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SAMMANFATTNING 
Arbetet syftar till att skapa en prototyp av en textil trycksensor som kan känna av och 

skilja på olika typer av belastning. En lämplig metod för att på ett vetenskapligt sätt 

testa sagda prototyp har också utvecklats. Prototypen har tillverkats för hand på en 

datoriserad vävstol och de ingående materialen är piezoelektrisk poly(vinyldifluorid), 

PVDF, tvinnad tillsammans med ett konduktivt garn, Shieldex®, samt polyester. När 

PVDF-fiber utsätts för töjning genererar de en spänning, vars storlek står i relation till 

töjningen. Den vävda konstruktion som valdes till prototypen är en distansvara där 

väftinläggen lagts in i 7 olika lager för att skapa volym. Därmed möjliggörs en töjning 

av PVDF-fibern som relaterar till trycket strukturen utsätts för. 

För att utvärdera strukturen skapades tre likadana trycksensorer innehållandes fyra 

PVDF-fiber som lagts in med ett mellanrum på ca 1,5 cm. Dessa prototyper har sedan 

fästs på en egentillverkad ramp och PVDF- samt Shieldex®-garnet har kopplats in till 

ett oscilloskop. Därefter har vikter rullats över prototypen för att generera spänning, 

vilken har kunnat uppmätas med oscilloskopet. De uppmätta resultaten har analyserats 

och utvärderats med hjälp av Excel. 

Testerna visade tydligt att spänningen som uppmättes stod i relation till vikternas 

storlek; högre vikter gav en mätbart större spänning. Det finns dock stor varians bland 

resultaten och utvärdering av samtliga prover visar på stora standardavvikelser hos 

samtliga fiber. Detta innebär att även om det är tydligt att ökad vikt medför ökad signal 

så kan det finnas svårigheter i att avgöra storleken på vikten utifrån den uppmätta 

spänningen. 
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ABSTRACT 
The aim of this project was to create a sensor in textile material which can register and 

recognize different kinds of pressure. A suitable method has been developed in order to 

scientifically investigate and evaluate the sensitivity of the prototypes. The prototypes 

have been produced with a computerized hand weave machine and the materials used 

were polyester and piezoelectric PVDF-fiber, twisted with a conductive yarn, 

Shieldex®. When a force is applied to the PVDF-fiber, causing an extension of the 

fiber, a voltage is generated directly related to the applied force. The final prototype is 

a woven textile with integrated monofilaments and weft inserted in seven different 

layers to create a voluminous structure. An extension by the PVDF-fiber is there by 

enabled to occur which is related to the force applied onto the structure. 

Three equable prototypes were produced, each consisting four separated PVDF-fibers 

which were inserted with a distance of 1, 5 cm from each other. The prototypes were 

further attached one by one on a homemade ramp and the PVDF- and Shieldex®-fibers 

were connected to an oscilloscope. Different weights were then rolled from the top of 

the ramp, generating a voltage each time it pressures a fiber, which were seen on the 

computer software of the oscilloscope. The results were afterwards analyzed and 

evaluated using Excel. 

A clear relationship between applied force and generated voltage is shown although 

there is a great variety among the test results on each weight along with large standard 

deviations. The exact weight generating a specific voltage is therefore difficult to 

determine. 
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SAMMANFATTNING - POPULÄRVERSION  
Vi människor använder oss av vår känsel på många olika sätt i vårt dagliga liv; för att 

läsa av vår omvärld och varandra, och förmedla olika känslor människor emellan. 

Syftet med denna studie är att skapa en prototyp till ”robothud” – d.v.s. skapa en typ av 

sensor som kan placeras på en robot för att ge denna ett slags känselsinne. Målet med 

sensorn är att den ska kunna uppfatta och känna skillnad på olika sorters beröring, så 

att roboten på så sätt kan avgöra om den utsätts för smekningar eller slag. 

I den här studien användes ett piezoelektriskt garn, PVDF, för att skapa en textil 

trycksensor. 

Begreppet piezoelektriskt kommer från grekiskans piezo som betyder trycka eller 

pressa. Det används för att förklara fenomenet som finns hos vissa material, där de kan 

skapa en elektrisk spänning när de pressas ihop eller töjs. 

PVDF-garnet tvinnades ihop med ett silverpläterat garn som fungerade som yttre 

elektrod och därmed möjliggjorde mätandet av den spänning som uppstod vid töjning. 

För att få PVDF-garnet att töjas genom tryck så vävdes det in i ett polyestertyg med en 

särskild struktur, som valdes ut efter ett flertal preliminära tester. 

Tre likadana provbitar tillverkades, vardera innehållandes fyra separata bitar av PVDF-

garnet. 

Dessa provbitar spändes sedan fast på en egentillverkad ramp, där de testades genom 

att olika vikter fick rulla över dom. Vikterna skapade ett tryck när de rullade över, och 

detta tryck genererade en spänning som uppmättes med ett oscilloskop. 

Genom att upprepade gånger testa med olika vikter, mäta spänningen och sedan 

analysera de uppmätta värdena i Excel drogs slutsatsen att en större vikt genererar en 

större spänning. 

Det finns dock stora skillnader mellan de olika försöken och även mellan de olika 

bitarna av PVDF-garn, så det går inte med säkerhet att säga att en viss vikt ger en viss 

spänning. 
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1. INTRODUKTION 
Piezoelektricitet i textil är ett relativt nytt område som innebär stor potential för 

exempelvis smarta textilier i framtiden. Egenskapen som dessa piezoelektriska fiber 

besitter är att de genererar en spänning vid töjning eller deformation såsom tryck. 

Under detta arbete kommer olika textila strukturer undersökas som kan lämpa sig för 

användning på moderna robotar- som en slags artificiell hud. Roboten som avses i 

detta projekt heter NAO och används idag inom utbildning och i terapeutiskt syfte. 

Den känner dock inte av olika slags beröring så som mjuka smekningar, slag eller 

tryck. En textil hud hade därför kunnat förstärka NAOs intryck och därmed lättare 

kunna läsa av hur en person interagerar med den. 

 

1.1 BAKGRUND  
I strävan efter vetenskapliga belägg för fakta har peer-reviewed och vetenskapliga 

artiklar i största mån använts men produktinformation har även hämtats från hemsidor 

och manualer. 

I det här projektet kommer det piezoelektriska materialet polyvinyldifluorid, PVDF, 

utnyttjas till att göra textila sensorer till robotar. Detta i samråd med Högskolan i 

Skövde, där det pågår forskningsprojekt med syfte att skapa möjligheter att förmedla 

känslor från människa till robot via beröring. Deras förhoppning är att åtminstone till 

del kunna replikera en studie som gjorts mellan människor, där den ena parten ombetts 

förmedla en specifik känsla via beröring och den andra parten tolkar beröringen, med 

skillnaden att den som mottar och ska tolka beröringen är en robot med taktila 

sensorer. 

Ett exempel på hur man kan använda sig av PVDF-fiber för att skapa en tryckkänslig 

sensor återfinns i Nieke Sarinks examensarbete “Characterization and manufacturing 

of textile pressure sensors based on piezoelectric fibres”. Syftet var att skapa en 

handske med tryckkänsliga fingertoppar. För att åstadkomma detta byggde Sarink upp 

en struktur där de piezoelektriska fibrerna
1
 fästes över termoplastiska block, vilket 

möjliggjorde en töjning av fibern, och därmed skapandet av en mätbar spänning, vid så 

liten belastning som 0,003 N. 

Att däremot låta piezofibern vara maskbildande i ett stickat tyg gav inget mätbart 

resultat; I ett stickat tyg kunde inte fibern töjas när materialet utsattes för tryck.(Sarink  

2014) 

Även om den PVDF i fiberform är en nyhet sen 2010 (Lund & Hagstrom  2010) så har 

piezoelektrisk film använts tidigare, bland annat använts i syfte att ge robotar ett taktilt 

sinne genom att tillverka sensorer att fästa på vad som motsvarar deras fingertoppar. 

(Dahiya & Valle  2008) 

                                                      
1
PVDF-fiber med en kärna av kimrök, CB, och högdensitetspolyeten, HDPE. 
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Dock finns i dagsläget inga möjligheter att tillverka sensorer med samma 

känslighetsgrad som en mänsklig fingertopp. Även om samma tryckkänslighet går att 

nå med en sensor finns ingen sensor som utöver detta kan känna av värme, textur, 

friktion osv. Särskilt då dessa sensorer ska få plats på en mycket liten yta. (Dahiya & 

Valle  2008) 

Människor kan via huden tolka och förmedla flertalet olika känslor tack vare ett 

komplext taktilt sinne som kan känna av på vilken plats på kroppen beröringen sker, 

rörelsers riktning, hastighet, intensitet, temperatur m.m. (Hertenstein  2009) 

För att motsvara tryckkänsligheten hos huden på armen eller smalbenet skulle sensorn 

behöva uppfatta så små belastningar som ett monofilament som trycks ned med ett 

grams belastning (Ackerley, Carlsson, Wester, Olausson & Backlund Wasling  2014). 

 

1.1.1 NAO 
Gauss Lee är doktorand vid Högskolan i Skövde och specialiserad inom robotik och 

motoriskt beteende. I sina studier använder han sig av roboten NAO, se figur 1, och 

bland hans önskemål finns det utveckling av textila sensorer som kan förfina hur 

roboten uppfattar beröring. NAO är en kommersiell robot som bland annat används i 

studiesyfte världen över (Aldebaran 2015). På denna robot finns fem binära 

trycksensorer, d.v.s. sensorerna känner av skillnaden mellan beröring och icke-beröring 

men kan inte differentiera mellan olika typer av beröring.
2
 Det är här intresset för 

textila sensorer väckts, då dessa hade kunnat avläsa olika hårt tryck, smekningar etc. 

 

FIGUR 1- NAO 

                                                      
2
 Gauss Lee, Doktorand vid Högskolan i Skövde, möte den 29 april 2015 
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1.2 PROBLEMBESKRIVNING 
Målet med arbetet är att utveckla en helt textil sensor med piezoelektriska fiber som 

kan känna av beröring av olika slag. Här tas inte bara hänsyn till kraftens storlek utan 

även hur den appliceras över tid. Sensorns tänkta användningsområde är som “hud” till 

robotar som används i forskningsprojekt på högskolan i Skövde. 

Målet med studien är att se om det är möjligt att skapa en sensor som kan möjliggöra 

för robotar att känna av olika sorters beröring och använda detta “taktila sinne” för att 

tolka känslor som förmedlas delvis via beröring. Därav blir det viktigt att sensorn kan 

känna skillnad mellan olika typer av beröring. Det räcker alltså inte med en sensor som 

uppfattar tryck, den ska också känna hur stort trycket är, var någonstans trycket 

appliceras, och om det påförs i en strykande rörelse eller på en och samma punkt som 

ett slag. 

I dagsläget finns flera fungerande textila sensorer gjorda med piezoelektriska fibrer 

(Leif Sandsjö  2014; Rundqvist  2013; Sarink  2014) som kan mäta tryck, men inte 

tryck som rör sig över tid. En sensor som kan känna av olika typer av beröring skulle 

kunna ge en ytterligare dimension i forskarnas i Skövde arbete och potentiellt komma 

att få flertalet andra användningsområden längre fram. Intresset för och möjligheten till 

att utveckla en helt textil trycksensor har växt i takt med att piezoelektriska fibrer 

utvecklats och det här skulle kunna vara nästa logiska steg i den utvecklingen. 

Eftersom det textila materialet som eftersträvas i detta arbete bör kunna registrera 

kraftens eventuella förflyttning över tid kommer det behöva integreras flera sensorer i 

samma textil. Då skulle man, teoretiskt, kunna se vilket sensorområde som registrerar 

trycket först och hur stort det är då, och med hjälp av de nästa område som reagerar 

skulle det vara möjligt att räkna ut om och hur trycket förändras i storlek och med 

vilken hastighet beroende på avståndet mellan sensorområdena. 

Då PVDF-fibrerna ger en starkare signal vid töjning än vid kompression ligger 

utmaningen i att hitta en struktur där PVDF-fibrerna töjs då materialet utsätts för tryck. 

 

1.3 SYFTE 
Syftet med denna rapport är att utveckla en prototyp av textil struktur där PVDF-fiber 

inkorporerats för att på så vis åstadkomma en tryckkänslig sensor. Målet är att denna 

sensor ska känna av olika stora krafter samt med vilken hastighet de rör sig över 

PVDF-fibrerna. 

 

1.4 FORSKNINGSFRÅGA 
Är det möjligt med hjälp av piezoelektriska fiber tillverka ett helt textilt material som 

kan känna av och registrera olika typer av beröring? 
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1.5 AVGRÄNSNINGAR 
Arbetet syftar inte till att uppnå den grad av känslighet för tryck och rörelseuppfattning 

som återfinns i den mänskliga fingertoppen, då det saknas såväl kompetens som tid och 

resurser för ett så omfattande projekt. Tryckkänsligheten hos exempelvis huden på 

armen eller smalbenet kommer därmed inte replikeras.  

Shieldex® är det konduktiva garn som kommer att undersökas som yttre elektrod vid 

tvinning med PVDF vilket är det enda piezoelektriska material som kommer testas. 

Endast en typ av tvinning har testats. Längden på den integrerade delen av fibern har 

begränsats till 14 cm i slutgiltiga prototyper. Maximalt fyra stycken PVDF fiber 

kommer integreras i de olika strukturerna då detta är det högsta antal som kan kopplas 

och uppmätas samtidigt i oscilloskopet. Polariseringen av PVDF-fibrerna har utförts 

med endast ett värde på varje parameter; temperatur, tid och spänning. 

Material som ingått i proven har baserats helt på vad som fanns tillgängligt i 

vävstolarna och därmed testas endast bomull, polyester, Trevira® CS och ull (bortsett 

från Shieldex® och PVDF). Av dessa har prov i form av tyglappar framställts och 

tillämpning på robot har ej utförts. 

Metoden som använts för att testa mäter endast kraft och hastighet vilket innebär att 

den töjning av PVDF-fibret som skett inte uppmätts. Inte heller beräkningar av 

maximal töjning av PVDF-fibrerna i den slutgiltiga prototypen har gjorts. Hur fiberns 

signalstyrka eventuellt påverkas efter upprepad påfrestning kommer inte heller att 

undersökas. 
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2 TEORI  
Detta avsnitt tar upp generell information om piezoelektricitet som fenomen samt de 

specifika material som använts för studien. 

 

2.1 SMARTA TEXTILIER 
Det finns vissa textila material och strukturer som känner av och reagerar på 

omgivningen. Benämningen på dessa är smarta textilier och deras beteende påverkas 

av olika yttre faktorer som till exempel elektrisk, mekanisk och termisk stimuli (Tao  

2001). Dessa smarta textilier kan i sin tur delas in i tre huvudgrupper; passiva smarta 

material, aktiva smarta material, samt mycket smarta material.. De passiva smarta 

materialen har endast möjlighet att känna av stimuli medan de aktiva även kan reagera 

mot den - de mycket smarta textilerna kan känna av, reagera och även anpassa sig efter 

olika stimuli (Schwarz, Van Langenhove, Deguillemont & Guermonprez  2010). 

