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Transport

Det kommande decenniet av transport 
kommer att revolutionera branschen med 
tekniska f ramsteg och nya uppf inningar.

http://www.distrelec.com/global/
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Förord

T e k n i k i n n o v a t i o n e r 
driver förändringar inom 
transportbranschen. Ser vi till 
exempel till järnvägsbranschen 
så blir allt fler tåg elektrifierade.

Efterfrågan på 
strömförsörjningssystem för 
industriella applikationer som 
uppfyller de högsta kvalitets- 
och säkerhetsstandarderna 
är oerhört hög. Utöver detta 
är järnvägsbranschen en 
av de tuffaste miljöerna för 
komponenter som måste 
fungera tillförlitligt när de 
utsätts för väder och vind samt 
ständiga stötar och vibrationer. 
Några artiklar i den här e-boken 
undersöker några av dessa 
driftsförhållanden och belyser 
ytterligare överväganden vid val 
av lämpliga lösningar.

En del av säkerheten 
och standarderna inom 
transportbranschen är 
absolut nödvändiga tester och 
underhåll. När komponenter och 
system blir mer komplexa och 
transportsystem måste uppfylla 
säkerhetsstandarder, är testning 
en viktig del i att utveckla ett 
system. I denna e-bok lyfter vi 
fram några av våra leverantörers 
lösningar inom denna sektor.

En del av framtidens transporter 
är anslutningen av fordon och 
transportsystem. Spänningen 

runt 5G har gått hand i hand med 
förväntningarna kring autonom 
körning och avancerad mobilitet. 
En av våra fyra interna digitala 
skribenter, Julia Stollberg, tar 
en djupare titt på hur 5G kan 
påverka fordonsindustrin, med 
fokus på autonom körning, 
uppkoppling, elektrifiering och 
delad mobilitet.

Elfa Distrelec är stolta över att 
annonsera den andra upplagan 
av sin e-bok-serie med fokus 
på produktlösningar för 
transportbranschen.

Transport spelar en viktig roll 
i den globala infrastrukturen. 
Att flytta varor, material och 
människor från en destination 
till en annan på ett säkert sätt 
har alltid varit en utmaning 
för många länder. Dessutom 
har transporter varit en central 
fokuspunkt för att tackla 
klimatförändringarna.

Teknik har en betydande roll i att 
omforma transportbranschen, 
från energieffektiva 
komponenter som är mer 
tillförlitliga och robusta och som 
uppfyller industristandarder, till 
artificiella intelligenta system 
som förutsäger underhåll eller 
trafikrutter i logistik-kedjan.

Elfa Distrelec investerar 
i innovativa lösningar 
genom att arbeta med 
våra huvudleverantörer för 
att leverera en förstklassig 
produktportfölj till våra kunder. 
I den här e-boken tittar vi 
på några av lösningarna i 
transportkategorin som leds av 
våra främsta leverantörer som är 
framstående experter inom sina 
områden.

http://knowhow.distrelec.com/sv/
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Välja strömförsörjning för järnvägs- och 
transporttillämpningar

Av alla områden där 
s t r ö m f ö r s ö r j n i n g e n 
behöver fungera pålitligt, 
måste det som kräver 
exponering för elementen 
vara det mest krävande. 
Ta järnvägstransport, till 
exempel. Delar av den 
elektriska installationen av 
en motor, personvagnar och 
godsvagnar kan monteras 
externt och utsättas för 
inträngning av vatten, olja 
och många olika typer av 
dammpartiklar. Även om de 
är monterade i en vagn kan 
de fortfarande kontinuerligt 
utsättas för stötar och svåra 
vibrationer. Sedan finns det 
de elektriska förhållandena 
som ofta innebär stora 
s p ä n n i n g s s v ä n g n i n g a r , 
tillfällig strömförlust och 
kraftfulla transienter.

Denna artikel undersöker 
några av de operativa 
utmaningar som 
j ä r n v ä g s a p p l i k a t i o n e r 
upplever och varför 
förståelse för de tekniska 
övervägandena är ett måste 
innan du väljer lämplig 
strömförsörjning.

Tillhandahåller tillförlitlig 
försörjning i den utmanande 
järnvägsmiljön

Ur ett passagerarperspektiv 
är de flesta moderna 
järnvägsvagnar bekväma, väl 
upplysta och utrustade med 
modern teknik. Sittplatser 
erbjuder vanligtvis eluttag 
och USB-strömförsörjning. 
Informationsdisplayer visar 

framfarten längs resan och 
sannolikheten för förseningar. 
Bakom kulisserna, 
publikt Wi-Fi, värme- 
och ventilationssystem 
för vagnar och online-
i n f o t a i n m e n t s y s t e m 
underhåller passagerare 
och gör resan trevlig. 
S ä k e r h e t s f u n k t i o n e r 
som rökdetektorer och 
säkerhetsövervakning är 
hela tiden närvarande. 
Dörrkontroller, dörröppnare 
och nödbelysning 
är alla baserade på 
elektroniksystem idag, och 
som allt annat påvisat kräver 
de alla ström. Dessutom 
är elektronikbaserade 
system och tillhörande 
s t r ö m f ö r s ö r j n i n g a r 
mottagliga för 
spänningsvariationer, avbrott 
och miljöförhållanden.

Strömförsörjning är 
förmodligen något vi alla 
tar för givet i våra hem 
och kontor. Strömavbrott 
är normalt ovanliga, och 
tillgång till pålitlig och stabil 
huvudströmförsörjning är 
normen. För järnvägs- och 
andra transportapplikationer 
är dock strömförsörjningens 
stabilitet och tillförlitlighet 
inte lika säker.

Förstå de elektriska och 
miljömässiga utmaningarna 
för järnvägsapplikationer

Elen som finns på ett tåg 
kommer från en generator 
som är ansluten till 
huvudmotorn eller via en 

pantograf ovanför. Båda 
utsätts för spänningstoppar, 
överspänning och avbrott—
några av dessa beror på 
en myriad av elektrisk 
och elektromekanisk 
utrustning som används för 
rullande materielsystem, till 
exempel bromsning. Även 
momentana avbrott uppstår 
i försörjningen.

Elen som finns på ett tåg 
kommer från en generator 
som är ansluten till 
huvudmotorn eller via en 
pantograf ovanför. Båda 
utsätts för spänningstoppar, 
överspänning och avbrott—
några av dessa beror på 
en myriad av elektrisk 
och elektromekanisk 
utrustning som används för 
rullande materielsystem, till 
exempel bromsning. Även 
momentana avbrott uppstår 
i försörjningen.

En annan viktig aspekt i 
en järnvägsapplikation är 
miljöförhållandena. Vissa 
system är monterade 
externt, utsatta för extrema 
väderförhållanden, regn, 
snö, is och tillhörande 
temperatursvängningar. 
Damm, särskilt med ledande 
inslag, är en särskild fara. Även 
inne i passagerarvagnen 
uppstår regelbundet 
kondens. Sedan finns det de 
många rycken, vibrationerna 
och snabba rörelsekrafterna 
som vi alla upplever.

Järnvägsspänningskällor
De flesta 

Välja strömförsörjning för järnvägs- och 
transporttillämpningar

Traco Power

Kraftförsörjningssystem för industriella applikationer 
är föremål för högsta kvalitetsstandarder. Därför 

uppfyller våra produkter gällande internationella 
säkerhetsstandarder och används främst inom styr- och 
automationsteknik och i allt högre grad för IoT- och IIoT-

applikationer – även i tuffa och krävande miljöer.

http://www.distrelec.com/global/?search=traco+power
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Välja strömförsörjning för järnvägs- och 
transporttillämpningar

kan lätt skada eller störa drift-
en av känsliga elektroniska 
system. Sådana transienter 
kan utstrålas elektromag-
netiskt eller ledas genom 
strömförsörjningslednin-
garna. Strömförsörjningens 
funktion bör ej orsaka prob-
lem eller störa annan utrust-
ning. På samma sätt måste 
en strömförsörjning vara im-
mun mot störningar från an-
dra elektromagnetiska källor.

EMC relates to whether, for 
example, a DC/DC converter 
creates any electromagnetic 
emissions, and standards, EN 
61000-4 (radiated) and EN 
50121-3-2 (conducted) apply. 

EMC avser huruvida 
till exempel en DC/
DC-omvandlare skapar 
några elektromagnetiska 
störningar, och standarder, 
EN 61000-4 (utstrålad) och 
EN 50121-3-2 (via ledare) 

gäller.

Stötar, vibrationer och 
miljöhänsyn

Stötar och vibrationer är 
kanske de mest betydande 
mekaniska krafter som en 
DC/DC-omvandlare utsätts 
för. Standard EN 61373 anger 
olika kategorier beroende 
på monteringsplatsen. 
Mindre kraft upplevs på eller 
i rullande materielkropp, 
medan montering på en 
axelanordning är den tuffaste.

Miljöstandarder som 
temperatur och luftfuktighet 
är detaljerade enligt EN 
50155, kategoriserade enligt 
monteringsplatsen, antingen 
internt i ett skåp eller 
externt. Effekten av plötslig 
temperaturchock mellan 
väsentligt olika temperaturer 
som potentiellt kan leda till 
kondens är ett annat krav i 

denna standard.

Av säkerhetsskäl för 
passagerare måste DC/DC-
omvandlare som används 
i järnvägsapplikationer 
också uppfylla EN 45545-2. 
Denna standard definierar 
de material som används 
för konstruktionen av 
omvandlaren, om den kan 
starta en brand och dess 
användning.

Välja lämplig 
strömförsörjning för 
järnvägsapplikationer

Traco Power tillverkar en rad 
DC/DC-omvandlare som är 
certifierade för användning i 
järnvägsapplikationer. Figur 
2 belyser Tracos portfölj av 
DC/DC-omvandlare för olika 
användningsfall.

Välja strömförsörjning för järnvägs- och 
transporttillämpningar

j ä r n v ä g s f ö r s ö r j n i n g a r 
för elektronikbaserad 
utrustning är DC, vilket 
betonar användandet 
av DC/DC-omvandlare. 
Som redan framhållits är 
försörjningen inom elektrisk 
terminologi störfylld. Under 
utvecklingens gång av 
järnvägselektriska system har 
standarder framkommit som 
ger en relativt väldefinierad 
specifikation enligt vilken 
en strömförsörjning ska 
fungera. EN 50155: 2017 är den 
huvudsakliga standarden 
som täcker mest utrustning 
för spänning, miljö och 
säkerhet. Standarden 
föreskriver flera nominella 
arbetsspänningar (Vnom), 
varav tre är illustrerade i 

figur 1. Det kontinuerliga 
d r i f t s p ä n n i n g s o m r å d e t 
är färgat grått och 
spänningsfallet, i huvudsak 
en kortvarig nedgång eller 
minskning av inspänningen 
i 100 ms i rött. Den svarta 
stapeln definierar ett 
överspänningsområde.

Alla DC/DC-omvandlare 
som selekteras för en 
järnvägsapplikation måste 
uppfylla EN 50155, och 
därför kan många lämpliga 
omformare rymma ett 
inspänningsområde på 
minst 4:1. Till exempel, baserat 
på en nominell 24 VDC, är 
inspänningsområdet 9 VDC 
till 36 VDC. Utöver dessa 
specifikationer ger ytterligare 

hold-up-kondensatorer en 
kort period av fortsatt drift och 
behöver tåla överspänningar. 
I viss utsträckning kan 
överspänningar undertryckas 
med aktiv dämpning, 
även om den involverade 
energin kan vara betydande. 
Järnvägsstandard, RIA12, 
kräver utökad immunitet 
mot överspänning upp till 8,5 
kV i 100 ns varaktighet.

Elektromagnetisk 
immunitet (EMI), 
elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC) och 
elektrostatisk urladdning 
(ESD)
Kortvariga nanosekunds 
högspänningstransienter 
(hög dV/dt) på tusentals volt 

Figur 1 - Inspänningsområden för olika nominella spänningar 
enligt EN 50155: 2017 (källa Traco Power)



10 11

Till exempel passar THN-serien metallinkapslade 20 Watt 
DC/DC-omvandlare för användning i klimatkontrollsystem 
och erbjuder en hög omvandlingsverkningsgrad, vanligtvis 
91 %, och har 4:1 inspänningsområde. Se figur 3. Denna 
kortmonterade omvandlare, som bara mäter 2.54 cm x 2.54 
cm, har ingång till utgångsisolation 3 kV och överensstämmer 
med standarderna EN 50155, EN 61373 och EN 45545-2.

