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Sammanfattning 
Detta kandidatarbete är resultatet av ett projektarbete i produktutveckling för Institutionen för 
Maskinkonstruktion på KTH. Syftet har varit att utveckla ett tävlingschassi för en lättviktsbil 
kallad Agilis.  

KTH har sedan 2006 ställt upp med Agilis i tävlingen Shell Eco Marathon, i klassen Prototype. I 
Prototype är syftet att tillverka en bil för tävlingsbruk som med valfri drivkälla skall färdas så 
långt som möjligt. Agilis körs på bensin och har genomfört tävlingen med blandade resultat.  

Inför varje år har bilens komponenter uppdaterats för att förbättra resultaten, framförallt med 
avseende på motorn. Två bestående problem har dock varit förarkomforten i den trånga bilen, 
och åtkomligheten för att justera och byta komponenter i kolfiber-monocoquen som är Agilis. 
2009 togs ett testchassi fram i syfte att kunna lösa dessa problem. Detta chassi gav en bättre och 
bekvämare förarposition, och förenklade motorhanteringen, men hade brister i styvheten och var 
allmänt överdimensionerat.  

En kravspecifikation togs fram från analys av testchassiet, reglerna i Shell Eco Marathon, 
förarens proportioner och egenskaper för bra tävlingsprestation. Utifrån denna kravspecifikation 
skapades sedan ett koncept som analyserades och optimerades med avseende på hållfasthet, 
styvhet och förarkomfort. Två modeller byggdes av papp som bekräftade konceptets styvhet, en 
av testchassiet och en av den nya konstruktionen. Med konstruktionen för chassiet färdigt ritades 
en 3D-modell av en kaross upp. 

Resultatet av projektet är ett chassi med de absoluta måtten (LxBxH) = (1,58x0,6x0,56) meter 
som väger 20 kg, som är säkert och komfortabelt för föraren och som har en tillhörande kaross 
med aerodynamisk spolform. 
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Abstract 
This bachelor thesis is the result of a project in product development for the Institution of 
Machine Design at KTH. The goal has been to develop a race chassis for a lightweight car called 
Agilis. 

KTH has since 2006 entered the Shell Eco Marathon competition with Agilis, in the Prototype 
class. In Prototype the goal is to manufacture a car for racing which, with optional fuel, travels as 
far as possible. Agilis runs on petrol and has completed the race with mixed results. 

For each year the car's components have been updated to improve the performance, mainly with 
modifications to the engine. Two persistent problems has been the driving comfort in the 
cramped car, and the accessibility for adjusting and replacing components in the Agilis carbon 
fiber monocoque. In 2009 a test chassis was developed in order to solve these problems. This 
chassis resulted in a better and more comfortable driving position, and simplified engine 
management, but had deficiencies in structural stiffness and was generally oversized. 

A set of demands was created from the analysis of the test chassis, the rules of Shell Eco 
Marathon, proportions of the driver and characteristics of good performance. From this set of 
demands a concept was created that was analyzed and optimized with respect to structural 
strength, stiffness and driving comfort. Two models (one of the test chassis and one of the new 
concept) were built out of cardboard which confirmed the structural stiffness of the concept. 
With the construction of the chassis done, a 3D-model of a body was created. 

The result of the project is a chassis with the absolute measurements of (LxWxH) = 
(1.58x0.6x0.56) meters, that weigh 20 kg, that is safe and comfortable to drive, and has an 
aerodynamically shaped body.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

KTH har sedan år 2006 deltagit i studenttävlingen Shell Eco Marathon, med blandade resultat. 
Det är en tävling vars mål är att med en egenhändigt byggd bil åka så långt som möjligt med så 
låg energiförbrukning som möjligt. Skolor över hela Europa ställer upp med bilar som tävlar med 
olika typer av drivmedel, i olika klasser. KTH har ställt upp med de tre bilarna Agilis, Aurora 
och Spiros som har tävlat i klasserna Prototype respektive UrbanConcept (se Figur 1). Klasserna 
skiljer sig åt på det sättet att bilarna i UrbanConcept mer måste efterlikna en verklig bil färdig att 
köras på gatan, med t.ex. lyktor fram och bak, medan bilarna i Prototype bara är anpassade för 
tävlingsbruk.  

 
Figur 1 Aurora och Agilis 

 
Agilis har under åren uppdaterats med flera olika komponenter, bland annat en ny bakram och ny 
motor. År 2009 byggdes en testrigg, ett chassi som skulle underlätta montering av komponenter 
(se Figur 2). Det är en ny typ av chassi som ger bättre åtkomlighet, och dessutom bättre 
förarkomfort. Detta chassi är dock kraftigt överdimensionerad och inte anpassad efter tävlingens 
regelverk. Denna rapport syftar till att uppdatera chassi och kaross till en mer användarvänlig 
och tävlingsriktig bil, Agilis II. 

