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Sammanfattning 

Bombardier Transportation, som utvecklar tåg- och järnvägsutrustning har ett projekt där en 
antennenhet ska omkonstrueras för att möta nya krav på marknaden. Som en del i förstudien till 
Bombardiers projekt utfördes detta examensarbete, där ett designförslag på omkonstruktionen 
utvecklades. 
 
Antennenheten är en del av de säkerhetssystem som används vid järnvägsdrift, vilka med hjälp 
av baliser längs järnvägen skickar information till lokföraren om tågets hastighet, lokalisering, 
banans profil etc. För att hantera informationen använder man sig idag av en logikenhet som 
innehåller förstärkarenhet, sändarenhet och mottagarenhet, vilka placeras i tågen. 
 
I antennenheten finns ett antal elektriska komponenter. Där finns ett kretskort med pick-up-
loopar och en antenn med ett kretskort som skickar information till sändar- och mottagarenheten.  
 
I detta examensarbete behandlas den mekaniska omkonstruktionen av antennenheten och 
tänkbara materialval. Bland de krav som ställs är att den nya antennenheten ska kunna ersätta 
den gamla utan omkonstruktion av dennas fästen. De yttre måtten ska inte ökas.  
 
Resultatet av detta examensarbete är att volymen i antennenhetens kavitet för elektronik har ökat 
med ca 540 %, och medger utrymme för en ca 500 % större kretskortarea. Antennenheten bör 
tillverkas i sandgjutet aluminium EN AC- 42200 medan radomen bör göras i fiberarmerad 
polyester. 
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Abstract 
The	Bombardier	Transportation	Company	develops	train	and	railroad	equipment.	They	
have	a	project	that	concerns	redesign	of	an	antenna	unit,	for	the	purpose	of	meeting	new	
market	demands.	This	thesis	presents	the	development	of	a	new	design,	as	a	part	of	a	pre‐
study	for	their	project.	
	
The	antenna	is	part	of	the	safety	system	used	in	railway	operations.	With	the	help	of	balises	
along	the	railroad	information	is	sent	to	the	driver	regarding	speed,	location,	line	profile,	
etc.	The	information	collected	by	the	antenna	is	processed	in	a	logic	unit	which	is	placed	in	
the	train.		
	
The	antenna	unit	contains	electronics.	It	consists	of	two	parts,	a	printed	circuit	board	with	
pick‐	up	loops	and	an	antenna	board	that	transmits	and	receives	information	from	the	logic	
unit.	
	
This	thesis	comprises	the	mechanical	design	and	material	choice	in	the	unit	is	discussed.	It	
was	required	that	parts	of	the	logistic	unit	should	be	integrated	into	the	antenna.	The	new	
antenna	should	replace	the	old	one	without	changing	the	antenna	mountings.	Also,	the	
antenna	exterior	measurements	shall	not	be	increased.	
	
The	result	of	this	thesis	is	that	the	volume	for	electronics	in	the	antenna	unit	cavity	has	
increased	by	about	540	%,	which	allows	an	approximately	500	%	larger	area	of	the	printed	
circuit	board.	The	antenna	unit	should	be	made	of	sand‐cast	aluminum	EN	AC‐42200	
whereas	the	radome	should	be	made	of	fiber	reinforced	polyester.	 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

För att tåg ska kunna mottaga information om exempelvis hastighet och banans 

beskaffenhet används antennenheter på tågen och baliser monterade i spåret. Elförsörjning 

och hantering av information sker via en enhet kallad BTM (Balise transmission module). 

Olika företag har tagit fram olika lösningar av hur tågantennernas system är uppbyggda. 

Bombardier har i sitt sortiment olika tågantenner. Den aktuella antennen består idag av ett 

aluminiumhölje som innehåller en antenn med sändare och mottagare samt ett kretskort 

med pick-up-loopar. Från ett antennelement går en koaxialkabel till en logikenhet 

benämnd BTM-modul (Balise Transmission Module) som sitter i fordonet. Logikenheten 

innehåller bland annat nätaggregat, sändare och mottagare för radiovågor. Tågtillverkare 

ser idag ett utökat utrymmesbehov för många fordonsdetaljer och vill därför kunna 

utnyttja utrymme som logikenheten i nuvarande utformning använder. Bombardier önskar 

därför omlokalisera vissa av logikenhetens komponenter till antennenheten för att så 

minska utrymmesbehovet för logikenheten. Genom att omlokalisera komponenter kan man 

även undvika kablar som är specifikt skapade för produkten och istället använda sig av 

standardkablar. 

 

1.2. Målformulering 
Antennenheten ska konstrueras i CAD som en modell där hela eller delar av logikenheten 

kan integreras med antennenheten. Modellen ska vara skapad i programmet Autodesk 

Inventor. Den nya antennenheten ska ha samma yttre mått som den gamla enheten. 

Konstruktionsförslag rörande packningar, sladdfäste och montage ska presenteras.  

Materialval ska undersökas och redovisas. Antennfunktionen får inte märkbart försämras 

och den nya antennenheten ska antas kunna uppfylla samma krav gällande hållfasthet som 

den nuvarande antennenheten. 

 

1.3. Avgränsningar 
CAD-modellen behöver inte göras klar för produktion. Alla delar i logikenheten behöver 

inte integreras med antennenheten. Antennens funktion behandlas inte. Antennhuset ska 

tillverkas genom gjutning. 
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2. Nulägesbeskrivning 
Tågindustrin är liksom många andra branscher stadd i förändring. Företags produkter 

måste anpassas till olika länders regelverk och klimatförhållanden. 

 

Tågtrafiken är ett av de transportområden som är mest rigoröst gällande standarder och 

regelverk. Säkerhetssystemen och de protokoll som används idag är ofta nationsbundna, 

vilket gör att tåg ibland inte kan åka över nationsgränserna. Bara i Europa existerar i 

nuläget fler än 20 olika signalsystem.  

 

Sverige använder sig av systemet ATC-2 (Automatic Train Control) vilket även 

implementerats i andra länder, exempelvis i Norge och Portugal. EU har nu gett ut direktiv 

om att i unionen införa det standardiserade signalsystemet European Train Control System 

(ETCS), vilket är en dellösning i European Rail Traffic Management System (ERTMS) vilket 

ska öka kapaciteten i EU. I nuläget införs systemet på vissa sträckor.  

 

2.1. Företaget och marknaden  
Bombardier Transportation är ett kanadensiskt företag som har 64 

produktionsanläggningar i 26 länder med 36 000 anställda, vilket gör det till ett av de 

största företagen inom järnvägsindustrin. Man erbjuder kompletta tågsystem, underhåll, 

signalsystem och systemintegration. Antalet Bombardier-tillverkade spårfordon i världen 

är över 100 000 stycken lok och vagnar 

 

Bombardier använder ett samlingsnamn för sitt tågsäkerhetssystem kallat INTERFLO 

/CITYFLO vilket har flertalet olika nivåer. Inom INTERFLO-systemen använder sig 

Bombardier av olika tågsäkerhetslösningar under namnet EBI Cab vilket innehåller 

flertalet produkter, exempelvis baliser och antenner.  

