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//  life motto
if (sad.status() == true) {
 sad.stop();
 beAwesome();
}

Examensarbeten & traineeprogram hos Aros
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Allmän information - 
exjobb på Aros
Aros electronics AB utvecklar och producerar kundanpassad industriell 
elektronik. Motorstyrningar, sensorer och fältbussteknologi är våra 
specialområden. Inom dessa områden pågår ständigt vidareutveckling 
av teknologier, kunskapsnivåer och produktionsmetoder. Som ett led i 
detta har vi för avsikt att kontinuerligt hålla något eller några examens- 
arbeten igång.

De förslag på examensarbeten som presenteras i detta häfte är 
endast exempel på uppgifter inom våra specialområden. Ni som har 
egna förslag är hjärtligt välkomna att diskutera dessa med oss.

Vår policy när det gäller ekonomisk ersättning för examensarbeten är att 
betala ut en klumpsumma vid examensarbetets slut. Storleken på 
denna avtalas innan examensarbetets start. Eftersom vi anser att 
både vi som företag och ni som exjobbare tjänar på att vara 2 personer 
har vi detta som ett krav.

Vi ser exjobb som en bra väg för rekrytering varför sökanden som är 
intresserade av Aros som en framtida arbetsplats prioriteras.

Ansökan skall innehålla:
• Kort personlig presentation
• Önskad tid för genomförande
• Sökt exjobbsförslag, alternativt önskat tekniskt innehåll
• Beskrivning av nuvarande studier och planerad tidpunkt för examen 
• Eventuella betygskopior

               Vi ser fram emot er ansökan!

För att ansöka om ev. examensarbete hos oss, 
kontakta vår utvecklingschef:
Magnus Wide
Telefon: 031 - 776 82 00
E-mail: exjobb@aros.se
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Aros electronics - 
innovation och kreativitet
Aros electronics utvecklar och producerar skräddarsydda elektroniska 
lösningar för kundunika applikationer i medelstora volymer inom indus-
tri- och fordonsbranschen. Vårt erfarna design-team består inte bara av 
högkompetenta teknikexperter inom motordesign, motorkontroll, kraftelek-
tronik, inbyggda system och mekatronik, utan också av multidisciplinärt 
erfarna applikationsingenjörer som följer projektet från idéstadie till 
efter start av produktion.

Aros är arbetsplatsen för dig som vill komma nära tekniken. Vi anser att 
en passion för teknik är mycket viktigt. Atmosfären på Aros är avslappnad 
och organisationen är okomplicerad. Självklart innebär frihet att man 
också måste ta ansvar. Vi förväntar oss att du lägger tid och engagemang 
på ditt arbete och jobbar för att leverera resultat för företaget. Hittills har 
dessa principer fungerat väldigt bra. Framgång bidrar inte bara till en 
skön arbetsmiljö, utan ger även stort utrymme för personlig utveckling. 
Med oss blir du en del av produktutveckling och produktion, från idé 
till slutprodukt. Du kommer att arbeta med både kunder och andra 
engagerade team. Som en del av Van de Wiele-gruppen kan vi erbjuda 
dig goda möjligheter till internationella kontakter och spännande 
jobbresor.

Våra fordonsprodukter används idag i en mängd olika produkter som 
till exempel servosystem i marina tillämpningar, distribuerad I/O för 
bussar och delsystem i hybridfordon. Våra industriprodukter används 

idag i applikationer som till 
exempel industrivävstolar, rull- 
bandssystem, robotstyrning och 
industriportar.

En stor del av vår omsättning 
investeras i forskning och 
utveckling. Varje projekt-team 
arbetar tvärfunktionellt. Våra 
laboratorier är fullt utrustade 
med moderna instrument och 
verktyg som motortestbänkar, 
kraftanalysatorer, EMC-kammare, 
klimatkammare, vibrationstest- 
utrustning med mera.