Forskningen kring smarta textilier tog fart för ca.15 år sedan då främst applikationer 

inom rymdforskning och militären undersöktes (Kirstein  2013). Det tog dock inte lång 

tid innan man insåg potentialen i dessa material inom mer kommersiella områden. 

Exempel på dessa finner man bland annat i sportkläder, medicinska applikationer och 

skyddskläder. 

Att studera naturens lösningar på problem kan ofta hjälpa till vid utveckling av nya 

material och med hjälp av smarta textiler finns det möjligheter att efterlikna naturens 

egna uppfinningar – som till exempel hud. Huden reglerar värme genom att reglera 

vattenmängd i kroppen, bildar pigment som skydd vid exponering av solljus och 

känner av olika slags beröring. Genom att studera dessa olika fenomen kan smarta 

textiler utvecklas till att fungera på liknande sätt. 

När huden utsätts för tryck eller annan beröring skickas signaler till hjärnan som 

informerar den berörda individen om händelsen. Den kan även identifiera vilken typ av 

beröring det handlar om. Här blir PVDF-fibern intressant, då den ger en spänning 

motsvarande kraften på tryck eller deformation. Genom att placera fibrerna på olika 

punkter av en textil kan en uppfattning över vilken typ av beröring textilen utsätts för 

göras. Fibrerna kan sedan kopplas till en elektronisk anordning, som bearbetar och 

tillförser mottagaren informationen. 

 

2.2 PICOPRESS 
Picopress är en etablerad produkt på marknaden som mäter tryck genom sensorer. Dess 

funktion bygger på att små dynor placeras på en del av kroppen och fylls därefter med 

en liten volym luft. När sedan tryck uppstår mot den del där dynan sitter ges utslag i 

Hgmm i Picopress program på en dator.  
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Idag används Picopress till att mäta tryck från bandage i behandling på patienter med 

vaskulära och venösa sår. Ett för löst lindat bandage blir ineffektivt och ett för hårt 

lindat kan ge upphov till smärtor samt skador på huden, det är därför av stor betydelse 

att bandaget lindas med rätt tryck. Pico press används för att mäta detta tryck mellan 

bandaget och huden. (Microlab picopress Cod. M-688 Rev. 5  2012) 

 

2.3 PIEZOELEKTRICITET OCH PIEZOELEKTRISKA MATERIAL 
Det piezoelektriska fenomenet upptäcktes år 1880 av Jacques och Pierre Curie då såg 

att kvartskristaller blev negativt och positivt laddade på ytan efter det då de blivit 

utsatta för mekanisk deformering. Effekten benämndes för piezoelektricitet efter piezin, 

vilket betyder pressa eller trycka på grekiska. (Kutz  2002) 

Fenomenet innebär att ett material genererar en spänning när det deformeras eller 

tvärtom, dvs. en spänning ger en deformation. (Ueberschlag  2001) 

Piezoelektricitet är benämningen på förmågan hos vissa kristallina material att 

generera en proportionell spänning när de utsätts för mekanisk stress, d.v.s. då man 

pressar eller töjer materialet. (Ueberschlag  2001) För att detta fenomen ska kunna 

uppstå krävs att materialet är polärt. 

Denna egenskap har under senare år blivit intressant i utveckling av smarta textilier då 

detta kan utnyttjas i t.ex. sensorer. Hittills är området relativt outforskat men ett 

exempel på produkt som tagits fram vid textilhögskolan i Borås är en piezoelektrisk 

strumpa som läser av hur användaren placerar foten (Leif Sandsjö  2014). 

Ett piezoelektriskt material består av kristaller vars axlar är mer eller mindre parallella. 

Varje kristall är en dipol med en positivt laddad och en negativt laddad ände. När 

kristallerna packas så att en negativ och en positiv ände ligger emot varandra 

neutraliseras laddningen och bidrar inte längre till materialets totala piezoelektriska 

effekt. Ett tjockare material ger alltså inte en starkare effekt, utan det är de laddade 

ytornas storlek som är relevant. Ett effektivt piezoelektriskt material är därför tunt med 

en stor ytarea.(Krucińska, Cybula, Rambausek & Langenhove  2010) 

Piezoelektriska egenskaper återfinns i varierande grad i flera naturliga material så som 

kristaller (främst kvarts), keramer och silke.(Harrison & Ounaies  2001; Krucińska et 

al.  2010) 

 

2.4 PVDF 
Även flertalet polymerer uppvisar piezoelektriska egenskaper, om än inte fullt så starka 

som hos keramer. Den polymer som uppvisar starkast piezoeffekt är PVDF, 

kristalliserad i β-fas. 

De piezoelektriska egenskaperna hos PVDF upptäcktes år 1969 av Kawai och har 

sedan dess används pga. dess flexibilitet och låga kostnad (Guo, Nilsson, Rigdahl & 
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Hagström  2013). 

Eftersom PVDF är så flexibelt och har låg densitet kan det formas till såväl film som 

fiber, vilket möjliggör användning inom många olika områden.  

PVDF i fiberform utvecklades av Lund och Hagström (Lund & Hagstrom  2010) och 

har en kärna av kimrök och  högdensitetspolyeten, HDPE. 

Gemensamt för piezoelektriska material är att de svarar på mekanisk deformation, 

detta gäller även PVDF-fibrerna som dock ger en starkare signal när de töjs än när de 

komprimeras.(Sarink  2014) 

Fibern kan inte heller lagra information utan ger en signal omedelbart vid deformation. 

Vid en konstant belastning kommer det piezoelektriska materialet ge ifrån sig en signal 

vid belastningstillfället, signalen kommer sedan att gå ner till utgångsläge igen även 

om belastningen kvarstår (Moheimani & Fleming  2006). Då den används i en 

trycksensor innebär detta att den inte kan känna av om belastningen ökar eller är 

konstant så länge belastningen befinner sig på samma ställe. 

För att kunna mäta den spänning som uppstår i PVDF-fiberna krävs en yttre och en 

inre elektrod. Den inre elektroden är i dessa fiber kimröken och HDPE, omgärdat av 

PVDF (Lund  2012), och den yttre elektroden är ett silverpläterat garn. Vidare info om 

detta under Metod. 

 

2.4.1 POLARISERING AV PVDF 
För att PVDF-fibern ska få piezoelektriska egenskaper krävs att den ”laddas” med 

hjälp av elektricitet. Detta kallas för polarisering av fibern och innebär att med hjälp av 

en elektrisk spänning få dipolerna i fibern att orientera sig så deras laddningar hamnar i 

samma riktning. (Sarink  2014) 

Det finns två sätt att göra detta på, kontaktpolarisering och Corona-polarisering. 

Vid kontaktpolarisering kopplas de två elektroderna (den inre och den yttre) till ett 

högspänningsaggregat och en hög spänning tillförs.(Nilsson, Lund, Jonasson, 

Johansson & Hagström  2013) 

Vid Corona-polarisering behöver inte den yttre elektroden närvara. Via exempelvis en 

nålelektrod kan ett elektriskt fält skapas mellan ytmaterialet och kärnan, vilket får 

dipolerna att orientera sig. (Nilsson et al.  2013) 

I denna studie har kontaktpolarisering använts. Faktorer som påverkar resultatet av 

polariseringen är spänning, tid och temperatur (Nilsson et al.  2013). 

Tillförs för hög spänning finns risk för överslag, d.v.s. kortslutning av fibern, vilket 

renderar den oanvändbar. 
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2.5 TEXTIL STRUKTUR 
Eftersom det hos piezoelektriska material krävs en töjning för att generera en spänning 

är det av högsta vikt att ha en textil struktur som tillåter denna deformering (se figur 2). 

Det innebär att den textila strukturen bör ha en grad av volym. På grund av detta är 2D 

och 3D vävar ett intressant område då det i en sådan struktur kanske underlättar 

integrering av piezoelektriska fiber. Det pågår mycket forskning kring sådana textilier i 

dagsläget då egenskaperna av piezoelektriska fiber är mycket attraktivt i bland annat 

smarta textilier. Målet är att i framtiden kunna implementera de piezoelektriska 

fibrerna i tillverkningsprocessen för att uppnå en fungerande produkt resultat på ett 

smidigt sätt. (Krucińska et al.  2010) 

 

FIGUR 2- TÖJNING 

Vetenskapliga artiklar samt tidigare examensarbeten har visat olika exempel på 

strukturer använts med gott resultat.  

I figur 3 visas en illustration över hur en typisk trycksensor kan fungera.  Där har man 

gjutit formen på det undre och övre materialet och placerat ett konduktivt garn i mitten 

som känner av då lagren pressas mot varandra. (Yangyong Wang  2011) 

 

FIGUR 3- TYPISK TRYCKSENSOR 

Från tidigare examensarbete lyckades Nieke Sarink göra en handske med 

piezoelektriska fibrer i fingertopparna som gav spänning då dessa pressades mot 

varandra. Effekten uppnåddes även i detta fall med hjälp av att bygga volym i 

konstruktionen med hjälp av termoplastiska “block” (Sarink  2014), något som 

illustreras i figur 4.  
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FIGUR 4- PRINCIPEN BAKOM NIEKE SARINKS STRUKTUR 

 

Karin Rundqvists har i sitt arbete (Rundqvist  2013) fokuserat på att inkorporera PVDF 

fibrer i varpen på vävda textilier för att undersöka om man på detta sätt kan få en helt 

textil sensor. Den skiljer sig dock en hel del i både uppbyggnad och funktion från den 

typen av sensor som detta arbete handlar om. Rundqvist har vävt smala band och lagt 

in PVDF-fiber i varpen, för att sedan studera bland annat vilken spänning som 

genereras när banden töjs i varpriktning. På detta sätt har fåtts en helt textil sensor som 

reagerar på en annan viss typ av deformation. 

Med inspiration från bland annat dessa exempel är syftet med detta arbete att försöka ta 

fram en lämplig struktur på en textil för att kunna integrera eller på något vis fästa 

PVDF-fibrerna. 

Detta kommer göras genom att undersöka och tillverka olika typer av väv och trikå. 
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3. MATERIAL 
De material som använts i denna rapport beskrivs nedan: 

 

3.1 TEXTILA MATERIAL 
 

3.1.1 POLYESTER (PES/PET) 
De vävda proverna bestod av vit polyester Ne 40/2 i väft (bortsett de piezoelektriska 

inläggen). 

De stabiliserade monofilament som integrerats i varp respektive väft i prov 6,7,8,9 och 

10 bestod även de av polyester och hade en tjocklek på 0,7 mm. 

 

3.1.2 TREVIRA® CS 
Polyesterns som användes var även den redan isatt varpen i vävstol ARM 3. Varpen 

bestod av vit polyester, Trevira® CS, Nm 40/2 samt ljust grå polyester, Trevira® CS, 

nm 40/2. 

 

3.1.3 PVDF 
Det piezoelektriska fiber som kommer att användas i detta arbete är PVDF med en 

kärna av kimrök, CB och högdensitetspolyeten, HDPE, som piezoelektrisk material 

och har erhållits från Swerea IV. Fibern består av 24 filament som i sin tur består av 

(PVDF) Solef 1006 från Solvay Solexis (milan, Italy) och (HDPE) ASPUN 6835A 

från Dow (Midland, MI) med (CB) Ketjenblack EC-600JD från Akzo Nobel, 

(Netherlands). 

 

3.1.4 SHIELDEX® 

Shieldex® HC+B, Pa/aq, dtex 110/34/1. Erhölls från trikålabbet på Textilhögskolan i 

Borås
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3.1.5 KOSTNADSKALKYL TEXTILA MATERIAL 
Tabell 1 visar den ungefärliga kostnaden för de textila material vilka använts i 

denna rapport. Priserna framkom efter konsultation med lärare i väv och trikå på 

textilhögskolan. 

TABELL 1 - KOSTNADSKALKYL 

Material Pris exkl. moms 

Polyester 25 SEK/kg 

PVDF 2180 SEK/kg 

Trevira® CS 40 SEK/kg 

Shieldex® 299 EURO/kg 

 

3.2 ÖVRIGA MATERIAL 
 

3.2.1 SILVERFÄRG 
Silverfärgen som använts är erhållen från Agar Scientific. Batch No. OW40208971, 

G3691. Färgen är I själva fallet en lösning där silverflagor finfördelats i en lösning av 

metylisobutylketon, vilket gör det möjligt att måla på en tunn, konduktiv 

silverfilm.(Agar  2015) 

 

3.2.2 KOPPARTEJP 
Copper Foil Shielding Tape 1181 användes för att förstärka och skydda silverfärgen 

och därmed underlätta vid polariseringen av fibern. Den består av en 0,07 mm tjock 

kopparfolie med en baksida av konduktivt tryckkänsligt bindemedel och har erhållits 

från 3M™ . 
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4. METOD 
Nedan beskrivs de olika metoder som använts för framställning och utvärdering av 

slutgiltig prototyp. 

Ett första steg var att PVDF- fibern tvinnades ihop med ett konduktivt garn av märket 

Shieldex®. Detta för att tillföra en yttre elektrod till PVDF-garnet. Tvinningen tog plats 

i trikålabbet på textilhögskolan i Borås. Maskinen som användes heter Agteks 

directtwist och hastigheten ställdes in på 1500 T/min, 200 T/m med en S-twist. 

 

4.1 PROTOTYPER 
 

4.1.1  UTVECKLINGSFAS 
Första stadiet i arbetets gång var att tillverka olika typer av strukturer som kunde ge 

någon grad av volym, för att på så sätt möjliggöra töjning av fibern inuti strukturen. 

Efter diskussion med utbildningstekniker i handvävslabbet tillverkades olika vävda 

textilier
3
 däribland dubbelvävar och distandsvaror med inlägg av stabiliserat 

monofilament i varp eller väft. Ett färdigt prov av våffelväv har erhållits från 

undervisningstekniker i handväveri på textilhögskolan och trikåprover från 

kurskamrater. Mer information om dessa prover återfinns i bilaga 2, figur 21-41.   

I varje prov integrerades ett piezoelektriskt garn för att senare utvärdera den potentiella 

lämpligheten för användning som trycksensor. 

Endast ett prov av varje struktur tillverkades för utvärdering och den prototyp vilken 

visade bäst resultat tillverkades därefter i fler exemplar för vidare testning. 

I dubbelvävarna infördes PVDF-fibern i ”kanalerna” för att på ett smidigt sätt integrera 

dessa samt att det fungerade som ett skyddande hölje över PVDF-fibern. 

Våffelväven förstärktes först med att föra in monofilament mellan varje rapport då den 

ansågs vara för mjuk i ursprungsläge. Därefter träddes PVDF-fibern in i ett 

rapportbyte. 

I de två spacervarorna i trikå som erhölls syddes PVDF-fibrerna in för hand under 

översta lagret på strukturen. 

 

4.1.2 SLUTGILTIG PROTOTYP 
Den slutgiltiga prototypen utformades som en distansvara med monfilament inknutna i 

varpen för en uppbyggande effekt. 20 monofilament, 4 i följd på skaft 5, 8, 17 och 20. 

Först vävdes ett par centimeter kypertbindning med polyester för att väva in trådarna 

ordentligt och därefter användes samma bindning som i prov nr 7
4
. På väftinslag nr 6 

lades PVDF-fibern hoptvinnad med Shieldex® in, endast över det område där de röda 

                                                      
3
 För information om vävstolarna som användes vid tillverkning, se bilaga 1. 

4
 För information om bindning, se bilaga 2 
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trådarna knutits in. Samma piezogarn lades in på inslag nr 6 tre gånger i följd, sedan 

upprepades rapporten tio gånger innan ett nytt lades in tre gånger i följd på samma sätt. 

