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Sammanfattning 

BAE Systems Hägglunds som har en lång erfarenhet av att tillverka högpresterande 

terrängfordon med banddrift (främst för militära applikationer) satsar nu på att ta fram en skotare 

med banddrift. 

Skotaren är tänkt att vara av seriehybridtyp där en dieselmotor via en generator driver de fyra 

elmotorerna (en för varje bandställ). Tack vare individuella drivmotorer samt den för marken 

skonsamma gummibandsdriften beräknas denna skotare kunna framföras i en betydligt högre 

medelfart i terräng samtidigt som markförstöringen minskar drastiskt. Skotaren med en vikt på 

11 ton samt en lastförmåga på 15 ton är specificerad att ha en effektiv skotarhastighet på 7-10 

km/h, en toppfart i terräng på 15 km/h och en toppfart på väg på 40 km/h. 

Detta examensarbete syftar till att ta fram ett konstruktonskoncept för den tilltänkta skotarens 

drivmodul som innefattar elmotor, växelenhet, broms samt drivhjul. 

För att utreda huruvida de uppställda prestandakraven kan uppfyllas har en studie av 

dimensionerande lastfall utförts där en effekt på 150 kW från band till mark har antagits.  

Momentbehoven vid dessa lastfall har också studerats i syfte att bestämma utväxlingsbehoven 

för olika motoralternativ. En planetväxelenhet är tänkt att tillgodose utväxlingsbehovet från 

motor till drivhjul och med resultaten från lastfallsstudien kunde realistiska referensmodeller för 

motor och växel användas till den efterföljande konceptgenereringen där fyra olika koncept togs 

fram. Efter utvärdering av koncepten bland annat med hjälp av en Pugh-matris har ett koncept 

valts ut för vidareutveckling. I detta arbete har mer detaljerade CAD-modeller tagits fram och för 

själva basen i konstruktionen har en FEM-analys utförts. 

Resultatet är ett konstruktionskoncept där motor och växelenhet har placerats inuti drivhjulet och 

ett skivbromssystem har placerats utanför drivhjulet. Som växelenhet har ett beprövat system 

med två steg valts ut för anpassning till de rådande kraven på utväxling och geometriskt 

utrymme. Den motor som valts ut baserat på form och funktion är en permanentmagnetiserad 

synkronmotor som levererar ett maximalt moment på 324 Nm och ett nominellt moment på 172 

Nm med en verkningsgrad på maximalt 94 %. Med dessa delsystem uppfylls då de specificerade 

prestandakraven på skotaren. 

Nyckelord: skotare, fordonsdynamik, skogsbruk, hybridteknik, Hägglunds 
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Abstract 

BAE Systems Hägglunds has a long history of producing high performance terrain tracked 

vehicles (mostly for military applications), and they are now aiming at developing a tracked 

forwarder with similar techniques. 

The forwarder will be of series hybrid type where a diesel engine via a generator will power the 

motors (one for each drive wheel). Thanks to individually controlled motors and the gentle 

rubber tracks, this forwarder is calculated to have a considerably higher average speed in the 

terrain and to be more gentle to the soil. The forwarder with a weight of 11 metric tons and a 

load capacity of 15 metric tons is specified to have an average working speed of 7-10 km/h, a top 

speed in terrain of 15 km/h and a top speed on roads of 40 km/h. 

This master’s thesis aims at developing a conceptual design of the forwarder’s drive module 

which includes electric motor, gear unit, brake and drive wheel.  

To investigate if the requirements can be fulfilled a study of the dimensioning loading scenarios 

has been carried out. The resulting needs regarding the torque has been considered in order to 

determine the required gear ratios for different motor options. A planetary gear unit is intended 

for the supply of the gear ratio between the electric motor and the drive wheel and with the 

results from the study of the different loading scenarios models of the motor and gear unit could 

be chosen as reference models in the concept generation part. The concepts were evaluated with 

a Pugh matrix in order to choose the most suitable one for further development. In the further 

development work the CAD models have been detailed and a verifying FEM analysis of the base 

in the design has been performed.  

The result is a conceptual design where the electric motor and the gear unit have been placed 

inside of the drive wheel and a disc brake system has been placed outside of the drive wheel. As 

gear unit a system with two steps has been chosen for adaption to the current demands regarding 

gear ratio and available geometrical space. The chosen motor is a permanent magnet 

synchronous motor with a peak torque of 324 Nm, a nominal torque of 172 Nm and a maximum 

efficiency of 94 %. This will result in a fulfillment of the requirements regarding the 

performance of the forwarder.   

Keywords: forestry, vehicle dynamics, Hägglunds 
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1  INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

BAE Systems Hägglunds som har en lång erfarenhet av att tillverka bandvagnar gjorda för 

oländig terräng, är nu intresserade av att ta fram en skotare utifrån de erfarenheter och kunskaper 

de har av terränggående fordon. Skotaren som kallas HFT – Hägglunds Forest Truck ska gå på 

band liknande dem som återfinns i BvS10. För att minska bränsleförbrukningen och för att öka 

prestandan planeras den tilltänkta skotaren att förses med en hybriddrivlina bestående av en 

dieselmotor som via en generator levererar ström till elektriska drivmotorer. Detta projekt som 

utförs inom ramen för ett examensarbete inom maskinkonstruktion ämnar utarbeta en 

konceptuell design av drivningen av detta hybridfordon. 

1.2 Syfte  

Syftet med detta arbete är att ta fram ett konstruktionskoncept för drivmodulen för Hägglunds 

bandskotare med elhybridteknik. I detta arbete ingår att studera olika lastfall som skotaren 

kommer att utsättas för. Med hjälp av den studien kan lämpliga utväxlingssteg bestämmas för 

olika motoralternativ. Vidare ska en konceptuell konstruktion för delsystemens (elmotor, växel 

och broms) placering och infästning bestämmas. Detta för att ge Hägglunds en bra grund i 

arbetet med att ta fram en prototyp för den aktuella bandskotaren. Det är även tänkt att resultaten 

från detta projekt i framtiden ska kunna appliceras på Hägglunds bandvagn som skotaren 

baserats på. 

Fokus i arbetet kommer att ligga på följande punkter: 

 Konceptgenerering och utvärdering för placering av elmotorer 

 Identifiering av lastfall  

 Design av infästning av elmotorer samt transmission utifrån lastfallsberäkningar 

 Kylning av elmotorer 

 Integrering av våta bromsar alternativt skivbromsar 

1.3 Avgränsning 

Tillsammans med handledare på Hägglunds samt på KTH har en avgränsning av projektet 

utformats. Detta har gjorts för att definiera vad för uppgifter som inte ska ingå i projektet. 

Följande saker kommer inte att behandlas inom ramen för detta arbete: 

 Detaljkonstruktion av ingående komponenter 

 Elektronisk reglering  

 Utmattningsanalys av bärande komponenter 
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1.4 Metod 

Projektet startas med en grundlig bakgrundsstudie av berörda fordon samt av de viktigaste 

komponenttyperna. Efter att bakgrundstudien har utförts kommer en lastfallsstudie att utföras för 

att på förhand få en uppfattning om vad för slags laster motormodulen måste dimensioneras för. 

Efter att lastfallsstudien är utförd kommer olika koncept för motormodulsplacering att tas fram 

och utvärderas för att hitta det mest tillfredställande upplägget. När det bästa konceptet valts ut 

kommer detta att vidareutvecklas och vitala komponenter kommer att dimensioneras.  

De verktyg som kommer att användas i arbetet är följande: 

 Matlab/Simulink – för matematisk modellering till lastfallstudien 

 CAD – används för generering av koncept och tillhörande detaljer 

 FEM – för verifiering av hållfasthet 
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2  REFERENSRAM 

I referensramen presenteras för arbetet relevant kunskap och information. 

2.1 Hägglunds 

Företaget Hägglunds historia startade år 1899 när Johan Hägglund grundade snickeriverkstaden 

Hägglund och Söner. Företaget växte snabbt och har genom historien tillverkat bland annat 

bussar, flygplan och spårvagnar. Företaget köptes 1972 upp av ASEA och efter att ASEA 1988 

tillsammans med schweiziska Brown blev ABB delades Hägglunds upp i fyra olika delar som 

sedan såldes ut. Den delen som idag tillverkar bandvagnar såldes 1997 till det brittiska företaget 

Alvis som i sin tur blev uppköpt av den brittiska koncernen BAE Systems år 2004. Idag 

tillverkar Hägglunds främst fordonen BvS10 och CV90. 

2.2 BvS10 

Bandvagnen BvS10 (se Figur 1) är fordonet som HFT:n är tänkt att baseras på. Detta är ett 

fordon främst avsett för militärt bruk men kan också användas civilt för arbete i krävande 

terräng. I normalutförande väger BvS10 cirka 7,5–9,5 ton (5 ton för framvagn och 2,5–3,5 ton 

för bakvagnen). Lastmöjligheterna är utöver detta cirka 3-4 ton vilket ger fordonet en totalvikt 

inklusive last på cirka 10-14 ton. Framdrivningen är baserad på en dieselmotor från Cummins 

samt en 6-stegad automatlåda. Terrängegenskaperna är imponerande till exempel klarar BvS10 

att klättra över ett 1 m högt trappsteg och köra i motlut på 40 . Den har även förmågan att 

framdrivas i vatten oavsett vattendjup med en hasighet på cirka 5 km/h. Tack vare bandställens 

relativt låga tryck på underlaget förstörs i marken avsevärt mindre grad än för motsvarande 

hjulförsedda fordon. Trycket på marken från bandställen är i samma storleksordning som från en 

mans fot. 

 

Figur 1. En BvS 10 MkIIB uppvisar sin framkomlighetsförmåga. Foto: FMV. 
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2.3 Skotare 

Skotaren är ett terrängfordon vanligen med 6-8 hjul som oftast alla är drivande. Ett exempel på 

en skotare kan ses i Figur 2. Skotaren och skördaren används tillsammans i det så kallade CTL-

skogsbruket som är den dominerande typen i Sverige. CTL står för cut to length logging och går 

ut på att en skördare fäller och sågar upp träden i en viss längd varefter skotaren med hjälp av en 

kran plockar upp stockarna och fraktar dessa till en avlastningsplats åtkomlig för lastbil. För att 

möta den globala konkurrensen är det viktigt att kontinuerligt öka produktiviteten vid den här 

typen av skogsbruk och ett sätt för att göra detta kan vara genom att till exempelvis höja 

skotarens medelhastighet vid terrängkörning samtidigt som de skadliga helkroppsvibrationerna 

på föraren minimeras. Ett annat sätt att öka produktiviteten är att minska skotarens påverkan på 

underlaget eftersom det skulle medföra en snabbare återväxt av skog. 

