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Sammanfattning 
En grupp på Maskinkonstruktion, KTH har påbörjat arbetet med att utveckla en UAV helikopter 

(Förarlös helikopter) som framförallt är tänkt att användas vid minröjning. Ramen, rotorerna och 

motorn är valda och tillverkade men det behövs en transmission från motorn till rotorerna.  

Denna rapport innehåller utvecklingen av den transmissionen inklusive centrifugalkoppling, 

axlar och lager. Målet med arbetet är att utforma hela transmissionen från idé till färdig 

konstruktionslösning med tillhörande CAD modell. Arbetet innefattar däremot inte val av 

tillverkningsmetod, testflygning med färdig transmission eller vidare arbete för att omkonstruera 

konstruktionen vid behov. Samtliga delar som skall konstrueras har som mål att ha så låg vikt 

som möjligt.  
Vid projektets början utfördes en informationsökning där sökning på internet efter liknande 

konstruktionslösningar samt möte med uppdragsgivarna genomfördes för att få en bild av 

projektets omfattning, lista deras önskemål och krav. Dessutom utfördes litteraturstudier både i 

tidigare kurslitteratur och vetenskapliga rapporter inom området.  

Konceptframtagningen utfördes med hjälp av en brainstorming och kravspecifikation. En QFD 

matris användes för att omvandla uppdragsgivarnas krav och önskemål till konkreta 

produktegenskaper för att göra kravspecifikationen. Plastkugghjul och smala axlar i stål visade 

sig vara önskvärda. Resultatet blev tre olika koncept. För att uppfylla uppdragsgivarnas och 

projektdeltagarnas krav och önskemål valdes ett koncept med dubbla kuggremmar och en 

kuggväxel eftersom det konceptet fick bäst resultat i beslutsmatrisen. 

Med hjälp av analytiska beräkningar och Fem modeller dimensionerades transmissionen så att 

kravspecifikationen uppfylldes. Plastkugghjulen och kuggremmarna uppfyllde dock inte kravet 

om minimal säkerhetsfaktor på 1,6. 

För att kunna optimera konstruktionen ännu mer måste en testflygning genomföras för att 

utvärdera de laster som verkar på komponenterna. När dessa är kända är det troligen möjligt att 

minska vikten. För att minska vikten ytterligare bör en konstruktionslösning med smörjmedel 

användas eftersom det möjliggör betydligt högre krafter och kontakttryck i kugghjulen som då 

kan bli betydligt mindre. Uppdragsgivarna bör därför överväga om transmission som utformats i 

denna rapport med en total vikt på ca 1,8 kg skall användas eller om en dyrare och mer 

komplicerad konstruktion skall väljas för att minska vikten.  
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Abstract 

A group of researchers at the department of Machine Design KTH are working with the 

development of a UAV helicopter (unmanned helicopter) which main purpose is demining. The 

frame, rotor blades and engine are already chosen but a transmission is also needed. This 

Bachelor thesis contains the development of the transmission including the centrifugal clutch, 

shafts and bearings. The goal of the thesis is to design a transmission with a structured product 

development process and to produce a complete CAD model. The thesis will not include 

choosing manufacturing methods, test flight with the finish transmission or detail design. The 

weight should be as low as possible for all parts.  

At the beginning of the project, an information retrieval was made on the internet, old course 

books and scientific journals to find similar designs. To understand the project and to know what 

the clients wanted and their demands, a meeting was also accomplished.          

The conceptual design was achieved with the help of brainstorming and analyzing the product 

requirements. To find out the requirements, a QFD matrix was used to transform the client’s 

wishes and demands into product features. Plastic gears and slim steel shaft scored high in the 

QFD and are therefore desirable. The result of the conceptual design was three concepts. To find 

out which of the concept that meets the client’s and project member’s demands best, a decision 

matrix was used. The result was that the concept with twin belts and one gearbox scored highest 

and was therefore chosen.  

To design the transmission in a way that meets the product requirements, both analytical- and 

FEM calculations were done. Only the plastic gears and the belt didn’t meet the requirement that 

the safety factor should at least be 1,6. 

To optimize the design further a test flight is needed to measure the forces that are applied on the 

transmission. After the test flight the forces are known and therefore it’s probably possible to 

reduce the weight. To reduce the weight even further a design with lubricated gears would make 

the gears smaller and lighter since the lubricant enables higher contact pressure. The clients 

should therefore consider a more expansive and complicated design if the weight should be 

reduced from the 1, 8 kg that the current design weighs. 
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FÖRORD 

I detta kapitel beskrivs sammanhanget för rapporten och personer som under projektets gång 

varit till hjälp tackas för sitt bidrag. 

 

 

Denna rapport är resultatet av författarnas kandidatexamensarbete inom Maskinkonstruktion 

(MF103x/MF102x) på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Arbetsperioden för detta 

projektarbete har sträckt sig från januari till maj under vårterminen 2013.  

Under projektets gång har vi, författarna till denna rapport erhållit hjälp och stöd av några 

personer som förtjänar speciellt erkännande. Tack till Fredrik Asplund och Mohammad 

Khodabakhshian Khansari, båda doktorander på KTH Maskinkonstruktion och uppdragsgivare 

till detta projekt som även bidragit med tips och förslag under arbetets gång. Tack även till Ulf 

Sellgren, handledare och docent på KTH som bidragit med råd och stöd under hela projektet, 

Peter Dahlman på OEM-Motor AB som hjälpsamt svarat på frågor om kuggremmar, Anders Hall 

på Jens S. Transmissioner AB som svarat på frågor angående remdrift och Reima Tiainen på 

Mekanex Maskin AB som svarat på frågor angående kugghjul.  

 

 

 

 

Jacob Ljungbäck           David Williamsson 

Stockholm, maj 2013 
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Nomenklatur 

I detta kapitel listas och förklaras beteckningar och förkortningar som används i rapporten. 

 

 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

  Acceleration [m/s
2
] 

  Bredd [m] 

  Dynamiskt bärighetstal [N] 

   Statiskt bärighetstal 

  Diameter [m] 

  Diameter [m] 

E Elasticitetsmodul [Pa] 

  Kraft [N] 

  Frekvens [Hz] 

  Tyngdacceleration [m/s
2
] 

  Remlängd [m] 

   Rembreddsfaktor 

    Livslängdsfaktor (böjspänning) 

   Anvisningsfaktor 

    Hårdhetskombinationsfaktor 

    Livslängdsfaktor (yttryck) 

   Lastfaktor för drivande och driven maskins gång 

   Faktor för antal kuggar i ingrepp 

   Varvtalsfaktor 

   Ytfinhetsfaktor 

   Formfaktor 

   Delnings- och profilavikelsefaktor 

   Faktor för spännrulle 

   Faktor för utväxling 

  Längd [m] 

    Nominell livslängd [10
6
 varv] 

     Nominell livslängd [h] 
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  Moment [Nm] 

  Modul 

  Antal belastningar 

  Varvtal [rpm] 

  Effekt [W] 

   Ekvivalent dynamisk lagerbelastning 

  Tryck [Pa] 

   Exponent för livslängdsformel 

  Kälkänslighetsfaktor 

  Reaktionskraft [N] 

  Radie [m] 

  Säkerhetsfaktor 

  Kuggdelning (kuggrem) 

  Utväxling 

  Periferihastighet [m/s] 

  Vridmotstånd [m
3
] 

  Utmattningsreduktionsfaktor 

   Formfaktor 

   Kälfaktor 

   Snedvinkelsfaktor 

   Materialfaktor 

   Ingreppsfaktor 

  Antal kuggar 

 

  Vinkel [°] 

  Vinkel [°] 

  Ingreppstal 

  Teknologisk dimensionsfaktor 

  Friktionskoefficient 

  Poissons tal 

   Viskositet [m/s
2
] 

  Kälradie [m] 

  Spänning [Pa] 

  Skjuvspänning [Pa] 

  Vinkelhastighet [rad/s] 
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Förkortningar 

CAD Computer Aided Design 

UAV Unmanned Aerial Vehicle 

FEM Finita elementmetoden  

ANSYS Simuleringsprogram för ingenjörer (CAE) 

MATLAB Program för numeriska beräkningar 

QFD Quality Function Deployment 

rpm Varv/minut 

h Timme  
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1 INTRODUKTION 

Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte, avgränsningar och metod för det utförda examensarbetet 

om UAV helikoptertransmissionen. Dessa punkter ger en överskådlig inblick i vad rapporten 

innehåller.  

 

 

1.1 Bakgrund 

En grupp på institutionen för Maskinkonstruktion, KTH arbetar med att utveckla en liten 

obemannad helikopter (UAV helikopter). Obemannade helikoptrar har många fördelar jämfört 

med bemannade, t.ex. när det gäller driftskostnad och personsäkerhet. Därför anses en stor 

potential finnas för helikoptrar av denna typ. Gruppen har påbörjat en konstruktion men 

ytterligare dimensionering och modellering krävs för att slutföra arbetet och utföra en 

provflygning. Helikoptern har som mål att ha en låg vikt (ca 5 kg om möjligt) men samtidigt 

kunna lyfta laster på ca 15 kg. Den skall även vara billig att tillverka och enkel att underhålla. 

Användningsområdet är framförallt demining dvs. minröjning.  

1.2 Syfte 

Syftet med kandidatarbetet är att konstruera transmission, centrifugalkoppling, vinkelväxel och 

axlar med lagring till en UAV helikopter. Samtliga komponenter har som mål att vara så 

viktoptimerade som möjligt samtidigt som kostnaden för tillverkning skall vara så låg som 

möjligt. Målet med arbetet är att en fullständig konstruktion skall tas fram med tillhörande CAD-

modell.   

 

1.2 Avgränsning 

För att projektet skall kunna leva upp till målen och syftet har tydliga avgränsningar gjorts för att 

säkerställa att tidsplanen hålls. Avgränsningarna är att beräkningarna endast utförs för ett 

maximalt lastfall helikoptern kan tänkas utsättas för. Det innefattar inte en ev. explosion vid 

minröjning eller liknande extrema fall som kan uppkomma vid svår väderlek. Swashplatta samt 

leder och rotorfästen till denna kommer inte att innefattas av arbetet. Inte heller val av 

tillverkningsmetod kommer att beaktas och därför kommer inga detaljritningar tas fram. 

Värmeeffekt från motorn kommer inte att tas hänsyn till i denna rapport.  

1.4 Metod 

Metoder som kommer att användas i projektet för att kunna uppfylla målen och syftet är 

följande: QFD matris som hjälpmedel vid kravspecifikation, beslutsmatris och brainstorming vid 

val av koncept, FEM med programvaran ANSYS för hållfasthetsberäkningar och undersökning 

av egenfrekvenser, CAD med programvaran Solid Edge och MATLAB som hjälpmedel vid 

analytiska beräkningar. 
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                                                                                                   2 REFERENSRAM 

Detta kapitel presenterar den teoretiska referensramen som utgör grunden för det utförda 

examensarbetet. Den information som presenteras är tillgänglig kunskap och resultat av 

forskning inom UAV helikopterområdet.  

 

 

2.1 UAV Helikoptrar 

En UAV-helikopter är en helikopter som fjärrstyrs av en operatör på marken. De finns i alla 

möjliga olika storlekar och utföranden, allt från minsta leksak till fullskalig storlek. Såväl barn 

som hobbyanvändare, polis och militär använder sig av UAV-helikoptrar. Vid hobbyanvändning 

ses dock farkosten som modellflyg även fast det kan röra sig om samma farkost. För barn och 

hobbyanvändaren utgör den en leksak medan den för polis och militär utgör ett praktiskt 

spaningsverktyg. Även andra användningsområden såsom transport och verktygsplattform är 

tänkbara arbetsuppgifter för en UAV-helikopter. En UAV-helikopter har potential att utföra i 

princip samma uppgifter plus ett antal extrauppgifter som en traditionell helikopter. 

 

Figur 1. UAV-helikopter för övervakning, Wikimedia (2013) 
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2.2 Tidigare konstruktionslösningar 

Det finns två vanligen förekommande konstruktionslösningar för transmissionen på bemannade 

helikoptrar och UAV-helikoptrar av större storlek. Den första är en remväxel från motorn till en 

axel som är kopplad via vinkelväxlar till rotoraxlarna, se Figur (2). Detta är den vanligaste 

lösningen som används tillsammans med en kolvmotor. Eftersom kolvmotorer har en något 

ojämn gång och relativt högt varvtal är en remväxel att föredra framför t.ex. en kedja då 

remväxlar klarar höga varvtal och skapar mycket lite ljud och vibrationer, Olsson (2006).  

 

Figur 2. Konstruktion med remväxel.  

Den andra vanligen förekommande konstruktionslösningen är en planetväxel, se Figur (3) med 

integrerad vinkelväxel. Denna typ av konstruktion används ofta på stora helikoptrar som drivs av 

JET-motorer. Det mycket höga och jämna varvtalet från JET-motorn passar bra tillsammans med 

en planetväxel eftersom en mycket stor utväxling kan skapas utan vibrationer som är skadliga för 

kuggarna.   

 

Figur 3. Planetväxel, Wikimedia (2013).    

2.3 Lastfall 

Då helikoptern flyger belastas axlarna till rotorerna minst av egentyngden. Med egentyngden 

menas helikopterns maximal startvikt (ca 19 kg) som består av helikopterns, bränslets och ev. 

utrusningens vikt. Axlarna är lagrade både axiellt och radiellt och är fastmonterade i ramen. 

Både axlar och lager skall dimensioneras för ett extremfall helikoptern kan tänkas hamna i. Ett 

sådant extremfall antas vara då helikoptern flyger in i stigande luft (termik), se Figur (4) vilket 

accelererar den i vertikalled. En varm sommardag antas vertikala hastigheter på upp till ca 10 

m/s förekomma. Om helikoptern flyger in i ett sådant område på kort tid ca 0,5 s betyder det att 

den utsätts för en acceleration på ca 20 m/s
2 
uppåt.   
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Figur 4. Stigande luftpelare (termik) för beräkning av maximalt lastfall.  

Det ger upphov till stora krafter, som kommer att användas för beräkningar av lager och axlar. 

Axlarna utsätts också för centripetalkrafter som uppstår pga. obalans i rotorerna. Därför måste 

lagren även klara radiella krafter.  

Övriga axlar och lager som sitter vid transmissionens kugghjul och kuggremskivor måste 

framförallt klara stora moment och radiella krafter från drivkraften och förspänningskraften. 

Eftersom endast ena sidan av en rem är spänd har den sidan en drivkraft vilket betyder att 

kuggremskivan utsätts för en ensam kraft som skapar momentet. Det ger upphov till stora 

radiella krafter på axlarna och lagren eftersom radien från drivkraften till rotationscentrum är 

mycket liten i fallet för UAV Helikoptern.  

2.4 Centrifugalkoppling 

En centrifugalkoppling är en koppling som automatiskt kopplar vid ett visst bestämt varvtal, se 

Figur (5). Det sker genom att backar slungas ut mot en trumma där en friktionskraft skapas 

mellan de båda ytorna vilket resulterar i att kopplingen kan överföra ett moment och därmed en 

mekanisk effekt. För att backarna skall slungas ut vid rätt varvtal är de förspända med fjädrar. 

Hur stor förspänningskraften skall vara beror på när man vill att centrifugalkopplingen skall 

koppla. Det är också viktigt att veta hur stor massa backarna skall ha eftersom det påverkar hur 

stort moment som går att överföra. För att massan skall skapa en så stor centripetalkraft som 

möjligt och därmed kunna överföra ett maximalt moment är det ytterst viktigt att tyngdpunkten 

hamnar långt ut från rotationscentrum. Massan på backarna kan då minimeras vilket betyder att 

hela konstruktionens vikt minskar.  