 

ATC-2 är det säkerhetssystem som framförallt används på Sveriges och Norges järnvägar 

med undantag för vissa sträckor som bara behöver det äldre systemet ATC-1. Numera 

planeras nybyggda och uppgraderade banor för att utrustas med ERTMS/ETCS vilket är en 

standard framtagen av EU för att harmonisera ländernas tågsystem. 

 ([1] Trafikverket, 2007, pp. 5-10) 

 

En rapport med jämförelse mellan ATC-2 systemet och ERTM/ETCS-systemet från 

tågförarens perspektiv har tidigare utförts som examensarbete.  

EU har i implementeringsplanen för ERTMS/ETCS prioriterat utbyggnad av ERTMS/ETCS 

på vissa sträckor, i EU:s dokument kallat korridorer. Sverige ingår i korridor B med 

sträckan Stockholm-Neapel vilket för Sveriges del beräknas vara klart till år 2020. ([2] 

Unife , 2012, pp. 1-2) 
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Eftersom det finns så många olika säkerhetssystem kommer ATP i denna rapport användas 

som ett samlingsbegrepp för säkerhetssystemen. Sammanfattningsvis kan ATP-systemets 

uppgift sägas vara att övervaka förarens åtgärder och minska risken för fel som beror på 

den mänskliga faktorn.  

 

I ATC-2 systemet ligger så kallade baliser utplacerade utefter järnvägsspåren, ofta på 

strategiska ställen som intill växlar och signaler. En balis är i princip en låda i plast som 

innehåller en radioantenn och ett kretskort. Denna radioantenn aktiveras när 

antennenheten som sitter monterad under tåget passerar ovanför. Tågantennen sänder en 

aktiveringssignal med frekvensen 27 MHz som bildar ett elektromagnetiskt fält kring sig. 

Detta fält inducerar spänning till balisen via luftgapet mellan antenn och balisen, och 

därmed aktiveras balisen då den passeras. Balisen sänder tillbaka information via 

radiovågor med en frekvens på 3.9–4.5 MHz. 

 

Informationen som antennenheten tar emot sänds vidare till mottagarenheten hos BTM:en 

vilken sedan vidareförmedlar informationen. 

 

Genom att ha flera antennenheter på tåget kan tågets dator klocka tiden från det att en 

antennenhet passerar balisen till att en annan passerar den, och därmed räkna ut 

hastigheten som tåget färdas med. Systemet kontrollerar att gällande 

hastighetsbegränsning ej överskrids samt att tåget ej passerar stoppsignaler. Det skickar 

även information till tåget om banans lutning, plattformars placeringar samt om signaler 

längre fram längs banan. Denna information skickas till tågets dator som bearbetar den och 

skickar den vidare till instrumentbrädan i loket. 

 

Skulle tåget framföras med otillåtet hög hastighet över en balis griper systemet in och 

bromsar tåget automatiskt. I Sverige sker detta på två olika sätt, antingen genom nödbroms 

eller driftbroms. Driftbroms sker som en vanlig inbromsning, medan nödbroms gör att 

systemet stoppar tåget på kortast möjliga sträcka. Systemet beräknar hela tiden den 

teoretiska bromssträckan med hänsyn till tågets hastighet. ([3] Olsson & fl, 2001-06-15) 

 

2.2. Säkerhetsföreskrifter och dokument 
För tågverksamhet och konstruktion finns ett rigoröst regelverk att förhålla sig till. 

Regelverken uppsatta av enskilda länders och EU:s transportverk pekar på enskilda ISO-

standarder att följa. I Sverige ansvarar Trafikverket för kontroll och uppfyllande av ställda 

säkerhetskrav på tågtrafiken. Inom EU har det sedan 1990-talet pågått arbete med att sätta 

upp ett enhetligt järnvägssystem genom bland annat regelverk och förordningar. 

För att uppnå detta har EU beslutat om olika järnvägspaket. Tre stycken är hittills 

beslutade och paket 3.5 är för tillfället under bearbetning. Det är sedan upp till varje nation 

att införa paketen i sina rättssystem inom en viss tidsperiod. ([4] Transportstyrelsen, 

2011-01-26)   
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Ett steg för att möjliggöra drift av andra länders tåg på svenska järnvägar är att Sverige nu 

infört att Tekniska specifikationer för driftskompabilitet (TSD) ska gälla för tågtillverkare 

såvida inte undantag medges. På engelska går detta under beteckningen Technical 

Specifications for Interoperability (TSI) och är ett EU-beslut som i sin första version antogs 

år 2002. I tekniska specifikationer för driftskompabilitet skiljer man på höghastighetstrafik 

och konventionell tågtrafik. Gränsen mellan dem går vid 190 km/h. ([5] EUROPEAN 

COMMISSION, 2003, pp. 5-20) 

 

Regler och förordningar gällande för Sveriges tåg och järnvägar går att finna i 

Transportstyrelsens regelbok, men de blir dock snabbt inaktuella då regler uppdateras.  

([6] Transportstyrelsen, 2012) 

 

Både EU och trafikverket har gett ut handböcker gällande regler kring tågdrift. I 

handböckerna finns samlad dokumentation av regelverken som styr företag och 

förutsättningar för dem som befattar sig med tågtrafik.  

([7] Järnvägsstyrelsen, 2008) 

([8] Transportstyrelsen, 2014) 

 

I EU:s handbok för applicerande av Höghastighets TSD:er beskrivs att 

höghastighetstågsystemet har blivit indelat i flertalet olika delsystem. Ett av dessa 

delsystem kallas Control-Command and Signaling Subsystem och refererar till de delar som 

är del av kontroll-, och signalsystemen. I kontroll- och signalsystemen ingår 

antennenheten, vilket medför att dess krav, utveckling och dokumentation är reglerade 

genom vissa av de standarder som ingår i Höghastighets-TSD:n.  

 

2.2.1. EN50126 

Railway applications- The Specification and Demonstration of Reliability Availability, 

Maintainability and Safety (RAMS). Syftet med standarden är att organisationer och deras 

arbete samt produkter ska uppnå RAMS. För detta anger man bland annat hur dokument 

ska redovisas och vilka krav som ställs på organisationerna.  

I järnvägsstyrelsens föreskrifter om godkännande av delsystem anges att driftsäkerhets- 

och säkerhetsplansdokumenten ska följa alla faser enligt  

SS-EN 50126:1999 ([9] CENELEC, 1999, pp. 8-10) 

 

2.2.2. EN 50129  

Railway applications communication, signaling and processing systems-Safety related 

electronic systems for signaling. Standarden omfattar signal-, och kommunikationsdelen av 

tågsystemen, och behandlar specifikationer, design, konstruktion, installation, acceptans, 

drift, underhåll, modifikationer mm.  
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Processer som behandlar säkerhetsbevisning, det vill säga dokument som innehåller 

beskrivning av systemet och tillverkarens kvalitetsstyrning. ([10] British Standards 

Institution BSI, 2003, p. 9) 

 

2.2.3. EN 50155 

Railway applications-Electronic equipment used on rolling stock är den standard som har 

störst påverkan specifikt på konstruktionsarbetet. Standarden behandlar främst 

förhållanden för drift, design, konstruktion av de elektroniska delarna och dess tillhörande 

komponenter. 