 

Figur 2. Skotare av märke Ponsse. Foto: Ponsse 

2.4 Hybridfordon 

Ett hybridfordon är ett fordon som drivs med mer än en typ av motor[1]. Den vanligaste 

kombinationen är en förbränningsmotor i kombination med en eller flera elmotorer vilket då 

benämns som elhybrid men det går även att ha en kombination av olika bränslen så kallad 

bränslehybrid. Huvudmotivet för att använda hybriddrift i stället för enbart förbränningsmotor är 

att minska bränsleförbrukningen. Detta till en följd av stigande bränslepriser samt en ökad 

medvetenhet om de skadliga miljöeffekter som användandet av fossila bränslen leder till. En stor 

fördel med hybriddrift är att man kan möjliggöra regenerativ bromsning. Regenerativ bromsning 

innebär att man, vid inbromsning, tar tillvara på en del av den rörelseenergi som vanligtvis går 

till spillo. 

Man brukar dela in olika hybridtekniker i de tre huvudgrupperna: seriehybrid, parallellhybrid 

samt komplexhybrid. 

2.4.1 Seriehybrid 

I seriehybriden saknas det en mekanisk kraftöverföring mellan förbränningsmotor och drivhjul. I 

stället driver förbränningsmotorn den generator som levererar ström antingen direkt till 
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elmotorerna eller till ett batteri som i sin tur levererar ström till elmotorer. Detta gör att fordonets 

effektbehov kan överstiga förbränningsmotorns högsta levererade effekt eftersom de elektriska 

drivmotorerna momentant kan ta ut en stor effekt från batteriet. 

En grov schematisk figur över en seriehybrid kan ses i Figur 3 där viktiga komponenter som 

växlar och kraftelektronik utelämnats. Ofta används även kondensatorer antingen i stället för 

eller tillsammans med batterier. 

 

Figur 3. Principskiss för en seriehybrid 

Den största fördelen med seriehybriden jämfört med de andra hybridtyperna är att man slipper en 

mekanisk kraftöverföring från förbränningsmotorn. Detta ger en större frihet att placera 

förbränningsmotorn med hänsyn till utrymme och viktfördelning. Även det faktum att 

förbränningsmotorn kan köras på ett optimalare varvtal jämfört med en konventionell drivlina är 

en fördel ur ett bränsleekonomiskt perspektiv, detta gäller då endast om det finns batterier eller 

kondensatorer installerade. En nackdel är dock förlusterna som fås i stegen mellan generator och 

batteri samt eventuellt mellan batteri/kondensatorer och elmotor orsakade av 

kraftelektroniken.[2][3] 

2.4.2 Parallellhybrid 

I parallellhybriden finns till skillnad från seriehybriden en mekanisk kraftöverföring från 

förbränningsmotorn till drivhjul vilket möjliggör för drivning av förbränningsmotor eller elmotor 

var för sig eller tillsammans. Fördelen med detta är jämfört med seriehybriden är att elmotorn 

inte behöver vara lika kraftig eftersom den inte ensamt behöver framdriva fordonet i de mest 

krävande situationerna. I Figur 4 visas en principskiss över en parallellhybrid.[2][3] 

 

Figur 4. Principskiss för en parallellhybrid 
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2.4.3 Komplexhybrid 

Komplexhybriden, eng. ”power split” är en slags kombination mellan seriehybriden och 

parallellhybriden. Detta uppnås med hjälp av en planetväxel. Denna hybridprincip används 

exempelvis av Toyota Prius. I Figur 5 kan en förenklad principskiss på en komplexhybrid 

ses.[2][3] 

 

Figur 5. Principskiss för en komplexhybrid 

2.5 Komponenter 

2.5.1 Elmotorer 

Elektriska motorer finns i ett stort antal olika utföranden. De kan vara optimerade med avseende 

på exempelvis tillverkningskostnader, tillförlitlighet, enkel reglering eller hög effektdensitet. 

Grundprincipen för deras konvertering av elektrisk energi till mekanisk energi är dock den 

samma. Rörelsen i en elmotor kan beskrivas genom att betrakta en elektrisk ledare i ett 

magnetfält enligt Figur 6. 

 

Figur 6. Elektrisk ledare i ett magnetfält. 

Kraften F som uppstår på ledaren beror av strömmen I, magnetfältet B samt ledarens längd l 

enligt ekvation (1) 

                   (1) 
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I praktiken fungerar detta på så sätt att rotorn (den roterande delen) utsätts för en kraft tack vare 

magnetfältet och detta ger upphov till ett moment som ökar med rotorns diameter. Motorns 

effekt beror enligt ekvation (2) av det utgående momentet M samt vinkelhastigheten ω. 

                       (2) 

Detta innebär att två motorer med samma effekt kan uppvisa vitt skilda egenskaper gällande 

moment och varvtal. Elmotorer har en väldigt hög verkningsgrad jämfört med 

förbränningsmotorer men fortfarande uppstår förluster i omvandlingen av elektrisk till mekanisk 

effekt. Dessa förluster uppstår på grund av friktion, värme alstrad i ledarna samt järnförluster[3] 

Likströmsmotorer 

Likströmsmotorn är tack vare sin enkla princip den vanligaste typen av elektrisk motor. Den är 

uppbyggd av en stationär stator samt en roterande rotor. I statorn byggs ett magnetfält upp som 

får rotorn att rotera och på så vis uppstår ett utgående moment. Statorn i mindre 

likströmsmotorer är ofta permanentmagnetiserad det vill säga utrustad med fysiska magneter till 

skillnad från elektromagneter som enbart ger upphov till ett magnetfält vid strömtillförsel. 

Rotorn består till största delen av lindningar indelade i olika grupper. Genom en kommutator 

sker den elektriska överföringen till rotorn. I kommutatorn byter strömmen riktning vid rotation 

så att de magnetiska krafterna alltid ska verka åt samma håll. En stor fördel med 

likströmsmotorer är att de är förhållandevis enkla att reglera. Nackdelarna å andra sidan är bland 

annat att effektdensiteten är relativt låg samt att den är svår att kyla på grund av att 

värmeutvecklingen sker i rotorn. Denna typ av motor är således inte särskilt lämpad för det 

aktuella ändamålet.[3] 

Asynkronmotorer 

Asynkronmotorn är vanligt förekommande inom industrin och används till exempel för att driva 

transportband, fläktar och pumpar. Denna typ av motor används också för fordon samt som 

generator i vindkraftverk. Till skillnad från likströmsmotorn använder inte asynkronmotorn 

permanentmagneter, i stället har den två lindningar, en primär runt statorn samt en sekunder 

lindad runt rotorn. Rotorns lindning i en asynkronmotor består ofta inte av en egentlig lindning 

utan i stället av en så kallad burlindning av koppar- eller aluminiumstavar som är kortslutna i 

bägge ändarna. När en spänning läggs över primärlindningen uppkommer en ström som ger 

upphov till ett magnetfält. Statorn matas vid drift med en trefasspänning där varje fas har en egen 

lindning utplacerad jämnt runt rotorn. Tack vare fasförskjutning uppstår en vinkelfrekvens hos 

statorns magnetfält vilket inducerar en ström i rotorn. Detta gör att ett motverkande magnetfält 

uppkommer i rotorn som då börjar rotera. Vid belastning ligger rotorns frekvens hela tiden lite 

efter magnetfältets frekvens vilket gett upphov till namnet asynkronmotor.[9] 

Permanentmagnetiserade synkronmotorer 

Denna typ av motor har en rotor av permanentmagneter och lindningar i statorn vilket gör att 

rotorns vinkelläge alltid måste vara känt för att motorn ska fungera ordentligt. För detta ändamål 

används en högupplöst sensor och med noggrann positionering kan den elektriska matningen 

sinusformas. Synkronmotorn kan inte drivas direkt från elnätet som asynkronmotorn kan utan 

kräver någon form av styrsystem som reglerar vilka lindningar som ska få ström vid rätt tillfälle. 

Med flera magnetpoler på rotorn kan prestandan ökas och vikten minskas. Detta medför dock att 
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frekvensen i lindningen måste ökas för att generera samma varvtal på rotorn. Synkronmotorn har 

typiskt låga förluster och hög effektdensitet. De motorer som studeras inom detta projekt är alla 

av typen permanentmagnetiserade synkronmotorer. I Figur 7 illustreras förenklat hur en motor 

med permanentmagneter i rotorn kan se ut i tvärsnitt. [3] 

 

Figur 7.  Tvärsnittsvy över en elmotor med permanentmagneter i rotorn. 

  

Stator med lindningar 

Rotor med 

permanentmagneter 
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2.5.2 Planetväxlar 

En planetväxel är en växel bestående av tre huvudkomponenter: solhjul, ringhjul och planethjul 

vilket kan ses i Figur 8.  

 

Figur 8. Planetväxel med fyra planethjul och ringhjul låst 

 

Planethjulen som vanligtvis är tre till antalet (men fyra i Figur 8) sitter mellan solhjul och 

ringhjul. Planethjulens bana kring solhjulet är epicyklisk vilket har givit upphov till namnet 

planetväxel.  

I planetväxeln i Figur 8 är ringhjulet låst medan in- och utgående axlar sitter på planetbärare 

respektive solhjul vilket också är det vanligaste men det är även möjligt att hålla solhjul eller 

planethjul låsta och ha en ingående eller utgående axel på ringhjulet. Dessa olika kombinationer 

ger olika utväxlingar och därför är det möjligt att en och samma planetväxel kan ha olika 

utväxlingar. En av de största fördelarna med planetväxeln är att den möjliggör en hög utväxling i 

en kompakt volym. I Tabell 1 ses vanliga värden som kan fås för olika kombinationer av 

ingående och utgående axel. 

Tabell 1. Värden på utväxling för olika kombinationer i en planetväxel. 

