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Abstract 
 
 

This report is part of a bachelor thesis implemented at Saab training systems AB in 
Huskvarna. It treats the concept development of the driveline on Moving infantry 
target, MIT. Today Saab has a problem in the shape of that their customers uses the 
wrong moment when tightening the cog belt of the driveline. As a consequence the 
cog belt has a high risk of snapping if it is too tight or pluck off if it is too loose. 
Thereto the electrical motors used in the MIT has gone out of production. The task 
boiled down to produce a number of proposals that improves the chucking or 
driveline solution together with finding a new electrical motor to replace the outdated 
one. A concept study was made containing detailed examinations together with Saab. 
To answer the problems questions, several product development methods were used, 
like Quality function deployment and Pugh’s matrix, to reach a final concept. The last 
concepts were modeled in a 3D-program for an easier comparison between their 
feasibility. The chosen solution consisted of two motors that via a gearing actuates the 
respective axle. By replacing the belt drive and choosing more lubrication free gears 
the maintenance is expected to be improved. In addition the product price is lowered 
by careful choices of components. The production of a prototype could not be 
implemented due to lack of time.
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Sammanfattning 
 
 

Rapporten är en del i examensarbetet som genomförts åt Saab Training Systems i 
Huskvarna och behandlar utveckling och konceptframtagning av drivlinesystemet på 
Moving infantry target, MIT. Saab har idag problem med att deras kunder använder 
fel moment när kuggremmen spänns upp och som en följd av detta riskerar remmen 
att gå av om den spänns för hårt eller kugga över om den spänns för löst. Därtill har 
de elmotorer som köpts in och använts i produkten slutat tillverkas. Uppgiften gick ut 
på att ta fram flera förslag som förbättrar uppspänningen eller ta fram alternativa 
lösningar på drivsystem samt hitta nya motorer som kan ersätta dagens motorer.  
Konceptstudie gjordes med ett flertal designgranskningar tillsammans med Saab. För 
att kunna besvara frågeställningarna användes flera produktutvecklingsmetoder, likt 
QFD och Pughs matris, för att få fram ett slutgiltigt koncept. De sista koncepten 
modellerades i ett 3D-program för att bättre kunna jämföra dess genomförbarhet. 
Lösningen som valdes utgjordes av två motorer som genom en utväxling driver varsin 
axel. Genom att ersätta remdriften och välja mer smörjfria kugghjul förväntas 
underhållet förenklas. Därtill kan produktens pris sänkas genom noggranna val av 
komponenter. Framtagning av prototyp kunde ej genomföras på grund av tidsbrist.   
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1 Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 
 
Examensarbetet är utfört på Saab Training Systems AB som har för syfte att erbjuda 
tränings- och simuleringslösningar till militären. De erbjuder systemlösningar inom 
markträning och de använder sig då av bland annat laser och GPS för att bestämma 
position och träffsäkerhet. Även fasta och rörliga mål säljs för skytteträning.  
Ett Moving Infantry Target (MIT) -system är ett av Saab Training Systems AB 
framtaget rörligt mål för militärträning. Produkten används på militära skjutbanor i 
träningssyfte och styrs via radiolänk eller Bluetooth. Driftförhållandena är väldigt 
varierande och kan utgöras av allt ifrån ökenområde till arktiskt klimat. Systemet 
består av två skenor, liknande en räls, där en självständig, batteridriven vagn som bär 
ett mål färdas fram och tillbaka. Vagnen drivs idag med hjälp av två kuggremmar som 
driver fyra hjul. Varje kuggrem är ansluten till en eldriven motor (se bilaga 1). Målet 
består av en tavla som är tillverkad i stål och är kopplat till ett Stationary infantry 
target (SIT), vilket är ett system i form av ett fallmål för att registrera träffar. SIT:en 
är placerad ovanpå vagnen (MIT:en) [1]. 

 

1.2 Problembeskrivning 
 
Då produkten är föråldrad behöver mer hållfasta lösningar tas fram för det 
drivsystem som driver MIT:en. I dagsläget består denna av en kuggrem. Den 
nuvarande motorn är en utgående modell som inte längre finns tillgänglig på 
marknaden. En ny, billigare motor behöver hittas. Uppspänningen av kuggremmen 
är känslig, rätt moment krävs för att den inte skall brista eller kugga över. 
Uppspänningen är något som kunder haft svårt att genomföra korrekt, varför denna 
måste förenklas om kuggrem även skall användas framöver. Ytterligare saker som 
Saab ser förbättringspotential i är montering av motorer och driftanordning, antal 
verktyg som används samt pris på komponenter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2, bilaga 1 
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1.3 Syfte  
 
Uppgiften syftar till att ta fram flera lösningar som ökar hållfastheten, minskar 
antalet steg i tillverknings- och monteringsprocessen, förenklar uppspänning av 
kuggrem (om sådan används) samt till att hitta en ny, billigare elmotor med liknande 
prestanda som den nuvarande. 
 

1.4 Frågeställningar 
 
1. Hur ska motor och drift väljas/utformas för att få plats i chassit? 
2. Hur ska driften designas för att kunna utstå användning i påfrestande miljö? 
3. Hur ska driftsystemet utformas för att ge enkelt underhåll och montering?    

 

1.5 Avgränsningar 
 
Produktens yttermått skall inte förändras i bredd- och höjdled. Alltså ska den räls 
som vagnen drivs på samt hjulprofilen behållas intakta. Däremot får både chassits 
längd och hjulens diameter ändras. Uppgiften skall endast leda till en förbättring av 
drivsystemet men kan påverkas av ett annat examensarbete avsett att omplacera 
produktens motorstyrningsmodul, Motor driving unit, MDU. Arbetet kommer att ske 
i samarbete med detta projekt. I mån av tid skall MIT:en anpassas för att möjliggöra 
rotation av SIT:en, simuleringar av hållfasthet göras samt en prototyp av det 
slutgiltiga konceptet tas fram. Arbetet är tidsbegränsat till 5 maj 2016 då rapporten 
skall vara inlämnad. 
 

1.6 Disposition 
 
Inledningsvis presenteras information som krävts för att genomföra uppgiften i form 
av en teoretisk bakgrund. Därefter beskrivs tillvägagångssättet under 
konceptframtagningen med redogörelse för valda metoder och motivering av 
konceptval. Därefter presenteras datainsamling och analysmetoder. Slutligen 
presenteras resultatet, efterföljt av diskussioner kring detta tillsammans med 
rekommendationer för fortsatt arbete.  
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2 Teoretiskt ramverk 
 
Nedan följer en beskrivning av kunskap och modeller som är nödvändiga för att 
arbetet skall kunna genomföras. Några av de verktyg inom produktutveckling som 
kommer att användas är bland annat brainstorming, reverse engineering, Pughs 
matris och QFD. 
 

2.1 Ganttschema 
 
Ganttschema är ett flödesschema som visar ett projekts utveckling med hjälp av ett 
liggande stolpdiagram och en tidsaxel. På tidsaxeln skrivs de olika momenten upp 
och de inbördes tiderna, samt del av avslutat arbete, visas i stolpdiagramet. På detta 
sätt kan full översyn av delmomentens tidsupptagning och beroende av varandra fås. 
I takt med att projektet fortlöper görs avstämningar för att se att alla delmoment 
uppnåtts och att projektet ligger i fas utefter den utsatta tiden [2]. 
 

2.2 Polyas metod 
 
Polyas metod är en av George Polyas utvecklade metoder för matematisk 
problemlösning och används idag inom bland annat produktutveckling. Han har 
bland annat sagt:  
 
“First, we have to understand the problem; we have to see clearly what is required. 
Second, we have to see how the various items are connected, how the unknown is 
linked to the data, in order to obtain the idea of the solution, to make a plan. Third, 
we carry out our plan. Fourth, we look back at the completed solution, we review and 
discuss it.”  
 
Metoden används för att definiera hur ett projekt ska utföras och består av fyra olika 
steg: 
 
1. Förstå problemet 
2. Skapa en projektplan 
3. Utföra planen 
4. Kontrollera och utvärdera resultatet 
 
Första punkten handlar om att förstå vilka problem som finns. Utifrån detta går det 
senare att definiera vad som behöver utvecklas och förbättras. I andra punkten 
“skapa en projektplan” gäller det att skapa en projektplan som beskriver hur arbetet 
ska läggas upp, vilka delar som ska ingå samt hur tiden ska disponeras. I den tredje 
delen utförs det som planerats i projektplanen. Den fjärde punkten behandlas 
uppföljandet av genomförandet. Här utvärderas hur den nya lösningen blev och om 
det löser problemet [3]. 
 

2.3 Reverse Engineering 
 
Reverse Engineering (omvänd ingenjörskonst) används för att bryta ner en produkt 
till enstaka komponenter för att se vilka delar som ingår och se hur delarna 
samverkar. Reverse engineering är ett bra underlag för att senare kunna göra en 
brainstorming [2]. 
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2.4 Brainstorming 
 
Brainstorming (idéflöde) syftar till att ta fram nya idéer och förslag. Syftet är att ta 
fram många olika förslag på lösningar till ett problem. Idéerna behöver inte vara 
välutvecklade utan kvantitet rankas högre än kvalitet. I detta skede av processen är 
det inte tillåtet att kritisera eller ranka idéerna då detta riskerar att hämma 
kreativiteten. En stor fördel med brainstorming är att det väcker tankar och nya idéer 
hos andra teammedlemmar [2]. 
 

2.5 KISS-principen 
 
KISS (Keep it simple, stupid) är en regel som bland annat används inom 
produktutvecklingsprocessen och innebär att sträva efter en enkel lösning. Ofta är 
idéer som är så enkla att de verkar uppenbara även de bästa, men dessa kan vara 
otroligt svåra att komma fram till [4].  
 