Nätkvalité och aktiva kom-
pensatorer, STATCOMs
Beskrivning:
Aros Electronics utvecklar och tillverkar PWM switching Voltage Source 
Converters, VSC, för bi-direktionell effektförsörjning i 400V nät (AC-DC 
omvandlare) för industriella tillämpningar. Trefasnät är aldrig ideala 
utan en mängd avvikelser förekommer, som t ex spänningsfluktu-
ationer och asymmetrier, transienter och kortvariga frånfall, power 
factor och övertonsdistortioner (THD).

STATCOMs – STATic synchronous COMpensators – är ett teknolo-
giområde för att kompensera/rensa nätet från avvikelser. STATCOMs 
reglerar främst reaktiv effekt, snarare än aktiv effekt till lasterna. STAT-
COMs baseras just på switchad VSC teknik, som Aros utvecklar.

Examensarbetet går ut på att:
• Översiktlig studie av teknik och metoder för aktiv nätkompense-

ring och dess fördelar.

• Static Synchronous Shunt/Series 
Compensators/Generators

• Simulering av utvalda metoder.

• Implementation (C kod) av någon 
metod i Aros befintliga 400V power 
converters och verifiering under 
handledning i Aros labbmiljö.

Summary in English:
Aros Electronics develop 3-phase grid power 
converters for industrial applications. 
The thesis is about grid quality and methods for active compensation. 
STATCOM technology is used for cleaning of various grid deviations like 
voltage dips, power factor and harmonic distortion that are harmful for in-
dustry. The thesis includes studies of STATCOM technology and its benefits, 
simulation of methods for grid quality improvement and C code implemen-
tation and tests using Aros existing switched grid-connected VSCs.

Ämnesområden: Kraftsystem, kraftomvandlare, styr- 
och reglersystem
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Comparative study between 
PS-FB and LLC-FB
Isolated dc to dc converters in high power applications

Beskrivning:
Isolerade DC/DC-omvandlare används ofta för att minska höga 
DC-busspänningar och/eller för att ge isolering i mellan och högeffe-
ktapplikationer som server-power supplies, telecom likriktare, batter-
iladdningssystem och förnybara energisystem. 

PS-FB (Phase Shift Full Bridge) och LLC-FB (LLC Full Bridge) topologier 
tillåter hög omkopplingsfrekvens vilket resulterar i en design med hög 
effekttäthetsdesign och effektivitet.

Examensarbetet går ut på att:
• Bestäm ström- och spänningsnivåerna för dc till dc-omvandla-

ren som ska användas som referens (>1kW)

• Välj komponentvärden för optimerad drift

• Undersök styrstrategier för ström- och spänningsreglering

• Utföra simuleringar för båda omvandlarna

• Uppskatta förluster och härleda effektivitetskurvor

• Presentera fördelar och nackdelar mellan de två topologierna 

Summary in English:
Isolated dc to dc converters are frequently used to step down high DC 
bus voltages and/or provide isolation in medium to high power appli-
cations like server power supplies, telecom rectifiers, battery charging 
systems, and renewable energy systems. The PS-FB (Phase Shift Full 
Bridge) and LLC-FB (LLC Full Bridge) topolo-
gies allow high switching frequency operation 
resulting in high power density designs with 
increased efficiency.

Ämnesområden: Kraftelektronik, Transformatorer, 
Reglerteknik och simulering

Ämnesområden: SW-design, HW-design, mätteknik

Automatic torque trans-
ducer linearization device
Beskrivning:
Momentgivare används för att mäta elek-
triska motorers vridmoment. I allmänhet 
är förhållandet mellan input/output linjärt 
men kan påverkas av belastning och tem-
peratur. För att upprätthålla hög precision 
måste en periodisk karakterisering av 
sensorerna utföras för att kompensera för 
förändrade offsets.

Detta projekt syftar till att designa en prototyp och implementera hård 
och mjukvara som samplar ingången från momentgivaren samt tem-
peratur och baserat på de senaste kalibreringsdata ge en korrigerad 
och linjär kontrollsignal. 