Välja strömförsörjning för järnvägs- och 
transporttillämpningar

Figur 3 - Traco Power THN-serien 20 Watt DC/DC-
omvandlare (källa Traco Power)

För att uppfylla kraven på högre belastning, till exempel externa 
skärmar, ger TEQ-serien, se figur 4, upp till 300 Watt och 900 Watt 
genom att kombinera tre omvandlare i en kraftdelningslösning. 
Denna konvektorkylda omvandlare med hög effektdensitet är 
förpackad i en robust förseglad metallkapsling med kylelement.

Med ett exceptionellt högt, ultrabrett 12:1 inspänningsområde, 
är TEP 40UIR-serien på 40 Watt inrymd i en branschstandard 

Figur 4 - TEQ 300WIR-serien 300 Watt DC/DC-
omvandlare från Traco Power (källa Traco Power)

k v a r t s m e t a l l k a p s l i n g . 
Typiska tillämpningar 
inkluderar bromsstyrning 
och omkopplings-/
signalstyrningsapplikationer. 
TEP 40 UIR-serien består 
av två inspänningsvarianter 
baserade på 36 VDC eller 110 
VDC nominell inspänning. 
Båda versionerna erbjuder 
de vanliga nominella 
utspänningarna 5 VDC, 12 
VDC, 15 VDC, 24 VDC och 48 
VDC.

För järnvägsapplikationer 
som kräver kompakta, fullt 
reglerade och isolerade 
lågeffekt-DC/DC-omvandlare 
är TMR 6WIR-serien på 6 
Watt en idealisk lösning. 
Den kortmonterade 
serien använder ett SIP-
8 metallkapslingsformat 
för att uppta minimal 
kretskortsyta. Ett typiskt 
användarfall för järnväg är för 
dörrkontrollsystem.

En annan kompakt 
DC/DC-omvandlare i 
branschstandard 1 tum x 2 
tum lågprofilmetallkapsling 
är 20 Watt TEN 20WIN-
serien. Inbyggda 
kommunikationssystem är 
typiska tillämpningar för 
denna serie.

För att uppfylla RIA12-
överspänningsstandarden 
är TFI 300, ett 300 
W-överspänningsfilter - se 
figur 5. TFI placeras framför 
en DC/DC-omvandlare och 
skyddar omvandlaren från 
skador genom att aktivt 
dämpa ingångsspänning 
som överstiger 168 VDC. 

Figur 2 - Traco Power erbjuder en omfattande serie DC/DC-försörjningar certifierade för järn-
vägsapplikationer (källa Traco Power)
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Recommended Products

Filtret överensstämmer med 
den högre specifikationen för 
RIA12 som tillåter transienter 
på 385 VDC under 20 ms.

J ä r n vä g s a p p l i k a t i o n e r 
kräver pålitliga och robusta 
strömförsörjningar

När det gäller drift av DC-
driven utrustning i utsatt miljö 
står järnvägsapplikationer 
högt på listan. Denna artikel 
belyser några av de väsentliga 
faktorer som ingenjörer 
noggrant bör granska när 
de väljer lämpliga produkter. 
Överensstämmelse med 
specifika järnvägsstandarder 
som täcker 
strömförsörjningsledning, 
EMC, EMC & ESD och 
miljöförhållanden är 

obligatoriska.

Elfa Distrelec är en 
auktoriserad distributör 

DC/DC-omvandlare, 
20W

Handla nu

DC/DC-
omvandlare, TMR 
4

Handla nu

DC/DC-omvandlare, 
TEP

Handla nu

Överspänningsfil-
ter, TFI

Handla nu

Figur 5 - Traco Power TFI 300 RIA12-kompatibelt 
överspänningsfilter (källa Traco Power)

DC/DC-omvandlare, 
THN 20WIR

Handla nu

DC/DC-
omvandlare, TEQ 
300

Handla nu

av järnvägsgodkända DC/
DC -omvandlare från Traco 
Power.

http://www.distrelec.com/global/?search=rnd
https://www.elfa.se/sv/dc/dc-wandler-20/pf/DC-90769
https://www.elfa.se/sv/dc/dc-converter-tmr-traco-power/pf/3536370
https://www.elfa.se/sv/dc/dc-converters-tep-traco-power/pf/3536351
https://www.elfa.sv/se/surge-filters-tfi-traco-power/pf/2144545
https://www.elfa.se/sv/dc/dc-converter-thn-20wir-traco-power/pf/3536383
https://www.elfa.se/sv/dc-dc-converter-18-75v-12v-25a-300w-traco-power-teq-300-4812wir/p/30104639
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Fordonsindustrin
En ständigt växande 
befolkning efterlyser fler 
fordon för att tillgodose 
transportbehov samt den 
ständigt ökande efterfrågan 
på logistik-kedjan. Ökningen 
av autonoma bilar och 
alltmer anslutna fordon 
innebär också att pålitliga 
och högpresterande 
komponenter aldrig har varit 
viktigare inom bilindustrin.

Det finns fyra grundläggande 
strukturella komponenter 
som utgör de flesta 
fordonsanslutningar:

• Kontakten
• Höljet
• Isolatorn
• Tillbehör

Dessa fyra viktiga 
komponenter gör att 
fordonskontakter kan fungera 
som broar och fungera mer 
stabilt och säkert i de tuffaste 
miljöerna.

Bulgin erbjuder ett komplett 
sortiment av IP-klassade, 
förseglade cirkulära 
strömkontaktdon som är 
utformade för att ge säkra, 
robusta och vattentäta 
anslutningar i tuffa miljöer 
som fordonsindustrin.

En av Bulgins mest kompakta 
kontakter inom Buccaneer-
serien är 400-serien, idealisk 
för konstruktioner som kräver 
litet utrymme, till exempel 
inom fordonsindustrin. 
Utbudet av nyckelfunktioner 
för den avsevärt större 

Buccaneer-familjen har 
kondenserats till en kompakt 
formfaktor i 400-serien. Detta 
ger ingenjörer och tillverkare 
större flexibilitet i design och 
tillverkarprocesser samtidigt 
som de uppfyller samma 
specifikationskrav och 
standarder.

Bulgin tillhandahåller 
även lösningar i en 
rektangulär strömkontakt. 
S t a n d a r d s o r t i m e n t 
rektangulära erbjuder en 
pålitlig och robust lösning för 
kabel-till-kabel-applikationer 
som vi ser i många fordon.

Kabel-till-kabel är den mest 
betydande anslutningstypen 
för fordonskontakter till följd 
av ökad fordonselektrifiering. 
Användningen av 
ledningar och kablar inom 
fordonselektronik har ökat 
stadigt under det senaste 
decenniet, med införandet 
av nya funktioner och ökad 
fordonsförsäljning.

K a b e l - t i l l - k a b e l -
a n s l u t n i n g s s e g m e n t e t 
förväntas växa under 
prognosperioden 2025 med 
ökande implementering 
av bekvämlighetssystem 
som start-stopp-system, 
servostyrning och 
parkeringsassistent.

400-serien har ett han- 
och hon-alternativ, samt 
modifieringar som förbättrad 
tätning, skyddande 
ändlock, krympadaptrar, 
svetsade flänsar, 
termineringsmotstånd och 

Bulgin formar fordons- och 
transportbranschen

Bulgin formar fordons- och 
transportbranschen

av Chris Rush

Det finns hundratals typer 
av kontakter som används i 
generella fordon hos många 
tillverkare. Det finns också 
hundratals kontakter som 
används i ett enda fordon 
med det antalet som ständigt 
ökar i takt med den digitala 
åldern.

I takt med att det ökande 
kravet på säkerhet, miljöskydd, 
komfort och intelligens ökar 

applikationerna för elektronik 
i fordon, vilket gör att antalet 
fordonskontakter också visar 
en ökning.

Den globala bilanslutningens 
marknadsstorlek värderades 
till 15,58 miljarder USD 2017 
och förväntas växa med en 
sammansatt årlig tillväxttakt 
(CAGR) på 7,4% från 2018 till 
2025.

Källa: Grand View Research
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Bulgin formar fordons- och 
transportbranschen

inom transport- och 
infrastrukturbranschen är:

• Lastbils-LED-belysning
• Vägunderhåll
• Skyltning av hastighets-

kontroll
• Belysta taxiskyltar
• Kylning under transport
• Bullerövervakningstermi-

naler
• Containerkylning
• Testutrustning för ytfrik-

tion
• Bullerövervakningstermi-

naler
• Trafikljus

Transportens framtid
Som vi redan vet är världen 
på väg in i en elfordonsera. 
Det uppskattas att det i 
Europa inte längre kommer 
att säljas fossildrivna bilar till 
allmänheten 2035.

Med ökningen av 
produktionen av elfordon och 
nya statliga bestämmelser 
ökar användningen av 
fordonsladdpunkter. Dessa 
laddpunkter är vanligtvis 
installerade på allmänna och 
privata parkeringsplatser, 

hus och kontor – men i takt 
med att efterfrågan och 
användning av elbilar ökar, så 
kommer också den fortsatta 
inf rastrukturutvecklingen 
som krävs för deras anpassade 
användning att öka.

För närvarande finns en 
rad laddningsportalternativ 
som inkluderar; tre-poliga 
kontakter, uttag och kablar – 
erbjuder laddningstider från 
8-10 timmar, 3-4 timmar och 
till och med 30-60 minuter 
med vissa uttag- eller 
kabel-anslutningsportar. 

en Y-typ-kontakt (YTY) för 
industriella applikationer.

Med ett brett utbud 
av produkter, inklusive 
förseglade kontakter för 
ström, signal och data, kan 
Bulgin också producera 
skräddarsydda anpassade 
lösningar som kombinerar 
omkopplare, kapslingar, 
kretskort och kablage för att 
möta behoven från krävande 
fordonsapplikationer. Några 
av tillämpningarna inom 
fordonsindustrin är:

• Fordonstillverkning
• Belysta taxiskyltar
• Handskfacksbelysning
• RV värme / kylsystem
• Lastbils-LED-belysning
• Kontrollpanel på 

fyrhjulingar
• Kraftdiagnostik
• Hjuldiagnostikutrustning
• Terrängfordon
• Skoterreglage
• Lyftmaskiner
• Lastbryggor
• Jordbruksfordon
• Militära fordonsdata
• Högtryckstvättar
• Sätesvärmare

Transport och infrastruktur
Då omgivande och 
miljömässiga förhållanden 
som vatten, fukt och 
extrema temperaturer 
utgör ett ständigt hot 
mot transport- och 
inf rastrukturapplikationer, 
är tillförlitliga och robusta 
lösningar oerhört viktiga 
inom denna sektor, 

särskilt med kylbilar och 
temperaturkänslig last under 
transport.

Från utomhusbelysning 
och industrimätare 
till HVAC-system och 
övervakningskameror, de 
branschledande tillgängliga 
lösningarna är byggda för 
maximal tillförlitlighet och 
prestanda för att stödja de 
utmanande behoven inom 
olika inomhus-, utomhus- 
och industriella applikationer. 
Världen förändras ständigt 
och bulgin hjälper till att 
hålla den i rörelse med sina 
innovativa lösningar.

Med behovet av fler 
transportförbindelser och 
fordon sän någonsin för 
att möta de utmanande 
behoven hos en växande 

befolkning och efterfrågan, 
hjälper bulgins lösningar att 
framtidssäkra din investering 
genom att tillhandahålla 
k o s t n a d s e f f e k t i v a 
och högpresterande 
lösningar som håller. Som 
experter på tillverkning 
av förseglade elektriska 
kontaktdon erbjuder bulgin 
a n s l u t n i n g s l ö s n i n g a r 
för transport- och 
infrastrukturapplikationer i 
åratal.

Särskilt lämpat för att 
tillhandahålla ström-, signal- 
och dataförbindelser i tuff 
miljö, säkerställer det pålitliga 
kontaktdonsortimentet att 
människor och varor lyckas 
nå sin destination till lands, 
till sjöss eller med flyg.

Några av applikationerna 

Bulgin formar fordons- och 
transportbranschen
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NPort 5100
Seriella enhetsservrar 

utformade för att få 
igång ditt nätverk 

på ett ögonblick.

HANDLA NU

Den lilla formfaktorn, 
standard TCP/IP-
gränssnitt och mångsidiga 
driftlägen gör dessa seriella 
enheter idealiska i flertalet 
applikationer med 
begränsat utrymme.

Bulgin formar fordons- och 
transportbranschen

För att säkerställa en säker 
och förseglad anslutning 
under laddning används 
900-serien Buccaneer på 
laddningsportar som ger 
förnybar ström till både 
hybrid- och elbilar.