Ytorna som skapar friktionskraften måste också ha ett högt friktionstal för att massan skall vara 

så liten som möjligt. Det sker vanligen genom en stål mot stål kontakt som bör vara fri från 

smuts och föroreningar eller genom att belägga ytorna med ett friktionsmaterial.  

För UAV helikoptern är det viktigt att kopplingen inte kopplar när motorn går på tomgång 

eftersom det då finns en risk att rotorerna skadar operatören. När helikoptern skall lyfta vill man 

däremot att kopplingen har kopplat helt för att inte förlora effekt från motorn till rotorer. Dessa 
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två varvtal och massan på backarna är de viktigaste dimensionerande parametrarna för att 

konstruera centrifugalkopplingen.  

 

Figur 5. Vanligt förekommande centrifugalkoppling, Wikimedia (2013).  

2.5 Remväxel 

En remväxel används för att överföra en rotationsrörelse mellan två eller fler axlar genom att 

spänna en rem över remskivor placerade på respektive axel. Genom att använda olika stora 

remskivor på axlarna kan en remväxel antingen växla upp eller ner rörelsen beroende på om högt 

varvtal är eller högt moment är önskvärt för den aktuella applikationen. En remväxel är en så 

kallad kraftbetingad transmission eftersom den bygger på att remmen förspänns med en kraft för 

att remskivorna med hjälp av friktion ska få grepp om denna. Vanligtvis utgår man från en given, 

standardiserad remlängd och anpassar sedan axelavståndet efter den. Moderna remmar är oftast 

uppbyggda av en invändig kord som tar upp dragspänningarna och ett yttre lager, oftast av 

gummi som möjliggör hög friktion för bästa effektöverföring, Olsson (2006).  Det finns en rad 

olika remtyper. Några av de vanligaste behandlas här nedan i separata kapitel. 

2.5.1 Flatremmar 

Detta är den ursprungliga typen av remmar. Dessa är precis som namnet antyder helt flata, se 

Figur (6). Eftersom de är tunna kan de lätt böjas och skruvas vilket möjliggör remskivor av liten 

diameter samt effektöverföring mellan icke-parallella axlar. För att remmarna inte ska glida av 

remskivorna måste de styras i axiell riktning. Detta görs vanligtvis genom att göra remskivorna 

kupade men man kan också förse remskivorna med kanter, Olsson (2006). 
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Figur 6. Genomskärning av flatrem. 

2.5.2 Kilremmar 

En kilrem liknar en flatrem väldigt mycket med den avgörande skillnaden att tvärsnittet är 

formad som en trapets, se Figur (7). Kilremmar är ofta tjockare än flatremmar vilket medför att 

de blir betydligt svårare att böja. För att till viss del råda bot på detta problem skärs ofta spår 

eller tänder på insidan av remmen. Kraften överförs till skillnad mot en flatrem inte via den flata 

eller tandade insidan utan via de lutande sidorna. Remskivorna har precis som remmen lutande 

sidor dock inte med samma lutning vilket gör att kilremmen kilar fast sig i remskivan, därav 

namnet kilrem, Olsson (2006). 

En variant av kilrem är en remtyp kallad Poly-V rem. Denna bygger på samma princip som 

kilremmen och kan i praktiken ses som flera ihopsatta kilremmar. Denna kan göras betydligt 

tunnare än en kilrem vilket gör det möjligt att använda remskivor med betydligt mycket mindre 

diameter, Olsson (2006). En Poly-V rem klarar även av betydligt högre varvtal än en vanlig 

kilrem, Jens S Transmissioner (2006). 

 

 

Figur 7. Genomskärning av kilrem. 

2.5.3 Kuggrem 

En kuggrem används oftast som ett alternativ till kedjedrift. Denna är precis som en kedjeväxel 

inte kraftbetingad utan formbetingad och kan ses som en kombination av en kedjeväxel och 

remväxel eftersom en kuggrem är tillverkad med samma metod som en flatrem med en inre kord, 

ofta tillverkad av glasfiber som tar upp dragkrafterna och ett yttre lager försedd med tänder, ofta 

av gummi som överför kraften, se Figur (8). Den tunnare remkonstruktionen möjliggör viss 

töjning vilket gör att den klarar betydligt högre rotationshastigheter samt mindre diameter på 

remskivorna än en kuggväxel samtidigt som synkroniseringsfördelarna från kuggväxel 

fortfarande erhålls eftersom tänderna förhindrar att remmen slirar på remskivan. Kuggrem 

används därför ofta i applikationer som kräver hög noggrannhet för just synkronisering, t.ex. för 
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drift av kamaxlarna i förbränningsmotorer där kedjeväxel också är väldigt vanligt, Olsson 

(2006). Genom att välja kuggremsväxel istället för kedjeväxel erhålls också en betydligt lägre 

ljudnivå eftersom de gummiklädda tänderna är betydligt mjukare än kedjans kuggar av metall, 

Perneder (2012). 

 

Figur 8. Genomskärning av kuggrem. 

2.6 Kuggväxel 

Ett kugghjul är ett cirkulärt objekt med tänder antingen på utsidan eller på insidan och återfinns i 

allt från DVD-spelare till pumpar och bilar. Den enklaste varianten har raka tänder, se Figur (9) 

men det finns även kugghjul med snedskurna tänder, vinklade tänder och kombinationer av 

vinkling och snedskärning. 

 

Figur 9. Rakkuggat kugghjul 

Genom att låta två kugghjul integrera med varandra kan rotationsriktning, axelriktning och 

utväxling ändras. Kugghjul används oftast för att växla ned den drivande maskinens varvtal till 

ett som passar applikationen genom att koppla ett litet kugghjul med ett större. När detta görs 

kommer även motorns moment ändra storlek, se ekvation (1). Detta med en lika stor faktor som 

varvtalet men istället för att bli mindre blir momentet större. När två eller fler kugghjul 

samverkar på detta sätt kallas det för en kuggväxel, The Transmission Bible (2013). En 

kuggväxels utväxling kan enkelt beräknas om man vet antingen antalet tänder, diametern eller 

varvtalet för respektive kugghjul enligt ekvation (1), The Transmission Bible (2013): 

 

 1 2 2

2 1 1

n d z
u

n d z
     (1) 
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Vid val av kugghjul är det önskvärt att kuggantalet för kugghjul i ingrepp inte är multiplar av 

varandra. Allra helst ska kuggantalet vara primtal för att multiplar på bästa sätt ska undvikas. 

Anledningen till detta är att livslängden kraftigt försämras om så inte är fallet eftersom 

ojämnheter i kuggarnas ytor kommer hamna i kontakt oftare än nödvändigt och på så sätt slitas 

ut, Olsson (2006). 

2.6.1 Material 

För att erhålla önskade egenskaper på valda kugghjul är val av material mycket viktigt vid 

konstruktion av en kuggväxel. Det dominerande materialet för kugghjul är olika typer av stål. 

Dessa erbjuder en mycket bra hållfasthet och livslängd. Eftersom det är det absolut vanligaste 

materialet finns det bra beräkningsmodeller för att beräkna kugghjuls hållfasthet, samt livslängd. 

Andra material som är vanliga är rostfritt stål och gjutjärn. Ett lite ovanligare material som dock 

blir allt vanligare är olika typer av plast. Dessa används mest i mindre applikationer så som 

DVD-spelare där belastningarna inte är så stora men i takt med materialutvecklingen används 

plast allt mer i andra mer krävande applikationer. Plast erbjuder en fördel både genom låg vikt 

och lågt pris eftersom de ofta formsprutas istället för att skäras ut från ett solitt stycke metall 

vilket gör tillverkningen betydligt enklare samtidigt som råmaterialet även är billigare i inköp. 

Vid användning av stålkugghjul är en korrekt smörjning mycket viktig för att undvika allt för 

höga temperaturer vilket medför en kraftig förslitning av kuggarna. Plastkugghjul kräver ofta 

inte någon smörjning för att kugghjulen ska fungera på ett tillfredställande sätt. Det är dock 

rekommenderat att använda sig av smörjning speciellt anpassat för plast för att på så sätt kunna 

erhålla en längre livslängd. Hållfasthets- och livslängdsberäkning är betydligt knepigare eftersom 

plast inte beter sig på samma behändiga och väldokumenterade sätt som stål. Detta på grund av 

att mycket av plasts utmattning kommer från krypning och plasticering. Smörjning kan även 

undvikas i en kuggväxel om kugghjul i stål kombineras med dito i plast. Plastkuggarna erbjuder 

då en yta med mindre friktion som stålkuggarna kan glida på samtidigt som plasten fungerar som 

en sorts torrsmörjmedel, van Beek (2012). 

2.7 Krympförband 

Krympförband används för att fästa t.ex. ett kugghjul på en axel med enbart ett passningsfel. 

Axeln tillverkas något större än hålet i kugghjulet vilket gör att ett kontakttryck skapas mellan de 

båda delarna efter montering. Kontakttrycket ger upphov till friktionskrafter mellan de båda 

ytorna vilket medför att ett moment kan överföras.  

Monteringen sker vanligtvis genom att kugghjulet värms upp så att det expanderar vilket medför 

att axeln tillfälligt får plats. När kugghjulet sedan svalnar krymper det och delarna är därmed 

hopfogade.  För att beräkna hur stort moment krympförbandet kan överföra måste skillnaden i 

diameter mellan axel och hål beräknas, se Figur (10).   
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Figur 10. Krympförbandets princip.   

2.8 Lager 

Vid val och dimensionering av lager är framförallt kraften och riktningen verkande på lagret 

betydande. Även varvtalet och driftstemperatur avgör vilket lager och smörjmedel som är 

lämpligt. I helikoptertransmissionen krävs flera olika lagringar för respektive axel. För att varje 

lager skall passa respektive position så bra som möjligt har bl.a. SKF Interactive Engineering 

Catalogue används, skfwebtools (2013). Där kan ett flertal olika parametrar och önskemål väljas 

för att sedan få förslag om bästa lager som uppfyller de egenskaperna. På lager som utsätts för 

lite eller ingen kraft kan glidning uppstå mellan kula och löpbanor vilket kan skada lagret 

allvarligt eftersom nötningen och temperaturen blir hög. Därför kan med fördel hybridlager med 

keramisk yta användas som klarar höga temperaturer och viss glidning utan att lagret skadas.    

Eftersom funktionen anses vara avgörande har ingen hänsyn tagits till priset. 
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3 GENOMFÖRANDE 

Detta kapitel presenterar genomförandet av det utförda examensarbetet. Resultaten presenteras 

fortlöpande under varje enskilt avsnitt.  

 

 

3.1 Brainstorming  

Vid projektets början utfördes en brainstorming för att samla alla tankar och idéer som uppstått 

vid projektbeskrivningen och mötet med uppdragsgivarna. Resultatet kan avläsas i Figur (11) 

som är en något förenklad bild av brainstormingen men som beskriver de viktigaste punkterna. 

Brainstormingen användes sedan som hjälpmedel till nästa kapitel, skapande av QFD matrisen. 

 

Figur 11. Brainstorming.   

3.2 QFD matris 

För att uppdragsgivarnas åsikter skulle tas med i produktutvecklingen användes en QFD matris, 

(Quality Function Deployment) vars uppgift är att omvandla uppdragsgivarens eller kundens 

önskemål och krav till konkreta produktegenskaper, Ullman (2010). Egenskaperna kan därefter 

användas till att skapa en kravspecifikation för att kunna utvärdera om den slutliga 

konstruktionen uppfyller uppsatta krav. Ur QFD matrisen går det att utläsa att viktiga 

produktegenskaper är smala axlar i stål, plastkuggar och glidlager. I den övre delen av matrisen 

finns även plus och minustecken som beskriver om de olika produktegenskaperna passar eller 

motarbetar varandra. T.ex. så passar inte en planetväxel med osmorda växlar.       
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Figur 12. QFD matris.   

De markerade siffrorna i Figur (12) visar de viktigaste produktegenskaperna eftersom de fått 

högst teknisk vikt. Egenskaperna kommer användas vid konceptgenerering om de uppfyller 

kraven.  
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3.3 Kravspecifikation  

Efter att ha utläst viktiga produktegenskaper från QFD matrisen samt lyssnat till 

uppdragsgivarnas krav och önskemål kunde en kravspecifikation upprättas enligt följande.  

Eftersom motorn är vald är flera parmetrar som effekt och varvtal redan bestämda, vilket betyder 

att transmissionen måste klara de egenskaperna. 

K = krav Ö = önskemål 

 Överföra en mekanisk effekt på 2,54 kW     K 

 Överföra ett maximalt varvtal på 15000 rpm vid     K 

ingående axel från motor     

 Överföra ett ingående moment på 1,6 Nm     K 

 Minimal säkerhetsfaktor 1,6 för samtliga delar    K 

 Kuggar skall tillverkas i plast eller i ett icke metalliskt material  K 

 Kugghjul skall klara en minimal driftstid på 1000 h    K 

 Smala axlar i stål         K 

 Axlarna och lager skall klara en minimal driftstid på 1000 h   K 

 Axlarna och lager skall klara lyfta helikopterns tyngd på 19 kg   K 

och samtidigt utsättas för en acceleration på 20 m/s
2
 i vertikalled 

 Centrifugalkopplingen skall koppla vid 2000 rpm     K 

och överföra maximalt moment vid 4000 rpm 

 Total utväxling från motor till rotor ca 9     K 

 Rotorerna roterar med samma varvtal och i motsatt riktning   K 

 

 Glidlager         Ö 

 Lågt pris         Ö 

 Låg vikt         Ö 

 Få delar         Ö 

 Enkel montering        Ö 

 Enkel att underhålla        Ö 

 Smörjmedel bör undvikas       Ö 
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3.4 Koncept  

Efter brainstormingen och upprättande av kravspecifikation genererades ett antal olika koncept 

som presenteras nedanför. Samtliga koncept bygger på en transmission med en kilrem från 

motorn till centrifugalkopplingen (markerad som grå rektangel i figurerna) och ett antal kugghjul 

(markerade som blå rektanglar i figurerna). En viktig egenskap för samtliga koncept är att 

massan skall vara så låg som möjligt.  

1. Dubbla kuggremmar 

Det första konceptet bygger på användning av dubbla kuggremmar, en kort kuggrem till den 

främre rotorn, se Figur (13) vänster, och en lång till den bakre. Kuggremmar har fördelen att 

kunna överföra en stor effekt vid relativt höga varvtal utan att skapa kraftiga vibrationer eller 

oljud, något som en vanlig kedja inte kan.  

 

Figur 13. Koncept med dubbla kuggremmar.   

2. Vinkelväxlar  

Det andra konceptet, se Figur (14) är en konstruktion med enbart plastkugghjul till den främre 

rotorn och två vinkelväxlar med en tunn stålaxel till den bakre rotorn. Eftersom den största delen 

av utväxlingen till den bakre rotorn sker vid sista vinkelväxeln kan axeln rotera snabbt och 

därmed överföra en stor effekt med ett litet vridmoment. Därför kan axeln vara tunn och väga 

lite. Ett problem är att det kan uppstå stora krafter och moment efter den stora utväxlingen, något 

som kräver mycket hållfasta material och smörjning.  

Figur 14. Koncept med vinkelväxlar.  
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3. Korsade remmar 

Det tredje konceptet, se Figur (15) är en konstruktion där en korsad rem överför effekten mellan 

de båda rotorena. Anledningen till att remmarna är korsade (bildar en åtta uppifrån) är för att 

rotorerna skall snurra åt motsatt håll för att inte kollidera med varandra. Det är den främre rotorn 

som är kopplad till centrifugalkopplingen via plastkugghjul och som driver remmen och därefter 

den bakre rotorn. Detta koncept bygger på att remmen inte får slira. Vid eventuell slirning 

kommer rotorena att kollidera och stora skador kan uppstå.     