 
Figur 2 Testchassiet som byggdes 2009 
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1.2 Problembeskrivning 

Chassiet hos den ursprungliga Agilis är en så kallad kolfiber-monocoque, där strukturen är en 
kombination av kaross och chassi (se Figur 3). Detta innebär att bilen inte är uppbyggd efter det 
traditionella konceptet skelett och skal, utan strukturen är självbärande. Bilens spolform är bra ur 
aerodynamisk synvinkel, men formen innebär också en viss problematik. Det trånga utrymmet 
och den liggande körpositionen innebär dålig förarkomfort, och med 2010 års uppdaterade 
regelverk även bristande säkerhet. Karossens utformning bidrar också till dålig förarsikt. Vidare 
är montering och demontering av komponenter besvärligt i den stängda strukturen, den smala 
hjulbredden ger hög risk för vobbling och olyckor, och markhöjden är onödigt hög. Testchassiet 
åtgärdar nästan alla dessa problem, men uppfyller inte säkerhetskrav och regler. Chassiet har 
dessutom bristande styvhet och är överdimensionerad med avseende på bredd, djup och tjocklek. 

 
Figur 3 Agilis är en monocoque där chassi och kaross är samma sak 

 
1.3 Mål 

Det övergripande målet med projektet är att modifiera testchassiet och färdigställa det för 
tävling. Utöver det nya chassiets färdigställande skall projektet också förbereda för montering av 
styrning, bälte och framaxel, samt utforma en karossdesign för nästa generations Agilis. I 
förhållande till Agilis skall detta resultera i lägre markhöjd, bättre stabilitet, bättre förarkomfort, 
bättre säkerhet och bättre sikt. I förhållande till testchassiet innebär det också att chassiet skall 
vara mer böj- och vridstyvt, vara säkrare och också väga mindre. 

 
1.4 Avgränsning 

Projektet präglas redan från början av en stark tidspress och en något flytande planering. Därför 
görs viktiga avgränsningar från start, utan att någonting bortses från. Det konstateras att en 
fullständig chassikonstruktion från noll kräver mer resurser. Projekttiden är för kort och det finns 
inga möjligheter att räkna på avancerade rörstrukturer eller tillverka kolfiberstrukturer på 
institutionen. Därför väljs istället testchassiet som en bra grund att utveckla vidare. Material och 
tillverkningsmetod blir desamma och formen blir snarlik men optimerad. Styrning, framaxel och 
bakram behålls från testchassiet. Det bestäms att chassiets storlek kommer att avgöras och 
skräddarsys utifrån den nuvarande förarens storlek. Agilis har tidigare begränsats av detta och 
därför anses det rimligt att göra detta för att få en riktlinje för storleken och för att kunna ge 
chassiet en optimal vikt. 
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Projektgruppen väljer att inte planera den fullständiga placeringen av alla komponenter i 
förarmiljön, utan nöjer sig med att lämna plats för dessa och ge någorlunda riktlinjer om 
placering. Även karossdesignen prioriteras sekundärt, för att säkra att chassiet blir färdigställt 
först och främst. Tillverkning och montering av chassiet läggs utanför projektets tidsplan. 
Tanken är att projektgruppen skall fullfölja och återknyta till projektet genom att delta vid 
tillverkningen, men projektets mål blir att färdigställa hela chassiet på teoretisk nivå, så att det 
kan tillverkas direkt utifrån projektet inför tävlingen 2011. Ekonomin för tillverkningen ligger 
därför inom Agilis-gruppens budget för 2011. 
 
1.5 Metod 

När projektet avgränsats läggs planeringen upp för hur problemen skall lösas. Projektet börjar 
med en analys av den existerande Agilis och testchassiet. Dessutom plockas information fram 
om tävlingen och dess regler, samt om föraren som kör Agilis. Informationen analyseras för att 
leda fram till en kravspecifikation. Utifrån kravspecifikationen skapas ett koncept med 
testchassiet som grund. Konceptet analyseras sedan med avseende på styvhet och hållfasthet, 
samt kontrolleras för att se hur väl det uppfyller kravspecifikationen. Konceptets ritningar 
sammanställs med en 3D-modell i programmet Solid Edge ST [8.4.1]. En modell i papp byggs 
tillsammans med en modell av testchassiet för att kunna jämföra spänningar, ömma punkter och 
styvhet. Med chassiet konstruerat skapas en 3D-modell av den framtida karossen i programmet 
Rhinoceros [8.4.2]. Resultaten sammanställs sedan i denna rapport. 
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2. Analys och informationssökning 
2.1 Agilis 

Agilis är utformad som en kolfiber-monocoque, med liggande förarställning (se Figur 4). Den 
har två framhjul och ett bakhjul och styrs med spakar. Hela motorpaketet sitter mellan bakhjulet 
och föraren, med en brandvägg som skyddar föraren från motorn. Föraren kör liggandes på rygg, 
med sikt åt sidorna och framåt genom rutor av plast. Hjulen på Agilis är cykelhjul med en 
diameter på 50 cm, och med en svag negativ cambervinkel [8.1.1] på framhjulen. Förarmiljön i 
Agilis är 164,5 cm lång (se Figur 5 och 6). De fästpunkter som bakramen har syns i Figur 7. 