Nu är det mer än någonsin 
en ökad efterfrågan på 
pålitliga, robusta kontaktdon 
inom transportbranschen. 
Kontaktdon som också måste 
uppfylla höga säkerhetskrav 
och klara strikta tester under 
hela sin livscykel.

Det är uppenbart att välja 
rätt kontakt inte bara berör 
konstruktionsfasen av ett 

fordon utan också under hela 
livscykeln från tillverkning, 
allmän fordonsanvändning 
i tuff miljö och underhåll av 
fordon så som service.

Europa är den näst största 
marknaden, driven av ökande 
inkludering av avancerade 
förarassistentsystem (ADAS) i 
nyttofordon. EU har inbegripit 
att inkludera ADAS-
funktioner som obligatoriska, 
så som varningssignal för 
körfältbyte och autonom 
broms i tunga nyttofordon.

Elfa Distrelec är glada över 
att kunna erbjuda våra 
kunder en rad Bulgin-

kontakter specifikt för denna 
marknad, eftersom de anses 
vara en av branschledarna 
genom sitt breda utbud av 
produktlösningar.

Buccaneer® 900, 
IP 68

Handla nu

Buccaneer® 400, 
IP 68

Handla nu

Ethernet 
Buccaneer®, IP 68

Handla nu

USB, Buccaneer®, 
IP 68

Handla nu

http://www.distrelec.com/global/?search=moxa
https://www.elfa.se/sv/round-plug-connectors-buccaneer-900-ip-68/pf/155778
https://www.elfa.se/sv/round-plug-connectors-buccaneer-400-ip-68/pf/1914409
https://www.elfa.se/sv/round-plug-connectors-ethernet-buccaneer-ip-68/pf/155850
https://www.elfa.se/sv/round-plug-connectors-usb-buccaneer-ip-68/pf/1905018
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En teknikers guide till test- och 
mätutrustning för fordon

Våra moderna bilar är fulla 
av elektronik. Från elegan-
ta infotainmentsystem till 
avancerade förarassistans-
system (ADAS) är dagens 
fordon beroende av högpre-
sterande datoranvändning, 
snabba nätverk i fordon, 
högupplösta sensorer och 
tillförlitlig trådlös anslutning. 
Hybrida och helt elektriska 
fordon har dessutom batteri-
hanteringssystem, kraftfulla 
elmotordrivlinor och energi-
optimeringsmöjligheter. Helt 
autonoma fordon bidrar yt-
terligare till komplexiteten i 
de installerade systemen.

När komplexiteten i 
fordonselektronik ökar, 
ökar också behovet av att 
följa många internationella 
och regionala standarder 

för EMI/EMC, ESD, trådlös 
typgodkännande och 
funktionell säkerhet. Under 
hela design-, testnings- 
och produktionscyklerna 
behöver tekniker tillgång 
till ett brett utbud av test- 
och mätutrustning för att 
kontrollera och validera 
systemets funktion och 
beteende.

Den här artikeln undersöker 
några kritiska test- och 
mätutmaningar som 
fordonstekniker står inför, och 
visar upp lämplig utrustning 
från Elfa Distrelecs partner, 
Keysight.

Bilelektronik; en komplex 
värld
Dagens fordon kan betraktas 
som ett datacenter på hjul 

på grund av mängden 
installerade datorresurser. 
Ytterligare illustreras det 
av graden av nätverk som 
används för att koppla 
samman elektroniska 
styrenheter (ECU), sensorer 
och ställdon. Figur 1 visar 
omfattningen av denna 
nätverksutmaning och 
hur den växande trenden 
att implementera en 
zonarkitektur blir normen. 
Zonala ECU:er och gateways 
hanterar anslutningar 
nedströms med hjälp av äldre 
bussprotokoll, och uppströms 
anslutning använder multi-
gigabit Ethernet.

Figur 1 - Nätverksarkitekturen för ett modernt fordon (källa Keysight)

En teknikers guide till test- och 
mätutrustning för fordon

Keysight ger bilindustrins designers och tillverkare de 
senaste innovationerna inom design och testlösningar för 
att hjälpa till att skapa högkvalitativa och högpresterande 

produkter samtidigt som säkerhetsrisker minskar.

Väck dina innovationer till liv med tidiga 
marknadslösningar födda ur Keysights pågående 

ledarskap inom standardiseringsorgan, 
industrifokuserad teknologiforskning och djupa 

mätexpertis.
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och EMI är de från Society 
of Automotive Engineers 
(SAE), International 
Standards Organization 
(ISO) samt många 
regionala och nationella 
standardiseringsorgan.

Elektrostatisk urladdning 
(ESD): Vi har antagligen alla 
upplevt en mildare elektrisk 
stöt när vi kliver i eller ur ett 
fordon. Sådan elektrostatisk 
urladdning kan i extrema 
fall nå många tusen volt 
och härröra från friktion 
från rörliga ytor. En bils 
gummidäck isolerar den från 
marken, vilket resulterar i en 
betydande uppbyggnad av 
elektrisk laddning medan 
den körs. Elektroniska system 
är känsliga för permanenta 
skador från denna nivå av 
elektrisk urladdning och 
måste skyddas väl. Säkerheten 
är också av största vikt för 
förare och passagerare, så 
alla system ombord som kan 
generera höga spänningar 
bör ha tillräckligt skydd enligt 
relevanta standarder.

Nätverksbussar och pro-
tokoll: Med bilsystem som 
kommunicerar och kontinu-
erligt tar emot dataströmmar 
från sensorer, inklusive radar- 
och visionkameror, är det 
avgörande att diagnostisera 
fel som uppstår över nät-
verksdomänerna. Genom att 

se kommunikation-
sprotokoll som CAN 
och Ethernet i realtid 
kan tekniker isolera 
defekter och prob-
lem. På samma sätt 
sparar möjligheten 
att se vad som hän-
der på inbäddade 
m i k r o k o n t r o l l e r -
gränssnitt som I2C, 
USART och SPI un-
der den inledande 
systemdesignen av-
sevärd ingenjörstid.

Trådlös kommuni-
kation: Precis som 
alla enheter som är 
utrustade med en 
r a d i o s ä n d t a g a r e 
för dataöverföring, 
måste de alla överensstäm-
ma med typgodkännanden. 
Efterlevnad säkerställer att 
trådlösa enheter inte stör an-
nan utrustning och att kom-
munikationsmetoden, Wi-Fi, 
Bluetooth etc. uppfyller in-
teroperabilitetsstandarderna 
för de olika nätverken.

Att välja rätt testutrustning 
för fordonstillämpningar

Datainsamling
En aspekt av fordonstest 
och mätning som belysts 
ovan är datainsamlingen. 
Ett utmärkt exempel på ett 
modulärt, expanderbart 
och konfigurerbart 

datainsamlingssystem är 
Keysight DAQ970A - se figur 
2.

En teknikers guide till test- och 
mätutrustning för fordon

En teknikers guide till test- och 
mätutrustning för fordon

Det som inte visas i figur 1 är den 
extra elektronik som används 
för ett elfordon, såsom 
batterihantering, inbyggd 
laddare, isolationssystem 
och motordrivlinan. Trådlös 
kommunikation, både i 
och utanför bilen, visas inte 
heller. Trådlös anslutning 
växer i popularitet för att 
synkronisera till fordonets 
infotainmentsystem och 
tillhandahålla Wi-Fi-kapacitet 
i fordon för passagerare. 
Trådlöst är också viktigt för att 
tillhandahålla nya tjänster för 
fordon-till-fordon (V2V) och 
fordon-till-infrastruktur (V2X), 
inte minst för helt autonoma 
fordon.

Tillverkare och konsumenter 
ger fordonselektroniktekniker 
i uppdrag att få 
fordonselektroniksystem 
att fungera och se till att 
de fungerar tillförlitligt 
och uppfyller de många 
säkerhets- och regulatoriska 
standarderna för fordon.

Om man tar alla ovanstående 
överväganden tillsammans 
kan man lätt se de enorma 
utmaningar ingenjörs- och 
teknikerteam står inför. 
Tillgång till noggrann 
och kalibrerad test- och 
mätutrustning genom 
hela designen fram till 
produktionsprocessen är av 
största vikt.

Behov för fordonstest och 
mätning
Fordonsområdet är 
utmanande. Olika 
elektroniska sensorer, 
ställdon och styrsystem 
samsas i små utrymmen. 
Många utsätts ofta för de 
värsta miljöelementen, 
vatten, damm, värme och 
vibrationer.

Ur perspektivet av elektriska 
och elektroniska system faller 
reglerings- och testkraven 
i stort sett in i följande 
kategorier: elektromagnetisk 
överensstämmelse och 
immunitet (EMC, EMI), 
elektrostatisk urladdning 
(ESD), nätverksprotokoll, 
trådlös kommunikation och 
energihantering.

Med så många komplexa 
system, där många 
interagerar med varandra 
i gigabithastigheter, är 
kravet på att fånga upp data 
under testcykler för analys 
väsentligt. Datainsamling 
är en integrerad del av 
fordonstest och mätning.

Elektromagnetisk 
överensstämmelse, 
immunitet och 
elektrostatisk urladdning:
 Dessa ämnen är kanske bland 
de viktigaste aspekterna 
för regelefterlevnad. De 
grundläggande principerna 

är att driften av något 
elektroniskt system inte stör 
eller får andra elektroniska 
system att fallera eller fungera 
otillförlitligt. Likaså måste 
samma elektroniska system 
vara immuna mot oönskade 
och falska elektromagnetiska 
störningar från andra system. 
Det finns två sätt på vilka 
elektromagnetisk störning 
fortplantar sig mellan 
elektroniska system; via luft 
eller ledning. Till exempel en 
trådbunden störning som 
leds genom strömkablar 
eller fordonets chassi. 
Utstrålade emissioner sker 
genom elektromagnetisk 
överföring, precis som en 
trådlös signal gör. Utstrålad 
radiofrekvens (RF) och 
trådbunden immunitet 
och överensstämmelse 
kan innebära många 
tekniska utmaningar för 
fordonstekniker. Både 
lednings- och utstrålade 
emissioner kan komma 
från flertalet källor, som 
mikroprocessorer, switchade 
strömförsörjningar och 
nätverkskablar. Speciellt kan 
elfordons kraftomvandling 
och motordrivningar skapa 
högspänningsspikar och 
transienter som kan störa och 
potentiellt skada känsliga 
elektroniska system.

Relevanta internationella 
fordonsstandarder för EMC 
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som CAN och FlexRay, och 
inbyggda seriella protokoll 
som I2C och SPI. Dessa 
mjukvarufunktioner är tillval, 
men värdefulla tillägg till alla 
oscilloskop.

RF-spektrumanalysator
För att hantera RF-signaler 
är en spektrumanalysator en 
viktig del av testutrustningen. 
Till skillnad från ett 
oscilloskop som arbetar 
i tidsområdet, används 
en spektrumanalysator 
i frekvensområdet. En 
spektrumanalysator kan 
mäta amplituden och 
frekvensspridningen av 
fundamentala (primära) RF-
signaler och deras övertoner.

En idealisk ingångsprodukt 
för fordonsbruk är Keysight 
N9322C - se figur 4. Denna 
analysator arbetar från 7 
kHz till 7 GHz med -152 dBm 
visad genomsnittlig brusnivå 
(DANL).

Strömförsörjning och 
effektmätning

Programmerbara nätaggre-
gat är en annan viktig del 
av test- och mätutrustning. 
Strömförsörjningar är mycket 
efterfrågade, oavsett om de 
tillhandahåller ström till ele-
ktroniska styrenheter för bilar 
som testas eller driver autom-
atiska testutrustningsrack. 
Keysight erbjuder N6700-se-
rien av bänk- och rackmon-
terade nätaggregat. Föru-
tom att leverera ström finns 
det ofta krav på att analysera 
dess egenskaper. Keysight 
N6705C tillhandahåller bäg-
ge delarna i en och samma 
enhet. Kan leverera fyra olika 
spänningsutgångar och en 
total effektkapacitet på upp 
till 1200 W, N6705C kombin-
erar ett oscilloskop, arbiträr 
vågformsgenerator, en digi-
tal multimeter och datalog-
ger i en enhet.

Portabel test- och 
mätutrustning
tekniker behöver fortfarande 
tillgång till tillförlitlig och 
exakt test- och mätutrustning 
för användning utanför bänk- 
eller labbmiljö. Keysight 
erbjuder en rad kompakt, 
batteridriven utrustning 
som tillfredsställer tekniker 

som arbetar i fjärrtest- eller 
produktionsmiljön. Bärbara 
enheter inkluderar U1272A 
4-1/2-siffrig handhållen 
digital multimeter, U5856A 
termisk IR-kamera, ett 200 
MHz tvåkanaligt analogt 
oscilloskop och strömtången 
U1194A.