Den ursprungliga strukturen inspirerad av Nieke Sarinks block visas i figur 5. Efteråt 

tillverkades nya prototyper enligt principen ovan genom att ta bort monofilament i 

varptråd 10 och 22 för att få en mindre tät väv, enligt figur 6. 

 

 

FIGUR 5- URSPRUNGLIG STRUKTUR INSPIRERAD AV NIEKE SARINKS EXAMENSARBETE 

 

FIGUR 6- STRUKTUR SOM ANVÄNDES VID SLUTGILTIGA PROTOTYPER 

 

4.2 KONTAKTPOLARISERING AV PVDF-FIBER 
 

4.2.1 APPARATUR 
Polariseringen av PVDF-fibern i de olika proverna utfördes i ellaboratoriet på 

Textilhögskolan i Borås. 
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Vid polarisering av PVDF-fibrerna användes en högspännings apparatur, PHywe, HV 

power supply/ HV-Netz gerät 0-10KV, Textile Electronics Lab. 

Agilent 34401A Digital Multimeter, 6½ Digit användes för att mäta eventuellt överslag 

(ett överslag innebär att fibern kortsluts och blir oanvändbar.)  

PicoScope® Oscilloskop 5442A med tillhörande datorprogramvara, PicoScope 6, från 

pico® Technology användes vid mätning och utvärdering av genererad spänning. 

Eftersom tidigare forskning av piezoelektriska fibrer gjorts i ellaboratoriet vid 

högskolan används anvisningar för denna metod i arbetet. Anvisningarna innebär att 

fibern värms upp till 70 ℃ och utsätts därefter för 2,5 kV 10 sekunder. 

Övriga redskap som användes var termometer från Multi-termometer med en decimals 

noggrannhet samt skalpell, silverfärg och koppartejp. 

 

4.2.2 POLARISERING 
Den ände som kopplades till högspänningsapparaturen

5
 tvinnades upp för att separera 

PVDF-fibern och Shieldex® garnet. 

För att få kontakt med den inre kärnan skars med hjälp av skalpell ett snitt i PVDF-

fibern som sedan målades med silverfärg. Därefter tejpades ändarna av Shieldex®-

garnet och PVDF-fibern med koppartejp för att få två elektroder som sedan kan 

kopplas. 

All polarisering av fibrer skedde efter det att fibrerna trätts i/ sytts in i respektive tyger. 

Shieldex®-garnet kopplades till den negativa ledaren och PVDF till den positiva, via 

multimetern. Tyget placerades under en lampa där det värmdes upp till 70 ℃, varpå 

spänningen vreds upp till 2,5 kV och behölls där under 10 sekunder.  

I de första proverna integrerades endast fibern från en punk till en annan medan det i 

de slutgiltiga prototyperna var placerat som en slinga fram och tillbaka två gånger. 

 

4.2.3 POLARISERING AV SLUTGILTIGA PROTOTYPER 
För att uppnå samma förutsättningar för de tre proverna polariserades varje fiber var 

för sig, d.v.s. fyra fiber på varje prov. Fibrerna var integrerade i vävprocessen. 

Polariseringen utfördes på samma vis som vid tidigare utföranden. 

 

  

                                                      
5
 PHywe, HV power supply/ HV-Netz gerät 0-10KV 
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4.3  METOD FÖR TEST AV PROTOTYPER 
 

4.3.1. PICOSCOPE OSCILLOSKOP  
Ett oscilloskop är det mätinstrument som använts i arbetet för att kunna utläsa den 

genererade spänning som töjning av piezoelektriska fiber genererar. En kurva per fiber 

visas på ett diagram där spänningen visas som en funktion av tiden. Inställningarna kan 

justeras att mäta 1-4 fiber samtidigt.  

Vid de slutgiltiga testerna användes ett oscilloskop med fyra ingångar
6
 vilket innebär 

att fyra fibrer kunde testas samtidigt och var resultat gick att utläsa i det tillhörande 

programmet på en dator. De fyra ingångarna var färgkoordinerade vilket även 

reflekteras i diagrammen under resultatdelen. 

De första proverna utvärderades genom att trycka med ett finger där PVDF-fibern 

integrerats för att se om det gav utslag. Detta skedde utan specifikt uppmätt kraft 

endast för att kunna avgöra om den aktuella strukturen var värd att forska vidare på.  

 

4.3.2 PICOPRESS® 
PicoPress® användes för att mäta trycket mot fibern i mmHg samtidigt som 

oscilloskopet mätte mV. En PicoPress-dyna placerades under fibern som skulle testas 

och tejpades därefter fast för att hålla den på plats. Både oscilloskopets och Picopress 

program öppnades på datorn så att värdena kunde utläsas samtidigt. Därefter utsattes 

fibern för ett tryck och värdena lästes av.  

 

4.3.3 METOD FÖR SIGNALTEST AV PROV 1,2,3 
Testmetoden utformades genom att bygga en ramp i syfte att få fram ett sätt att rulla ett 

föremål längs med och på så vis utläsa signaler då föremålet rullar över en specifikt 

piezoelektriskt fiber. Rampen byggdes i verkstaden på textilhögskolan av träklossar 

och en plywood-skiva. Vinkeln beräknades till 22,38°. Se figur 9. 

Prototyperna som skulle testas fästes därefter ovanpå skivan med den första 

piezoelektriska fibern placerat 9 cm från kanten. Det spändes åt med hjälp av att häfta 

fast ändarna av tyget på träklossarnas undersida. Vikterna som användes var glaskulor i 

olika storlek, samt en rund vikt i metall, se figur 7 och tabell 2. 

För att minimera risken att vikterna rullade snett eller kom åt de lösa ändarna på 

fibrerna placerades det en tejpbit på vardera sida om sensorfibrerna, se figur 8. 

                                                      
6
 PicoScope® Oscilloskop 5442A 
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FIGUR 8- RAMP KOPPLAD TILL OSCILLOSKOP 

 

FIGUR 7- VIKTER VID TEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den aktuella prototypens fyra integrerade piezoelektriska fiber kopplades till 

oscilloskopet. 

Inställningarna var ± 100 mV, 1 s/div, 1 MS, 8 bits. För att få fram en tydligare kurva 

och filtrera bort brus gjordes även en lågpassfiltrering med inställningen 10 Hz. 

Testerna utfördes genom att rulla en kula i taget från kanten på rampen och därefter 

utläsa signalerna i programmet i en dator dit oscilloskopet var kopplat. Varje kula 

rullades 20 gånger på de 3 olika prototyperna. 

Från programvaran tillhörande oscilloskopet utlästes sedan maximalt och minsta värde 

på uppmätt spänning samt amplitud och skrevs in i ett Exceldokument. Ett medelvärde 

beräknades av prototypens 4 fibers signal vid de olika belastningarna och plottades 

sedan ut i punktdiagram. Ett medelvärde av alla tre prototypers tester gjordes slutligen 

som även det redovisas i ett diagram i resultatdelen. 



 

 

27 

 

FIGUR 9- RAMP 

 

FIGUR 9- RAMP FIGUR 9- RAMP 

TABELL 2 - VIKTER 

 

 

 

4.4 METOD FÖR BERÄKNING AV KRAFT OCH HASTIGHET 
För att beräkna de krafter strukturen utsätts för under testerna användes variationer av 

standardformlerna: 

F=m× a  Ekv. 1 

s=v× t.  Ekv.2 

Där F=kraft, m=massa, a=acceleration och s=sträcka, v=hastighet, t=tid. 

N i ekv. 3 står för normalkraften, alltså den kraft som påförs vinkelrätt 

mot ytan. 

 

→ Kraften som utövades av vikterna på strukturen beräknades enligt nedan: 

α=22,83° 

g=9,82 m/s
2
 

Ni=mi ×g ×cosα  Ekv. 3 

Fi=mi ×g ×sinα  Ekv.4 

m1=0,00493 kg 

m2=0,0223 kg 

m3=0,0500 kg 

m4=0,0973 kg 

Hänsyn har inte tagits till hur materialets eller vikternas ytstruktur påverkat, då detta 

skulle lett till för komplicerade uträkningar. Inte heller har hänsyn tagits till det faktum 

att vikterna tyngdpunkt befinner sig med olika längd från kanten beroende på storlek. 

Den approximativa hastigheten med vilken vikterna rörde sig över strukturen 

beräknades enligt figur 14 genom ekv. 1: 

Föremål Vikt (g) 

Liten kula 4,93 

Medelstor kula 22,328 

Rund vikt 50 

Stor kula 97,255 
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Fi=mi ×a  a=Fi/mi 

Hastigheterna har beräknats utifrån tider för uppmätta maximum- samt 

minimumvärden. Dessa beräkningar har gjorts enligt ekv. 2 utifrån ett slumpmässigt 

valt försök med vardera vikt. Samtliga försök gjordes dock på provbit nr. 3. 

Hastigheten beräknades utifrån tiderna och värdena för den första samt sista sensor 

som kulan rullade över. Avståndet mellan dessa är samma i alla prover. 
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5. RESULTAT 
Vid signalmätning med oscilloskopet uppvisade varken dubbelvävarna, våffelväven 

eller spacervarorna (prov 1-5) några signaler vid tryck förutom vid en mycket stor 

belastande kraft. Prov 6 som var uppbyggd enligt Niekes struktur gav en tät väv och 

krävde även den ett hårt tryck för utslag, medan den glesare varianten prov nr 7 gav 

bäst resultat bland alla prover. 

 

5.1 STRUKTUR 
Den bindning som användes vid framtagning av slutgiltiga prototyper ser i 

genomskärning ut ungefär som figur 6 visar, men då varptrådarna i realiteten inte 

lägger sig ovanpå varandra ger figur 10 en än mer rättvisande bild. 

 

FIGUR 10- FAKTISK STRUKTUR 

 

5.2 OSCILLOSKOP 

De olika första prototyperna uppvisade varierande resultat vid tryck. Eftersom den 

slutgiltiga strukturen gav ett så pass märkbart bättre visuellt resultat vid observation 

med oscilloskopet (se figur 11) testades olika vikter inte på de övriga proverna, utan 

dessa valdes bort utan vidare utredning. 



 

 

30 

 

 

FIGUR 11- SIGNALER VID SMEKNING ÖVER PROTOTYP I FÖRSTA TESTSTADIE 

 

Då prototypen kopplats till oscilloskopet syntes störningar och brus, se figur 12. Detta 

påverkade särskilt den minst viktens resultat då dess genererade signaler var nära i 

spänning med störningar. 

 

FIGUR 12- SIGNALER UTAN PÅLAGD BELASTNING 

 

5.3 PICOPRESS® 
Under testförsöken visade det sig att PicoPress® var en olämplig apparatur att 

använda. Detta då trycket bör placeras över hela luftdynan vilket det gör om den 

används till vad den är avsedd för- d.v.s. lindning av bandage. Vid utförandet trycktes 

ett finger på fibern och därmed blev utslagen oregelbundna i PicoPress®-programmet 
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då endast en punkt av dynan trycktes ner. Test gjordes även genom att trycka ett 

föremål som täckte hela dynan men detta gav inget tydligt utslag på PVDF-fibern.  

 

5.4 RAMPTEST 
Resultatet av ramptesterna av de slutgiltiga tre prototyperna visar att även en liten kraft 

ger utslag på oscilloskopet. Det blir högre utslag med högre vikt på föremålet. Dock 

varierar utslagen kraftigt mellan de olika testerna men tycks ge jämnare utslag desto 

högre vikt föremålet hade vid test. 

N1=m1×g×cosα=0,044619963 ≅0,0446 N 

På samma sätt beräknades N2=0,202 N, N3=0,453 N och N4=0,881 N 

 

F1=m1×g×sinα=0,018784003≅0,0188 N 

På samma sätt: F2=0,0850 N, F3=0,191 N och F4=0,371 N 

Krafternas riktning illustreras i figur 13. 

 

FIGUR 13- KULA PÅ LUTANDE PLAN 

Vid beräkning av hastigeten gav samtliga värden på F och m att a≅3,81 m/s
2
 

 

FIGUR 14- HASTIGHET AV KULA 
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Då starthastigheten v0=0 blir v=a ×t  

Totala sträckan som vikterna färdades på rampen var 18,25 cm, d.v.s. 0, 1825 m
7
. 

Då s=v ×t och v=a ×t medför detta att s=a×t
2 
och följaktligen blir t=√(s/a) 

t=√(0,1825/3,81)=0,218861286≅0,219 sekunder 

För enkelhetens skull beräknades en genomsnittlig hastighet v=s/t v=0,1825/0,219≅

0,833 m/s 

Därmed kan den rullade vikten betraktas som en smekning med kraften 0,0446, 0,202, 

0,453 resp. 0,881 N och hastigheten 0,833 m/s.  

 

5.5 UPPMÄTTA HASTIGHETER 
Vid belastning svarar fibrerna med ett negativt utslag för att sedan ge en positiv signal, 

detta syns tydligt i grafen för de manuella tester gjorts, vilket kan ses i figur 11. 

Vid tester med rullade vikter var utslagen inte lika tydliga och på graferna kunde ofta 

ses ett positivt utslag innan det negativa, se figur 15. 

 

FIGUR 15- GRAF ÖVER SIGNALERNA FRÅN KULA 97,3G 

 

                                                      
7
 Här togs ingen hänsyn till vikternas dimension som innebar att de större vikterna i praktiken 

rullade en kortare sträcka då deras tyngdpunkt vid start inte befann sig lika nära rampens bakre 

vägg. 
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Därav har samtliga hastigheter beräknats två gånger, utifrån respektive maximum- och 

minimumvärde, för att illustrera pålitligheten. 

Sträckan är 6,2 cm, 0,062 m, mellan början på första sensorn (gul) och slutet på sista 

(blå), och det är skillnaden mellan starttiden för första och sluttiden för sista som 

använts som tidsangivelse.  Tiderna och amplituderna för samtliga prover finns 

återgivna i tabell 3-6. 