De stora problemen med Agilis chassi som gjort en uppdatering önskvärd är följande: 

 Dålig förarmiljö med bristande sikt och bristande säkerhet. 
 Dåliga möjligheter att justera motor, hjul och styrning i den stängda strukturen. 
 Smal hjulbredd som ger ostabil körning. 
 Onödigt hög markhöjd. 

 
Figur 4 Liggande förarställning i Agilis 

 

 
Figur 5 Den del av Agilis som föraren befinner sig i 

 

15 
 



 
Figur 6 Agilis längd på förarmiljön 

 

 
Figur 7 Fästpunkterna för bakramen på Agilis 
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2.2 Testchassi 

Testchassiet är ett skalchassi byggt av bockad aluminiumplåt som nitats ihop (se Figur 8). 
Chassiets syfte är att prova komponenter på, och ge möjlighet att prova olika höjdinställningar på 
bakram och framaxel. Chassiet löser också problemen med förarkomfort, hjulbredd och sikt hos 
Agilis. Dock brister testchassiet i säkerhet och det uppfyller inte kraven i regelverket för Shell 
Eco Marathon. Det är också överdimensionerat med avseende på bredd, djup och plåttjocklek 
men har ändå bristande styvhet i rygg- och bottenpartiet. Plåttjockleken är 1,5 mm, men vid 
framtagningen beräknades att 1 mm skulle varit tillräcklig. Styvheten i ryggpartiet löses dock 
med så kallade hattprofiler, bockade aluminiumprofiler som ger chassiet högre styvhet (se Figur 
9). 

 
Figur 8 Testchassiet av bockad aluminiumplåt 

 

 
Figur 9 Hattprofiler som ger ökad styvhet i ryggpartiet 
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2.3 Regler 

Vid konstruktion av ett nytt chassi finns ett regelverk för Shell Eco Marathon att ta hänsyn till 
[8.1.2]. Regelverket rör såväl bilens mått som säkerhetsaspekter och utrustningskrav. De regler 
och krav som är relevanta för tillverkningen av en bil i klassen Prototype kan utläsas i Bilaga 1. 

Något som tycks vara en motsägelse i regelverket är kraven på fri sikt och kraven på att chassiet 
skall skydda kroppen vid kollision, i det fallet en störtbåge skulle bryta siktfältet. Efter kontakt 
med Shell Eco Marathon konstateras dock att chassiets och störtbågens säkerhet går före den fria 
sikten. Brytningsvinklarna där störtbågen skulle sträcka sig är acceptabla (se Figur 10).  

 
Figur 10 Brytpunkter i sikten som är acceptabla vid användning av ett chassi eller en 

störtbåge som bryter sikten 
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2.4 Användare 

Regelverket för Shell Eco Marathon stadgar att föraren av bilar i klassen Prototype måste väga 
minst 50 kg. I annat fall skall ballast användas för att ge föraren den stadgade vikten. Agilis har 
tidigare år körts av de som fått plats i Agilis monocoque, och haft detta som begränsning. Den 
tjej som kört de senaste åren, och även kommer köra år 2010, är 170 cm lång och har mått enligt 
Figur 11. Reservföraren har ungefär liknande mått. Det är därför rimligt att anta att kommande 
förare kommer att vara maximalt lika stora som dessa tjejer.  
 

 
Figur 11 Förarens proportioner  

 
2.5 Egenskaper för bra tävlingsförmåga 

Vid tävling finns det några faktorer som avgör hur låg bränsleförbrukning bilen kan ha. Den 
viktigaste faktorn vid körning i de hastigheter som Agilis har är rullmotståndet som uppstår vid 
kontakten mellan hjul och vägbana [8.1.3]. När hjulen vinklas vid kurvtagning finns risken för så 
kallad ”suddning” (då gummit skjuvas mot asfalten) där hjulen pekar i en annan vinkel än de 
faktiskt rör sig. Detta gör att friktionen ökar och att däcken slits snabbare, vilket ger sämre 
köregenskaper. Detta gör att bilen kräver mer bränsle för att röra sig jämfört med då 
rullmotståndet är lägre (till exempel när fordonet rör sig rakt fram). De chassiegenskaper som 
påverkar detta är hjulbasen (längden mellan bak- och framhjul) och hjulbredden (mellan de båda 
framhjulen). 
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Den andra största faktorn som påverkar köregenskaperna i detta fall är luftmotståndet. Då bilen 
skall ”skära” genom luften och inte bromsas har den bäst egenskaper om karossen har en liten 
frontalarea och formen av en spole [8.1.4]. Det är också därför viktigt att karossen är styv och 
inte deformeras av luften den möter. Vid chassikonstruktionen innebär detta att chassiet hellre 
skall bygga på längden än på bredden och höjden. Dock kan en större frontalarea accepteras om 
bilen har en aerodynamisk form i motsats till en bil med icke-aerodynamisk form och liten 
frontalarea. 

 
2.6 Kravspecifikation 

Utöver de specifikationer som begränsas av reglerna i Bilaga 1 ställs ytterligare krav och 
önskemål på chassiets konstruktion: 

 Chassiet skall ha fästpunkter i enlighet med fram- och bakhjulaxlar som sitter på 
testchassiet. 