 

Figur 15. Koncept med dubbla kuggremmar 

3.4.1 Val av koncept  

Val av koncept utfördes med en beslutsmatris för att väga olika kriterier som uppdragsgivarna 

och projektdeltagarna anser vara viktiga. Vikten anges med en skala 1-5 där 5 är viktigast. De 

olika koncepten bedöms därefter hur väl de uppfyller kriterierna med en skala 1-9 där 9 är helt 

uppfyllt. Med precision menas hur bra noggrannhet rotorerna roterar mot varandra, dvs. om 

rotorerna riskerar att slå i varandra vid drift.  

 

                 Koncept                    

Kriterier
 

f 

Vikt 

1. Dubbla 

kuggremmar 

 

2. Vinkelväxlar 3. Korsade 

remmar 

 

Låg massa 5 6 8 8 

Lågt pris 4 7 5 8 

Enkel att tillverka 4 7 4 8 

Få komponenter 3 7 5 8 

Precision 5 6 9 4 

Lång livslängd 3 8 9 4 

Lite smörjmedel 4 8 3 7 

Totalbetyg  193 175 188 

Figur 16. Beslutsmatris. 

Beslutsmatrisen, se Figur (16) visar att det koncept som uppfyller kriterierna bäst är koncept 1. 

Dubbla kuggremmar. Därför valdes det konceptet att arbeta vidare med. De övriga koncepten 

ligger dock nära när det gäller totalbetyg vilket betyder att de också skulle vara tänkbara att välja 

om man ändrar vikten på något av de olika kriterierna.  
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3.5 Intro komponentkonstruktion 

För att konstruera en UAV helikoptertransmission behövs många olika komponenter som även 

skall anpassas efter det specifika användningsområdet. I de kommande kapitlen kommer 

samtliga komponenter dimensioneras och utvärderas för att säkerställa att de uppfyller de krav 

som angivits i kravspecifikationen.  

3.6 Centrifugalkoppling 

Centrifugalkopplingen dimensioneras först med analytiska beräkningar för att sedan med FEM 

verifiera att den uppfyller de krav som är listade i kranspecifikationen. Utöver det utförs även 

överslagsräkningar för att kontrollera FEM beräkningarnas rimlighet.  

3.6.1 Analytiska beräkningar  

Rådande kraftsituation för en centrifugalkoppling kan beskrivas med Figur (17) där masscentrum 

för en back anges med ett kryss som har radien   till rotationscentrum.  

 

Figur 17. Kraftsituationen för centrifugalkopplingen. 

Enligt Newtons andra lag kan kraften   beräknas enligt ekvation (2), i detta fall är   

centripetalkraften 

 mF a   (2) 

där   är massan för en back och   centripetalaccelerationen som är riktad rakt mot 

rotationscentrum.  
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Det momentet   som centrifugalkopplingen maximalt skall kunna överföra är känt och kan 

beräknas med ekvation (3) 

 
P

M


   (3) 

där   är motorns effekt och   vinkelhastigheten på ingående axel, se Tabell (1). 

Tabell (1). Givna och valda parametrar från CAD modell 

  3,4 [hp] = 2,54 [kW] 

  15000 [rpm] = 500  [rad/s] 

  1,6 [Nm] 

   4000 [rpm] = 
    

 
 [rad/s] 

   2000 [rpm] = 
    

 
 [rad/s] 

  0,5 (stål mot stål) 

  0,001 [m] 

    1000 [N/m] 

  0,0187[m] 

    0,049 [m] 

Den friktionskraft    som centrifugalkopplingen kan skapa beräknas med ekvation (4) 

 
   

 

   
  

(4) 

Friktionskraften    kan därefter användas för att beräkna normalkraften   med ekvation (5) 

 

   
  

 
  (5) 

där   är friktionstalet mellan back och insida av trumma.  

Slutligen kan ekvation (2) användas för att beräkna massan   och ger med rådande 

kraftsituationer ekvation (6) och (7) 

 
               

   
(6) 

 
                 

   
(7) 

där   är radien,   avståndet mellan back och insida av trumma,     styvheten för en fjäder,    

lägsta varvtal då centrifugalkopplingen kopplar och    lägsta driftsvarvtal vid flygning. 

Tillsammans kan ekvation (6) och (7) förkortas till ekvation (8). 

Då alla parametrar är kända kan massan   beräknas.  

 

 
2 2

0

0,027 [ ]
d

N
m kg

r r 
 


  (8) 
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Massan   skall vara så liten som möjligt för att konstruktionen skall vara viktoptimerad, men 

samtidigt tillräckligt stor för att funktionen skall behållas.  

För att beräkna vilken förspänningskraft     som fjädrarna skall belastas med för att 

centrifugalkopplingen skall koppla vid lägsta varvtalet    används ekvation (6). Insättning av 

parametrar ger förspänningskraften    . 

              

För att skapa denna kraft skall varje fjäder förlängas med längden   som kan beräknas med 

ekvation (9). 

 
           

(9) 

            

För att minimera centrifugalkopplingens vikt valdes en konstruktionslösning som skiljer sig lite 

mot andra vanligen förekommande kopplingar, Olsson (2006). I ekvation (8) kan man direkt se 

att en stor radie till masscentrum för backarna ger en låg massa. Därför valdes en geometri enligt 

Figur (18) som skapar en stor radie samtidigt som den uppfyller kravet att passa i helikopterns 

ram. Genom att göra kopplingen högre dvs. större djup i Figur (18) kan rätt massa åstadkommas 

samtidigt som geometrin bevaras vilket resulterar i att masscentrum hamnar långt ut.  

 

Figur 18. Masscentrums position för backarna.  

För att senare kunna beräkna spänningarna i backen och centrifugalhuset behövs en analytisk 

beräkning av rådande kraftsituation. Figur (19) visar friktionskraften verkande på en back som är 

utgångspunkten för kommande beräkningar.  
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Figur 19. Friktionskraft verkande på en back.   

Friläggning av back och centrifugalhus ger Figur (20).  

 

Figur 20. Friläggning av back och centrifugalhus. 

Jämvikt ger ekvation (10) och (11). Insättning av parametrar, se Tabell (2) ger resultat, se Tabell 

(2). 

    
    

  
     (10) 

    
    

  
  (11) 

där    och    är reaktionskrafter, se Figur (20) och Tabell (2).  
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Tabell 2. Parametrar och reaktionskrafter för en back.   

    0,01887 [m] 

    0,00463 [m] 

   33 [N] 

   41,1[N] 

   8,1 [N] 

3.6.2 Slutlig konstruktion 

Den slutliga konstruktionen har arbetats fram genom de beräkningar och resonemang som 

tidigare beskrivits i denna rapport. Dessutom har FEM beräkningar gjorts kontinuerligt för att 

förbättra konstruktionen och minimera spänningskoncentrationer. FEM beräkningarna beskrivs 

senare i ett separat stycke i detta kapitel. Friktionen mellan centrifugalhus och back har i 

beräkningarna antagits vara noll. Därför bör smörjfett användas i kontakten för att minimera 

risken för låsning.  

 

Figur 21. Slutlig konstruktionslösning av centrifugalkopplingen.   

Konstruktionslösningen presenteras i Figur (21) och (22). Antalet delar har minimerats, därför är 

t.ex. axeln och flänsen en gemensam del. Axlarna är också försedda med skåror och 

upphöjningar för att allt skall låsas i önskvärd position med endast två låsringar. Det betyder att 

monteringen blir enkel samtidigt som en låg tillverkningskostnad bör vara möjlig. Den exakta 

formen på axlarna pressenteras inte i Figur (21) och (22), endast övergången mellan axel och 

flänsen samt diameter är bestämda.     

  



33 

 

 

Figur 22. Sprängskiss av slutlig konstruktionslösning. 

Samtliga delar som krävs för att tillverka centrifugalkopplingen pressenteras i Tabell (3).  

Tabell 3. Centrifugalkopplingens delar. 

Del Specifikation Antal  Vikt st. [g] 

1. Skruv med mutter M3 8 1 

2. Axel-1 med fläns Egentillverkad 1 30 

3. Centrifugalhus Egentillverkad 1 51 

4. Låsring-2    5 mm 1 1 

5. Kullager SKF 604 1 3 

6. Låsring-1   14 mm 1 1 

7. Fjäder 1000 N/m 2 1 

8. Back Egentillverkad 2 27 

9. Kåpa Egentillverkad 1 44 

10.  Axel-2med fläns Egentillverkad 1 36 

Totalt:  19 230 

Samtliga komponenter förutom kullagret är tillverkade i konstruktionsstål med följande 

egenskaper, se Tabell (4). 

Tabell 4. Materialdata för stål i centrifugalkopplingen. 

  200 GPa 

  0,3 

   250 MPa 

  7833 kg/m
3 
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3.6.3 FEM beräkningar 

För att beräkna spänningar, deformationer och egenfrekvenser användes FEM programmet 

ANSYS. För samtliga delar utfördes också en konvergensstudie som presenteras i Bilaga (B). 

Detta gjordes för att uppskatta beräkningarnas noggrannhet. Utöver det gjordes också analytiska 

hållfasthetsberäkningar för att verifiera rimligheten. Inverkan av tröghetskrafter från rotationen 

antas vara försumbara förutom på kåpan då övriga delar har en låg massa och liten radie till 

rotationscentrum.   

Den del som var svårast att konstruera ur hållfasthetssynpunkt var infästningen mellan koppling 

och axeln. Till en början valdes en konstruktion med splines. Det visade sig dock att spänningen 

blev mycket hög och för att minska den till en acceptabel nivå med en säkerhetsfaktor på 1,6 

behövdes 10 st. splines. Eftersom axeln endast är 9 mm i diameter blev splinsen mycket små och 

troligen mycket svåra att tillverka. Därför valdes en konstruktionslösning med ett flänsförband 

istället.     

Axel med splines 

Max ekvivalent spänning (von-Mises), se Figur (23): 150 MPa 
Moment: 1,6 Nm verkande på axeln 

Inspänning: Fast inspänning vid splinsen.  

Säkerhetsfaktor: 1,6  

 

Figur 23. Ekvivalent spänning i Axel med splines. 
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Axel 1 med fläns  

Max ekvivalent spänning (von-Mises): 25 MPa 

Säkerhetsfaktor: 10,5 

Moment: 1,6 Nm verkande på axeln 

Inspänning: Fast inspänning vid skruvhålen. 

Maximal avvikelse (konvergensstudie): 0,16 % 

Maximal deformation, se Figur (24): 0,00276 mm 

Axel 2 har nästintill exakt samma geometri och därför antas spänningen vara liknande som för 

Axel 1.  

 

Figur 24. Maximal deformation i Axel med fläns. 

Back 

Max ekvivalent spänning (von-Mises), se Figur (25): 6,2 MPa 

Säkerhetsfaktor:15 

Reaktionskrafter:    och    verkande på backen. 

Inspänning: Fast inspänning vid cirkelformade kontaktytan. 

Maximal avvikelse (konvergensstudie): 0,006 % 

Maximal deformation: 0,000845 mm 

 

Figur 25. Ekvivalent spänning i back. 
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Centrifugalhus 

Max ekvivalent spänning (von-Mises), se Figur (26): 45,8 MPa 

Säkerhetsfaktor: 5,4 

Reaktionskrafter:    och    från backarna verkande på centrifugalhuset.  

Inspänning: Fast inspänning vid skruvhålen. 

Maximal avvikelse (konvergensstudie):10 % 

Maximal deformation: 0,00976 mm 

 
Figur 26. Ekvivalent spänning i centrifugalhuset. 

Kåpa 

Max ekvivalent spänning (von-Mises), se Figur (27): 151 MPa  

Säkerhetsfaktor: 1,6 

Moment: 1,6 Nm verkande på kåpans insida och två krafter   på 66 N verkande utåt där 

backarna angriper.  

Rotation: 15000 rpm. 

Inspänning: Fast inspänning vid skruvhålen. 

Maximal avvikelse (konvergensstudie): 1 % 

Maximal deformation: 0,068 mm. 

 

Figur 27. Ekvivalent spänning i kåpan 
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3.6.4 Egenfrekvenser 

För att beräkna kritiska komponenters egenfrekvenser gjordes en modal analys i Ansys. För 

centrifugalkopplingen är det framförallt kåpan som antas kunna ge problem vid höga varvtal då 

konstruktionen är lätt och vek. Om kåpan snurrar med samma varvtal som dess egenfrekvens kan 

stora svängningar uppstå vilket kan leda till stora skador på både kopplingen och resten av 

helikoptern.   

 

Figur 28. Analys av kåpans egenfrekvenser. 

Det lägsta varvtalet som motsvarar lägsta egenfrekvensen beräknas med ekvation (12) 

 2 f    (12) 

där   är egenfrekvensen som är         för lägsta fallet. Det ger en vinkelhastighet   som är 

            Det är ekvivalent med följande varvatal 

             

vilket är långt över det maximala varvtalet på 15000 rpm. Därför kommer ingen excitation 

uppstå vid kåpans lägsta egenfrekvens.   
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3.6.5 Beräkning av spänning i skruvarna 

Skruvarna sammanfogar de båda flänsarna så momentet kan överföras från axel till 

centrifugalkopplingens hus. För att beräkna maximal spänning i skruvarna väljs det fall då 

skruvarna inte är åtdragna (ingen dragspänning) utan enbart utsätts för skjuvning, se Figur (29).  

 

Figur 29. Reaktionskrafter från vridmomentet. 

Med ett vridmoment på 1,6 Nm verkande på flänsen kan reaktionskrafterna    beräknas med 

ekvation (13). Resultatet presenteras i Tabell (5).  

 
         

(13) 

Tabell 5. Parametrar för skruvarna. 

  0,018 [m] 

   22,2 [N] 

  7,07 [mm
2
] 

Därefter kan skjuvspänningen   beräknas enligt ekvation (14) 

 RF
3,14 

A
MPa     (14) 

där A är tvärsnittsarean för en skruv. Om låsmuttrar används behövs endast en låg 

förspänningskraft vilket medför att spänningen är långt under sträckgränsen.  

3.6.6 Rimlighetskontroll 

Axlarna utsätts för skjuvspänningar när de överför ett moment som beräknats med FEM. Några 

av axlarna utsätts för tvärkrafter som i dessa beräkningar antas vara försumbara. För att validera 

om beräkningarna stämmer görs en analytisk beräkning med ekvation (15)  

 
     

 

  
  

(15) 
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där   är maximal skjuvspänning och    vridmotståndet för ett solitt cirkulärt tvärsnitt som kan 

beräknas med ekvation (16) 

 
   

 

  
    

(16) 

där   är axelns diameter, Tabell (6). 

Tabell 6. Moment och diameter på axeln. 

  1,6 [Nm] 

  0,009 [m] 

Med insatta parametrar fås      till följande. 

              

Jämfört med FEM beräkningarna som hade ett maximalt             är det analytiska 

värdet betydligt mindre. Det är rimligt eftersom axeln har en radie vid ena änden som ger upphov 

till spänningskoncentrationer. Därför kan FEM beräkningen anses vara rimlig och korrekt utförd.   

3.7 Huvudväxel, kugghjul och kuggrem 

I huvudväxeln sker hela utväxlingen samtidigt som rotationsriktningen för den bakre rotorn 

reverseras. Växlingen sker genom en kombination av kugghjul av plast (POM) och stål och 

kuggremsväxlar. Beteckningar för respektive komponent, se Figur (30). 

 

Figur 30. Huvudväxelns utseende schematiskt med beteckningar på kugghjul och kuggremskivor.  

