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Sammanfattning 

De markkontaktorgan som används i dagens skogsbruk har sett i stort sett oförändrade ut under de 
senaste årtiondena och kan i dagsläget inte förbättras så mycket att det går att undvika de problem som 
finns med dessa lösningar. Skogen är en varierande och krävande terräng och de maskiner som tar sig 
fram där måste vara väl anpassade för en mängd olika hinder och marktyper. Dessutom så ställs idag allt 
högre krav från samhället på att industrier ska bli miljövänligare och lämna mindre avtryck efter sig. 
Detta gäller även skogsbruket där markförstöring är ett stort problem som kan få förödande effekter på 
miljön. För att försöka lösa dessa problem så har Sveriges Lantbruksuniversitet identifierat en möjlighet 
att använda den avancerade teknik som finns tillgänglig idag och möjlighet till omfattande aktiv styrning 
genom datorer för att utveckla ett nytt kontaktorgan som är mer anpassningsbart, har bättre 
terrängframkomlighet och minskad markförstöring. Denna teknik ska sedan utvärderas med hjälp av det 
nya kontaktorganet som ska monteras på en basmaskin som tagits fram under ett tidigare studentprojekt i 
sammarbete med Luleå Tekniska Universitet. Examensarbetet som denna rapport behandlar har omfattat 
en produktutvecklingsprocess från planering till och med detaljkonstruktion av detta kontaktorgan. Det 
färdiga resultatet är ett kontaktorgan som med hjälp av hydraulik kombinerar både en aktiv styrning, 
genom datorer och avancerade styrsystem, och en passiv fjädring som underlättar hindertagning och 
förbättrar terrängegenskaperna. Den aktiva styrningen möjliggör en ändring av kontaktorganens 
geometri för att kunna anpassas efter olika terrängförhållanden och öka produktiviteten, förbättra 
förarkomforten och minska markförstöringen. 

   



ii 

 

  



iii 

 

Abstract 

The ground contact organs that are used in forestry today have seen little change during the last 
decades and cannot be developed further to such an extent that all the inherent problems with these 
solutions can be avoided. The forest is a very demanding terrain that varies a lot and the machines that 
traffic such lands have to be well adapted for a variety of different obstacles and ground conditions. At 
the same time the pressure from the society on industries to become more environmentally friendly and 
leave a smaller mark on the planet is increasing. This is the fact in the forestry industry as well where 
ground damage is a serious problem that can have devastating consequences on the environment. To try 
to solve these issues the Swedish University of Agricultural Sciences have identified a possibility to use 
the advanced technology that is available today and the possibilities of active control through the use of 
computers to develop a new contact organ that would be more adaptable, have better terrain accessibility 
and produce less ground damage. This technology will then be evaluated through testing of the developed 
contact organ that will be added to a machine platform that was developed during an earlier student 
project in collaboration with Luleå University of Technology. This master’s thesis has involved a product 
development process from the planning phase to a detailed design of this contact organ. The finished 
result is a contact organ that with the help of hydraulics combines both active controls, through the use of 
on board computers with advanced control systems, and a passive damping that helps with obstacles and 
improves the terrain performance. The active control enables changes to the contact organs geometry in 
order to adapt to different terrain situations and increase productivity, improve driver comfort and 
reduce ground damage. 
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Förord 

Denna rapport är en dokumentation av ett examensarbete vid Luleå Tekniska Universitet som har 
utförts på uppdrag av institutionen för skogens biomaterial och teknologi på Sveriges Latbruksuniversitet 
i Umeå. Utvecklingsprocessen och det resultat som detta examensarbete har lett till är en viktig del av en 
teknisk utveckling som håller på att ske inom skogsbruket. Det finns ett tydligt intresse från både 
akademin och de tillverkande företagen att driva denna utveckling som är nödvändig för att säkra 
skogsbrukets framtida lönsamhet och existens.  

Jag skulle speciellt vilja tacka Urban Bergsten som har varit min handelare på Sveriges 
Lantbruksuniversitet och en stor hjälp när det har kommit till kontakter med externa parter, förståelse för 
skogen och skogstekniken och de många givande diskussionerna under arbetet. Jag vill också tacka min 
examinator Magnus Karlberg och handledaren Håkan Lideskog på avdelningen för datorstödd 
maskinkonstruktion vid Luleå Tekniska Universitetför den ovärderliga hjälp och handledning som alltid 
har varit tillgänglig och för snabb och värdefull feedback under hela projektet.  

Jag vill också tacka kontaktpersonerna Kjell Rönnholm på Komatsu Forest och Johannes Nilsson på 
Vimek för den hjälp jag har fått med att ta fram koncept och diskussioner kring mer tekniska problem. Jag 
vill också tacka Martin Servin och John Nordberg på UMIT research lab som har bistått med handledning 
och skapat möjligheten att genomföra viktiga fysiksimuleringar. Sist vill jag tacka Pedro La Hera för att 
ha varit en ovärderlig källa för information rörande styrsystem och elektronik och för att ha visat ett 
genuint intresse för arbetet.  
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1 Introduktion 

För att en skogsmaskin ska kunna utföra sitt avsedda arbete effektivt så krävs det att dess 
framkomlighet i oländig terräng är bra. Skogsmark är väldigt krävande och varierande med hinder som 
träd, stenar, stubbar, mjuk och blöt mark, kraftig lutning, diken och gropar. Därför är det väldigt viktigt 
att maskinerna som används är väl anpassade för miljön och de hinder som kommer att behöva 
övervinnas. Den del av en skogsmaskin som har den mest direkta påverkan på dess framkomlighet i svår 
terräng är kontaktorganen, det vill säga den del av maskinen som har kontakt med marken och som kan 
överföra en drivkraft för att förflytta maskinen. Trots att kontaktorganen är en så central och viktig 
komponent för en skogsmaskins terrängframkomlighet och därigenom dess effektivitet och produktivitet 
så har utvecklingen och implementeringen av nya koncept gått väldigt långsamt de senaste 50 åren. 