Ingående axel Utgående axel Fixerad Utväxling 

A C B 2,5 – 5 (nedväxling) 

B C A 1,25 – 1,67 (nedväxl.) 

C A B 0,2 – 0,4 (uppväxl.) 

C B A 0,6 – 0,8 (uppväxl.) 

A B C -0,4 – -1,5 (rotationsändr) 

B A C -0,3 – -0,7 (rotationsändr) 

A 

B 

C 
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2.5.3. Skivbromsar 

Skivbromsen består av en skiva, vanligtvis tillverkad av gjutjärn eller kompositmaterial, fixerad 

på en roterande axel samt ett bromsok med två bromsklotsar (se CAD-modell i Figur 9).  

 

Figur 9. CAD-modell av skivbromssystem. 

Bromsklotsarna pressas från var sitt håll mot skivan så att en bromskraft uppstår. Tack vare att 

bromsklotsarna pressas från var sitt håll med lika stor kraft ska i teorin ingen axiell belastning 

uppstå i skivan. Den resulterande bromskraften beror av bromsklotsarnas anläggningsyta, kraften 

som de aktueras med samt friktionskoefficienten i kontaktytan mellan bromsklots och skiva. 
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2.5.4 Våta skivbromsar 

Våta skivbromsar, även kallade våta lamellbromsar eller endast våta bromsar, är en typ av 

skivbroms, med flera skivor, inneslutna i ett tätat hus med olja. Funktionen bygger på att det 

finns två olika skivor där den ena typen roterar med axeln och den andra typen är fixerad i 

rotationsriktningen. Vid bromsverkan pressas de båda typerna av skivor ihop så att en kraft 

motriktad rotationsriktningen uppstår, detta ger en större bromsyta än i traditionella skivbromsar 

där en bromskloss pressas mot en skiva. I Figur 10 ses ett exempel på en våt skivbroms. 

Aktuatormodulen i mitten pressar ut skivorna mot bromshusets väggar så att det uppstår en 

bromsverkan. 

 

Figur 10. Exempel på  hur en våt skivbroms kan se ut på insidan. Bild från KNOTT 

Eftersom en olja pressas mellan de olika typerna av skivor uppstår ingen direktkontakt mellan 

skivorna och därför ingen nötning. Detta tillsammans med det faktum att miljön är skyddad från 

inträngande smuts gör att denna typ av broms i princip är underhållsfri. Vid snabbare körning 

uppstår dock vissa problem med den här typen av bromsar t.ex. problem med avkylning av oljan 

samt stora förlustar på grund av strömningsmotståndet i bromsoljan.[4] 
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3  GENOMFÖRANDE 

3.1 Kravspecifikation 

Denna studie syftar till att utröna vad för slags laster motormodulen behöver dimensioneras för. 

Det är av mycket stor vikt att klargöra detta på förhand för att kunna avgöra hur stor utväxling en 

viss motor kommer att behöva samt för att kunna dimensionera motorkylningen. De lastfall som 

bandskotaren behöver dimensioneras för hämtas och tolkas från kravspecifikationen Hägglunds 

har satt upp. Följande krav påverkar dimensioneringar som utförs inom ramen för detta arbete 

och som därför måste tas hänsyn till: 

 Effektiv skotarhastighet 7-10 km/h 

 Toppfart terräng 15 km/h 

 Toppfart plan väg 40 km/h 

 Dragkraft motsvarande fullastad skotares egen tyngd 

 Momentan framdrivning i 40  lutning 

 Körning i omgivande temperaturer mellan -32 och 44  

 Väl skyddade delsystem 

 Hög verkningsgrad 

 Servicevänlig konstruktion 

 Låg vikt 

De fem första kraven för fordonets prestanda gäller för fullastat fordon. 

3.2 Analys av dimensionerande lastfall 

För att beräkna den effekt och de moment som krävs för olika lastfall används följande ekvation: 

            ̈              
 

 
     ̇

               (3) 

där den första delen,    uppkommer vid accelerationen av fordonet 

   (    ) ̈         (3.1) 

med parametrar: 

        kg betecknar det fullastade fordonets totala massa. 

       kg betecknar en massa som representerar drivlinans roterande tröghet (grov approx.) 

och  ̈ betecknar fordonets acceleration framåt och antas i Simulink-modellen vara konstant 

under tidsspannet. 

Den andra delen,    beror av fordonets tyngd 

                                  (3.2) 

där 

        kg är fordonets totala massa 
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       m/s
2
 är gravitationen 

       är det rullmotstånd som approximativt finns hos Bvs10[7] och därför även antas gälla 

för HFT:n. 

  är den eventuella vinkel som fordonet behöver klättra i höjdled. 

Den tredje delen av ekvationen,    är fordonets luftmotstånd vid vindstillhet. 

        
 

 
     ̇

                 (3.3) 

där 

      kg/m
3
 är den omgivande luftens densitet. 

    m
2 

frontarean för fordonet 

     är den dimensionslösa konstanten för luftmotstånd och är här approximerad till 1 vilket 

troligtvis är litet för högt. 

 ̇ är fordonets hastighet. 

Denna kraft blir dock väldigt liten jämfört med de två andra krafterna som beror av den stora 

massan. 

3.2.1 Beräkningsmodell – Simulink 

För att beräkna de krafter och moment som kommer att erfordras har en blockmodell i Simulink 

skapats (se Figur 11) från Ekvation (3). 

 

Figur 11. Simulink-modell som använts för beräkning av effekter och moment nödvändiga för olika lastfall. 

 För att beräkna det moment som krävs på drivhjulet multipliceras drivhjulets delningsradie med 

den aktuella kraften enligt: 

                               (4) 

där           
    

 
 m alltså är drivhjulets delningsradie, det vill säga avståndet från drivhjulets 

centrum till den punkt där kraften från drivhjul överförs till bandet. Detta värde på drivhjulets 

delningsradie är en approximation som tros ligga nära det slutliga värdet.      är kraften i 

Ekvation (3). 
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Effekten beräknas enligt:  

               ̇                    (5) 

Även nödvändig utväxling beräknas i denna Simulinkmodell enligt: 

       
      

         
                 (5.1) 

där        är motorns approximerade varvtal och           är drivhjulets varvtal som fås genom 

att multiplicera  ̇ med en faktor 
  

           
. 

Utväxlingen kan även dimensioneras genom att jämföra det erforderliga momentet på drivhjul 

med det maximala momentet motorn kan leverera. Detta enligt: 

        
         

      
            (5.2) 

Där        är det utgående momentet från motor. 

3.2.2 Verkningsgrad 

Eftersom effekten från dieselmotorn ska konverteras från mekanisk effekt till en generator för att 

återigen konverteras till mekanisk effekt i elmotorerna samt sedan gå igenom ett antal växelsteg 

kommer den slutliga effekten på drivhjul att vara betydligt lägre än 150 kW. 

I Ekvation.. approximeras den effekt som slutligen kommer kunna användas för fordonets 

framdrivning. 

                                                                           (6) 

Med uppskattade värden på delverkningsgraderna enligt Tabell 2. 

Tabell 2. Approximativa värden på de delverkningsgrader som kan anses påverka dimensioneringen. 

Verkningsgrad Approximativt värde Beskrivning 

           0,9 Konvertering till elektrisk effekt 

                 0,95  

         0,9 Konvertering till mekanisk effekt 

           0,95 Utväxling för att öka momentet 

          0,95 Överföring av effekt från drivhjul till band 

I Figur 12 illustreras HFT:ns kraftöverföring från dieselmotor till elmotorer med verkningsgrader 

enligt Tabell 4. 
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Figur 12. Schematisk bild over HFT:ns kraftöverföring från dieselmotor till elmotorer. 

Analytiskt fås från dieselmotor till band en total verkningsgrad enligt Ekvation (6.1) : 

                                                                              (6.1) 

          

Detta ger att den effekt som finns att tillgå för fordonets framdrivning uppgår till 

                             

Detta beaktas dock inte i följande beräkningar utan här har en tillgänglig effekt på marken satts 

till 150 kW. 

3.2.3 Överblick av effektbehov 

För att få en överskådlig bild av vad för hastigheter skotaren kommer kunna uppnå i olika 

lutningar har motståndseffekten plottats som funktion av hastigheten i Matlab. 

Motståndseffekten är beräknad enligt Ekvation (3) i ett stationärt tillstånd, det vill säga 

accelerationens bidrag till motståndseffekten är inte beaktad utan detta gäller för konstanta 

hastigheter. Resultaten från dessa beräkningar kan ses i Figur 13 och Figur 14. 
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Figur 13. Effektbehov för körning i konstant hastighet. Den raka linjen indikerar tillgänglig effekt. 

 

Figur 14. Effektbehov för körning i konstant hastighet. Den raka linjen indikerar tillgänglig effekt. 

Resultaten från plottarna visar att den tillgängliga effekten idealt ska räcka till för att framföra 

skotaren i minst 40 km/h vid plant underlag, dock visar det sig att toppfarten minskar drastiskt 

med endast 1  motlut ner till drygt 30 km/h. Ett annat krav var att skotaren ska ha en toppfart i 

terräng på 15 km/h vilket ansågs motsvara körning i 15 km/h i 5  motlut. Även detta krav är 

enligt dessa resultat möjligt att erhålla med 150 kW framdrivning. 
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3.2.4 Studie av möjliga accelerationstider med avseende på tillgänglig effekt 

I de tidigare resultaten som visade vad för slags konstanta farter som är teoretiskt möjliga för 

skotaren hade ingen hänsyn tagits till effekten som krävs för att accelerera skotaren till de 

hastigheterna. I detta avsnitt ska accelerationstiderna studeras för att se hur snabbt dessa farter 

kan uppnås utan att effekten överstiger 150 kW. Accelerationstiderna för de fall som ges av 

Hägglunds kravlista på skotaren kommer här att approximeras med hjälp av Simulink-modellen 

(se avsnitt 3.1.1). Hastighetsökningen antas vara konstant under sitt tidsförlopp enligt Figur 15. 

 

Figur 15. Signal som ger en konstant acceleration under 10 s framtagen i Simulinks ”Signal Builder”. 

Acceleration av skotare från 0-40 km/h på plan mark 

Effektkurvan vid en acceleration av skotaren från 0-40 km/h på plan mark enligt Figur 15 kan 

ses i Figur 16. 