2.6 QFD 
 
QFD (Quality function deployment) används för att ta fram produktdefinitioner 
genom att öka förståelsen för problemet med utgångspunkt från kunderna. 
Information som tas fram med hjälp av denna metod är bland annat kundkrav, 
produktens mål och specifikationer, hur väl dessa specifikationer möter kundernas 
krav, hur väl konkurrenter möter kundernas krav samt mål att sträva mot. En QFD, 
eller “House of quality” som det ofta kallas, består av åtta delar [2]: 
 
1. Identifiering av kunderna. 
2. Identifiering av kundkrav. 
3. Definiera de olika kravens vikt. 
4. Identifiera och utvärdera konkurrensen. 
5. Ta fram tekniska specifikationer. 
6. Relatera kundkrav till tekniska specifikationer. 
7. Fastställa mål och betydelsevikt för de tekniska specifikationerna. 
8. Identifiera relationerna mellan de tekniska specifikationerna 

 
2.7 Pughs matris 
 
Pughs matris är en metod för beslutsfattande som underlättar val och jämförelse av 
olika koncept. Metoden går ut på att en bedömning görs av till vilken grad varje 
alternativ möter ställda kriterier, varpå dessa alternativ jämförs med varandra. På 
detta sätt kan det mest lämpade alternativet tas fram och nya alternativ uppkomma. 
Metoden kan itereras tills dess att ett tillfredsställande resultat fås. Pughs matris 
består av följande sex steg: 
 
1. Formulera frågan som skall undersökas. 
2. Välj de alternativ som skall undersökas. 
3. Bestäm jämförelsekriterier. 
4. Fastställ kriteriernas betydelsevikt. 
5. Utvärdera alternativen. 
6. Beräkna resultat och besluta om åtgärd. 
 
Tekniken skall framförallt bidra till säkrare beslutstagande under framtagningen av 
olika designförslag [2]. 
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2.8 Tillverkning  
 
För att kunna besvara frågeställningarna krävs kunskap om tillverkningsmetoder 
för att kunna göra säkrare val. 
 

2.8.1 Svarvning 
Svarvning är en skärande bearbetningsprocess, vilket innebär att material avverkas. 
Materialet avverkas med hjälp av ett skärande verktyg och ett roterande arbetsstycke. 
Metoden lämpar sig bra vid tillverkning av axlar och andra symmetriformade föremål 
[5].  
 

2.8.2 Fräsning 
Likt svarvning är fräsning också en skärande bearbetningsprocess. Den största 
skillnaden är att arbetsstycket är fast medan verktyget är roterande [5].  
 
2.8.3 Laser 
Laser används för att skära material med hjälp av en laserstråle. Med hjälp av 
fiberoptik eller speglar riktas strålen mot en punkt nära materialet som ska skäras. På 
så sätt hettas materialet upp och ett snitt uppstår i materialet [6]. 
 
2.8.4 Formsprutning 
Formsprutning är den vanligaste metoden för tillverkning av plastdetaljer och har i 
enkla former använts sedan 1800-talet. Metoden består i grunden av två halvor i vilka 
smält plast pressas in under högt tryck. Plasten packas och låts stelna i formen innan 
den färdiga detaljen stöts ut [7].   
 

2.9 Dimensionering och val av komponenter 
 
Nedan följer beskrivning av kunskap som krävs för att genomföra dimensionering 
av de komponenter som ingår i koncepten. 

 
2.9.1 Likströmsmotor 
Likströmsmotor med borst är en av de vanligaste typerna av elektrisk motor tack vare 
sin enkelhet [8]. 
 
Motorn har en väldigt snabb respons och dess hastighet kan ändras genom 
strömstyrkan och hållas på en exakt nivå. För att kontrollera denna krävs ett 
styrsystem. Att motorn är borstad betyder att den har två kontakter, eller borstar, 
vilka släpar emot en elektrisk brytare. Den elektriska brytaren vänder kontinuerligt 
spänningsriktningen och skapar på så vis ett vridmoment. Elmotorer kan jämföras 
med hjälp av karaktäristiska kurvor, vilka bland annat kan visa värden på spänning, 
maximal effekt och moment samt varvtal [9]. 
 

2.9.2 Kugghjul 
Kugghjul används för att överföra och förändra krafter och rotationshastigheter. De 
är ofta cylindriska och har kuggar som överför kraften. Evolventformade cylindriska 
kugghjul erbjuder större kontaktyta med minskad friktion utan glidning [10]. 
 

2.9.3 Kullager 
Kullager är ett lager som används för att ta upp radiella och axiella krafter. Oftast 
används det för att bära upp en roterande axel. Lagret består av flera kulor som rullar 
mot två ytor och på så sätt kan kraft tas upp [11].  
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2.10 Fogningsmetoder 
 
Här beskrivs den kunskap som krävs för att göra val som bland annat förenklar 
montering. 
 

2.10.1 Krympförband 
Krympförband är ett förband där material fogas samman med hjälp av utvidgning 
och förminskning av materialen. Det är ofta tillämpat vid montering av lager på axel. 
Lagret värms upp så att det vidgas medan axeln kyls ner och krymper. När 
komponenterna sedan återgår till rumstemperatur uppstår ett tryck från lagret på 
axeln och hålls på så vis fast med hjälp av friktion. Förbandet erbjuder relativt enkel 
montering, men skapar ett mer permanent förband, vilket inte alltid är önskvärt [12]. 
 

2.10.2 Kilförband 
Kilförband är ett förband avsett att överföra moment från en roterande axel till ett 
nav, kugghjul eller dylikt och består vanligtvis av en kil placerad i ett spår. Denna typ 
av förband är relativt dyrt att producera, men ger väldigt enkel montering [13]. 
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3 Metod  
 
För att kunna besvara frågeställningarna genomfördes en konceptstudie. 
Konceptstudien lades upp enligt Polyas metod, vilken kombinerades med en av Saab 
föreslagen arbetsmodell, innehållande idéskiss, två stycken designgranskningar samt 
en slutlig designredovisning.  
 
Projektplanering togs fram tillsammans med Saab, under vilken aktiviteter, tidplan, 
kravspecifikation (se bilaga 2) och ganttschema (se bilaga 3) bestämdes. Då 
planeringen godkänts av kursansvarig och företaget kunde produktutvecklingsarbetet 
inledas. Inledningsvis tolkades och utvecklades kraven från företaget och kunder med 
hjälp av en QFD för att ta reda på vad som skulle utvecklas och målen för att möta 
kraven.  
 
Minst tre stycken olika idéskisser som levde upp till företagets givna krav togs fram 
tillsammans med tankar om utformning. Detta gjordes genom en inledande 
brainstorming och analys/reverse engineering av MIT:en. I detta steg användes 
Pugh’s matris itererat för att jämföra de olika idéskisserna med den befintliga 
lösningen och varandra. Idéskisserna utvärderades under en första preliminär 
designgranskning tillsammans med företaget och tre av förslagen valdes för 
vidareutveckling. Utvärderingsmatris gjordes av vald design, samtidigt som 
lösningarna detaljerades ytterligare. Inför den efterkommande andra 
designgranskningen togs fler förslag fram. Även under denna skulle utvärdering och 
val göras av minst tre förslag. Ännu en gång gjordes utvärderingsmatris av vald 
design och nya förslag togs fram tillsammans med mer detaljerade lösningar. 
Utvecklingsprocessen avslutades med en slutgiltig designgranskning som innehöll 
kostnadsanalys, beskrivning av tänkt tillverkning och produktion samt 
detaljförteckning. Allt arbete gjordes i nära kontakt med handledare och ansvariga på 
företaget genom kontinuerliga möten, diskussioner och mail. 
 
Avslutningsvis analyserades hur arbetet kunde gjorts annorlunda gällande 
exempelvis arbetsprocess och hur detta kunnat påverka produktresultatet. I mån av 
tid skulle en prototyp tillverkas av vald design och utgöras av montering och tankar 
kring beredning.      
 
Det data som användes erhölls från företaget, genom bland annat dokument och 
intervjuer, från högskolan, genom intervjuer med handledare och lärare, samt från 
lämplig övrig litteratur. Ytterligare behövde data och kunskap samlas in från andra 
företag. 
 
Intervjuerna som gjordes hade låg grad av standardisering och strukturering och 
genomfördes både personligt och via telefon. Detta för att få ett mer 
diskussionsliknande samtal som gav kvalitativ data. Alla intervjupersoner tilläts vara 
anonyma.  
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4 Genomförande och analys 
 
Nedan visas tillvägagångssättet för det utförda arbetet. Inledningsvis görs en 
förstudie följd av en konceptstudie innehållande idéskisser och flera olika 
designgranskningar. Vidare beskrivs datainsamling och analysmetoder. I 
validiteten och reliabilitet beskrivs projektets trovärdighet. 
 

4.1 Förstudie 
 
Genomförandet av projektet gjordes enligt polyas metod. Metoden lämpade sig bra 
då projektet innehöll modellens fyra steg och kunde ge struktur åt arbetet. Metoden 
är generell, vilket gjort att andra metoder kunnat appliceras under Polyas metod. 
Detta förenklade genomförandet av projektet och besvarandet av frågeställningarna. 
 
I det första stadiet togs ett ganttschema (se bilaga 3) fram då det är en enkel och 
snabb metod för att få en överskådlig bild av vad som skall ingå i ett projekt. Därtill 
uppskattades även hur mycket tid som behövde läggas på de olika delarna. Eftersom 
arbetet inte var tillräckligt avgränsat och specificerat under tiden schemat togs fram 
gjordes en grov uppskattning av hur länge varje del i projektet skulle ta. 
 
Det inledande arbetet gick ut på att försöka förstå de problem som Saab och deras 
kunder upplever med dagens MIT. De problem som Saab främst presenterade var 
svårighet att uppnå rätt moment vid uppspänning av kuggremmarna samt att hitta en 
ny motor som ersättare för den nuvarande. För att få större förståelse för problemen 
som skulle lösas gjordes en QFD (se bilaga 4). Denna påvisade snabbt förhållanden 
mellan de olika kraven och gav en bild av hur problemen skulle kunna lösas. 
Litteratur för QFD utgjordes av The mechanical design process av David G. Ullman. 
 
För att förbättra möjligheterna att leva upp till önskemålen om enklare montering 
och tillverkning görs studier av möjliga tillverkningsmetoder och fogningsmetoder 
för de komponenter som tros komma att ingå. Information gällande ovanstående 
hämtades via kompendier från kurserna Konstruktionselement och 
Tillverkningsteknik. Då förkunskaperna gällande borstlösa likströmsmotorer var låga 
krävdes studier av detta för att möjliggöra senare utvärderingar och val av motorer. 
Källorna som valdes var Standard handbook for electrical engineers av H. Wayne 
Beaty och Donald G. Fink samt Jernkontorets energihandbok av den svenska 
stålindustrins branschorganisation. 