TABELL 3 - KULA 97,3G 

Vikt 97,3g Amplitud, mV Tid, s., start Tid, s., slut 

Gul max 1,941 0,91866998 0,92085998 

Gul min -1,513 0,8846998 0,88554998 

Blå max 1,544 1,0037997 1,0050997 

Blå min -2,627 0,97322998 0,97361998 

→0,062/(1,0050997-0,91866998)=0,717345839 ≈0,72 m/s för de positiva topparna 

→0,062/(0,97361998-0,8846998) =0,69725596≈0,70 m/s för de negativa topparna 

TABELL 4 - VIKT 50G 

Vikt 50g Amplitud, mV Tid, s., start Tid, s., slut 

Gul max 1,224 1,094097 1,0961997 

Gul min 0,005336 1,03881997 1,03926997 

Blå max 0,8089 1,04983997 1,05105997 

Blå min -0,2953 1,20240997 1,20333997 

→0,062/(1,05105997-1,094097)≈-1,44 m/s för de positiva topparna 

→0,062/(1,20333997-1,03881997)≈0,38 m/s för de negativa topparna 

TABELL 5 - KULA 22,3G 

Vikt 22,3g Amplitud, mV Tid, s., start Tid, s., slut 

Gul max 1,446 0,93380998 0,93610998 

Gul min 0,4491 0,88766998 0,88837998 

Blå max 0,9227 0,91758998 0,91912998 
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Blå min 0,06459 1,03099997 1,3419997 

→0,062/(0,91912998-0,93380998)≈-4,22 m/s för de positiva topparna 

→0,062/(1,3419997-0,88766998)≈0,14 m/s för de negativa topparna 

TABELL 6 - KULA 4,93G 

Vikt 4,93g Amplitud, mV Tid, s., start Tid, s., slut 

Gul max 1,052 2,20347994 2,20704994 

Gul min 0,7905 2,27212994 2,26930994 

Blå max 0,7874 2,32200994 2,32419994 

Blå min 0,3353 2,37163994 2,37746994 

→0,062/(2,32419994-2,20347994)≈0,51 m/s för de positiva topparna 

→0,062/(2,37746994-2,27212994)≈0,59 m/s för de negativa topparna 

 

5.6 RESULTAT AV RÅDATA 

Efter beräkning av alla testresultat går det att urskilja en tydlig koppling mellan den 

kraft som föremålet deformerar PVDF-fibern med och signal. Samtlig använd rådata 

återfinns i bilaga 3, tabell 7-18. 

Diagrammet i figur 16 visar sammanställningen av alla signaler uppfattade av tredje 

fibern i ordningen i prototyp 3. Här visas skillnaden i utslag i spänning beroende på 

vilken vikt föremålet som rullades hade. Ur diagrammet kan också en tydlig skillnad i 

spänning mellan vikterna utläsas trots den stora spridning resultaten hade.

 

FIGUR 16- SPÄNNING I RELATION AV VIKT 
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En sammanställning av alla medelvärden för de fyra olika kopplingarna gjordes och 

slutligen en sammanlagd för alla fibrer, se figur 17.

 

FIGUR 17- KURVOR ÖVER GENOMSNITTLIG SPÄNNINGSÖKNING RELATERAD TILL VIKT 

I figur 18 visas genomsnittet av samtliga ingångar, vilket tydliggör att spänningen ökat 

med ökad vikt. 

 

FIGUR 18- GENOMSNITTLIG ÖKNING AV SPÄNNING PÅ SAMTLIGA FIBRER 

 



 

 

36 

 

Utöver rampresultaten gjordes test med tryck eller drag med fingrar för att se hur 

områdena kring fibrerna påverkades. Eftersom monofilament i varpen löper längs med 

hela provlappen ger tryck utanför fibern ett utslag än om ett svagare sådant.  

Standardavvikelser räknades ut för samtliga värden och sammanställdes i ett 

stapeldiagram. Rådatan återfinns i bilaga 4, tabell 19-20. För att illustrera storleken 

räknades den procentuella skillnaden ut genom att dela varje medelvärde på genererad 

spänning med varje enskild vikts standardavvikelse. Ett medelvärde på de fyra olika 

vikternas procentuella standardavvikelse sammanställdes därefter. Diagrammet (se 

figur 19) visar en liten skillnad beroende på vikt där avvikelsen minskar något med 

högre vikt. 

 

FIGUR 19- STANDARDAVVIKELSER BEROENDE AV VIKT 

Den totala fiberlängden, d.v.s. inklusive de icke integrerade fiberändarna, jämfördes 

med standardavvikelserna på varje fiber för att se om fiberlängd påverkade 

känsligheten hos fibern. Fibrernas totala längd varierade från 37,4 cm till 50,4 cm 

varav 14 cm var integrerad längd. Diagrammet (figur 20) visar att det inte går att 

relatera denna skillnad i fiberlängd med standardavvikelsen. 
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FIGUR 20- STANDARDAVVIKELSE RELATERAD TILL FIBERLÄNGD 
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6. DISKUSSION 
Vid framtagandet av en textil struktur som skulle lämpa sig för piezoelektricitet är det 

en mängd olika parametrar och moment som påverkat resultatet. Syftet med projektet 

var att ta fram en fungerande sensor i form av en tyglapp men givetvis finns det 

oändligt många sätt att göra detta på. Eftersom projekttiden endast varade under 10 

veckor har snabba beslut behövts fattas och detta påverkar optimering av de olika 

delmomenten. De flesta prover sållades bort tidigt då dessa endast gav utslag vid 

kraftig belastning; därav var dessa strukturer inte lämpliga att använda i en trycksensor. 

 

6.1 POLARISERING 
Vid polariseringen finns det ett antal parametrar att ta hänsyn till. Spänning, tid och 

temperatur är de som kontrolleras vid utförandet men exakta värden är svåra att uppnå. 

Enligt den tidigare nämnda studien av bl.a. Lund
8
 kan responsen från PVDF-fibern öka 

med ökat värde av de tre parametrarna tid, värme och spänning, men olika värden har 

ej testats. Det finns även alternativa sätt att utföra polariseringen vilket kan ge 

annorlunda resultat men eftersom endast kontaktpolarisering utförts kunde inga 

jämförelser göras. 

Vid polariseringen uppmättes temperaturen med en temperatursticka placerad ovanpå 

PVDF-fibern och när 70 ℃ uppnåtts stängdes värmelampan av och spänning tillfördes. 

Tiden mellan uppnådd temperatur och tillförande av spänning har inte varit exakt, 

vilket kan ha gett en värmeskillnad i PVDF-fibern vid polariseringen då det haft 

varierande tid att svalna.  

Tiden då spänningen gått från 0 till 2,5 kV har också varierat, vilket kan påverka 

slutresultatet. Från uppnådd spänning uppmättes tiden till 10 sekunder varefter 

spänningen slogs av. Dock är det svårt att utföra dessa moment på exakta tider. 

Det går att optimera känsligheten hos PVDF-fibrerna genom att öka spänningen 

ytterligare vid polariseringen. För att säkerställa att alla fiber skulle vara enhetliga 

valdes dock en spänning på 2,5 kV för att undvika överslag så att fibern kortsluts och 

blir oanvändbar. 

 

6.2 OSCILLOSKOP 
Provets PVDF-fiber samt Shieldex®-garn tejpas med koppartejp för uppnå 

ledningsförmåga. Däröver målas PVDF-fibern med silverfärg för att få kontakt med 

filamentens inre kärna. Här kan variationer uppstå i hur god ledningsförmåga fibrerna 

uppvisar beroende på hur du målar och placerar dessa. 

                                                      
8
 (Nilsson et al.  2013) 
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Vid mätning av tryck kopplades proverna till ett oscilloskop med två klämmor som 

fästs i PVDF-fibern respektive Shieldex®-garnet. Beroende på var man klämmer fast 

dessa varierar även här signalstyrkan. En svag signal eller mycket störningar kunde 

därmed justeras genom att justera hur klämman sitter. Detta är givetvis att ta till hänsyn 

till då de olika testerna utförts men slutsatser har dragits då proverna efter justeringar 

ändå uppvisat skillnader i signalstyrka. 

Mer intressant är skillnader i de slutgiltiga proverna då det är viktigt att kunna få fram 

samma resultat vid samma typ av tryck.  

De slutgiltiga prototyperna testades med fyra olika ingångar till Oscilloskopet. Det 

innebär att fyra olika fibrer kunde testas samtidigt och vars resultat kunde jämföras 

direkt i programmet på datorn. Det framgick i resultaten att det var skillnader på de 

olika ingångarna vilket var tydligt då störningarna som uppkom var desamma på de tre 

olika prototyperna. 

En upptäckt som gjordes under försöket var då en laptopladdare kopplades in i uttaget 

bredvid det som tillförsåg ström till oscilloskopet. Genast uppkom stora störningar och 

brus på signalvågorna. Eftersom försöken utfärdats i ett el-laboratorium är det möjligt 

att annan elektrisk apparatur påverkat signalvågorna. När laddaren drogs ut upphörde 

genast den pålagda störningen. 

 

6.3 STRUKTUR GENERELL 
Vid tidiga tester syddes eller träddes de piezoelektriska trådarna in för hand vilket kan 

ge en variation mellan proverna. Alla prover gjordes även i endast ett exemplar vilket 

inte utesluter att eventuella skillnader kan bero på just det provet. Ett antal av en och 

samma struktur hade behövts göras för att på vetenskaplig grund rättfärdiga slutligt val 

av struktur. En avgörande faktor för att generera töjning av PVDF-fiber verkar vara 

kombinationen av styvare monofilament med en struktur där det finns rum för viss 

rörelse. 

Den slutgiltiga strukturen inspirerades av Nieke Sarinks struktur där effekten uppnåtts 

genom termoplastiska block och det var även en av dessa strukturer i väv som gav bäst 

resultat. Förväntat var att prov nr 9 skulle gett bäst resultat, något som inte visade sig 

stämma. Troligtvis beror detta på att den väven blev för kompakt för att deformeras vid 

tryck, vilket förhindrade töjning av fibrerna. Fler olika typer av integrering av 

monofilament i varpen hade kunnat undersökas. 

 

6.4 SLUTGILTIG STRUKTUR 
Då vävarna tillverkats för hand finns kanske även större risk att variationer uppstår än 

om de producerats automatiskt. Hur hårt väfttrådarna packats, trådspänning vid kanter 

etc. Vid de slutgiltiga proverna lades även den piezoelektriska fibern in för hand, där 
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variationer i hur spänd fibern ligger kan ge upphov till olika töjningar, d.v.s. 

känsligheter vid tryck. 

Fibrernas ändar fästes inte på något sätt i kanterna, detta kan eventuellt påverka 

signalstryrkan. Det finns en möjlighet att tryck på strukturen fått de lösa fiberändarna 

att dras inåt i strukturen, vilket skulle innebära en mindre deformation av fibrerna. 

Då vikterna i testerna varit relativt små, och det krävdes en viss styrka för att dra in 

fibrerna i väven, har fibrerna troligtvis inte kunnat röra sig nog för att påverka 

resultaten, men är ändock värt att ha i åtanke. 

 

6.5 PVDF-FIBERN 
Alla fibrer polariserades separat när de var integrerade i prototypen vilket innebär att 

det kan finnas skillnader i känslighet hos de olika fibrerna. 

Trots att polariseringen skedde på samma sätt kan det ha förekommit icke-uppmätta 

variationer i tid och temperatur som kan ha påverkat fibrernas känslighet. Detta kan 

vara värt att ha i åtanke när man betraktar resultaten, då det inte funnits möjlighet att 

avgöra om den varierande känsligheten beror enbart på strukturerna eller om den också 

påverkats av variationer som uppkommit vid polariseringen. 

Ett alternativt sätt att polarisera fibrerna är att göra detta med hela fibern, d.v.s. innan 

de klipps ner till den längd som varje integrerat fiber utgör. Dock är det inte säkert att 

detta skulle ge ett enhetligt resultat heller eftersom det i praktiken är omöjligt att 

tillverka en helt uniform fiber, och variationerna i enskilda fibers uppbyggnad kan 

påverka hur väl de presterar efter polarisering. 

En annan faktor som kan spela in är att de integrerade fibrerna hade varierande längd 

vilket kan ha orsakat variationer mellan dem. Den integrerade delen var 14 cm hos 

samtliga fiber men den totala längden varierade från 37,4 cm till 50,4 cm. Detta är 

något som borde ha tillämpats i vävprocessen men vars betydelse inte reflekterades 

över förrän efter slutförda tester. Dock gjordes beräkningar i efterhand då längden på 

fibern jämfördes med den genomsnittliga standardavvikelsen. Detta för att kunna se 

om där fanns en skillnad i känslighet beroende av längden på PVDF-fibern. 

Under resultatdelen redovisas att det inte går att urskilja något samband mellan längd 

på PVDF-fiber och känslighet. Möjligtvis hade en större skillnad i längd haft en 

påverkan men detta har inte undersökts. 

Det går heller inte att dra någon slutsats då standardavvikelserna var mycket stora till 

följd av mycket varierande rådata från ramptesterna.  

En pågående studie på THS
9
 tyder på att uppvärmning av PVDF-fibern till 70 grader 

medför en längdminskning på ca 5 %. Om detta visar sig stämma skulle det innebära 

att fibern sträcks ytterligare då den polariseras i strukturen. Strukturen som använts i 

                                                      
9
 Examensarbete på kandidatnivå av Carin Backe och Gabrielle Skelte. 
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detta arbete skulle alltså kunna ge ett annorlunda resultat om fibern polariserats innan 

den vävts in i tyget. 

Denna studie har heller inte undersökt den eventuella relaxation av fibern som skulle 

kunna uppkomma om fibern utsätts för tryck under längre perioder, men det är något 

som möjligen kan komma att påverka signalstyrkan efter en tid.  

 

6.6 TESTMETOD 
Testmetoden för tryckkänsligheten var inte optimal då en apparatur som tryckte med 

konstant tryck skulle möjligtvis ge ett mer rättvisande resultat. Metoden med rullning 

av kulor användes för att i samma test kunna utläsa både tryck samt smekning på 

prototypen. Därigenom fick man även en hastighet från det då kulan trycker ner första 

fibern till då den trycker ner den fjärde.  

Fler vikter hade med fördel kunnat testas då vikten för de två minsta låg på gränsen av 

vad som gick att urskilja genom oscilloskopet. Framförallt den minsta vikten gav ett så 

pass svårtolkat resultat ett dess mätvärden lika gärna skulle kunna vara ett resultat av 

störningar. Eftersom den tyngsta vikten gav jämnare resultat hade föremål inom det ett 

högre viktintervall kunnat testas för att få mer tillförlitliga resultat. Med anledning av 

brist på testföremål användes även en rund skiva vars yta som rullar över fibrerna inte 

är densamma som i den i kulorna. Denna vikt är inte helt uniform utan det saknas en 

bit av rundeln, som kan ses i figur 7. Om denna hålighet träffat PVDF-fibern skulle 

detta kunnat påverka styrkan hos den uppmätta signalen. Detta är att ha i åtanke vid 

utvärdering av resultat. 

 

6.7 ANALYS AV BERÄKNINGAR 
 

6.7.1 NORMALKRAFT OCH HASTIGHET 
Att på ett pålitligt sätt kunna beräkna hastigheten är av stor vikt för att produkten ska 

kunna användas som det är tänkt – som en artificiell hud till NAO. För att roboten ska 

kunna avgöra vilken typ av beröring den utsätts för krävs att signalerna och tiderna för 

signalerna är konsekventa. På detta sätt skulle det gå att avgöra utifrån en signals 

styrka och tidpunkt hur hårt trycket är och med vilken hastighet det rör sig. Med denna 

information i kombination med information om vad människor uppfatta som 

behaglig/obehaglig beröring skulle roboten kunna programmeras att ge en reaktion på 

beröringen liknande den en människa skulle ge. 

Den teoretiska hastigehet för de rullade vikterna stämmer dessvärre dåligt överens med 

de hastigheter som räknades ut med hjälp av mätvärden. Detta beror dels på den 

förenklade uträkningsmetoden men också till stor del på bristfällig insamlad data. 