 Gas-, styr- och bromssystem skall kontrolleras med händerna. 
 Fordonet bör ha så låg tyngdpunkt som möjligt. 
 Konstruktionen bör kunna tillverkas vid institutionen för maskinkonstruktion. 
 Chassiet bör vara billigt att tillverka. 
 Karossens utformning bör ge minsta möjliga vindmotstånd. 
 Chassiets utformning bör ge minsta möjliga rullmotstånd. 

Den fullständiga kravspecifikationen återfinns i Bilaga 2. 

 
2.7 Resultat av analys och informationssökning 

Efter analys och informationssökning sammanställs dessa resultat. Detta ger en bra bild av vad 
som kan föras vidare till det nya chassiet. Det visar också vad som kan förändras. 

En förutsättning för detta projekt är att bakramens infästning är likadan i det nya chassiet, då alla 
motoruppdateringar som sker parallellt med detta projekt görs med denna bakram som grund. 
Det finns heller ingen större anledning att förändra bakramens utformning för att ge större 
projektfrihet. Till skillnad från testchassiet används dock bara en höjdinställning, nämligen den 
som ger lägst markhöjd och tyngdpunkt för chassiet. En sak som också framkom vid tillverkning 
av testchassiet var den bristande styvheten i ryggpartiet, som löstes med hattprofiler. Denna 
lösning förs också vidare till det nya konceptet. 

Testchassiet är tillverkat av bockad aluminiumplåt som nitats ihop. Detta är en förhållandevis 
enkel och billig metod, och lämnar utrymme för eventuella förstärkningar och deformationer. 
Plåtstrukturen ger också utrymme för spänningar och krafter att kringgå eventuella sprickor i 
strukturen. Därför förs den vidare till det nya chassiet. 

Testchassiet är överdimensionerat på bredden i förhållande till förarens axlar och höfter, de 
begränsande måtten. Detta innebär att frontalarean blir onödigt stor. Testchassiet anses också 
överdimensionerat i botten under ryggstödet, där onödigt material sitter utan att fylla någon 
funktion (se markering i Figur 12). 
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Figur 12 Onödig materialanvändning i testchassiet 

 
Tydligt är att ett korrekt utformat chassi av plåtstruktur liknande testchassiets skulle kunna ha 
tunnare plåttjocklek. Skulle styvheten komma att brista på något ställe finns möjligheter att styva 
upp de svaga partierna med hattprofiler liknande de som sitter i ryggpartiet. 

Ett krav på konstruktionen är att den skyddar förarens kropp vid en kollision. Testchassiet är helt 
öppet framtill längs benen och detta utrymme måste stängas till. Samtidigt är fotplattan inte 
tillräckligt styv och fotställningen inte bekväm. Detta åtgärdas med en vinklad fotställning, som 
ger plåten högre styvhet och föraren bättre komfort. Samtidigt som strukturen blir stängd får 
dock inte synfältet äventyras.  

Testchassiet styrs precis som Agilis med spak och alla gas och bromsreglage sitter också på 
spak. Detta system förs också vidare till Agilis II. Styrsystemet kräver dock ett styrstag som 
sträcker sig parallellt med framaxeln. Detta styrstag, samt framaxeln själv, måste skyddas från 
förarens ben.  

Reglerna kräver att föraren har ett 5-punktsbälte som klarar 1,5 gånger förarens vikt. Sådana 
bälten finns att köpa färdiga, vilket gör att det enda som måste förberedas i Agilis II är bältets 
infästningspunkter.  
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3. Koncept och analys av koncept 
Utgående från testchassiet konstateras det att det nya chassiet till Agilis II kommer ha en 
liknande struktur av bockad aluminiumplåt som nitas. Ett koncept som tar hänsyn till 
ovanstående krav konstrueras (se Figur 13, 14 och 15). 

 
Figur 13 Konceptet i perspektiv (höger sida bortplockad) 

 

 
Figur 14 Konceptet ovanifrån (1,5 meter långt) 
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Figur 15 Konceptet från sidan i genomskärning 

 

Som synes består konstruktionen av fem större delar. Det är en bockad struktur som blir 
ryggparti, front och underrede, samt håller samman strukturen även ovantill. Det är också en 
sittyta som bockas vid höfter och knän för bästa komfort. Denna yta skyddar också föraren från 
att komma i kontakt med framaxeln och styrstaget. Till det kommer två sidor, bockade vid knäna 
för att spara material på bredden. Sist är också en störtbåge monterad som skall skydda förarens 
huvud och kropp vid eventuell voltning. I bilderna finns även en styrspak monterad för 
illustrativt syfte, samt en triangelprofil var vid bakramens nedre infästningar som är tänkta att 
föra över krafterna från bakramen till chassiets väggar. Plåten är 1 mm tjock överallt, och 
rörtjockleken på störtbågen är 5 mm. I modellen saknas L-profiler för att nita samman plåtarna, 
samt styrstag, bältesinfästningar och framaxel.  