 

Figur 16. Effektbehov vid acceleration av skotare. 

Det visar sig alltså att effektbehovet som max uppgår till cirka 460 kW för denna acceleration. 

Detta indikerar att accelerationstiden kan komma att bli väldigt stor om den nödvändiga effekten 
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skall hålla sig under 150 kW. Accelerationstiden ökas till 60 s vilket ger en effektkurva enligt 

Figur 17. 

 

Figur 17. Effektbehov vid acceleration av skotare. 

Även fast accelerationstiden nu var uppe på 60 s uppgår effektbehovet här till hela 196 kW, 

vilket förvisso är en kraftig minskning jämfört med de 460 kW som skulle krävas för en 

accelerationstid på 10 s men fortfarande en bra bit över den tillgängliga effekten på 150 kW. 

Efter ett par iterationer visar det sig att accelerationstiden måste ökas till så mycket som 480 s 

det vill säga 8 minuter för att den maximala effekten ska hålla sig under 150 kW under 

accelerationsförloppet. Effektkurvan för acceleration under 480 s kan ses i Figur 18.  

 

Figur 18. Effektbehov vid acceleration av skotare. 

En sådan lång accelerationstid kan medföra att det maximala momentet för elmotorn inte kan 

användas på grund av risken för överhettning utan att det i stället blir tvunget att använda sig av 

motorns kontinuerliga moment vilket då ökar kraven på utväxlingen. Fördelen är dock att det 

maximalt krävda momentet med denna långa accelerationstid blir relativt lågt (se Figur 19). 
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Figur 19. Momentbehov för acceleration av skotare. 

Acceleration av skotare från 0-15 km/h i 5  motlut 

Detta lastfall motsvarar Hägglunds krav på en toppfart i terräng på 15 km/h. Enligt resultaten 

som kan ses i Figur 13 kommer effektbehovet efter accelerationsförloppet att ligga på cirka 146 

kW vilket är mer än effekten som krävs för att köra i 40 km/h på plant underlag. En 

accelerationstid på 10 s för detta lastfall vore inte orimligt, men som kan ses i Figur 20 blir den 

maximala effekten som då skulle krävas allt för hög (över 190 kW). 

 

Figur 20. Effektbehov vid acceleration av skotare. 

Det visar sig att accelerationstiden måste förlängas till hela 120 s för att effektbehovet inte ska 

överskrida 150 kW (se Figur 21). 



21 

 

 

Figur 21. Effektbehov vid acceleration av skotare. 

Momentbehovet för detta accelerationsförlopp kan ses i Figur 22. 

 

Figur 22. Momentbehov vid acceleration av skotare. 

Som synes i Figur 22 ligger momentbehovet strax under 8.1 kNm under accelerationen. 

Acceleration av skotare från 0-9 km/h i 10  motlut 

Detta lastfall bygger på Hägglunds krav på en effektiv skotarhastighet 7-10 km/h. Effektiv 

skotarhastighet definieras här som en hastighet skotaren ska kunna framföras i kontinuerligt vid 

ett motlut på 10 . I detta delavsnitt undersöks vad för hastighet som skotaren kan färdas i baserat 

på dels tillgänglig effekt från dieselmotor samt tillgängligt moment från elmotorer. 

I Figur 23 illustreras effektbehovet vid körning i 10  motlut för olika hastigheter. Här har ingen 

hänsyn tagits till acceleration utan detta gäller för konstanta farter. 
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Figur 23. Effektbehov för olika hastigheter i 10  motlut. 

Enligt Figur 23 krävs mer än 150 kW för att framföra den fullastade skotaren i 10 km/h i 10  

motlut men effekten räcker till att hålla hastigheten 9 km/h. 

För att accelerera skotaren till denna hastighet i denna lutning erhålls ett effektbehov enligt Figur 

24. 

  

Figur 24. Effektbehov vid acceleration av skotare. 

Accelerationstiden är här satt till 20 s och effekttoppen hamnar då på 150,8 kW. 

Momentbehovet för samma förlopp kan ses i Figur 25. 
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Figur 25. Momentbehov vid acceleration av skotare. 

Att framföra den fullastade skotaren i 10  motlut i en hastighet av 9 km/h kräver ett moment på 

12,8 kNm. 

Acceleration av skotare 0-3 km/h i 40  motlut 

Ett av kraven på skotaren var att den skulle klara av lutningar på 40  momentant. För detta krav 

var ingen hastighet specificerad men enligt Figur 14 syns att skotaren teoretiskt ska klara av en 

hastighet på drygt 3 km/h vid en lutning på 40  utan att den krävda effekten överstiger 150 kW. 

Beräkningar i Simulink-modellen visar att en accelerationstid på 5 s ger en effekttopp på 150,9 

kW enligt Figur 26. 

 

Figur 26. Effektbehov vid acceleration av skotare. 

Momentbehovet för detta förlopp kan ses i Figur 27. 
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Figur 27. Momentbehov vid acceleration av skotare. 

Momentbehovet uppgår till drygt 40,7 kNm under accelerationen. 

3.2.5 Lastfall – Dragkraft motsvarande vertikal lyftning av fullastad skotare 

Ett önskemål från ledningsgruppen för HFT-projektet är att skotaren ska ha en dragkraft 

motsvarande tyngden för en fullastad skotare. Alternativt om det blir för svårt att realisera denna 

dragkraft kan en litet mindre del av detta accepteras ner mot cirka 70 % av hela tyngden.  

Denna dragkraft resulterar i ett moment enligt Ekvation (2) men den totala kraften i detta fall är 

enbart satt till tyngdkraften för en fullastad skotare, det vill säga inget rullmotstånd eller dylikt är 

medtaget i beräkningarna för detta fall. Det moment som krävs för vertikal lyftning av fullastad 

skotare uppgår till hela 57,4 kNm och det ger nödvändig utväxling på 36. För dragkraft 

motsvarande vertikal lyftning av 70 % av den fullastade skotarens massa krävs en utväxling på 

25. I Figur 28 illustreras vad för utväxling som behövs beroende på hur stor del av den fullastade 

skotarens massa som önskas lyftas vertikalt. 
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Figur 28. Nödvändig utväxling för dragkraft motsvarande lyftning av skotarens massa. 

För ett motoralternativ som ger ett maximalt moment på 600 Nm per motor fås ett 

utväxlingsbehov enligt  

Figur 29. 

 

 

 

Figur 29. Nödvändig utväxling för dragkraft motsvarande lyftning av skotarens massa. 

Som synes i den nya plotten krävs en utväxling på cirka 24 respektive 17 för en dragkraft 

motsvarande vertikal lyftning av fullastad skotares massa respektive 70 % av fullastad skotares 

massa. 
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3.2.6 Sammanfattning lastfallstudie 

En sammanfattning av de effekt- och momentbehov som beräknats fram i de olika 

beräkningsfallen kan ses i Tabell 3. 

Tabell 3. Sammanfattning av beräkningsfall. 

Lastfall Effekt [kW] Moment [kNm] 

Acceleration 0-3 km/h i 40° på 10 s 150,9 40,7 

Körning i 3 km/h i 40° momentant 147 39,8 

Körning i 3 km/h i 40° kontinuerligt 147 39,8 

Acceleration 0-9 km/h i 10° på 20 s 150,8 13,6 

Körning i 9 km/h i 10° kontinuerligt 143 12,8 

Acceleration 0-40 km/h i 0° på 480 s 151,8 3,1 

Körning i 40 km/h i 0° kontinuerligt 145 2,9 

Acceleration 0-15 km/h i 5  på 120 s 149,7 8,1 

Dragkraft motsvarande vertikal lyftning av 70 % av fullastat fordons vikt - 40 

En sammanfattning av de olika momentbehoven och resulterande utväxlingsbehov kan ses i 

Tabell 4. 

Tabell 4. Sammanfattning av utväxlingsbehov baserat på maximalt momentant samt kontinuerligt moment. 

Lastfall Maxmoment 

250 Nm 

Maxmoment 

324 Nm 

Maxmoment 

400 Nm 

Maxmoment 

600 Nm 

Acceleration 0-3 km/h i 40° på 10 s 40,7 32 25 17 

Körning i 3 km/h i 40° momentant 39,8 31 25 17 

Dragkraft motsvarande vertikal 

lyftning av 100 % av fullastat 

fordons vikt 

57 45 36 24 

Dragkraft motsvarande vertikal 

lyftning av 70 % av fullastat fordons 

vikt 

40 31 25 17 

Nominellt moment [Nm] 145 172 200/220 500 

Acceleration 0-40 km/h i 0° på 480 s 5,3 4,5 3,9/3,5 1,6 

Körning i 9 km/h i 10° kontinuerligt 
22 19 16/14,5 6,4 

Acceleration 0-15 km/h i 5° på 120 s 14 12 10/9 4 
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3.2.7 Kylningseffekt 

I detta avsnitt studeras den effekt som försvinner ut till värme i motorn. Eftersom det inte är 

bestämt vilken motor som kommer att användas och ifall den motorn är komplett med kylning 

eller ej är det intressant att på förhand utreda vilken kyleffekt ett kylningssystem skulle behöva 

leverera. 

Vid beräkning av den kyleffekt som behöver tillföras motor måste hänsyn tas till dels motorns 

verkningsgrad och dels transmissionens verkningsgrad. De effekter och moment som beräknats 

fram i tidigare avsnitt är de som krävs på drivhjulen för att framföra fordonet enligt de uppställda 

kraven. Eftersom förluster inträffar i växellådan krävs ett effektuttag från motor som 

kompenserar för dessa förluster. Ett ännu större effektintag krävs till motorn för att kompensera 

för förlusterna i motorn, förluster som kommer ut i form av värme. En illustration över detta kan 

ses i Figur 30. De antagna verkningsgraderna för motor och växel kan ses i Tabell 2. Här bortses 

ifrån kylsystemets effektbehov och verkningsgrad. 

 

 

Figur 30. Flödesschema för effekt från motor till hjul 

För att beräkna den nödvändiga kyleffekten har ett tillägg enligt Figur 30 gjorts till den tidigare 

Simulink-modellen som kan ses i Figur 11. Den modifierade Simulink-modellen kan ses i Figur 

31. 
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Figur 31. Simulinkmodell med värmeeffekt. 

