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Sammanfattning 
 
Balticfitness som är projektets beställare är ett svenskt företag som satsar på svensktillverkade 
träningsprylar. Detta arbete har gått ut på att utveckla koncept för en broms till en viktbärande 
motståndsvagn, vagnen består av ett chassi på hjul med fyra handtag. Motståndsvagnar används 
för träningsändamål där utövaren drar eller trycker på handtagen. För att övningen ska ge 
maximal effekt måste vagnen ha någon typ av bromsfunktion som medför tyngre arbete.  
 
En förstudie har utförts för att undersöka olika bromsanordningar och motstånd som används i 
fordon och träningsutrustningar. Design för bromsfunktionen gjordes med hänsyn till vagnens 
konstruktion och kraven från projektbeställaren. Beräkningar har gjorts för att kunna hitta 
lämpliga komponenter till bromsfunktionen och säkerställa att bromsfunktionen skapar 
tillräckligt motstånd. 
 
Det slutliga resultatet blev två konceptförslag, en magnetisk motståndbroms som fungerar som 
elektromagnetiska retarder i tunga fordon, d.v.s. utan mekanisk friktion. Det andra konceptet är 
en elektrisk motståndbroms där en elmotor fungerar som en generator och ett höglastmotstånd 
som belastar motoraxeln.  
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Abstract 
 
Balticfitness, which is the project owner, is a company that invests in Swedish-made training 
equipment. This work has been about constructing a resistance brake for a weight-bearing 
resistance sled, consisting of a chassis on wheels and four handles. Resistance sleds are often 
used for training purposes where the practitioner pulls or pushes the handles. In order for the 
exercise to have maximum effect the carriage must have some type of braking function that gives 
more resistance to the work and makes the work heavier. 
 
A preliminary study initiated the project to investigate various brake types and resistors used in 
vehicles and training equipment. Concepts for the brake function were designed with regard to 
the carriage construction and the requirements set by the project owner. Calculation have been 
made to ensure that the braking function creates sufficient resistance. 
 
The final result was two concept proposals, a magnetic resistance brake that acts like an 
electromagnetic retarder in heavy vehicles, without mechanical friction. The second concept is an 
electric resistance brake where an electric motor acts as a generator and a high load resistor 
loads the motor shaft. 
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1. Inledning  
1.1 Bakgrund  
Balticfitness är ett svenskt företag som tillverkar och säljer olika träningsutrustningar 1. De 
flesta utrustningar som finns på marknaden idag importeras från andra länder och därför satsar 
företaget på att tillverka liknande produkter i Sverige.  
 
I detta uppdrag framtas ett par olika koncept för bromsfunktion till en viktbärande bromsvagn. 
Uppdraget är en uppföljning på ett tidigare examensarbete där en elev designade en viktbärande 

motståndsvagn 2. I figur 1 nedan kan man se denna vagn.  
 
Det finns några varianter av motståndvagnar på marknaden idag. TANK M2 är den vanligaste 

motståndvagnen, och den är utformad för att ge en idrottare ett komplett träningspass 3. TANK 
M2s däck gör att den kan användas på olika ytor och den har även ett reglerbart motstånd. 
Vagnen är dubbelriktad, vilket betyder att det inte finns något behov av att vända vagnen när 

man gör om övningen åt andra hållet. XPO TRAINER är en annan variant som går på tre hjul 4. 
Vagnen är utrustad med en elmotor som skapar motstånd men motståndet går inte att reglera.  
 

 
Figur 1. Viktbärande motståndsvagn2. 

 

1.2 Syfte och problemställning  
En tidigare maskiningenjörsstudent har designat en vagn på hjul. Vagnen används för 
träningsändamål där utövaren drar eller skjuter på vagnens handtag. För att övningen ska ge 
maximal effekt måste vagnen ha en bromsfunktion. Bromsar i träningsutrustningar används för 
att skapa motstånd och göra arbetet tyngre. Syftet med detta projekt är att undersöka och 
utveckla ett koncept för bromsfunktionen till motståndsvagnen. 

 

1.3 Mål 
Eftersom huvudmålet med det tidigare examensarbetet har varit att designa själva vagnen så 
hann genomföraren inte komplettera vagnen med en bromsfunktion som uppfyller beställarens 
krav. Målet med detta projekt är att ta fram en konceptbroms som är lämplig för vagnen och 
skapar ett tillräckligt stort motstånd och gör arbetet önskvärt tungt. 
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1.4 Avgränsningar  
I detta arbete ska två koncept tas fram. Konstruktionen tillverkas inte av studenten. 
 

1.5 Kravspecifikation  
1 Det ska vara en magnetisk broms, någon sorts motorbroms, eller ett alternativ kan vara ett 

hydrauliskt system.  

2 Bromsen ska kunna skapa ett reglerbart motstånd.  

3 Bromsen ska ha en lämplig storlek och få plats i vagnen utan att hindra andra funktioner. 

4 Det ska vara billigt och konstruktionsmässigt enkelt att tillverka bromsen. 

5 Det ska vara lätt att montera bromsen i vagnen. 
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 2. Teori  
En förstudie inledde projektet för att få mer kunskaper och idéer om olika bromsfunktioner. 
Nedan följer en kortbeskrivning av de vanligaste bromsfunktionerna samt grundläggande 
begrepp och resultat från andra arbeten.  