Examensarbetet kan innehålla något av:
• Designa analog front end för att avläsa sensorns utgång (inter-

vall -10V till 10V)

• Designa analog output driver för den korrigerade signalen (in-
tervall -10V till 10V)

• Designa power supply samt kretsar för MCU och mönsterkort

• Programmera MCU för att implementera den funktionalitet som 
behövs och verifiera systemet

Summary in English:
Torque transducers are used to measure the torque of electrical 
motors and their output is a function of the input toque. To main-
tain good precision a periodical characterization of the sensors must 
be performed. The goal of this project is to design and implement a 
device based on a microcontroller that will sample the input from the 
sensor (using ADC channel), adjust it based on the recent calibration 
data stored internally and provide a corrected and linear output (using 
DAC channel). The device must also read the temperature of the sen-
sor and compensate output accordingly. 
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Laddare till Formula Student  
5-10 kW
Beskrivning:
I Formula Student-projektet ingår det tävlingar där man med relativ 
kort tid måste ladda fordonet mellan de olika tävlingsmomenten. 
Oftast finns trefas 400 V tillgängligt och från den spänningen gäller 
det att skapa laddning till fordonets Lithium-jon batteri. För att kunna 
använda laddaren under fler år så krävs flexiblitet vad gäller utspän-
ning. Batteri-spänningen är en vanligt förekommande parameter som 
ändras år från år.

I första skedet antas att likriktningen sker med en rak diodlikriktare 
och fokus läggs på DC/DC-omformare mellan 500 V till ca. 600 V. Ett 
exjobb 2017 arbetade igenom en kombination av en Sepic-omriktare 
och en Buck. Ett kretsschema finns färdigt och de utvärderade en 
transformatordesign.

Examensarbetet går ut på att:
• Ge ett konstruktionsförslag för en laddare från 400 Vac till  

200-600Vd, effektnivå 5-10 kW.

• Frågeställningar, val av topologi, halvledare, transformator-material.

• Teori över omriktaren

• Exjobbet fokuserar på färdigställa kretskort och att få igång 
omriktaren rent praktiskt

Summary in English:
This thesis includes developing a fast charger 
for Li-ion batteries. Flexibility within output 
voltage is important. Primaty the DC is 
obatained with a diode-rectifier and focus 
if on the DC/DC-converter between 
500 V to approximately 600 V. A pre-
vious thesis evaluated a Sepic- and a 
Buck converter for which a transformer- 
and a circuit. design is done.

Ämnesområden: Kraftelektronik, Transformatorer, 
Programmering, Reglerteknik



10 11Telefon: 031-776 82 00 E-mail: exjobb@aros.se Web: www.aros.se Telefon: 031-776 82 00 E-mail: exjobb@aros.se Web: www.aros.se

Flödessimulering 
och optimering av 
kretskortsproduktion
Beskrivning:
Här på Aros huserar vi en toppmodern anläggning 
där vi idag både konstruerar, producerar och verifi-
erar våra kretskort och inbyggda produkter. Vi har 
investerar i en toppmodern maskinpark där vi rent 
tekniskt kan producera ett kretskort från färdigt mön-
sterkort till färdig produkt i en enda produktionslina 
kallad Front End. Utmaningen ligger i att optimera 
detta flöde utifrån den produktionsflora och kundbehov som vi har. 
Syftet är att införskaffa data och skapa möjliga simuleringar för att 
förbättra och optimera flödet.

Examensarbetet kan innehålla något av:
• Analysera/Simulera processflödet i Front End.

• Ta fram nuläge och räkna fram framtida läge, exempelvis via 
värdeflödeskartläggning, flödesdiagram etc.

• Hitta lösningar för att minska variationen i systemet och på så 
sätt skapa bättre förutsättningar för ett bättre flöde.

• Implementera och utvärdera ett urval av framtagna förbätt-
ringsförslag i verkligheten. 

Summary in English:
At Aros Electronics in Mölndal we house a state-of-the-art facility where 
today we both design, produce and verify our circuit boards and end 
products. We have invested in a state-of-the-art machine park where we 
can produce products from PCB to finished product in a single pro-
duction line. This department we call the Front End. The challenge is to 
optimize this flow based on the production flora and customer needs 
that we have. The aim is to acquire data and create possible simulations 
to improve and optimize flow.