Den från motor utgående värmeeffekt illustreras för de olika lastfallen i Figur 32, Figur 33, Figur 

34 och Figur 35 

 

Figur 32. Utgående värmeeffekt för en motor. 
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Figur 33. Utgående värmeeffekt från en motor. 

 

Figur 34. Utgående värmeeffekt från en motor. 
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Figur 35. Utgående värmeeffekt från motor 

3.2.8 Bromsberäkningar 

I detta avsnitt beräknas vilken bromskraft som krävs av skotarens bromsar för att uppfylla de 

krav som är lagstadgade för denna typ av fordon. Eftersom inga bromsar kommer konstrueras 

inom ramen för detta projekt kommer inte beräkningar på värmeutveckling i bromsskivor eller 

dylikt att tas med här.  

Ett av de krav som föreligger för skotarens bromssystem är att de ska sörja för en retardation på 

5 m/s
2
. Enligt Newtons andra lag motsvarar detta en kraft F enligt: 

                                   (7) 

Det vill säga 

                     N. 

Med fyra stycken bromsar blir den önskade bromskraften 32500 N per bromsenhet. 

För bromsning i nedförsbacke med lutning   tillkommer kraften  

                           (8) 

För extremfallet       uppgår denna kraft för en fullastad skotare till hela 163950 N det vill 

säga 40987 N extra per broms. 

Den största bromsning som kan uppnås beror enligt ekvation (9) av friktionskoefficienten   

mellan band och underlag, förutsatt att banden inte kommer slira över drivhjulet, samt 

normalkraften N från underlaget vilken är densamma som fordonets tyngd. 

                             (9) 

Räknat med       uppgår denna kraft till 178542 N. 

Den resulterande bromskraften i nedförsbacke blir då: 
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                             N                (10) 

För att bestämma den aktuella accelerationen kan      ersättas med      i ekvation (7) varefter 

accelerationen (retardationen) a löses ut enligt ekvation (11) 

  
    

 
            (11) 

Denna ekvation kan i sin tur tidsintegreras en gång för att erhålla hastighetsförloppet under 

inbromsningen från en begynnelsehastighet v0 enligt ekvation (12). Ytterligare en tidsintegration 

ger bromssträckan x enligt ekvation (13) 

                    (12) 

  
   

 
                 (13) 

Där        ,           , och       

3.3 Konceptgenerering 

I detta kapitel behandlas den del av projektet där olika koncept för motormodulens placering och 

utformning har skapats. Enligt önskemål från Hägglunds bör motormodulen rymmas innanför 

bandets yttre gränser. Detta för att minimera utstickande delar som kan ta skada vid 

terrängkörning.  

3.3.1 Ingående delsystem 

De delar som behandlas i denna del är motor, planetväxelenhet samt bromsenhet. Storlekarna för 

dessa delar är inte helt säkerställda men ger en bra bild av huruvida de kan tänkas passa in. 

Motormodellen (se Figur 36) är tagen från Hägglunds CAD-modell och är en detaljerad modell 

av den motor som använts i tidigare beräkningar med maxmomentet 400 Nm.  

 

Figur 36. CAD-modell på motor som använts vid konceptvisualisering. 
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Figur 37. Mått på motor. 

Planetväxelenheten (se Figur 38) är modellerad grovt efter givna mått på en Torque-Hub från 

tillverkaren Oerlikon Fairfield[8]. Denna planetväxelenhet kommer troligtvis inte att användas i 

slutändan då den är allt för bulkig, dock används den i detta avsnitt för att ge en uppskattning på 

den volym som drivpaketet kommer kräva i anspråk. 

 

Figur 38. CAD-modell av en planetväxelenhet från Oerlikon. 
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Figur 39. Mått på planetväxelenhet. 

Modellen av bromsenheten (se Figur 40) är baserad på grova mått erhållna av insatt personal på 

Hägglunds. Det är möjligt att en skivbromsenhet kommer användas i stället för våta bromsar på 

grund av den ökade komplexiteten som de våta bromsarnas oljetillförsel medför. Dimensionerna 

är trots detta snarlika. 

 

Figur 40. CAD-modell av bromsenhet med approximativa mått. 

3.3.2 Koncept 1 – Delsystem seriellt konfigurerade innanför drivhjul 

I detta koncept har de ingående delsystemen placerats på rad i den obligatoriska ordningen; 

motor, planetväxelenhet samt broms och detta har gjorts innanför drivhjulet och parallellt med 

drivhjulets centrumaxel (se Figur 41 och Figur 42). Korset som kan ses i bilderna är tänkt att 

överföra moment från motor till drivhjul. Med denna uppsättning, där korsets yttre plan är 

placerat i linje med drivhjulets ytterkant, visar det sig enligt Figur 43 att delar av motorn kommer 

att sticka ut utanför drivhjulet ca 200 mm. 



34 

 

 

Figur 41. Koncept med delsystem placerade på rad innanför drivhjulet. 

 

Figur 42. Koncept 1 visualiserat med genomskinligt drivhjul. 

 

Figur 43. Koncept 1 sett ovanifrån med mått på utstickande delar. 
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3.3.3 Koncept 2 – Delsystem seriell konfigurering parallellt med skidbalk 

Detta koncept bygger på samma princip som Koncept 1 med delsystemen i serie. Skillnaden är 

här att framdrivningsenhetens utgående axel placeras vinkelrätt mot drivhjulets centrumaxel 

vilket nödvändiggör ytterligare en växel av den typ som möjliggör en 90  vinkeländring för 

kraftöverföringen. En visualisering av detta koncept kan ses i Figur 44 och Figur 45. 

 

Figur 44. Koncept 2. 

 

Figur 45. Koncept 2 sett rakt ovanifrån. 

Här har vinkeländringen för kraftöverföringen illustrerats med en konisk kuggväxel på ett 

förenklat sätt. Den yttre diametern (toppdiametern) för drivhjulet får i verkligheten inte 

överskridas av någon växeldel som i ovanstående förenklade modell. Det finns många andra 

utmaningar med att realisera detta koncept vad det gäller att passa in denna enhet utan att 

interferera med bärhjulssystem och boggiupphängning. 

3.3.4 Koncept 3 – Motor och växel parallellt med skidbalk, broms inuti nav 

Detta koncept bygger på principen från Koncept 2 med motor och planetväxelenhet monterad 

parallellt med skidbalk och liknande kraftöveröringsprincip. Skillnaden mellan de båda 

koncepten är att i Koncept 3 är bromsenheten skild från motor och planetväxel och i stället 

monterad inuti drivhjulet där den utför bromsverkan på en separat axel ansluten till drivhjul (se 

Figur 46). 
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Figur 46. Koncept 3. 

Fördelen med detta koncept jämfört med Koncept 2 är att de delar som behöver monteras mot 

skidbalken blir mindre vilket underlättar för inpassningen även om det fortfarande är en 

utmaning att få plats. Ett önskemål var ju att de ingående systemen skulle få plats innanför 

bandets ytterkant, men med upplägget att placera motor och planetväxel längs med skidbalken 

som i Koncept 2 och Koncept 3 blir det troligtvis svårt att realisera vilket kan ses i Figur 47. 

 

Figur 47. Koncept 3 sett rakt framifrån med mått på utstickande del av planetväxelenhet. 

Vid en design som i Koncept 3 kommer en stor utmaning vara att placera dessa enheter utan att 

de interfererar med bärhjul och deras fjädringsväg se Figur 48 och Figur 49. 

135 
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Figur 48. Koncept 3 illustrerat med bärhjul och boggiupphängning. 

 

Figur 49. Koncept 3 illustrerat med bärhjul och boggiupphängning. 

3.3.5 Koncept 4 – Motor och växel parallellt med drivhjul samt dropbox 

I detta koncept har motor och planetväxelenhet placerats parallellt med drivhjul så nära 

drivhjulet som möjligt (se Figur 50 och Figur 51). Detta har gjorts för att drivningen från 

planetväxelenheten ska kunna överföras till drivhjulet via en ”dropbox”. Denna dropbox har 

placerats på utsidan av bandstället för att minska interferensen med boggiupphängningen. Trots 

detta samt att bromsenheten även här har placerats inuti drivhjulet är platsbristen påtaglig med 

denna konfiguration. 

 

Figur 50. Koncept 4 illustrerat med bärhjul och boggihupphängning. 
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Figur 51. Koncept 4 illustrerat med bärhjul och boggiupphängning. 

3.4 Utvärdering av koncept 

De olika konceptens för- och nackdelar har sammanfattats enligt nedan: 

3.4.1 Koncept 1 

Fördelar 

 Enkel design 

 Skyddade komponenter 

 Inget extra växelsteg efter planetväxelenhet nödvändigt högre verkningsgrad 

Nackdelar 

 Platsbrist  utstickande delar från drivhjulet 

3.4.2 Koncept 2  

Fördelar 

 Mindre bit utstickande relativt drivhjulets ytterkant se Figur 47 

 Extra växelsteg minskar kravet på planetväxelns utväxling 

Nackdelar 

 Svårt att få plats innanför bandets ytterkant 

 Extra växelsteg  minskad verkningsgrad 

 Ökad komplexitet  

 Svårt att undvika interferens med bärhjul/boggiupphängning 

3.4.3 Koncept 3 

Fördelar 

 Mindre bit utstickande relativt drivhjulets ytterkant se Figur 47 

 Extra växelsteg minskar kravet på planetväxelns utväxling 

 Mindre enhet som behöver passas in längs med skidbalk jämfört med Koncept 2 
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Nackdelar 

 Svårt att få plats innanför bandets ytterkant 

 Extra växelsteg  minskad verkningsgrad 

 Ökad komplexitet jämfört med Koncept 2 på grund av bromsinfästningen i drivhjulet 

 Svårt att undvika interferens med bärhjul/boggiupphängning 

3.4.4 Koncept 4 

Fördelar 

 Väl skyddade delsystem – inga utstickande detaljer 

 Extra växelsteg minskar kravet på planetväxelns utväxling 

 Motorns placering underlättar kabeldragning 

Nackdelar 

 Extra utväxlingssteg  minskad verkningsgrad 

 Dropbox samt broms inuti drivhjul ger ökad komplexitet 

 Stora krav på dropboxens geometri och hållfasthet 

 Svårt att undvika interferens med bärhjul/boggiupphängning 

3.4.5 Utvärdering med Pugh-matris 

För att göra utvärderingen av de olika koncepten mer utförlig så skapades en så kallad Pugh-

matris.[10] I Pugh-matrisen jämförs de olika koncepten med avseende på olika kriterier som vikt, 

effektivitet enligt kravspecifikationen. De olika koncepten poängsätts för de olika kriterierna och 

dessa poäng kan sedan multipliceras med en viktningskoefficient baserat på hur viktigt kriteriet 

antas vara för fordonets prestanda. Eftersom Koncept 1 med seriell konfiguration av delsystem 

innanför drivhjulet var Hägglunds grundtanke har detta koncept valts som referens gentemot de 

andra koncepten. Den resulterande Pugh-matrisen kan ses i Figur 52. Det första kriteriet i Pugh-

matrisen motsvarar de fem första kraven i kravspecifikationen. 
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Figur 52. Pugh-matris för utvärdering av koncept. 