Pålitligt och noggrannt 
test-och-mät är avgörande i 
fordonsdesign
Dagens fordon är beroende 
av en mängd elektroniska 
system. Att säkerställa att 
dessa system fungerar 
som de är utformade och 
överensstämmer med alla 

En teknikers guide till test- och 
mätutrustning för fordon

Figur 4 - Keysight N9322C 
7 kHz till 7 GHz “entry-level” 
spektrumanalysator (källa 
Keysight)

Figur 5 - Keysight N6705C 
programmerbart 
nätaggregat och 
strömanalysator (källa 
Keysight)

Figur 6 - En samling 
Keysight handhållen test- 
och mätutrustning (källa 
Keysight)

relevanta specifikationer 
kräver en rigorös metod för 
testning och mätning. I den 
här artikeln har vi bara lyft 
fram några av de många 
test- och mätalternativ 
som finns tillgängliga för 
fordonsingenjörer från 
Keysight.

Basenheten har en 3-slots 
huvudram för expansion-
smoduler och en inbyggd 
6-1/2-siffrig multimeter med 
0.003% DCV-noggrannhet. 
Tekniker kan välja nio olika 
plug-in-moduler, inklusive 
styrenheter, en 1 GHz band-
bredd radiofrekvensmulti-
plexer, flerkanaliga senso-
romkopplingsmultiplexorer 
och en 4-kanals 24-bitars 
800 ks/s samplingsmodul. 
DAQ970A kan ta emot upp 
till 120 kanaler per system och 
skanna med en hastighet av 
450 kanaler per sekund. In-
ternminnet räcker till en mil-
jon datapunkter.

Upp till 14 olika typer av in-
gångssystem kan förvär-
vas och lagras av DAQ970A, 
inklusive resistanstemper-
aturdetektorer (RTD), AC/DC-
spänningar, 2- och 4-tråd-
sresistans, frekvens, period, 
AC/DC-förstärkare, kapaci-
tans och två typer av belast-
ningsmätare.

BenchVue DAQ-
programvaran erbjuder 
möjligheten att ytterligare 
analysera signaler på en 
stationär eller bärbar dator.

Oscilloskop
Bänkoscilloskopet är 
“go-to”-verktyget för de 

flesta tekniker. Analoga 
oscilloskop ger möjlighet att 
se en mängd olika analoga 
spänningar, komplexa 
vågformer, perioder, 
transienter och frekvenser. 
De flesta instrument har 
minst två ingångskanaler, 
och fyra är normen. Digitala 
blandsignaloscilloskop ger 
möjligheten att se flera 
digitala logikingångar 
tillsammans med analoga 
signaler. Ett exempel på 
ett analogt oscilloskop 
är Keysight DSOX3014T 
- se figur 3. Det har fyra 
analoga ingångskanaler och 
ingångsbandbredd på 100 
MHz. En blandsignalversion, 
Keysight MSOX3014T, 
erbjuder dessutom 16 digitala 
logik-kanaler. Andra modeller 
i serien inkluderar bandbredd 
upp till 1 GHz och tillvalet 
arbiträr vågformsgenerator 
(AWG).

En teknikers guide till test- och 
mätutrustning för fordon

Figur 2 - Keysight DAQ970A datainsamlingssystem (källa 
Keysight)

Figur 3 - Keysight 
MSOX3014T 
blandsignaloscilloskop (källa 
Keysight)

Ett viktigt tilval till alla 
b l a n d s i g n a l o s c i l l o s k o p 
är förmågan att avkoda 
nätverksprotokoll för fordon, 
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Elkomponenter för järnvägsindustrin

Siemens

Sedan 1847 har Siemens gett kunderna möjlighet 
att förändra sina verksamheter så att de kan 

påverka världen. Tillsammans med våra kunder och 
ekosystempartners hjälper vi till att förändra livet för 

miljarder människor till det bättre.

Keysight

DAQ970A - Datainsamlingssystem
DAQ970A kombinerar precisionsmätning med 
flexibla signalanslutningar för dina produktions- och 
utvecklingstestsystem. Tre modulplatser inbyggda på 
baksidan av instrumentet för att acceptera alla kombinationer 
av datainsamlings- eller switchmoduler.

Handla nu

MSOX3014T - Oscilloskop, 4x 100MHz, 5GSPS

InfiniiVision 3000A X-serien omdefinierade oscilloskop. Det 
såg mest signaldetaljer, gav mer funktionalitet än något annat 

oscilloskop och gav dig maximalt investeringsskydd.

Handla nu

N9322C - Spektrumanalysator, 7GHz, 50Ohm
Keysight N9322C grundspektrumanalysator definierar en 
ny generation prisvärda instrument för generella ändamål. 
Funktioner som bevisad testeffektivitet, klassens bästa 
användbarhet och flexibiliteten att anpassa sig till nya krav är 
bara några av anledningarna. Att använda N9322C innebär att 
du kan lita på resultaten.

Handla nu

N6705C - Modulär DC-effektanalysator

Effektanalysatorn Keysight N6705 DC är ett modulärt system 
som kan skräddarsys för att möta specifika testbehov. Hjärtat 

i likströmsanalysatorn är likströmsmodulen. Keysight N6705 
DC-strömanalysator är en stordator med fyra platser för en 

upp till fyra DC-kraftmoduler.

Handla nu

http://www.distrelec.com/global/?search=siemens
https://www.elfa.se/sv/data-acquisition-system-channels-lan-lxi-usb-100000-measurements-keysight-daq970a/p/30122506
https://www.elfa.se/sv/oscilloscope-4x-100mhz-5gsps-keysight-msox3014t/p/30010020
https://www.elfa.se/sv/spectrum-analyser-7ghz-50ohm-keysight-n9322c/p/30185815
https://www.elfa.se/sv/modular-dc-power-analyser-keysight-n6705c/p/30087549
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Elkomponenter för järnvägsindustrin

SIPLUS extrema 
produktsortiment inkluderar 
förfinade kontroller för 
användning under extrema 
förhållanden. Och SIDOOR, 
Siemens automatiska 
styrsystem, är den idealiska 
lösningen för att styra och 
reglera inre tågdörrar, 
plattformsskärmdörrar och 
nya mellanrumsfyllare, även 
kända som rörliga steg. 
Inklusive, väl beprövade 
vakuumavbrytare uppfyller, 
inom järnvägsindustrin, 
alla krav på komponenter 
för mellanspänning. De 

installeras till exempel i 
säkringar på taket i rullande 
materiel för att ge elkraft till 
de elektriska drivenheterna. 
Dessutom används de i 
lastomkopplare, kontaktorer 
och järnvägssäkringar. 

Inom infrastruktur 
säkerställer komponenter 
den felfria driften av barriärer, 
signaler, pumktsättningar 
och plattformsdörrar. 
Dessutom underlättar 
SIPLUS RIC kommunikation 
via internationellt 
s t a n d a r d i s e r a d e 
överföringsprotokoll för 

telestyrning. Utvalda 
nätverkskomponenter från 
produktlinjerna SCALANCE 
och RUGGEDCOM 
säkerställer tillförlitlig och 
säker trådbunden och trådlös 
kommunikation - både på 
tåget och vid banan. Dessa 
komponenter är speciellt 
utformade för att fungera 
pålitligt i tuff och kritisk miljö. 
Elektriska komponenter för 
järnvägsindustrin: Siemens 
står för beprövad teknik och 
branschkunskap du kan lita 
på.

Elkomponenter för järnvägsindustrin

S t o r a 
temperaturfluktuationer, 
kondens, stötar, vibrationer, 
e l e k t r o m a g n e t i s k a 
störningar och mer: Elektriska 
och mekaniska komponenter 
för järnvägsindustrin måste 
ge säker och tillförlitlig 
drift även under extrema 
applikationsförhållanden 
- hela tiden. Det är därför 
Siemens inte lämnar något 
åt slumpen när de utvecklar 
dessa komponenter. 
Redan från början går 
ljudteknik, tillämpning 
och servicekunskap hand 
i hand med de högsta 
kvalitetsstandarderna. 

Som en global teknik- och 
innovationsledare driver 
Siemens kontinuerligt 
framsteg och hjälper kunder 
att övervinna utmaningar - 
t.ex. genom att använda den 
så kallade digitala tvillingen. 
Denna digitala modell över 
flera domäner integrerar all 
data från en fysisk tillgång 
(produkt, anläggning eller 
infrastruktursystem) – från 
den tidiga designfasen till 
konstruktion, driftsättning 
och service. 

Den digitala tvillingen 
erbjuder ett verkligt värde 
under hela produktens 
livscykel, vilket minskar 
ö v e r k o n s t r u k t i o n 

och förbättrar 
komponentti l l förl it l ighet 
med förutsägbar 
systemsystemsimulering. Det 
minskar också kostnaderna 
för design, dimensionering 
och driftsättning, 
vilket påskyndar din 
konstruktion och projektets 
genomförande. 

Siemens har varit en 
pålitlig partner inom 
järnvägsindustrin i decennier. 
Deras omfattande erfarenhet 
inom områdena rullande 
materiel och infrastruktur 
integreras direkt i 
utvecklingen av komponenter 
- liksom kunskapen 
från nära samarbete 
med internationella 
standardkommittéer. Därför 
kan du lita på Siemens 
komponenters garanterade 
överensstämmelse med 
järnvägsspecifika krav och 
standarder.

Utvecklad, testad och 
certifierad enligt gällande 
standarder och direktiv

Siemens är en av 
grundarna till IRIS-initiativet 
och implementerar 
konsekvent dess krav. 
Järnvägskomponenterna 
överensstämmer med 
alla relevanta standarder, 
till exempel: DIN, EN, IEC, 

IEEE, ISO, EAC/GOST och 
ANSI, samt den nuvarande 
brandskyddsstandarden 
EN 45545. Med certifierade 
komponenter stöder Siemens 
aktivt den globala processen 
för fordonsgodkännande. 

För järnvägsindustrin 
erbjuder Siemens en 
omfattande portfölj av 
pålitliga komponenter av 
hög kvalitet för alla typer av 
järnvägstransporter samt för 
inf rastrukturapplikationer. 
Till exempel används 
produkterna från 
SIRIUS- och SENTRON-
sortimenten dygnet runt 
i otaliga järnvägsfordon 
över hela världen. De 
reglerar, växlar och skyddar 
luftkonditioneringssystem, 
v i n d r u t e s v ä r m a r e , 
u n d e r - g o l v - u t r y m m e n , 
hygienutrymmen och 
många andra komponenter. 

Siemens erbjuder också 
komponenter och tjänster för 
hela framdrivningssystemet. 
Från pantografen genom 
ö v e r s p ä n n i n g s s k y d d e t , 
transformatorn och 
dragomvandlaren till 
motorn och växeln, 
inklusive kopplingen. Extra 
strömförsörjningssystem och 
batteriomvandlare ger energi 
för all passagerarkomfort och 
hjälplast. 
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högsta möjliga grad av 
överspänningsskydd och 
decennier av problemfri 
service.

SIPLUS extreme RAIL 
- automation med 
järnvägsgodkännanden

Tack vare dess omfattande 
godkännanden och 
överensstämmelse med 
järnvägsnormer är de nya 
SIPLUS extreme RAIL-
produkterna det perfekta 
valet för ett brett utbud 
av rullande materiel och 
applikationer vid banan. 
Baserat på SIMATIC 
industriella styrenheter 
ingår redan gemensamma 
funktioner som integrerad 
systemdiagnostik och 
säkerhet. Oavsett om det 
är enkelt, komplext eller 
distribuerat - SIPLUS extreme 
RAIL erbjuder en hållbar 
och robust lösning för dina 
automationsuppgifter.

Elkomponenter för järnvägsindustrin

SIRIUS-sortiment av ele-
ktriska komponenter för 
järnvägsindustri

Oavsett om det gäller rullande 
materiel eller infrastruktur, 
erbjuder Siemens en 
omfattande portfölj av 
elektriska komponenter för 
otaliga applikationer. En av 
våra höjdpunkter i portföljen 
är SIRIUS, det kompletta 
sortimentet för industriell 
styrning. SIRIUS erbjuder allt 
som krävs för omkoppling, 
skydd eller start av laster, samt 
för övervakning, kontroll, 
detektering, kommando, 
signalering eller försörjning. 
Vår portfölj rundas av med 
många produkter specifikt 
utvecklade och testade för 
järnvägsindustrin.