Chassiet är nu funktionellt sett klart, men optimeras ytterligare för bästa resultat. Krafter från 
förarens tyngd och framaxeln och bakramen vid bromsning och acceleration påverkar strukturen. 
Sidoplåtarna är utformade för att föraren skall kunna se åt båda sidorna, men detta ger en svag 
punkt då krafter från bakramen kommer in ovanför sidoplåtarna och bildar ett moment i punkten 
där sittdelen möter sidoplåtarna (se Figur 16). För att motverka detta skall då sidoplåtarna fästas 
högre upp, i höjd med de ingående krafterna från bakramen. Som synes i Figur 16 är en av de 
svagaste punkterna också där ryggstödet möter underredet. Alla krafter leder mot denna punkt, 
både från framaxeln och bakramen, och det finns därför störst risk för knäckning och 
deformation i denna punkt. I Figur 17 syns chassiet med en skalenlig förarmodell från 
programmet JACK [8.4.3]. Modellen är i programmet justerad till ställningen ”avslappnad”. Det 
som visar sig är att chassiet vid förarens knäveck och bak inte är optimal. Detta tillsammans med 
risken för knäckning vid baken gör att denna punkt bör justeras under optimeringen. I Figur 17 
syns även att styrspakarnas position bör justeras vid slutgiltig montering. 
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Figur 16 Kraftflöde i konceptet (röda punkter är svaga punkter) 

 

 
Figur 17 Modell av förare i avslappnad sittställning 

 

Konceptet har ytterligare svaga punkter i de punkter där sidoplåtarna är bockade (se Figur 18). 
De krafter och moment som verkar i dessa punkter är krafterna från bakramen och framaxeln vid 
bromsning och acceleration. Dessa antas dock vara för små för att deformera strukturen. I det fall 
antagandet vore felaktigt kan strukturen förstärkas med hattprofiler på sidoplåtarna. 
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Figur 18 Kraftflöde i konceptet (röda punkter är svaga punkter) 

 

Störtbågen måste sträcka sig utanför förarens axlar, vilket i detta fall gör frontalarean opåverkad 
av ifall störtbågen sitter innanför chassiet eller utanför. Det anses därför bäst för infästning och 
deformering om störtbågen sitter innanför chassiets bredd. Den extra vikt som tillkommer av 
aluminiumplåtens massa anses vara mindre prioriterad än störtbågens infästning. Den ökade 
bredden ger också bättre förarkomfort och större möjligheter att montera komponenter. 
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4. Slutgiltig konstruktion 
Efter optimering har konstruktionen fått utseendet som syns i Figur 19-24. Alla plåtar har 
tjockleken 1 mm. Placeringen av framaxeln är inte absolut, och höjden på störtbågen kan justeras 
vid tillverkningen. L-profilerna sitter endast där i illustrativt syfte och kan ändras och flyttas vid 
tillverkning. Fullständiga ritningar med mått återfinns i Bilaga 3. I Figur 25 syns en modell av 
föraren i en exakt modell av sittytan. Modellen är placerad i en något modifierad variant av 
”avslappnad sittposition”. Här syns hur sittytan är bättre anpassad till förarens proportioner än 
tidigare. 
Konstruktionen är (utan störtbågen) av ungefär samma dimensioner som testchassiet, med 
samma höjd och längd men 10 cm bredare. Utan störtbågen, hattprofilerna och framaxeln väger 
det 11 kg, vilket är mindre än testchassiet. Med hattprofiler, framaxel och störtbåge väger det 20 
kg, där störtbågen är 8 kg av vikten. 

 
Figur 19 Den optimerade konstruktionen med L-profiler och framaxel 
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Figur 20 Den färdiga konstruktionen från sidan 

 

 
Figur 21 Den färdiga konstruktionen med sidan bortplockad 
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Figur 22 Den färdiga konstruktionen ovanifrån 

 

 
Figur 23 Den färdiga konstruktionen med hattprofiler och framaxel synlig 
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Figur 24 Kraftöverförande triangelprofil och störtbågens infästning 

 

 
Figur 25 Modell av föraren i avslappnad sittposition 
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4.1 Hållfasthet 

Då testchassiet var anpassat för att kunna tillverkas i 1 mm tjock plåt används detta även i det 
nya chassiet. Detta skall vara styvt nog, och kan i annat fall förstärkas med hattprofiler.  

Figur 26 visar att kraftflödet är likadant i det uppdaterade konceptet sett uppifrån. Kraftflödet 
avser de krafter som påverkar strukturen från bakramen och framaxeln vid bromsning och 
acceleration. 

 
Figur 26 Den slutgiltiga konstruktionens kraftflöde 

   
Som synes i Figur 27 är den svaga punkten i botten på chassiet utbytt mot en platta, som ger två 
punkter krafterna kan vandra emot. Sittdelen är nitad i underredet vilket gör att plåttjockleken i 
det partiet är dubbelt så stor som i resten av konstruktionen. I det partiet är tjockleken totalt 
större än plåttjockleken i testchassiet. Eftersom att det tillverkade testchassiet är tillräckligt styvt 
antas det rimligt att även det nya chassiet kommer att vara det.  
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Figur 27 Kraftflödet i den slutgiltiga konstruktionen 

 
Två modeller tillverkas i skala 1:5, en modell av testchassiet och en modell av den slutgiltiga 
konstruktionen (se Figur 28). Modellerna tillverkas av papp som limmas på de ställen plåten 
skall vara nitad. Dessa modeller används sedan för att kontrollera hur konstruktionen beter sig 
när den belastas dvs. med avseende på styvhet och hållfasthet. Resultaten visar att den nya 
konstruktionen överträffar testchassiet. 