För att få ut ett optimalt resultat här borde samtliga tider för max. och min. värden 

samlats in och använts till hastighetsberäkningar. Då hade det det funnits ett statistiskt 
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underlag för att avgöra om och hur mycket hastigheterna skiljer sig åt, och därmed 

kunna avgöra hur väl sensorn fungerar i syfte att uppfatta och mäta hastigheten på 

beröringar. De värden som kom från testet med den tyngsta vikten stämde ganska väl 

överens med de teoretiska värdena. Det verkar därför troligt att tyngre vikter ger mer 

pålitliga resultat, men då endast ett test beräknats går detta inte att avgöra. 

Det är också möjligt att en annan hastighet på de rullande vikterna skulle kunna ge 

tydligare utslag, men detta är inget som studerats i detta arbete. 

 

6.7.2 STANDARDAVVIKELSE 
Standardavvikelser beräknades för varje vikt och fiber och resultaten som 

sammanställdes i ett slutligt stapeldiagram visar medelvärdet av standardavvikelsen för 

varje vikt. Som figur 11 under resultatdelen visar var det ingen större skillnad mellan 

dem men en något mindre avvikelse kan urskiljas vid de högre vikterna. Detta kan bero 

på att värdena på de högre vikterna hade tydligare signaler d.v.s. att brus och störningar 

inte påverkade resultaten i samma utsträckning som det gjorde hos de mindre vikterna. 

 

6.8 MILJÖ OCH SAMHÄLLE 
I takt med att allt mer i samhället datoriseras och effektiviseras växer behovet av nya 

smarta lösningar och tekniker. Ur detta hänseende kan en textil sensor som kan läsa av 

olika slags beröring ge oändligt många möjligheter för utveckling av nya produkter. I 

denna rapport har trycksensorn utvecklats i hopp om att i framtiden kunna tillämpas på 

NAO, som en slags artificiell hud, för att underlätta interaktion mellan människa och 

robot. Att kunna få en bild över hur en människa rör vid en robot förfinar bilden över 

hur interaktioner äger rum och innebär ett steg närmare en robotiserad omgivning. 

Egenskaperna har potential att appliceras även på motsatt vis, så att roboten kan greppa 

eller på annat vis berör en människa med ett behagligt tryck. Detta kan till exempel 

vara efterstävbart i just undervisningssyfte, som NAO ofta används i idag, eller i 

terapeutiskt syfte.  

Ur en ekonomisk synpunkt är förhoppningen att en framtida textil hud ska vara en 

produkt som håller lika länge som roboten brukas och därmed inte bli en 

förbrukningsvara. Dock har denna studie inte berört hur egenskaperna hos prototypen 

ändras över tid och det är därför svårt att säga hur lång tid sensorn är funktionsduglig. 

Tillverkningsprocessen bör kunna effektiviseras och kanske t o m automatiserat för att 

hålla nere kostnaderna men detta beror givetvis på om metervara är utav intresse eller 

ej.  

 

En livscykelanalys i detta arbete har inte genomförts då det inte kändes relevant i så 

tidigt skede i utvecklingen av produkten. Däremot kan materialvalen diskuteras. 

Polyester som använts som utfyllande material i prototypen är utbytbart då den enda 

anledningen till varför det valdes var pga. den redan färdiga varpen i vävstolen. 
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Shieldex®-garnet är silverpläterat vilket kan innebära risker vid utsläpp men valdes 

pga. dess höga konduktivitet. Att byta ut detta kan innebära förändrad känslighet i 

prototypen men alternativa konduktiva garn har ej testats och en bedömning kan därför 

ej göras. 

PVDF-fiberns påverkan på miljön är ännu oklar men en grundligare utredning av 

beståndsdelarna HDPE och kimrök hade kunnat ge en indikation på eventuell 

miljöpåverkan. 
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7. SLUTSATS 
Efter utvärdering av resultaten drogs slutsatsen att spänningen ökar med en ökad 

pålagd kraft på PVDF-fibern vilket innebär att den framtagna strukturen tjänar sitt 

syfte. Det är alltså möjligt att skapa en helt textil struktur som känner av olika typer av 

beröring. Mätningarna med oscilloskopet gav även tidpunkt för maximal uppmätt 

spänning och utifrån detta kan man beräkna viktens hastighet. Detta möjliggör att en 

strykande rörelse kan registreras vilket förhoppningsvis är användbart i vidare arbete 

med applicering av textila sensorer på roboten NAO.  

Dock kan det vara svårt att från ett enskilt mätresultat utläsa vilken kraft som orsakat 

spänningen då det var stora variationer i resultaten. Dessutom var det svårt att avgöra 

om resultaten från mätningen med den minsta vikten genererats av vikten eller om det i 

själva fallet bara var variationer hos bakomliggande störningar. 

Trots detta går det ur diagram som redovisats under resultat att tydligt urskilja 

relationen mellan kraft och genererad spänning. 
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8. FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 
Det kan vara av intresse att fortsätta studera dessa prototyper då långt ifrån tillräckligt 

med tester hunnit utföras i detta arbete. Särskilt intressant hade varit att testa 

prototypen med högre belastande vikter, och göra fler tester för att avgöra pålitligheten 

hos hastighetsberäkningarna. Även tester för att avgöra hur känsligheten och 

pålitligheten förändras över tid skulle vara intressant. 

 

8.1 DREAM 
DREAM är ett projekt grundat av den europeiska kommissionen och består av sju 

olika partners där högskolan i Skövde är en utav dem. Syftet med projektet är att med 

hjälp av robotar identifiera och diagnostisera ett autistiska barns beteenden. Detta 

genom t.ex. blick, kroppsspråk och talförmåga och därefter kunna interagera med 

barnet baserat utifrån dessa. Robotarna ska genom att grundligt inspektera beteenden 

kunna agera i både terapeutiskt och undervisande syfte och därmed optimera 

behandlingen. 

Eftersom syftet med arbetet har varit främst att ta fram en tyglapp med en struktur som 

ger upphov till spänning har tillämpning i praktiken inte utförts. Detta spelar givetvis 

roll då förhoppningen är att slutligen kunna använda sensorerna på roboten NAO. Då 

sensorerna då har en annan placering och utgångsläge går det inte att dra slutsatser om 

hur detta skulle fungera. Därför är vidare arbete med applicering på roboten eller 

textila kläder ett måste för att sensorerna ska kunna ge tillförlitliga signaler.  

Utöver det pågår just nu forskning kring hur människor interagerar med robotar då 

denna kan skilja sig från hur interaktionen sker människor emellan. Detta har givetvis 

betydelse i hur beröringen på roboten sker då detta kanske inte kan tolkas på likvärdigt 

sätt som om då en människa berör en annan människa. Detta område ligger dock 

utanför det tekniska och kräver analys av sociala interaktioner. 

 

8.2 STRUKTUR 
Den slutgiltiga strukturen har kanske inte optimerats. Grundidén med grova 

monofilament som uppbyggande material kan varieras i det oändliga och fortsatt arbete 

bör göras här för att får fram en struktur som ger bäst töjningspotential. Eftersom olika 

material inte testats är även det ett område som hade kunnat utforskas vidare då till 

exempel styvhet i ett monofilament kan tänka sig ha en betydelse då tryck på 

prototypen sker. 

Det kan även vara av intresse att undersöka strukturen som använts i detta arbete 

vidare.  
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8.3 BESTÄNDIGHET 
Hur fibrerna påverkas efter upprepad deformering har inte undersökts och detta har 

givetvis en stor betydelse i framtagning av en produkt. Det är viktigt att 

töjningsförmågan inte förändras över tid då detta kan ge missvisande signaler. Forskare 

vid Högskolan i Skövde var tydliga med att poängtera betydelsen av tydliga signaler 

och regelbundenhet vid tryck för att kunna utläsa dessa korrekt.  

 

8.4 TRIKÅ OCH ANDRA TEXTILA STRUKTURER 
Arbetet har främst fokuserat på att ta fram en väv då test med trikå inte visade sig vara 

fördelaktiga. Dock testades endast två spacervaror i trikå och vidare undersökning om 

passande struktur i trikå hade kunnat göras. Det finns tillexempel flerlagers spacervaror 

som eventuellt kunnat lämpa sig vid integrering av PVDF-fibrer. Andra textila 

strukturer som ej undersökts är tillexempel non-woven. 

 

8.5 POLARISERING 
En metod för att optimera polariseringen av PVDF-fibrerna hade kunnat utformas så 

att känsligheten hos fibrerna blir så likvärdig som möjligt. Detta genom att använda sig 

av alternativa polariseringsmetoder samt att variera parametrarna tid, temperatur och 

spänning vid polariseringstillfället. Varierande längd på PVDF-fibern har inte 

undersökts vilket kan ha en påverkan av fiberns respons efter polarisering. 

 

8.6 ELEKTRONISK APPARATUR 
I arbetets gång har möten med forskare vid Högskolan i Skövde väglett arbetsgången 

för att göra en prototyp som kan användas vid applicering av elektronisk utrustning. Då 

kunskapen om elektronik är begränsad har arbetet strikt slutat vid test av signaler för 

att forskare vid Högskolan i Skövde senare ska kunna ta vid och utveckla elektroniken. 

Önskemål om utformning av prototypen har tagits i åtanke men en bättre lämpad 

struktur för ändamålet hade kunnat arbetas vidare på. 
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 BILAGOR 

1. VÄVSTOLSINFO 
ARM 3 

Vit polyester, Trevira® CS, Nm 40/2 

Ljust grå polyester, Trevira® CS, nm 40/2 

Relationstal/ratio 1:1 

Täthet: 21 trådar/cm 

Sked: 70/10 1-3 

Rakt genomgående solvning på 24 skaft 

Varplängd: 11,6 meter 

Skedbredd: 40 cm 

Trådantal: 840 

Totalt trådantal: 840 trådar 

 

ARM 5 

Grå bomull Ne 20/1 (Nm 34/2) 

Blekt bomull Ne 20/2  

Relationstal/ratio 1:1 

Täthet: 32 trådar/cm 

Sked: 80/10 1-4 

Rakt genomgående solvning på två partier om 8 skaft vardera 

Varplängd: 20 meter 

Skedbredd: 30 cm 

Trådantal: 

Parti 1:224 trådar, Parti 2: 224 trådar 
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Parti 1:160 trådar, Parti 2: 160 trådar 

Parti 1: 96 trådar, Parti 2: 96 trådar 

Totalt trådantal: 960 trådar 
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2. PROTOTYPER 
 

Prov 1- dubbelväv 

Prov 1 utfördes på vävstol ARM 5 med 100% ull i väft.. Syftet med dubbelväven var 

att få “kanaler” där PVDF fiber senare kan föras in genom att väva utan stadkant och 

därmed inte låsa öppningarna på kanalerna. En tråd in i kanalen tills vidare för att vid 

senare tillfälle föra in PVDF fibern. Det är osäkert om strukturen ger en piezoelektrisk 

effekt då den hamnar i ett läge där tryck deformerar strukturen på väven och inte själva 

PVDF fibern. Dock är dubbelväven potentiellt användbart som ett lager ovanpå en 

textil med integrerade PVDF-fibrer då detta kan tänkas förstärka den piezoelektriska 

effekten. Eventuellt skulle PVDF fiber läggas ovanpå “topparna” och därmed uppnå 

töjningen. 

PVDF-fibern tvinnad med Shieldex®-garnet fästes senare i den provisoriska tråden 

som lagts i kanalerna och drogs igenom och fästes. 

 

FIGUR 21- ILLUSTRATION, DUBBELVÄV 

 

FIGUR 22- BINDNING, PROV 1 
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FIGUR 23- SOLVNING, PROV 1 

 

 

FIGUR 24- PARTIMÖNSTER, PROV 1 

 

 

FIGUR 25- PROV 1, DUBBELVÄV 
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Prov 2- dubbelväv 

För att uppnå en mer voluminös struktur gjordes även ett prov av dubbelbindning med 

en något mer komplicerad solvning. Här är dock problemet detsamma som i prov 1, 

d.v.s. att ojämnheten inte påverkar PVDF-fibrerna vid tryck. Endast strukturen blir 

annorlunda. 

Här infördes PVDF-fibern tvinnad med Shieldex® på samma vis som i prov 1. 

 

FIGUR 26- BINDNING PROV 2 

 

FIGUR 27- SOLVNING, PROV 2 
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FIGUR 28- PROV 2, DUBBELVÄV 
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FIGUR 30- PIEZOFIBER I VÅFFELVÄV 

Prov 3- våffelväv 

Från vävlabbet erhölls ett prov av ett material med så kallad våffelbindning vilket ger 

textilen en karaktäristisk tredimensionell “pyramid”-struktur. Tanken är att kunna 

använda detta material för att fästa PVDF fibrer på ytan av detta eller lägga in som 

väftinlägg vid rapportbyte och fästa ett skyddande material över. 

Våffelväven bestod av 100 % bomull i väft och varp. 

Eftersom våffelbindningen i bomull inte gav den stuns och stabilitet som behövs för att 

upprätthålla PVDF-fibern i sträckt tillstånd infördes ett starkare monofilament i 

polyester. Detta gjordes i efterhand genom att trä monofilament likt ett rutnät i 

rapportbytena, d.v.s. längs med översta och understa tråden i väft och varp. 

 

 PVDF-fibern tvinnad med Shieldex® fästes därefter för hand med sytråd i 100 % 

polyester enligt illustrationen nedan. 

  

 
 

 

FIGUR 31- PROV 3, VÅFFELVÄV 

FIGUR 29- MONOFILAMENT I VÅFFELVÄV 
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Prov 4- spacervara trikå 

Prov 4 bestod av en spacervara i trikå där PVDF-fibern tvinnad med Shieldex® syddes 

in för hand in under övre ytstruktur. 

 

FIGUR 32- PROV 4, SPACERVARA I TRIKÅ 

 

Prov 5- spacervara trikå 

Prov 5 erhölls, liksom prov 4, från tidigare projekt. PVDF-fibern tvinnad med 

Shieldex® syddes in på samma vis som i prov 4. 

 

FIGUR 33- PROV 5, SPACERVARA I TRIKÅ 
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Prov 6 -Distansvara med väftinlägg, tät 

Inför vävningen av denna bindning knöts det in 24 trådar av (garninfo) i varpen. Dessa 

trådar knöts in så att de löpte tillsammans med de ordinarie varptrådarna med nr (2, 5, 

8, 11, 14, 17, 20 och 23) x 3. Första tråden knöts in ett par centimeter in från kanten, 

eftersom kanten på väven lätt blir ojämn. Trådarna var tänkta att ge ökad stabilitet och 

styvhet till väven. 

På väftinlägg nr 6 lades in en dubbelvikt tråd i blå polyester som sedan kunde dras ut 

ur väven och samtidigt ersättas med piezofiber där det ansågs lämpligt. I övrigt 

användes en naturfärgad polyestertråd med Nm 40/2 till väftinläggen. 

I den färdigvävda varan drogs en piezofiber tvinnad med Shieldex®-garnet igenom 

med hjälp av tre av de blåa polyestertrådarna, som drogs ur varan. 

 

 

FIGUR 34- PROV 6, DISTANSVARA 
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Prov 7- Distansvara med väftinlägg, gles 

Här användes samma bindning som i prov nr 6, men 10 av de röda trådarna klipptes av 

och togs ur varpen för att ge en mindre kompakt vara. De första och sista 3 trådarna 

behölls, mellan dessa klipptes alla trådar som satt på skaft 2, 11, 14 och 23. Kvar var 

då samtliga trådar på skaft 5, 8, 17 och 20, samt första tråden på skaft 2 och sista på 

skaft 23. 