3.4.5 Val av koncept för vidare arbete 

Det koncept som valts ut som det mest lämpliga att arbeta vidare på är Koncept 1. Detta är det 

koncept som ledningsgruppen för HFT-projektet ser som det mest fördelaktiga med avseende på 

dels geometriskt utrymme men även prestandamässigt. I fall det skulle visa sig icke möjligt att 

rymma alla komponenter innanför drivhjulet är Koncept 4 valt som reservkoncept. 

3.5 Val av ingående delsystem för vidare arbete 

I detta avsnitt listas olika alternativ för delsystemen motor, växel och broms samt deras för- och 

nackdelar varefter alternativ väljs ut för att använda i konceptdetaljeringen. 

3.5.1 Motor 

I detta avsnitt utvärderas de olika elmotoralternativ som studerats i detta arbete. 
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Alternativ 1 

Den första motorn som använts i beräkningarna och även vid konceptgenereringen i avsnitt 3.3 

kan ses i Figur 53. Denna motor är inte helt komplett då den inte har något hölje med tillhörande 

kylning utan det är något som måste konstrueras separat och läggas till. Ett urval av 

specifikationerna för motorn är: 

 Nominell effekt 100 kW 

 Nominellt moment 210 Nm 

 Maximalt moment 400 Nm 

 Maximalt varvtal 7200 rpm 

 Maximal verkningsgrad 94 % 

Utväxlingsbehovet för detta motoralternativ kan ses i Tabell 5. 

Tabell 5. Sammanställning - utväxlingsbehov för motoralternativ 1. 

Utväxling baserad på maximalt momentant moment 25,4 

Utväxling baserad på maximalt kontinuerligt moment 15,2 

Utväxling baserad på toppfart 40 km/h 15,3 

 

 

Figur 53. Motoralternativ 1. 

Alternativ 2 

Denna motor, som kan ses i Figur 54, är framtagen av samma tillverkare som för alternativ 1 

men är komplett med hus och kylning. Storleksordningen är densamma som för alternativ 1 men 

den har ett högre moment. Dess specifikationer är följande: 

 Nominell effekt 109 kW 

 Nominellt moment 172 Nm 

 Maximalt moment 324 Nm 

 Maximalt varvtal 7200 rpm 

 Maximal verkningsgrad 94 %? 

Utväxlingsbehovet för detta motoralternativ kan ses i Tabell 6. 
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Tabell 6. Sammanställning - utväxlingsbehov för motoralternativ 2. 

Utväxling baserad på maximalt momentant moment 31,4 

Utväxling baserad på maximalt kontinuerligt moment 18,6 

Utväxling baserad på toppfart 40 km/h 15,3 

 

 

Figur 54. Motoralternativ 2. 

Alternativ 3 

Evo-electrics modell AFM-140 är ett motoralternativ som rekommenderats i projektarbeten om 

hjulmoduler till skotare på KTH[11][12]. Detta är en komplett motor som har en mycket 

fördelaktig längd jämfört med alternativ 1 och 2 medan diametern är aningen större vilket är 

negativt vilket kan ses i Figur 55. 

Specifikationerna ser ut som följande: 

 Nominell effekt 75 kW 

 Nominellt moment 220m Nm 

 Maximalt moment (60 s) 400 Nm 

 Maximalt moment (20 s) 600 Nm 

 Maximalt varvtal 5000 rpm 

 Maximal verkningsgrad 96,5 % 

 Vikt 40 kg 

Utväxlingsbehovet för detta motoralternativ kan ses i Tabell 7. 

Tabell 7. Sammanställning - utväxlingsbehov för motoralternativ 3. 

Utväxling baserad på maximalt momentant moment 25,4 

Utväxling baserad på maximalt kontinuerligt moment 14,5 

Utväxling baserad på toppfart 40 km/h 10,6 
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Figur 55.  Evo-electrics motormodell AMF-140. 

Alternativ 4 

Detta alternativ är precis som alternativ 3 en komplett produkt från tillverkaren Evo-electrics 

med modellbeteckning AF-130. Dess dimensioner kan ses i Figur 56 aningen mindre än för 

alternativ 4 men diametern är fortfarande större än för alternativ 1 och 2. Dess specifikationer är: 

 Nominell effekt 64 kW 

 Nominellt moment 145 Nm 

 Maximalt moment (60 s) 250 Nm 

 Maximalt moment (20 s) 350 Nm 

 Maximalt varvtal 8000 rpm 

 Maximal verkningsgrad 95 % 

 Vikt 30,5 kg 

Utväxlingsbehovet för detta motoralternativ kan ses i Tabell 8. 

Tabell 8. Sammanställning - utväxlingsbehov för motoralternativ 4. 

Utväxling baserad på maximalt momentant moment 40,7 

Utväxling baserad på maximalt kontinuerligt moment 22,1 

Utväxling baserad på toppfart 40 km/h 17,0 

 

 

Figur 56. Evo-electrics motormodell AF-130. 
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Val av motoralternativ 

Det alternativ som valts ut för det kommande konceptdetaljeringsarbetet är alternativ 2. 

Anledningen är att främst att detta ses som ett mer kostnadseffektivt alternativ av Hägglunds 

jämfört med alternativ 3 och 4 samtidigt som det har ett högre moment jämfört med alternativ 1. 

Även det faktum att alternativ 2 innefattar en komplett produkt är en bidragande orsak till att det 

väljs framför alternativ 1. 

3.5.2 Växel 

I detta avsnitt utvärderas olika alternativ för den växelenhet som ska sörja för det 

utväxlingsbehov som föreligger enligt avsnitt 3.2.6. 

Alternativ 1 

Detta var det alternativ som användes vid konceptgenereringen i avsnitt 3.3. Planetväxelenheten 

från tillverkaren Oerlikon med modellnamn W5 kan ses i Figur 57 och har följande 

specifikationer[8]: 

 Maximalt ingående kontinuerligt moment 5650 Nm 

 Maximalt ingående momentant moment 14125 Nm 

 Utväxling 15-49 

 Vikt 80,7 kg 

 

Figur 57. Växelalternativ från Oerlikon 

Alternativ 2 

Alternativ 2 består av ett växelsystem konstruerat för Hägglunds militära terrängfordon SEP med 

elhybridteknik. SEP:en hade dock ett annat utväxlingsbehov jämfört med HFT:n även om det är 

närliggande. Vidare var höljet till detta växelsystem konstruerat på ett sätt som är olämpligt för 

HFT:n. Dessa faktorer ses dock inte som något problem då höljet kan omkonstrueras för att 

passa in i drivhjulsmodulen och utväxlingen kan anpassas till HFT:ns behov. De kritiska måtten 

för detta system är längden samt diametern för själva växlingssystemet vilka är tillräckligt små 

för att få plats innanför drivhjulet. Den yttre diametern för den flänskonstruktion som med ett 

skruvförband är tänkt att fixera utgående axel med drivhjulet uppgår i originalutförandet till 400 
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mm vilket även kan ses i  Figur 58. Det är aningen för stort för att få plats innanför drivhjulet 

som har en delningsdiameter på 450 mm.  

 

 Figur 58. Yttre radie för flänskonstruktion hos Hägglunds planetväxelenhet. 

För att planetväxelenheten ska få plats innanför drivhjulet i konceptdetaljeringen kapas en del av 

ytterhöljet av så att den yttersta diametern ligger på 344 mm enligt Figur 59. Någon detaljerad 

förminskning av enhetens ytterhölje utförs inte inom ramen för detta arbete. 

 

Figur 59. Omkrets av förenklad planetväxelenhet. 

I Figur 60 syns det ursprungliga systemets längd medan Figur 61 visar vad som kan anses vara 

en kritisk längd vilken uppgår till cirka 330 mm. 
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Figur 60. Total längd för den ursprungliga konstruktionen. 

 

Figur 61. Kritisk längd för Hägglunds planetväxelenhet. 

För att erhålla en viss marginal har längden 442 mm använts för den modell av 

planetväxelenheten som använts i konceptdetaljeringen. Den förenklade och förminskade 

modellen kan ses ifrån sidan i Figur 62. 
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Figur 62. Längd av förenklad planetväxelenhet. 

3.5.3 Broms 

Vad gäller bromssystem så stod valet mellan skivbroms och våt broms. Till en början var tanken 

att våta bromsar skulle användas eftersom de kräver lite underhåll och är skyddade från smuts 

och partiklar. Efter diskussioner med Hägglunds har det dock beslutats att ett skivbromssystem i 

stället preliminärt ska användas. Motivet till detta är den ökade komplexiteten som oljetillförseln 

för ett vått bromssystem skulle medföra. Eftersom platsbristen i drivmodulen är påtaglig anses 

det rimligare med det enklare och smärtare skivbromssystemet. Risken att öppna skivbromsar 

skulle kunna leda till bränder i torr skogsmark har här valts att bortse från. 

Skivbromssystemet som har använts vid konceptdetaljeringen är hämtat från Hägglunds 

bandvagn BvS10 och tros kunna användas även av HFT:n utan några större förändringar. BvS10 

väger förvisso betydligt mindre än HFT:n i fullastat tillstånd men dess toppfart är däremot nästan 

dubbelt så stor. I Figur 63 och Figur 64 ses en modell av den valda skivbromsen med kritiska 

mått. 