SENTRON skydd och 
omkopplare

Testade skydd och 
omkopplare från 
S E N T R O N - p o r t f ö l j e n 
säkerställer tillförlitlig 
lågspänningsfördeln ing 
i infrastruktur och 
j ä r n v ä g s a p p l i k a t i o n e r . 
De perfekt samordnade 
komponenterna erbjuder 
enastående flexibilitet, 
bekvämlighet och säkerhet 
för järnvägsindustrin.

Siemens 
överspänningsskydd för 
järnvägsapplikationer - 
pålitligt, stabilt och säkert 
överspänningsskydd

Siemens har designat 
och tillverkat 
överspänningsskydd 
för alla möjliga typer 
av applikationer 
sedan 1925. I mer än 
80 år har vi tillverkat 
överspänningsskydd 
för järnvägssystem. 
Kontinuerlig forskning 
och utveckling, Siemens 
rika know-how och 
omfattande erfarenhet 
världen över ger Siemens 
överspänningsskydd 
en ledande fördel inom 
överspänningsskydd. 
Deras kompromisslösa 
kvalitet garanterar 
lång livslängd och 

högsta tillförlitlighet i alla 
applikationer. 

Siemens överspänningsskydd 
är ett oumbärligt hjälpmedel 
för isolationskoordinering i 
elektriska försörjningssystem. 
Värdefull utrustning, till 
exempel dragfordon, 
är optimalt skyddad 
mot blixtnedslag och 
överspänning. Siemens 
överspänningsskydd har 
utformats för att uppfylla 
kraven i ett brett spektrum av 
vanliga installationsmiljöer, 
från arktisk kyla till 
ökenvärme och fuktigheten i 
tropiskt klimat. Alla Siemens 
överspänningsskydd har ett 
överlägset tätningssystem 
som på ett tillförlitligt 
sätt förhindrar att fukt 
tränger in för att säkerställa 

Elkomponenter för järnvägsindustrin
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Ventilanslutningar för vägbyggnation

Hirschmann

Tekniken och marknadsledaren inom industriellt 
nätverkande. Hirschmann™ utvecklar innovativa 

lösningar som är inriktade på sina kunders krav vad 
gäller prestanda, effektivitet och investeringssäkerhet.

Siemens

Termiska överbelastningsreläer SIRIUS

Överbelastningsrelä 14-20 A Termisk För motorskydd Storlek 
S2, Klass 10 Kontaktormontage Huvudkrets: Skruv Hjälpkrets: 
Skruv Manuell-Automatisk-Återställning

Handla nu

Elektroniskt överbelastningsrelä SIRIUS 3RB3

Överbelastningsrelä 3-12 A för motorskydd Storlek S0, Klass 
10E Kontaktormontage Huvudkrets: Fjäderplint Hjälpkrets: 

Fjäderplint Manuell-Automatisk-Återställning

Handla nu

Mjukstartare SIRIUS

SIRIUS mjukstartare är den bästa lösningen när direktansluten 
(DOL) och stjärn-delta-start inte är lämpliga för trefasmoto-
rer, eftersom mekaniska stötar i maskinen eller spänningsfall i 
strömförsörjningssystemet ofta kan orsaka problem.

Handla nu

RCCB-brytare SENTRON

SENTRON-portföljen av jordfelsbrytare (RCD) 
inkluderar grundjordfelsbrytare (RCCB) utan integrerat 

överspänningsskydd, kombinerad RCBO med jordfelsbrytare 
och överspänningsskydd i en enhet, och, som ett alternativ, 

RC-enhet som kan monteras på miniatyrbrytare (MCB).

Handla nu

ET200SP I/O-moduler

Den modulära designen gör att ET 200-systemet kan skalas 
upp och utökas i små, enkla steg: digitala och analoga 
ingångar, intelligenta moduler med CPU-funktionalitet, 
säkerhetsteknik, motorstartare, pneumatiska system, 
frekvensomvandlare och olika teknikmoduler.

Handla nu

http://www.distrelec.com/global/?search=hirschmann
https://www.elfa.se/sv/thermal-overload-relays-sirius-3ru2/pf/189654
https://www.elfa.se/sv/automation/motion-drives/protective-motor-relays/c/cat-DNAV_PL_121009?filter_Manufacturer=Siemens
https://www.elfa.se/sv/soft-starter-18-kw/pf/35578
https://www.elfa.se/sv/rccb-circuit-breakers-5sv3-siemens/pf/1982960
https://www.elfa.se/sv/et200sp/modules/pf/643428
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Ventilanslutningar för vägbyggnation

temperatur. Användning av 
oklassificerade delar kan leda 
till att höljet smälter eller att 
de interna komponenterna i 
en ventilkoppling fallerar på 
grund av exponering för hög 
temperatur.

Utmaningarna 
med att arbeta på 
vägbyggnadsmaskiner

En av utmaningarna 
med att arbeta på 
v ä g b y g g n a d s m a s k i n e r 
är utrymmesbristen. 
Motorutrymmena är små och 
tillgången till komponenter 

är ibland begränsad. Alla 
komponenter som används 
i systemet - oavsett om 
det är för hydraulik eller 
insprutning - måste vara lätta 
att komma åt och ta bort för 
utbyte. Enkla ergonomiska 
funktioner kan göra stor 
skillnad i den tid det tar att 
utföra en underhållsuppgift.

Ventilkontakter styrs av 
elektriska signaler som 
växlar enhetens position. 
Kabelanslutningar kan vara 
utmanande att arbeta med 
om enhetens design inte 
tar hänsyn till ergonomi. Att 

skapa utrymme för enkel 
anslutning och frånkoppling 
är avgörande för effektivt 
underhåll.

Välja lämpliga 
ventilanslutningar

Det finns flera faktorer att 
ta hänsyn till när du väljer 
ventilanslutningar för en 
vägbyggnadsmaskin, sopbil 
eller någon annan liknande 
applikation. Vissa faktorer är 
relaterade till de standarder 
som ventilanslutningen 
uppfyller, medan andra 
är relaterade till kvaliteten 

Ventilanslutningar för vägbyggnation

Vägbyggandets hårda 
förhållanden
Vägbyggnation är en 
notoriskt tuff miljö för 
mekaniska och elektriska 
komponenter i tunga 
maskiner. Dessa maskiner 
utsätts för damm, vibrationer, 
höga temperaturer, vind och 
regn. Dessutom använder 
vägbyggen produkter 
som smält asfalt som är 
utmanande att hantera. 
Andra applikationer har 
liknande utmaningar 
när det gäller driftmiljön, 
som sopbilar, lastbilar och 
entreprenadmaskiner.

Alla dessa maskiner måste 
även fungera med högsta 
tillförlitlighet. Vägbyggen 
orsakar olägenheter för 
samhället. Det är därför viktigt 
att undvika förseningar och 
att slutföra jobbet så snabbt 
som möjligt. Komponentfel 
på vägbyggnadsmaskiner 
måste hållas till ett minimum, 
och när de inträffar ska 
reparationen vara snabb och 
enkel. Samma princip gäller 
för sopbilar och andra högt 
påverkande branscher.

Ventilanslutningar är små 
komponenter i en stor 
vägbyggnadsmaskin. Deras 
roll är dock avgörande för 
maskinens funktion. De styr 
flödet av hydraulvätska som 
gör att de stora mekaniska 
delarna kan utföra sitt arbete. 

När ventilanslutningarna 
går sönder blir hela 
maskinen obrukbar. Vissa 
ventilkopplingar används 
också för insprutning av 
material i blandningen för 
vägytan. Denna funktion 
är också avgörande för 
maskinens drift på grund 
av den exakta mätning 
som krävs för att skapa rätt 
blandning av tillsatser för 
vägytan.

Vanliga fellägen för 
ventilkopplingar
Ventilkopplingar passar 
till riktningsventilerna 
i hydraulsystem på 
v ä g b y g g n a d s m a s k i n e r . 
De öppnar eller stänger 
ventilen för att tillåta rörelse 
i ett manöverdon så att 
hydraulcylindern kan röra sig 
framåt eller bakåt.

Det finns tre vanliga 
grundorsaker till fel för 
ventilanslutningar:

1. Vibration
Ett typiskt exempel på 
vägbyggnadsmaskiner som 
använder ventilkopplingar är 
en kall återvinningsmaskin. 
Denna maskin fräser bort 
asfaltlager upp till 35 mm 
och blandar samtidigt 
med bindemedel för att 
applicera den nya ytan. Den 
kontinuerliga fräsningen 
orsakar vibrationer i hela 
maskinen. Eventuella 

svagheter i en plast- eller 
metalldel exponeras av 
vibrationer, vilket gör att 
komponenten går sönder 
och slutar fungera, eller 
till och med resulterar i ett 
hydrauliskt läckage.

2. Damm och fukt
Att fräsa en befintlig 
vägyta genererar stora 
mängder damm. Även om 
mycket av detta damm 
finns i maskinens fräs- 
och blandningsutrymme, 
kommer en del damm att 
strömma ut och spridas 
i alla öppna utrymmen. 
Samtidigt vandrar även fukt 
från regn eller vattentillförsel 
till alla delar av en 
vägbyggnadsmaskin. Damm 
och vatten är båda mycket 
skadliga för funktionen hos 
elektriska och mekaniska 
komponenter. Damm skapar 
friktion och hindrar ventiler 
från att röra sig, medan 
fukt kan kortsluta elektriska 
signaler och förorena 
hydraulvätskan.

3. Hög temperatur
Vä g b y g g n a d s m a s k i n e r 
arbetar vid hög 
temperatur för att hålla 
vägbeläggningsmaterialet 
flytande innan det stelnar 
på vägen. Detta innebär 
att alla komponenter som 
används på maskinen 
måste klassificeras för 
användning vid hög 
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Hirschmann

Kabelkontakter

GS-serien DIN-standarduttag. Hirschmanns G-serie är hemma 
där installationsutrymmet för andra kontakter kan vara för 
snävt.

Handla nu

Kabeluttag

Med hydrauliska, pneumatiska och elektromagnetiska ställdon 
och sensorer är GDM- och GAN-serien redo för alla tuffa miljöer. 
Tålig, mycket ogenomtränglig design garanterar kompromisslös 
tillförlitlighet i de mest krävande applikationerna.

Handla nu

När det gäller att välja rätt ventilanslutningar är pålitlig och hållbar prestanda lika viktigt som att 
välja rätt design, skyddskretsar och tillbehör. Tack vare en skyddskrets och funktionsindikator, 
samt en extremt robust design, ansluter Lumberg Automations ventilanslutningar tillförlitligt 
magnetventiler, trycksensorer, temperatursensorer och flödesvakter till strömförsörjning eller 
datanätverk.

på konstruktionen och 
designegenskaper:

• Den idealiska 
ventilanslutningen har 
styrka och säkerhet mot fel 
under svåra förhållanden. 
Den är resistent mot 
effekterna av vibrationer 
och höga temperaturer 
som ofta förekommer vid 
vägbyggen.

• Ventilanslutningar ska 
vara säkra och hållbara. 
De bör överensstämma 
med standarden IEC 
60529 med en hög nivå 
av inträngningsskydd. 
I P 67- k l a s s i f i ce r i n g e n 
enligt denna standard 
innebär att enheten 
är helt förseglad mot 
dammpartiklar, även 
mindre än 1 mm. Den kan 
också motstå inträngning 
av vatten nedsänkt på ett 
djup av 1 cm till 1 m i 30 
minuter.

• De bästa 
ventilanslutningarna är 
lätta att montera och 
arbeta med i trånga 
utrymmen på en 
vä g byg g n a d s m a s ki n . 
De har ett stort 
kabelkontaktutrymme 
som gör anslutning och 
urkoppling enkel.

Hirschmanns GL- och GS-
ventilanslutningar från 
Elfa Distrelec har alla dessa 

egenskaper, vilket gör 
dem till ett idealiskt val för 
vägbyggnadsmaskiner. 
Det breda utbudet av 
tillgängliga modeller 
täcker alla nödvändiga 
alternativ. Detta inkluderar 
ingångsspänning från 
12V upp till 400V och 
strömstyrka från 2A 
till 16A. Den maximala 
temperaturen är 
125°C, vilket är mer 
än tillräckligt för 
vägbyggnadsbranschen. 
H i r s c h m a n n s 
v e n t i l k a n s l u t n i n g a r 
finns i rak eller vinklad 
kroppsorientering, vilket ger 
maximal flexibilitet för olika 
installationsergonomi.