 

2.1 Hydraulisk och pneumatisk broms  
I hydrauliska bromsar överförs kraften med hjälp av vätska från nedtryckning av bromspedalen 
till andra bromskomponenter som utför ett mekaniskt arbete och med friktion stoppar den 
roterande skivan. Både pneumatiska och hydrauliska system använder ofta mekanisk friktion för 
att skapa bromseffekt. Tabell 1 visar vanliga huvudkomponenter i ett hydrauliskt bromssystem 
och dessa funktioner. 
 
Tabell 1. Huvudkomponenter i hydrauliska bromssystem. 

Komponenter Funktion  

Bromspedal Överför kraften från förarens fot till bromsservon. 

Bromsservo Förstärker kraften från pedalen och överför kraften vidare till 
huvudcylindern. Vakuumservo drivs med hjälp av ett undertryck. 

Bromsledningarna  Leder bromsvätskan fram och tillbaka mellan huvudcylindern och 
hjulbromsarna. Den består av slangar och rör. 

Styrenhet Samlar information från flera sensorer och styr ABS 

Hjulbromsarna Omvandlar det hydrauliska trycket till en kraft som påverkar kolvarna vid 
hjulen. Kraften används för att skapa friktionskraft vid bromsbeläggen. 

Huvudcylindern  Omvandlar kraften från bromsservon till ett hydrauliskt tryck hos 
bromsvätskan. Trycket leds av säkerhetsskäl ut i två kretsar. 

ABS Kan självständigt både öka och minska bromstrycket vid varje hjul. 

 
I pneumatiska system används tryckluft från tryckluftstanken för bromsning. Eftersom detta typ 
av system medger ganska höga krafter är det vanligt förekommande i tunga fordon, bl.a. 
lastbilar. Bromsarbetet påbörjas genom att bromspedalen trycker på en ventil som kopplar på 
trycket från tryckluftstanken. På grund av luftens kompressabilitet krävs ett betydande flöde 
genom systemet för att trycket skall fortplantas till bromscylindern. Detta medför tidsfördröjning 
från att full broms appliceras vid pedalen, till att full kraft verkar på bromsbeläggen.  
Pneumatiska bromsar är också en typ av friktionsbroms och innehåller många komponenter 

liksom hydrauliska bromsar 5. 
  

2.2 Elektromagnetisk broms 
Figur 2 visar grundprincipen för en elektromagnetisk broms. En metallplatta hänger i en stång. 
Plattan kan svänga mellan polerna på elektromagneten utan något hinder. När ström kopplas till 
elektromagneten kommer pendelsvängningarna att dämpas snabbt eller upphör helt.  
 
Magnetiska krafter används i bromsningssyfte i många fordon bl.a. i bilar och bussar. 
Bromssystemet består av cirkelformade skivor som är monterade på en roterande axel. 
Vinkelrätt mot skivorna finns elektromagneter. När fordonet skall bromsas, kopplas ström till 
magneterna och den magnetiska kraften bromsar skivans rotation. Eftersom bromsning sker utan 
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kontakt mellan ytorna slits inte bromskomponenterna. Det är fenomenet virvelström orsakar 

bromsningen 6. 
 

 
Figur 2. Visar pendel rörelse mellan två magneter. 

 

2.3 Regenerativ bromsning  
En av mest intressanta egenskaperna hos många elmotorer är att de kan användas som 
generatorer, till exempel laddning av bilens batterier vid inbromsning. Regenerativ bromsning är 
en metod där rörelseenergi omvandlas till en annan typ av energi. Det är motsatsen till 
friktionsbroms där rörelseenergi omvandlas till värmeenergi. I regenerativ bromsning kan energi 
sparas eller användas direkt. Den går antingen till elnätet eller för att ladda batterier för senare 
användning. Den vanligaste formen är en elektrisk motor som reverseras och användas som 
generator. Denna metod används i många fordonstyper för att ladda batterier och i spårvagnar 

där strömmen kan återvinnas till elnätet 7. Metoden har ett stort användningsområde i el-
cyklar och hybridbilar. Som ett exempel kan man nämna KER-system(Kinetisk Energi Recovery 
System) som är en metod för att spara rörelseenergin vid bromsning. Systemet går ut på att 
energin lagras vid inbromsning i ett svänghjul som tar upp energin för att sedan avge den snabbt 
tillbaka.  
 
Av säkerhetsskäl används inte regenerativ bromsning som enda bromssystem. Detta på grund av 

att effekten minskar i lägre hastigheter 7. 
 

2.4 Tilläggsbromsar  
Många fordon, speciellt tunga fordon är utrustade med tilläggsbromsar som fungerar som extra 
hjälpbroms. Tilläggsbromsar minskar slitage och risken för överbelastning av ordinarie bromsar. 
Tilläggsbromsar är monterade i fordonens drivlina eller på komponenter i kraftöverföringen. 
Detta innebär att tilläggsbromsar endast fungerar på drivande hjul och har sämre bromseffekt vid 

låga motorvarvtal 8. 

 
Elektromagnetisk retarder är en typ av tilläggsbromsar där det inte finns friktionsbelägg eller 
friktionsytor. När strömmen leds genom statorn uppstår magnetiska kraftfält som ger bromsande 
moment på rotorskivan.  
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TELMA 9 är ett ledande företag som tillverkar elektromagnetiska bromsar eller retarder som är 
tilläggsbromsar i bussar och andra tunga fordon. Systemet är byggt av en fast stator och en 
roterande rotor som är monterad på en drivaxel. Statorn fungerar som en spole när ström släpps 
in skapar elektromagnetiska fält som saktar ner rotorn och drivaxeln.  Systemet kan verka ganska 
enkelt men det finns många fysiska lagar som ligger bakom, materials resistans, 

elektromagnetism, termodynamik och fluidmekanik 9.  
 