R = kuggremsskiva, K = kugghjul. Den undre rutan visar antal tänder på respektive komponent. 
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3.7.1 Kugghjul 

Kugghjulen kommer utsättas för ett moment, se Figur (48) på sid. 61. Detta lastfall gör att det 

minsta kugghjulet samt ena plastkugghjulet kommer utsättas för krafter på två sidor. De 

resterande kugghjulen utsätts bara för en kraft vardera. För respektive kugghjuls beteckning samt 

placering i transmissionen, se Figur (30). Kugghjul erhålls som standardkomponent av Mekanex 

Maskin AB. Alla kugghjul används i det utförande de levereras förutom kugghjul K4 som skärs 

ur för att spara vikt. 

3.7.1.1 Hållfasthet 

Vid dimensionering av kugghjul är det framförallt yttrycket på kuggflankerna och spänningarna i 

kuggroten som är intressanta att beräkna. Till att börja med måste den kraft som verkar på 

kuggarna beräknas. Detta görs med hjälp av ekvation (17) och (18), Maskinelement Handbok 

(2008) 

      
   

  
        (17) 

 
   √

     √ 

  
  

(18) 

där    är det drivande hjulets moment,    kugghjulets delningsdiameter,    en lastfaktor som tar 

hänsyn till den drivande respektive drivna maskinens gång,    är en faktor som tar hänsyn till 

delnings- och profilavvikelser samt periferihastigheten  , se Tabell (7). 

Tabell 7. Parametrar för beräkning av beräkningskraften. 

   1,6 [Nm] 

   24 [mm] 

   1,25 

  42,4 [ m/s] 

   2,29 

               

Denna kraft antas vara den samma vid samtliga kuggingrepp. Detta är inte riktigt sant på grund 

av skillnader i ytfinhet på respektive kugge samt de oundvikliga förlusterna. Samma kraft som 

här är beräknad används också i FEM-beräkningarna längre fram i detta kapitel. 
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Yttryck 

Vid ingreppspunkten för varje kuggingrepp får kontaktytan formen av en rektangel med en 

mycket liten höjd och samma längd som kuggens bredd, se Figur (31).  

 

Figur 31. Ingreppspunkt för kuggar. 

Yttrycket på denna yta beräknas enligt Hertz yttryck, se ekvation (19)-(21), Maskinelement 

Handbok (2008) 

 
            √

         

    
  

(19) 

    
√

 

 (
    

 

  
 

    
 

  
)

  (20) 

 
   √

   

 
  

(21) 

där   är yttrycket,    en materialfaktor för att kompensera för kombinationer av olika 

material,    och    poissons tal för de båda kugghjulen i ingrepp,    och    är 

elasticitetsmodulerna för respektive kugghjul,    ingreppsfaktorn,   utväxlingen mellan 

kugghjul i ingrepp, b kugghjulets bredd,   ingreppstalet som erhålls ur diagram i Maskinelement 

Handbok (2008). 

  



42 

 

Vid ingreppen där det minsta kugghjulet K2 är i kontakt med kugghjulen K1 och K3 som båda är 

gjorda av plast (POM) och geometriskt identiska erhålls parametrarna och yttrycket enligt Tabell 

(8). 

Tabell 8. Parametrar och resultat för yttrycket på kuggarna i kugghjul K2. 

   0,89 

  2,81 

   24 [mm] 

   0,3 

   0,33 

   200 [GPa] 

   2,5 [GPa] 

  17 [mm] 

   41,99∙10
3 

  52,41 [MPa] 

Vid ingreppet mellan kugghjulen K3 och K4 får yttrycket ett annat värde eftersom 

delningsdiametern på det drivande hjulet samt utväxlingen inte är densamma. Parametrarna och 

yttrycket blir då som i Tabell (9). 

Tabell 9. Parametrar och resultat för yttrycket på kuggarna i kugghjul  

K3 och K4 vid ingrepp med K2. 

   0,866 

  1,0889 

   67,5 [mm] 

   0,33 

   0,3 

   2,5 [GPa] 

   200 [GPa] 

  17 [mm] 

   41,99∙10
3 

  36,15 [MPa] 

Spänning i kuggroten 

På grund av att varje kugge kommer böjas av den kraft som verkar på denna skapas det en 

spänningskoncentration i kuggroten. För att beräkna denna spänning används ekvation (22)-(24), 

Maskinelement Handbok (2008)  

 
            

    

   
  

(22) 

 
                   

(23) 

 
   

 

 
  

(24) 

där    är spänningen i kuggroten,    en formfaktor för böjning,    en snedvinkelfaktor som sätts 

till 1 vid rakkugg,    ingreppsfaktorn, m modulen, z antalet kuggar. 
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För kugghjul K2 blir parametrarna samt spänningen i kuggroten enligt Tabell (10). Spänningen i 

kuggroten kommer uppstå på två platser eftersom kugghjulet hela tiden är i ingrepp med två 

kugghjul. 

Tabell 10. Parametrar och resultat för böjspänning på kugghjul K2. 

  16 

   3,19 

   0,62 

  3 

   14,73 [MPa] 

För kugghjul K1 och K3 blir spänningen i kuggroten densamma vid ingreppen med kugghjul K2. 

Parametrarna samt spänningen redovisas här nedan i Tabell (11). 

Tabell 11. Parametrar och resultat för böjspänning på 

 kugghjul K1 och K3 i vid ingrepp med K2. 

  45 

   2,32 

   0,57 

  3 

   10,74 [MPa] 

Kugghjul K3 kommer erhålla en andra annorlunda spänning i kuggroten vid ingrepp med 

kugghjul K4. Denna spänning tillsammans med parametrarna redovisas i Tabell (12) här nedan. 

Tabell 12. Parametrar och resultat för böjspänning på 

 kugghjul K3 vid ingrepp med K4. 

  45 

   2,32 

   0,57 

  3 

   9,94 [MPa] 

För kugghjul K4 blir parametrarna samt spänningen i kuggroten enligt Tabell (13). 

Tabell 13. Parametrar och resultat för böjspänning på kugghjul K4. 

  49 

   2,29 

   0,57 

  3 

   9,81 [MPa] 
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3.7.1.2 Livslängd 

Eftersom kugghjulen påverkas av en cykliskt återkommande belastning kommer de att utsättas 

för utmattning vilket i slutändan leder till att kugghjulen beroende på material och storlek 

kommer ha olika lång livslängd. För kugghjul i stål finns standardiserade ekvationer för att 

beräkna denna livslängd, ekvation (25)-(29), Maskinelement Handbok (2008). Såväl yttrycket 

som spänningen i kuggroten kommer påverka livslängden vilket gör att två separata beräkningar 

behöver genomföras för att kontrollera att önskad livslängd erhålls. I detta kapitel kommer 

endast livslängden för kugghjulen i stål att behandlas. Livslängden för kugghjul i plast se separat 

avsnitt längre fram. 

Yttryck 

För att beräkna den tillåtna flankpåkänningen används ekvation (25)-(26) 

 
      

            

  
  

(25) 

 
    

    

       
                 

(26) 

där       är den tillåtna flankpåkänningen,      är en utmattningsgräns för yttryck som erhålls ur 

diagram i Maskinelement Handbok (2008),     livslängdsfaktor som sätts till 1 om den önskade 

livslängden är mer än 10
9
 belastningar,   är antalet belastningar på kuggen under dess livslängd,  

    en hårdhetskombinationsfaktor för att kompensera för material av olika hårdhet i kontakt, 

   en säkerhetsfaktor som sätts till 1 vid beräkning av      . 

Om det tillåtna yttrycket sedan divideras med det erhållna yttrycket enligt ekvation (27) erhålls 

den verkliga säkerhetsfaktorn   . 

    
     

 
  (27) 

För kugghjul K2 redovisas parametrarna samt den tillåtna spänningen i kuggroten för att erhålla 

önskad livslängd tillsammans med säkerhetsfaktorn i Tabell (14). Eftersom kugghjulet är i 

ingrepp med två kugghjul hela tiden dubbleras antalet önskade belastningar. 

Tabell 14. Parametrar och resultat för livslängden 

 i avseende på yttryck för kugghjul K2. 

  1,8∙10
9
 

     1,5 [GPa] 

    1,15 

    1 

      1,73 [GPa] 

   32,9 
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För kugghjul K4 blir parametrarna, spänning i kuggroten samt säkerhetsfaktorn enligt Tabell 

(15). 

Tabell 15. Parametrar och resultat för livslängden 

 i avseende på yttryck för kugghjul K4. 

  2,94∙10
8
 

     1,5 [GPa] 

    1,15 

    1,08 

      1,86 [GPa] 

   51,3 

Böjspänning 

För att beräkna den tillåtna böjspänningen i kuggroten används ekvation (28) 

 
       

            

  
  

(28) 

där        är den tillåtna böjpåkänningen,       är en utmattningsgräns för böjning som erhålls ur 

diagram i Maskinelement Handbok (2008) tillsammans med     som är livslängdsfaktorn som 

sätts till 1 om den önskade livslängden är mer än 10
7
 belastningar,    är kälfaktorn som tar 

hänsyn till bottenflankens radie och sätts till 1 då r ≥ 0,25∙m,    en säkerhetsfaktor som sätts till 

1 vid beräkning av tillåten böjspänning. 

Om den tillåtna böjspänningen sedan divideras med den erhållna böjspänningen enligt ekvation 

(29) erhålls den verkliga säkerhetsfaktorn   . 

    
      

  
  (29) 

För kugghjul K2 redovisas parametrarna samt den tillåtna böjspänningen tillsammans med 

säkerhetsfaktorn i Tabell (16). 

Tabell 16. Parametrar och resultat för livslängden 

 i avseende på böjspänning för kugghjul K2. 

      450 [MPa] 

    1 

   1 

       450 [MPa] 

   30,6 

För kugghjul K4 redovisas parametrarna samt den tillåtna böjspänningen tillsammans med 

säkerhetsfaktorn i Tabell (17). 

Tabell 17. Parametrar och resultat för livslängden 

 i avseende på böjspänning för kugghjul K4. 

      450 [MPa] 

    1 

   1 

       450 [MPa] 

   45,9 
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Plastkugghjul 

På grund av att plast inte har samma linjära och väldokumenterade uppförande som stål blir 

beräkning av livslängden för dessa betydligt krångligare. En uppskattning av denna kan dock 

göras genom att beräkna den erhållna böjspänningen i kuggroten enligt ekvation (28) på samma 

sätt som för kugghjul av stål. Böjspänningen antas i detta fall vara den dimensionerande faktorn 

eftersom detta visade sig vara fallet för kugghjulen av stål.        för plast hämtas ur diagram, se 

Figur (32), Connolly (1985). Som en approximation har diagramet extrapolerats för att få ett 

uppskattat värde för        vid det antal belastningar som den önskade livslängden kräver.  

 

Figur 32. Utmattningsgräns för acetal beroende på antal belastningar. 

I Tabell (18a) redovisas utmattningsgräns för kugghjul K1 respektive Tabell (18b) för K3 

tillsammans med säkerhetsaktorn som erhålls ur ekvation (29) på samma sätt som för kugghjul 

av stål.  

Tabell 18. Tillåten böjspänning för kugghjul K1 a) höger och K2 b) vänster. 

       27 [MPa] 

   2,52 

  

       25 [MPa] 

   2,52 

3,2∙10
8 
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3.7.1.3 Slutlig konstruktion 

Erhållet största yttryck samt böjspänning och dimensionerande säkerhetsfaktor mot önskad 

livslängd för respektive kugghjul visas schematiskt i Figur (33) här nedan. 

 

Figur 33. Böjspänning, yttryck och säkerhetsfaktor för respektive kugghjul. 

Det är tydligt att plastkugghjulen är den dimensionerande faktorn i denna kuggväxel. Plastens 

mycket lägre sträckgräns jämfört med stål gör att säkerhetsfaktorn för kugghjul K2 och K4 som 

är gjorda av stål har en onödigt hög säkerhetsfaktor eftersom kugghjulen måste ha samma modul 

för att passa ihop. 

3.7.2.4 FEM 

Som ett komplement till de analytiska beräkningarna här ovan har även FEM-modell ställts upp 

med hjälp av ANSYS. Spänningarna i kuggroten vid dessa beräkningar blir mycket större än vid 

de analytiska beräkningarna vilket kan bero på lokala spänningskoncentrationer. 

Konvergensstudier gjorda på följande beräkningar redovisas i Bilaga (B). 
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Kugghjul K2 

Max ekvivalent spänning (von-Mises), se Figur (34): 22,43 MPa 

Säkerhetsfaktor: 20,1 

Kraft: 190,8 N där ingreppspunkterna mot de intilliggande kugghjulen angriper.  

Inre övertryck: 2,5 MPa från krympförbandet. 

Inspänning: Cylindriskt support fixerad i tangential riktning, fri i radiell och axiell riktning. 

Maximal avvikelse (konvergens): 2,21 % 

 

Figur 34. Ekvivalent spänning för kugghjul K2. 

Kugghjul K3 

Max ekvivalent spänning (von-Mises), se Figur (35): 17,08 MPa 

Säkerhetsfaktor: 1,46 

Kraft: 190,8N där ingreppspunkterna mot de intilliggande kugghjulen angriper 

Inre övertryck: 5,89 MPa från krympförbandet. 

Inspänning: Cylindriskt support fixerad i tangential riktning, fri i radiell och axiell riktning. 

Maximal avvikelse (konvergens): 1,33 % 

 

Figur 35. Ekvivalent spänning för kugghjul K3. 

 



49 

 

Kugghjul K1 

Max ekvivalent spänning (von-Mises), se Figur (36): 17,1 MPa 

Säkerhetsfaktor: 1,58 

Kraft: 190,8 N där ingreppspunkterna mot det intilliggande kugghjulet angriper 

Inre övertryck: 5,89 MPa från krympförbandet. 

Inspänning: Cylindriskt support fixerad i tangential riktning, fri i radiell och axiell riktning. 

Maximal avvikelse (konvergens): 2,27 % 

 

Figur 36. Ekvivalent spänning för kugghjul K1. 

Kugghjul 4 

Max ekvivalent spänning (von-Mises), se Figur (37): 24,61 MPa 

Säkerhetsfaktor: 18,3 

Kraft: 190,8 N där ingreppspunkterna mot det intilliggande kugghjulet angriper 

Inre övertryck: 2,55 MPa från krympförbandet. 

Inspänning: Cylindriskt support fixerad i tangential riktning, fri i radiell och axiell riktning. 

Maximal avvikelse (konvergens): 4,71 % 

 

Figur 37. Ekvivalent spänning för kugghjul K4. 
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3.7.2 Kuggremsväxel 

Eftersom synkronisering av rotorerna är av yttersta vikt används kuggremar för att överföra 

effekten från kuggväxeln till rotoraxlarna. Eftersom kuggväxeln bara har ett 

utväxlingsförhållande på ca 3:1 behöver en utväxling ske även här för att uppnå det önskade 

utväxlingsförhållandet av 9:1. Kuggrem tillhandahålls av OEM-Motor. De har ett stort urval av 

olika typer samt längder av kuggremmar. Dimensionering av kuggväxeln har skett med hjälp av 

tabeller på leverantörens hemsida. Den dimensionerande faktorn vid val av rem är den lilla 

remskivans varvtal samt överförd effekt. Eftersom dimensionerna på den lilla remskivan är så 

små blir periferikrafterna som momentet ger upphov till väldigt stora. Detta gör att en 

högpresterande kuggrem av typ 3MGT3 måste väljas, där 3:an står för kuggdelningen dvs. hur 

långt det är mellan kuggtänderna i millimeter, se Figur (38). Denna är tillverkad av Polykloropen 

med nylonväv på kuggsidan och en kord av glasfiber. 

 

Figur 38. Kuggremsprofil 3MGT3. 