 
Figur 28 Tillverkade modeller av papp 

 

31 
 



4.2 Tillverkning och montering 

Plåtar skärs ut och bockas enligt ritningsmaterialet. Samtidigt tillverkas L-profiler av samma 
material för att sammanfoga delarna enligt ritningsmaterialet. L-profilerna och plåtarna förborras 
och nitas rimligtvis med nitar av aluminium, rostfritt stål eller koppar, för hög 
korrosionsbeständighet [8.1.5]. Montering av framaxel, styrstag och styrning specificeras inte i 
denna rapport, men görs enligt samma metoder som använts på testchassiet. Bältesinfästningar 
monteras rimligtvis också med nitar, alternativt svetsfogar. Utrymmet för montering av styrstag 
och framaxel lämnar möjlighet för justeringar, och monteringen sker lämpligast vid tillverkning 
på avstånd som ger godtycklig hjulbas. 

 
4.3 Kaross 

Agilis II bör ha en så aerodynamisk kaross som möjligt. För karossen gäller kriterierna att den 
bör ha så liten frontalarea som möjligt och vara strömlinjeformad. En strömlinjeform med så låg 
luftmotståndskoefficient (CD) som möjligt har så bra aerodynamiska egenskaper som möjligt (se 
Figur 29). Karossen till Agilis II har egna strömlinjeformade kåpor för hjulen istället för att 
innesluta dem i huvudkarossen, vilket minskar frontalarean. Mellan hjulkåporna och karossen 
bör hjulaxel, bromskablage och styrstag lämpligen täckas med en kåpa med strömlinjeformad 
profil. Lämpligt material är kolfiberplast som är lätt och styvt. Karossen har en stor ruta för 
tydlig förarsikt, som öppnas uppåt och gör det enkelt för föraren att kliva ur. Färgerna är blått 
och vitt precis som tidigare år. Karossen syns i Figur 30-34. 

 
Figur 29 Aerodynamiska former 
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Figur 30 Karossen från ovan 

 

 
Figur 31 Karossen framifrån 

 
 

 
Figur 32 Karossen bakifrån 
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Figur 33 Karossen från sidan 

 

 
Figur 34 Karossen ovanifrån 
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5. Slutsatser 
Projektet resulterar i en chassikonstruktion och en kaross till nya Agilis II som skall tillverkas år 
2011 (se Figur 35). Chassiet har de absoluta dimensionerna (LxBxH) = (1,58x0,6x0,56) meter. 
Chassiet har plåttjockleken 1 mm och väger inklusive L-profiler och störtbåge 20 kg. Störtbågen 
väger 8 kg och framaxel och hattprofiler väger tillsammans 1 kg, vilket ger att den totala vikten 
på chassiet är 11 kg, vilket är 1 kg lättare än testchassiet. Det är anpassat för en förare som är 
maximalt 170 cm lång. Det använder samma bakram som tidigare Agilis, men har en ny 
framaxel, som är tagen från testchassiet. Till chassiet kommer även en kaross (se Figur 36). 
 

 Agilis II har bättre sikt än Agilis, helt fri i en 180° båge rakt fram.  
 Markhöjden kan justeras med hjälp av framaxeln och är därför så låg som möjligt.  
 Hjulbredden är större än i Agilis vilket ger stabilare körning. 
 Säkerheten är större än i Agilis och testchassiet med en väl tilltagen störtbåge.  
 Förarkomforten är bättre än i Agilis och testchassiet. 
 Chassiets styvhet är bättre än testchassiets. 
 Chassiet väger mindre än testchassiet. 
 Det är lättare att justera bilens alla komponenter i den öppna strukturen än i Agilis.  
 Kraven i kravspecifikationen är uppfyllda. 

 
Figur 35 Slutgiltig konstruktion 
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Figur 36 Karossens utformning 
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6. Diskussion 
Trots att projektet givit utdelning finns det självklart rum för utveckling och förbättring. Om 
projektet påbörjats tidigare med en längre tidsplan hade möjligen en annorlunda konstruktion 
varit att föredra. En kolfiberstruktur, en ram av rörprofiler eller sandwichmaterial hade 
möjligtvis varit både styvare och lättare, men hade också ställt högre krav på 
tillverkningstekniken. Med rätt verkstadsmaterial och kunnig hjälp hade detta varit optimalt. 

För den struktur som valts hade även sammanfogningen kunnat ändras. I testchassiet 
optimerades vikten genom att byta ut alla L-profiler mot bockade flikar i strukturen, men detta 
sparade endast 80 gram av den totala vikten. I Agilis II skulle den insparade vikten vara något 
större, men också här endast marginellt. Då vikten redan är låg ligger fokus på att ändra vikten 
på framförallt störtbågen, som är 40 % av den totala vikten av chassiet. 