2.5 Motstånd i träningsutrustningar  
Träningscyklar och andra motionsutrustningar är ganska vanligt i träningsanläggningar och även 
hemma. De kommer med olika konstruktion och funktionssystem, det är relevant att gå genom 
några typer av motstånd som används bl.a. i spinningscyklar.  
 
Träningsutrustningar med motstånd skiljer sig från varandra beroende på vilken typ motstånd de 
har. Det finns fyra olika typer av motstånd som används i träningscyklar: Svänghjulmotstånd, 
direktkontaktmotstånd, magnetiskt motstånd och fläktmotstånd.  
 

2.6 Svänghjulsmotstånd 
De flesta spinningscyklarna har en disk eller skiva som en mekanisk del som lagrar 
rotationsenergin. Det är en tung metallskiva som är installerad istället för framhjulet eller 
bakhjulet på en ordinarie cykel och är ofta täckt och osynlig. Disken är kopplad till cykelpedalen 
med ett bälte eller kedja. När man cyklar sparas det genererade momentet i svänghjulet och 
svänghjulet släpper ut momentet när det behövs. För att skapa höga motstånd har vissa cyklar 
ganska tunga svänghjul som kan vägar upp till 20 kg. Nackdelen med denna typ av cyklar är att de 
väger ganska mycket och svänghjulet skapar ett begränsat motstånd. Med ett ökande motstånd 

ökar svänghjulets vikt vilket tar mycket plats och blir mer opraktisk 10. 
 

2.7 Direktkontaktmotstånd 
Friktionsprincipen är den bakomliggande funktionen för direktkontaktbromsning. 
Bromsklossarna är placerade nära en skiva, och när man bromsar så trycks klossarna mot skivan. 
När klossarna kommer i kontakt med skivan blir det tyngre för pedalen att rotera, och det behövs 
mer kraft för att trycka på pedalen.  
 
Fördelen med direktkontaktbromsar är att de kan skapa tillräckligt motstånd så att arbetet blir 
tyngre. Nackdelarna är att på grund av friktionen måste bromsdelarna bytas ut efter en viss tid 
och friktionen mellan klossarna och skivan kan skapa ett högt ljud som kan bli störande om man 

har många cyklar i en spinningshall 10. 

 

2.8 Magnetiskt motstånd 
I många år har kontaktbromsar varit dominerade men andra typer av bromsar, speciellt 
magnetiska bromsar, har blivit vanligare.  Magnetiska bromsar saknar många av de problem som 
kontaktbromsar har. I magnetiska bromsar används en disk och starka magneter för att skapa ett 
motstånd. När man ändrar på motståndet närmar sig magneterna den roterande disken och 
diskens rotation minskar på grund av de virvelströmmar som genereras i den. 
 
Fördelar med magnetiska bromsar är att de kan skapa olika motstånd, och motståndet ändras 
med hur fort man cyklar. Som sagt, tidigare bromsdelar i en friktionsbroms behöver bytas ut 
efter ett tag för att de tappar sin geometri, men magnetiska bromsar fungerar utan någon 

friktion, vilket leder till långa livslängder hos bromsdelarna 10. Det enda nackdelen med 
magnetiska bromsar är att de är dyrare jämfört andra typ av bromsar.  
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2.9 Fläktmotstånd  
Fläktbaserade motstånd i träningscyklar och roddmaskiner fungerar annorlunda jämfört med 
andra typer av motståndbromsar, de har ingen disk eller delar som kan komma i kontakt med 
varandra istället används fläktar i dessa bromsar. Fläktarna är kopplade till cykelpedalen med en 
drivrem, och när man börjar cykla börjar fläkten rotera och luften skapar motståndet. 
Fläktbromsar skapar inget ljud, de skapar en luftström när fläktarna börja rotera, vilket kan vara 
skönt vid träning. Nackdelarna är att de kostar mycket jämfört med andra typer av bromsar, och 
för att kunna skapa tillräckligt med motstånd måste fläktarna vara stora, vilket tar plats och 

designen kan bli opraktisk 10. 

 

2.10 Friktion 
Friktion uppkommer när två kroppar kommer i kontakt med varandra. Friktion är ett viktigt 
begrepp när det gäller bromsning och ett mått på friktion är friktionskoefficienten som beskriver 
hur halt det är mellan två ytor. Ett litet värde på friktionskoefficienten innebär att det är mycket 
halt och ett stort värde betyder att det är mindre halt mellan ytorna. Här gäller formeln för 

friktionskraften mellan rullande kroppar 11.  
 
   𝐹 = 𝑁 ∗ µ   (1) 

 
μ= Friktionskoefficient mellan rullande kroppen och marken 

F= Friktionskraft      N 

N= Normalkraft         N 

 

2.11 Ohms lag  
Ohms lag beskriver förhållanden mellan spänning, ström och resistans för linjära resistorer 12.  
 
   𝑈 = 𝑅 ∗ 𝐼   (2) 

      

U = Spänningen över motståndet       V 

R = Motståndets resistans                    Ohm 

I = Strömmen genom motståndet       A 
 

2.12 Vridmoment  
Ett mått på en krafts förmåga att skapa ett vridmoment kring en viss axel 12. 
 
   𝜏 = 𝐹 ∗ 𝑟   (3) 
 

= Vridmoment         Nm 

F= Kraft                       N 

r= Hävarm                  m 
 

2.13 Induktion  
Ett magnetfält som varierar kan alstra en elektrisk ström, och fenomenet kallas för induktion  
När det magnetiska flödet genom en ledarslinga varierar över tid, induceras det en 
elektromotorisk spänning i ledarslingan. Den inducerade spänningen är proportionell mot 

tidsderivatan på det magnetiska flödet 12.  
 