3.7.2.1 Rembredd 

För att kompensera för drivande maskins gång samt utväxling och spännrulle beräknas en 

kalkyleffekt som kuggremmen dimensioneras mot, ekvation (30), OEM-Motor (2013)  

 
   

            

  
  

(30) 

där    är kalkyleffekten,    effekt från motor, se Figur (48) sid 61,     en faktor som tar hänsyn 

till drivande maskins gång,    en faktor för att kompensera för spännrulle i detta fall monterad 

utvändigt mot icke dragande rempart,    en faktor för kompensation mot utväxling,    en faktor 

för antal kuggar i ingrepp. För värden på dessa se Tabell (19). 

Tabell 19. Parametrar och resultat för kalkyleffekten. 

   1,27 [kW] 

   1,3 

   0,1 

   0,3 

   1 

   2,16 [kW] 
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Från tabell på OEM-Motors hemsida erhålls möjliga effektöverföringen per 9 mm kuggbredd för 

4000 och 6000 rpm för ett antal olika antal tänder på lilla kuggremsskivan. Av dessa bildas ett 

medelvärde som representerar 5000 rpm, se Figur (39) för att sedan extrapoleras med hjälp av 

MATLAB. 

 

Figur 39. Interpolerad effektkurva beroende på antal kuggar på kuggremskiva. 

Den möjliga effektöverföringen fram respektive bak ges sedan av ekvation (31) 

 
              

(31) 

där   är den maximala möjliga effektöverföringen,   antalet kuggremmar,    den möjliga 

effektöverföringen per 9 mm kuggremsbredd,    en rembreddsfaktor,    en faktor för att 

effekten ska motsvara rätt varvtal. Samtliga värden redovisas i Tabell (20) nedan tillsammans 

med säkerhetsfaktorn   . 

Tabell 20. Resultat och parametrar för möjlig effektöverföring. 

  3 

   552,87 [W] 

              1,45 

                  1,0666 

                 0,9796 

      2,57 [kW] 

     2,36 [kW] 

       1,19 

      1,09 

Den valda konstruktionen är 3 kuggremmar både fram och bak med bredden 12 mm.  
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3.7.2.2 Remlängd 

Beräkning av kuggremslängd görs enligt ekvation (32), Forbo Movement Systems (2009) 

 
  

        

 
     

 

   
[
        

 
]
 

  
(32) 

där   är remlängden,   kuggdelningen dvs. avståndet mellan tänderna,     antalet tänder på den 

stora kuggremsskivan,    antalet tänder på den lilla kuggremskivan,    axelavståndet. Eftersom 

axelavståndet anpassas till färdiga standardlängder på kuggremmarna används passningsräkning 

för att hitta bästa möjliga kombination av längder. Vald kuggremslängd samt axelavstånd och 

slacklängd (längdskillnad) redovisas i Tabell (21). 

Tabell 21. Remlängd, axelavstånd och slacklängd. 

 Fram (KR1) Bak (KR2) 

Axelavstånd,    

[mm] 

235 403,25 

Önskad längd,    

[mm] 

567,12 894,09 

Vald rem,   [mm] 570 897 

Δ längd,      [mm] 2,88 2,91 

3.7.2.3 Förspänningskraft 

Kuggremmarna behöver förspännas för att korrekt funktion ska erhållas. Detta görs med en flat 

spännrulle som monteras mot icke dragande rempart närmast den minsta kuggremsskivan på 

ryggsidan av kuggremmen. Denna ska inte heller vara mindre än den minsta kuggremsskivan, 

d.v.s. R1 och R2. Förspänningskraften beräknas enligt ekvation (33)-(34), Perneder (2012) 

 
   

 

   
    

(33) 

 
  

  
  

  
(34) 

där    är förspänningskraften,    är den drivande kraften beräknad från jämvikt, se vidare Tabell 

(32),   remlängdkvot,    längden på den drivande remdelen,    längden på den olastade 

remdelen. Parametervärden och resultat presenteras här nedan i Tabell (22). 

Tabell 22. Parametrar och resultat för förspänningskraften. 

          314,7 [N] 

         342,7 [N] 

      1,010 

     1,007 

           156,6 [N] 

          170,8 [N] 
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Förspänningskrafterna per kuggrem är en tredjedel av den uträknade eftersom det är tre 

kuggremmar som delar på effektöverföringen, se ekvation (35) och (36).  

 
1 1

1
52,2 [ ]

3
sKR sF F N    (35) 

 
2 2

1
56,7 [ ]

3
sKR sF F N    (36) 

3.7.2.4 Kuggremsskivor 

Kuggremmen passar endast på kuggremsskivor speciellt tillverkade för 3MGT3, Perneder 

(2012). Konstruktionen av kuggremsskivorna har därför utgått från tillverkarens 

standardkomponenter och sedan modifierats för att passa denna konstruktionslösning, se Figur 

(40). 

  

Figur 40. Kuggremskivornas utseende ur två perspektiv.  

FEM 

 
Kuggremsskivornas hållfasthet har beräknats med hjälp av ANSYS och sedan jämförts med 

sträckgränsen för aluminium som ligger på 70 MPa. för att erhålla en säkerhetsfaktor, se nedan. 

Krafterna har räknats fram genom att addera förspänningskrafterna, ekvation (35) och (36) med 

   respektive   , se Tabell (32) för att sedan delas upp på antalet kuggar i ingrepp. För 

konvergensstudie se Bilaga (B). 
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R1 

Max ekvivalent spänning (von-Mises), se Figur (41): 35,68 MPa 

Säkerhetsfaktor: 1,96 

Kraft: 22,8 N där vid ingreppspunkterna med kuggremmen (7 st/kuggrem).  

Inre övertryck: 6,24 MPa från krympförbandet. 

Inspänning: Cylindriskt support fixerad i tangential riktning, fri i radiell och axiell riktning. 

Maximal avvikelse (konvergens): 1,80 % 

 

Figur 41. Ekvivalent spänning för kuggremsskiva R1. 

R2 

Max ekvivalent spänning (von-Mises), se Figur (42): 31,53 MPa 

Säkerhetsfaktor: 2,22 

Kraft: 21,0 N där vid ingreppspunkterna med kuggremmen (7 st/kuggrem).  

Inre övertryck: 5,0 MPa från krympförbandet. 

Inspänning: Cylindriskt support fixerad i tangential riktning, fri i radiell och axiell riktning. 

Maximal avvikelse (konvergens): 0,62 % 

 

Figur 42. Ekvivalent spänning för kuggremsskiva R2. 
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R3 

Max ekvivalent spänning (von-Mises), se Figur (43): 19,19 MPa 

Säkerhetsfaktor: 3,65 

Kraft: 6,5 N där vid ingreppspunkterna med kuggremmen (24 st/kuggrem).  

Inre övertryck: 6,3 MPa från krympförbandet. 

Inspänning: Cylindriskt support fixerad i tangential riktning, fri i radiell och axiell riktning. 

Maximal avvikelse (konvergens): 1,05 % 

 

Figur 43. Ekvivalent spänning för kuggremsskiva R3. 

R4 

Max ekvivalent spänning (von-Mises), se Figur (44): 20,07 MPa 

Säkerhetsfaktor: 3,49 

Kraft: 7,6 N där vid ingreppspunkterna med kuggremmen (22 st/kuggrem).  

Inre övertryck: 6,24 MPa från krympförbandet. 

Inspänning: Cylindriskt support fixerad i tangential riktning, fri i radiell och axiell riktning. 

Maximal avvikelse (konvergens): 3,28 % 

 

Figur 44. Ekvivalent spänning för kuggremsskiva R4. 
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3.7.2.4 Slutlig konstruktion 

Den komponent som har lägst säkerhetsfaktor i kuggremsväxeln är den bakre kuggremmen, KR1 

som har en säkerhetsfaktor på 1,09. För samtliga säkerhetsfaktorer samt övrig viktig data, se 

Figur (45). 

 

Figur 45. Spänning på de olika komponenterna i kuggremsväxeln samt säkerhetsfaktorer. 
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3.8 Krympförband 

Det moment   som krympförbandet kan överföra beräknas enligt ekvation (37), Maskinelement 

handbok (2008)  

   
  

 
(     )      

   

 
(  (

  

  
)

 

)   (37) 

där    är axelns diameter,    kugghjulets håldiameter,    kugghjulets ytterdiameter (till 

håligheter) och   kugghjulets bredd, se Figur (46). Då samtliga parameterar i ekvation (37) är 

kända kan diameter    beräknas.  

 

Figur 46. Kugghjulet och axelns dimensioner.   

Tabell 23.  Parametrar vid dimensionering av krympförband.  

           0,5 

            0,15 

                0,4 

      200 GPa 

       2,5 GPa 

           68 GPa 

  0,03 [m] 

Friktionstalet   är angivet för ett typiskt fall, se Tabell (23) vid torra ytor mellan de olika 

materialen, van Beek (2012). 
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Kontakttrycket   mellan axel och kugghjul som uppstår då       kan beräknas med ekvation 

(38), Lundh (2000)  
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(38) 

där   är elasticitetsmodulen för kugghjulet/kuggremskivan. Axlarna är tillverkade i stål och 

antas vara stela.  

Spänningen är maximal vid kontakten mellan axel och kugghjul alltså vid    och beräknas med 

ekvation (39) och (40)  
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(40) 

där    är spänning i radiell riktning och    är spänningen i tangentiell riktning. 

Effektivspänningen enligt von Mises kan beräknas med ekvation (41).  

 

 
   √  

    
        

(41) 

Resultaten från beräkningarna presenteras i Tabell (24) – (30). Överförbart moment   har valts 

till minst dubbelt så stort som det egentligen behöver vara, se Figur (48). Detta för att säkerställa 

att krympförbandet inte släpper vid t.ex. toleransfel eller orenheter.  

Tabell 24. Resultat och parametrar för dimensionering 

 av krympförband för Axel 1 och 6.  

Axel 1 och 6, 

kuggremskiva i 

aluminium 

 

           68 [GPa] 

  17,09 [Nm] 

    0,012000 [m] 

    0,018 [m] 

    0,012004[m] 

  6,30 [MPa] 

    20,27 [MPa] 
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Tabell 25. Resultat och parametrar för dimensionering 

 av krympförband för Axel 3.  

Axel 3, kugghjul i 

stål 

 

      200 [GPa] 

  4,70 [Nm] 

    0,0090000 [m] 

    0,018 [m] 

    0,0090003[m] 

   2,50 [MPa] 

   5,83 [MPa] 

Tabell 26. Resultat och parametrar för 

dimensionering av krympförband för Axel 3.  

Axel 3, remskiva i 

aluminium 

 

           68 [GPa] 

  4,32 [Nm] 

    0,0090000 [m] 

    0,018 [m] 

   0,009001[m] 

   2,83 [MPa] 

   6,61 [MPa] 

Tabell 27. Resultat och parametrar för dimensionering 

 av krympförband för Axel 2 och 4.  

Axel 2 och 4, 

kugghjul i plast 

 

       2,5 [GPa] 

   6,02 [Nm] 

    0,01200 [m] 

    0,050[m] 

    0,01206 [m] 

  5,89 [MPa] 

   10,83 [MPa] 

Tabell 28. Resultat och parametrar för dimensionering 

 av krympförband för Axel 2.  

Axel 2, 

kuggremskiva i 

aluminium 

 

           68 [GPa] 

   7,61 [Nm] 

    0,009000 [m] 

    0,011[m] 

    0,009004 [m] 

  5,00 [MPa] 

   28,06 [MPa] 
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Tabell 29. Resultat och parametrar för dimensionering 

 av krympförband för Axel 5.  

Axel 5, kugghjul i 

stål 

 

      200 [GPa] 

  8,65 [Nm] 

   0,0120000 [m] 

   0,016 [m] 

   0,0120007 [m] 

  2,55 [MPa] 

   10,62 [MPa] 

Tabell 30. Resultat och parametrar för 

dimensionering av krympförband för Axel 5.  

Axel 5, 

kuggremskiva i 

aluminium 

 

           68 [GPa] 

  9,52 [Nm] 

   0,009000 [m] 

   0,011 [m] 

   0,009005 [m] 

  6,24[MPa] 

   35,08 [MPa] 
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3.9 Axlar och lager 

Då helikoptern flyger i ett antaget extremfall skapas krafter verkande enligt Figur (47). Kraften 

   är centripetalkraften som uppstår p.g.a. ojämn massfördelning på rotorerna. När rotorerna 

roterar byter kraften riktning vilket kan beskrivas som en pulserande kraft verkande enligt Figur 

(47). Kraften    har beräknats till 73,5 N vid 1800 rpm i en tidigare master rapport, Shivakumar 

(2013). Denna kraft tillsammans med lyftkraften    antas vara den maximala belastningen 

helikoptern kan utsättas för och är dimensionerande för axlarna till rotorerna samt dess lager. 

Axlarna till rotorerna utsätts också för ett vridmoment. Övriga axlar och lager påverkas inte av 

dessa krafter utan enbart reaktionskrafter och moment.  

 

Figur 47. Krafter verkande på helikopterns rotoraxlar samt lager.  

Lyftkraften    kan beräknas med tidigare antagande att om accelerationen   samt att 

tyngdpunkten är placerad mitt i helikoptern enligt ekvation (42).  

2 mg maLF     (42) 

Tabell 31. Parametrar och resultat för beräkning av axel och lagerkrafter. 

  19 [kg] 

  20 [m/s
2
] 

  9,81 [m/s
2
] 

   70 [mm] 

   100 [mm] 

   70 [mm] 

   70 [mm] 

   70 [mm] 

   30 [mm] 

   70 [mm] 

   30 [mm] 

   73,5 [N] 
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Med insatta parametrar, se Tabell (31) i ekvation (42) beräknas    till följande. 

             

Utan acceleration fås       till följande. 

               

3.9.1 Axlar 

Vid normal flygning fördelas effekten lika mellan båda rotorerna, se Figur (48) dvs. momentet 

och varvtalet är lika. Det fallet används vid beräkning av axlar och lager. Om mer effekt behövs 

till en rotor ändras vinkeln på rotorbladet vilket resulterar i ett ökat moment och därmed ökad 

effekt. Det kan ske om tyngdpunkten i helikoptern inte är centrerad eller om helikoptern gör en 

kraftig manöver t.ex. stiger kraftigt med nosen. Vid ett extremfall kan hela effekten hamna på en 

axel. Därför kommer en säkerhetsfaktor på över två användas för att säkerställa att en sådan 

manöver inte resulterar i plasticering av axlarna.   

 

Figur 48. Normal effektfördelning för samtliga axlar. 
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Friläggning av transmissionen för rådande kraftsituation enligt Figur (48) ger Figur (49) som 

beskriver krafterna sätt uppifrån. Krafterna består både av förspänningskraften     och 

drivkraften   .  

 

Figur 49. Rådande kraftsituation för kugghjul, kuggremsskivor och axlar.  

Diametrarna i Figur (49) anger delningsdiametern. Kraftresultanterna kan skrivas enligt Figur 

(50). Momentens storlek har tidigare redovisats i Figur (48), tvärkrafterna (  -   och   -  ) 

beror däremot på radien till rotationscentrum för varje kugghjul eller kuggremskiva och beräknas 

med jämvikt då momenten är kända. Resultanterna     och     syns även i Figur (47) där de 

påverkar dimensioneringen av lager. Parametrarna och resultaten till Figur (49) och (50) 

redovisas i Tabell (32).  

 

Figur 50. Friläggning av rådande kraftsituation enligt Figur 49. 

Tabell 32. Parametrar och resultat för beräkning av axel och lagerkrafter. 

