca 200 varv/min och 400 varv/min, oavsett strömuttag, där
den ligger mellan 60% och 80%.

De anpassade polynomen, som motsvaras av de heldragna linjerna i figur 10, är av gradtal fyra på
formen

exdxcxbxay +⋅+⋅+⋅+⋅= 234 (5)

med konstanter enligt tabell 2.

Tabell 2. Konstanter i ekvation (5) för de olika strömuttagen.
3A 5A 7A 9A

a -3,21*E-09 -4,05*E-10 -1,94*E-10 -4,08*E-10
b 1,64*E-06 3,94*E-07 2,30*E-07 4,13*E-07

c -3,254*E-04 -1,42*E-04 -1,01*E-04 -1,61*E-04

d 0,033 0,024 0,020 0,030

e -0,72 -0,85 -0,87 -1,55

-16-



Figur 11. Spänning som funktion av varvtal.

Förhållandet mellan spänning och varvtal är tämligen linjärt (se fig. 11), ju högre varvtal ju högre
spänning. Ett högre strömuttag ger en något lägre spänning, vilket är mest tydligt vid lägre varvtal.

De anpassade polynomen (helstreckade linjer i fig. 11) är linjära och på den generella formen

bxay +⋅= (6)

med konstanter enligt tabell 3.

Tabell 3. Konstanter i ekvation (6) för de olika strömuttagen.
a b

3A 0,06 -1,81
5A 0,07 -3,45
7A 0,07 -3,92
9A 0,07 -5,53
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Figur 12. Uteffekt som funktion av varvtal.

Uttagen effekt ökar linjärt beroende på varvtalet (se fig. 12). Oberoende av strömuttag så är
generatoreffekten något sånär lika på lägre varvtal. Vid högre varvtal skiljer sig generatoreffekten
mer åt mellan de olika strömuttagen. Uttagen effekt ökar snabbare med högre strömuttag. 

Den generella formen på anpassningslinjerna är

bxay +⋅= (7)

med konstanter enligt tabell 4.

Tabell 4. Konstanter i ekvation (7) för de olika strömuttagen.
3A 5A 7A 9A

a 0,2 0,34 0,46 0,62
b -6,29 -14,5 -26,61 -50,3
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Figur 13. Moment som funktion av varvtal.

Momentet som behövs för att driva navgeneratorn är starkt beroende av vilken ström som tas ut.
Som figur 13 visar så är momentet mer eller mindre oberoende av varvtalet. Desto mer ström man
tar ut desto mer moment behövs för att driva navgeneratorn.

De anpassade linjerna i figur 13 är medelvärdena av datapunkterna för var och ett av de olika
strömuttagen.

6.Diskussion

6.1 Verkningsgraden
Från datablad för navmotorn (se bilaga 2) får man en indikation på att dess effektivaste
varvtalsområde ligger mellan 300 varv/min och 400 varv/min. Detta stämmer bra överrens med våra
resultat, dock har vi inte fått riktigt samma höga verkningsgrad. Det senare beror på att vi vänt på en
navmotor, som är optimerad som elmotor, och kört den som generator, vilket gör att man inte
kommer upp i samma verkningsgrad och inte riktigt samma karakteristik som elmotorn.

Alla förutom en kurva i figur 10 ökar ganska kraftigt för att sedan plana ut. Fem-amperes-kruvan
visar, som enda kurva, upp ett tydligt maximum någonstans mellan 300 varv/min och 400 varv/min.
Hade vi haft möjlighet att driva navgeneratorn med än högre varvtal så hade vi kunnat se maximum
på fler av verkningsgradskurvorna än just bara 5A-kruvan. Man skulle kunna tolka de högsta
punkterna för 3A som dess maximum, kurvan verkar i alla fall att plana ut där, det borde även
finnas liknande maxima för både 7A och 9A.
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Alla kurvorna torde alltså ha ett maximum någonstans var efter de lär dyka ganska kraftigt,
eftersom navmotorn/navgeneratorn bland annat har ett maximalt varvtal den är konstruerad för.
Försöker man pressa den ytterligare resulterar det bara i att mer effekt ”går åt” i förluster och
således sjunker verkningsgraden kraftigt.

6.2 Spänningen
Som figur 11 visar är det ett starkt linjärt samband mellan den spänning navgeneratorn ger och det
varvtal den snurrar med. Av samma anledning som tidigare diskuterats när det gäller
verkningsgraden så ser man för generatorspänningen som funktion av varvtalet att ett lägre
strömuttag resulterar i att spänningen snabbare byggs upp. Oavsett strömuttag så ökar spänningen
lika snabbt, efter att den väl har börjat byggas upp, alltså de anpassade linjerna för vardera av
strömuttagen har samma lutning, ungefär. Att det ser ut som 3A-linjen kommer korsa 5A-linjen,
hade nog inte varit om vi hade haft fler mätpunkter, på högre varvtal, för 3A. De ingående
egenskaperna hos navgeneratorn och likriktaren kan tänkas vara det som bestämmer lutningen på
kurvorna.