4.2 Idéskisser 
 
Idéskisserna utgjordes av enklare muntliga och bildliga beskrivningar av hur 
drivsystemet skulle kunna omformas. Förståelse för problemet införskaffades genom 
studier av befintlig produkt och reverse engineering. Därefter togs skisserna fram 
genom brainstorming och diskussion över snabba fysiska skisser. Reverse 
engineering, brainstorming och fysiska skisser väljs då de är etablerade metoder 
inom konceptframtagning och bidrar till att skapa problemförståelse och många 
förslag genom en snabb process. Då ett flertal enkla koncept tagits fram utvärderades 
dessa med hjälp av Pughs matris (se bilaga 7). Denna metod anses mer lämplig än 
exempelvis SWOT-analys [2], då den tar hänsyn till viktade kriterier. Dessa kriterier 
viktades tidigt under arbetet av Saab. Val av koncept skedde efter diskussion med 
företaget. Vid första idépresentationen lades sju stycken förslag på koncept fram (se 
bilaga 5), varav tre stycken valdes ut för vidare utveckling. Fokus låg inledningsvis på 
grundläggande frågor, som hur många motorer som skulle användas för att driva 
vagnen, vilken placering de skulle ha samt hur vagnen skulle drivas. Momentet 
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genomsyrades av tankesättet Keep it simple stupid, för att ta fram en så enkel lösning 
som möjligt. Detta tankesätt var något som Saab önskade skulle följas genom hela 
konceptstudien. Metoderna under detta stadie hämtades från The mechanical design 
process av David G. Ullman. Tankesättet KISS har tagits från upphovsmannens, Kelly 
Johnson, biografiska memoarer av Ben R. Rich. 
 
För att svara på den första frågeställningen, hur ska motor och drift väljas/utformas 
för att få plats i chassit? skulle lösningarna i största mån ta vara på de tomma ytor 
som redan fanns i chassit för att göra produkten mer kompakt. För detta var 
inledningsvis reverse engineering mycket användbart, men senare kom val av motor 
att utgöra en stor faktor. 
 
Den andra frågan som skulle besvaras löd: hur ska driften designas för att kunna 
utstå användning i påfrestande miljö? Då drivsystemets beständighet i påfrestande 
miljö till största delen beror på hur väl komponenterna skyddas låg detta i fokus. 
Systemets beständighet skulle även förbättras genom ersättning av remdrift och/eller 
utveckling av den befintliga remdriften, då denna sågs som en av de svagare delarna 
av den befintliga lösningen. För att på ett enkelt sätt lösa problemet med tillräckligt 
driftsskydd utan att behöva göra stora förändringar på MIT:en användes reverse 
engineering och studier av befintlig produkt.   
 
Hur ska drivsystemet utformas för att ge enkelt underhåll och montering? För att 
uppfylla detta lades vikt på att minska antalet ingående komponenter och verktyg, 
förbättra åtkomsten till fogningsområden och hitta mer underhållsfria alternativ till 
befintlig remdrift. Alternativt skulle remdriftens förspänningsanordning förenklas. 
Vid besvarandet av denna fråga användes studier av befintlig produkt, brainstorming 
och skisser för snabb idéframställning. 

4.2.1 Koncept 1 
Första konceptet bestod av en motor, placerad i mitten av vagnens front, som var 
tänkt att driva en axel. Axeln i sin tur skulle driva två stycken kuggremmar på vardera 
sida. Tanken var att ersätta två motorer mot en för att göra vagnen både billigare och 
lättare samtidigt som den befintliga drivningen kunde hållas intakt, vilka även var 
anledningar till att konceptet togs vidare till designgranskning 1.  
 
  

Figur 3, bilaga 5 
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4.2.2 Koncept 2 
En motor skulle driva de fyra hjulen med hjälp av en axel 
som går direkt till de främre hjulen. En axel kopplad till 
den främre axeln var tänkt att gå genom vagnen och driva 
en bakre axel som i sin tur driver de bakre hjulen. Den 
centrerade axeln var tänkt att placeras under SIT:en för 
att inte ta onödig plats eller riskera att komponenter var 
tvungna att flyttas. Genom att ta bort kuggremmarna på 
sidorna möjliggjordes en eventuell rotation av SIT:en, 
vilket var ett av önskemålen (se bilaga 2). Andra fördelar 
var att underhållet förenklas i och med att ingen rem 
behövde spännas, samt att MIT:en fick en jämnare 
viktfördelning. Komplexiteten av detta koncept samt lågt 
värde i Pughs matris (se bilaga 7) gjorde att det valdes 
bort.      

4.2.3 Koncept 3 
I koncept tre användes istället två motorer som driver var 
sin axel. Motorerna var centralt placerade. Lösningen var 
tänkt att ge enklare underhåll, bättre beständighet mot 
smuts och något enklare tillverkning. MIT:en riskerade 
dock att bli något tyngre än 60 kg och ha fler ingående 
komponenter. Konceptet valdes ut för utökad 
specificering.  
                      

4.2.4 Koncept 4 
Två motorer användes i koncept fyra. Dessa var inte 
tänka att placeras i MIT:en utan vid sidan av. Vagnen 
skulle drivas med hjälp av vajer eller lina och enbart en 
motor är verksam i taget för att driva vagnen framåt eller 
bakåt. Konceptet förväntades vara enklare att montera och 
underhålla, ha en högre beständighet samt bättre accelerations- och 
retardationsförmåga. Nackdelen med denna lösning var avsaknaden av mobilitet och 
kraftigt försvårad kurvtagning. De stora förändringar som krävdes av produkten för 
detta koncept ansågs ej vara ekonomiskt hållbara. Trots högt värde i beslutsmatrisen 
beslutades att nackdelarna var alltför stora och förslaget allt för avvikande från 
befintlig lösning för att konceptet skulle föras vidare.    
      

 
 
 
 
  

 
 
 

Figur 6, bilaga 5 

Figur 5, bilaga 5 

Figur 4, bilaga 5 
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4.2.5 Koncept 5 
Fyra motorer var tänkta att användas för att driva de 
fyra hjulen. Syftet med att lägga till ytterligare två 
motorer var främst att få bort remmarna och minska 
antalet ingående komponenter. Lösningen var tänkt att 
generera ett enklare underhåll då någon uppspänning 
av rem inte behövde tas hänsyn till. Vidare kunde 
vagnen få en jämnare viktfördelning, bättre 
acceleration- och retardationsförmåga och bättre 
kurvtagningsförmåga. I detta förslag gavs också 
möjlighet till att rotera SIT:en. Detta koncept fördes 
vidare tack vare sin underhållsfrihet, möjligt högre pris 
och vikt till trots. 
 

4.2.6 Koncept 6 
Koncept sex utgjordes av samma lösning som koncept fem, med 
skillnaden att utväxlingen skulle vara inbyggd i motorerna så att 
dessa drev direkt på hjulen. Detta för att spara utrymme, då fyra 
motorer med extern utväxling befarades ta allt för stor plats samtidigt som antal 
komponenter reducerades och monteringsstegen blev färre. På detta sätt förväntades 
även hållfastheten förbättras, då utväxlingen är helt skyddad, samtidigt som 
underhållet blir minimalt.                 

4.2.7 Koncept 7 
Koncept sju utgjordes av utveckling av befintligt drivsystem med två motorer som var 
placerade i hörnen, likt den befintliga produkten, men med en bättre 
förspänningsanordning. Utvecklandet av förspänningsanordningen skulle 
förhoppningsvis bidra till en mer underhållsfri produkt med färre komponenter. Byte 
av motorer skull ge en billigare produkt. Då Saab ville se mer nytänkande koncept 
valdes detta bort.  
 

4.2.8 Summering 
Koncept 1, 3 och 5 valdes för vidareutveckling. Beslutet grundades främst i pris, 
enkelhet och hållfasthet (se beslutsmatris, bilaga 7). 
 

4.3 Designgranskning 1 
 
Inför designgranskning 1 gjordes noggrannare mätningar av utrymmet i chassit och 
omplacering av komponenter för att ta reda på vilka av de tre utvalda koncepten som 
ansågs genomförbara (se koncept bilaga 6). Motor och batteri antas ha ungefär 
samma geometri och dimensioner som på den befintliga produkten. I detta stadie 
lades större vikt vid kravspecifikationen (se bilaga 2) än vid idéskissandet. Mer 
detaljerade skisser på placering av komponenter togs fram. Även här utvärderades 
koncepten med en beslutsmatris, vilken låg till grund för de mellan studenter och 
företag gemensamma valen av förslag (se bilaga 7). 
 

Figur 7, bilaga 5 
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4.3.1 Koncept 1 
En motor placerad i fronten driver en axel som i sin 
tur driver de bakre hjulen med hjälp av två remmar. 
Utväxlingen var tänkt att ske genom koniska 
kugghjul. Batteriet skulle delas och placeras mellan 
motor och SIT.  
 
En enklare förspänningsanordning med färre verktyg 
togs fram. För att remmen skulle kunna spännas med 
hjälp av enbart en insexnyckel ersattes mutter och 
bricka vid förspänningshjulet med gängor. Ett avlångt 
hål var tänkt att stansas ut ur karossen för att 
möjliggöra spänning av remmen utan att kåpor 
behövde avlägsnas. Lösningarna skulle bidra till ett 
lättare och billigare drivsystem med god 
viktfördelning och en möjlig rotation av SIT:en. 
Lösningens största nackdelar var att utväxlingen kunde bli 
underhållskrävande och svår att skydda samt att 
kurvtagningen försämrades. Konceptet valdes för vidare 
utveckling. 
 

 
 

4.3.2 Koncept 3.1 
Två stycken motorer placerade i var sin ände skulle driva en axel. Utväxlingen liknade 
den på befintlig produkt. Batterierna planerades att delas och placeras i fronten 
mellan motor och SIT:en. Likt koncept 1 förväntades detta koncept ge en bättre 
viktfördelning och montering med hjälp av färre verktyg. Mätningar visade att chassit 
kunde behöva förlängas främst beroende på motorstorlek. Konceptet ansågs 
tillräckligt enkelt och underhållsfritt för att föras vidare.  
 
4.3.3 Koncept 3.2 
Likt koncept 3.1 användes två motorer för att driva två axlar på vardera sida (figur 
10). Axlarna skulle via koniska kugghjul driva de fyra hjulen. Axlarna valdes att 
placeras i längdled med vagnen, detta för att möjliggöra bättre kurvtagning. 
Nackdelarna förväntades vara att det blir fler ingående komponenter och att det kan 
vara svårt att skydda kugghjulen från smuts och damm utan att priset blir för högt. 
Detta koncept ansågs för komplext och dyrt att skydda och valdes därför bort.  
 