 

Figur 63. Skivbromsens bredd. 
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Figur 64. Skivbromsens diameter. 

3.6 Vidareutveckling av valt koncept 

I detta avsnitt kommer det valda konceptet – Koncept 1 från avsnitt 3.3.2 att detaljeras. Här 

kommer de mest grundläggande delar att konstrueras för att ge en bättre uppfattning om hur 

slutdesignen kan tänkas se ut. Den växelenhet som används i konceptdetaljeringen är en modell 

som Hägglunds tidigare konstruerat för ett annat hybridfordon. Denna växellåda skulle kunna 

användas även för HFT:n med enbart lite mindre modifikationer för att möta HFT:ns 

utväxlingsbehov. I denna visualisering har växelenhetens hölje delvis skalats av för att den ska få 

en mindre diameter men längden är densamma och själva växelelementen har inte modifierats. 

3.6.1 Gaffelkonstruktion 

Grov modellering 

För att bära upp hela drivenheten har konceptdetaljeringsarbetet i samspråk med Hägglunds valts 

att fokusera på en gaffelliknande konstruktion som är tänkt att fungera som en bärande länk 

mellan drivpaketet och skidbalk. En grov första CAD-modell av denna kan ses i Figur 65 och 

Figur 66. 
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Figur 65. Gaffelkonstruktion för upphängning av drivpaket. 

 

Figur 66. Gaffelkonstruktion för upphängning av drivpaket. 

Denna konstruktion är här modellerad som en del men skulle vid ett eventuellt förverkligande 

bestå av flera delar. En av delarna är den stora cylindern (synlig i bild) som är tänkt att rymma 

större delen av motorn, öppningen i övre delen av cylindern som kan ses i Figur 65 är till för 

referensmotorns kontaktingång. Själva ramen ska fästas mot skidbalken och vara dimensionerad 

för dels den stora tyngden från motor, växelenhet och bromsenhet kombinerat samt för de stora 

dynamiska påfrestningar som uppkommer vid körning.  

Detaljering av konstruktionen 

För att göra denna konstruktion mer realiserbar delas gaffelkonstruktionen upp i flera delar. Till 

en början konstrueras gaffelbalken som är konstruktionens bas enskilt. En bild på gaffelbalken 

med mått kan ses i Figur 67. 
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Figur 67. Gaffelbalken som utgör konstruktionens bas. 

  

Tunnan som ska inrymma motorn och fungera som både en hållare samt en kåpa för motorn 

konstrueras grovt enligt Figur 68. 

 

Figur 68. Hållare samt kåpa för motor. 

De två flänsar som sitter runt hållaren är tänkta att fungera som en geometrisk låsning i axialled 

för en klämma. Klämman som kan ses i Figur 69 är konstruerad för att fixera hållaren mot 

gaffelbalken. 

 

Figur 69. Klämma som är tänkt att sammanbinda hållaren och gaffelbalken. 
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Den sista komponenten i denna konstruktion är en länk (se Figur 70) som ska sammanfoga 

gaffelbalken och skidbalken.  

 

Figur 70. Länk mellan gaffelbalk och skidbalk. 

FEM-analys av gaffelbalk 

Gaffelbalkens massa i sin ursprungliga form uppgick till hela 59 kg förutsatt att den tillverkas av 

stål. För att kunna reducera massan samtidigt som balken bibehåller förmågan att klara av den 

last som uppkommer från drivpaketet utfördes en FEM-analys i Ansys. För att simulera lasten 

skapades en modell av drivpaketet i Solid Edge med en massa på 300 kg för att erhålla en viss 

marginal. Lastmodellen kan ses i Figur 71. 

 

Figur 71. Lastmodell för användning vid FEM-modellering. 

I Ansys definieras en standard mesh enligt Figur 72. 
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Figur 72. Mesh av modell i Ansys. 

I de åtta hålen i mitten av gaffelbalken, där det är tänkt att bultar ska sitta genom länken till 

skidbalken, är ett så kallad ”fixed support” definierat. Det innebär att de där är låsta i alla 

frihetsgrader. Den enda lasten som läggs på är gravitationen, vilket innebär att balken endast 

dimensioneras för statisk belastning i vertikalled. De effektiva von Mises-spänningarna ser efter 

en 5 % -konvergens ut enligt Figur 73 där man ser att maximal spänning föreligger i det nedersta 

bulthålet närmast motorsidan. Spänningarna överlag är väldigt låga vilket tyder på att mycket 

material kan skalas bort för att få ned vikten. 

 

 

Figur 73. Ekvivalent spänning enligt von Mises. 

En första justering av gaffelbalken görs enligt Figur 74 och detta resulterar i en massreducering 

från 59 till 27 kg. 
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Figur 74. Gaffelbalk med reducerad massa. 

Den nya gaffelbalken analyseras på samma sätt som den första i Ansys med en 5 %-konvergens 

och de effektiva von Mises-spänningarna som erhålls kan ses i Figur 75. 

 

Figur 75. Effektivspänningar enligt von Mises för den massreducerade gaffelbalken. 

Tydligt är att spänningarna här har ökat markant jämfört med den första analysen. De ligger 

fortfarande på en låg nivå jämfört med sträckgränsen för konstruktionsstål som brukar ligga 

mellan 200-1000 MPa. Intressant är även att den maximala spänningen här har flyttats upp till 

det övre hålet närmast motorsidan. Även deformationerna studeras och resultatet för detta kan 

ses i Figur 76. 
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Figur 76. Deformationer som uppstår i gaffelbalken på grund av lasten. 

Deformationerna uppstår framför allt i den vänstra sidan där bromsaxeln är tänkt att inlagras. Där 

uppgår de som mest till cirka 0,5 mm. 

Ytterligare ett steg av massreducering utförs vilket resulterar i en ny massa på 22 kg och 

resultatet kan ses i Figur 77. 

 

Figur 77. Gaffelbalk med ytterligare reducerad massa. 

Den nya gaffelbalken analyseras även den i Ansys enligt tidigare modell. De effektiva von 

Mises-spänningarna kan ses i Figur 78. Noterbart är att de maximala spänningarna här faktiskt 

minskat jämfört med de tidigare resultaten från Figur 75. 
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Figur 78. Effektiva von Mises-spänningar för gaffelbalk med massan 22 kg. 

3.6.2 Drivhjul 

Den förenklade drivhjulsdesign som har tagits fram för detta koncept kan ses i Figur 79. 

Kuggarna här är bara approximerade enligt given delningsdiameter. Antalet kuggar samt deras 

bredd och höjd är inte specificerat och inget arbete har lagts ned på att dimensionera detta. 

 

Figur 79. Förenklad design av drivhjul. 

Drivhjulets delningsdiameter är satt till 450 mm och det är utformat som en cylinder med en 

vägg på ena sidan. Tanken är att planetväxelenheten och en del av motorn ska rymmas inuti 

denna. På andra sidan är det tänkt att en bromsaxel med skivbroms eller våt broms ska fästas mot 

väggen och sedan in i gaffelbalken. Motor men kanske framför allt planetväxelenheten kräver en 

relativt stor inre diameter på drivhjulet för att få plats. Enligt Figur 58 är den yttre diametern för 

planetväxelns flänskonstruktion 400 mm – ett mått som fördelaktigen skulle kunna behållas. 
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Utmaningen blir att konstruera drivhjulet på ett sådant sätt som tillåter detta, den konstruktionen 

kommer dock inte utföras inom ramen för det här examensarbetet. 

3.6.2 Visualisering av detaljerat koncept 

Med gaffellösningen från avsnitt 3.4.1 fås en konfiguration av delsystemen enligt Figur 80, Figur 

81 och Figur 82. I Figur 83 syns konfigurationen ovanifrån utan band. 

 

Figur 80. Vidare utarbetat konstruktionskoncept. 

 

Figur 81. Vidare utarbetat konstruktionskoncept. 
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Figur 82. Konstruktionskoncept sett ovanifrån, notera utstickande detaljer. 

 

Figur 83. Konstruktionskoncept med gaffelbalk sett ovanifrån utan band. 
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4  DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel diskuteras och sammanfattas de resultat som presenterats i föregående kapitel.  

4.1 Diskussion 

För att kunna välja lämpliga delsystem till den grova modelleringen i 

konceptgenereringsavsnittet användes resultaten från lastfallstudien. Konceptgenereringen skulle 

annars kunna ha utförts separat men genom att använda resultaten från lastfallstudien kunde 

delsystemes prestanda verifieras så att dimensionerna på delsystemen blir trovärdigare vilket 

ökar tillförlitligheten i konceptgenereringsprocessen. Å andra sidan är resultaten från 

lastfallstudien baserade på en rad förenklingar och antaganden vilket gör att de verkliga effekt- 

och momentbehoven i vissa fall kan komma att avvika en del från dessa resultat. Ett exempel på 

detta är rullmotståndet som antagits vara 5 % för alla olika situationer. Det värdet är hämtat från 

BvS10:an och eftersom HFT:ns band kommer att vara bredare är osäkerheten för det värdet 

relativt stor. Vidare tros rullmotståndet förmodligen variera en hel del vad det gäller 

framdrivning på olika underlag så som fin grusväg, packad snö eller våt skogsmark.  

Ett annat kraftbidrag som kan tänkas påverka det dimensionerande momentbehovet är 

framförning av fordon i sidolut, något som inte studerats i detta arbete. Vidare kommer en 

eventuell prototyp av det studerade skotarkonceptet att kunna reglera de drivande momenten 

mellan de fyra olika bandställen för optimerad framkomlighet vilket är något som heller inte 

beaktats i lastfallstudien. 

Kravspecifikationen som ligger till grund för beräkningarna i lastfallstudien är även den baserad 

på tolkningar som även de kan diskuteras. Till exempel att en toppfart i terräng på 15 km/h 

tolkas betyda en möjlighet att framdriva det fullastade fordonet i 15 km/h i 5  lutning 

kontinuerligt. 