I övrigt användes samma metod och garn som på prov nr 6. 

I den färdigvävda varan drogs en piezofiber som var tvinnad tillsammans med 

Shieldex®-garnet in enligt bilden nedan. De drogs igenom med hjälp av tre av de blåa 

polyestertrådarna, som drogs ur varan. 

 

 

FIGUR 35- PROV 7, DISTANSVARA 

 

Prov 6 och 7 - “Distansvara” med väftinlägg 
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FIGUR 36- BINDNING PROV 6,7 
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Prov 8- Distansvara med varpinlägg, tät 

Denna bindning är essentiellt densamma som i prov 6 och 7, men vriden en kvarts 

varv. Detta gjordes för att kunna placera de röda trådarna ovanpå varandra såväl som 

bredvid varandra. I varpen knöts in blåa polyestertrådar, dubbla så att ena änden 

bildade en ögla, tillsammans med alla ordinarie trådar på skaft nr 5. Dessa knöts in för 

att i senare skede bytas ut mot piezofiber. Genom att lägga in röda trådar på väftinslag 

2,4 och 12 uppnåddes en struktur som i genomskärning liknar den som med framgång 

användes av Nieke 2014. 

Även här användes naturfärgad polyestertråd med Nm 40/2 till väften på alla övriga 

inslag. 

I den färdigvävda varan drogs en piezofiber som var tvinnad tillsammans med 

Shieldex® in enligt bilden nedan. De drogs igenom med hjälp av tre av de blåa 

polyestertrådarna, som drogs ur varan. 

Eftersom denna vara var mycket kompakt krävdes det dels att alla röda stänger som 

satts i på inslag 2 drogs ur, och dels att även den ordinarie varptråden drogs ur, något 

som inte behövdes på någon av de andra bindningarna. 

Detta för att det skulle vara möjligt att dra igenom piezofibern utan skada strukturen 

eller garnet. 

 

FIGUR 37- BINDNING, PROV 8 
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FIGUR 38- PROV 8, DISTANSVARA 
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Prov 9 – Distansvara med varpinlägg, gles 

Här användes samma bindning och varpning som i prov 8, men den röda tråden lades 

in på omväxlande inslag (2,4) och 5 för att få en mindre kompakt vara. 

I den färdigvävda varan drogs en PVDF-fiber som var tvinnad med Shieldex® in enligt 

bilden nedan. De drogs igenom med hjälp av tre av de blåa polyestertrådarna, som 

drogs ur varan. 

 

 

FIGUR 39- BINDNING, PROV 9 

 

 

FIGUR 40- PROV 9, DISTANSVARA 
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Prov 10 – Distansvara med väftinlägg, gles 

20 röda trådar knöts in i mitten av varpen, 4 i följd på vardera skaft 5, 8, 17 och 20. 

Först vävdes ett par centimeter twill för att väva in trådarna ordentligt, sedan användes 

samma bindning som i prov nr 7. Naturfärgad polyester Nm 40/2 användes till väften. 

På väftinslag nr 6 lades en piezofibern hoptvinnad med Shieldex® in, endast över det 

område där de röda trådarna knutits in. Samma fiber lades in på inslag nr 6 tre gånger i 

följd, sedan vävdes rapporten tio gånger innan en ny piezofibern lades in tre gånger i 

följd på samma sätt. 

 

FIGUR 41, PROV 10, SLUTGILTIG PROTOTYP 
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3. RÅDATA 

 

TABELL 7 - PROTOTYP 1, 4,93 GRAMS VIKT 

 

 

 

prov1-liten kula blå röd grön gul Amplitud blå röd grön gul

1 max 1,147 1,298 0,9104 1,1369 1 2,722 1,39335 0,96269 1,5337

(-) min 1,575 0,09535 0,05229 0,3968

2 max 1,175 0,9443 0,4521 0,932 2 1,3872 1,2396 0,4521 1,3349

(-) min 0,2122 0,2953 0 0,4029

3 max 1,16 0,9227 0,4614 0,8089 3 1,6706 0,99344 0,5814 1,1718

(-) min 0,5106 0,07074 0,12 0,3629

4 max 0,4245 0,8212 0,3875 0,8397 4 0,9566 0,5905 0,381348 0,5321

(-) min 0,5321 -0,2307 -0,00615 -0,3076

5 max 0,6059 0,8674 0,3322 0,9904 5 1,1503 0,6675 0,341427 0,569

(-) min 0,5444 -0,1999 0,009227 -0,4214

6 max 0,7044 0,9166 0,3076 0,7566 6 1,0766 0,7751 0,4368 0,5259

(-) min 0,3722 -0,1415 0,1292 -0,2307

7 max 0,4706 0,6459 0,1692 0,6428 7 0,7351 0,3937 0,26147 0,4459

(-) min 0,2645 -0,2522 0,09227 -0,1969

8 max 0,3168 0,5413 0,1261 0,6121 8 0,446 0,3352 0,286 0,4122

(-) min 0,1292 -0,2061 0,1599 -0,1999

9 max 0,2122 0,6275 0,2676 0,5444 9 0,3629 0,4337 0,4183 0,3752

(-) min 0,1507 -0,1938 0,1507 -0,1692

10 max 0,3752 0,6674 0,1661 0,6059 10 0,652 0,4581 0,2984 0,4306

(-) min 0,2768 -0,2093 0,1323 -0,1753

11 max 0,1845 0,5844 0,1507 0,5536 11 0,3783 0,4091 0,3445 0,4152

(-) min 0,1938 -0,1753 0,1938 -0,1384

12 max 0,4429 0,6705 0,08305 0,7197 12 0,8458 0,5075 0,26455 0,5936

(-) min 0,4029 -0,163 0,1815 -0,1261

13 max 0,1722 0,6121 0,1077 0,6521 13 0,4029 0,4583 0,3169 0,4983

(-) min 0,2307 -0,1538 0,2092 -0,1538

14 max 0,08612 0,6121 0,1292 0,5782 14 0,39682 0,4429 0,3045 0,4552

(-) min 0,3107 -0,1692 0,1753 -0,123

15 max 0 0,5413 0,1323 0,6305 15 0 0,409 0,363 0,489

(-) min 0 -0,1323 0,2307 -0,1415

16 max 0,1476 0 0,1415 0,5752 16 0,3598 0 0,3353 0,4491

(-) min 0,2122 0 0,1938 -0,1261

17 max 0,243 0,6859 0 0,7351 17 0,9996 0,59978 0 0,609

(-) min 0,7566 -0,08612 0 -0,1261

18 max 0,1446 0 0,1169 0,6152 18 0,3076 0 0,2799 0,486

(-) min 0,163 0 0,163 -0,1292

19 max 0,163 0,6644 0,1969 0,5598 19 0,4183 0,5198 0,4676 0,4583

(-) min 0,2553 -0,1446 0,2707 -0,1015

20 max 1,156 0,7874 0,2707 0,9535 20 1,7681 0,75972 0,6398 0,956576

(-) min 0,6121 -0,02768 0,3691 0,003076

medel 0,851826 0,569315 0,386799 0,569315
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TABELL 8- PROTOTYP  2, 4,93 GRAMS VIKT 

 

 

 

 

 

prov2+A1:L43liten kula blå röd grön gul Amplitud

uV

1 max 470,6 685,9 230,7 639,8 1 276,8 239,9 159,96 169,2

min -193,8 -446 -70,74 -470,6

2 max 353,7 636,7 187,6 556,7 2 329,09 292,2 218,36 163

min -24,61 -344,5 30,76 -393,7

3 max 442,9 667,4 218,4 556,7 3 482,89 332,1 276,84 169,2

min 39,99 -335,3 58,44 -387,5

4 max 326 609 147,6 470,6 4 322,924 206,1 199,89 120

min -3,076 -402,9 52,29 -350,6

5 max 366 559,8 27,68 449,1 5 418,29 230,7 110,73 126,1

min 52,29 -329,1 83,05 -323

6 max 283 645,9 43,06 526 6 270,7 289,1 166,06 236,9

min -12,3 -356,8 123 -289,1

7 max 298,4 581,3 3,076 418,3 7 353,76 279,9 126,076 153,8

min 55,36 -301,4 123 -264,5

8 max 246,1 624,4 9,227 482,9 8 335,3 347,6 193,727 273,7

min 89,2 -276,8 184,5 -209,2

9 max 215,3 621,3 36,91 498,3 9 276,82 301,4 175,31 221,5

min 61,52 -319,9 138,4 -276,8

10 max 261,4 529 6,152 461,4 10 375,2 209,1 169,152 181,5

min 113,8 -319,9 163 -279,9

11 max 292,2 550,6 24,61 476,7 11 362,94 187,7 138,41 236,8

min 70,74 -362,9 113,8 -239,9

12 max 218,4 541,3 -39,99 421,4 12 323 224,5 169,21 172,3

min 104,6 -316,8 209,2 -249,1

13 max 273,7 479,8 -33,83 415,2 13 384,4 190,7 175,37 193,7

min 110,7 -289,1 209,2 -221,5

14 max 184,5 526 -64,59 362,9 14 341,4 203 123,01 147,6

min 156,9 -323 187,6 -215,3

15 max 138,4 565,9 -33,83 399,9 15 255,3 258,3 135,37 147,7

min 116,9 -307,6 169,2 -252,2

16 max 203 513,7 -64,59 387,5 16 341,4 206,1 129,21 190,6

min 138,4 -307,6 193,8 -196,9

17 max 181,5 495,2 -6,152 418,3 17 270,7 153,8 163,048 175,3

min 89,2 -341,4 169,2 -243

18 max 203 495,2 -70,4 381,4 18 289,12 187,6 123,4 175,3

min 86,12 -307,6 193,8 -206,1

19 max 113,8 507,5 -18,45 409,1 19 286 196,8 138,45 243

min 172,2 -310,7 156,9 -166,1

20 max 113,8 559,8 -9,227 495,2 20 369,1 316,8 261,473 298,3

min 255,3 -243 270,7 -196,9

medel 333,2567 242,67 167,6528 189,775
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TABELL 9- PROTOTYP 3, 4,93 GRAMS VIKT 

 

 

 

prov 3 liten kula blå röd grön gul Amplitud

1 max 159,9 710,5 178,4 522,9 1 372,1 464,4 298,4 206,1

min 212,2 -246,1 120 -316,8

2 max 196,9 713,6 225 553,6 2 473,7 433,7 332,7 279,9

min 276,8 -279,9 107,7 -273,7

3 max 159,9 581,3 144,6 436,8 3 319,8 378,3 427,6 172,3

min 159,9 -203 283 -264,5

4 max 113,8 593,6 123 461,4 4 273,7 366 255,3 227,6

min 159,9 -227,6 132,3 -233,8

5 max 159,9 596,7 172,2 479,8 5 461,3 482,9 458,2 301,4

min 301,4 -113,8 286 -178,4

6 max 218,4 676,7 239,9 476,7 6 547,5 486 473,7 273,7

min 329,1 -190,7 233,8 -203

7 max 156,9 639,8 110,7 479,8 7 486 486 282,9 329,1

min 329,1 -153,8 172,2 -150,7

8 max 173,3 698,2 249,1 461,4 8 391,7 516,7 418,3 276,9

min 218,4 -181,5 169,2 -184,5

9 max 113,8 639,8 178,4 387,5 9 350,6 473,7 344,5 141,4

min 236,8 -166,1 166,1 -246,1

10 max 101,5 649 141,5 446 10 323 449,1 301,4 224,5

min 221,5 -199,9 159,9 -221,5

11 max 98,43 670,5 159,9 501,4 11 326,03 415,2 239,87 273,8

min 227,6 -255,3 79,97 -227,6

12 max 92,27 658,2 147,6 470,6 12 332,17 436,7 230,65 255,3

min 239,9 -221,5 83,05 -215,3

13 max 116,9 670,5 61,52 378,3 13 341,4 510,6 326,02 178,4

min 224,5 -159,9 264,5 -199,9

14 max 79,97 544,4 104,6 375,2 14 322,97 412,1 338,4 218,3

min 243 -132,3 233,8 -156,9

15 max 98,43 673,6 107,7 399,9 15 335,23 476,7 323 184,6

min 236,8 -196,9 215,3 -215,3

16 max 98,43 685,9 98,43 387,5 16 366,03 522,9 286,03 199,9

min 267,6 -163 187,6 -187,6

17 max 89,2 707,4 110,7 433,7 17 301,4 489 258,3 181,5

min 212,2 -218,4 147,6 -252,2

18 max 123 630,5 135,3 424,5 18 359,8 412,1 347,5 212,3

min 236,8 -218,4 212,2 -212,2

19 max 101,5 692,1 181,5 412,2 19 421,4 507,6 396,8 240

min 319,9 -184,5 215,3 -172,2

20 max 83,05 639,8 113,8 427,5 20 344,45 442,9 289,1 276,8

min 261,4 -196,9 175,3 -150,7

372,514 458,13 331,4335 232,69
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TABELL 10- PROTOTYP 1, 22,33 GRAMS VIKT 

 

 

 

 

 

prov1- medel blå röd grön gul Amplitud

1 max 0,732 1,359 0,6275 1,618 1 2,525 1,885 1,1996 2,227

min 1,793 0,526 0,5721 0,609

2 max 0,366 1,439 1,135 1,692 2 0,569 1,682 1,8547 2,2395

min 0,203 0,243 0,7197 0,5475

3 max 0,5659 1,532 1,135 1,596 3 1,0611 1,8273 1,8209 2,0266

min 0,4952 0,2953 0,6859 0,4306

4 max 1,513 1,095 0,7936 1,519 4 2,4573 1,2795 1,4795 2,0634

min 0,9443 0,1845 0,6859 0,5444

5 max 1,615 1,166 0,8151 1,458 5 2,618 1,3659 1,584 2,0855

min 1,003 0,1999 0,7689 0,6275

6 max 1,473 1,153 0,7905 1,439 6 2,596 1,3222 1,4395 2,021

min 1,123 0,1692 0,649 0,582

7 max 1,504 1,184 0,7936 1,569 7 2,574 1,4485 1,5041 2,1073

min 1,07 0,2645 0,7105 0,5383

8 max 1,464 1,169 0,7382 1,378 8 2,501 1,4028 1,421 1,9716

min 1,037 0,2338 0,6828 0,5936

9 max 1,778 1,384 1,067 1,338 9 2,784 1,5316 1,8083 1,9685

min 1,006 0,1476 0,7413 0,6305

10 max 1,483 1,117 0,7536 1,378 10 2,55 1,3754 1,4457 1,9562

min 1,067 0,2584 0,6921 0,5782

11 max 1,446 1,095 0,729 1,458 11 2,609 1,2672 1,3319 2,027

min 1,163 0,1722 0,6029 0,569

12 max 1,39 1,193 0,9074 1,649 12 2,571 1,4852 1,7163 2,2457

min 1,181 0,2922 0,8089 0,5967

13 max 1,762 1,144 0,7505 1,28 13 3,06 1,4485 1,4825 1,7752

min 1,298 0,3045 0,732 0,4952

14 max 1,43 1,086 0,5844 1,729 14 2,777 1,2275 1,2457 2,378

min 1,347 0,1415 0,6613 0,649

15 max 1,882 1,212 0,812 1,212 15 3,309 1,5842 1,5164 1,7503

min 1,427 0,3722 0,7044 0,5383

16 max 1,596 1,273 0,8305 1,544 16 2,694 1,5252 1,541 2,0792

min 1,098 0,2522 0,7105 0,5352

17 max 1,559 1,39 1,046 1,655 17 2,777 1,6853 1,8888 2,3747

min 1,218 0,2953 0,8428 0,7197

18 max 1,258 1,043 0,689 1,329 18 2,458 1,4244 1,501 1,9626

min 1,2 0,3814 0,812 0,6336

19 max 1,547 1,058 0,569 2,19 19 2,919 1,301 1,2395 2,7682

min 1,372 0,243 0,6705 0,5782

20 max 1,559 1,172 0,8274 1,544 20 2,663 1,5103 1,6117 2,1376

min 1,104 0,3383 0,7843 0,5936

medel mV 2,50362 1,47895 1,531605 2,108255
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TABELL 11- PROTOTYP 2, 22,33 GRAMS VIKT 