2.14 Lenz lag 
Lenz lag innebär att den inducerade spänningen i en sluten krets ger upphov till en inducerad 

ström med en sådan riktning att orsaken till induktionen motverkas 12. 
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2.15 Virvelströmmar 
Fenomenet induktion kan uppträda i alla metaller. Ett föränderligt magnetfält inducerar en 
spänning, som i sin tur åstadkommer en ström. I solida ledare som utsätts för föränderligt 
magnetfält kommer så kallade virvelströmmar att uppstå.  
En magnet inducerar cirkulära elektriska strömmar i en metallplåt som rör sig genom dess 
magnetfält. Enligt Lenz lag kommer de cirkulära strömmarna att ha en riktning som motverkar 
plåtens rörelseriktning vilket leder till att plåten saktar ner eller stannar helt. Man kan kontrollera 

virvelströmmarna genom att dela upp ledaren i mindre element 13. 
 

2.16 D. Schiebers modell  
Det finns många metoder som används för beräkning av momentet i elektromagnetiska bromsar. 
Schiebers modell är en av de som används för rotaterande system vid låga rotationshastigheter 

14,15. 

 

𝑇 =
1

2
 2m2Bz

2
 1-(r/a) 2/1-(m/a) 22     (4)                                                               

 

T= Bromsmoment                       Nm 

= Elektrisk konduktivitet         S/m  

= Konstant                                 

= Roterande disks tjocklek      m 

= Vinkelhastighet                     rad/s 

m= Avstånd mellan magnet och disk    m 

Bz= Magnetiska flödestäthet, z visar flödesriktningen.    T 

r= Magnetradie                           m 

a= Skivans radie                           m 
 

2.17 Horisontell statisk kraft  
År 1971 så gjordes en studie där man mätte kraften som en människa kan tillföra när han trycker 

på ett föremål framför sig 16. Studien har gjorts på en grupp på 27-28 försökspersoner vid olika 
positioner. I studien undersöktes människans tryckkraft vid olika positioner. Den mest lämpade 
för detta arbete tas upp här. 
 
Arbetsposition: Båda händer är rakt placerad mot en tryckpanel, fötterna har kontakt med 
marken. Resultat av studien visar att den genomsnittliga maximala kraften som en vuxen person 

kan tillföra ligger mellan 201 till 459 N 16. 
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3. Genomförande och design  
Arbetet startades enligt den tidsplan som sattes i början av projektet. Efter förstudien påbörjades 
konstruktionsarbetet för bromsen. En del av förstudien spenderades för att analysera vagnens 
konstruktion. Eftersom att själva vagnen inte tillverkats har bara ritningar från det tidigare 
examensarbetet analyserats. Att hitta färdiga komponenter som kompletterar designen har 
gjorts i slutet av projektet. 
 

3.1 Design och konceptförslag 

När förstudien med analys av olika bromstyper och identifiering av liknande bromssystem i 
gymutrustningar var avklarade påbörjades nästa fas i projektet, ta fram koncept. Nedan följer de 
framtagna konceptförslagen. 
 

3.1.1 Konceptförslag 1  
I figur 3 ser man konceptförslag 1. Konceptet bygger på den elektromagnetiska principen och 
virvelströmsfenomenet. En metallskiva monteras på vagnens roterande axel. Skivan roterar med 
axeln. Magneterna är fastskruvade i en bågformad hållare som visas i figur 3 vänster sida 
nummer 2. Hållaren närmar sig skivan och virvelströmmar induceras i skivan som bromsar 
skivans rotation. Detaljen nummer 1 svetsas i chassit och magnethållaren monteras på den, 
nummer 3 och 4 är en trapetskruv och en gummimutter. Det är trapetskruven som flyttar 
magnethållaren upp och ner. 
 

 
Figur 3. Bromsdesign med magneter, sammankopplad konstruktion. 
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Figur 4 visar konceptet monterad i chassit, bakom den roterande disken. Disken är monterad på 
den roterande axeln. Avståndet mellan disken och magneterna skall inte överstiga 3mm. 

Figur 4. Konceptet med roterande disk monterat i chassi. 

 
3.1.2 Konceptförslag 2 
I figur 5 ser man de olika delarna som ingår i konceptförslag 2. Konceptet bygger på elektriska 
grundlagar som Ohms lag. En elmotor fungerar som generator, en resistor kopplas mellan  
motorns poler för att bromsa den genererade strömmens väg. Beroende på resistorns storlek 
omvandlas den elektriska effekten till värme. Detta genom att elektroner kolliderar med defekter 
i ledaren, vilket ger elektrisk resistans. Genom att motståndet minskar kommer strömmen att 
öka, som i sin tur via Lenz lag leder till ett ökat magnetfält i generatorn som då kräver högre 
moment för att vridas runt. Motoraxels rotation blir trögt och eftersom motoraxeln är kopplad 
till vagnens axel så blir det tungt för axeln att rotera. Motoraxeln är kopplad till den roterande 
axeln med två kugghjul och en drivrem. Kugghjulen finns där för utväxling och rotations 
transformation.  