   46,8 [mm] 

   14,3 [mm] 

   67,5 [mm] 

   15 [mm] 

   24 [mm] 

   73,5 [mm] 

   43,0 [mm] 

  4 [°] 

  2 [°] 

   66,6 [N] 

   66,6 [N] 

   213,3 [N] 

   66,6 [N] 

   314,7 [N] 

   342,7 [N] 

    156,6 [N] 

    170,9 [N] 
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När krafterna är kända kan resultanterna    och    samt deras riktning beräknas med ekvation 

(43) - (46). 

    7 12 626,4 [N] x sF F cos A F cos A     (43) 

  7 22,0 [N]yF F sin A    (44) 

 

 2 2

6 626,8 [N]  x yF F F     (45) 

 1 2,0[ ] 
y

x

F
tan

F
   
   

 
  (46) 

På liknande sätt kan resultanten    beräknas med hjälp av   ,     och  .  

                

          

FEM 

När samtliga tvärkrafter och moment som verkar på axlarna är beräknad kan FEM beräkningar 

utföras för att säkerställa att axlarna uppfyller uppsatta krav.  

Tabell 33. Resultat av FEM-analys av axlarna. 

 Axel 1 

 
Axel 2 

 
Axel 3 

 
Axel 4 

 
Axel 5 

 
Axel 6 

 

Max ekvivalent spänning 

(von-Mises) [MPa]:  

 

117 106 25 - 116 112 

Säkerhetsfaktor:  2,1 2,3 10,5 - 2,1 2,2 

Krafter:                      -                  

Moment [Nm]: 7,35 2,25 1,6 - 2,45 7,35 

Inspänning:  

(med Cylindrical support, fri 

i tangentiell riktningen)  

Lager 1och 

2 

Lager 3 

och 14 

Lager 

4, 11, 

12 och 

13 

Lager 5 

och 10 

Lager 6 

och 9 

Lager 7 och 

8 

Maximal avvikelse 

(konvergensstudie) [%]: 

 

0,09 2,8 0,9 - 2,8 4 

Maximal deformation [mm]:  

(total deformation) 

2 1 0,002 - 1 2 

Egenfrekvens [Hz]:  

(Lägsta) 

1680 6566 2597 26233 6566 1771 
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 Figur 51. Ekvivalent spänning för Axel 2. 

Enligt Tabell (33) är samtliga krav uppfyllda och axlarna förväntas hålla för rådande 

kraftsituation. Egenfrekvenserna ligger långt över de varvtal som skulle kunna ge excitation 

vilket betyder att det inte finns någon risk att axlarna börjar svänga kraftigt.  
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Utmattning 

I Tabell (33) kan man avläsa att maximal ekvivalent spänning är högst för Axel 1. När axeln 

belastas kommer både drag och skjuvspänning att variera från max till min för varje varv som 

axeln snurrar. Det betyder att det finns risk för utmattning. Därför görs en uppskattning av risken 

för att detta skall vara ett problem med en analytisk metod där ett Haigh-diagram används. 

Material och form parametrarna som kommer att användas fås ur Handbok och formelsamling i 

hållfasthetslära KTH, (1998) för valt material stål S1650-01 (konstruktionsstål). Dessa redovisas 

nedan i Tabell (34).  

Spänningen i Axel 1 antas vara rent växlande vilket betyder att    är lika med maximal 

ekvivalent spänning. Utmattningsgränsen    är en materialparameter som är gränsen för om 

utmattning kommer att ske. Den reducerade utmattningsgränsfaktorn   fås med ekvation (47) 

och tar bl.a. hänsyn till radier på axeln som ger spänningskoncentrationer. Med hjälp av   kan 

senare        som bestämmer om utmattning kommer att ske för Axel 1 beräknas. För Axel 1 

antas utmattning ske där radien är som minst vilket ger parametrarna  ,   och   som är axelns 

ytterdiameter på bredaste stället, ytterdiameter på smalaste stället och radien i övergången.  

Tabell 34. Parametrar för dimensionering mot utmattning. 

   117 [MPa] 

   200 [MPa] 

  12 [mm] 

  10 [mm] 

  10 [mm] 

   1,15 

  1 

  0,85 

   1,7                   

   1 

Vid reduktion av ett Haigh-diagram används ekvation (47)  

 0,54
f d r

x
K K K


 

 
  (47) 

där x är den faktor som utmattningsgränsen    reduceras med p.g.a.    ytfinhetensfaktorn,   

teknologiska dimensionsfaktorn och    som anger om anvsing finns.  

Anvisningsfaktorn    beräknas med ekvation (48) 

  1 1 1,6f tK q K      (48) 

där   är kälkänslighetsfaktorn och    formfaktorn. 
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Figur 52. Haigh-diagram för axel 1. 

I Figur (52) redovisas resulatatet av utmattningsanalysen där    är brottgränsen. Eftersom    

antogs vara rent växlande ligger denna spänningspunkt på vertikala axeln i Haigh-diagramet.  

Den reducerade utmattningsgränsen        beräknas med ekvation (49). 

   108 u red u x MPa      (49) 

Eftersom    som är arbetspunkten ligger över        bör ytterligare studier utföras då det finns 

en risk för att utmattning uppkommer. Alternativt kan ett material med högre utmattningsgräns 

väljas, något som med största sannolikhet leder till dyrare materialkostnader.  
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3.9.2 Lager 

Då lagren vid axlarna (Axel 1 och 6) till rotorerna skall klara axiella och radiella krafter samt 

vibrationer och höga varvtal har vinkelkontaktkullager SKF 7200 BECBP valts då de uppfyller 

samtliga krav, SKF Huvudkatalog (2008). Lagren skall monteras baksida mot baksida (O-

anordning) för att styvheten skall bli maximal i axeln, van Beek (2012).   

 

Figur 53. Lagrens placering i transmissionen.  

I Figur (53) numreras samtliga lager till hela helikoptertransmissionen. Krafterna (  ,   ,    och 

  ) som verkar på Lager 1, 2 7 och 8 beräknas med ekvation (50)–(53) och presenteras i Figur 

(47). Övriga krafter visas i Figur (54) där   ,    och    tidigare har beräknats och presenterats på 

sid 62-63.  

Jämvikt kräver att ekvation (50) och (51) är uppfyllda, se Figur (47). 

Förenkling och insättning av parmeter ger reaktionskrafterna i främre lagern    och     

 1 6 6
1

2 2

313,0 [ ]c
c

F L F L
R F N

L L
      (50) 

 1 6 5
2

2 2

387,3 [ ]cF L F L
R N

L L
      (51) 

där    är centripetalkraften,   och    reaktionskrafterna. 

På liknande sätt beräknas reaktionskrafterna    och    i bakre lagren.   

 3 5 8
3

4 4

146,2 [ ]c
c

F L F L
R F N

L L
       (52) 

 3 5 7
4

4 4

757,7 [ ]cF L F L
R N

L L
     (53) 
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Figur 54. Reaktionskrafter orsakade av drivkrafter verkande på övriga lager.  

Tabell 35. Längdparametrar till Figur (54). 

   30 [mm] 

   90 [mm] 

   30 [mm] 

   90 [mm] 

Jämviktsamband ger efter insättning av parmetrar samtliga reaktionskrafter i Figur (54). 

Tabell 36. Reaktionskrafter i Figur (54). 

   106,7 [N] 

   456,2 [N] 

   228,1 [N] 

   417,9 [N] 

   208,9 [N] 

Livslängd 

Förväntad livslängd för ett lager kan beräknas med ekvation (54) enligt SKF Huvudkatalog 

(2008) 

 
      (

 

  
)

  

  
(54) 

där     är nominell livslängden i miljoner varv (vid tillförlitligheten 90 %),   dynamiskt 

bärighetstal,    ekvivalent dynamisk lagerbelastning och    exponent för livslängdsformel, se 

Tabell (37).  

För Lager 1 kan ekvivalent dynamisk lagerbelastning beräknas med ekvation (55)  

                     (55) 

där    är den radiella kraften och     den axiella som beräknas i ekvation (59).  
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Tabell 37. Parametrar för beräkning av livslängd för lager 1. 

  7,02 [kN] 

   0,465 [kN] 

   3 

  1633 [rpm] 

   3,35 

   20 [mm] 

  100 mm
2
/s 

                       

Nominell livslängd i driftstimmar      kan därefter beräknas med ekvation (56) 

 
6

10h 10

10
L L 35100 h 

60n
    (56) 

Vilket är långt över de 1000 h som är angivet i kravspecifikationen.  

Vid höga varvtal och låg belastning kan glidning uppstå mellan kulor och löpbanor, vilket kan 

skada lagret allvarligt. Kraften för därför aldrig understiga lägsta värde, dvs.           och 

     . Minsta belastning för vinkelkontaktlagret beräknas med ekvation (57) och (58) 

 

2

0  
1,4   0,48 

1000 100000

m
am

C nd
F N

 
  

 
  (57) 

 

2/3 2
 

0,095   36,20 
1000 100

i m
rm

n d
F N

   
    

   
  (58) 

där    är statiskt bärighetstal,    lagrets medeldiameter och    viskositeten för smörjfettet vid 

drifttemperatur.  

När ett vinkelkontaktlager belastas med en radiell kraft skapas en axiell reaktionskraft i lagret 

p.g.a. geometrin. I tabell 4 och diagram 1 i SKF huvudkatalog kan denna axiella kraft beräknas 

med givna parametrar och samband. I ekvation (59) och (60) beräknas den axiella 

reaktionskraften för Lager 1 och 2 som är monterade enligt O-anordning  

 1 2  624,0[  ] a L aF F F N     (59) 

 2 2 340,8 [ ]aF R R N     (60) 

där   är en parameter som beräknas från den yttre axiella kraften    och lagrets dynamiska 

bärighetstal  . Med insatta parametrar beräknas   till 0,88. På liknande sätt beräknas de axiella 

krafterna för lager 7 och 8.  

Övriga lager till Axel 2, 3, 4, 5 och 6 beräknas på liknande sätt fast med SKF:s programvara. 

Resultaten av beräkningarna samt val av lager presenteras i Tabell (38).  
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Tabell 38. Valda lager med beräknad livslängd.  

 

Lagernummer 

 

Lagertyp SKF 

 

   [N] 

 

   [N] 

 

    /    

[N] 

 
     [h] 

Lager 1 7200 BECBP                      36,20/0,48 35100 

Lager 2 7201 BECBP                     36,20/0,48 77600 

Lager 3 608-

2RSLTN9/HC5C3W

TF1 

          0 0 14100 

Lager 4 608-

2RSLTN9/HC5C3W

TF1 

0 0 0 >1000000 

Lager 5 608-

2RSLTN9/HC5C3W

TF1 

0 0 0 >1000000 

Lager 6 608-

2RSLTN9/HC5C3W

TF1 

          0 0 11800 

Lager 7 7201 BECBP                     36,20/0,48 10300 

Lager 8 7200 BECBP                      36,20/0,48 16900 

Lager 9 608-

2RSLTN9/HC5C3W

TF1 

          0 0 1470 

Lager 10 608-

2RSLTN9/HC5C3W

TF1 

0 0 0 >1000000 

Lager 11 604 0 0 0 >1000000 

Lager 12 608-

2RSLTN9/HC5C3W

TF1 

          0 0 37200 

Lager 13 608-

2RSLTN9/HC5C3W

TF1 

          0 0 37200 

Lager 14 608-

2RSLTN9/HC5C3W

TF1 

          0 0 1760 

Lager 9 har enligt Tabell (38) lägst beräknad livslängd på 1470 h. Eftersom kravet är att lagren 

minst skall klara 1000 h så är det uppfyllt för samtliga lager. 

Lagertypen 608-2RSLTN9/HC5C3WTF1 är ett hybridlager med en keramisk yta, vilket gör att 

den klarar mycket små laster utan att nötningen som då uppstår blir ett problem.  
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För lager som utsätts för mycket liten eller ingen kraft och vars uppgift är att hålla axlar på plats 

bör fett med låg viskositet, se Tabell (39) användas för att inte glidning skall uppstå mellan kula 

och löpbana därmed minimeras nötningen och lagrets livslängd blir mycket längre.  

Tabell 39. Val av smörjfett till lager. 

Lager  Viskositet [mm
2
/s] 

Lager 1 100  

Lager 2 100  

Lager 3 18  

Lager 4 18 

Lager 5 18 

Lager 6 18  

Lager 7 100  

Lager 8 100  

Lager 9 18 

Lager 10 18 

Lager 11 11  

Lager 12 18 

Lager 13 18 

Lager 14 18 
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3.10 Slutgiltig konstruktion 

Den slutgiltiga konstruktionen presenteras i Figur (55) och (56) där de olika komponenterna 

som tidigare konstruerats sammanfogas enligt valt koncept.  

 

Figur 55. Transmission positionerad i helikopterramen. 

Det som skiljer sig mot tidigare figurer som beskrivit komponenternas position är att Axel 2 med 

kugghjul och kuggremsskiva roterats 180 grader. Detta påverkar inte hållfastheten på axlar och 

lager och därför gäller samtliga beräkningar som tidigare redovisats. Anledningen till att axeln 

har roterats är för att kopplingen skall passa så bra som möjligt i ramen.  

 

Figur 56 Slutgiltig konstruktion.  
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Mellan kuggremsskivorna skall de två kuggremmarna monteras. En kilrem monteras också 

mellan den övre axeln på centrifugalkopplingen till motorn. Hur själva transmissionen skall 

monteras framgår i Figur (57). Där är även samtliga delar numrerade enligt Tabell (40) 

tillsammans med antalet och vikten för varje del. Centrifugalkopplingen har en egen figur för 

montering med tillhörande tabell, se Figur (22) och Tabell (3).   

 

Figur 57. Sprängskiss av transmissionen. 
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Tabell 40. Komponentlista till Figur (57). 

Del Specifikation Antal  Vikt st. [g] 

1. Lager  7200 BECBP 2 30 

2. Axel 1 Egentillverkad 1 176 

3. Kuggremsskiva R3 Egentillverkad 1 113 

4. Bricka Ø 12 mm 2 1 

5. Lager 7201 BECBP 2 36 

6. Låsring 1 Ø 7 mm 2 1 

7. Låsring 2 Ø 7 mm 10 1 

8. Lager 608-2RSLTN9/HC5C3WTF1 9 12 

9. Axel 2 Egentillverkad 1 60 

10.  Kugghjul K1 15045-N17 1 115 

11. Kuggremsskiva R2 Egentillverkad 1 9 

12. Centrifugalkoppling Egentillverkad 1 230 

13. Kugghjul K2 15016-S17 1 70 

14. Kugghjul K3 15045-N17 1 115 

15. Axel 4 Egentillverkad 1 34 

16. Kuggremsskiva R1 Egentillverkad 1 9 

17. Kugghjul K4 15049-S17 1 281 

18. Axel 5 Egentillverkad 1 60 

19. Axel 6 Egentillverkad 1 122 

20. Kuggremsskiva R4 Egentillverkad 1 84 

Saknas i Figur (57)    

Kuggrem KR2 897 3MGT3 12 kuggrem 3 15 

Kuggrem KR1 570 3MGT3 12 kuggrem 3 12 

Totalt:  47 1813 

  



76 

 



77 

 

4 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

Detta kapitel presenterar en avslutande diskussion och sammanfattning av det utförda 

examensarbetet. Tankar och reflektioner om förbättringar och brister diskuteras och ifrågasätts 

under diskussionsstycket. I sammanfattningen återfinns de slutsatser som tidigare redovisats i 

rapporten. 

 

 

4.1 Diskussion 

Vid dimensionering av rotoraxlarna samt dess lager har ett maximalt lastfall antagits. Det 

lastfallet behöver inte vara det maximala helikoptern kommer utsättas för i verkligheten utan ger 

bara en uppfattning om hur stora krafter helikoptern kan utsattas för. Därför har relativt höga 

säkerhetsfaktorer valts för att säkerställa att helikoptern skall klara höga belastningar. 