Formen på den slutgiltiga konstruktionen skulle kunna optimeras än mer för att spara material 
runt föraren och därmed vikt på chassiet. I motsats till detta kunde också strukturen förenklas för 
att undvika bockningar som ger svaga styvhetspunkter. Överlag kunde även 
hållfasthetsbedömningen varit mer genomgående. Då en relativt enkel struktur med billigt 
material valts finns det möjlighet att förstärka strukturen i efterhand om den skulle visa sig vara 
för vek. I rapporten har det inte tagits hänsyn till de krafter som förekommer vid bilens rörelser, 
som till exempel centrifugalkraft då bilen svänger. 

Allmänt kunde även strukturen ha tillverkats under projekttiden för att ge en så rättvis bild av 
resultaten som möjligt. Modellerna ger en bra bild av resultaten, men båda modellerna har 
samma ”plåttjocklek” och resultaten är därför inte 100 % rättvisa. Dock beter sig pappen 
betydligt mindre styvt än plåten gör i det tillverkade testchassiet, och det är därför rimligt att anta 
att styvheten i verkligheten är större än i modellerna, även med tunnare plåttjocklek. 

Avgränsningen kunde varit tydligare och detaljkomponenter som styrstag, styrspakar, 
bältesinfästningar och dylikt kunde ha modellerats och platsbestämts under projektets fas, vilket 
hade gjort chassitillverkningen mycket snabbare med alla detaljer färdiga i teorin. Det kan dock 
anses bra med en viss frihet att ändra dessa komponenters placering under själva tillverknings- 
och användningsfaserna. 
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7. Tack 
Stort tack till Priidu Pukk för vägledning, tips och hjälp genom hela projektets gång. 

Tack även till Agilis-gruppen 2010 för input inför konstruktionen.  

Tack också till Emma Sjöblom på Shell för klargörandet av regelverket.  
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9.1 Bilaga 1 – Chassispecifika regler för Shell Eco Marathon 
 

 Chassiet skall ha utrymme för en förare med utrustning (hjälm, skor, tävlingsdräkt och 
dylikt). 

 En störtbåge som klarar en statisk last på 700 N i alla riktningar utan att deformeras skall 
ingå i chassiet. Störtbågen skall sträcka sig 5 cm runt förarens hjälm i normal 
förarposition och utanför förarens axlar. 

 Chassiet skall skydda förarens kropp vid front- eller sidokollision.  
 Chassiet skall vara utrustat med ett fempunktsbälte med ett bältesspänne.  Den lägsta 

fästpunkten skall vara under förarens torso. Bältet skall klara 1,5 gånger förarens vikt.  
 Chassiet skall vara konstruerat så att föraren utan hjälp kan ta sig ur bilen på mindre än 

10 sekunder. 
 Föraren skall ej köra med huvudet framåt. 
 Drivmedel, motor, batterier och andra energikällor skall vara isolerade från förarkabinen 

med en brandvägg. 
 Föraren skall ha fri sikt i en båge framåt och 90° åt båda sidorna. Detta skall kunna ske 

utan hjälpmedel, dvs. enbart genom att föraren vrider sitt huvud (och har möjlighet att 
göra det).   

 Chassiet skall vara konstruerat för att ta en förare på minst 50 kg. 
 Spetsiga och utstående kanter skall ha en avrundning motsvarande en radie på 5 cm. 
 Fordonets maxhöjd skall inte överstiga 100 cm, vidare skall maxhöjden vara mindre än 

1,25 gånger det maximala avståndet mellan de två yttersta hjulen. 
 Hjulaxeln skall vara minst 50 cm lång. 
 Hjulbasen skall vara minst 100 cm lång. 
 Fordonsbredden skall inte överstiga 130 cm. 
 Fordonslängden skall inte överstiga 350 cm. 
 Maximal nettovikt (vikt utan förare) skall inte överstiga 140 kg. 
 Hjulen skall ej vara åtkomliga från förarhytten. 
 Svängradien skall vara tillräcklig för omkörning och banracing. 
 Karossen skall vara utmärkt med röda pilar för nödavstängning och öppning. 
 Det skall finnas två separata bromssystem. 
 Karossen skall inte ha någonting som ändrar form i vinden. 
 Ingenting som kan skada föraren skall finnas inuti bilen. 
 Fordonet skall ha en brandsläckare av ABC- eller BC-typ med minsta kapacitet 1 kg 

monterad i bilen. Denna måste vara full, vara certifierad, märkt med tillverkares namn, 
tillverkningsdatum, utgångsdatum och tillverkarens nummer. Brandsläckningen skall 
vara antingen handbrandsläckare i förarkabinen eller monterad automatsläckare i 
motorutrymmet, möjlig att avfyra i förarkabinen. 

 Chassiet skall ha plats för montering av en tuta. 
 Sidospeglar skall finnas på båda sidorna av bilens kaross och ha minst 25 cm2 spegelyta. 