Ämnesområden: Produktionsteknik

Auto-tuning av elektriska 
drivsystem
Beskrivning:
Aros Electronics utvecklar och tillverkar en mångfald av elektriska 
drivsystem för olika tillämpningar. Drivsystemet konfigureras mha 
motorparametrar som resistans, induktans, flöde och tröghetsmom-
ent. Anpassning behövs även för lastens egenskaper. För att snabbt ta 
en ny motor eller ny last i bruk kan en s.k. Commissioning-procedure 
användas. Det innebär bl.a. att en inbyggd mjukvara automatiserat ut-
för mätning av motorns elektriska parametrar och systemets mekani-
ska parametrar. I applikationer för positions-servo är speciellt lastens 
egenskaper avgörande. Examensarbetet kan också lägga tyngdpunk-
ten på position/speed-regleringen; adaptiv eller auto-tuning mha 
sådana test procedurer (systemidentifikation)

Examensarbetet kan innehålla något av:
• Översiktlig studie av metoder för commissioning för estimering 

av elektriska/mekaniska parametrar, samt position/varvtals-
reglering mha estimerade lastparametrar.

• Implementation (C kod) av valda metoder i någon av Aros be-
fintliga drivsystem och test i Aros labbmiljö.

• Simulering av utvalda metoder.

Summary in English:
Aros Electronics develop a wide range of electric 
drive systems. Configuration is done via motor 
parameters and load parameters. Commissioning 
of a drive system means automated estimation of 
drive system parameters (auto tuning). The thesis 
includes studies, simulations and implementation 
(C code) and lab test of commissioning procedures. 
In position servo applications, the loads proper-
ties are essential. Thesis focus could be position 
controllers; adaptive or auto-tuning using such test 
procedures for system identification.

Ämnesområden: Elektriska drivsystem, Styr- och reg-
lerteknik
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Degauss och kalibrering av 
strömsensorer
Beskrivning:
I vår elektronikproduktion används egenutevecklade strömmätkort 
med hall-element för strömmätning. Vid en överlast kan komponenten 
få kvarstående remanens som orsakar mätfel. Detta kan återställas 
genom avmagnetisering s.k. degaussing. För att avgöra mätkortens 
kvalité vill vi ta fram hård och mjukvara (LabVIEW) för att verifiera och 
kalibrera dessa strömmätkort. 

Examensarbetet går ut på att:
• Teoretiskt utvärdera på vilket sett degaussing kan ske och hur kali-

breringsförfarande ska gå till.

• Ta fram den hårdvara och göra ett program med användarinterface-
som behövs för att utföra kalibrering och degaussing.

• Utvärdera hur mycket detta förfrande förbättrar våra processer.

Summary in English:
Develop hardware and LabVIEW software for calibration and evaluation of 
our in house produced current measuing cards. Next step will be to make 
hardware for degaussing of the hall-effect current sensors. 

Ämnesområden: Kraftelektronik, Transformatorer.
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Clock synchronization 
- Paralleling high power digital converters and drivers

Beskrivning:
Vid parallell användning av två eller flera elektriska omvandlare måste 
CPU klockorna synkroniseras. Detta pga att de analoga signalerna 
måste samplas när ingen strömkommutering sker för att undvika 
störningar. Speciellt i DC-DC-omvandlare kan fasförskjutna PWM 
signaler användas för att minska storleken på DC-filtreringskondensa-
torerna.

Krav för projektet är en CPU klockfrekvens på 100Mhz, Immunitet mot 
miljöer med stora elektriska störningar – (optiska fibrer kan användas), 
lågt Fas-jitter för att inte påverkar PWM-generering och sampling samt 
att klocksignalen måste kunna överföras på relativt stora avstånd från 
omvandlarna (>1m).

Examensarbetet går ut på att:
• Undersöka och välja en metod för att lösa synkroniseringspro-

blemet som uppfyller ovanstående krav

• Simulera hårdvara samt designa och bygga PCB för att testa 
metoden

• Göra mätningar, utvärdera och presentera resultat/problem

Summary in English:
Investigate and select a method to approach the synchronization problem 
fulfilling the above requirements. Simulate hardware and design and build 
PCB for testing the method. Take measurements and present results and 
issues.