Under 1950-talet så användes främst jordbrukstraktorer försedda med band framgångsrikt för ökad 
framkomlighet vid virkestransporter i skogsterrängen. Den tekniska utvecklingen tog fart och under det 
närmaste årtiondet utvecklades en mängd maskiner avsedda för skogsbruket. Det var dock först vid mitten 
av 1960-talet som specialbyggda skogsmaskiner som i grunden inte baserades på jordbrukstraktorer på 
riktigt började utvecklas och användas [1]. Sedan dess har skotarna som används för att transportera 
virket i skogen sett i grunden likadana ut och de kontaktorgan som fanns med i bilden på 60-talet är 
fortfarande i stort desamma som används idag [1]. För att klara dagens höga krav så har konstruktionerna 
blivit ytterligare utvecklade och framkomligheten har förbättrats, men vikt och kostnad har även ökat 
drastiskt som följd. Trots att kontaktorganen idag ger dagens maskiner bättre framkomlighet än förr så 
finns några grundläggande problem kvar. För att lösa dessa så krävs det helt nya idéer och koncept. 

Skogen och marken är långt ifrån homogen och ett kontaktorgan som är anpassat för att köra i en viss 
typ av förhållanden kommer inte klara av all mark på ett område. Ett kontaktorgan som tar sig fram på 
mjuk mark med lågt rullmotstånd och utan stor markförstöring på grund av en stor kontaktyta och bra 
bärighet kommer på hård mark och vid skarpa ruttändringar att kräva mer effekt än nödvändigt och orsaka 
större åverkan på marken. På motsvarande sätt kanske inte ett annat kontaktorgan som har en betydligt 
mindre kontaktyta klarar att ta sig fram överhuvudtaget på blöt mark utan för stor markförstöring men det 
fungerar bättre i högre hastighet på hård mark och där mer manövrering krävs i terrängen. Dagens 
kontaktorgan är passiva och kan därför enbart optimeras för specifika situationer och marker. På grund av 
dessa begränsningar så är det viktigt att nya koncept ser dagens ljus som kan öppna upp möjligheter och 
incitament för vidareutveckling av skogens teknik där de äldre lösningarna inte kan utvecklas längre. 

SLU har tillsammans med LTU tidigare utfört flertalet projektarbeten och examensarbeten 
framgångsrikt ledda av LTU-studenter. År 2014 utförde 7 sistaårs-studenter ett SIRIUS-projekt1 där ett en 
terränggående drönare, ett mobilt testlaboratorium, utvecklades i samarbete med Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) och Skogstekniska klustret (the Cluster of Forest Technology, CFT). Denna 
drönare kunde framföras i svår terräng, samtidigt som olika maskintekniska lösningar kunde utvärderas; 
exempelvis hur olika antal planteringsarmar vid maskinell skogsplantering arbetar, hur effektiv 
automatisk ruttplanering fungerar, eller hur olika system för framryckning vid terrängkörning presterar. 

För att drönaren effektivt skall kunna framrycka i väldigt svårt terräng krävs dock ytterligare 
utveckling av ett förbättrat kontaktorgan som tar i beaktande både aktiv styrning via datorer, samt en 

                                                      

1 SIRIUS är en stor projektkurs under utbildningens senare del omfattande 22.5 högskolepoäng där flera skarpa 
utvecklingsprojekt genomförs av studentgrupper på uppdrag av till exempel svensk industri och akademi.  
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passiv styrning som förenklar framkomligheten vilket därmed skapar möjligheter för att utvärdera nya 
kontaktorgan med maskinen. Det specifika kontaktorganet som utvecklas under examensarbetet ska alltså 
konstureras för att monteras på drönaren men konceptet som sådant kommer att kunna tillämpas på andra 
skogsmaskiner där behov finns.  

1.1 Syfte och Mål  

Syftet med detta examensarbete är att: 

• Effektivisera skogsbruket med ett nytt kontaktorgan som ger skogsmaskiner förbättrad 
framkomlighet och effektivitet i oländig terräng jämfört med dagens lösningar och med lägre 
markförstöring och negativa effekter på miljön. 

Examensarbetet omfattar en produktutvecklingsprocess som skall ske med vedertagna 
produktutvecklingsmetoder och datorstödda designverktyg, där funktionstest, hållbarhet, 
tillverkningsbarhet och andra nödvändiga tester utförs.  

Målen för examensarbetet är att: 

• Utveckla ett nytt kontaktorgan som kan monteras på drönaren och användas till att utvärdera 
hur passiv och aktiv styrning av kontaktorganet kan effektivisera drönarens 
terrängframkomlighet. 

• Konstruera kontaktorganet och skapa en 3D-modell av dess alla delar och funktioner. 
• Skapa tillverkningsunderlag för prototyptillverkning av kontaktorganet innehållande 

detaljerade tillverkningsritningar, komponentlistor och monteringsritningar. 