Figur 8, bilaga 6 

Figur 10, bilaga 6 Figur 9, bilaga 6 
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4.3.4 Koncept 5 
Fyra motorer placerade i vardera hörn var tänkta att driva var sitt hjul. Utväxlingen 
liknade den på befintlig produkt. Då mätningar påvisade konceptets genomförbarhet 
valdes det ut för vidare specificering. 
 
4.3.5 Summering 
Koncept 1, 3.1 och 5 valdes då de anses mest realiserbara enligt beslutsmatrisen (se 
bilaga 7). 
 

4.4 Designgranskning 2 
 
Designgranskning 2 utgjordes av val av motorer samt specificering av antal ingående 
detaljer, placering och dimensionering. Konceptvalen i detta stadie baserades endast 
på erfarenheten som finns på Saab. Detta eftersom koncepten ansågs likna varandra 
alltför mycket för att egna val med hjälp av Pughs matris skulle vara givande. I detta 
stadie beslutades av Saab att batteriet skulle vara oförändrat, alltså ej delas, vilket var 
föreslaget i tidigare koncept. Detta hade till följd att chassit måste förlängas mer än 
förväntat och att avståndet mellan hjulen eventuellt minskas i längdled.   
  
4.4.1 Motorval 
Motorvalen utgjordes av följande steg. 
 

 Vid val av motor gjordes inledningsvis beräkningar baserade på de ställda 
driftkraven (se bilaga 2) för att se vilka krav som ställs på motorerna i de olika 
koncepten. För att förenkla detta antogs MIT:en ha en konstant acceleration. 
Hänsyn togs till rullmotstånd, utväxling samt verkningsgrad vid framtagning av 
nödvändigt startmoment. Ytterligare förenkling gjordes då kravet på motorns 
nominella moment antogs ha samma värde som de befintliga motorerna. Dessa 
förenklingar gjordes genom diskussion med Saab och berörda lärare på JTH 
(Jönköpings tekniska högskola). Andra specifikationer som beräknades var 
maxeffekt och varvtal. 

 

 Utefter de framräknade parametrarna valdes en lämplig elmotor av typen 12 V - 
24 V DC-motor med borst. För jämförelse mellan motorerna undersöktes 
motorernas karaktäristiska kurva. Då borstade likströmsmotorer finns på 
befintlig lösning, är enkla och har förhållandevis lågt pris gjordes valet att inte 
titta närmare på andra motortyper. 

Figur 11, bilaga 6 Figur 12, bilaga 6 
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 De tillverkare som i första hand undersöktes var de underleverantörer till 
bilindustrin som rekommenderats av Saab. Dessa var bland annat Bosch, Doga 
och Elvi.  

 

 Förslag till lämpliga motorer valdes till stor del på egen hand, men kontakt togs 
även med handelsföretaget OEM Motor AB, vilka har stor kunskap och ett brett 
sortiment av elmotorer, för att få ett säkrare val av motorer. Kontakt togs via mail 
och telefon. 

 

 Data som användes vid val av motor utgjordes av teknisk specifikation för 
befintlig motor (se bilaga 8) och konkurrerande motorer, samt egna beräkningar 
(se bilaga 9). 

 
4.4.2 Dimensionering 
För att få en bättre överblick och noggrannare jämförelse mellan de olika koncepten 
uppskattades antalet detaljer och övriga nödvändiga förändringar koncepten emellan. 
Därefter genomfördes beräkning och dimensionering av komponenterna. 
 
Dimensionering av fristående drivaxel gjordes med hänsyn till det beräknade 
maximala vridmomentet och den maximala tillåtna spänningen (se bilaga 9). 
Därefter valdes en lämplig tjocklek och material efter samråd med Saab. 
Beräkningarna hämtades från Formelsamling i hållfasthetslära av Tore Dahlberg. 
 
Kuggutväxling valdes utefter motorernas varvtal, önskat varvtal och moment på 
hjulen, samt det utrymme som fanns tillgängligt i chassit. Utväxlingen försökte hållas 
så nära värdet på befintlig utväxling som möjligt, då detta gav ett lämpligt 
storleksförhållande mellan de båda kugghjulen. För val av lämpliga kugghjul 
kontaktades den nuvarande leverantören av MIT:ens kugghjul, Mekanex AB, som är 
en av de största leverantörer i Sverige av bland annat motorer och transmissioner 
[14]. Förslag gavs på ett kuggtal på 20 respektive 60 med kuggmodulen 1,5. 
Beräkningar togs från Mekanex produktkatalog [15] (se beräkningar, bilaga 9) och 
genomfördes för att kontrollera kugghjulens lämplighet. Efter önskemål från Saab 
och förslag från Mekanex beslutades att det mindre kugghjulet skulle vara av metall, 
medan det större skulle vara av plast, för att slitning främst skall ske på ett utav 
kugghjulen. På detta sätt förenklades byte av kugghjul och därmed underhåll av 
MIT:en.  
   
Då motorer valts kunde mer utförliga mätningar på MIT:en göras med hjälp av 
mätverktyg i Solidworks för att avgöra drivsystemens placering. Därefter 
modellerades koncepten i Solidworks för att förenkla bedömningen av dem. Precis 
som i tidigare stadier beslutades tillsammans med Saab vilket koncept som ansågs 
mest genomförbart. 
 
Efter att ha dimensionerat den fristående axeln valdes spårkullager som det 
lämpligaste alternativet för att fästa denna. Detta på grund av de höga krafterna och 
den snabba rotationshastigheten på axeln. Beräkningarna (se bilaga 9) gjordes med 
hjälp av SKF:s svenska katalog [15], där storleken på axeln, de påverkande krafterna 
och livslängden på lagret stod till grund för dimensioneringen. 
Baserat på motorval och dimensionering av ovannämnda komponenter har följande 
vidareutveckling gjorts av valda koncept. 
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4.4.3 Koncept 1.1 
Ett förslag med en motor med genomgående axel och inbyggd utväxling togs fram i 
ett försök att spara utrymme, minska antalet detaljer och förenkla montering. 
Batteriet behövde dock delas och placeras mellan motor och SIT:en för att undvika en 
alltför stor förlängning av chassit. Dessutom krävdes en åtgärd för att stödja 
drivaxeln i dess ändar. På grund av svårigheter med att hitta en motor av denna typ, 
med lämplig teknisk specifikation, storlek och pris beslutades att konceptet skulle 
väljas bort. 
 

4.4.4 Koncept 1.2 
Ett liknande förslag av samma koncept togs fram, med en motor med genomgående 
axel men med separat utväxling, vilken skulle skyddas mellan den yttre och inre 
sidokåpan på liknande sätt som befintlig lösning. Även detta förslag visade sig dock ej 
kunna möta kraven och en lämplig elmotor kunde ej hittas. 
 
4.4.5 Koncept 3.1.1 
Detta koncept utgick från samma tankar som koncept 1 men ersatte remdriften med 
ytterligare en motor med genomgående axel placerad bakom SIT:en. Kugghjulen var 
tänkt att ha samma dimensioner som på befintlig produkt då detta var de maximala 
måtten för att drivsystemet skulle få plats i chassit och samtidigt ge rätt varvtal ut på 
hjulet. Genom att höja hjulens position något och placera motor, utväxling och hjul 
lodrätt sparades utrymme samtidigt som komponenterna fick stöd av en och samma 
stolpe. Då motorerna var placerade längre ifrån stolparna kom ytterligare lagring att 
krävas för axeln. En lämplig motor för detta förslag ansågs efter självständig 
undersökning vara Doga (se bilaga 10). På grund av kraven om extra lagring och ett 
högt pris på föreslagen motor valdes förslaget bort. 
 

 

4.4.6 Koncept 3.1.2 
Då motorer utan genomgående axel i regel har lägre pris föreslogs ett koncept 
liknande 3.1.1, men med fristående axlar. För att skapa utrymme för en axel vid sidan 
om motorerna krävdes en ökning av kugghjulens storlek. Detta gjordes utan att 
förändra utväxlingen. Ytterligare kunde chassits längd och avstånd mellan SIT:en och 
bakre kåpa behöva ändras. Då motorerna var tänkta att placeras nära utväxlingen 
med robusta fästen krävdes inget extra stöd för motoraxeln.  
 

Figur 13, bilaga 11 
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Två motorer som ansågs möta kraven var Bosch GPG-M (se bilaga 10), enligt OEM 
ersättaren till den befintliga motorn, och Doga 269.4103.20.04 (se bilaga 10). Båda 
motorerna föreslogs av OEM. Boschmotorn hade något lägre nominellt moment och 
ganska mycket lägre startmoment än sin föregångare, men detta skulle enligt 
beräkningarna (se bilaga 9) inte utgöra några större försämringar av drift. Motorn 
från Doga hade även den lägre start- och nominellt moment, men ett högre varvtal. 
Utväxlingen var i detta fall tvungen att ökas för att uppnå lämpligt moment. Då 
motorn från Bosch hade samma fästen som sin föregångare krävdes inga 
förändringar av MIT:ens fästen för detta förslag.  
 
Tyvärr fanns ingen karaktäristisk kurva över maximal effekt att få tag på för Bosch 
GPG-M, men denna antogs inte skilja avsevärt från befintlig motor. På grund av 
Doga-motorns längd krävdes för detta motorförslag ett extra bakre stöd samt 
förändrade främre fästen. Av denna anledning, samt att Dogamotorn hade ett högre 
pris, valdes en utveckling av konceptet med Boschmotorn.  
  

 

Figur 14, bilaga 11 

Figur 15, bilaga 11 
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4.4.7 Koncept 5 
I konceptet lades två förslag på tänkbara motorer fram som kunde tänkas få plats i 
MIT:en. Tanken var att behålla samma batteri och men öka antalet motorer för att få 
en bättre accelerations- och retardationsförmåga. Överföring av kraft från motor till 
hjul skedde genom en kuggutväxling. Denna utväxling kom att vara samma som i 
koncept 3.1.2.  
 
Motorerna som föreslogs var Elvi M61P (se bilaga 10) och Doga referensnummer 
169.4107.20.04 (se bilaga 10), vilka hittades genom självständigt sökande. Båda 
motorerna var mer än tillräckligt dimensionerade för att leva upp till driftkraven (se 
bilaga 9). Produktens pris förväntades dock höjas avsevärt vid användning av fyra 
motorer, då prisskillnaden mellan mindre och större motorer inte var så stor.  
 