Säkerhetsfaktorerna som används vid dimensionering är därför troligen för höga och därför 

behövs en testflygning där samtliga moment, krafter och accelerationer mäts för att sedan kunna 

omkonstruera konstruktionen. Efter en omkonstruktion är det troligen möjligt att minska vikten 

ytterligare. Även livslängden på lagren påverkas av det verkliga lastfallet vilket betyder att 

livslängden som beräknas i rapporten inte kan ses som exakt men ger en uppfattning om 

storleksordningen. Eftersom livslängden på flera av lagern är betydligt längre än vad som 

angivits i karvspecifikationen kan enklare lager som är billigare troligen användas om priset är 

avgörande. Man får då räkna med att livslängden kan bli betydligt kortare och att lagren behöver 

bytas oftare vilket kan resultera i en högre total driftskostnad beroende på den totala driftstiden. 

Centrifugalkopplingen har två varvtal som använts vid dimensionering, kopplingsvarvtal och 

lägsta flygvarvtal. Dessa varvtal kan behöva ändras efter en testflygning om det visar sig att den 

kopplar för tidigt eller för sent. Genom att ändra styvheten på fjädrarna kan önskat varvtal 

uppnås. Antalet delar i centrifugalkopplingen är troligen möjligt att minska genom att fräsa och 

svarva axel med fläns och centrifugalhuset ur ett stycke. Då behövs inga skruvar vilket betyder 

att monteringen går snabbare.  

På grund av att krafterna i konstruktionen inte är fullt bestämda och en stor osäkerhet råder om 

huruvida motormomentet fördelar sig mellan rotoraxlarna har säkerhetsfaktorn på de 

komponenter i huvudväxeln som tillåtit det medvetet lämnats väldigt hög. Detta för att en viss 

flexibilitet för ändringar ska finnas i konstruktionen. De komponenter som har väldigt låg 

säkerhetsfaktor, t.ex. plastkugghjulen och kuggremmarna, har det eftersom en 

överdimensionering av dessa komponenter antingen hade gjort trasmissionen alldeles för stor 

eller alldeles för tung. För plastkugghjulen har utmattningsgränsen de dimensionerats mot 

uppskattats ganska grovt eftersom det diagram dessa värden hämtats från egentligen gäller för 

acetal homopolymer och inte Polyacetal (POM) som kugghjulen är tillverkade av. I verkligheten 

är utmattningsgränsen något högre vilket ger en högre säkerhetsfaktor. Eftersom flygtiden vid 

varje användningstillfälle är så kort får de låga säkerhetsfaktorerna ändå ses som mindre extrema 

eftersom materialet har chans att återhämta sig mellan användning. Här finns det dock helt klart 

utrymme att optimera konstruktionen ytterligare. 

Lösningen som presenteras i denna rapport kräver ytterligare arbete för att optimeras men kan 

ses som en god grund till en färdigoptimerad konstruktion. Eftersom den slutliga 

poängställningen i konceptgenereringen var mycket jämn kan det vara en bra idé att göra samma 

arbete för de andra koncepten också och sedan jämföra dem sinsemellan för att säkerställa att det 

bästa konceptet slutligen väljs.  
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Allteftersom projektet genomförts har tankar om att en planetväxel kanske skulle vara ett bättre 

alternativ figurerat i tankar och diskussioner om hur utväxlingen på bästa sätt skulle genomföras. 

Lösningen förkastades i ett tidigt stadium på grund av att planetväxeln fick låg teknisk vikt i 

QFD matrisen eftersom den kräver smörjning, är dyr, innehåller många komponenter och för att 

den framförallt används i tubindrivna helikoptrar samtidigt som motorns placering gjorde det 

mycket trångt under den främre rotorn. Om motorn ompositionerades och smörjning tilläts skulle 

en planetväxel dock kunna vara ett bra alternativ till remmar och rak kuggade kugghjul. Detta 

tillsammans med vinkelväxlar och axlar istället för remmar skulle kunna vara en mycket bra 

lösning eftersom det blir en lättare konstruktion men med nackdelarna att den är dyrare och mer 

komplicerad.  

Att tillåta smörjning av kugghjul är med andra ord något som med största säkerhet skulle kunna 

sänka vikten på transmissionen eftersom det då är möjligt att använda enbart stålkugghjul som 

har en mycket högre hållfasthet än plast och därför kan göras mindre. Om modulen rent 

hypotetiskt kan sänkas till 0,5 på kugghjulen istället för nuvarande 1,5 så skulle totalvikten om 

samma konstruktionslösning används sänkas till totalt ca 50g för kuggväxeln mot nuvarande 

580g. Även med modul 1 skulle vikten kunna sänkas eftersom vikten då blir ca 608g om 

kugghjulen lämnas i standardutförande. En lättare konstruktion kan i detta fall erhållas genom att 

skära bort onödigt material precis som på kugghjul K4 i nuvarande konstruktion och på så sätt 

spara en hel del vikt. Livslängden kommer också påverkas på ett positivt sätt av att smörjning 

introduceras samtidigt som det även möjliggör ytterligare konstruktionslösningar. Nackdelen 

med smörjning är att kugghjulen då måste kapslas in för att undvika att smörjmedlet kommer i 

kontakt med elektroniken. Ett sådant skal kommer såklart också ha en vikt beroende på vilket 

material det tillverkas av.  

Kugghjul K4, kuggremskivorna R3 och R4 skulle kunna viktoptimeras ännu mer genom att skära 

bort mer material i mitten. Kuggremsskivorna R3 och R4 skulle eventuellt till och med kunna 

tillverkas av förslagsvis plast för att sänka vikten ytterligare. Det skulle även vara möjligt att 

skära ur plastkugghjulen på samma sätt som Kugghjul K4 eftersom den största spännigen 

återfinns i kuggroten. Då krävs dock att krafterna som verkar på dessa är välkända eftersom 

säkerhetsfaktorn är så pass låg. Att tänka på är att POM som kugghjulen är tillverkade av är 

känsligt för UV-ljus vilket gör att helikoptern inte bör förvaras oskyddad utomhus. För att 

viktoptimera axlarna är andra material en intressant faktor att undersöka. Detta skulle kunna göra 

axlarna både lättare samtidigt som livslängden förlängs. Nackdelen är att kostnaden då blir högre 

för material och tillverkning. 

När helikoptern flyger kommer ljudnivån troligen bli mycket hög. Motorn låter troligen mest 

men även transmissionen kommer skapa oljud i framförallt kuggingreppen. Ljudet kan minskas 

med snedskurna kuggar och smörjmedel samt en lufttät kåpa som täcker hela transmissionen. 

Kåpan måste vara upphängd i dämpade infästningar för att förhindra att vibrationerna sprider sig 

i konstruktionen och alstrar ljud. Beroende på användningsområde kan ljud och vibrationer vara 

mer eller mindre viktigt för UAV helikoptern.  

4.2 Sammanfattning 

 Det valda konceptet med dubbla kuggremmar uppfyller samtliga krav i 

kravspecifikationen. Ett undantag är plastkugghjulen (enligt FEM). De analytiska 

beräkningarna uppfyller kravet om säkerhetsfaktor. Kuggremmarna har inte heller 

tillräckligt hög säkerhetsfaktor. 

 

 Centrifugalkopplingen uppfyller de krav som ställts i kravspecifikationen och kan 

tillverkas för vidare tester och justeras för kopplingsvarvtalet och lägsta flygvarvtalet. 

Någon typ av smörjfett bör användas i kontakten mellan back och centrifugalhus. 



79 

 

 

 Att använda splines för kraftöverföringen mellan axel och centrifugalkoppling ger 

mycket små dimensioner vilket försvårar tillverkningen avsevärt, därför valdes 

flänsförband.  

 

 Vidare analys av lastfall bör utföras med en testflygning för att mäta verkliga krafter och 

därefter omkonstruera konstruktionen. Vid en omkonstruktion är det framförallt vikten 

som är aktuellt att minska men även omdimensionering av rotoraxlar och lager.  

 

 Vidare utmattningsberäkningar för axlarna bör göras efter en testflygning eftersom det 

finns risk för utmattning med det antagna lastfallet.  

 

 För att lagra axlar som utsätts för små eller inga krafter används hybridlager med ett 

keramiskt material som motstår nötning bra. Tillsammans med ett fett med låg viskositet 

ger det ett lager som både har låg vikt och som får en mycket lång livslängd.  

 

 Rotoraxlarna lagras med vinkelkontaktlager som både klarar axiella och radiella krafter 

samt vibrationer.  

 

 Krympförbanden överför momentet mellan kugghjul/kuggremskivor och axlar utan att 

max effektivspänning (von Mises) överstigs i någon av komponenterna. För att 

säkerställa att det inte uppstår glidning mellan komponenterna har det överförbara 

momentet valts till minst det dubbla som egentligen krävs. Det betyder att ett visst 

toleransfel samt variation i friktionstal är acceptabelt. 

 

 Montering av kugghjul/kuggremskivor och lager sker med krympförband och låsringar. 

Axlarna har utformats med upphöjningar och nedsänkningar för att alla delar skall låsas i 

önskvärd position.  

 

 Önskemålet att använda glidlager uteslöts då varvtalen och kontakttrycken var för höga.  

 

 Önskemålet med få antal delar kan anses vara uppfyllt till viss del, men det går att minska 

om man väljer en annan konstruktionslösning med t.ex. smorda växlar.    

 

 Genom att kombinera stål- och plastkugghjul kan smörjning undvikas. Konstruktionen 

skulle dock kunna optimeras ytterligare genom att använda smorda kuggar i mindre 

dimension.  

 

 Spänningen på kuggremskivorna uppkommer i princip bara från det inre övertrycket från 

krympförbandet vilket gör vidare viktoptimering av dessa möjlig. 

 

 Med flera kuggremmar monterade i bredd kan mer effekt överföras. Högre varvtal 

möjliggör högre effektöverföring.  
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5 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel presenteras rekommendationer och framtida arbeten som projektdeltagarna anser 

vara viktiga att nämna efter att ha konstruerat transmissionen.  

 

 

5.1 Rekommendationer 

Eftersom motorns placering försvårar konstruktionen av transmissionen, vilket leder till fler 

delar och högre vikt bör en utvärdering av motorns position genomföras. Genom att placera 

motorn i mitten av helikoptern kan en betydligt enklare och lättare konstruktionslösning vara 

möjlig genom att centrifugalkopplingen sitter direkt på motoraxeln. Utväxlingen sker sedan med 

smorda vinkelväxlar och planetväxlar till rotoraxlarna. På så sätt erhålls en bättre viktfördelning. 

Genom att välja andra mer hållfasta material t.ex. kolfiberkomposit till axlarna kan vikten 

minska avsevärt. Därför bör en utvärdering göras av hur billig helikoptern måste vara och hur 

mycket vikt det är möjligt att spara om kostnaden för komponenterna tillåts öka. Dessa faktorer 

bör noga vägas mot varandra för att erhålla en optimal konstruktion. 

Smorda växlar ser projektdeltagarna som något som mycket noga borde övervägas en gång till. 

Det möjliggör inte bara en lättare utan även en mycket kompaktare konstruktion som gör det 

möjligt att mer fritt placera tranmissionen inuti helikopterramen vilket möjliggör att 

centrifugalkopplingen kan placeras inuti skrovet istället för att sticka upp som i nuvarande 

lösning.  

5.2 Framtida arbete 

En testflygning där de viktigaste krafterna mäts är ett viktigt framtida arbete för att kunna 

optimera transmissionen men även andra delar i UAV helikoptern. Först då kan man säga om 

konstruktionen är överdimensionerad eller inte. Efter det skulle troligen ett 

omkonstruktionsarbete vara nödvändigt. 

Axlarna till rotorerna riskerar att utmattas om konstruktionen utsätts för de krafter som antagits i 

rapporten. Därför bör en ny analys utföras efter testflygningen. Om spänningarna fortfarande är 

så höga att utmattning kan uppstå bör andra materialval utvärderas. 

Spännrullarna måste antingen konstrueras eller köpas färdiga. De dimensioneras så att de klarar 

av att spänna kuggremmarna enligt förspänningskrafterna. 

När en utvärdering och eventuell omkonstruktion av axlarna är utförd kan swashplattan som 

används för att vinkla rotorbladen konstrueras. De axlar som valts till den befintliga 

transmissionen har konstruerats så att ett fortsatt arbete och montering av swashplatta skall vara 

möjlig. 

Kraftöverföringen från motor till centrifugalkopplingen är förberett för att lösas genom remdrift 

(Poly-V rem). Utrymme för en eventuell generator finns också mellan kuggväxeln och den 

främre kuggremsskivan. Bränsletanken placeras med fördel under kuggväxeln eftersom 

viktfördelningen då inte ändras när bränslet förbrukas. En bra placering för elektroniken är 

utrymmet bakom bränsletanken under den bakre kuggremmen, se Bilaga (C). 
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BILAGA A: MATLAB KOD 

I denna bilaga presenteras de MATLAB koder som använts under de beräkningar som gjorts för 

detta projekt. 

 

 

Centrifugalkoppling 
%% Centrifugalkoppling 
clc; 
clear all; 
close all; 

  
%parametrar 
p=2540;               %motorns effekt 
w=500*pi;                %vinkelhastighet för ingående axel  
w0=(200*pi)/3;           %kopplingsvarvtal 
my=0.5;               %friktionstal 
h=0.001;                 %avstånd mellan back och trumma 
k=1000;               %fjäderstyvheten för en fjäder 
m=0.027;                 %massan för en back 
r=(0.0187);              %avstånd till masscentrum för en back 
d=(0.047+2*h);           %trummans diameter 

  
%beräkning 
M=(p/w)               %moment verkande på centrifugalkopplingen  
FF=(M/d)                 %friktionskraften mellan back och trumma  
N=(FF/my)                %normalkraft mellan back och trumma 
Ffj=((m*r*w0^2)-(2*k*h))/2   %Förspänningskraft för en fjäder 
wd=sqrt((N+2*Ffj+2*k*h)/(m*r))%lägsta varvtal vid flygning 

 
 

Krympförband 
%% Krympforband; 
clc; 
clear all; 
close all; 
 

%parametrar 
%my= 0.5;   %friktionstal mellan stål och stål 
%my=0.15;   %friktionstal mellan stål och plast 
my=0.4;   %friktionstal mellan stål och aluminium 

  
%E= 200*10^9;  %elasticitetsmodul för stål  
%E= 2.5*10^9;  %elasticitetsmodul för plast 
E= 68*10^9;   %elasticitetsmodul för aluminium 

 
B=0.03;   %bredden för ett krympförband  

 
% Axel 1,  
Di=0.009;   %innerdiameter på kugghjul/kuggremskiva 
Dy=0.018;   %ytterdiameter på kugghjul/kuggremskiva 
dy=0.009001;  %ytterdiameter på axel 

 



85 

 

  
%beräkning 
 

a=Di/2;    
b=Dy/2; 

  
M=(dy/2)*(dy-Di)*pi*my*((E*B)/2)*(1-(dy/Dy)^2) %överförbart moment 

  
delta=dy-Di;       %passningsfel 

  
P=delta*E*(((b)^2-(a)^2))/(4*a*(b)^2)  %kontakttryck 

  
sigmar=-P;       %spänning i radiell riktning 
sigmaphi=P*((a^2)/(b^2-a^2))+P*((a^2*b^2)/(a^2*(b^2-a^2))); %spänning i 

tangentiell riktning 
sigmae= sqrt(sigmaphi^2+sigmar^2-sigmaphi*sigmar) %effektivspänning (von 

Mises) 

Kugghjul 
%Beräkningsprogram för beräkningskraften som verkar på kuggarna, yttryck, 
%böjspänning samt livslängd 

  
clear all, clc, close all; 