1.2 Antaganden och avgränsningar  

Utvecklingsarbetet avgränsas till att färdigställa en konstruktion för kontaktorganet med nödvändiga 
3D-modeller, ritningar och andra underlag för att senare kunna gå vidare med tillverkning av en fullskalig 
prototyp. Någon prototyptillverkning, fysiska tester och utvärderingar kommer alltså inte att ske under 
examensarbetets tid. Kontaktorganet ska konstrueras med drönaren (se avsnitt 3.1) som tänkt basmaskin 
och den kommer därför att sätta vissa begränsningar och villkor som har med infästning, effektkälla och 
dimensioner att göra. Drönarkonceptet antas för examensarbetets skull vara fullständigt färdigutvecklat 
och redo för tillverkning. Alla 3D-modeller, specifikationer och andra filer för drönaren från SIRIUS-
projektet finns tillgängliga under examensarbetet och kan användas som referenser vid konstruktion av 
kontaktorganet. Inga förändringar av drönarens konstruktion ska göras och detaljkonstruktionen av 
eventuell hydraulik och andra komponenter som sitter på basmaskinen lämnas. Detaljkonstruktionen 
avgränsas med andra ord till enbart själva kontaktorganet. 

Koncepten för kontaktorganet avgränsas till lösningar med roterande hydraulisk eller hydraulisk-
mekanisk drivning och eventuella aktivt styrda funktioner på kontaktorganet ska drivas av hydraulik. 
Detta eftersom drönaren redan är utrustad med hydraulpumpar för drivning och sekundärhydraulik. 
Drönaren ger även upphov till avgränsningen att det ska vara fyra stycken kontaktorgan vilka monteras 
direkt på de pendelarmar som drönaren är utrustad med, eller istället för pendelarmen och de befintliga 
kontaktorganen om konceptet kräver det. Detta innebär också att två stycken spegelvända kontaktorgan 
behöver konstrueras för att kunna monteras på både höger och vänster sida på drönaren. 
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2 Teori och metod 

2.1 Produktutvecklingsprocessen 

En produktutvecklingsprocess beskrivs i Ulrich och Eppinger [2] som en sekvens av steg eller 
aktiviteter som används för att komma på, konstruera och kommersialisera en produkt. Genom att följa en 
väldefinierad process med noggrant valda steg och delmål under ett projekt så kan bland annat kvalitén på 
den resulterande produkten försäkras och planeringen kan underlättas genom tydliga milstolpar [2]. 
Arbetet under projektet kommer följa en bestämd och väl strukturerad modell för en 
produktutvecklingsprocess vilken är en blandning av den generella processen som beskrivs i boken 
Product Design and Development av Karl T. Ulrich och Steven D. Eppinger [2] och en process som 
används i SIRIUS-kursen vid LTU kallad SIRIUS Masterplan. Denna är egentligen en variant av den 
generella processen och innehåller i grunden samma aktiviteter och moment men är uppdelat lite 
annorlunda. Teorin för de faser som ingår i processen som används förklaras nedan steg för steg. 

Planering: Projektet börjar med planering av det kommande arbetet. Roller och ansvarsområden delas 
upp. En planering upprättas för arbetet som innehåller en beskrivning av projektets bakgrund, dess syfte, 
mål och avgränsningar, samt hur det praktiskt ska genomföras och hur tiden ska planeras.  

Utforskning av designrymd: Fasens syfte är att undersöka behov, identifiera problem och möjliga 
lösningar och idéer och resultaten från fasen ligger till grund för fortsatt arbete med kravspecifikation, 
konceptgenerering och konstruktion. Mer specifikt så innehåller fasen behovsanalys för att identifiera vad 
produkten ska uppfylla för krav, undersökning av befintliga lösningar och relaterad teknologi som kan 
användas i arbetet. 

Kravspecifikation: För att kunna gå vidare och börja generera koncept måste en kravspecifikation 
upprättas så att det finns något att utgå ifrån när koncept ska skapas, utvärderas, väljas och under den 
fortsatta konstruktionen. Kravspecifikationen är en lista på krav och önskemål som den färdiga produkten 
ska uppfylla och det är i grunden den som ska styra alla beslut om produktens funktioner och dess 
konstruktion. Den upprättas tillsammans med uppdragsgivare baserat på de identifierade behoven och 
problemen. Kraven ska vara mätbara på något sätt för att kunna verifiera att de uppfyllts.  

Konceptutveckling: Under konceptutvecklingen tas ett flertal olika koncept fram utifrån idéer som 
genererats genom brainstorming eller andra metoder. Dessa utvärderas senare baserat på hur väl dom 
uppfyller kriterier som ges av kravspecifikationen. När den här fasen är klar så har ett slutgiltigt koncept 
valts som beskriver de funktioner och lösningar som produkten ska bestå av. 

Systemkonstruktion: Under systemkonstruktionen delas produkten in i subsystem och komponenter, 
preliminär grundläggande konstruktion fastställs, viktiga parametrar beräknas och hela 
produktarkitekturen definieras. En geometrisk layout över produkten tillsammans med en specifikation av 
funktionerna för alla subsystem i produktarkitekturen kan vara resultatet av fasen. 