 

 
Figur 5. Konceptförslag 2, elmotor med motorlåda. 
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3.1.3 Konceptförslag 3  

Figur 6 visar konceptförslag 3. Idén bakom konceptet kommer från hydraulkopplingar som 
används för kraftöverförings i automobiler. Konceptet består av tre komponenter: Huset eller 
skalet som består av två tallrikformade detaljer, och två turbiner. En av turbinerna är kopplad till 
vagnens axel med en drivrem, och den andra turbinen är fast i vagnens kropp. Huset är fylld med 
hydraulvätska med hög viskositet. Eftersom turbinerna är monterade några millimeter från 
varandra förlorar den roterande turbinen en del av sin rörelseenergi. Det är hydraulvätskans 
viskositet och turbinernas form som leder till energiförlusten hos den roterande turbinen. 

 

 
Figur 6. Konceptförslag 3, hydraulisk bromsfunktion. 

 

3.2 Diskussion med projektägare 
När ovannämnda förslagen var framtagna visades de för projektägaren för att få hans åsikter om 
koncepten, och vidare utveckla de utvalda koncepten. Eftersom en stor del av arbetet handlar 
om att hitta färdiga komponenter till koncepten, valdes den första och andra konceptet för 
utveckling. 

 

3.3 Vidareutveckling av de utvalda koncepten 
Utveckling av de framtagna koncepten startades med att tillämpa designen för att få plats i 
vagnen utan att ändra vagnenskonstruktion. Sedan beräknades de krafter som verkar på vagnen 
under träning. Beräkningarna gjordes för att kunna se om bromsarna kan skapa ett tillräckligt 
stort motstånd. 

 

3.3.1 Utveckling av koncept 1 

3.3.1.1 Utväxling  
I Schiebers modell är vinkelhastigheten direkt proportionell mot bromsmomentet som skapas. 
För att skapa ett tillräckligt stort motstånd måste skivan ha hög rotationshastighet. I 
konceptförslag 1 är skivan monterad på den roterande axeln. Eftersom motståndsvagnar inte har 
hög hastighet så kommer skivan att ha en låg rotationshastighet. För att öka skivans 
rotationshastighet gjordes en utväxling mellan skivan och vagnens axel. Skivan är monterad till en 
annan axel som är monterad i chassit. En utväxling sker mellan de två axlarna och utväxlingen 
mellan de två axlarna leder till fyra gånger ökad rotationshastighet hos skivan. Figur 7 på nästa 
sida visar hur skivan är monterad parallell med vagnens axel. Den axeln som håller skivan är 
monterad i ett hål på chassit med två kullager.  
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Figur 7. Bromsskiva parallell med roterande axel. 
 

3.3.1.2 Flera magneter  
I konceptförslag 1 fanns det plats för sex stycken magneter som kunde skruvas fast på 
magnethållaren. För att öka bromseffekten så lades till en extra rad av magneter. Avståndet 
mellan magneterna och skivan är fortfarande 2-3 mm. En magnetisk fältstyrka behövs för att 
kunna bromsa skivan och i det nya konceptet ska två magnethållare monteras på båda sidorna av 
skivan. Detta för att skapa ett magnetiskt flöde genom skivan. Figur 8 visar den nya 
magnethållaren med magneterna monterade.  
 

 
Figur 8. Den nya magnethållaren med  magneterna och disken.  
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3.3.1.3 Ny mekanism 
För att skapa ett reglerbart motstånd utvecklades skruvmekanismen till en mer avancerad 
mekanism som kan skjuta fram magneterna mot skivan stegvis. Mekanismen består av en ram 
med kuggstänger, och två kugghjul. När kugghjulen roteras skjuts ramen fram. Magnethållaren 
fästs i ramverket. Magnethållaren monteras i ramverket och skivan kommer att rotera mellan 
magneterna. Figur 9 visar designen på ramverket med kuggstängerna och kugghjulen. 
 

Figur 9. Ramverk med kuggstänger och kugghjul. 
 

3.3.1.4 Reglerratt 
Figur 9 visar ratten för justering av magnethållarens position. Samt dess tillbehör. Ratten 
monteras på ett av ramens kugghjul och gör det möjligt att skjuta fram magneterna stegvis. För 
att kunna vrida på ratten måste den först dras upp 7-10 mm. Rattens sicksackform gör det svårt 
att vrida på den när den är i ingrepp med komponenten som är numrerad två i figur 10 nedan.  

 
Figur 10. Ratten med tillbehör. 
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3.3.2 Utveckling av koncept 2 
Studierna av liknande produkter visade att det redan fanns flera tillverkare som har produkter 
som är lik konceptförslag två, det vill säga att en elmotor används som generator och dioder 
används för att skapa motstånd och belasta motoraxeln.  Motoraxeln är kopplad till vagnens axel 
med en drivrem.  
 
I konceptförslag två var tanken att använda vanliga dioder för att skapa motstånd, men efter 
undersökningar upptäcktes att dioder bara kan användas när effekten är mindre än en watt. 
Därför valdes en annan typ av motstånd som fungerar vid höga effekter. Denna typ av motstånd 
kallas för höglastmotstånd. Designen på konceptförslag två ändrades inte mycket.  

 

3.3.3 Matematiska beräkningar  

3.3.3.1 Tillförda moment 
Figur 11 visar de krafter som verkar på vagnens hjul när vagnen börjar accelerera. Där F är den 
tillförda kraften, Fr är friktionskraften, T är vridmomentet, N är normaltkraften, och mg är hjulets 
vikt. Friktionskrafter skapas mellan alla fyra hjulen och marken. För att kunna beräkna krafterna 

och momentet behövs vagnens vikt. Den totala vikten ligger mellan 50-200 kg 2. Vikten fördelas 

på alla fyra hjul. Den tillförda kraften är mellan 201-459 N 16. 