  
M1 = 1.6; 
n = 15000;              %Varvtal ingående [rpm] 
m = 1.5e-3;             %Modul (Inskrivet i mm för att beräkningar ska gå 

ihop) 
b = 17e-3;              %Kuggbredd (samma för alla kugghjul)[mm] 
z1 = 16;                %Antal kuggar K2 
z2 = 45;                %Antal kuggar K1 och K3 
z3 = 49;                %Antal kuggar K4 
d1 = z1*m;              %Delningsdiameter K2        [mm] 
d2 = z2*m;              %Delningsdiameter K1 och K3 [mm] 
d3 = z3*m;              %Delningsdiameter K4        [mm] 
dt = d1+2*m;            %Toppdiameter K2            [mm] 
dt2 = d2+2*m;           %Toppdiameter K1 och K3     [mm] 
dt3 = d3+2*m;           %Toppdiameter K4            [mm] 
u = z2/z1;              %Utväxling första steget K2-K1 och K2-K3 
u2 = z3/z2;             %Utväxling andra steget K3-K4 
utot = z3/z1;           %Total utväxling 

  
v = (pi*n*dt)/60;               %Periferihastighet K2 [m/s] 
Ki = 1.25;                      %Lastfaktor drivande resp. driven (från 

tabell Maskinelement Handbok (2008) 
Kv = (50+14*sqrt(v))/50;        %Dynamisk belastningsfaktor 
Fber = (((2*M1)/d1)*Ki*Kv)/2;   %Beräkningslast [N] 
F = (((2*M1)/d1)*Ki)/2; 

  
%Yttryck och tillåten flankpåkänning 

  
vi1 = 0.3;                                      %Poissons tal stål 
vi2 = 0.33;                                     %Poissons tal plast 
E1 = 200e9;                                     %Elasticitetsmodul stål  [Pa] 
E2 = 2.5e9;                                     %Elasticitetsmodul plast [Pa] 
Zm = sqrt(2/(pi*((1-vi1^2)/E1+(1-vi2^2)/E2)));  %Materialfaktor 
ep = 1.62;                                      %Ingreppstalet K2-K1 och K2-

K3 
ep2 = 1.75;                                     %Ingreppstalet K3-K4 
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Ze = sqrt((4-ep)/3);                            %Ingreppsfaktorn K2-K1 och 

K2-K3 
Ze2 = sqrt((4-ep2)/3);                          %Ingreppsfaktorn K3-K4 

  
p = 1.76*Zm*Ze*sqrt((Fber*(u+1))/(b*d1*u));     %Yttryck K2         [Pa] 
p2 = 1.76*Zm*Ze*sqrt((Fber*(u+1))/(b*d2*u));    %Yttryck K1 och K3  [Pa] 
p3 = 1.76*Zm*Ze2*sqrt((Fber*(u2+1))/(b*d2*u2)); %Yttryck K3 mot K4  [Pa] 
p4 = 1.76*Zm*Ze2*sqrt((Fber*(u2+1))/(b*d3*u2)); %Yttryck K4         [Pa] 

  
plim = 1500e6;          %Utmattningsgräns för yttryck stål  [Pa] 
plim2 = 500e6;          %Utmattningsgräns för yttryck plast [Pa] 
Khk = 1.15;             %Hårdhetskombinaionsaktor  (Antagen) 
N = 2*n*60*1000;        %Antal belastningar på K2 
N2 = (n/u)*60*1000;     %Antal belastningar på K1 
N22 = N2*2;             %Antal belastningar på K3 
N3 = (n/utot)*60*1000;  %Antal belastningar på K4 
%Livslängdsaktor om N < 10^9 
Khn = 3.38/(N^0.0587);      %Livslängdsfaktor K2 
Khn2 = 3.38/(N2^0.0587);    %Livslängdsfaktor K1 
Khn22 = 3.38/(N22^0.0587);  %Livslängdsfaktor K3 
Khn3 = 3.38/(N3^0.0587);    %Livslängdsfaktor K4 

  
%K2 
ptill = plim*1*Khk;         %Tillåtet yttryck K2 [Pa] 
if ptill > p 
    disp('Kravet på 1000+ timmar klaras av kugghjul K2!') 
else 
    disp('Kugghjul K2 klarar inte kraften!') 
end 
safep = ptill/p;            %Säkerhetsfaktor 

  
%K1 
ptill2 = plim2*Khn2*Khk;    %Tillåtet yttryck K1 [Pa] 
if ptill2 > p 
    disp('Kravet på 1000+ timmar klaras av kugghjul K1!') 
else 
    disp('Kugghjul K1 klarar inte kraften!') 
end 
safep2 = ptill2/p2;         %Säkerhetsfaktor K1 

  
%K3 
ptill2 = plim2*Khn2*Khk;    %Tillåtet yttryck K3 [Pa] 
if ptill2 > p 
    disp('Kravet på 1000+ timmar klaras av kugghjul K3!') 
else 
    disp('Kugghjul K3 klarar inte kraften!') 
end 
safep2 = ptill2/p2;         %Säkerhetsfaktor K3 

  
%K4 
ptill3 = plim*Khn3*Khk;     %Tillåtet yttryck K4 [Pa] 
if ptill2 > p 
    disp('Kravet på 1000+ timmar klaras av kugghjul K4!') 
else 
    disp('Kugghjul K4 klarar inte kraften!') 
end 
safep3 = ptill3/p3;         %Säkerhetsfaktor K4 

  

  
%Spänningar i kuggoten och tillåten böjpåkänning 

  
Yf = (2.2+3.1*exp(-z1/14));      %Formfaktor för böjning K2 
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Yf2 = (2.2+3.1*exp(-z2/14));     %Formfaktor för böjning K1 och K3 
Yf3 = (2.2+3.1*exp(-z3/14));     %Formfaktor för böjning K4 
Ye = 1/ep;                       %Ingreppsfaktor K2-K1 och K2-K3 
Ye2 = 1/ep2;                     %Ingreppsfaktor K3-K4 

  
sigmab = Yf*Ye*(Fber/(b*m));        %Spänning i kuggroten K2               

[Pa] 
sigmab21 = Yf2*Ye*(Fber/(b*m));     %Spänning i kuggroten K1 och K3 mot K2  

[Pa] 
sigmab22 = Yf2*Ye2*(Fber/(b*m));    %Spänning i kuggroten K3 mot K4         

[Pa] 
sigmab3 = Yf3*Ye2*(Fber/(b*m));     %Spänning i kuggroten K4                

[Pa] 

  
sigmablim = 450e6;          %Utmattningsgräns för böjning stål                      

[Pa] 
sigmablim21 = 27e6;         %Utmattningsgräns för böjning plast K1,Connoly 

(1985)   [Pa] 
sigmablim22 = 25e6;         %Utmattningsgräns för böjning plast K3                  

[Pa] 
Kfn = 1;                    %Livslängdsfaktor (Sätts till ett för att kunna 

utvärderas senare) 
Ys = 1;                     %Kälfaktor (Sätts till ett eftersom r>=0.25*m 

  
%K2 
sigmabtill = (sigmablim*Kfn*Ys);       %Tillåten spänning i kuggroten K2 [Pa] 
if sigmabtill > sigmab 
    disp('Kravet på 1000+ timmar klaras av kugghjul K2!') 
else 
    disp('Kugghjul K2 klarar inte kraften!') 
end 
safeb = sigmabtill/sigmab;             %Säkerhetsfaktor K2 

  
%K1 
sigmabtill21 = (sigmablim21*Kfn*Ys);   %Tillåten spänning i kuggroten K1 [Pa] 
if sigmabtill21 > sigmab21 
    disp('Kravet på 1000+ timmar klaras av kugghjul K1!') 
else 
    disp('Kugghjul K1 klarar inte kraften!') 
end 
safeb21 = sigmabtill21/sigmab21;        %Säkerhetsfaktor K1 

  
%K3 
sigmabtill22 = (sigmablim22*Kfn*Ys);   %Tillåten spänning i kuggroten K3 [Pa] 
if sigmabtill22 > sigmab22 
    disp('Kravet på 1000+ timmar klaras av kugghjul K3!') 
else 
    disp('Kugghjul K3 klarar inte kraften!') 
end 
safeb22 = sigmabtill22/sigmab22;        %Säkerhetsfaktor K3 

  
%K4 
sigmabtill3 = (sigmablim*Kfn*Ys);      %Tillåten spänning i kuggroten K4 [Pa] 
if sigmabtill > sigmab3 
    disp('Kravet på 1000+ timmar klaras av kugghjul K4!') 
else 
    disp('Kugghjul K4 klarar inte kraften!') 
end 
safeb3 = sigmabtill/sigmab3;           %Säkerhetsfaktor K4 
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Kuggrem 
clear all, clc, close all, format long 

  
%Främre kuggrem (KR2) 
etest = 235;            %Värde på axelavståndet för att testa vad det 

motsvarar för remlängd 
z1 = 15;                %Antal kuggar på lilla kuggremsskivan 
z2 = 49;                %Antal kuggar på stora kuggremsskivan 
t = 3;                  %Delningslängd på kuggremmen 
I = (t*(z2+z1))/2+2*etest+(1/(4*etest))*((t*(z2-z1))/pi)^2; %Vilken remlängd 

axelavståndet etest kräver [mm] 
%Ekvationen skrivs sedan in i Wolfram-Alpha eller liknande och sedan sätts 
%den valda remlängden in i ekvationen istället för I 

  
%Bakre kuggrem (KR1) 
etest2 = 401.79;        %Värde på axelavståndet för att testa vad det 

motsvarar för remlängd 
z12 = 15;               %Antal kuggar på lilla kuggremsskivan 
z22 = 45;               %Antal kuggar på stora kuggremsskivan 
I2 = (t*(z22+z12))/2+2*etest2+(1/(4*etest2))*((t*(z22-z12))/pi)^2;  %Vilken 

remlängd axelavståndet etest kräver 
%Ekvationen skrivs sedan in i Wolfram-Alpha eller liknande och sedan sätts 
%den valda remlängden in i ekvationen istället för I 

  

  
%Rembredd 
fyra = [534,647,866,1078,1284,1485,1681,1966];      %Effekt som kuggremmen 

kan överföra för respektive antal kuggar (4000 rpm) 
sex = [709,866,1171,1465,1749,2024,2290,2675];      %Effekt som kuggremmen 

kan överföra för respektive antal kuggar (6000 rpm) 
kugg = [16,18,22,26,30,34,38,44];                   %Antal kuggar gentemot 

fyra och sex 
mean = (fyra+sex)/2;            %Medelvärde mellan fyra och sex (motsvarar 

5000 rpm) 
plot(kugg,mean,'r');            %Plottar medelvärdet gentemot antal kuggar 
hold on 
plot(kugg,fyra,'g');            %Plottar 4000 rpm vektorn gentemot antal 

kuggar 
hold on 
plot(kugg,sex);                 %Plottar 6000 rpm gentemot antal kuggar 

  
effekt = interp1(kugg,mean,15,'spline','extrap');               %Effekt 15 

kuggar kan överföra vid 5000 rpm 
effektfram = interp1(kugg,mean,15,'spline','extrap')*1.0666;    %Effekt 15 

kuggar kan överföra vid 5333 rpm 
effektbak = interp1(kugg,mean,15,'spline','extrap')*0.9796;     %Effekt 15 

kuggar kan överföra vid 4898 rpm 
Toteffektfram = 3*effektfram*1.45                               %Total effekt 

kuggremmarna kan överföra fram 
Toteffektbak = 3*effektbak*1.45                                 %Total effekt 

kuggremmarna kan överföra bak 
kalk = 1.27*(1.3+0.1+0.3)*10^3                                  %Kalkyleffekt 
safefram = Toteffektfram/kalk                                   

%Säkerhetsfaktor för kuggremmen fram 
safebak = Toteffektbak/kalk                                     

%Säkerhetsfaktor för kuggremmen bak 
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BILAGA B: KONVERGENSSTUDIE 

I denna bilaga presenteras hur konvergensstudier gjorda i ANSYS är genomförda samt tabeller 

för konvergensstudier genomförda manuellt. 

 

 

Konvergensstudie i ANSYS 

För samtliga FEM beräkningar har en konvergensstudie utförts för att säkerställa att resultatet 

maximalt avviker 10 % från det exakta värdet. I Figur B1 presenteras konvergensstudien för 

Axel 1 med fläns. I det fallet avviker resultatet endast 0,16 %.  

 

Figur B1. Konvergensstudie i ANSYS. 

Konvergensstudie Kugghjul 

Konvergensstudien är gjord genom att steg för steg förfina rutnätet (Mesh) I FEM vid den plats 

spänningen var som störst. 

Kugghjul K1 

Spänning [MPa] Antal noder Ändring 

13,117 108912 - 

17,234 120144 31,39 % 

16,719 141432 -2,99 % 

17,098 190755 2,27 % 
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Kugghjul K2 

Spänning [MPa] Antal noder Ändring 

17,197 34777 - 

21,66 142545 25,28 % 

21,545 98534 1,83 % 

22,427 194157 2,21 % 

Kugghjul K3 

Spänning [MPa] Antal noder Ändring 

13,442 108466 - 

17,067 120146 12,25 % 

16,854 142009 -1,24 % 

17,079 191881 1,33 % 

 

Kugghjul K4 

Spänning [MPa] Antal noder Ändring 

18,77 52985 - 

21,66 142545 15,4 % 

23,506 163312 8,52 % 

24,613 212102 4,71 % 

Konvergensstudie Kuggremsskivor 

Konvergensstudien har gjorts genom att stegvis förminska elementens storlek. 

Kuggremskiva R1 

Spänning [MPa] Antal noder Ändring 

32,675 61072 - 

32,875 83878 0,47 % 

35,046 137367 6,76 % 

35,678 181094 1,80 % 

Kuggremskiva R2 

Spänning [MPa] Antal noder Ändring 

26,53 83878 - 

27,29 137367 2,86 % 

31,339 181094 14,83 % 

31,534 231191 0,62 % 
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Kuggremskiva R3 

Spänning [MPa] Antal noder Ändring 

20,421 168568 - 

19,395 206031 -5,02 % 

19,191 252155 -1,05 % 

Lokal förfining i ingrepp visar att spänningen är som störst i axelhålet där övertrycket verkar. 

Kuggremskiva R4 

Spänning [MPa] Antal noder Ändring 

20,881 148962 - 

20,763 175983 -0,57 

20,082 215701 -3,28 

Lokal förfining i ingrepp visar att spänningen är som störst i axelhålet där övertrycket verkar. 
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BILAGA C: MODULSKISS 

I denna bilaga presenteras en modulskiss av rekommenderad placering för framtida 

komponenter. 
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BILAGA D: PLANERING 

I denna bilaga presenteras planeringen för projektarbetet i form av Gantt-schema. 
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BILAGA E: MÅL 

I denna bilaga presenteras de mål som sattes upp i början av projektet. 

 

 

 Utför informationssökning på internet och i litteratur samt ha möte med uppdragsgivare. 

 

 Planera projektet med tidsplan och ansvarsfördelning. 

 

 Utarbeta koncept med t.ex. Brainstorming och QFD-matris. 

 

 Utvärdera koncepten med beslutsmatris. 

 

 CAD modell. 

 

 Analysera konstruktionen med analytiska metoder, Matlab och FEM. 

 

 Teknisk rapport med bland annat sammanställning av resultaten, slutsatser och motivering 

till valda konstruktionslösningar.  

 

 Föreslå vad som behöver göras i framtiden för att vidare utveckla konstruktionen.  

 

 Presentera slutgiltig konstruktion med PowerPointpresentation. 

 

 Konstruera centrifugalkoppling. 

 

 Konstruera remväxel. 

  

 Konstruera huvudväxel. 

 

 Konstruera axlar med lagring 