Detaljkonstruktion: I den här fasen bestäms den slutgiltiga konstruktionen för produkten i detalj. 
Komponenter som kan köpas identifieras och material och toleranser sätts för varje konstruerad 
komponent. Därefter skapas ritningar eller andra styrdokument som krävs för tillverkning av en fullskalig 
prototyp. 
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2.2 Konceptgenereringsmetoder  

För att generera koncept så används vanligtvis metoden brainstorming som utförs i gruppmöten där 
idéer delas muntligt och utvecklas av gruppen till bättre idéer och koncept. Trots att metoden 
brainstorming är väldigt populär och har högt anseende bland företag vid kreativ idégenerering så har det 
visats att produktiviteten under dessa möten är låg jämfört med om samma mängd människor arbetade 
individuellt med att komma på idéer under samma tid [2] [3]. Enligt Ulrich och Eppinger [2] så krävs 
ändå gruppmöten för att bygga upp en enighet, dela information och förfina idéer. Därför hade det ideala 
varit att varje deltagare först skulle spendera flertalet timmar ensam med ett problem för att sedan träffas i 
grupp och diskutera och utveckla koncepten. Ulrich och Eppinger menar även att detta i praktiken är svårt 
eftersom få personer i en verklig arbetsmiljö faktiskt skulle avsätta den tid som krävs för att på egen hand 
tänka effektivt på problemet och komma på idéer [2]. En metod som är ett alternativ till brainstorming 
kallas shifting och kan ses som det bästa av båda världar vad gäller individuellt arbete och grupparbete 
[4]. Shifting går ut på att ett antal personer introduceras till ett problem som ska lösas och börjar med att 
för sig själva komma på och rita eller skriva ner idéer under ungefär fem minuter. Därefter samlas 
personerna i en grupp och berättar om, diskuterar och bygger vidare på alla deltagares idéer. Efter denna 
gruppfas så går personerna tillbaka till att arbeta individuellt och utvecklar sina egna idéer eller kommer 
på fler idéer utifrån det som sades i gruppen. Slutligen presenteras och diskuteras detta en sista gång för 
att förfina och utveckla idéerna ytterligare. Det har visats att en grupp som använder shifting producerar 
signifikant fler idéer som dessutom är noterbart bredare än en grupp personer som använder 
brainstorming under samma tid [4]. 

2.3 Utvärderingsmetoder 

Koncept som har genererats under utvecklingen måste utvärderas på en rad olika kriterier för att kunna 
jämföras mot varandra så att ett vinnande koncept kan urskiljas och gå vidare i utvecklingen. I Ulrich och 
Eppinger [2] beskrivs en utvärderingsmetod som genomförs i två steg där de första kallas ”sållning av 
koncept” och det andra för ”betygsättning av koncept”. Sållningen är en snabb och approximativ 
utvärdering med målet att producera ett fåtal tänkbara koncept för vidare evaluering. Betygsättningen är 
istället en mycket mer noggrann analys av dessa nu ganska få koncept för att välja det koncept som mest 
troligt leder till en lyckad produkt. Båda dessa steg görs med hjälp av beslutsmatriser som skiljer sig 
något från varandra. Sållningen baseras på en metod som utvecklades under 80-talet av Stuart Pugh [5] 
och använder sig av en beslutsmatris där alla koncept jämförs mot ett referenskoncept på olika kriterier 
och bedöms som antingen bättre, sämre eller lika bra som referensen. I det fall ett koncept anses bättre än 
referenskonceptet så får detta koncept ett + på det kriteriet och i motsats så får det – om det anses sämre. 
Kan ingen skillnad ses i hur väl koncepten uppfyller kriteriet så sätts betyget 0. Summan av antalet + 
minus antalet - för ett koncept blir dess poäng och en rankning kan därefter göras av alla koncept för att se 
hur de står sig mot varandra. De kriterier som används till sållningsmatrisen är baserade på alla önskemål 
i kravspecifikationen. När alla koncept redan uppfyller kraven så kan de sedan bara särskiljas genom att 
ranka dem på hur bra de uppfyller önskemålen. Efter koncepten betygsatts så kan det upptäckas att vissa 
koncept skulle kunna ändras lite för att höja dess betyg på ett kriterium om det skulle göra att konceptet 
rankas högt. Det kan också vara så att två koncept kan kombineras till ett nytt koncept om de har fördelar 
på olika kriterier så att de kompletterar varandra. Skapas några sådana nya koncept så läggs dessa till i 
matrisen och betygsätts på samma sätt. Från de koncept som därefter får den högsta rankningen väljs ett 
begränsat antal som anses som de koncept som mest troligt kommer leda till den bästa produkten [2]. 

Betygsättningen används när en högre upplösning krävs för att få en bättre och säkrare differentiering 
av koncepten. Det görs noggrannare beräkningar och jämförelser av koncepten på varje kriterium som 
även viktas efter deras inbördes relevans. Dessa vikter sätts vid konceptval ofta helt subjektivt genom 
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samråd med involverade parter och kan sättas på många olika sätt. Koncepten tilldelas ett betyg som till 
skillnad från sållningen utgår ifrån en bredare och tydligare skala för ökad upplösning i utvärderingen. 
Ofta är det en femgradig skala där betyget tre motsvarar att konceptet är lika bra som referensen och 
betygen noll och fem betyder mycket sämre än, respektive mycket bättre än referensen. En total poäng för 
koncepten räknas sedan ihop som summan av de viktade betygen för varje kriterium. Utifrån den totala 
poängen så kan koncepten nu rankas. Konceptet som har högst poäng och därmed högst rank är nu med 
hög sannolikhet det som kommer leda till den mest lyckade produkten och kan därför väljas för vidare 
utveckling [2]. 