Ämnesområden: Kraftelektronik, reglerteknik, 
HW-design.
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Här har vi sparat utrymme 
att komma på ett eget 
exjobbsförslag
Beskrivning:
Har du något speciellt som du vill utveckla eller utreda inom kraftelek-
tronik, elmotorer eller mjukvara som kanske skulle passa som ett 
exjobb. Kontakta då oss så kanske vi kan hjälpa till att göra det till ett 
bra examensarbete. 

Examensarbetet går ut på att:
• 

• 

• 

Sumary in English:
Fill in your own sugges-
tion for a thesis and let 
us know!

Ämnesområden: Ännu okänt

Trainee på Aros
Trainee på Aros är det perfekta jobbet för dig som är nyexaminerad 
och direkt vill få en djupare teknisk kunskap och samtidigt veta mer 
om och testa på de olika arbetsrollerna en ingenjör kan ha. Aros 
utvecklar lösningar från idé till slutprodukt, och då Aros dessutom har 
egen produktion av kretskort i samma hus och även motor via syster-
bolag får man som trainee en unik tillgång till hela processen vid pro-
duktutveckling. En stor fördel är också att trainee-platsen är en tillsvi-
daretjänst och tanken är att man efter runt ett år fortsätter att arbeta 
inom det område man själv funnit mest intressant under trainee-året. 
Förutom de tekniska bitarna med både hårdvara och mjukvara får 
man även arbeta med marknad, kvalité och testning. Beroende på vad 
man är intresserad av kan man välja att rikta in sig på att jobba som till 
exempel teknisk specialist eller projektledare.

På Aros finns många möjligheter till att själv styra vad man vill arbeta 
med, och som trainee får du en unik möjlighet att ta tid till att få 
kunskap av det just du tycker är intressant att arbeta med som ingenjör. 
Under hela trainee-perioden får du hjälp och stöd av de otroligt duktiga 
kollegorna på Aros som har många års erfarenhet. Mer information 
om trainee-tjänsten hittar du på www.aros.se/trainee, eller under  
After-CHARM som du även det kan läsa mer om på hemsidan.
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Tidigare traineers 
egna ord om positionen

Charlotte, trainee 2017
jobbar idag som SW dev. engineer

”Med traineeupplägget här på Aros har jag 
fått varva teori med praktik för att verkligen få 
utvecklas och dra lärdom av alla de tekniskt 
kunniga här på företaget. HW-konstruktion har 
blandats med mjukvaruprogrammering för att 
maximera möjligheterna för mig som trainee 
och ge mig en bra grund att bygga vidare på.“

David, trainee 2019
jobbar idag som Motor R&D engineer

“Via traineetjänsten på Aros har jag fått en 
unik möjlighet att bygga vidare på idéerna från 
mitt exjobb inom maskindesign. Utöver detta 
fick jag chans att testa på kraftelektronik och 
motorstyrning, ur både hård- och mjukvaru- 
perspektiv för att bygga en bred kunskapsbas 
att stå på.”

Fredrik, trainee 2016, 
jobbar idag som teknisk projektledare

”Som trainee för Aros har jag fått möjligheten 
att fördjupa mina kunskaper inom både hård-
vara och mjukvara hos ett företag i teknikens 
framkant. Med mycket kompetent personal 
som gärna delar med sig av sin erfarenhet 
och kunskap har detta varit en otroligt lärorik 
period för mig.”

Redo för din nästa utmaning?

På Aros electronics går du aldrig ensam! 



Vill du veta mer?
Aros anordnar kontinuerligt intressanta studentevenemang 
dit du kan komma för att bland annat diskutera ditt examens-
arbete eller för att få veta mer om våra trainee-tjänster. Du 
har också möjlighet att komma på studiebesök om du vill 
veta mer om hur det är att jobba hos oss. Mer information om 
möjligheterna för dig som student hittar du på vår hemsida.

Vi ser fram emot att få träffa dig!

Aros electronics AB
Östergårdsgatan 12 
SE-431 53 
Mölndal, Sweden

Telefon: 031-776 82 00 
E-mail: exjobb@aros.se
Web: www.aros.se