Efter senare granskning tillsammans med Saab visade det sig att seriekoppling 
mellan två motorer till ett batteri inte var möjlig utan att ändra dagens MDU och att 
låsa varvtalet. Detta berodde på den höga spänning som kunde komma att läggas på 
efterkommande motor om den ena motorn förlorade sitt motstånd. Detta kan 
uppkomma då hjulet slirar på rälsen eller på annat sätt förlorar kontakten med 
rälsen. Konceptet valdes därför bort. 
 

4.4.8 Övriga förändringsförslag 
Genom att halvera tjockleken på batteriskyddet från 10 mm till 5 mm, samt ta fram 
motorfästen som sticker ut så lite som möjligt från motorns sidor skulle 
drivsystemets utrymme kunna ökas, utan större förändringar på chassits längd och 
påverkan på rotationen av SIT:en. Förslagen togs fram efter diskussion med Saab.  
 
Då koncepten med en fristående axel krävde extra stöd i ändarna togs ett förslag fram 
i form av en bredare, massiv stolpe i vilket ett lager skall fästas. Stolparna var tänkta 
att utgöras av enkla stålplattor, placerade i de två fristående axlarnas ändar, vilka 
svetsas fast emot sidoplåtarna. Dessa skärs enklast ut med hjälp av laser och hål för 
lager fräses ut. De dimensionerades genom diskussion med Saab. Även stolparna för 
de fristående axlarna skulle dimensioneras för maximalt utrymmesbesparande. 
En kåpa skulle även behöva tas fram för att skydda den bakre motorn från fukt och 
smuts. Detta gällde koncepten 3.1.1, 3.1.2 och 5. 
 

4.4.9 Summering 
Koncept 3.1.2 med motorn Bosch GPG-M valdes för slutlig designgranskning på 
grund av att den ansågs enklare och krävde färre förändringar av befintlig produkt än 
övriga förslag. Förslaget hade inte lika stora potentiella driftproblem som de övriga, 
men glidning mellan hjul och räls kan uppkomma och skapa oljud. Detta ansågs av 
Saab som ett mindre problem som ibland förekommer på dagens produkt. Den valda 
motorn skiljer sig inte avsevärt från den nuvarande och har ett liknande pris
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4.5 Slutlig designgranskning 
 
Slutförandet av det utvalda konceptet (3.1.2, bilaga 11) utgjordes till största delen av 
modellerande i Solidworks. Genom att placera STEP-filer för de viktigaste ingående 
komponenterna i befintligt chassi kunde en snabb överblick över de förändringar som 
krävdes fås. Antal komponenter och dess tekniska data specificerades ytterligare. 

 
4.5.1 Chassi 
Chassit beslutades att förlängas med 110 mm, samtidigt som avståndet mellan hjulen 
ändrades i längdled från 548 mm till 415 mm. Det sistnämnda sågs av Saab som en 
positiv förändring då det förbättrar kurvtagningen genom minskad glidning mellan 
hjul och räls. Tack vare chassits enkelhet innebär det ingen större kostnad att 
förlänga detta. Framtagning av en bakre kåpa utgör heller inte några problem för 
konceptets genomförbarhet.    
 
4.5.2 Batteri 
Batteriet beslutades att hållas intakt, då det av Saab ansågs enklast ur 
monteringssynpunkt och därmed mest kostnadsbesparande. Av anledning att ett 
flertal kunder väljer att plocka ur batteriet för laddning var detta även mest lämpligt. 
En förminskning av batteriskyddets tjocklek var möjlig för att spara på utrymme. 
 
4.5.3 Lager 
Lager 61902 valdes ur SKF:s katalog då det har en innerdiameter som 
överensstämmer med axeln som tidigare dimensionerats. Beräkningar (bilaga 9) 
gjordes efter att lagret valts för att bestämma hur många varv samt timmar det kunde 
utstå vid drift. Lagret fästs i den urfrästa stolpen och hålls fast med hjälp av ett 
krympförband då detta är den vanligaste metoden för fogning av mindre lager [11].   
 
4.5.4 Kugghjul 
Materialen på kugghjulen valdes efter kontakt med Mekanex till stål och hostaform. 
Det sistnämnda är ett plastmaterial med mekaniska egenskaper liknande stål [16]. På 
grund av materialets höga pris och dyra tillverkning ville dock Saab testa att använda 
ett billigare kugghjul av ett enklare polyacetal. Kugghjulet av stål tillverkas genom 
fräsning. Detta ansågs mest ekonomiskt och hållfast och var det som Mekanex erbjöd. 
Kugghjulet av hostaform tillverkas genom formsprutning, medan det av polyacetal 
fräses. Fräsning är prismässigt att föredra framför formsprutning då inga dyra 
verktyg krävs [15]. 
  

4.5.5 Fristående axel 
De fristående axlarna beslutades tillsammans med Saab utgöras av standardstål, vilka 
svarvas för att ge bästa möjliga symmetri med hjälp av en enkel tillverkningsmetod 
[5]. 
 

4.5.6 Montering 
Ett förslag lades fram för montering av hjul, kugghjul och lager på den fristående 
axeln. Tanken var att för enkelhetens skull behålla hjulens utformning och förlägga 
bearbetningen på det stora plasthjulet. Kullagret skulle fästas i stolpen med 
krympförband, medan kugghjulet skulle fästas på axeln med hjälp av en kil. 
Kilförband var tänkt att används då det erbjuder enkel montering till ett relativt lågt 
pris. Hjulen skulle sedan fästas på kugghjulet med tre stycken skruvar genom 
befintliga hål. För detta skulle bearbetning av kugghjulet krävas i form av ett spår för 
kil samt hål för skruvar. På axel skulle bricka och stoppmutter fästas. Vid 
presentation av förslaget ansåg Saab det mest lämpligt ur monteringssynpunkt att 
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förändra hjulet och montera det på axeln. Bearbetning av hjulen förväntades inte ge 
avsevärt högre kostnader. Förslaget omarbetades därför till slutkonceptet. 
 
På den sida av axeln som inga kugghjul sitter lades ett förslag fram med en distans i 
stål mellan hjul och kullager. Denna var tänkt att skydda lagret och ge en stabilare 
konstruktion då den stödjer axeln mot sidan av chassit. Distansen skulle tillverkas 
genom fräsning, för ökad hållfasthet till ett lägre pris. Saab ansåg förslaget lämpligt 
och en enkel och prisvärd lösning för att förbättra drivsystemets hållfasthet

Figur 16, bilaga 12 

Figur 17, bilaga 12 
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4.6 Datainsamling 
 
Data samlades in via kontakt och intervjuer i form av diskussion med Saab training 
systems AB, lärare på Tekniska högskolan i Jönköping, samt lämpliga utomstående 
företag. Dessutom gjordes egna mätningar och beräkningar på produkten. För att få 
information om hur de ställda kraven berodde av varandra och en överblick över det 
problem som skulle lösas användes en förenklad variant av QFD (se bilaga 4). Denna 
innehöll steg ett till sex, med undantag för konkurrensanalys, då detta för projektet 
ansågs oväsentligt. Värden för beslut i form av värdering och jämförelse av koncept 
erhölls genom Pughs matris (se bilaga 7). Dimensionering och beräkningar gjordes 
för att möjliggöra val av ingående komponenter. För detta syfte tillhandahölls även 
ritningar, CAD-filer och prisuppgifter för komponenter från Saab. Vid val av motor 
införskaffades specifikationer och driftkurvor genom direktkontakt med tillverkaren, 
genom Saab eller återförsäljaren OEM.          
 

4.7 Analysmetoder 
 
Kravspecifikation (se bilaga 2) och ställda problemfrågor analyserades med hjälp av 
QFD (se bilaga 4). Det data som erhölls genom beräkningar (se bilaga 9) diskuterades 
tillsammans med Saab, medan de koncept som tagits fram evaluerades med hjälp av 
Pughs matris (se bilaga 7). 
 

4.8 Validitet och reliabilitet 
 
Välbeprövade metoder inom produktutveckling användes under 
konceptgenereringsprocessen samt det fortsatta utvecklandet. Majoriteten av dessa 
hämtades från The mechanical design process. Arbetet kontrollerades veckovis av 
Saab. Genom itererat användande av Pughs matris vid varje konceptval samt 
utförliga diskussioner och granskningar tillsammans med Saab kunde säkrare beslut 
tas. Formler och variabler som användes vid beräkning togs från etablerade 
formelsamlingar. Vid beräkning av lager användes dock SKF:s katalog för att beräkna 
livslängd på lagren. Alla val av komponenter, deras tillverkning och fogning 
grundades i dialog med tillverkare och/eller Saab
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5 Resultat 
 
I tabellen nedan har konceptets ingående detaljer specificerats, tillsammans med 
tillverkningsmetod, fogningsmetod, materialval och de prisförslag som tagits fram. 
Bilden nedan beskriver konceptets utformning. 
 

 
 
 

 
 

5.1 Chassi 
 
Chassit har som tidigare nämnts förlängts med 110 mm och kommer därför kräva 
omarbetning av Saab i senare skede. Tillverkningsmetod förblir oförändrad. 
Den bakre kåpan skall utformas på liknande sätt som den främre kåpan och monteras 
på samma vis. 

Figur 18, bilaga 13 

Figur 19, bilaga 13 
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5.2 Montering 

 
 

 
Efter kommentarer från Saab under den slutliga designgranskningen har följande 
monteringsförändringar gjorts. Hjulen skall bearbetas om och anpassas för att fästas 
på axeln med hjälp av en kil, då detta erbjuder väldigt enkel montering [13]. Kullagret 
monteras lämpligast med krympförband i en urfräsning på stolpen. Kugghjulet skall 
skruvas fast på hjulet. På detta sätt blir hjul och kugghjul en sammansatt komponent 
som sedan kan fästas på axeln. Hjulet hålls därtill på plats genom en bult med bricka, 
vilken skruvas in i gängor på axeln. Brickor skall efter önskemål från Saab vara av 
typen Nord-Lock. Kullager skall fästas med krympförband på stolparna, medan 
axlarna skall fästas med krympförband i ett av lagren. Tillsammans med Saab har 
slutsatsen gjorts att förslaget kommer att innebära en förenkling av montering. Dessa 
förändringar har även applicerats på andra änden av axeln, där kugghjul ersätts med 
en distans. 
 