För att göra viktningsprocessen av kriterierna till betygsmatrisen mer systematisk och raffinerad så kan 
en metod som kommer kallas 012-matris att användas. Denna metod bygger på att varje kriterium jämförs 
mot de övriga kriterierna i en matris för att systematiskt komma fram till den relativa vikten i procent för 
varje kriterium. Kriterierna ställs upp i samma ordning både i matrisens rader och dess kolumner och 
sedan jämförs först kriteriet i rad ett mot kriterierna i alla kolumner och därefter rad två mot alla kolumner 
och så vidare. Anses kriteriet på den aktuella raden ha högre vikt än det som det jämförs mot så sätts en 
tvåa i den rutan och har det lägre vikt sätts en nolla. Har kriterierna i den aktuella raden och kolumnen 
samma vikt så ges poängen ett. Detta betyder att matrisen på diagonalen alltid kommer ha ettor eftersom 
det i dessa rutor alltid sker en jämförelse mellan samma kriterium som återfinns en gång både i matrisens 
kolumn och rad. När hela matrisen fyllts i så räknas summan av poängen ihop radvis och en procent som 
denna poäng motsvarar kan beräknas om så önskas. Annars kan poängen användas som vikt rakt av då 
fördelningen ser lika ut mellan kriterierna oavsett om vikten uttrycks i procent eller en poängsumma. 

2.4 Val av metodik för produktutvecklingen 

Nedan kommer samma faser som beskrevs teoretiskt i avsnitt 2.1 att presenteras med en 
grundläggande beskrivning av den metodik som har används under varje fas. De metoder och verktyg 
som används för de olika stegen kommer att nämnas. Syftet är att skapa en insikt i metoden som används 
under hela produktutvecklingsprocessen redan nu i början för att underlätta förståelsen senare i varje 
avsnitt. En ingående förklaring återfinns även längre fram under respektive kapitel där metoden 
applicerats. 

Planering: Under planeringen av arbetet diskuterades projektets syfte och mål med uppdragsgivarna 
på SLU och övriga handledare. Här beslutades även om de avgränsningar som sattes upp och en 
tidsplanering av hela projektet upprättades baserat på dessa mål som skulle uppnås. Det är denna initiala 
diskussion med uppdragsgivaren och resultatet av denna fas som ligger till grund för det inledande 
avsnittet i rapporten.  

Utforskning av designrymd: Under utforskning av designrymd så undersöktes fyra olika områden. 
Det första var att studera drönaren som det nya kontaktorganet skulle monteras på för att se vilka krav 
som dess konstruktion och egenskaper ställde. Det handlade i detta fall främst om olika begränsande 
dimensioner och utformningen av gränssnitten mellan kontaktorganet och drönaren. Därefter 
genomfördes en omfattande litteraturstudie för att identifiera vilka behov som finns på kontaktorganet 
från andra håll än uppdragsgivarna och de krav som sätts av drönaren. Här undersöktes en mängd olika 
aspekter som kunde vara viktiga för att kontaktorganet ska bli en lyckad konstruktion och uppfylla de 
behov som ställs på ett modernt kontaktorgan. För att ytterligare få förståelse för vad kontaktorganet bör 
klara av och för att få inspiration så gjordes analyser av befintliga lösningar som används i skogsbruket 
idag samt en undersökning av relaterad teknik som skulle kunna tillämpas på detta kontaktorgan. Även 
detta gjordes genom litteraturstudier. 
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Kravspecifikation: Efter att behoven hade fastställts i föregående fas så upprättades 
kravspecifikationen i samråd med uppdragsgivaren och handledare. Denna utvecklades i flera steg efter 
ett antal diskussioner för att komma fram till en kravspecifikation som reflekterar de behov som 
identifierades tidigare och den bakgrund och det syfte som uppdragsgivaren hade uttryckt under 
planeringsfasen.  

Konceptutveckling: Konceptutvecklingen under arbetet följde de metoder för konceptgenerering och 
konceptutveckling som beskrivs i avsnitten 2.2 och 2.3. Konceptgenereringen utfördes med två 
workshops där idégenereringsmetoden shifting [4] användes i relativt små grupper. Som utgångspunkt för 
idégenereringen användes de problem som identifierades under behovsanalysen och sedan uttryckts i 
kravspecifikationen. De idéer som genererades efter dessa workshops användes sedan för att skapa en 
mängd koncept som beskrevs i text och med en skiss. Därefter gjordes ett första steg av 
konceptutvärdering med en sållnings-matris [2] där alla koncept betygsattes och de två högst rankade 
koncepten valdes för vidareutveckling och en noggrannare betygsättning. För att denna betygsättning 
skulle bli så korrekt som möjligt så genomfördes fysiksimuleringar med fysikmotorn och programvaran 
Agx Dynamics från Algoryx2. Simuleringarna gjordes på dessa koncepts hindertagningsförlopp för att på 
ett objektivt sätt kunna jämföra de två koncepten mot varandra och en referens. I nästa steg av 
konceptutvärderingen användes en viktad betygsmatris [2] där koncepten ställdes upp mot referensen och 
betygsattes. Vikterna för kriterierna som användes under denna utvärdering hade bestämts med en 012-
matris tillsammans med uppdragsgivarna. Slutligen valdes det koncept som i denna viktade betygsmatris 
fick högst poäng för vidareutveckling under systemkonstruktionen.  

Systemkonstruktion: Under systemkonstruktionen användes CAD-programvaran Siemens NX3 för 
att skapa enkla 3D-modeller och på så sätt lättare kunna visualisera och bestämma en grundläggande 
konstruktionsbeskrivning av kontaktorganet. Matlab4 användes även för all dimensionering av 
hydrauliska komponenter som ingick i konceptet. Dessa dimensioneringar såväl som fastställandet av 
kontaktorganets övergripande mått och egenskaper baserades på kraven och önskemålen i 
kravspecifikationen. Systemkonstruktionen avslutades med en tydlig bild av kontaktorganets struktur och 
även en färdig dimensionering av viktiga hydrauliska komponenter.  