 

De delar av standarden som bedöms kunna ha störst påverkan på utformningen av 

produkten finns nedan.  

 

Användningstiden för den elektroniska utrustningen anses vara 20 år. Därmed bör även 

det skyddande antennhuset förväntas kunna brukas i 20 års tjänst. Om produkten anses 

vara en Line Replaceable Unit (LPU) ska den designas för enkel utbytbarhet. 

 

Gällande kvalitetskontroll ska all design ske enligt EN ISO 9001 och designprocesserna ska 

vara synliga och granskningsbara. 

 

LRU-enheter ska inkludera identifikationsnamn, tillverkarnamn eller bolagsmärke, samt 

serienummer. ([11] British Standards Institution BSI, 2007, pp. 7-30) 

 

2.2.4. EN ISO 9001:2000 

Quality management systems- vilket är kvalitetssäkringssystem. Dokumentet används för 

att ställa krav på företag där ledningsarbetet strävar efter att möjliggöra leverans av 

produkter som uppfyller kundkrav och tillämpliga författningskrav. Kraven ska öka 

kundtillfredsställelsen genom ständigt förbättrande. Dokumentet specificerar bland annat 

hur produktframtagning ska ske på en övergripande nivå.  

 

2.2.5. Installationsmanual 

Järnvägsstyrelsen, som numera ingår i transportstyrelsen, släppte 2008 en vägledning över 

installation av komponenter som ingår i ATC-systemet. I den fastställs att sökande ska ta 

fram en installationsmanual över ATC-systemen ombord. ([12] Järnvägsstyrelsen, 2008, pp. 

4-7) 

För installation av den nuvarande antennenheten har Bombardier därför tagit fram krav 

gällande dess montering och dess omgivning. Fler krav finns, men bedöms inte ha lika stor 

påverkan på antennenheten.  

 

Det är inte önskvärt att ändra de krav som ställs i den nuvarande installationsmanualen, 

vilket är en av anledningarna till att den nya antennenheten ska behålla samma yttre mått. 

Ett av kraven är att beroende på omgivningen ska det finnas ett minsta avstånd till 

närmaste metallföremål. Två typfall existerar för att bestämma minst tillåtna avstånd:  
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 Metallobjekt som är placerade nära antennenheten och bildar en sluten enhet kring 

antenn-enheten. 

 Metallobjekt som är placerade nära antennenheten men inte bildar en sluten enhet 

kring antenn-enheten. 

Metallobjekt som ligger nära och bildar en sluten enhet får inte vara närmare 

antennenheten än 350 mm i horisontell riktning. Antennenheten måste ha 50 mm tillgodo 

uppåt.  

 

För metallobjekt som ligger nära men inte bildar en sluten enhet kring finns två 

konfigurationer att välja mellan. I horisontell riktning får metallföremål inte finnas 

närmare än 80 mm och uppåt får det inte finnas metall närmare än 50 mm. Om ett 

metallföremål skulle finnas mellan 40 och 80 mm ifrån antennenheten måste det uppåt 

vara 200 mm fritt från metall. Nedåt gäller att inget får finnas i horisontell riktning med en 

45 graders vinkel utåt. 

 

2.3. Nuvarande konstruktion 
Antennenheten är idag tillverkad i aluminium EN AC-42000 (äldre svensk standard SS-

4244) och är sandgjuten. Aluminiumlegeringen innehåller kisel [Si], magnesium [Mg] och 

Aluminium [Al]. Aluminiumlegeringen ingår i standarden SS-EN 1706:2010. 

Enheten består av följande delar: hölje, övervakningsenhet, pick-up-loopar, radom 

(antennskydd), antennenhet med sändare och mottagare samt ett kontaktdon. 

Enhetens hölje har fyra upphängningspunkter på ovansidan och en dielektrisk radom på 

undersidan. Kontaktdonet sitter på höljets ena sida och har en fläns för kabelns ytterhölje. 

En kåpa i rostfritt stål skyddar kontaktdonet. Höljet är fyllt med en cellplast av polyuretan 

för att ge stöd åt konstruktionen samt skydda elektroniken från vibrationer och fukt. 

Antennenheten består av en sändare och en mottagare, vilka sitter horisontellt placerade 

innanför radomen i den undre delen. Övervakningsenheten är placerad i en kavitet i höljet 

och är separerad från övriga komponenter. Den är skyddad med ett plastlock som tätas 

med en packning. Locket går att öppna, men då det underliggande utrymmet är fyllt med 

skum går kretskorten inte att reparera eller byta ut om de skulle haverera.  

Ungefärliga yttermått på antennenheten är: 100 x 410 x 350 [mm] och enheten väger ca 

10kg.  

Radomen är idag tillverkad i glasfiberarmerad polyester 25-35% glasfiber.  
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3. Teoretisk referensram/Aktuellt kunskapsläge/Teori 

3.1. Pughs matris 

Pughs matris är en metod för att systematiskt väga olika lösningar eller valmöjligheter mot 

varandra för att man därmed ska kunna göra ett val. I denna rapport används matrisen 

som ett verktyg för att välja bland olika material.  

 

3.2. Konstruktionsmetodik, top down och bottom up 

Inom CAD-konstruktion brukar bottom up-, och top down-filosofier diskuteras, vilket är 

olika sätt att tänka gällande tillvägagångssätt vid produktkonstruktion. Bottom up är den 

konstruktionsmetodik som de allra flesta, ovetandes om dess namn, får lära sig då de 

kommer i kontakt med konstruktionsprogram. Metodiken har fått sitt namn av att man 

skapar olika parter som sedan sätts ihop till en enhetlig assembly. Då grunden till att skapa 

en produkt inom CAD-program är just att kunna skapa parter, är det en naturlig metodik 

att börja med. Inom top down-metodik börjar man inte med att skapa enskilda parter utan 

med att allokera utrymmet man har eller önskar utnyttja för produkten. Beroende på CAD-

program finns ofta olika tillvägagångssätt för detta. Inom datorbaserade 

konstruktionsverktyg är ett normalt förhållningssätt att skapa skelett genom ytor, vilket 

tydliggör gränserna som en produkt får ha. Sedan sätts punkter, plan och andra datum-

features ut.  Vidare markeras komponenternas gränssnitt till de andra produkterna. Efter 

att skeletten är skapade kan man referera till dessa då man börjar bygga upp en modell av 

solider. Inom Autodesk Inventor utnyttjas systemet med skelettmodeller.  

 

Utöver detta finns andra tekniker som multi-body modeling, där flera separata solider 

tillverkas i samma partfil. Soliderna kan sedan exporteras till enskilda parter som 

uppdateras om förändring sker i multi-bodyfilen. Då förändringar görs i den enskilda 

partfilen följer dock inte förändringarna med till multi-bodyfilen. Vid förändring av den 

enskilda partfilen bryts dessutom länken mellan filerna då filerna inte är likadana längre.  