Figur 11. Kraftjämvikt på ett hjul. 
 
Följande formel används för beräkning av momentet som utvecklas på ett hjul med acceleration. 

Där T är momentet, I är masströghetsmomentet och  rotationsaccelerationen.  
 

   𝑇 = 𝐼 ∗ 𝛼   (5)  
 
Rotationsacceleration tas fram med hjälp av formeln nedan. Där a är den lineära accelerationen 
och R hjulets radie.  
 

   𝛼 =
𝑎

𝑅
    (6) 
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För beräkning av masströghetsmoment används formel 7. Där m är hjulets massa, vilket i detta 
fall blir vagnens totala vikt genom fyra. R är hjulets radie.   
 

   𝐼 =
1

2
 𝑚 ∗ 𝑅2   (7) 

 
Formlerna 6 och 7 sätts i formeln 5.  
 

   𝑇 =
1

2 
𝑚 ∗ 𝑅2 ∗ (

𝑎

𝑅
)  (8) 

 

För framtagning av den lineära accelerationen utnyttjas Newtons andra lag 17,  
 
   𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎,   (9) 
 
där, F är resulterande kraft, massan m och accelerationen a. Kraften 𝐹𝑟  i figur 11 fås genom 
 
   𝐹𝑟 = µ ∗ 𝑁.   (10) 
 
Nu har vi alla parametrar för att beräkna momentet. Friktionstalet är lika med 0.02 mellan däck 

och hård mark 18. Tabell 2 visar de variabler som användes för beräkning av momentet. 
  
Tabell 2. Variabler och tillförda momentet. 

Variabel Symbol Enhet Värde 

Tillförda kraft F N 201 459 

Friktionskraft Fr N 2,50 10 
Massa på ett hjul m kg 50/4 200/4 

Normalkraft N N 125 500 

Lineär acceleration a m/s2 15,88 8,98 
Friktionstal   0,02 0,02 

Hjulradie R m 0,11 0,11 

Tillförda momentet T Nm 19,31 25,05 

 
Det tillförda momentet kommer att ligga mellan 19,31-25,05 Nm när kraften ligger mellan 201-
459 N.  
 

3.3.3.2 Bromsmoment  
Nedan visas momentet som en magnetbroms med en magnet skapar enligt Schiebers modell. 
Formeln visar att momentet är direkt proportionell mot vinkelhastigheten. 
 

𝑇 =
1

2
 2m2B2

Z 1-(r/a)2/1-(m/a)22      (11)                                                                 

 
Tabellen 3 visar de variabler som används för beräkning av bromsmomentet. Skivans tjocklek, 
storlek och avståndet mellan skivan och magneten kan variera beroende på bromsdesignen.  
Vinkelhastigheten approximerats till 6,28 rad/s. Flödestäthet för permanenta magneter finns 

tabulerad 19. Den valda magneten har en diameter på 12 mm.  
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Tabell 3. Variabler och bromsmomentet.  

Variabel  Symbol Enhet  Värde 

Elektrisk konduktivitet  A/(Vm) 37,3*106 

Konstant   3,14 

Disktjocklek  m 0,005 

Vinkelhastighet för disken  Rad/s 6,28 

Avstånd mellan magneter och disken m m 0,002 

Flödestäthet för N35 B Weber 1,170 

Magnetisk flödesriktning z  (0,0,1) 

Magnetradie r m 0,006 

Diskradie a m 0,100 

Bromsmoment T Nm 31,55 

 
Momentet blir 31,5 Nm när vinkelhastighet är 6,28 rad/s.  En ökad hastighet på vagnen kan öka 
bromsmomentet.  

 

3.3.3.3 Effekt beräkning för koncept 2 

 För beräkning av effekten användes formlerna nedan 18. Där M är momentet,  är 
vinkelhastigheten, F är den tillförda kraften och r skivans radie. 
 
   𝑃 = 𝑀 ∗ 𝜔   (12) 
 
   𝑀 = 𝐹 ∗ 𝑟   (13) 

 
Tabell 4. Effekten som utvecklas när man trycker på vagnen. 

Tillförd kraft F 

(N) 

Skivans radie r (m) Vinkelhastighet  

(rad/s) 

Moment M 

(Nm) 

Effekt P (W) 

210 0,02 6,28 4,20 26 

600 0,02  6,28 12 75 

 
Effekten som utvecklas när man trycker eller drar på vagnen ligger mellan 26-75 W, därför valdes 
en elmotor som kan ge en effekt som är tillräckligt hög. Detta är för att motorn inte ska belastas 
med en större effekt än vad den kan tåla. Här har man också en utväxling på fyra gånger. Motorn 
som valdes kan ge en effekt mellan 500-1000 W.  
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4 Resultat  
Resultatet av projektet blev två konceptförslag, en magnetisk motståndbroms och en broms med 
elmotor som huvudkomponent. De färdiga komponenterna till konceptförslagen tas upp i 
tabeller i kapitlet och ritningarna finns som bilagor i slutet av rapporten. 