Sammanfattning
Vägbyggnadsindustrin och 
andra liknande applikationer 
som sopbilar, lastbilar och 
anläggningsfordon upplever 
tuffa miljöer som kan orsaka 
skador på ventilanslutningar. 
Höga vibrationer, värme, 
damm och fukt kan leda 
till att komponenter går 
sönder vilket leder till att 
maskinen blir obrukbar 
tills den har reparerats. 
Samtidigt kan designen av 
ventilanslutningar göra dem 
utmanande att arbeta med. 
Utrymmesbrist försvårar 
underhållsuppgifter, vilket 
gör det mer tidskrävande.

Hirschmanns GL- och 
G S - v e n t i l a n s l u t n i n g a r , 
tillgängliga från Elfa 
Distrelec, övervinner dock 
dessa utmaningar med 
utmärkt design och praktiska 
funktioner. Dessa kontaktdon 
är säkra och hållbara och är 
IP67-klassificerade. Deras 
kabelanslutningsutrymme 
är stort, vilket gör det enkelt 
att montera och demontera 
enheten. GL och GS 
ventilanslutningar erbjuder 
också utmärkt styrka och 
säkerhet.

Ventilanslutningar för vägbyggnation

https://www.elfa.se/sv/cable-sockets-belden-hirschmann/pf/2853682
https://www.elfa.se/sv/cable-sockets-belden-hirschmann/pf/2853682
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Se upp: 5G-anslutning påverkar 
bilindustrin

av Julia Stollberg Distrelec

2020 är året för 5G. Med 
nätleverantörer som lanserar 
täckning, de första vanliga 
5G-telefonerna släpps och 
infrastrukturen byggs, blir 
det nya nätverket verklighet 
för både konsumenter och 
industriella aktörer. Inom 
olika branscher arbetar 
innovatörer redan hårt med 
att skapa sig framgång 
och förbereda sig för den 
omfattande övergången 
till 5G och de möjligheter 
som följer med det. Ett 
utmärkt exempel på stor 
utvecklingspotential med 

5G är fordonsindustrin, 
och det kommer att vara 
vaggan för några av de mest 
noterbara framstegen som 
härrör från den nya tekniken, 
som kommer att påverka 
samhället i stort.

Men vad är det mer exakt 
som 5G gör det möjligt för 
bilindustrin att uppnå?

Låt oss ta en kort titt på 
grunderna inom 5G.

Grunderna inom 5G
5G-nätet skickar signaler på 

en mycket högre frekvens 
än vad som är möjligt för 
4G-nätet. Vid 5G-frekvenser 
mellan 24 och 100 GHz, 
även kallad millimetervåg, 
kan 4G, som använder 
frekvenser mellan 2 och 8 
GHz, knappt jämföras. I detta 
fall betyder högre frekvenser 
högre hastigheter – en av de 
viktigaste fördelarna med 5G.

Dessutom kommer 
användare att dra nytta av 
mycket lägre fördröjning. 
Detta innebär att fördröjning 
i stort är försumbar – en 

Oscilloscope Power of Ten
Ett oscilloskop är ett perfekt test- och mätverktyg för utveckling och verifiering av komponenter och 
moduler för olika fordonstillämpningar. Utformat som ett mångsidigt instrument som kan analysera signaler 
i tids- och frekvensområdet, kan R&S®RTM3000-oscilloskopet användas för att testa ett brett utbud av 
komponenter i ett modernt fordon, inklusive optimering av trådlös batterihantering, LED-utveckling och många 
infotainmentapplikationer som t.ex. pekskärmstest. RTM3000 har dedikerade alternativ för specifika protokoll 
som RTM-K3 som möjliggör trigg och avkodning av CAN- och LIN-bussar, inklusive CAN DBC-filimport.

R&S   RTM3000®

rohde-schwarz.com

• 100 MHZ TILL 1GHZ BANDBREDD
• 10-BITARS ADC-UPPLÖSNING GER STORT DYNAMISKT OMFÅNG
• 80 MSAMPLE MINNESDJUP
• 10.1” KAPACITIV PEKSKÄRM
• CAN/LIN TRIGG OCH AVKODNING

http://www.distrelec.com/global/?search=rohde+schwarz
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Se upp: 5G-anslutning påverkar 
bilindustrin

olika användare, hänger 
samman med autonom 
körning. När väl autonom 
körning blivit etablerad 
kan taxiföretag distribuera 
flottor av autonoma bilar 
som använder alla fördelarna 
med autonoma och 
uppkopplade körupplevelser, 
som ruttoptimering 
och realtidsdata om 
trafikförhållanden. Dessutom 
kommer konsumenter att 
kunna tjäna pengar på sina 
lediga bilar.

Slutligen kommer 
elektrifiering som den slutliga 
trenden att öka mängden 
tillgängliga elektriska 
drivlinor. Dessa är inte bara 
bättre för miljön, de betyder 
också att bilar – med hjälp av 
5G – kan utföra fjärråtgärder 
och ansluta digitalt.

Dessa “ACES”-trender finns 
inte endast var för sig utan 
är sammanlänkade. Som 
vi redan börjat beskriva är 
deras samspel avgörande för 
bilarnas tekniska framsteg. 
Detta kräver att stora 
mängder data bearbetas 
nästan omedelbart – och det 
är där 5G verkligen kommer 
till sin rätt. Som en lösning 
för revolutionär utveckling 
ledd av “ACES”-trenderna kan 
industriella aktörer se dess 
potential. Till exempel i Europa 
hjälper 5GCAR-projektet till 

Med installationen 

av ett lokalt 

5G-nätverk kommer 

nätverkandet av alla 

produktionssystem 

och maskiner i 

Mercedes-Benz 

Cars fabriker att 

stadsrörlighet upp till 100 
km/h.

Med dessa enheter såväl som 
avancerade nya bilar är det 
också nödvändigt att förlita 
sig på ett centralt intelligent 
trafikledningssystem. Och 
igen, detta kan möjliggöras 
via 5G.

Fokus: Fordonstillverkning
Inom tillverkningssektorn är 
det känt att 5G ger möjlighet 
att öka produktiviteten, 
hastigheten och 
effektiviteten. Som en unik 
standard som industrin kan 
anta, pågår projekt redan för 
att bli de första att gynnas. 
Ericsson och Telefónica 
Germany har till exempel 
samarbetat för att möjliggöra 
ett privat 5G-nätverk för 
Mercedes-Benz vid företagets 
fabrik i Sindelfingen i södra 
Tyskland.

att utveckla en övergripande 
5 G - s y s t e m a r k i t e k t u r 
och har identifierat 
a n v ä n d n i n g s o m r å d e n 
som behöver 5G för att 
möjliggöra framtiden för 
transportsektorn. Dessa 
sträcker sig från samordning 
av körfält till delning av 
långdistanssensorer och ökat 
skydd för fotgängare.

Fokus: Vägar och 
infrastruktur
Fordonssektorn kan 
inte existera utan vägar 
och infrastruktur, och 
på samma sätt skulle all 
utveckling baserad på 
“ACES”-trender aktiverad 
av 5G bli föråldrad om inte 
betydande innovation inom 
detta område genomförs. 
Lyckligtvis är detta väl på 
gång.

S a m m a n k o p p l a d 
infrastruktur inklusive 
kameror för att övervaka 
trafikförhållanden, sensorer 
som kan mäta temperatur 
och körförhållanden samt 
tillfälliga vägarbetsskyltar 
kommer att vara en del av den 
framtida körupplevelsen. Med 
5G kan denna infrastruktur 
tillsammans med sina 
sammankopplade bilar 
förlita sig på genomsnittliga 
slutanvändardatahastigheter 
upp till 100 Mbit/s, fördröjning 
mindre än 200 ms och tät 

Se upp: 5G-anslutning påverkar 
bilindustrin

funktion som är avgörande 
för många yrkesmässiga 
ändamål, till exempel vid 
fjärrkirurgi eller applikationer 
med autonom körning.

5G är också mycket 
mer tillförlitlig än sina 
föregångare och når nära 
100% tillförlitlighet. Detta är 
återigen viktigt när det gäller 
industriella applikationer 
som kan ansvara för 
människors liv och behöver 
hålla ned riskfaktorer så lågt 
som möjligt.

Med högre hastigheter, 
minimal fördröjning och 
fantastisk tillförlitlighet 
lägger 5G ribban för innovativ 
fordonsutveckling.
Fokus: Bilar
Spänningen runt 5G har redan 
från början gått hand i hand 
med höga förväntningar 
kring autonom körning och 
avancerad mobilitet. Och av 
goda skäl: Hög upplänks- 
och nedlänksdatahastighet 
upp till 10 Mbps per enhet 

i ett fordon, mycket låg 
fördröjning på 1 ms och hög 
nätdensitet upp till 10 000 
enheter/km2 är bara några av 
de lösningar rörande 5G som 
kommer att utveckla denna 
teknologi.

Bilar som vi känner dem 
kommer att förändras i takt 
med att tekniken utvecklas 
och McKinsey har identifierat 
fyra trender relaterade till 5G 
som i slutändan kommer 
att driva en betydande 
förändring i vad vi tänker på 
som bilar. De kallas kollektivt 
“ACES”:

Sannolikt är den största av 
dessa autonom körning. Även 
om vi har sett testprojekt med 
varierande framgång, utgör 
5Gs höga nätverkssäkerhet 
och låga fördröjning ett 
steg mot ökad säkerhet när 
vi tänker på framtidens bil, 
och hur den känner av och 
ansluter till dess miljö. Detta 
kommer också att leda 
biltillverkare längre fram 

längs vägen med ökat fokus 
på programvara och hårdvara 
som utgör ett fordons 
operativsystem, och mindre 
fokus på konventionellt 
maskineri.

En annan utveckling som 
kommer att förlita sig på 
5G och detta ytterligare 
fokus på programvara 
är anslutning inuti 
morgondagens bilar. Detta 
möjliggör ett brett utbud av 
användningsprocesser, bland 
annat fordons-“infotainment” 
och samarbetsvilliga 
assistanssystem (Advanced 
Driver Assistance Systems, 
ADAS), som drar stor nytta 
av 5G-framsteg med 
genomsnittlig datahastighet 
mellan 0,5 Mbps och 15 Mbps 
(beroende på media), tät 
stadsrörlighet upp till 200 
km/h samt nätverksdensitet 
på 2000 enheter/km2.

Delad mobilitet, eller 
bilar som rutinmässigt 
används av en stor mängd 
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Elektro-Automatik stöder framsteg 
inom klimatneutral energi 
med bränslecellstestning och 
simuleringslösningar för fordon

EA Elektro-Automatik

EA Elektro-Automatik (EA) är en Europas ledande 
leverantör av kraftelektronik inom många industrier. 

EA utvecklar och tillverkar innovativa nätaggregat i sina 
tyska labb.

bli ännu smartare 

och effektivare i 

framtiden. Detta 

öppnar upp helt 

nya produktions-

möjligheter.

Se upp: 5G-anslutning påverkar 
bilindustrin

Jörg Burzer, ledamot 
av divisionstyrelsen 
för Mercedes-Benz-
bilar, produktion och 
försörjningskedja

Uppskalade möjligheter
Med 5G är det möjligt att 
aktivera nätverksbaserad 
kommunikation som ger hög 
tillförlitlighet, låg fördröjning 
och högre hastighet för att 
flytta stora mängder data. 
Detta innebär att industrin 
genom 5G har en unik 
möjlighet att underlätta 
autonomi, delad mobilitet, 
anslutning och elektrifiering 

i stor skala. Med ett nätverk 
som passar alla innovativa 
idéer gällande anslutna bilar, 
infrastruktur och bilfabriker 
har industrispelare en tom 
plan att använda för att börja 
göra framtidens bilindustri 
till verklighet. Och vi kan 
inte vänta med att se vad de 
kommer på.

http://www.distrelec.com/global/?search=elektro+automatik
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Elektro-Automatik stöder framsteg 
inom klimatneutral energi 

med bränslecellstestning och 
simuleringslösningar för fordon

Hur testar man 
korrosionsbeständighet?
Den viktigaste parametern 
för en bränslecell är dess 
resistiva komponent. 
Elektrolytresistansen är 
det främsta bidraget till 
bränslecellens totala resistans. 
Polarisat ionsresistansen 
modellerar den ekvivalenta 
reaktionsresistansen, och 
dubbelskiktskapacitansen 
modellerar anod-elektrolyt-
katodgränssnitten. Ju lägre 
den totala resistansen hos 
bränslecellen är, desto lägre 
är dess effektförlust, och 
därmed högre effektivitet.