I regelverket finns också några rekommendationer: 

 Förarkabinen bör vara väl ventilerad. 
 Föraren bör ha tillgång till vätskepåfyllning från en vätskeryggsäck eller fastsatt 

vattenflaska med sugrör.  
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9.2 Bilaga 2 - Kravspecifikation 
Chassikonstruktion för Agilis II 
Kandidatarbete av Christian Chudon & Levi Mårten, 3/5 -2010 
Design och Produktframtagning, inriktning Industriell Design, KTH 
 
Bakgrund 
Agilis är en tävlingsbil vars syfte är att röra sig så långt som möjligt med så låg 
energiförbrukning som möjligt. Varje år sedan 2006 har KTH ställt upp i Shell Eco Marathon 
med diverse uppdateringar på bilen. Detta kandidatprojekt innefattar ytterligare en sådan 
uppdatering. Kraven baseras delvis på projektets resurser, delvis på reglerna för tävlingen. 
 
Produktmål 
Målet med utvecklingen av chassiet är att ge Agilis en utformning som gör byte och kontroll av 
vitala komponenter enklare. Ett testchassi för detta syfte existerar redan, men detta projekt syftar 
till att göra konstruktionen tävlingsklar.  
 
Tidsram 
Projektet har pågått sedan februari 2010 med informationssökning och underlag för 
kravspecifikationen. Deadline för slutrapporten är 10 maj 2010. 
 
Funktionella kriterier 
Krav 

 Chassiet skall ha utrymme för en förare med utrustning (hjälm, skor, tävlingsdräkt etc.) 
 En störtbåge som klarar en statisk last på 700 N i alla riktningar utan att deformeras skall 

ingå i chassiet. Störtbågen skall sträcka sig 5 cm runt förarens hjälm i normal 
förarposition och utanför förarens axlar.  

 Chassiet skall skydda förarens kropp vid front- eller sidokollision.  
 Chassiet skall vara utrustat med ett fempunktsbälte med ett bältesspänne.  Den lägsta 

fästpunkten skall vara under förarens torso. Bältet skall klara 1,5 gånger förarens vikt.  
 Chassiet skall vara konstruerat så att föraren utan hjälp kan ta sig ur bilen på mindre än 

10 sekunder. 
 Föraren skall ej köra med huvudet framåt. 
 Drivmedel, motor, batterier och andra energikällor skall vara isolerade från förarkabinen 

med en brandvägg. 
 Föraren skall ha fri sikt i en båge framåt och 90° åt båda sidorna. Detta skall kunna ske 

utan hjälpmedel, dvs. enbart genom att föraren vrider sitt huvud (och har möjlighet att 
göra det).   

Önskemål 

 Förarkabinen bör vara väl ventilerad. 
 Föraren bör ha tillgång till vätskepåfyllning från en vätskeryggsäck eller fastsatt 

vattenflaska med sugrör.  
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Begränsande kriterier 
Krav 

 Chassiet skall ha fästpunkter i enlighet med fram- och bakhjulaxlar som redan finns.  
 Chassiet skall vara konstruerat för att ta en förare på minst 50 kg 
 Spetsiga och utstående kanter skall ha en avrundning motsvarande en radie på 5 cm 
 Fordonets maxhöjd skall inte överstiga 100 cm, vidare skall maxhöjden vara mindre än 

1,25 gånger det maximala avståndet mellan de två yttersta hjulen. 
 Hjulaxeln skall vara minst 50 cm lång. 
 Hjulbasen skall vara minst 100 cm lång. 
 Fordonsbredden skall inte överstiga 130 cm. 
 Fordonslängden skall inte överstiga 350 cm. 
 Maximal nettovikt (vikt utan förare) skall inte överstiga 140 kg. 
 Hjulen skall ej vara åtkomliga från förarhytten. 
 Svängradien skall vara tillräcklig för omkörning och banracing. 

Önskemål 

 Fordonet bör ha så låg tyngdpunkt som möjligt. 

Övriga kriterier 
Krav 

 Karossen skall vara utmärkt med röda pilar för nödavstängning och öppning. 
 Det skall finnas två separata bromssystem. 
 Gas-, styr- och bromssystem skall kontrolleras med händerna. 
 Karossen skall inte ha någonting som ändrar form i vinden. 
 Ingenting som kan skada föraren skall finnas inuti bilen. 
 Fordonet skall ha en brandsläckare av ABC- eller BC-typ med minsta kapacitet 1 kg 

monterad i bilen. Denna måste vara full, vara certifierad, märkt med tillverkares namn, 
tillverkningsdatum, utgångsdatum och tillverkarens nummer. Brandsläckningen skall 
vara antingen handbrandsläckare i förarkabinen eller monterad automatsläckare i 
motorutrymmet, möjlig att avfyra i förarkabinen. 

 Chassiet skall ha plats för montering av en tuta. 
 Sidospeglar skall finnas på båda sidorna av bilens kaross och ha minst 25 cm2 spegelyta. 

Önskemål 

 Konstruktionen bör kunna tillverkas vid institutionen för maskinkonstruktion. 
 Chassiet bör vara billigt att tillverka. 
 Karossens utformning bör ge minsta möjliga vindmotstånd. 
 Chassiets utformning bör ge minsta möjliga rullmotstånd. 
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9.3 Bilaga 3 – Ritningar 
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