 
 

 

Figur 20, bilaga 13 

Figur 21, bilaga 13 
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5.3 Kugghjul 
 
Vid beräkning av utväxling har diametrarna på kugghjulen antagits ha samma 
dimensioner som dagens kuggdrev. Detta gjordes då förhållandet mellan kugghjulen 
ansågs lämpligt ur utrymmessynpunkt. Inget slutligt val av storleken på kugghjulen 
har gjorts, då storleken måste anpassas efter de förändringar som krävs av 
komponenter för att förverkliga konceptet. Storleksbegränsningarna gäller främst det 
större kugghjulet, vilket på grund av chassits höjd ej får ha en större toppdiameter än 
125 mm. Avståndet mellan motoraxel och fristående axel får enligt föreslaget koncept 
ej understiga 76 mm för att undvika kontakt emellan dem. 
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6 Diskussion och slutsatser 
 
6.1 Frågeställning 1  
 
Hur ska motor och drift väljas/utformas för att få plats i chassit? 
Förändringarna som tvingats genomföras på chassit ger enligt Saab positiva följder, 
då utrymme nu finns för kommande elektroniska projekt. Det bakre utrymmet i 
MIT:en skapar även möjligheter till att förflytta MDU-lådan, som i dagsläget är 
svåråtkomlig i SIT:en. Inga nackdelar med en förlängning av MIT:en har kunnat 
konstateras. En minskning av batteriskyddets tjocklek bör heller inte få negativa 
följder och är ett alternativ för att ytterligare begränsa den förlängning av chassit som 
förslaget för med sig. Genom att stolparna för de fria axlarna görs solida kan 
geometrin för dem förminskas. För att optimera drivsystemets platstagning hade 
utförligare marknadsanalys av kugghjul, motorer och axlar kunnat göras.  
  

6.2 Frågeställning 2   
 
Hur ska driften designas för att kunna utstå användning i påfrestande miljö? 
Alla komponenter är valda för att kunna utstå de miljökrav som ställs. Tester krävs 
dock för att säkerställa om ett kugghjul i enklare polyacetal är tillräckligt eller om det 
dyrare kugghjulet av hostaform bör väljas. Kugghjul av enklare polyacetal kan även 
behöva en högre modul än 1,5. Då utväxlingen skyddas på samma sätt som tidigare 
antas det vara tillräckligt för att få en uthållig produkt. Den motor som valts är precis 
som tidigare motor IP3-klassad. För att skydda den bakre motorn från smuts och fukt 
krävs som tidigare nämnts framtagning av en bakre skyddskåpa. För att utstå de 
vibrationer som uppkommer vid användning skall alla skruvar fästas tillsammans 
med en låsbricka av typen Nord-Lock [17].  
 

6.3 Frågeställning 3 
 
Hur ska drivsystemet utformas för att ge enkelt underhåll och montering?   
Lösningen har i stor grad förenklat montering, då det inte krävs samma höga 
precision vid monteringen av motorer och axlar som med remdrift. Montering 
underlättas ytterligare genom att hjul och kugghjul kan fästas på axeln som en 
komponent med hjälp av kilförband samt att förspänningsanordningen tagits bort 
helt. Då utrymmet i chassit ökats förbättras även åtkomsten till fogningsområden, 
som exempelvis motorfästets skruvar, samtidigt som batteriet enklare kan avlägsnas. 
Utan remdrift krävs inte samma regelbundna underhåll och problemen med 
överkuggning har avlägsnats. Tester får dock utröna hur ofta kugghjulen måste 
smörjas, om de måste smörjas alls. Detta gäller även slitaget på kugghjulet av plast. 
 

6.4 Implementation 
 
Att genomföra konceptframtagningen med hjälp av Polyas metod gav arbetet struktur 
och gjorde att det kunde förlöpa på ett smidigt sätt. Metoden bidrog till att ge en mer 
kontrollerad konceptframtagning där beslut och genomförande självständigt 
granskades. Tillsammans med ganttschemat (se bilaga 3) skapades en överblick över 
arbetet som drev på arbetet utan att pauser uppkom. Under idégenereringen bidrog 
brainstorming, skisser och reverse engineering till en ökad förståelse för 
problemfrågorna och gav snabbt en mängd lösningsförslag.  
Genom bedömning av koncept med Pughs matris effektiviserades konceptvalen. 
Matrisen har även blivit säkrare genom djupare studier av tillverkningstekniker och 
fogningsmetoder. Fördjupad kunskap om bland annat elmotorer kunde införskaffats 
under förstudien för att enklare och snabbare kunna genomföra val av motorer, vilket 
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drog ut på tiden något. Detta hade också kunnat effektiviseras genom ihärdigare 
kontaktsökande med tillverkare. Samma sak gäller exempelvis val av lager och 
kugghjul.  
 
Kontinuerliga möten med handledare på skola och Saab förbättrade kontrollen av att 
projektet drevs i rätt riktning och kan därav ha bidragit till ett bättre resultat. 
Resultat och kontroll hade givetvis kunnat förbättras genom ännu tätare möten.   
 

6.5 Rekommendationer 
 

6.5.1 Priskalkyl 
För att inte skapa begränsningar under konceptframtagningsprocessen har valet 
gjorts att inte låta det från Saab starka önskemålet om lägre pris vara en avgörande 
faktor. Det har dock hafts i åtanke under senare konceptval. Den ersättande motorn 
har ett liknande pris som den befintliga, samtidigt som komponenter med högre pris, 
likt remmar och förspänningsanordning, tagits bort. Val av tillverknings- och 
fogningsmetoder har gjorts med fokus på pris och enkelhet enligt KISS-modellen. 
Senare tester och slutliga val av exempelvis kugghjul måste dock genomföras av Saab 
för att påvisa om lösningen faktiskt bidrar till ett lägre produktpris. 
  
6.5.2 Vidare arbete 
För att kontrollera att de förändringar som gjorts verkligen fungerar föreslås att en 
skalenlig prototyp tillverkas och testas i fält. Kugghjul av enklare polyacetal och 
hostaform bör testas i drift med och utan smörjning för att se på förslitningen. Det 
kan även vara lämpligt att testa andra material än stål för det mindre kugghjulet. 
Användning i fält krävs även för att påvisa om kullagren som valts är tillräckliga samt 
om vinkelkontaktkullager måste användas för att ta upp de axiella krafterna som 
skapas vid kurvtagning. Vid beräkning av livslängd på lagret har 
temperaturförändringar, vibrationer, luftföroreningar och smörjning av lagret inte 
tagits hänsyn till. Därför skulle utförligare beräkningar och datorsimuleringar behöva 
utföras för att bättre bestämma om det valda lagret är lämpligt. 
Motorerna bör kontrolleras så att de klarar hastighets- och accelerationskraven och 
fungerar ihop med dagen MDU-kort. Ytterligare utveckling och framtagning av 
prototyper av de sista bortsållade koncepten hade också kunnat göras för att se om 
dessa till större grad uppfyller kraven än den valda lösningen. För framtagning av 
prototyper krävs även noggrannare och mer utförliga hållfasthetsberäkningar och 
dynamiska simuleringar med hjälp av finita elementmetoden. Slutligen kan det även 
vara lämpligt att se över formförändringar på chassit i samband med förlängning av 
detta och framtagning av bakre skyddskåpa. 
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Bilaga 1, figur 2
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Bilaga 1 – Krav och önskemål 

Underhåll 

Vagnen underhålls oftast på verkstad och noggrannare tillsyn sker med 6 och 12 

månaders intervall beroende på kund och system. I fält sker tillsyn av större skador på 

produkten dagligen eller veckovis. Större underhåll skall ej behöva göras mer än två 

gånger per år av kund. 

Verktyg och skruv 

Projektet skall sträva mot att ta fram en produkt som kan underhållas utan verktyg. 

Om verktyg krävs skall standarder användas. Om möjligt skall så få varianter av skruv 

användas för att ge en enklare montering och färre verktyg. Föredragna skruvtyper är 

Insex och Torx. 

Skydd 

På grund av den svåra miljö produkten skall vistas i måste drivlinan skyddas för att 

tåla nedfallande skräp och rådande väderförhållande. 

Dimensioner 

TBD 

Material 

Aluminium, rostfrittstål och stål som lever upp till miljökraven. 

Utformning 

Produkten skall ha en enkel utformning som följer MIT:ens tidigare formspråk i så stor 

utsträckning som möjligt. Den skall bestå av få unika detaljer och utgöras av 

standarddetaljer som skruv, brickor, vred m.m. Produkten skall vara smidig att 

montera och ha en kort monteringstid. Designen skall ha sin utgångspunkt från KISS 

(Keep It Simple Stupid). Godkända färger på produkten får vara obehandlad 

aluminium eller rostfritt, svart och sand. 

Kostnad 

Produkten skall ges lägre tillverkningskostnader genom enklare montering och färre 

ingående komponenter. Kostnaden skall vara baserad på det planerade årliga 

tillverkningsantalet på 10 - 100 stycken enheter och understiga nuvarande 

tillverkningspris. Den nya elmotorn/-motorerna skall ha ett lägre pris än den 

befintliga, vilken har ett pris på 566,77 kr inkl. lagerhanteringskostnader. 

Utomhus 

Systemet skall klara av att vara utomhus 24 timmar om dygnet under årets alla dagar. 

Det skall klara följande väder: 

 Regn: Upp till 200 mm/h. Skall klara av att vara helt dränkt under 4 timmar.

 Vind: Max 15 m/s.

 Snö: Tunnare lager is.

 Sol: UV-beständigt chassi

 Sand och damm: Total täckning

Bilaga 2
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 Kustklimat, saltdimma: Korrosionsbeständighet utan påverkan på funktion och

utseende i 24 timmar vid luftfuktighet på 95 % och 5 % salt.

 Funktionstemperatur: -30 C till +71 C.

 Förvaringstemperatur: -40 C till +71 C.

 Övriga miljökrav enligt STS-QTS.

Markförhållande 

Markförhållande som kan förekomma är typiskt: sand, jord och gräs, grus, snö 

(packad), is, betong. 

Nedfallande skräp 

Skall tåla sand och jord som skvätts upp då skott träffar skyddsvallen samt rester från 

tavlor som är uppsatta på produkten. Materialet består då av metall, trä och 

plastfragment. Skydd skall finnas för att förhindra att drivsystemet utsätts för dessa. 

Transport 

Transport av utrustningen kan ske på lastbil eller i bil. Produkten skall vara möjlig att 

lyfta för hand och transporteras på dessa fordon. 