4.1 Reglerbart magnetiskt motstånd 
4.1.1 Justeringsmekanism  
Figur 12 visar mekanismen som för magneterna mot skivan. Figuren visar även magneterna som 
är fastskruvade på magnethållaren, detalj 5 i figuren. Det finns plats för en till magnethållare på 
mekanismen. Mekanismen finns inte att köpa, därför har den konstruerats i SolidWorks. Se bilaga 
1 och 2 för en mer detaljerad beskrivning. 
 

 
Figur 12. Mekanismen som skjuter fram och tillbaka magneterna för att förändra 

motståndskraften. 
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Tabellen nedan visar de delar som ingår i mekanismen och deras funktion. I tabellen finns även 
en beskrivning av de numrerade komponenterna i figur 12. 
 
Tabell 5. Bromsmekanismens delar. 

Nr  Namn Funktion 

1 Ramhållare  Huvudkomponent som håller kuggar och ramen. 
Hållaren kan svetsas eller skruvas i chassit. 

1a Hålprofil Hålprofil i ramhållare för att skruva ett av 
kugghjulet på. 

2 Hålprofil Två 5 mm skruvhål i ramverket för att skruvas 
fast magnethållaren på. 

3 Kuggstänger Kuggstänger som fixerade på eller är en del av 
ramverket som visas på figur 12. 

4 Spärr För att ramen inte ska åka ut genom ramhållare.  

5 Magnethållare Magneter skruvas fast i magnethållaren. 

6 Magnet Magneter med olika storlek kan få plats i 
hållaren. 

7 Kugghjul Monteras på ramverket med kuggstänger, och 
förs ramverket fram och bak.  

8 Ramverk Reglerbar förflyttning, håller fast 
magnethållaren, samverkar med kugghjulen. 

 
Figur 13 visar den magnetiska bromsfunktionen med alla delar monterad i chassit, skivan roterar 
med hjulaxelns rotation. Det sker en utväxling mellan hjulaxeln och skivans axel för att öka 
skivans rotationshastighet. Kugghjulet som är monterad på vagnens axel har en diameter som är 
fyra gånger större än det kugghjul som är monterat på skivans axel, vilket leder till fyra gånger 
ökad rotationshastighet hos skivan. Ökad rotationshastighet på skivan ökar bromseffekten. De 
rödfärgade cirklarna i figuren visar magneterna och det rosafärgade är ratten som vrids för att 
skjuta fram magneterna.  
 

 
Figur 13. Magnetisk broms. 
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Tabellen nedan sammanställer existerande produkter som fyller funktioner i konceptförslag 1. 
 
Tabell 6. Färdiga komponenter till konceptförslag 1. 

Nr Namn Kvantitet Specifikation 

1 Magnet 12  MAGZ-1401-U 

Dragkraft: ca 8 000 g. 
Diameter, höjd: (15x10)mm 

Magnetism: N42 (NdFeB) 

Pott-stål: Q235 

Gänga: M4 

Max temperatur: 80°C 

 

2 Kugghjul 1 1 Håldiameter 15 mm, ytterdiameter 50 mm, bredd 
20 mm. 

3 Kugghjul 2 1 Håldiameter 20 mm, ytterdiameter 200 mm, bredd 
20 mm. 

4 Drivrem 1 Bredd, tjocklek, längd (20x10x890)mm 

5 Lagerhus 2 Håldiameter 15 mm. Lagerhus med kullager. 

6 Kopparskiva  1 Diameter 200 mm, tjocklek 3 mm, håldiameter 15 
mm 

 

4.2 Motstånd med elmotor  
Figur 14 visar konceptförslag 2. Motorn är monterad i chassit, och är kopplad till den roterande 
axeln med hjälp av en drivrem. Här används likt i föregående förslag en utväxling mellan motorns 
axel och vagnens axel. Detta för att vagnen har för låg hastighet och motorn bara ger nog effekt 
vid höga varvtal. En metallplåt som skyddar och döljer komponenter och en låda för motorn syns 
också på bilen. Se bilaga 4 för detaljritning av motorlådan. 

 

 
Figur 14. Sammankoppling mellan elmotor och vagnsaxeln. 
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Tabell 7 visar de färdiga komponenterna i konceptförslag 2. 
 
Tabell 7. Färdiga komponenter till konceptförslag 2. 

Nr Namn  Kvantitet Specifikation  

1 Elmotor  1 Borstad med 

permanenta magneter  

500 W 

Längd, diameter 

 (135x105) mm 

2 Kugghjul 1 1 Diameter, håldiameter, 

bredd. (150x20x20) 

3 Kugghjul 2 1 Diameter, håldiameter, 

bredd. (50x15x20) mm 

4 Drivrem  1 Bredd 15-20 mm, 

gummi 

5 Höglastmotstånd  1  700 W 
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5. Slutsats och diskussion 
5.1 Undersökning av bromsar 
Analysen av olika bromstyper som gjordes i förstudien visade att ämnet är omfattande, därför 
tog undersökningen längre tid än vad som budgeterats för i projektplanen. Undersökning av 
bromstyper inte var ett krav från kunden, men det gjordes för att hitta liknande produkter och få 
idéer för designen. Denna fas av projektet gick ganska bra förutom att den tog lite längre tid än 
planerat. 
 
Den andra delen av förstudien handlade om att undersöka andra gymutrustningar som har någon 
typ av motstånd. Det har inte varit svårt att hitta information om utrustningar med motstånd. 
Det var väldigt intressant att få veta om hur spinningscyklar och roddmaskiner som finns överallt 
i träningsanläggningar fungerar. Virvelströmmar som är ett dåligt fenomen energimässigt, har 
fått en stor användningsområde i gymutrustningar med motstånd.  