 

3.3. FMEA-analys 
Failure Modes and Effects Analysis är en ingenjörsmetod som används för att förutsäga fel 

och deras konsekvenser. Metoden utvecklades under femtiotalet, och är en av de första 

systematiska teknikerna för att utvärdera potentiella fel. Metoden förekommer i ett flertal 

olika versioner. Flera standarder beroende på applikation har utvecklats. En generell 

internationell standard för FMEA-analysen har tagits fram och har beteckningen IEC 

60812.  

 

Under utförandet av FMEA-analysen började vi med att övergripande identifiera de olika 

delarna på antennenheten som kunde gå sönder. Olika fellägen identifierades efter det, och 

den möjliga effekten av de olika fellägena skrevs ner. Vidare utfördes en bedömning 

gällande allvarlighetsgrad, uppträdandesannolikhet och upptäcktssannolikhet. Genom de 

olika skattningarna räknades därefter ett risk priority number ut. Möjliga förebyggande 

åtgärder skrevs slutligen ner.  
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Kortfattat kan man säga att en FMEA analys hanterar en enskild dels påverkan på ett helt 

system och effekterna av att en del går sönder. 

 

Andra riskanalyser som ofta använda inom industrin är Fault tree analysis och Hazard and 

operability analysis, varvid FMEA-analysen ska anses som ett komplement till de andra 

metoderna.  

3.4. Designprocessen  
Vid utvecklandet av en ny produkt och dess design kan det vara lämpligt att använda sig av 

en metod som blir ett verktyg för att utnyttja egen kreativitet och kunnande. Som många 

andra metoder kommer designprocessen i flertalet olika skepnader och steg. 

 

Vid starten av designprocessen befinner man sig i analysfasen och man börjar med att 

formulera de behov som antennen ska uppfylla. Marknaden och målgruppen ansågs redan 

vara väl fördefinierade då de är desamma som för föregående antenn. Vid uppnådd 

förståelse för användarna, funktionerna och känslan produkten ska ge, genomfördes 

konceptgenereringen med hjälp av skisser. Skisserna användes sedan som stöd och under 

skapandet av datorgenererade modeller. En utvärdering av de fem modellerade förslagen 

gjordes därefter gällande fördelar och nackdelar hos respektive förslag.   
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4. Genomförande 
 

4.1. Begränsningar gällande material och designval 
Tidsbegränsningen har gjort att vissa alternativ för material och design inte beaktats så 

utförligt. Därtill kom tydliga krav från uppdragsgivaren, och lösningsförslaget kan därför 

eventuellt anses som konservativt.  

 

4.2. Material  

4.2.1. Antennhuset  

Enligt Bombardiers direktiv står valet mellan olika aluminium- och stålkvaliteter.   

Hållfasthet, korrosion och pris har varit styrande. För att få en överblick över vilka 

gjutlegeringar som vanligtvis används för liknande ändamål, undersöktes ritningar för det 

nuvarande antennhuset samt liknande antennhus som Bombardier tillverkar. Två 

produkter liknande det antennhus som behandlas i denna rapport upptäcktes. De tillverkas 

med gjutlegeringar vars materialegenskaper var snarlika varandra. Totalt används alltså 

tre olika aluminiumlegeringar till tre produkter som är väldigt lika varandra i sin 

konstruktion.  

 

Aluminiumlegeringen EN AC-42000, som antennhuset tillverkas av idag, är en gjutlegering 

som marknadsförs av bland andra Stena metall. Legeringen är ganska lätt att gjuta och ger 

ett tätt gods. Den har god korrosionsbeständighet och hög hållfasthet efter 

värmebehandling. 

 

EN AC-43100 som det andra antennhuset tillverkas av, har också utmärkta gjutegenskaper. 

Den har god skärbarhet och utmärkt svetsbarhet, god korrosionsbeständighet samt hög 

hållfasthet efter värmebehandling. 

 

EN AC-43200 som det tredje antennhuset tillverkas av är mycket snarlik men har något 

sämre korrosionsmotstånd. Denna legering innehåller även lite koppar, och är därför något 

starkare än de andra legeringarna. 

 

För utvärdering av materialen inför vårt val prioriterades vissa materialegenskaper, 

nämligen flytbarhet, korrosionsmotstånd, värmeledningsförmåga, styrka i 

rumstemperatur, slagseghet, utmattningsgräns, brottgräns och sträckgräns. Valet av dessa 

parametrar baserades på att de ger fingervisningar gällande materialens hållfasthet, hur 

väl de motstår korrosion. Trots att vissa av materialen har samma värden för brottgräns 

och sträckgräns har de olika skattningar gällande styrka och töjbarhet. Då dessa värden är 

uppskattade och inte uppmätta så finns viss osäkerhet gällande dess tillförlitlighet vilket 

gör att de bör användas som komplement för de uppmätta värdena. Redovisade värden är 

då materialen har sandgjutits om inget annat anges, då det är den önskade 
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tillverkningsmetoden. För egenskaper som korrosionsmotstånd och styrka i 

rumstemperatur värderas egenskaperna för respektive material i en skala från A till F 

istället för numeriska värden som man finner i sträckgränskolumnen. 

Korrosionsmotståndet är en komplicerad egenskap och långtidsexperiment baserade på de 

förhållanden som produkten utsätts för är nödvändiga för en korrekt bedömning.  

Då standarden innehåller 30 stycken olika legeringar togs legeringar som hade en D-

klassning i någon av de jämförda egenskaperna bort. Detta resulterade i att antalet 

legeringar för jämförelse reducerades till 13 stycken.  

För att reducera antalet legeringar ytterligare jämfördes nuvarande legeringen EN AC-

42000 med de resterande materialen. De material som på flertalet punkter hade värderats 

med sämre värden än EN AC-42000 raderades från jämförelsen då de inte anses relevanta 

för projektet.

Flytbarhet Korrosionsmotstånd 

Värmelednings

förmåga 

W/(m K)

Styrka i 

rumstempera

tur

EN AC-41000 C B 140 - 160 B

EN AC-42000 B B/C 150 -170 B

EN AC-42100 B B 160 -180 A

EN AC-42200 B B 150-180 A

EN AC-43000 A B 140-170 B

EN AC-43100 A C 140-170 B

EN AC-43200 A C 130-170 B

EN AC-43300 A B 150-180 A

EN AC-45500 B B/C 150-165 A

EN AC-48000 A C 130-160 A

EN AC-51100 C A 130-140 B

EN AC-71100 B C 120-130 B

Duktilitet materialutmattning

Brottgräns

Rm

MPa

min.

Sträckgräns

Rp0 ,2

MPA

min.

EN AC-41000 B 80-110 240 180

EN AC-42000 C 80-110 220 180

EN AC-42100 A 80-110 230 190

EN AC-42200 A 80-110 250 210

EN AC-43000 C 80-110 220 180

EN AC-43100 C 80-110 220 180

EN AC-43200 C 80-110 220 180

EN AC-43300 A 80-110 230 190

EN AC-45500 A/B 80-110 250 190

EN AC-48000 D 80-110 280 240

EN AC-51100 A 80-110 140 70

EN AC-71100 C 120-130 210 190

A:utmärkt B: Bra C: Godkänt D: Otillfredsställande E: Inte rekomenderat F: Olämpligt
 Tabell 1 Aluminiumlegeringar som kan komma i fråga för antennhuset.  
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För att erhålla en objektiv jämförelse mellan materialen ställdes två Pughmatriser upp över 

de kvarvarande 12 legeringarna.  