6.3 Effekten
Effekten är proportionell mot varvtalet, vilket kommer sig av att elektrisk effekt beskrivs teoretiskt
som spänning gånger ström, och spänningen är proportionell mot varvtalet samt att strömmen för
vardera av kurvorna i figur 12 är konstant.

De inre mekaniska och elektriska förlusterna i navgeneratorn gör att det tar ett tag innan man får
någon mätbar effekt vid högra strömuttag. Att effekten ökar snabbare vid högre strömuttag kan helt
enkelt beskrivas av det teoretiska sambandet mellan effekt, spänning och ström. Vid samma
spänning men högre ström blir effekten också högre, strömmen agerar som en lutningskoefficient.

6.4 Momentet
Vad figur 13 med all tydlighet visar är att ström och moment är proportionella mot varandra. Alltså
att drivmomentet är oberoende av varvtal, men vid högre strömuttag krävs högre drivmoment. En
högre ström ger ett kraftigare magnetfält i navmotorns lindningar, det blir tyngre att vrida runt
generatorn och ett högre moment behövs för att hålla samma varvtal som vid ett lägre strömuttag.

6.5 Sammantaget
Som sammanfattning kan man säga att den bästa verkningsgraden kommer då navgeneratorn jobbar
inom det område där den optimerats. En bra verkningsgrad på mellan 60% och 80% fås mellan
200 varv/min och 400 varv/min, oberoende av strömuttaget.

Vill man ha en spänning på mellan 15 V och 25 V får man se till att varvtalet ligger på mellan
300 varv/min och 400 varv/min, där har man också en ganska hög effekt på 80 W till maximalt
160 W. Detta torde vara tillräckligt för att driva de flesta bärbara elektriska utrustningar.

6.6 Vad kunde har gjorts annorlunda och vad börs göras i framtiden
Det som borde ha gjorts annorlunda är att vi skulle använt flera fasta och/eller ett ställbart motstånd
istället för att ha bilglödlampor. Detta hade gjort att vi kunde ha haft ett bestämt motstånd på alla
olika varvtal, som det nu var varierade motståndet med varvtalet eftersom bilglödlampor ändrar sin
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resistans beroende av spänning/varvtal, men även temperatur. Då kunde vi också ha sett mer precist
vid vilka betingelser den bästa verkningsgraden fanns. Med flera fasta eller ett ställbart motstånd får
man flera distinkta mätningar som hade gjort att interpoleringen kunde ha gjorts säkrare och för fler
punkter.

Att vi hade multimetrar som bara klarade 10A var också en begränsande faktor, det gick inte alltid
att göra lika många mätningar (med ökande varvtal) på alla kopplingar, eftersom strömmen var på
väg över 10 A vid några enstaka tillfällen, innan alla stegen på gasreglaget hade använts. Hade vi
kunnat mäta högre ström hade vi även kunnat få ytterligare fler mätpunkter, framför allt vid de
högre varvtalen.
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Bilaga 1
MATLAB-program för uträkning av varvtal från Hallgivarsignal

Detta MATLAB-program är skrivet med stor hjälp från Johan Carlsson [2], och många av
kommentarerna har han skrivit.

function  [varvtal,vinkhast]=varvvinkel(tid,data)
 
 
% Ta bort medelvärdet
 
data=detrend(data,0);
 
% Beräkna samplingstiden och motsv. samplingsfrekve ns
Ts = tid(2)-tid(1);
fs = 1/Ts;
 
% Beräkna spektra för signalen. Det går att interpo lera
% frekvensspektra genom att ge en extra parameter t ill fft-funktionen. Då
% får man en lite bättre uppskattning om frekvensen . Detta är Nfft
% i koden nedanför.
 
Nfft = 20*size(data,1);
Y = fft(data,Nfft);
aY = abs(Y);
f = linspace(0,fs,length(Y));
 
% Och nu till själva problemet, dvs hitta grundperi oden. Denna bör
% motsvaras av den starkaste frekvenskomponenten i signalen, dvs den
% frekvens där abs(Y) har sitt maximum. Detta inträ ffar på två ställen i
% Y-vektorerna, eftersom de ger frekvenser från -fs /1 till fs/2 (en egenhet
% hos fft:n). För reellvärda signaler är dock spekt rum symmetriskt, så
% därför kan man kasta hälften.
% Behåller den första halvan av Y.
 
aY = aY(1:length(aY)/2,:);
f = f(1:length(f)/2);

% Hitta maxvärdena
 
[mx, idx] = max(aY);
 
F = f(idx); % "maximal frekvens" = grundfrekvens
 
 
% Omvandling till varvtal [rpm]
antalVaxlingar=8;
 
varvtal=(F/antalVaxlingar)*60;
 
% Omvandling till vinkelhastighet [rad/s]
 
vinkhast=2*pi*F/antalVaxlingar;
 
% Skriv ut i kommandfönstret 
disp([ 'Grundfrekven = ' , num2str(F), ' Hz' ]);
disp([ 'Varvtal = ' , num2str(varvtal), ' varv/min' ]);
disp([ 'Vinkelhastihet = ' , num2str(vinkhast), ' rad/s' ]);
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Bilaga 2
Datablad för navmotor HBM-36

Är hämtad från http://www.electro-mobile.se/hbm-36.pdf 2009-03-25.
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