Detaljkonstruktion: Detaljkonstruktionen genomfördes med CAD och återigen i programvaran NX 
där hela kontaktorganets detaljerade geometri och uppbyggnad skapades. Funktioner testades och 
uppmättes antingen direkt i NX eller så beräknades de i Matlab. Finita element analyser (FE-analyser) 
utfördes även på några kritiska och utsatta komponenter i konstruktionen för att säkerställa god livslängd 
och styrka. Dessa FE-analyser utfördes även de i NX. Slutligen så skapades ritningar i NX på alla delar 
som måste tillverkas vid en framtida prototypframtagning och andra styrdokument för denna tillverkning. 

  

                                                      

2 Algoryx Simulation AB är lokaliserade i Umeå i Sverige och är en ledande leverantör av mjukvara och tjänster 
för visuell och interaktiv fysikbaserad simulering.  

3 Siemens NX är en integrerad high-end programvara för produktkonstruktion, produktutveckling och 
tillverkning. 

4 Matlab är ett programspråk och en mjukvara från MathWorks som används till tekniska beräkningar, 
dataanalyser, signalbehandling, visualisering med mera. 
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3 Utforskning av designrymd 

3.1 Drönaren 

Den basmaskin som utvecklades i SIRIUS-projektet under arbetsnamnet ”drönaren” är tänkt att kunna 
användas som ett mobilt testlabb för forskning inom skogsteknik. Med det användningsområdet i åtanke 
så lades fokus under utvecklingen på att det ska vara enkelt att montera olika typer av arbetsutrustning 
och kontaktorgan på basmaskinen. Den behövde därför ha en drivlina som tillåter ett relativt enkelt byte 
av kontaktorgan och en upphängning som ger stora möjligheter för tester av olika konfigurationer. En bild 
på hela konstruktionen kan ses i Figur 1. Drönaren är utrustad med hydrauliskt drivna pendelarmar för att 
ge den goda möjligheter att ta sig över stora hinder och köra i kraftig lutning genom att nivellera 
maskinen och hålla en stabil tyngdpunkt. På dessa pendelarmar sitter i originalutförande vanliga 
gummihjul med dimensionerna 600/55-26,5. Dessa hjul är nog stora för att ge så lågt marktryck att 
maskinen ska kunna köras på även väldigt mjuka marker men de är däremot i sig inte de kontaktorgan 
med bäst terrängframkomlighet. Tillsammans med pendelarmarna så ger de dock tillräcklig 
framkomlighet för att det ska vara intressant att utveckla basmaskinen till en autonom terränggående 
maskin, alltså en ”drönare”, som till exempel utför maskinell plantering av skogsplantor. Ramstyrning 
möjliggörs med en hydrauliskt driven midja och i och med att midjan är centrerad mellan bakhjul och 
framhjul så kommer hjulen att spåra lika och maskinen kommer att kräva så lite utrymme, och påverka så 
liten markarea som möjligt när den svänger [6]. Kombinerat med en hydrostatisk drivlina med 
navmotorer som möjliggör aktiv individuell hastighetsstyrning av alla hjul så kommer slirning vid 
svängning att undvikas och ett optimalt grepp mot marken kan uppnås. 

 
Figur 1. Drönartestlabbet som utvecklades under det tidigare SIRIUS-projektet, här utrustad med 

gummihjul på pendelarmarna.  
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Autonom maskinell plantering är dock inte det enda syftet med drönaren. Genom att montera olika 
kontaktorganslösningar på basmaskinen så kan dessa testas i terrängen och jämföras mot varandra med så 
lika förutsättningar som möjligt i och med att samma maskin används. Det är därför viktigt att de 
kontaktorgan som nu ska utvecklas går att montera på basmaskinen och drivas av befintlig effektkälla 
utan några stora förändringar i basmaskinens konstruktion. På så sätt kan de nya kontaktorganen jämföras 
genom praktiska tester och experiment mot den befintliga hjulkonstruktionen och till exempel en 
boggikonstruktion. Den midjekomponent som ger drönaren dess ramstyrning har även en vridfunktion 
som inte behöver användas för hjulkonfigurationen eftersom pendelarmarna möjliggör en nivellering och 
en bibehållen markkontakt med alla hjul vid terrängkörning. Vridfunktionen kan dock användas för andra 
kontaktorgan om det krävs, till exempel om pendelarmarna låses i ett visst läge eller om kontaktorganets 
funktion kräver det. Möjligheten till vridning i midjan och ändringar i pendelarmarnas hydraulik och 
därmed funktion gör att designrymden inte inskränks nämnvärt för nya kontaktorgan till drönaren. De 
största begränsningarna kommer av utrymmeskrav runt kontaktorganen för att de inte ska komma i 
kontakt med chassit eller pendelarmarna och deras infästning. En annan begränsning av designrymden 
ligger i det mekaniska gränssnittet mellan basmaskin och kontaktorgan. För hjulkonstruktionen så sitter 
navmotorerna fästa med skruvförband i en utskuren bultcirkel i pendelarmen, vilken kan ses i Figur 2. 
Denna bultcirkel kan användas till att montera ett nytt kontaktorgan om detta konstrueras för det. Ett 
annat alternativ för att montera nya kontaktorgan är att ta bort såväl hjul som pendelarm och använda 
armens infästning på chassit för den nya konstruktionen. Dessa två alternativ kombinerat med olika 
hydrauliklösningar och midjerörelser bör leda till väldigt många tänkbara koncept för nya kontaktorgan 
som alla är möjliga utan att basmaskinen som sådan behöver omkonstrueras. 