Material Viktning 41000 42000 42100 42200 43000 43100

Flytbarhet 2 - - - - Lika lika

Korrosionsmotstånd 4 Lika - Lika Lika Lika -

Värmeledningsförmåga 2 - - + Lika - -

Styrka 4 - - Lika Lika - -

Slagseghet 4 - - Lika Lika - -

Materialutmattning 4 Lika Lika lika Lika Lika lika

Brottgräns 3 + - Lika + - -

Sträckgräns 3 - - Lika + - -

3 0 2 6 6 2

15 22 2 2 14 6

-12 -22 0 4 -8 -4

Material Viktning 43200 43300 45500 48000 51100 71100

Flytbarhet 2 lika A - Lika - -

Korrosionsmotstånd 4 - B - - + -

Värmeledningsförmåga 2 - 150-180 - - - -

Styrka 4 - A Lika Lika - -

Slagseghet 4 - A - - Lika -

Materialutmattning 4 Lika 80-110 Lika Lika Lika +

Brottgräns 3 - 230 + + - -

Sträckgräns 3 - 190 Lika + - Lika

2 3 6 4 7

6 12 10 14 9

-4 -9 -4 -10 -2

Summa minus

Totalt

REF

Summa plus

Summa minus

Totalt

Summa plus

Tabell 2 Pugh-matris över de olika aluminium-legeringarna med 43300 som referens 
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Material Viktning 41000 42000 42100 42200 43000 43100

Flytbarhet 2 - B lika Lika + +

Korrosionsmotstånd 4 + B/C + + + -

Värmeledningsförmåga 2 - 150-170 + + - -

Styrka 4 Lika B + + Lika Lika

Slagseghet 4 + C + + Lika Lika

Materialutmattning 4 Lika 80-110 lika Lika Lika Lika

Brottgräns 3 + 220 + + Lika Lika

sträckgräns 3 Lika 180 + + Lika Lika

11 20 20 6 2

4 0 0 14 6

7 20 20 -8 -4

Material Viktning 43200 43300 45500 48000 51100 71100

Flytbarhet 2 + + Lika + - Lika

Korrosionsmotstånd 4 - + Lika - + -

Värmeledningsförmåga 2 - Lika Lika - - -

Styrka 4 Lika + + + Lika Lika

Slagseghet 4 Lika + + - + Lika

Materialutmattning 4 Lika Lika Lika Lika Lika +

Brottgräns 3 Lika + + + - -

sträckgräns 3 Lika + Lika + - +

2 20 11 12 10 7

6 0 0 10 14 9

-4 20 11 2 -4 -2

Summa minus

Totalt

REF

Totalt

Summa minus

Summa plus

Summa plus

Tabell 3 Pugh-matris över de olika aluminium-legeringarna med 4200 som referens 
Beroende på legering som används som referens får man två olika resultat gällande 

legering med högst summa. I matrisen där EN AC-42000 används som referens får 42100, 

43300 och 42200 lika höga värden. Då EN AC-43300 används som referens uppvisar 42200 

den högsta totala summan.  

 

Som en del av materialvalsprocessen kontaktades Mönsterås metall för vägledning 

gällande val av metall. Torbjörn Uddén hos Mönsterås metall ansåg att EN AC-43100 var en 

aluminiumlegering som var en god ”startpunkt”.  Gällande aluminiumstandarden och den 

stålfria gjutlegerings-standarden finns markanta skillnader av vilken data de har valt att 

redovisa vilket gör att jämförelser mellan materialen rakt av inte går att genomföra utom 

mellan töjningsgräns och brottgräns samt värmeledningsförmåga. Gällande materialens 

provparter så ska sandgjutna aluminiumparter ha en gjutningsdiameter på 12 mm och 

deras längd ska följa europeisk standard för dragprovning EN 10002-1. Gällande data för 

rostfria material gäller deras egenskaper då deras maximala godstjocklek är upp till 150 

mm.  
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4.2.2. Radom 

Radomen är idag tillverkad av en glasfiberarmerad polyester som tillverkas av Carlsson & 

Möller. Eftersom radomen inte får störa eller skärma av radiovågorna från antennen kan 

inte någon metall användas som material i denna då det reflekterar elektromagnetiska 

vågor. Vi har därför i första hand undersökt materialegenskaperna i den nuvarande 

antennenhetens radom och jämfört dessa mot andra fiberarmerade polymermaterial. 

För att erhålla information angående vissa material kontaktades plasttillverkare via e-post 

samt telefonsamtal. Information i form av datablad inhämtades från tillverkarnas 

hemsidor. 

 

Fiberarmerade polymermaterial består av en armering i form av fibrer, och en matris som 

vid härdning binder fibrerna. De material som jämförts med nuvarande material har olika 

matriser men alla har glasfiber som armering.  

 

Urvalet av material bestämdes genom de rekommendationer som olika 

plastbearbetningsföretag bidrog med till projektet. 

 

De material som har undersökts är Zytel från DuPont, som har en matris av nylonharts, 

samt olika kvaliteter av material med polyesterharts som matris, för att undersöka om 

någon annan materialkvalitet är bättre lämpad för ändamålet. De material med matris av 

polyesterharts som undersökts är Crastin (DuPont), Lopreg SMC 0430/P119 (Lorenz 

Kunststofftechnik), HUP 17/20 RB-7035/35633 (Polynt), samt ett par material från 

Carlsson & Möller, liknande det material som de för tillfället levererar till Bombardiers 

nuvarande antenn-radomer. 

 

4.2.3. Skruvar 

Skruvförband fordras uppenbarligen för att sammanfoga delarna. A2-stål är rostfritt och 

kan användas tillsammans med de flesta stålsorter med samma eller lägre 

korrosionsmotstånd. Det kan ej användas i havsklimat eller i oxiderande syror. A4-stål är 

syrafast stål som är avsett att klara normala korrosionspåkänningar i exempelvis 

havsklimat.  

 

I det scenariot då en skruv dras uppifrån, genom antennhuset och gängas i radomen, krävs 

speciell utformning av skruven för att få rätt klämkraft utan att materialet i radomen börjar 

plasticeras. Speciella skruvar för detta ändamål finns på marknaden, exempelvis Remform. 

 

Skruvar som utsätts för vibrationer tenderar att skaka loss. För att inte detta ska kunna ske 

krävs att skruvarna låses. Det finns flera metoder att låsa fast skruvar, exempelvis genom 

att använda fjäderbrickor, som med hjälp av vassa kanter ökar friktionen mot underlaget. 

Ett annat exempel är Loctite, ett kemiskt medel som närmast limmar fast skruvens gänga. 

Det finns även andra typer av brickor som Nord-Lock, som i princip tvingar skruven att 

sträckas istället för att lossna. 
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4.2.4.  Alternativa hopfogningsmetoder 

Eftersom antennen ej behöver vara möjlig att öppna, är limning ett alternativ. Detta kräver 

inte bara att limmet håller samman delarna, utan även att det tätar mellan dem. 

 

Nitning är en metod som inte heller medger att man öppnar antennen efter montering. 