Med effektgenerering på 
kW till MW kan en alltför 
hög total resistans hindra en 
bränslecellstack från att avge 
sin maximala märkeffekt.

Svårigheten med att 
mäta resistansen i 

bränslecellen beror på att 
cellspänningskällan inte 
kan isoleras från de resistiva 
komponenterna som 
kretsmodellen antyder. Istället 
för att använda konventionell 
D C - r e s i s t a n s m ä t n i n g 
kräver mätningen av 
bränslecellsresistans AC-
mätning.

Pseudo-AC-mätning är känd 
som strömavbrottsmetoden. 
Denna metod, som namnet 
beskriver, skapar en ström 
genom att omedelbart växla 
belastningsströmmen från 
ett stabilt tillståndsvärde till 
0 A. Bränslecellsspänningen 
stiger till sin öppna 
kretsspänning från 
spänningen reducerad 
av produkten av 
belastningsströmmen och 
bränslecellens resistans.

Så hur skapar man den 

ström som behövs för att 
karakterisera bränslecellen? 
Du behöver en elektronisk 
last och förmågan att 
variera dess konstanta 
strömutgång med en AC-
signal av varierande frekvens. 
Du kan koppla ihop lasten 
och en vågformsgenerator. 
Vågformsgeneratorer är 
lågeffektenheter, så du 
skulle få problem med att 
testa en bränslecellstack 
som innehåller flera 
bränsleceller. Du kan ansluta 
vågformsgeneratorn genom 
ett bias-T till den elektroniska 
lasten; men bias-T är 
lågeffektkomponenter som 
främst används för RF-
tillämpningar. Att ansluta 
en vågformsgenerator med 
låg effekt till en elektronisk 
last med hög effekt är en 
utmaning.

EA löser den utmaningen 
med sina ELR elektroniska 
laster genom att integrera 
vågformsgeneratorn i lasten. 
Du behöver inte oroa dig för 
externa anslutningar och att 
skydda en vågformsgenerator 
från att ta skada av hög 
effekt. Vågformsgeneratorn 
kan mata ut sinusvåg, 
triangelvåg, fyrkantsvåg, 
trapetsvåg, ramp och 
arbiträra vågformer. Med ELR-
lasten kan du skapa vilken 
typ av dynamisk belastning 
som helst, inklusive en 
sinusformad störning på 

Elektro-Automatik stöder framsteg 
inom klimatneutral energi 
med bränslecellstestning och 
simuleringslösningar för fordon

Elektro-Automatik (EA) är en 
Europisk ledande leverantör 
av kraftelektronik inom 
fordonsindustrin likväl som 
många andra branscher. 
EA utvecklar och tillverkar 
innovativa nätaggregat i 
sina tyska labb. EA erbjuder 
nu sitt ELR-sortiment av 
strömförsörjningar som 
är speciellt utformade för 
att underlätta testning av 
fordonsbränsleceller.

Bränsleceller har funnits 
i många år men med 
de senaste tekniska 
framstegen och globala 
initiativ för klimatneutralitet 
har det gjorts betydande 
investeringar med bilföretag 
som Honda, Toyota, Hyundai 
och Mercedes.

Att designa och tillverka 
kvalitetsbränsleceller kräver 
att enheten karakteriseras 
och dess prestanda testas. För 
reservkraftverk och fordon, 
monteras bränsleceller i 
stackar för att uppfylla de 
nödvändiga effektkraven 
för applikationen. Dessa 
stackar kan generera 
hög effekt; Därför behövs 
strömförsörjningar och 
elektroniska laster med högt 
watt-tal för karakterisering 
och testning av bränsleceller.

Bränslecellsstackar kan 
leverera långt över 10 kW 
effekt. Elektro Automatik 

tillverkar inte bara högeffekts-
DC-försörjningar och laster, 
utan dessa produkter 
har flera funktioner som 
förenklar uppgiften att 
simulera, karakterisera och 
testa bränsleceller och gör 
testningen mer effektiv.

Vad är en bränslecell?
Innan vi går in på testning 
av bränsleceller, låt oss få 
en snabb överblick över vad 
bränsleceller är. Bränsleceller 
är ett kemiskt bränsle. När 
en kemisk reaktion inträffar 
genererar den vanligtvis 
energi med biprodukten 
värme. De flesta bränsleceller 
är ofta vätebaserade blandade 
med ett oxidationsmedel 
som syre, som sedan skapar 
elektrolyter.

Fördelen med att använda 
väte är att biprodukten av 
den kemiska reaktionen bara 
är värme och vattenånga 
vilket gör det till en ren 
energi att använda. Väte som 
används i bränslecellerna 
kan skördas på flera sätt, 
å n g m e t a n r e f o r m e r i n g 
av fossil gas, 
b iomassagasutveck l ing , 
elektrolys av vatten eller 
soltermokemi.

Det finns flera olika typer av 
bränslecellskonstruktioner, 
men de består alla av samma 
element; en anod, en katod, 
och en elektrolyt som tillåter 
joner att röra sig mellan två 
sidor av bränslecellen som 
visas i figur 1.
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Elektro-Automatik stöder framsteg 
inom klimatneutral energi 

med bränslecellstestning och 
simuleringslösningar för fordon

snabbare takt än väte och 
syre kan diffusera till anoden 
och katoden för att tillföra 
energi.

Den simulerade 
bränslecellsutgången kan 
testa växelriktar- eller DC-
DC-prestanda eftersom 
dessa belastningar drar både 
låg ström och hög ström. 
Resultaten indikerar hur väl 
lasterna kan bibehålla sin 
effekt under bränslecellens 
varierande spänning. Som 
tur är behöver du inte en 
komplicerad testuppsättning 
med externt variabelt 
motstånd för att testa 
växelriktare och DC-DC-
omvandlare. Allt du behöver 
är ett nätaggregat i PSB-
serien.

Spara energi och kör 
svalare
Både ELR-seriens 
elektroniska laster och 
PSB-seriens dubbelriktade 
strömförsörjning (källa och 
last) kan absorbera ström 
och leverera den tillbaka till 
elnätet med enastående 
96% verkningsgrad. När 
du använder ELR-lasterna 
eller sänkfunktionen hos 
PSB-försörjningen, ger 
effektiva växelriktare i de två 
instrumenten regenerativ 
energiåtervinning för att 
minska dina elkostnader. 
Genom att återföra den 
absorberade energin till 

elnätet sparas kylbehov 
för dessa instrument som 
kan ge och sänka upp 
till 30 kW. Instrumenten 
använder fläktar med lägre 
kapacitet som går tystare 
och mindre kylinfrastruktur 
för att hålla dem vid en säker 
driftstemperatur. Dra nytta 
av lägre energikostnader 
och vetskapen att du hjälper 
miljön.

Arbeta i vilken 
automatiserad testmiljö 
som helst
Elektro Automatiks PSB-
strömförsörjningar och ELR-
laster erbjuder flera gränssnitt 
för att möjliggöra enkel 
kommunikation och kontroll 
i ett fåtal testmiljöer. PSB-
serien försörjningar och ELR-
lasterna har USB och Ethernet 
som standardgränssnitt för 
förenklad datoranslutning. 
Med tillägg som ModBus- 
och Profibus-gränssnitt 
tillåter instrumenten 
bekväm styrning från 
p r o g r a m m e r b a r a 
logikstyrningar (PLC:er). 
Via CAN-gränssnitt kan 
instrumenten ansluta till 
fordonsstyrsystem. Det är 
mer flexibilitet än du får 
från andra tillverkare av 
strömförsörjningar och 
elektronisk laster.

Sammanfattning
Bränsleprovning är en 
komplex process som kan 

göras enklare med rätt 
verktyg. Elektro Automatik 
är branschledande inom 
kraftelektronik och erbjuder 
flera lösningar för testning 
av bränsleceller inom 
fordonsmarknaden. Specifikt 
anses vätebränsleceller som 
ett av de renaste bränslena du 
kan använda med små eller 
inga koldioxidutsläpp. Det är 
viktigt att säkerställa deras 
livslängd och verkningsgrad 
under drift och lagring 
genom att regelbundet testa 
bränslecellerna inom ett 
flertal branscher, inklusive 
fordonsindustrin.

Elektro-Automatik stöder framsteg 
inom klimatneutral energi 
med bränslecellstestning och 
simuleringslösningar för fordon

en DC-strömssänkning 
för karakterisering av 
bränslecellsresistans.

Dessutom kan ELR-
lasten med sin interna 
vågformsgenerator utsätta 
bränslecellen som testas för 
ett brett utbud av dynamiska 
b e l a s t n i n g s v a r i a t i o n e r 
för både prestanda- och 
hållbarhetstestning. Lasten 
kan belasta en bränslecell 
med stora lastförändringar 
vid varierande arbetscykler.

Simulering av en 
bränslecell för realistisk 
testning av växelriktare 
eller DC-DC-omvandlare

Nu när bränslecellen kara-
ktäriseras kan PSB-seriens 
strömförsörjningar, som 
också har en inbyggd våg-
formsfunktionsgenerator, 
simulera uteffekten från en 
bränslecell. Med hjälp av den 
simulerade bränslecellen kan 
en växelriktare för en enhet 
som en standby-strömkälla 
eller en DC-DC-omvandlare 
för ett fordon testas under 
de mest realistiska förhål-
landena. Använd bara funk-
tionsgeneratorapplikationen 
i Elektro Automatiks Power 
Control Software. Ange de 
huvudspännings- och ström-
parametrarna, och funktion-
sgenerator-appen gör det 

möjligt för PSB-strömförsör-
jningen att emulera uteffek-
ten från din bränslecellsstack.

Figur 3 visar fönstret för 
bränslecellstabellen som visar 
bränslecellens karakteristiska 
V-I-kurva och definierar 
bränslecellseffekten. Vid 
maximal spänning domineras 
bränslecellsutgången av 
elektrokinetiska effekter. I 
den centrala delen av kurvan 
bestämmer bränslecellens 
linjära ohmska resistans 
utgångsegenskaperna. Vid 
hög ström-låg spänning-
delen av kurvan definieras 
exponentialkarakteristiken 
av energi som förbrukas i en 
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Topp 5 futuristiska transportsätt

av Justyna Matuszak

De futuristiska 
transportsätten finns inte 
bara i science-fiction-filmer; 
de äger redan rum i vår värld 
och kommer snart att forma 
hur människor pendlar, 
arbetar och lever.

Sedan 1886, när Karl Benz 
skapade ett “fordon som drivs 
av en gasmotor”, förändrades 
vagnsindustrin drastiskt. 
Från fordon som drivs av 

gas, bensin och slutligen 
till hybrid- och elbilar. Tack 
vare tekniken förändrar 
körsektorn resandet och 
förbättrar människors liv. Nya 
transportsätt gör pendlingen 
snabbare, säkrare och 
bekvämare. Transportens 
framtid handlar dock inte 
bara om säkerhet utan också 
om att uppgradera och 
lansera en ny era.

Hyperloop-tåg, flygande eller 
gående bilar, självkörande 
skotrar eller fordon som 
förvandlas till olika former 
– är det en ny generation 
av transport? Hittills har 
futuristiska fordon setts 
inom sci-fi, men den 
senaste utvecklingen inom 
framväxande teknik, som 
IoT, AI och LiDAR, samt 
molndatorer, gör traditionella 
fordon till autonoma bilar och 

EA Elektro-Automatik

Elektroniska laster EL 9000B

Den nya serien kompakta elektroniska DC-laster, kallad EA-EL 
9000 B, ersätter den tidigare serien AE-EL 9000 och erbjuder 
nya spännings-, ström- och effektvärden för en mängd 
applikationer.

Handla nu

Elektronisk last för DC – EL 3000 & EL 9000-serien

Kompakta elektroniska DC-laster utökar EL-serien i en 
Desktop-kapsling för att fullända portföljen av elektroniska 

laster. De erbjuder nya spännings-, ström- och effektvärden för 
en mängd applikationer.

Handla nu

Elektronisk last ELR 9000

Dessa enheter innehåller de fyra vanliga reglerlägena konstant 
spänning, konstant ström, konstant effekt och konstant 
resistans.

Handla nu

Dubbelriktade DC-nätaggregat, EA-PSB 9000

De mikroprocessorstyrda, dubbelriktade nätaggregaten 
i serien EA-PSB 9000 har två enheter i en; en 

strömkälla (source) och en elektronisk last (sink) med 
energiåterhämtning.