Vikt 

Maxvikt är ca 60 kg. 



ID Task Mode Task Name Duration Start Finish

0 Ganttschema 77 days Wed 16‐01‐20 Thu 16‐05‐05

1 Uppstartträff 1 day Wed 16‐01‐20 Wed 16‐01‐20

2 Ansökan om godkännande 1 day Thu 16‐01‐28 Thu 16‐01‐28

3 Kravspecifikation 1 day Wed 16‐01‐27 Wed 16‐01‐27

4 Introduktionsmöte Saab 1 day Thu 16‐01‐28 Thu 16‐01‐28

5 Tidsplan 10 days Mon 16‐02‐01 Fri 16‐02‐12

6 Planeringsrapport 1 5 days Mon 16‐02‐01 Fri 16‐02‐05

7 Handledarmöte 0 days Thu 16‐02‐04 Thu 16‐02‐04

8 Handledarmöte 0 days Mon 16‐02‐08 Mon 16‐02‐08

9 Möte Saab 0 days Tue 16‐02‐09 Tue 16‐02‐09

10 Planeringsrapport 2 5 days Mon 16‐02‐08 Fri 16‐02‐12

11 Handledarmöte 0 days Mon 16‐02‐22 Mon 16‐02‐22

12 Möte Saab 0 days Tue 16‐02‐23 Tue 16‐02‐23

13 Produktanalys 15 days Mon 16‐02‐08 Fri 16‐02‐26

14 Idéskisser 15 days Mon 16‐02‐08 Fri 16‐02‐26

15 Designförslag 15 days Mon 16‐02‐08 Fri 16‐02‐26

16 Möte Saab 0 days Fri 16‐02‐26 Fri 16‐02‐26

17 Handledarmöte 0 days Mon 16‐02‐29 Mon 16‐02‐29

18 Designgranskning 1 14 days Mon 16‐02‐29 Thu 16‐03‐17

19 Handledarmöte 0 days Mon 16‐03‐07 Mon 16‐03‐07

20 Möte Saab 0 days Tue 16‐03‐08 Tue 16‐03‐08

21 Handledarmöte 0 days Mon 16‐03‐14 Mon 16‐03‐14

22 Möte Saab 0 days Thu 16‐03‐17 Thu 16‐03‐17

23 Designgranskning 2 11 days Thu 16‐03‐17 Thu 16‐03‐31

24 Handledarmöte 0 days Mon 16‐03‐21 Mon 16‐03‐21

25 Möte Saab  0 days Thu 16‐03‐24 Thu 16‐03‐24

26 Handledarmöte 0 days Mon 16‐03‐28 Mon 16‐03‐28

27 Möte Saab 0 days Thu 16‐03‐31 Thu 16‐03‐31

28 Slutgiltig designgranskning 11 days Thu 16‐03‐31 Thu 16‐04‐14

29 Handledarmöte 0 days Mon 16‐04‐04 Mon 16‐04‐04

30 Möte Saab 0 days Thu 16‐04‐07 Thu 16‐04‐07

31 Handledarmöte 0 days Mon 16‐04‐11 Mon 16‐04‐11

32 Möte Saab 0 days Thu 16‐04‐14 Thu 16‐04‐14

33 Restlista 6 days Thu 16‐04‐14 Thu 16‐04‐21

34 Prototyptillverkning 6 days Thu 16‐04‐14 Thu 16‐04‐21

35 Handledarmöte 0 days Mon 16‐04‐18 Mon 16‐04‐18

36 Möte Saab 0 days Thu 16‐04‐21 Thu 16‐04‐21

37 Arbete klart 54 days Mon 16‐02‐08 Thu 16‐04‐21

38 Inlämning rapport 77 days Wed 16‐01‐20 Thu 16‐05‐05
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DETALJSPECIFIKATION Datum/Date Nr/no (Info klass/class)

2003-09-05 035537-210 (I)DETAIL SPECIFICATION
Förd kod/Distr code

55
A-kod/A-code Utgåva/Issue Sida/Page

2631 1 1 (3)
Godkänd/Approved Utfärdare/Prepared Benämning/Title

KD-MAX KD-MAX ELECTRIC MOTOR

Denna handling får ej utan vårt medgivande kopieras. Den får ej obehörigen 
begagnas. Överträdelse beviras med stöd av gällande lag.

The copyright of this document is and will remain ours. The document must not 
be used without our authorization.

 

INNEHÅLL/CONTENTS
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1 2003-09-05

ÄNDRINGSLISTA/AMENDMENT

Utg/Issue Meddelande/Message Datum/Date

1 2003-09-05

Created by Kitron Development AB

Bilaga 8



DC motor without gear assembly

Data sheet
GPB 12 V 181 W

Fig.: Product picture 
Part number  3 137 227 744 

Nominal voltage UN 12 V
Nominal power PN 181 W
Nominal current IN 20 A
Nominal speed nN 3450 min–1

Continuous torque MN 50 Ncm
Breakaway torque MA 400 Ncm

Direction of rotation R

Type of duty S 1

Degree of protection IP 03

Weight 1,5 kg
Part number 3 137 227 744 

Characteristic curve
GPB 12 V 181 W

Fig.: Characteristic curve Part number 3 137 227 744 

Created by Kitron Development AB

Detail Specification No 035537-210.pdf Page 2 (3)

http://www.boschmotorsandcontrols.co.uk/elektromotoren/produkt/3137227744/kennlinie.htm
http://www.boschmotorsandcontrols.co.uk/elektromotoren/produkt/3137227744/kennlinie.htm
http://www.boschmotorsandcontrols.co.uk/elektromotoren/produkt/3137227744/tech_zeichnung.htm
http://www.boschmotorsandcontrols.co.uk/elektromotoren/produkt/3137227744/tech_zeichnung.htm
http://www.boschmotorsandcontrols.co.uk/elektromotoren/suche/index.htm
http://www.boschmotorsandcontrols.co.uk/elektromotoren/suche/index.htm
http://www.boschmotorsandcontrols.co.uk/elektromotoren/gleichstrommotoren/ohne_getriebe/index.htm
http://www.boschmotorsandcontrols.co.uk/elektromotoren/gleichstrommotoren/ohne_getriebe/index.htm
http://www.boschmotorsandcontrols.co.uk/elektromotoren/gleichstrommotoren/ohne_getriebe/index.htm


DC motor without gear assembly

Connection diagram 
GPB 12 V 181 W

Fig.: Connection diagram Part number 3 137 227 744 

Engineering drawing 
GPB 12 V 181 W

Fig.: Engineering drawing for Part number 3 137 227 744

A  Blade terminal housing VW-Nr. 357 972 782, Blade terminal EF 4,8-4 N 101 573

Created by Kitron Development AB

Detail Specification No 035537-210.pdf Page 3 (3)

http://www.boschmotorsandcontrols.co.uk/elektromotoren/produkt/3137227744/kennlinie.htm
http://www.boschmotorsandcontrols.co.uk/elektromotoren/produkt/3137227744/kennlinie.htm
http://www.boschmotorsandcontrols.co.uk/elektromotoren/produkt/3137227744/tech_zeichnung.htm
http://www.boschmotorsandcontrols.co.uk/elektromotoren/produkt/3137227744/tech_zeichnung.htm
http://www.boschmotorsandcontrols.co.uk/elektromotoren/suche/index.htm
http://www.boschmotorsandcontrols.co.uk/elektromotoren/suche/index.htm
http://www.boschmotorsandcontrols.co.uk/elektromotoren/gleichstrommotoren/ohne_getriebe/index.htm
http://www.boschmotorsandcontrols.co.uk/elektromotoren/gleichstrommotoren/ohne_getriebe/index.htm
http://www.boschmotorsandcontrols.co.uk/elektromotoren/gleichstrommotoren/ohne_getriebe/index.htm


Dimensionering för val av motor

Accelerationskrav

Följande startkrav har givits av Saab.

≔m 60 kg ≔v
0

0 ―
m
s

≔v
1

3.33 ―
m
s

≔s 2 m

Beräkning görs av medelaccelerationen för likformig rörelse. Detta är en förenklad 
bild av det egentliga driftfallet.

≔a =―――
−v

1
2 v

0
2

2 s
2.77 ―

m
s2

Beräkningarna ovan är tagna från Karl Björks Formler och tabeller för mekanisk konstruktion, 
s.19

Startmoment 

För beräkning av de krafter som påverkar vagnen används den beräknade accelerationen, en 
friktionskoefficient (Karl Björk, s.23, stålhjul mot räls) och gravitationskonstanten≔μ 0.006

.g

Nedan visas den totala kraften som måste skapas och rullmotståndet mellan hjul och räls.

≔Ftotal =⋅m a 166.33 N ≔Frull =⋅⋅m g μ 3.53 N

Motorerna måste skapa följande kraft för att nå upp till kraven.

≔Fdriv =+Ftotal Frull 169.86 N

Utväxling mellan de båda kugghjulen skall ha liknande värde som befintlig utväxling.

≔d
1

0.076 m ≔d
2

0.0246 m ≔u
1

=―
d
1

d
2

3.09

Därefter beräknas momentet som påverkar de drivande hjulen på en motor. Hjulen 
har diametern:

≔Mdriv =⋅――
Fdriv
2

⎛
⎜
⎜⎝
―
d
1

2

⎞
⎟
⎟⎠

3.23 N·m

Med en utväxling på 3.089 mellan kugghjulen blir momentet, M1, på drivaxeln följande. 
Hänsyn tas till en verkningsgrad på kuggutväxlingen på ca. 90 %, samt en verkningsgrad på 
motorn på ca. 90 %.

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Dimensionering för val av motor

Med en utväxling på 3.089 mellan kugghjulen blir momentet, M1, på drivaxeln följande. 
Hänsyn tas till en verkningsgrad på kuggutväxlingen på ca. 90 %, samt en verkningsgrad på 
motorn på ca. 90 %.

≔M
1

=⋅―――
Mdriv
u
1

1.1112 1.29 N·m

Beräkningar av krafter och moment har hämtats från Formler och tabeller för mekanisk 
konstruktion, s.23. Beräkningar av utväxling kommer från Mekanex AB:s pdf-katalog, s.1. 

Varvtal

Varvtalet på hjulet och dess kugghjul beräknas enligt följande. 