Fördelen är att det är enkelt att montera dem.  

 

4.3. FMEA 
En mindre FMEA-analys med fokus på antennhuset och de komponenter som påverkar 

konstruktionen i detta projekt. FMEA-analysen utfördes självständigt och ska endast ses 

som ett hjälpmedel för konstruerandet. Bombardier blir själva tvungna att utföra en analys, 

vilket ska ske på en högre systemnivå.  
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PART

Part beskrivning 

och 

funktion

FEL-läge Möjlig felanledning Effekt
allvarlighets-

grad 

uppträdande-

sannolikhet

upptäckts-

sannolikhet 
Förebyggande åtgärder RPN

Genomgående spricka

Hål i höljet

Stenskott 

Utmattningsbrott

Kollision 

Kåpan håller

inte tätt, fukt inne, delar går 

sönder. 

7 3 4
 Hållfast material

Godstjocklek
84

Korrosion
Frätande miljö

Galvaniska orsaker (ädelhet)

Bristande 

hållfasthet

Bristande estetik

3 2 4

Material med god 

korrosionshärdighet  

behandling som minskar 

angrepp 

24

Faller av 

Skruvar brister

Skruvar lossnar

Felaktig installation

Bortfall av antenn 10 2 1
Hållfasta skruvar

Rutinkontroller
20

Inte tätt 

mellan delar. 

Ingen packning

Felaktigt utformad packning

Packningshaveri

Fukt inne, 

delar går sönder.
5 3 6

Lägg i en rätt 

konstruerad packning 
90

Yttre Skador
Balastskott

Kollision

Korrosionsbeständighet minskar

Minskad hållfasthet. 
3 4 5

Yttre förebyggande saker, 

som gummiskydd 
60

Spricker Ballastskott
Fukt inne

komponenter skadas
5 4 5

Gummibeläggning 

med hög elasticitet
100

Faller av
Skruvbrott

Avgängade skruvar

Antenn blottas

Komponenter skadas
7 2 3

Låsa skruvar, 

locktight, låsbrickor. 
42

Faller bort
Bristande 

fästanordning

Ingen signal skickas 

till eller från 
8 5 3

Erforderligt utformade 

fästen
120

Kabelbrott/

signalproblem

Nötning mot 

andra föremål

Ingen signal skickas till eller från, 

Felaktiga signaler
6 6 4

Fixering av kabel, 

Inga skarpa kanter
144

Uppstår glapp mellan

 kontakterna
Kabeln rör sig för mycket

Ingen signal skickas till eller från, 

Felaktiga signaler
8 4 3 Väl fastsatt 96

Signalfel, kan kort 

tid icke skicka signaler
Överhettning 

Försämrad funktion

Brand
7 5 1

Kylning som täcker 

kraven (kylflänsar, 

termoelement)

35

Skickar inga

 signaler. 

För kraftiga vibrationer

Jordfel
Kort går sönder 8 6 2

Dämpning för 

komponenterna, 

 bussningar. 

96

Skyddar mot

 damm och 

smuts

Antennhus

Inre delar El-föremål 

Radom
Skyddar delarna

 nedifrån

Ger ström mmKabel

 
Tabell 4 FMEA-analys 
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 Utmärkande för den utförda FMEA-analysen är de höga värden som alla fellägen fick för 

kabel-delen. Under konstruktionsarbetet har hänsyn försökt tas till de fellägen som fått 

högst RPN-värde.  

 

4.4. Konceptförslag 

Nuvarande logikenheten är försedd med kylflänsar och dess delar kommer även i 

framtiden behöva kylning. Genom en omkonstruktion av fästet för koaxialkabeln kan 

fästets volym frigöras för andra ändamål. Det bestämdes att det nya antennhöljet skulle 

behålla nuvarande belägenhet hos fästpunkter.

 
Figur 1. Fästpunkternas utseende på den nuvarande antennen.  
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Fem utkast bedömdes vara genomförbara och sparades för att vara vägledande i 

konstruktionsarbetet.  

 

Skiss nummer 1 är förslag vilket både ovanpå och på sidorna har försetts med kylflänsar 

för att kunna hantera de ingående delarnas värmeutveckling. Radomen innehar en stor del 

av antenn-enhetens volym. 

 
Figur 2. Skiss nr 1 

Skiss nummer 2 har ett lock vilket bestyckats med kylflänsar, dock finns inga flänsar på 

sidorna. 

 
Figur 3. Skiss nr 2 
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Enligt skiss nummer 3 är de ingående elkomponenterna monterade separata på lock med 

egna kylflänsar. Delarna monteras i för dem avsedda kaviteter.  

  
Figur 4. Skiss nr 3 

Skiss nummer 4 har likande funktion som förslag nummer två men har formgetts 

annorlunda för att ge visuell återkoppling om olika fördelar och nackdelar mellan de två 

förslagen. 

 

 
Figur 5. Skiss nr 4 
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Skiss nummer 5 använder sig av byggblock som nummer 3 men delarna monteras i samma 

kavitet och i detta utförande är inte utbytande av enskilda komponenter möjligt, utan alla 

delar måste bytas ut.  

 
Figur 6. Skiss nr 5 
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4.5. Konstruktionslösningar 

 

Kaviteten på antennhusets ovansida förstorades för att ge plats åt mer elektronik. För att 

detta inte skulle störa antennens funktion mer än nödvändigt krävdes att avståndet från 

antennhusets metall till antennslingan inte ändrades i någon större grad. Istället breddades 

kaviteten åt sidorna. Antennslingans rektangulära utformning möjliggjorde dock att 

utrymmet i mitten av enheten kunde utnyttjas genom att göra kaviteten djupare just där, 

utan att antennhusets metall hamnade för nära antennslingan. Därför utformades kaviteten 

på så vis att en djupare del skapades i mitten, där kaviteten går ända ner till antennslingan i 

botten. Runt om denna är kavitetens djup oförändrat mot det nuvarande antennhuset.  

 
Figur 7. Nuvarande antennhus 
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Figur 8. Övre kavitet i förslag 1. 

 
Figur 9. Antennkavitet förslag 1. 

 

Förflyttningen av kabeln gjordes i avseende att utöka volymen för antennen och för de kort 

som behöver avskärmning mot antennen.  

 

  



 

 
 

22 

Enligt förslag nummer ett (fig. nr 8 & 9) är kabeln symmetriskt placerad på tvären i tågets 

färdriktning.  

 

 
Figur 10. Förslag 1 i helhet. 

Förslag nr två (fig. nr 10 & 11) har en kontakt som är avgränsad från kaviteten. Detta för att 

enkelt kunna koppla till och från kabeln, utan att man behöver öppna hela kaviteten. Detta 

antennhus är ca 20mm lägre, men har en högre radom. 

 

 
Figur 11. Förslag 2 i helhet. 
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Figur 12. Förslag 2, kabelfäste. 

Förslag nummer tre (fig. 12) har kontaktanordningen för kabeln på utsidan av 

antennhuset, placerad på tvären mot tågets färdriktning. Detta då denna sida är kortare, 

vilket medför att kabelns kontaktanordning ej upptar lika mycket volym som tidigare. 