Vid utvärderingen av de olika koncepten har en del antaganden gjorts som till exempel att alla 

koncept uppfyller prestandakraven samt kravet gällande temperaturtåligheten lika bra och även 

om det inte är troligt kanske det vid en detaljkonstruktion skulle visa sig att ett visst koncept var 

mycket känsligare för temperaturskillnader. Det är alltså en mycket svår alternativt omöjlig 

uppgift att förutsäga alla problem ett visst konceptval skulle kunna tänkas leda till åtminstone då 

det handlar om ett komplext system som i det här fallet.  
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4.2 Slutsatser 

4.2.1 Analys av dimensionerande lastfall 

Lastfallstudien i avsnitt 3.2 visar att 150 kW på marken räcker för att uppfylla Hägglunds 

prestandakrav så som de tolkats. Samtidigt visar det sig i avsnitt 3.2.2 som behandlar olika 

verkningsgrader på vägen från dieselmotor till band att 150 kW från dieselmotor troligtvis 

resulterar i en effekt på cirka 100-110 kW som kan användas för framdrivning. Denna 

effektförlust skulle leda till att flera av prestandakraven inte kan uppfyllas enligt den 

beräkningsmodell som använts. 

4.2.2 Konceptarbete – generering, utvärdering 

Fyra koncept arbetades fram för utvärdering. För denna uppgift användes resultaten från 

lastfallsstudien för att kunna verifiera delsystemens prestanda och på så vis få fram trovärdiga 

referensmodeller för dessa. Utvärderingen skedde dels genom att lista och begrunda för- och 

nackdelar för de olika koncepten samt genom att använda sig av en Pugh-matris för att studera 

hur väl de olika koncepten uppfyller kraven från kravspecifikationen. Resultatet av Pugh-

matrisen är att Koncept 1 är det fördelaktigaste alternativet följt av Koncept 4. Koncept 1 är 

också det koncept som valts ut för det fortsatta detaljeringsarbetet. 

4.2.3 Konceptdetaljering 

Efter att först ha konstruerat en grov principlösning för en axelkonstruktion med 

hållare/integrerat hus för elmotor har denna konstruktion delats upp i flera delar. Detta för att 

illustrera ett mer realiserbart koncept med delar som är möjliga att tillverka på ett enkelt sätt 

samt verklighetsförankrade förbindelser mellan de olika delarna. Den mest vitala delen i 

konstruktionen har ansetts vara självaste gaffelbalken som ska hålla upp drivmodulen och fästas i 

skidbalken. Denna gaffelbalk har analyserats i en FE-modell i Ansys Workbench för att kunna 

reducera massan. FEM-analysen resulterade i en massreducering från 59 kg till 22 kg. Dock så 

togs enbart statisk belastning från drivmodulens tyngd i beaktning i denna modell. Även 

utmattningsanalyser bör utföras baserat på de lastcykler som föreligger vid normalt skogsarbete 

för att kunna göra en riktig dimensionering. 
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5  FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer för mera detaljerade lösningar och/eller framtida arbete. 

5.1 Framtida arbete 

Rullmotstånd 

Genom att utföra fysiska tester av de aktuella bandställens rullmotstånd på olika underlag kan 

noggrannheten i beräkningarna gällande momentbehov ökas. För att inte i onödan 

överdimensionera eller ännu värre underdimensionera växelsteget efter elmotor är det viktigt att 

använda ett bra värde på rullmotståndet. Intressant vore även att få fram en modell för ett 

bandställs rullmotstånd beroende av bandtyp, bandbredd och bärhjulens utformning. Detta skulle 

då ge en möjlighet till att approximera ett vettigt värde på rullmotståndet för ett bandställ utan 

fysiska tester vilket kan vara svårt då det kanske inte finns någon fysisk modell som här har varit 

fallet. 

Detaljerad konstruktion av bärande delar  

Att dimensionera lastbärande detaljer i drivmodulen är ett krävande men självfallet mycket 

viktigt arbete som måste göras för att ta fram en prototyp. Delarna måste dimensioneras inte 

enbart mot statiska belastningar utan även mot termiska och kemiska belastningar, mot 

påkörningar samt mot utmattning. Att dimensionera de bärande delarna mot utmattning kräver en 

god kännedom om vilka dynamiska laster som påverkar delarna och hur ofta dessa laster 

förekommer.  

Detaljkonstruktion av planetväxel 

Arbetet med att detaljkonstruera planetväxeln är av yttersta vikt för att erhålla en god formfaktor 

vilket är ett måste med tanke på det begränsade utrymmet. Men detta är även ett viktigt arbete 

vad gäller de uppsatta livslängdskrav som finns på systemet. 

Verifiering av bromsförmåga  

Ifall skivbromssystemet som använts som referensmodell i detta projekt ska användas till en 

fysisk prototyp måste dess bromsande förmåga i relation till de lagkrav som föreligger verifieras. 

Även en analys av de transienta termiska förloppen i aktuella skivor måste genomföras för att se 

till att skivornas dimensioner är tillräckliga för att inte överhettas och deformeras enligt 

materialets värmetålighet. Dessutom är det ytterst viktigt att säkerställa att varma bromsskivor 

inte kan antända torr skogsmark. 
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BILAGA A - MATLABKOD 

% HFT Lastfall 

% Jesper Engström 2012 

  

clear all 

close all 

clc 

  

m = 26000;              % Fullastat fordons massa 

g = 9.81;               % Tyngdacceleration 

alfa = 5;               % Vinkel 

mj = 200;               % Massa motsvarande roterande tröghet i 

drivlina 

fr = 0.05;              % Rullmotstånd 

A = 4;                  % Frontarea 

cd = 1;                 % Luftmotståndskoefficient 

rho = 1.225;            % Luftens densitet 

r_drivhjul = 0.45/2;    % Drivhjulets radie 

Mmax = 4*400;           % Maximalt moment motor 

Mkont = 4*210;          % Kontinuerligt moment motor 

eta_trans = .95;        % Verkningsgrad växelenhet 

eta_motor = .9; 

  

% rgb = 

['r','g','b','k','c','m','r','g','b','k','c','r','g','b','k']; 

  

  

%  

% plot(alpha,P,rgb(ik),'LineWidth',2) 

% hold on 

% end 

% grid on 

% title('Körning i konstant hastighet v = (5:5:40) km/h') 

% xlabel('Lutning i grader') 

% ylabel('Effekt (kW)') 

%  

% % v = (0:5:40)/3.6; 

% % for ik=1:length(v) 

% % alpha = 0:5; 

% % Facc1=0; 

% % Froll1=fr*m*g;   

% % Fair1=0.5*cd*A*rho*v^2; 

% % Finc1=m*g*sind(alpha); 

% % Fbear1=m*g*mu*rb/r_drivhjul; 

% % Fx_acc = Facc1+Froll1+Fair1+Finc1; 

% % P = Fx_acc*v/1e3; 

% % figure 

% % plot(alpha,P,'r','LineWidth',4) 

% % title('Körning i konstant hastighet v = 40 km/h') 

% % xlabel('Lutning i grader') 

% % ylabel('Effekt (kW)') 
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%  

  

  

  

  

Vkt=.5:.05:1; 

mgV = m*g*Vkt; 

Mgr=mgV*r_drivhjul; 

% ngr=Mgr./Mmax; 

% figure 

% plot(Vkt,ngr,'r*','LineWidth',3) 

% hold on 

% plot(Vkt,ngr,'r','LineWidth',3) 

% grid on 

% title('Utväxling som behövs för att lyfta en viss del av 

skotarens massa vertikalt') 

% xlabel('Del av den fullastade skotarens massa') 

% ylabel('Nödvändig utväxling') 

% figure; plot(Pkw(:,1),Pkw(:,2),'r','LineWidth',3);grid on;  

% title('Effektbehov vid acceleration 0-3 km/h på 5 s i 40\circ 

lutning') 

% xlabel('t [s]');ylabel('P [kW]') 

% figure;plot(M(:,1),M(:,2),'r','LineWidth',3);grid on;  

% title('Momentbehov vid acceleration 0-3 km/h på 5 s i 40\circ 

lutning') 

% xlabel('t [s]');ylabel('M [kNm]') 

  

% figure; plot(PkwH(:,1),PkwH(:,2),'r','LineWidth',3);grid on;  

% title('Värmeeffekt från motor vid acceleration 0-3 km/h på 10 

s i 5\circ lutning') 

% xlabel('t [s]');ylabel('P [kW]') 

  

% v=linspace(0,50/3.6,100); 

% P=(m*g*fr+.5*rho*A*cd.*v.^2).*v/1e3; 

% Pgive=150; 

% figure 

% plot(v*3.6,Pgive,'r.') 

% hold on 

% plot(v*3.6,P,'LineWidth',3) 

% grid on 

% legend('Effekt att tillgå','Erfoderlig effekt') 

% title('Effektbehov vid 0\circ lutning') 

%  

% aaa=linspace(0,150); 

% bbb=linspace(150,0); 

% alfav = linspace(0,40,100); 

% [v,alfav]=meshgrid(v,alfav); 

% [aaa,bbb]=meshgrid(aaa,bbb); 

% apb=aaa+bbb; 

% Pa = (m*g*fr+.5*rho*A*cd.*v.^2+m*g.*sind(alfav)).*v/1e3; 

%  

% figure 

% mesh(v*3.6,alfav,Pa) 
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% xlabel('Hastighet [km/h]'); 

% ylabel('Lutning [\circ]') 

% zlabel('Effekt [kW]') 

% hold on 

% mesh(v,alfav,[ones(100,100)].*150) 

%  

% figure 

% surf(v*3.6,alfav,Pa) 

% hold on 

% mesh(v,alfav,[ones(100,100)].*150,'r') 

% mesh(alfav,v,[ones(100,100)].*150) 

% set(gca, 'xlim', [0 50],'ylim',[0 50], 'zlim', [0 200]); 

% xlabel('Hastighet [km/h]'); 

% ylabel('Lutning [\circ]') 

% zlabel('Effekt [kW]') 

% v=0:.01:5/3.6; 

% figure 

% P2=(m*g*fr+.5*rho*A*cd.*v.^2+m*g*sind(40)).*v/1e3; 

% plot(v*3.6,Pgive,'r.') 

% hold on 

% plot(v*3.6,P2,'LineWidth',3) 

% grid on 

% legend('Effekt att tillgå','Erfoderlig effekt') 

% title('Effektbehov vid 40\circ lutning') 
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BILAGA B - PROJEKTPLAN 

 
 

 