 

5.2 Konstruktionsförslag 
Att leverera ett koncept som passar vagnens konstruktion och uppfyller de ställda kraven var den 
mest krävande delen av projektet. 
 
I framtagningen av konceptförslag 1 var att designa ett motstånd som ska vara reglerbart 
tidskrävande och svårt men till slut lyckades jag att ta fram en mekanism som passade bra till 
bromsen. Mekanismen ser ganska komplicerad ut och har många delar som måste tillverkas eller 
införskaffas, men de flesta delarna kan tillverkas med hjälp av 3D skrivare. Eftersom delarna i 
mekanismen inte utsätts för höga krafter kan de lätt tillverkas av material med låg hållfasthet 
t.ex. olika plaster. 
 
I konceptförslag 2 var att hitta färdiga komponenter tidskrävande. Dessutom gjordes många 
ritningar som egentligen inte behövdes, men ritningarna gjorde det enklare att förstå funktionen. 
 

5.3 Beräkningar 
På grund av att några värden approximerades vid beräkningarna känns denna del ganska osäker. 
Att hitta formler för beräkning av bromsmomentet och bromseffekten för magnetiska bromsar 
tog ganska lång tid, även om det finns äldre studier om virvelströmmar, eftersom 
användningsområdet i teknisk sammanhang inte är så gammalt. Till slut hittade jag enstaka 
experiment med någorlunda omfattande beräkningar av bromsmomentet. Resultatet av mina 
beräkningar visar att den magnetiska bromsen kan skapa ett stort motstånd, och det kan fungera 
i detta sammanhäng.  

 

5.4 Färdiga komponenter  
I början av projektet var det inte bestämt att en del av konceptet skulle bestå av komponenter 
som kan köpas färdigt, och att hitta de färdiga komponenterna var inte en del av 
kravspecifikationen. Efter konceptframtagning och diskussion med handledaren bestämdes att 
de komponenterna skall hittas hos specifika försäljare. Detta segment av projektet gick nästan 
parallellt med designen och det gick ganska bra att hitta de färdiga delarna till ett bra pris. 

 

5.5 Koncept 1 vs koncept 2 
De färdiga delarna i koncept 1 består av permanentmagneter, kugghjul och en drivrem. Alla 
dessa komponenter har god livslängd. Drivremmen som är av gummimaterial behöver bytas ut 
efter viss tid. Permanentmagneterna tappar inte sin styrka med tiden. Magneternas styrka kan 
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dock påverkas av temperatur och direkta slag. Högsta temperaturen som magneterna tål är 80 
grader, och att de ska utsätts för någon typ av slag är ganska osannolikt.  
I koncept 2 används en elmotor och ett höglastmotstånd. Det finns stor risk att både dessa 
komponenter gå sönder under ökad belastning. Därför valdes komponenter som kan tåla stora 
effekter.  
 
Slutsatsen som man kan dra när det gäller livslängden hos koncept 1 vs 2, koncept 1 är mer 
hållbart. 

 

5.6 Kravspecifikation kontra resultat 
Här nedan går jag genom alla krav som ställdes på projektet och om kraven är uppfyllde. 
 
Krav 1: Det ska vara en magnetisk broms, någon sorts motorbroms, eller ett alternativ kan vara 
ett hydrauliskt system.  
Motivering: Första kravet för  projektet var att bromsen ska vara en magnetisk broms, en 
motorbroms eller ett hydrauliskt system. Jag tycker att detta krav är uppfylld, för att koncept 1 är 
en magnetiskbroms och koncept 2 skapar ett motstånd med hjälp av en elmotor. En hydraulisk 
broms också togs fram som ett förslag, vilket inte accepterades av projektägaren. 
 
Krav 2: Bromsen ska kunna skapa ett reglerbart motstånd.  
Motivering: Detta krav är uppfylld delvis. Den magnetiska bromsen kan skapa ett reglerbart 
motstånd med hjälp av mekanismen men i koncept 2 motståndet som skapas med hjälp av en 
elmotor och en resistor går inte att reglera. En ökad hastighet hos vangen kan skapa högre 
motstånd. 
 
Krav 3: Bromsen ska ha en lämpligt storlek och få plats i vagnen utan att hindra andra 
funktioner. 
Motivering: Under hela projektets gång har jag tagit hänsyn till vagnens konstruktion. En stor del 
av arbetet handlade om att designen skall passa bra i konstruktionen. De färdiga komponenterna 
valdes efter deras funktion och storlek  för att få plats. 
 
Krav 4: D Det ska vara billigt och konstruktionsmässigt enkelt att tillverka bromsen. 
Motivering: Jag tycker att man ska vara mer flexibel när det gäller kostnader för framtagning av 
den första prototypen, men efter diskussioner med projektägaren insåg jag att det är viktigt för 
företaget att konceptet ska kunna tillverkas med lägre kostnader. 
 
Kostnaderna kan delas i 2 delar: Del 1 är kostnader för de färdiga komponenterna och del 2 är 
kostnader att tillverka de komponenterna som inte finns färdiga. Under val av färdiga 
komponenterna valdes produkter som är billigare. Tillverkningskostnader för de delarna som inte 
finns att köpa kan bero på många faktorer bl.a. val av tillverkare och val av material.  
  
krav 5: Det ska vara lätt att montera bromsen i vagnen. 
Motivering: Både koncepten skruvas fast i chassit och inte har för många delar. Detta kan lede till 
kortare monteringstider.  
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