 

 
Figur 13. Förslag 3. 
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Det fjärde förslaget (fig. 13) har en kontakt som sitter placerad i ena hörnet av 

antennhuset. Den upptar mycket liten plats, och kabeln kan fixeras med en fläns i urtaget i 

antennhuset. Detta minskar rörelser i kabeln. 

 

 
Figur 14. Förslag 4. 
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Det femte förslaget (fig. 14) har kabelkontakten placerad i tågets färdriktning. Detta 

medför en symmetri i antennhuset i tågets färdriktning, vilket ger fördelen att magnetfältet 

som antennen sänder ut också blir symmetriskt. 

 

 
Figur 15. Förslag 5. 

4.5.1. Radom 

Vid konstruktion av en detalj som ska formsprutas i ett plastmaterial finns det 

tillverkningstekniska saker att beakta, vilket påverkat utformningen av radomen. Vi 

kommer här inte att gå in på alla detaljer man ska tänka på när man formsprutar i 

plastmaterial. 

 

Materialet bör ha så jämn och liten tjocklek som möjligt över hela komponenten, så att man 

minskar risken för sjunkningar i godset. Då det i det här fallet inte resulterar i några 

problem att göra materialet lika tjockt överallt, har radomen konstruerats på detta vis. 

 

Komponenten som ska gjutas bör ha tillräckligt stora kälradier för att materialet ska fylla 

ut formen ordentligt. En generell regel är att hörnradier bör vara minst hälften av 

godstjockleken.  

 

För att förstärka materialet utan att få en materialtjocklek som blir problematisk att gjuta 

så brukar man konstruera större plastytor med förstärkande ribbor.  

 

För att den gjutna detaljen ska släppa från gjutformen krävs att man konstruerar formen 

med släppningsvinklar. Då det är svårt att generalisera en släppvinkel som fungerar, har 

släppvinklar gjorts liknande dem i liknande antennenheter från Bombardier. Den generella 

släppvinkel som valdes var 1,5°. 
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Det första förslaget, enligt fig. 15-16, är en platt radom, förstärkt med ribbor. 

 
Figur 16. Platt radom med ribbor, ovanifrån. 

 
Figur 87. Platt radom monterad på antennhuset. Vy underifrån. 

 

Ribbornas längd är anpassade efter antennens storlek så att ribborna inte stör 

monteringen av antennen.  
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Förslag nr 2 (fig. 17-18) visar en skålformad radom, vars kanter är kant i kant med 

antennhuset.  

 
Figur 98. Förslag nr 2 

 
Figur 109. Förslag nr 2 med ribbor på insidan. 
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Det tredje förslaget (fig. 19) är en radom som liknar radomen i förslag 2, men dess kant 

skyddas av antennhusets aluminiumkant. 

 

 
Figur 20 Förslag nr 3. 

Radomen enligt alternativ 2 och 3 leder till en större träffyta för stenar, på grund av den 

välvda formen. Då glasfiberarmerat plastmaterial som formsprutas helst inte tillverkas 

med större godstjocklek än 5 mm uppstod ett problem gällande packningsområdet för 

radomen. Detta löstes genom att inre väggar infördes, samt så kallade vårtor för skruvhål.  
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Radomen enligt förslag nr 4 (fig. 20) är också skålformad men har inre väggar för ökad 

stabilitet samt för att möjliggöra tätning innanför skruvhålen. 

 
Figur 111. Förslag nr 4. 

Förslag 5 (fig. 21-22) har inga skruvar vid kanterna, utan modellerades med upphöjda 

skruvfästen på insidan av antennkaviteten. Idén med denna utformning var att skruvarna 

skulle dras från den övre kaviteten, genom antennens kavitet och fästa i radomens 

skruvfästen. 

 
Figur 122. Förslag nr 5. 
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Figur 133. Förslag nr 5, här semitransparant för bättre överskådlighet. 

 

4.5.2. Hopfogning 

Då varken nitning eller limning i detta fall gav någon fördel gentemot skruvförband, 

begränsades förslagen till olika konstruktioner för skruvförband. 

4.5.3. Montering 

För de tre olika koncepten kommer monteringen att vara likadan förutom möjligen på vissa 

mindre punkter som antal skruvar med mera. 

 

Figur 144. Skruvförband för radomen mot antennhuset. 
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Antennhuset i metallmaterial kommer användas som ett basobjekt, vilket de andra delarna 

utgår ifrån. I ett delmontage kommer antennen fästas på radomen. Först monteras det 

kretskort som ska placeras på fästpunkten i den nersänkta kaviteten. Efter att kortet är 

monterat, kopplas kretskortet och antennen ihop varefter radomen skruvas fast mot 

antennhuset. Packning för radomen och lim har vid behov applicerats. Därefter fylls 

antennhuset med ett skum, vilket ser till att kondens inte kan uppstå i höljet och skada de 

ingående delarna. Då skummet har fyllt antennenhetens nedre delar fästes de kort som ska 

sitta i den övre antennkaviteten. Beroende på val av sladdfäste monteras därefter sladden 

mot de inre korten. Den övre delen fylls därefter med skum och aluminiumlocket skruvas 

på för att täta antennhusets inre. Ytterligare anordningar på utsidan av antennhöljet 

skruvas därefter på.  
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5. Resultat 

5.1. Materialegenskaper 

5.1.1. Antennhus 

Antennhuset som idag tillverkas av aluminiumlegeringen EN AC-42000 ska enligt uppgift 

fungera tillfredsställande. Däremot existerar flertalet aluminiumlegeringar som har bättre 

egenskaper än nuvarande material. 

 

Utifrån de utförda pughmatriserna så uppvisar legeringarna 42200, 43330 och 42100 

liknande egenskaper, alla uppvisar hög hållfasthet och korrosionsmotstånd. 

43300 är sämre på dessa punkter dock är den mer lättfluten vid gjutning. 42100 har 

likadana egenskaper som 42200 gällande att anodiseras och att putsas. Vid val av 

stållegering är risken inte lika stor att galvanisk korrosion uppstår. Till exempel är val av 

skruvar inte ett lika stort problem.  

 

5.1.2. Radom 

Någon felstatistik för denna detalj fanns inte att tillgå under detta examensarbete. Enbart 

utläsande av materialdata för de olika materialen gav heller inga tecken på att dagens 

material skulle behöva bytas ut. Därför kan inget annat material rekommenderas utan att 

göra en mer ingående analys. Det finns heller ingen information om vilka hållfasthetskrav 

som gäller. Om dessa får man inte besked, med mindre än att man utför experiment eller 

simulerar laster, orsakade av t.ex. stenskott. 

 

5.1.3. Fästelement 

Eftersom skruvarna kommer att vara placerade i en mycket korrosiv miljö, bör skruvarna 

vara syrafasta, dvs. A4-kvalitet. 

  

5.2. Konstruktionslösningar 

 

Antennhusets övre kavitet har utökats i samtliga framtagna koncept och med de nya 

utformningarna ökad volym från ca 0,4 l till ca 2,15 l uppnåtts. Detta beräknades med hjälp 

av verktyg i Inventor där först antennhusets volym lästes ut från komponentens data, 

sedan begränsades kaviteten i komponenten med hjälp av ett verktyg som skapar ytor. 