 

Figur 2. Pendelarmskonstruktionen utan motor, luckor, kåpor och övriga detaljer. 
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3.2 Behovsanalys 

Projektets syfte och mål som beskrivits tidigare är en väldigt generell syn på de behov som 
uppdragsgivaren har och behovsanalysen är ett sätt att gå djupare och bredare genom att ta hänsyn till alla 
tänkbara intressenter och undersöka problemen i mer detalj. Genom att identifiera vilka problem som kan 
relateras till kontaktorganen och vilka av dessa som uppdragsgivaren och framtida tillverkare och 
användare har behov av att lösa, så fås en bra syn på omfattningen av behoven och till viss del 
prioriteringen av dem. 

Kontaktorganen på en skogsmaskin är en av de delar som har störst betydelse för fordonets 
terrängegenskaper så som maximal hastighet, framkomlighet och maximal lastvikt. Därigenom så 
påverkar kontaktorganen hur effektiv en skogsmaskin är på att utföra det avsedda arbetet i terräng, vilket 
påverkar kostnader och i slutändan vinsterna. Förutom att det är fördelaktigt att kontaktorganens funktion 
ökar maskinens effektivitet så finns det många andra aspekter att ta hänsyn till. I dagens miljömedvetna 
och kritiska samhälle så har allmänhetens åsikter om skogsbrukets estetik och miljöpåverkan fått en stor 
vikt och för att öka acceptansen för arbetet så är det viktigt att ha de aspekterna i åtanke [7]. Att minska 
de markskador som uppstår till följd av de tunga skogsmaskinerna som används vid avverkning är ett 
utmanande problem inom skogsindustrin [8]. Rotskador, markkompaktering och djupa hjulspår några 
exempel på skador och alla dessa kan relateras till kontaktorganens funktion och utformning. De problem 
som markskadorna orsakar påverkar miljön såväl som skogens tillväxt och framtida värde. 

3.2.1 Markskador och miljöpåverkan 

Friska rötter är en förutsättning för att träd och växter ska kunna växa i bra takt och ge material av god 
kvalité. Förekomsten av rötter i marken ökar även jordens styrka avsevärt [9] och är därför också väldigt 
viktiga för markens bärighet och körbarhet med skogsmaskiner. De tunga skogsmaskinerna orsakar stor 
mekanisk skada på rötterna genom att de går av när marken komprimeras och hjulspår bildas eller att 
barken på rötter skadas. Detta är ett speciellt stort problem vid gallring i granbestånd som med deras 
ytliga rötter är mer utsatta [10]. Här kan skadorna minska trädens stabilitet med ökad risk för vindfällning, 
öka risken för rotröta och minska tillväxten hos de kvarstående träden [11]. Granar som står nära ett djupt 
hjulspår kan få en minskad tillväxt med upp till 30 % under de följande 5 åren [9]. Dessutom så har 
undersökningar visat att i genomsnitt 5 % av kvarvarande granar i gallringsbestånd påvisar synliga bark-
eller vedskador som sannolikt leder till rötinfektioner och långvariga problem [12]. 

Markkompaktering som orsakas av tunga skogsmaskiner är även det ett stort problem som försämrar 
både trädens tillväxt och ökar erosionsrisken [13]. Markkompakteringen orsakas av två faktorer: 
maskinens vikt och därmed marktrycket, och rörelsen som uppstår av den bogvåg som bildas framför 
kontaktorganet när det rullar mor markytan. Denna bogvåg skapar en roterande rörelse i jorden som 
ändrar partiklarnas orientering vilket packar dem tätare och ökar markkompakteringen [14]. Det är därför 
fördelaktigt att minska axellasterna på maskinen och att kontaktorganens geometri ger upphov till en så 
liten bogvåg som möjligt. Markkompakteringen minskar tillväxten avsevärt hos kvarstående träd efter en 
gallring och kommande träd efter en slutavverkning vilket leder till sämre virkeskvalité och lägre värde 
[14]. Den minskade tillväxten beror av två saker. Den kompaktare jorden gör att rottillväxten minskar på 
grund av ett högre motstånd för rötterna att växa framåt. Detta gör att träden får sämre vatten- och 
näringsupptagning. Kompakteringen orsakar även risk för syrebrist för de redan förekommande rötterna 
genom att den kompaktare jorden håller kvar mer vatten än en porösare jord [10].  
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Både markkompakteringen och hjulspårsbildning har dessutom som konsekvens att erosion och 
partikeltransport till vattendrag ökar, vilket kan ha stora negativa effekter på vattenekosystemen [10]. Den 
barlagda jorden i hjulspåren kan lättare eroderas av regn och ytavrinnande vatten och kompakteringen gör 
dessutom att markens infiltrationskapacitet sänks och ytavrinningen tilltar. Detta får stor effekt speciellt i 
sluttande mark och i djupa hjulspår i markens lutningsriktning [10]. De negativa effekterna på 
ekosystemet orsakas främst av att partiklarna som rinner ner i vattendragen suspenderas i vattenmassorna 
och ändrar ljusförhållanden, de partiklar som sedan sedimenterar begraver dessutom bottenlevande 
organismer [10]. Djupa hjulspår har även negativa effekter på marken ur rekreationssynpunkt för 
samhället [14] då det kan påverka möjligheterna för till exempel friluftsliv, jakt och fiske och på grund av 
estetiska skäl. 