 

 

prov 2 blå röd grön gul Amplitud

1 max 0,6551 1,206 1,292 1,369 1 2,1781 1,9165 2,904 2,0549

min 1,523 0,7105 1,612 0,6859

2 max 0,3999 0,7782 0,1384 0,6828 2 0,8766 0,772048 0,6674 0,8581

min 0,4767 -0,00615 0,529 0,1753

3 max 0,3937 0,7782 0,2061 0,5936 3 0,6982 0,6398 1,1473 0,9412

min 0,3045 -0,1384 0,9412 0,3476

4 max 0,3445 0,729 0,1046 0,4829 4 0,6921 0,9166 0,5537 0,366

min 0,3476 0,1876 0,4491 -0,1169

5 max 0,529 1,006 0,406 0,8089 5 0,9104 1,07059 1,449 0,77814

min 0,3814 0,06459 1,043 -0,03076

6 max 0,4306 0,7905 0,1476 0,609 6 0,7966 0,80895 0,6582 0,8182

min 0,366 0,01845 0,5106 0,2092

7 max 0,526 0,8828 0,06459 0,5629 7 0,9751 0,94739 0,77199 0,8366

min 0,4491 0,06459 0,7074 0,2737

8 max 0,4245 0,7874 0,2922 0,5413 8 0,7874 0,793552 1,5412 0,62127

min 0,3629 0,006152 1,249 0,07997

9 max 0,8766 1,055 0,1169 0,4337 9 1,4856 1,2211 0,9197 0,5475

min 0,609 0,1661 0,8028 0,1138

10 max 0,2737 0,8366 1,04 0,8151 10 0,5782 1,0088 2,83 1,2303

min 0,3045 0,1722 1,79 0,4152

11 max 0,5721 1,003 0,7659 0,9012 11 0,932 0,92611 2,2489 1,3933

min 0,3599 -0,07689 1,483 0,4921

12 max 0,5444 0,8797 0,1692 0,5198 12 0,9566 1,1381 0,9258 0,7443

min 0,4122 0,2584 0,7566 0,2245

13 max 0,3445 0,7936 0,3445 0,5629 13 0,6675 0,9966 1,2765 0,7505

min 0,323 0,203 0,932 0,1876

14 max 0,5321 0,766 0,0399 0,4952 14 1,1134 0,762924 0,938 0,7566

min 0,5813 -0,00308 0,8981 0,2614

15 max 0,366 0,7905 0,3414 0,5844 15 0,7812 0,892 1,8084 1,0058

min 0,4152 0,1015 1,467 0,4214

16 max 0,3414 0,8335 0,5075 0,6951 16 0,6797 0,88886 1,7105 0,9135

min 0,3383 0,05536 1,203 0,2184

17 max 0,2707 0,7843 0,4491 0,6275 17 0,6644 0,6951 1,7441 0,8951

min 0,3937 -0,0892 1,295 0,2676

18 max 0,3629 0,8028 0,6521 0,7013 18 0,7135 0,76589 2,4701 1,2672

min 0,3506 -0,03691 1,818 0,5659

19 max 0,5198 0,9535 0,9781 0,9689 19 0,895 0,91044 2,8571 1,8547

min 0,3752 -0,04306 1,879 0,8858

20 max 0,3476 0,7536 0,1599 0,5782 20 0,7844 0,69516 0,812 0,7105

min 0,4368 -0,05844 0,6521 0,1323

medel mV 0,9083 0,938326 1,511695 0,967186
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TABELL 12- PROTOTYP 3, 22,33 GRAMS VIKT 

 

 

 

 
 

prov3 blå röd grön gul Amplitud

1 max 0,446 1,267 0,7505 0,5567 1 1,507 1,6053 2,1995 0,64897

min 1,061 0,3383 1,449 0,09227

2 max 0,5106 1,332 1,1221 0,7013 2 1,2611 1,9287 2,2051 1,218

min 0,7505 0,5967 1,083 0,5167

3 max 0,4798 1,286 1,009 0,7136 3 1,2334 1,7105 2,298 1,1411

min 0,7536 0,4245 1,289 0,4275

4 max 0,4029 1,227 1,252 0,8458 4 1,1319 1,4608 3,43 1,3287

min 0,729 0,2338 2,178 0,4829

5 max 0,4552 1,421 1,04 0,6859 5 1,2365 1,6086 1,8766 1,015

min 0,7813 0,1876 0,8366 0,3291

6 max 0,5137 1,172 1,015 0,6613 6 1,2857 1,7933 2,873 1,1165

min 0,772 0,6213 1,858 0,4552

7 max 0,4183 1,19 1,301 0,7044 7 1,2026 1,5345 3,829 0,972

min 0,7843 0,3445 2,528 0,2676

8 max 0,4706 1,147 0,9935 0,6644 8 1,3872 1,9836 2,0265 0,9166

min 0,9166 0,8366 1,033 0,2522

9 max 0,4337 1,224 1,156 0,7044 9 1,215 1,956 2,645 0,77207

min 0,7813 0,732 1,489 0,06767

10 max 0,526 0,9135 1,08 0,7689 10 1,4856 1,6948 2,347 0,84887

min 0,9596 0,7813 1,267 0,07997

11 max 0,4429 1,221 1,433 0,7936 11 1,2211 1,9746 3,949 0,80898

min 0,7782 0,7536 2,516 0,01538

12 max 0,4337 1,249 0,7197 0,6182 12 1,4026 1,5104 1,2733 1,1073

min 0,9689 0,2614 0,5536 0,4891

13 max 0,3107 1,104 1,366 0,9381 13 1,1196 1,6054 2,802 0,98731

min 0,8089 0,5014 1,436 0,04921

14 max 0,7443 1,283 0,5782 0,569 14 1,8763 1,9504 1,3471 0,7382

min 1,132 0,6674 0,7689 0,1692

15 max 0,3629 1,141 1,799 1,046 15 1,1534 2,033 3,497 1,11674

min 0,7905 0,892 1,698 0,07074

16 max 1,009 1,492 0,7536 0,6398 16 2,242 2,0733 1,4672 1,1442

min 1,233 0,5813 0,7136 0,5044

17 max 0,446 1,301 0,7413 0,5229 17 1,4026 1,5255 1,3749 0,61517

min 0,9566 0,2245 0,6336 0,09227

18 max 0,4706 1,067 0,852 0,7074 18 1,5346 1,5468 2,153 0,9842

min 1,064 0,4798 1,301 0,2768

19 max 0,3168 1,117 1,304 0,7136 19 0,9719 1,3538 2,873 0,79665

min 0,6551 0,2368 1,569 0,08305

20 max 0,5383 1,2 0,3937 0,5044 20 1,5164 1,7383 0,9719 0,6274

min 0,9781 0,5383 0,5782 0,123

medel mV 1,369325 1,72938 2,371905 0,945198
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TABELL 13- PROTOTYP 1, 50 GRAMS VIKT 

 

 

 

 

 

prov1- 50gram blå röd grön gul Amplitud

1 max 2,701 1,756 1,55 3,036 1 5,211 2,6388 2,1898 3,9095

min 2,51 0,8828 0,6398 0,8735

2 max 2,777 1,975 1,606 2,771 2 3,98 2,2211 2,0981 3,2047

min 1,203 0,2461 0,4921 0,4337

3 max 2,581 2,036 2,024 2,701 3 4,577 2,4328 2,8329 3,4361

min 1,996 0,3968 0,8089 0,7351

4 max 2,802 1,987 1,753 2,528 4 4,783 2,5283 2,525 3,34

min 1,981 0,5413 0,772 0,812

5 max 2,418 1,849 1,772 2,396 5 3,75 2,2489 2,6855 3,0665

min 1,332 0,3999 0,9135 0,6705

6 max 2,679 1,885 1,633 2,172 6 4,546 2,8662 2,3712 2,9902

min 1,867 0,9812 0,7382 0,8182

7 max 2,396 1,932 1,898 2,777 7 3,854 2,3995 2,587 3,5398

min 1,458 0,4675 0,689 0,7628

8 max 2,184 1,784 1,655 2,205 8 3,777 2,1685 2,719 2,8632

min 1,593 0,3845 1,064 0,6582

9 max 2,571 1,707 1,363 2,458 9 4,786 2,808 2,1689 3,3777

min 2,215 1,101 0,8059 0,9197

10 max 2,242 1,329 1,043 2,661 10 4,1 2,1595 1,5997 3,725

min 1,858 0,8305 0,5567 1,064

11 max 2,593 1,735 1,184 2,848 11 5,441 3,479 2,0514 4,081

min 2,848 1,744 0,8674 1,233

12 max 2,307 1,624 1,258 2,83 12 5,137 2,648 2,1715 3,903

min 2,83 1,024 0,9135 1,073

13 max 2,39 1,519 1,181 2,261 13 4,685 2,685 2,0576 3,2483

min 2,295 1,166 0,8766 0,9873

14 max 2,211 1,366 1,089 2,753 14 4,441 2,2118 1,7657 4,162

min 2,23 0,8458 0,6767 1,409

15 max 2,571 1,772 1,283 2,873 15 5,333 2,6886 2,1842 4,202

min 2,762 0,9166 0,9012 1,329

16 max 1,938 1,326 0,9473 2,648 16 3,593 2,403 1,4548 3,66

min 1,655 1,077 0,5075 1,012

17 max 2,556 1,658 1,221 2,694 17 5,669 2,6453 2,264 3,847

min 3,113 0,9873 1,043 1,153

18 max 2,651 1,861 1,802 3,353 18 4,856 2,87 2,777 4,614

min 2,205 1,009 0,975 1,261

19 max 2,35 1,602 1,304 3,011 19 4,598 2,922 2,1775 4,041

min 2,248 1,32 0,8735 1,03

20 max 2,052 1,581 1,338 2,298 20 5,032 3,596 2,2084 3,353

min 2,98 2,015 0,8704 1,055

medel mV 4,60745 2,631015 2,24446 3,6282



 

 

71 

 

 

TABELL 14- PROTOTYP 2, 50 GRAMS VIKT 

 

 

 

 

prov2-50g blå röd grön gul Amplitud

1 max 0,5383 0,7966 0,4491 1,009 1 1,3626 1,1811 1,7791 2,086

min 0,8243 0,3845 1,33 1,077

2 max 0,3691 0,9996 0,7597 1,538 2 1,1842 1,91 2,6487 3,125

min 0,8151 0,9104 1,889 1,587

3 max 0,3414 0,8151 0,6305 1,467 3 0,8397 1,3933 2,4175 2,879

min 0,4983 0,5782 1,787 1,412

4 max 0,3937 0,9197 0,529 1,366 4 0,8089 1,5994 1,812 3,673

min 0,4152 0,6797 1,283 2,307

5 max 0,3506 0,8551 0,7997 1,627 5 1,1472 1,9471 2,4457 3,193

min 0,7966 1,092 1,646 1,566

6 max 0,4952 0,9197 0,8581 1,381 6 1,0888 2,1097 4,0631 2,2484

min 0,5936 1,19 3,205 0,8674

7 max 0,3968 0,8951 0,7782 1,043 7 0,9627 1,3749 3,1222 1,9104

min 0,5659 0,4798 2,344 0,8674

8 max 0,3999 0,8581 0,8028 1,458 8 0,9505 1,7901 2,8698 3,454

min 0,5506 0,932 2,067 1,996

9 max 0,2553 0,8274 0,6982 1,32 9 0,6305 1,3257 2,2612 1,6368

min 0,3752 0,4983 1,563 0,3168

10 max 0,2584 0,7382 0,5321 1,433 10 0,8451 1,3626 2,6911 3,389

min 0,5867 0,6244 2,159 1,956

11 max 0,5352 0,8335 0,7505 0,9873 11 1,6082 1,8365 3,4845 1,9808

min 1,073 1,003 2,734 0,9935

12 max 0,526 0,7905 0,9781 1,375 12 1,612 2,0305 3,6661 2,645

min 1,086 1,24 2,688 1,27

13 max 0,3506 0,8704 0,5936 1,286 13 0,9811 1,5994 2,7526 2,442

min 0,6305 0,729 2,159 1,156

14 max 0,3076 0,8059 0,7044 1,335 14 0,8951 1,2796 2,7314 2,701

min 0,5875 0,4737 2,027 1,366

15 max 0,2645 0,9104 1,024 1,224 15 1,1011 1,4118 3,063 1,9776

min 0,8366 0,5014 2,039 0,7536

16 max 0,2553 0,8674 1,233 1,467 16 1,0642 1,5041 3,832 2,756

min 0,8089 0,6367 2,599 1,289

17 max 0,3968 0,7782 0,6521 1,396 17 1,3318 1,5348 2,4791 3,792

min 0,935 0,7566 1,827 2,396

18 max 0,1323 0,7259 0,1538 1,812 18 0,3661 1,5902 0,6182 4,107

min 0,2338 0,8643 0,4644 2,295

19 max 0,5475 0,7474 0,7228 1,12 19 1,5379 1,3841 3,0268 1,8705

min 0,9904 0,6367 2,304 0,7505

20 max 0,3045 0,8766 0,8735 1,283 20 1,1996 1,5102 2,5465 1,4552

min 0,8951 0,6336 1,673 0,1722

medel mV 1,075865 1,583755 2,71553 2,666085
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TABELL 15- PROTOTYP 3, 50 GRAMS VIKT 

 

 

 