Sedan utlästes den sammanlagda volymen av antennhus + kavitet. Antennhusets volym 

subtraherades sedan från volymen av (kaviteten + antennhuset). Volymökningen är alltså 

över 500 %, och kan förklaras vara så stor eftersom kaviteten i det befintliga antennhuset 

konstruerats som förhållandevis liten, då mängden elektronik var betydligt mindre. 

Tillgänglig area för kretskorten har ökat från ca 13 000 mm2 till ca 66 000 mm2. Beräknat 

på de kretskort som idag innehåller de komponenter som ska integreras i antennen, skulle 

en integrering utan ompackning av komponenterna kräva en kortarea på ca 73 500 mm2. 

Detta innebär att omkonstruktionen av den övre kaviteten inte utformats med en 
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tillräckligt stor ökning av area för de nuvarande kretskorten. Det har dock uppgivits från 

företaget att nya kort ska utvecklas och att korten i dagens läge inte har någon hög 

packningsgrad, och därför kan packas ihop ytterligare vid behov. Denna packning av 

komponenter skulle i detta fall innebära att en hoppackning som minskar den behövliga 

kortarean med ca 11 %. 

 

Efter råd från erfarna mekanikingenjörer på företaget togs skruvförsänkningarna i 

radomen bort, då dessa ansågs påverka komponentens hållfasthet negativt. De olika 

typerna av skruvhuvuden som idag finns på marknaden har olika form. Skruvhuvud av rak 

spårtyp anses slinta lätt, och försvårar montage. Sexkantskruvhuvud medger viss vinkel på 

den anläggande kraften vid åtdragning, vilket resulterar i att skruvhuvudet snabbare nöts, 

än om kraften kunde ansättas med rät vinkel. Detsamma gäller för insexskruvar då vinkeln 

är samma, med skillnaden att den är belägen på insidan. Fördelen med insexskruvar är 

dock att skruvhuvudet generellt upptar mindre volym än motsvarande sexkantskruv. 

Krysspår, oavsett om Philips eller Pozi-driv avses, kräver en viss axiell kraft för att 

verktyget inte ska slinta, då krysspåret ligger i vinkel mot skruvens axel. Den typen av 

skruvhuvud som är bäst anpassad för att lösa samtliga dessa problem, är torx-skruven. 

Torx-skruven kräver ingen axiell kraft, då spåret inte har någon vinkel mot skruvens axel, 

och tack vare detta slinter mejseln inte lika lätt och möjliggör ett lättare montage.  

 

 

5.3. Hållfasthet/hållbarhet 

Då det under projektets gång har framkommit ur standarder för denna typ av produkt, att 

kraven som ställs på hållfasthet i huvudsak innefattar dynamiska belastningar, har dessa 

beräkningar fått avgränsas från detta examensarbete. Detta då de som utfört 

examensarbetet ej läst någon kurs i dynamiska hållfasthetsproblem, vilket har ansetts 

nödvändigt för att lösa denna typ av beräkningsproblem. Istället har konstruktionen 

utformats på ett sådant sätt att godstjockleken i antennhuset har dimensionerats efter 

motsvarande dimensioner på den tidigare antennen. Bombardier utför praktiska 

hållfasthetstester på denna typ av produkt, och de har vid sådana tester sett att den 

tidigare antennen har uppfyllt de hållfasthetskrav som ställs i standarderna som följs.  
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5.4. Miljöbelastning 
Den miljöbelastning som antennen utgör, är dels den belastning den bidrar med då den 

produceras, den belastning den utgör under sin operativa livslängd, samt då den är 

förbrukad. Då komponenterna i antennen ej behandlas i denna rapport utreds här endast 

miljöpåverkan från den mekaniska konstruktionen som består av antennhus, radom, lock, 

packningar samt fästelement.  

 

Aluminium, som sitter i antennhuset och locket, är lätt att återvinna. När aluminium 

återvinns för omsmältning med Bayer- och Hall Héroult-metoderna krävs endast 5 % av 

den energimängd som motsvarande nyframställning ur oxid skulle kräva. 

Stål kan återvinnas oändligt antal gånger utan att kvaliteten försämras, och framställningen 

av stål med återvunnet material sparar ca 75 % av energin jämfört med nyframställning. 

 

Polyester är en petroleumprodukt, vilket är en ändlig resurs. På grund av att denna 

polyester är en härdplast (omättad), är det ej möjligt att återvinna materialet genom 

omsmältning. Vanligen energiutvinns denna typ av material istället genom förbränning. 

Polyamid, också det en petroleumprodukt, är dock en termoplast och kan smältas om och 

återvinnas. 

 

Polyuretanskum är inte frätande, påverkar inte grundvattnet vid utsläpp i naturen, och kan 

återvinnas men energiutvinns oftast via förbränning då det är energikrävande att 

återvinna. Förbränningen av polyuretan frigör inte fler kritiska ämnen än förbränning av 

organiska material som trä, kol, kork eller läder. 
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6. Slutsatser 
Ett förslag på ett antennhus har utvecklats. Dess volym i kaviteten för elektronik-

komponenter är ca 540 % större än det nuvarande. Vid fortsatt utveckling av antennhuset 

kommer dock ytterligare hänsyn behöva tagas till kabelfästet varav volymökningen 

kommer minska. Kaviteten rymmer de komponenter som Bombardier önskar integrera 

med antennenheten, och antennen har samma prestanda som den nuvarande. Materialet är 

fortfarande aluminium, lämpligen EN AC-42200, och tillverkas genom sandgjutning. 

Anordningar för montering, hopbyggnad och tätning är i stort sett oförändrade. CAD-filer 

finns att tillgå för samtliga delar. Därför anses de uppställda målen vara uppfyllda. 
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7. Rekommendationer 
Det förslag på antennhus som rekommenderas för vidareutveckling är förslag nummer 5.  

 

Tätningen mellan antennhus och radom samt mellan antennhus och lock rekommenderas 

vara en packning som sprutas på plats i ett fräst spår i antennhuset. Packningsmaterial som 

rekommenderas är Fermapor K31.  

 

De fästelement som rekommenderas är torx-skruv, storlek M3 i rostfritt stål med A4-

kvalitet.  

  



 

 
 

37 

 

8. Tack 
Författarna till denna rapport vill passa på att tacka dem vars hjälp gjort detta 

examensarbete möjligt: 

 

Handledarna på Bombardier Transportation; Malika Abouhout och Bo Persson, som har 

gett oss förtroendet att utföra detta arbete. Deras engagemang och vägledning har varit till 

enorm hjälp under arbetet. 

 

Nils-Gunnar Ohlsson, handledare på KTH, som bidragit med handledning och konstruktiv 

kritik. 

 

KTH-Biblioteket som bidragit med att beställa hem de standarder vi behövt under arbetet. 

 

Samtliga företag som hjälpt oss med svar på frågor angående tillverkningsteknik samt 

material; Mönsterås metall, Mälarplast, Teknopress, Carlsson & Möller, Cabseal samt 

DuPont. 

 

Gjuteriföreningen, för all hjälp vi fått med svar på frågor angående 

aluminiumgjutlegeringar. 
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