Handla nu

https://www.elfa.se/sv/electronic-loads-ea-el-9000/pf/803242
https://www.elfa.se/sv/electronic-load-ea-el-3000-el-9000-series/pf/170080
https://www.elfa.se/sv/electronic-load-ea-elr9000/pf/504742
https://www.elfa.se/sv/bidirectional-dc-power-supplies-ea-psb-9000-elektro-automatik/pf/2481792
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Top 5 futuristic modes of transport

Inbyggd LiDAR är en annan 
teknik som är till hjälp för 
den nya flygtekniken. LiDAR 
är en undersökningsmetod 
som innebär att man belyser 
ett föremål med pulserande 
laserljus och detekterar de 
reflekterade pulserna med 
hjälp av en sensor.

2. Hyperloop
Elon Musk introducerade 
2012 ett 700 MPH Hyperloop-
koncept. Hans idé var att 
skapa ett transportsätt 
som skulle vara billigt, 
som vägtransporter men 
snabbt som i luften. I 
samarbete med Tesla och 
SpaceX startade det en ny 
era av snabbinnovation. 
Hyperloop kan minska 

väntetider genom att 
avgå varannan minut, mer 
regelbundet än andra 
höghastighetsjärnvägsnät.

Då Musk fokuserade på 
att utveckla elbilar och 
rymdraketer bestämde han 
sig för att låta andra fortsätta 

arbeta med Hyperloop. Detta 
ledde företag tillägnade 
avancerad teknik, som Virgin 
Hyperloop, att framgångsrikt 
utforma en prototyp 2017, 
med Richard Branson i 
spetsen. Branson hoppades 
kunna etablera ett fullt 
operativt system inom 
3 år, vilket han har gjort. 
Virgin Hyperloop arbetar för 
närvarande med Hyperloop 
Transportation Technologies 
för att förverkliga hyperloop 
till 2030.

3. Drone Bus
Tillsammans med flygande 
taxibilar och autonoma 

Den 8 november 
2020 reste de första 

passagerarna 
säkert på en 
hyperloop – 

vilket skapade 
transporthistoria.

Virgin Hyperloop

helikoptrar som endast 
kan transportera några få 
personer kan en flygande 
buss pendla en grupp på 
fyrtio. Förutom ett större antal 
passagerare tar resan med en 
Drone Bus från Los Angeles 
till San Francisco eller London 
till Paris bara en timme, 

på samma 
sätt som ett 
flygplan. Med 
skillnaden att 
drönarbussen 
k o m m e r 
att kunna 
landa och 
lyfta närmare 
stadskärnor.

Som en 
Uber Taxi-

konkurrent skulle Kelekona-
lastbilar kunna transportera 
5000 kg last för kostnaden för 
en Amtrak-biljett. Till att börja 
med finns det en planerad 
30-minutersflygning från 
Manhattan till Hamptons, 
som kommer att kosta 85 
dollar. Flygplanskroppen kan 
vara byggd av 3D-printat 
komposit och aluminium.

Företaget bekräftade 
också att de har den stora 
batterikapacitet som krävs 
för att hålla sådana flygningar 
igång. Denna mängd energi 
skulle vara tillräcklig för att 
driva hundratals, om inte 

gör skönlitteraturen till en ny 
verklighet.

Vilka typer av transporter 
kommer vi sannolikt att 
använda i framtiden?
Många undrar hur 
transporter kommer att se ut 
2050, men de nya innovativa 
formerna kan börja långt 
tidigare. De kommande 
transportsätten kommer 
att kräva nya och bättre 
energikällor så väl som fysisk 
och teknisk infrastruktur. 
Avancerad teknik och 
elektrifiering kommer att 
utgöra transportens framtid.

1. Autonom helikopter
Den autonoma industrin 
kommer att utgöra ett 
hot mot den nuvarande 
bilen, vilket resulterar i den 
största och mest dramatiska 
omvandlingen sedan den 
skapades på 1900 -talet. 
Autonoma flyg är framtiden 
för masstransport. Flygande 
taxi är definitivt en dröm för 
alla som rusar i storstäder och 
vill undvika trafikstockningar.

Uber och flera kinesiska 
företag investerar i denna 
snabbt utvecklande 
transportteknik. Verkligheten 
med flygande bilar kallade 
‘Spinner’ blir en scen från 
en Blade Runner-film, och 
vanlig vardag. Starten för 
Uber Elevate är planerad till 

2023.

2017 visade Aurora Flight 
Sciences, ett företag fokuserat 
på flygforskning, en helt 
autonom militärhelikopter 
som även kan fjärrstyras. 
År senare genomförde 
Airbus en testflygning 
av Vahana, en självstyrd, 
elektrisk vertikal start- och 
l a n d n i n g s d e m o n s t ra to r 
(eVTOL) som är ett 
helelektriskt, ensitsigt tilt-
wing-fordon.

I april i år meddelade 
Airbus om Flightlab 
genom Vertex. Flightlab 
är fullt av visionbaserade 
sensorer och algoritmer 
för situationsmedvetenhet 
och hinderidentifiering, 
tack vare autonom teknik 

Förutom det har den “fly-by-
wire” för förbättrad autopilot 

och ett avancerat gränssnitt 
mellan människa och 
maskin för övervakning och 
kontroll av inflygning. Dessa 
tekniker är utformade för att 
minska helikopterpilotens 
arbetsbelastning, förbättra 
säkerheten och göra 
uppdragsplanering och 
hantering enklare.

De avancerade 
kamerasensorerna hjälper till 
att undvika hinder och väljer 
oberoende lämpligaste vägen 
till destinationen. OMRON 
är ett ledande varumärke 
inom industriell automation 
och erbjuder sensorer som 
analyserar bilder för att se 
en karaktär, positionering 
eller utseendeinspektion. 
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trafikstockningar
Med tanke på att det för ett 
halvt sekel sedan knappt fanns 
några bilar på gatorna (inte 
många hade råd med dem) 
har nu nästan alla ett fordon. 
Det har blivit ett ökat antal 
köer och trafikstockningar, 
särskilt i städer. Det skadar 
miljön och säkerheten. 
Över en miljon människor 
dödas eller skadas varje år 
till följd av vägtrafikolyckor. 
Teknik kan minska olyckor 
genom att lansera IoT-
aktiverade vägsensorer som 
omedelbart kommunicerar 
med smarta bilar på det 
bästa sättet att undvika 
faror eller ogynnsamma 
vägförhållanden. Ökningen 

av smarta vägar kopplade 
till sakernas internet (IoT) har 
potential att drastiskt minska 
dödsolyckor på vägarna.

Skåpbilar och bussar kommer 
att ha justerade säten för att 
göra dem mer konvertibla 
inom en snar framtid. Tack 
vare tekniken kommer 
människor snart att kunna 
använda personliga rutter 
baserat på användardata. 
Dessutom kommer trådlösa 
batteriladdare att installeras 
under motorvägar, vilket 
hjälper till att minska 
luftföroreningar och 
praktiskt taget eliminera 
användningen av fossila 
bränslen för att driva bilar. 

Nyligen genomförde Sverige 
ett testprojekt. två kilometer 
väg omvandlades till ett 
elektrifierat spår som laddar 
fordon som elbilar och 
lastbilar medan de är i rörelse.

Tekniken kommer att göra 
den största skillnaden i den 
nya eran av transportsätt, 
kommer det att bli bättre? 
Vi kommer att få reda på det 
snart eftersom futuristiska 
fordon redan är en nära 
framtid. Det kommer att 
väsentligt förändra världen 
och sättet att pendla.

Industriell LiDAR-
sensor, Sick

Shop now

Industriell 
trådlös laddare, 
Alfatronix

Shop now

termisk sensor, 
Omron

Shop now

HMI-panel, 
Siemens

Shop now
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tusentals, hem. Kelekona 
jämför batterikapaciteten 
med Teslas batterier av 
modell S och modell 3. 
Kelekona förväntar sig 
att deras Airbus kommer 
i luften 2022 för frakt 
och 2024 för mänskliga 
passagerare, om flygplanet 
klarar den nödvändiga FAA-
certifieringsprocessen.

4. Elskotrar
Elskotrar har blivit mycket 
populära på sistone som ett 
snabbt och kostnadseffektivt 
sätt att transportera sig till 
destinationer. Många företag 
funderar dock redan på att 
förbättra detta transportsätt. 
Layer och Nio designade en 
snygg skoter som använder 
artificiell intelligens för 
att få människor till sina 
favoritdestinationer. Den 
ansluter till smartphones 
via en app och tillåter 
åkare att fråga och ta emot 
röstkommandon om plats 
eller hur mycket batteri som 
finns kvar.

Ett av de mest populära 
motorcykelmärkena, Harley 
Davidson, skapade en 
futuristisk elscooter som 
fortfarande ser ut som 
en motorcykel, men i en 
mycket modern utgåva. 
Dessutom beslutade 
motorcykelföretaget att 

fortsätta med el och skapade 
ytterligare två LiveWire-
elfordon. Men skotern är 
mycket mer hanterbar än den 
stora LiveWire-motorcykeln—
en miljövänlig, lättkörd och 
idealisk ny attraktion för 
Harley Davidson-fans.

5. Gående bil
Hyundai, en populär 
biltillverkare, designade en 
bil som ser tagen rakt ur en 
Star Wars-film. Detta gående 
fordon skiljer sig markant från 
traditionella fordon. Det ser 
nästan ut att ha ben och knän 
och möjligheten att klättra 

uppför branta 
sluttningar och 
köra på olika 
mark-, terräng- 
och stenytor 
gör det till 
det perfekta 
f u t u r i s t i s k a 
transportsättet. 
Det var främst 
utformat som 
ett fordon för 

försvarsmakten.

Förutom gående bilar 
kommer framtiden också 
att ge bilar med möjligheten 
att förvandlas till olika saker. 
Toyota har redan skapat 
konceptbilen e-Palette, 
som kan konverteras från 
en vanlig taxi till en butik 
som säljer alla typer av 
produkter, eller till en skåpbil. 
Det kommer att förbättra 
bilarnas grundläggande 
funktionalitet och deras 
mångsidighet.

Tekniken som kan sätta 
punkt för 

https://www.distrelec.com/global/?search=30125397
https://www.distrelec.com/global/?search=30152801
https://www.distrelec.com/global/?search=30171133
https://www.distrelec.com/global/?search=30024699
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Rekommenderade 
transportlösningar från Fluke

Isolationsmätare
Bäst lämpad för:

• Brett utbud av tester inklusive enkla stickprov till tids- och 
haveritest

• Isolationsmotståndstest upp till 10KW
• Användning med ställverk, motorer, generatorer och kablar

Värmekameror
Bäst lämpad för:  

• Detektering av heta områden 
“hot spots” i motorer, pumpar, 
säkringsenheter, lager och hjul

• Hjulaxelinspektion genom 
korrosionsutmattningstest

• Övervakning av värmeväxlare

IR-termometrar
Bäst lämpad för:  

• Snabba punktmätningar på avstånd
• Exakt mätning upp till 800°C

Jordtestare
Bäst lämpad för:  

• Säkerställer personals säkerhet och 
korrekt drift av elektrisk utrustning

• Diagnostisera intermittenta elektriska 
problem relaterade till undermålig 
jordning

• Jordresistansslinga och 
jordresistivitetstest

Elkvalitetsanalysatorer
Bäst lämpad för:  

• Felsökning och förebyggande av 
problem i elgenerering, överföring och 
distributionssystem

• Genomföra belastningsstudier för att 
minska energianvändningen

• Användning med motorer, pumpar, 
generatorer, transformatorer, 
kompressorer och elpaneler

Batterianalysator
Bäst lämpad för:  

• Underhåll, felsökning och enskilda 
stationära batterier och batteribanker 
som används i kritiska batteribackup-
applikationer

• Designad för mätning på alla typer av 
stationära batterier

Digital multimeter
Bäst lämpad för:  

• Installation och felsökning av elsystem
• Snabb spänningsdetektering
• Miljö med både AC och DC (autoVolt 

eller Ghost Voltages)

https://www.elfa.se/
https://www.distrelec.com/global/
https://knowhow.distrelec.com/sv/
https://www.distrelec.com/global/?search=fluke+bt+battery+analyzer
https://www.distrelec.com/global/?search=digital+multimeter+fluke+110
https://www.distrelec.com/global/?search=fluke+tis
https://www.distrelec.com/global/?search=fluke+62+max
https://www.distrelec.com/global/?search=fluke+earth+ground+tester
https://www.distrelec.com/global/?search=fluke+advanced+power
https://www.distrelec.com/global/?search=fluke+insulation+multimeter
https://www.distrelec.com/global/?search=fluke
https://www.linkedin.com/company/74060458/
https://twitter.com/Distrelec