≔ω =――
v
1

⎛
⎜
⎜⎝
―
d
1

2

⎞
⎟
⎟⎠

836.82 rpm

Motorns varvtal blir med tidigare framtagen utväxling:

≔ωmotor ⋅2.585 103 rpm

Varvtal beräknas med hjälp av formler från Formler och tabeller för mekanisk konstruktion, 
s.19

Effekt

Den maximala effekt som krävs på motorn beräknas med hjälp av moment på drivaxel 
samt vinkelhastigheten.

≔Pdrivaxel =⋅M
1
ωmotor 349.05 W

Formel från Karl Björks Formler och tabeller för mekanisk konstruktion, s.23

Dimensionering av axel

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.



Dimensionering för val av motor

Dimensionering av axel

Vid dimensionering av en massig cirkulär drivaxel används en säkerhetsfaktor på 
S=1.5. Vridmotståndet Wv sätts i förhållande till det maximala vridmomentet 
Mdriv. Axelmaterialets maximala vridspänning uppskattas till ,≔τmax 115 MPa
baserat på tabell s.33, konstruktionsstål, Formler och tabeller för mekanisk 
konstruktion.

≔Wv ―――
Mdriv
τmax

((1)) ≔Wv ―――
⎛⎝ ⋅π d3 ⎞⎠
16

((2))

Insättning av ekv. (2) i (1) och utbrytning av d ger: 

≔d =
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾3

⋅――――
(( ⋅Mdriv 16))

⋅τmax π
1.5 ⎛⎝ ⋅5.99 10−3⎞⎠ m

Beräkningar från Formelsamling i hållfatshetslära (2001) av Tore Dahlberg, appendix A4.

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.



Dimensionering för val av kugghjul

Följande beräkningar är hämtade från Mekanex AB:s katalog för cylindriska kugghjul, sidan 1.
URL: http://www.mekanex.se/wp-content/uploads/cylindriska_kugghjul.pdf
Hämtat: 2016-04-27

Mv=Moment ≔P 0.4 kW ≔n 2585 rpm

≔Mv =⋅9550 ―
P
n

⎛⎝ ⋅1.41 104 ⎞⎠ N·m

Baserat på momentet föreslås av kontakt på Mekanex AB en modul på 1.5. 

Lämpligt kuggtal på det första kugghjulet väljs till 20. Därefter kan kuggtalet på det andra 
kugghjulet beräknas med hjälp av utväxlingen. 

≔Z1 20 ≔n1 2585 rpm ≔n2 837 rpm

≔Z2 =⋅Z1 ―
n1
n2

61.77

Baserat på detta väljs för enkelhetens skull ett kuggtal på 60.

De framtagna värdena används för att finna lämpliga kugghjul bland Mekanex sortiment.
Observera dock att kuggtal och diameter på kugghjulen beror på utbud och tillgängligt 
utrymme i det slutliga konceptets chassi. Dessa kan därför komma att behöva ändras.

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.



Formlerna är hämtade ur SKFs rullagerkatalog. Dimensionering av lager har gjorts 
med hjälp av formler på sida 64, 85 och 315. 
http://www.skf.com/binary/138-121486/SKF-rolling-bearings-catalogue.pdf

1. Bestäm krafter i axiell samt radiell led.

≔m 60 kg ≔n ⋅13.95 ―
1
s

≔Fa 100 N Fa uppskattas till 100 N

≔Fr =⋅m g 588.4 N

2. Välj ett lager med axeldiameter 15mm. Hämta lagervärden (C, C0 & f0). Lager 61902 väljs
på sida 324.

≔f0 14 ≔C0 2240 N ≔C 4360 N

3. Beräkna f0*Fa/C0.

=⋅f0 ―
Fa
C0

0.63

4. Välj sedan (e, X & Y) enligt SKFs tabell sida 315.

≔e 0.26

5. Avgör om Fa/Fr är större eller mindre än e. Om Fa/Fr>e gäller formeln P=X*Fr+Y*Fa.
Om Fa/Fr<e gäller P=Fr 

=―
Fa
Fr

0.17 <0.17 e

6. Alltså är P=Fr

≔P =Fr 588.4 N

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.



≔P =Fr 588.4 N

7. Beräkning av nominelllivslängd, L10, angivet i miljoner varv och L10h angivet i timmar.

p är en konstant för vilket typ av lager som används, i detta fall ett kullager.

≔p 3

≔L10 =
⎛
⎜
⎝
―
C
P
⎞
⎟
⎠

p

406.86

≔L10h =――――
⎛⎝ ⋅106 L10⎞⎠

n
⎛⎝ ⋅8.1 103 ⎞⎠ hr

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.



169 
Pt.ANETARY GEAR 

• REOUCTORES PLANETAIUOS: combinables con la 
serie 169. Yef sec:ci6o especial en cat.llogo. 

• PLANETARVGEARS:combinablewith t69 series. 
See special section in catalogue. 

• REOUCTEURS PLANETAIRES: combinables .wee la 
sOOe 169. Consuttez section spkial du catalogue. 

• PLANETENGETRIE8E: Mit der Reihe 169 kombi· 
nierbar. Sehen Sie Sonderabschnin im t<atalog. 

"""" ""'" """' '""""' 

u,.. Mn nn 1n Ma lo P 
M (N.m.Jlbf.kt) (r,.p.m.) (.AJ (N.m,i\bf.if'!) {A) (kgllb.tJ tP 

169.4106.20.04 12 0.40/3.54 1900 1-1_1-l-_2._0/17.7 46 E_1_• -1-_c_1_4 EE2 2.0/5.35 IPS3 a 45 

169.4106.30.04 24 0.40/3.54 1900 5.5 2.0/17.7 23 £14 C14 EE2 2.0/5.35 IPS3 a 45 

169.4107.20 __ .0_4_+-_12 0.40/3.54 2900 16 2.2/19.4 100 E15 C15 EE2-+_2_.0.c../5.35 IP53 a_t-_46 

169.4107.30.04 24 0.40/3.54 2900 8 2.2/19.4 SO E15 C15 EE2 2.0/5.35 IPS3 a 46 
-1-----1----1-- -1----1--

169.4110.20.04 12 0.40/ 3.54 1500 9 2.0/17.7 38 E16 C16 EE6 2.0/5.35 IPS3 a 47 

169.4110.30.04 24 0.40/3.54 1500 4.5 2.0/17.7 19 E16 C16 EE6 2.0/5.35 IPS3 a 47 - --
169.4113.20.09 12 0.40/3.54 3200 16 2.2/19.4 85 E18 C18 EE8 1.37/3.67 IPS3 c 48 

169.4113.30.09 24 0.40/3.54 3200 8 2.2/19._4-l-_43 E18 C18 EE8 1.37/3.67 IP53 c 48 
169.4122.20.09 12 0.30 / 2.65 4600 16 1.8 / 15.9 100 El 8 C18 EE8 1.37 /3.67 IPS3 c 49 --<----1- _,__ _ _,. __ ,___ 
169.4124.20.04 12 0.40/3.54 1900 11 2.0/17.7 46 E60 C14 EE2 2.0/5.35 IPS3 b 45 - --
_229~?_4._3°'-04_,___24 _ _,_o_.40~/3:54 1900 5.5 ?·0{17.7 2_3_,._£60 C14 EE2 2"0/~35 IP53 b 45 
169.4128.20.04 12 0.40/3.54 1500 9 2.0/17.7 38 £64 C26 EE1 2.0/5.35 IP53 b 47 

ll 

--------1---~ 

111.S 4.62 

106.S 4..19 

'~"~°'""t-til--'-'·~"~'=·" _3.5~'-'-'-'-+-+--

78/ l.07 

63AJ 2.~9 • 1 
(4.J S.S/ 2.16 

- ·- rn~ ;!! .. 

I II" I iifttl 5 DOGR 
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269 

PLANETARY GEAR 

• R!OOCTORES Pt.ANETAIUOS: combinables con la 
serie 269. Vet sec:ci6n especial en c.atalogo. 

• PLANET.AAY GEAflS: combinable with 269 series. 
See .special section in catabgue. 

• REOUCTEURS Pl.ANETAIRES: combinables .wee la 
serie 269. Consultez section spkial du catabgue. 

• PLANffiHGETJUEBE: Mit der Reihe 269 kombi· 
nie<bar. Sehen Sie Sonderabschnitt im Katalog. 

Un Mn nn 
(II) (N. m,/lbf.irt) (1.p..m) 

269.4 ( 02.20.04 12 0.50 / 4.42 3000 ---
269.4102.30.04 24 0.75 / 6.63 3000 
269.4103.20.04 12 0.50 / 4.42 3000 
269.4103.30.04 24 0.75 /6.63 3000 
269.4104.20.04 C2 0.80{7.08 1800 

269.4104.30.04 24 0.80{7.08 1800 -
269.4106.20.04 12 0.80/7.08 1800 -
269.4106.30.04 24 0.80{7.08 1800 

269.4 c 07.30.04E 24 0.75 /6.63 3000 ----
269.4108.20.04E 12 0.80{7.08 1800 
269.4113.30.04 24 0.50/ 4.42 675 

... 1.,piffi5 

In ... 
(A) (N.mftbf.in) 
-
20 4/35.4 

15 4/35.4 

20 4/35.4 
15 4/ 35.4 

20 4/35.4 

10 4/35.4 

20 4/35.4 

10 4 /35.4 

15 4/35.4 

20 4/35.4 

2.25 2 .7 / 23.8 

" • IA) (kglllb.tj .. 
-

140 E20 C22 EE2 3.8/ 10.18 IP53 a 52 ----
120 E20 C22 EE2 3.8/ 10.18 IP53 a 53 -
140 E21 C23 EE2 3.8/ 10.18 IP53 a 52 

120 E21 C23 EE2 3.8/10.18 IP53 a 53 
100 E48 C24 EE2 3.8/ 10.18 IP53 a 54 

50 E48 C24 EE2 3.8/ 10.18 IP53 • 54 -
100 E21 C23 EE2 3.8/10.18 IP53 a 54 

50 E21 C23 EE2 3.8/ 10.18 IP53 a 54 

120 E48/E11 C22 f2 3.8/ 10.18 IP40 b 53 ----
100 E48/E11 C24 f2 3.8/10.18 IP40 b 54 

12 E48 C24 EE2 3.8/ 10.18 IP53 • 55 

------lttf-1381 
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Elvi M61P 



Bilaga 11, figur 13
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Bilaga 12, figur 16
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Bilaga 13, figur 20
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Hjuldistans Bilaga 13, figur 21
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