 

prov 3 50 g blå röd grön gul Amplitud

1 max 0,4552 1,338 1,882 0,8397 1 1,5962 3,128 6 1,1011

min 1,141 1,79 4,118 0,2614

2 max 0,3783 1,381 2,43 0,9904 2 1,6423 3,002 6,29 1,8362

min 1,264 1,621 3,86 0,8458

3 max 0,6797 1,649 2,215 0,9381 3 2,1867 4,43 5,54 2,0511

min 1,507 2,781 3,325 1,113

4 max 0,5567 1,363 1,596 0,8212 4 1,7597 2,996 3,681 1,4056

min 1,203 1,633 2,085 0,5844

5 max 0,3845 1,418 2,211 1,058 5 2,0145 4,057 6,391 1,95

min 1,63 2,639 4,18 0,892

6 max 0,3506 1,341 2,116 0,9843 6 1,3195 3,814 5,379 2,1653

min 0,9689 2,473 3,263 1,181

7 max 0,4429 1,375 2,052 0,9566 7 1,7629 3,55 5,115 2,0206

min 1,32 2,175 3,063 1,064

8 max 0,366 1,381 2,23 0,9873 8 1,3441 3,915 5,989 1,9839

min 0,9781 2,534 3,759 0,9966

9 max 0,3537 1,332 2,239 1,009 9 1,5657 3,993 5,807 2,252

min 1,212 2,661 3,568 1,243

10 max 0,4152 1,359 2,144 0,9412 10 1,7532 3,623 6,453 2,3932

min 1,338 2,264 4,309 1,452

11 max 0,4214 1,403 1,753 0,8704 11 1,6304 2,969 5,499 1,6517

min 1,209 1,566 3,746 0,7813

12 max 0,4368 1,39 1,827 0,8305 12 1,6728 2,805 5,13 1,3503

min 1,236 1,415 3,303 0,5198

13 max 0,3968 1,369 2,396 1,058 13 1,5688 2,965 6,01 2,414

min 1,172 1,596 3,614 1,356

14 max 0,6828 1,458 2,267 0,9843 14 2,2728 4,112 5,524 1,9286

min 1,59 2,654 3,257 0,9443

15 max 0,3752 1,427 2,282 0,9473 15 1,5282 3,974 5,321 1,9039

min 1,153 2,547 3,039 0,9566

16 max 0,6705 1,446 2,07 1,027 16 2,3565 4,423 5,303 2,263

min 1,686 2,977 3,233 1,236

17 max 0,4245 1,378 2,273 1,098 17 1,7445 3,651 6,951 3,06

min 1,32 2,273 4,678 1,962

18 max 0,5475 1,406 2,162 0,9473 18 2,2235 3,747 6,696 1,7931

min 1,676 2,341 4,534 0,8458

19 max 0,406 1,406 2,027 0,8889 19 2,104 3,276 5,45 1,6455

min 1,698 1,87 3,423 0,7566

20 max 0,3629 1,43 2,141 0,9658 20 1,5779 4,137 5,34 2,0028

min 1,215 2,707 3,199 1,037

medel mV 1,78121 3,62835 5,69345 1,958595
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TABELL 16- PROTOTYP 1, 97,26 GRAMS VIKT 

 

 

 

 

 

prov1 stor kula blå röd grön gul Amplitud

1 max 2,87 1,775 1,519 3,728 1 8,505 5,208 4,675 9,437

min 5,635 3,433 3,156 5,709

2 max 2,359 1,827 2,968 4,949 2 7,517 4,767 9,898 13,856

min 5,158 2,94 6,93 8,907

3 max 2,916 1,676 1,138 3,694 3 5,958 3,98 3,805 6,413

min 3,042 2,304 2,667 2,719

4 max 2,531 2,82 1,655 4,528 4 9,221 6,994 4,915 8,539

min 6,69 4,174 3,26 4,011

5 max 2,547 1,953 1,87 2,833 5 6,669 5,183 4,872 4,066

min 4,122 3,23 3,002 1,233

6 max 2,544 2,036 1,762 3,386 6 8,603 5,096 4,989 8,077

min 6,059 3,06 3,227 4,691

7 max 2,436 1,759 1,409 3,875 7 7,068 5,053 4,454 7,643

min 4,632 3,294 3,045 3,768

8 max 2,396 1,882 1,741 3,128 8 8,111 4,933 4,349 6,656

min 5,715 3,051 2,608 3,528

9 max 2,402 1,907 1,799 3,242 9 7,997 5,01 4,238 6,281

min 5,595 3,103 2,439 3,039

10 max 2,375 1,978 1,602 3,199 10 7,93 5,106 4,253 6,816

min 5,555 3,128 2,651 3,617

11 max 2,384 1,904 1,756 3,199 11 8,246 4,937 4,58 7,004

min 5,862 3,033 2,824 3,805

12 max 2,445 2,076 1,707 3,082 12 8,99 6,01 4,285 6,259

min 6,545 3,934 2,578 3,177

13 max 2,442 1,956 1,704 3,31 13 8,566 5,136 4,752 7,896

min 6,124 3,18 3,048 4,586

14 max 2,328 2,021 1,679 3,266 14 8,01 5,235 4,392 6,656

min 5,682 3,214 2,713 3,39

15 max 2,344 1,784 1,793 2,168 15 8,25 4,681 3,057 3,06

min 5,906 2,897 1,264 0,892

16 max 2,282 2,144 1,975 2,316 16 8,012 5,607 3,864 3,851

min 5,73 3,463 1,889 1,535

17 max 2,267 1,849 2,144 2,436 17 6,902 3,999 3,427 3,3188

min 4,635 2,15 1,283 0,8828

18 max 2,445 1,885 2,261 2,593 18 7,314 5,373 4,589 4,5

min 4,869 3,488 2,328 1,907

19 max 2,285 1,799 2,027 2,439 19 7,772 4,41 3,55 3,639

min 5,487 2,611 1,523 1,2

20 max 2,414 2,107 1,627 3,571 20 8,009 5,484 5,026 8,249

min 5,595 3,377 3,399 4,678

medel mV 7,8825 5,1101 4,5985 6,61084
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TABELL 17- PROTOTYP 2, 97,26 GRAMS VIKT 

 

 

 

 

 
 

prov2-stor kula blå röd grön gul Amplitud

1 max 1,101 1,913 1,35 2,753 1 4,767 5,213 5,019 7,096

min 3,666 3,3 3,669 4,343

2 max 1,476 1,553 1,08 2,519 2 5,385 4,558 4,713 6,804

min 3,909 3,005 3,633 4,285

3 max 1,212 1,596 1,572 1,796 3 3,408 4,915 6,386 5,127

min 2,196 3,319 4,814 3,331

4 max 1,129 1,661 1,384 2,571 4 3,562 5,143 5,235 6,696

min 2,433 3,482 3,851 4,125

5 max 0,9258 1,479 1,621 2,03 5 2,2848 4,303 6,641 6,004

min 1,359 2,824 5,02 3,974

6 max 1,289 1,599 1,421 2,617 6 4,946 4,275 5,893 6,606

min 3,657 2,676 4,472 3,989

7 max 1,132 1,316 1,858 2,291 7 4,085 3,571 7,705 5,631

min 2,953 2,255 5,847 3,34

8 max 1,264 1,578 1,769 1,99 8 3,94 5,008 6,506 5,423

min 2,676 3,43 4,737 3,433

9 max 0,9812 1,409 1,762 2,162 9 2,2822 4,125 6,723 6,127

min 1,301 2,716 4,961 3,965

10 max 1,559 1,732 1,541 2,701 10 5,776 5,023 5,949 6,746

min 4,217 3,291 4,408 4,045

11 max 0,9689 1,427 1,686 2,162 11 2,4079 4,278 6,949 6,274

min 1,439 2,851 5,263 4,112

12 max 1,387 1,083 1,538 1,356 12 5,139 2,685 5,635 4,084

min 3,752 1,602 4,097 2,728

13 max 0,6828 1,544 1,769 2,347 13 2,1258 4,663 6,174 5,693

min 1,443 3,119 4,405 3,346

14 max 0,9873 0,9781 1,353 1,695 14 4,0203 2,5281 5,539 5,131

min 3,033 1,55 4,186 3,436

15 max 1,15 1,55 1,799 2,731 15 4,989 4,337 6,905 6,262

min 3,839 2,787 5,106 3,531

16 max 1,553 1,544 1,249 2,522 16 5,287 4,623 5,257 6,945

min 3,734 3,079 4,008 4,423

17 max 0,9566 1,381 1,704 1,04 17 2,4636 4,266 7,025 4,556

min 1,507 2,885 5,321 3,516

18 max 0,9904 1,295 1,855 2,344 18 3,5864 4,352 6,383 5,407

min 2,596 3,057 4,528 3,063

19 max 0,6613 0,8182 1,381 1,372 19 3,4813 3,0362 5,201 3,937

min 2,82 2,218 3,82 2,565

20 max 0,9658 1,489 1,747 2,701 20 4,3708 3,907 7,33 5,903

min 3,405 2,418 5,583 3,202

medel mV 3,915355 4,240465 6,1584 5,8226
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TABELL 18- PROTOTYP 3, 97,26 GRAMS VIKT 

 

 

 

 

 

prov3- stor kula blå röd grön gul Amplitud

1 max 1,024 1,735 2,959 1,464 1 3,765 6,318 8,898 3,5

min 2,741 4,583 5,939 2,036

2 max 1,273 1,658 3,22 1,59 2 4,226 5,069 8,584 4,263

min 2,953 3,411 5,364 2,673

3 max 1,679 1,885 2,86 1,181 3 6,265 6,668 9,83 2,421

min 4,586 4,783 6,97 1,24

4 max 1,766 1,944 3,15 1,615 4 5,325 6,958 8,806 3,879

min 3,559 5,014 5,656 2,264

5 max 1,353 1,686 4,057 1,341 5 4,764 5,989 11,799 3,193

min 3,411 4,303 7,742 1,852

6 max 1,209 1,935 3,922 1,547 6 4,039 6,561 9,228 3,762

min 2,83 4,626 5,306 2,215

7 max 1,206 1,581 2,688 1,261 7 4,479 4,804 8,938 2,956

min 3,273 3,223 6,25 1,695

8 max 1,627 1,901 3,005 1,652 8 5,023 6,687 8,138 4,082

min 3,396 4,786 5,133 2,43

9 max 1,747 1,781 3,045 1,28 9 6,056 6,287 10,261 2,406

min 4,309 4,506 7,216 1,126

10 max 1,941 1,861 3,097 1,526 10 6,152 6,432 9,116 4,337

min 4,211 4,571 6,019 2,811

11 max 1,83 1,91 3,236 1,559 11 5,693 6,693 9,04 3,731

min 3,863 4,783 5,804 2,172

12 max 1,59 1,646 3,903 1,363 12 5,389 5,22 12,466 3,27

min 3,799 3,574 8,563 1,907

13 max 1,298 1,553 3,063 1,507 13 4,205 4,506 7,79 4,352

min 2,907 2,953 4,727 2,845

14 max 1,175 1,615 2,799 1,769 14 4,134 5,724 8,554 4,442

min 2,959 4,109 5,755 2,673

15 max 1,553 1,75 2,673 1,193 15 5,715 6,216 10,04 2,389

min 4,162 4,466 7,367 1,196

16 max 1,132 1,836 2,953 1,446 16 3,894 6,191 8,068 3,581

min 2,762 4,355 5,115 2,135

17 max 1,833 1,762 2,796 1,172 17 6,158 6,083 9,87 2,316

min 4,325 4,321 7,074 1,144

18 max 1,713 1,655 2,648 1,169 18 5,527 5,672 8,72 2,565

min 3,814 4,017 6,072 1,396

19 max 1,744 1,741 2,787 1,144 19 5,819 5,866 8,951 2,543

min 4,075 4,125 6,164 1,399

20 max 1,261 1,615 3,076 1,507 20 4,152 4,854 7,883 4,1

min 2,891 3,239 4,807 2,593

medel mV 5,039 5,9399 9,249 3,4044
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4. AMPLITUD, STANDARDAVVIKELSER 
Beräkning av medelvärden samt för samtliga amplitud. 
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TABELL 19- TOTALA MEDELVÄRDET AV UPPMÄTTA AMPLITUD 

Beräkning av standardavvikelser. 

medelvärde, amplitud blå röd grön gul

prov1-liten kula 0,851826 0,569315 0,386799 0,569315

prov 2- liten kula 0,333257 0,24267 0,167653 0,189775

prov 3- liten kula 0,372514 0,45813 0,331434 0,23269

medel 0,519199 0,423372 0,295295 0,330593

prov 1- medel kula 2,50362 1,47895 1,531605 2,108255

prov2- medel kula 0,9083 0,938326 1,511695 0,967186

prov 3 - medel kula 1,369325 1,72938 2,371905 0,945198

medel 1,593748 1,382219 1,805068 1,340213

prov 1 - 50g 4,60745 2,631015 2,24446 3,6282

prov2- 50 g 1,075865 1,583755 2,71553 2,666085

prov 3- 50 g 1,78121 3,62835 5,69345 1,958595

2,488175 2,614373 3,551147 2,75096

prov 1-stor kula 7,8825 5,1101 4,5985 6,61084

prov 2- stor kula 3,915355 4,240465 6,1584 5,8226

prov 3- stor kula 5,039 5,9399 9,249 3,4044

5,612285 5,096822 6,668633 5,27928

 blå röd grön gul tot. medel

liten 0,519199 0,423372 0,295295 0,330593 0,392115

medel 1,593748 1,382219 1,805068 1,340213 1,530312

50g 2,488175 2,614373 3,551147 2,75096 2,851164

stor 5,612285 5,096822 6,668633 5,27928 5,664255
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TABELL 20- STANDARDAVVIKELSER 

liten kula p:1 p:2 p:3

gul medel 0,637079 0,189775 0,23269

standardavvikelse 0,325694 0,046493 0,048188

procentuell andel 51% 24% 21% 32%

grön m 0,407157 0,167653 0,331434

s 0,165235 0,0438 0,069226

p 41% 26% 21% 29%

röd m 0,632572 0,24267 0,45813

s 0,291371 0,054224 0,044093

p 46% 22% 10% 26%

blå m 0,896659 0,333257 0,372514

s 0,617495 0,05541 0,06874

p 69% 17% 18% 35% genomsnittlig: 30%

medel kula

gul m 2,108255 0,967186 0,945198

s 0,220932 0,404526 0,201818

p 10% 42% 21% 25%

grön m 1,531605 1,511695 2,371905

s 0,198484 0,766214 0,844493

p 13% 51% 36% 33%

röd m 1,47895 0,938326 1,72938

s 0,176813 0,268503 0,212163

p 12% 29% 12% 18%

blå m 2,50227 0,9083 1,369325

s 0,603691 0,350885 0,27877

p 24% 39% 20% 28% genomsnittlig: 26%

50 g vikt

gul m 3,6282 2,666085 1,958595

s 0,451223 0,750967 0,418062

p 12% 28% 21% 21%

grön m 2,24446 2,71553 5,69345

s 0,363839 0,758796 0,695222

p 16% 28% 12% 19%

röd m 2,631015 1,583755 3,62835

s 0,385158 0,260314 0,502976

p 15% 16% 14% 15%

blå m 4,60745 1,075865 1,78121

s 0,591984 0,309652 0,298612

p 13% 29% 17% 19% genomsnittlig: 18%

stor kula

gul m 6,61084 5,8226 3,4044

s 2,480387 0,89814 0,738734

p 38% 15% 22% 25%

grön m 4,5985 6,1584 9,249

s 1,325052 0,81284 1,175164

p 29% 13% 13% 18%

röd m 5,1101 4,240465 5,9399

s 0,641263 0,749871 0,695399

p 13% 18% 12% 14%

blå m 7,8825 3,915355 5,039

s 0,776073 1,135252 0,844089

p 10% 29% 17% 19% genomsnittlig: 19%

gul 32%

25%

21%

25% 26%

grön 29%

33%

19%

18% 25%

röd 26%

18%

15%

14% 18%

blå 35%

28%

19%

19% 25%

vikt: genomsnittlig standardavvikelse:

liten 30%

mellan 26%

50 g 18%

stor 19%