3.2.2 Tillverkning och kostnad 

Förutom att minska markskadorna så måste kontaktorganet precis som alla andra komponenter i en 
maskin vara en ekonomiskt effektiv lösning för att den i praktiken ska kunna användas. Det är svårt att 
under de tidiga faserna av produktutvecklingen veta exakt vad produkten kommer kosta under sin 
livscykel. Men genom att förstå vilka faktorer som påverkar kostnaderna och vinsterna så kan 
kontaktorganet konstrueras för att bli så ekonomisk som möjligt. För detta ändamål har bland annat 
begreppen ”life cycle engineering” (LCE), ”design for manufacture” (DFM) och ”design for assembly” 
(DFA) utvecklats [15], [16], [17]. Studier har visat att ungefär 70 % av en produkts totala kostnader 
påverkas av dess konstruktion [15] och det finns alltså mycket utrymme för en konstruktör att sänka 
kostnaderna för en produkt redan i ett tidigt stadium av utvecklingen. LCE innebär att under utvecklingen 
ta hänsyn till alla faser i en produkts livscykel och kostnaderna relaterade till dessa för att på så sätt sänka 
den totala livscykelkostnaden för produkten. En produkts livscykelkostnad består av kostnader för 
tillverkaren, användaren och även samhället och påverkas därför av bland annat tillverkningskostnad, 
materialkostnad, användningskostnader, underhåll, slitage och även återvinningskostnader och kostnader 
för miljöförstöring i olika steg av produktens liv [15].  

Materialval och tillverkningsprocesser står för 50-80% av den totala tillverkningskostnaden [16]. För 
att systematiskt kunna ta hänsyn till tillverkningskostnaden för en produkt och på så sätt sänka den så kan 
tankesättet för metoderna DFM och DFA tillämpas. Problem med en komponents tillverkning och 
montering som behöver åtgärdas upptäcks oftast först när ritningar kommer till produktionen vilket kan 
fördröja lanseringen av en slutlig produkt. För att undvika detta så är det viktigt att tänka på både 
tillverkning och montering redan tidigt under konstruktionen och gärna ännu tidigare i 
utvecklingsprocessen [17]. Parametrar som har visat sig vara effektiva för att sänka tillverknings- och 
monteringskostnader är att konstruera produkten för att uppnå så få separata delar som möjligt och göra 
dem lätta att montera, att delarna ska kunna tillverkas med tillgängliga och så billiga metoder som 
möjligt, och att välja billigare material där det är möjligt [16], [17]. 

DFM och DFA kan ge lägre tillverkningskostnader och därmed ett lägre inköpspris för kunden. Men 
för att lösningen ska vara riktigt intressant så måste kontaktorganet också ge kunden någon fördel som 
inte konkurrerande produkter kan ge. Att förbättra markförstöringsproblemen beskrivna tidigare är väldigt 
viktigt ur miljösynpunkt och för samhällets och industrins framtid, men för kunden är det inte alltid 
självklart att det är värt ett högre pris för en mer komplex produkt bara för att sänka markskadorna och 
därigenom skona miljön. När det handlar om maskiner för skogsbruk så är det troligen viktigare att få en 
hög produktion eller effektivitet på processen, och en låg underhållskostnad. Då handlar det om att 
kontaktorganet ska ge maskinen bra terrängegenskaper i olika scenarion och att konstruktionen ska vara 
robust och hålla för användningen så att underhållskostnader och reparationskostnader blir låga, samt att 
en hög mekanisk tillgänglighet uppnås. 
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3.2.3 Produktionseffektivitet 

Mekanisk tillgänglighet är för både maskintillverkare och användare ett väldigt viktigt begrepp som 
används för att redovisa hur stor del av arbetstiden som en maskin är i skick att utföra produktivt arbete 
[18]. Det kan alltså relateras till bland annat oförutsedda haverier, slitage och underhåll vilket är sådant 
som kan påverkas av val som görs under produktutvecklingen och därmed är det något som är viktigt att 
tänka på och som bör finnas med i kravspecifikationen. Antalet komponenter i en maskin är ett mått på 
dess komplexitet och på grund av att det finns fler delar så löper en maskin som är väldigt komplex större 
risk att någon av dess funktioner och komponenter går sönder. För att få en hög mekanisk tillgänglighet så 
är det därför viktigt att antalet komponenter i kontaktorganet minimeras. Högre tillgänglighet kan också 
erhållas om tiden mellan reparationer och underhåll förlängs genom att använda material av högre kvalité 
och öka säkerhetsfaktorn vid dimensionering av komponenterna. Det senare alternativet kan dock 
innebära att vikt och kostnad ökar och därmed kommer kompromisser behöva göras mellan robusthet och 
dessa faktorer [19]. 

Vad gäller behovet av produktionseffektivitet så kan det handla om några olika parametrar beroende 
på situation och hur maskinen används. Lastvikt, hastighet och framkomlighet i terrängen är viktiga 
faktorer för hur effektiv en skogsmaskin är. Terrängframkomlighet innebär både att kunna köra på svåra 
och i många fall otillgängliga marker utan för stor markskada, att kunna köra över stora hinder och att 
accelerationen som föraren känner av vid hindertagning inte blir för stor. Det innebär också att kunna 
svänga och manövrera fordonet effektivt i terrängen utan stor markförstöring. Lastvikt och hastighet är 
väldigt viktigt för en skotares och andra lastbärande terrängfordons effektivitet. Att använda en maskin 
som kan bära tunga laster ökar produktiviteten vid avverkningen men användandet är oftast begränsat till 
enbart marker med hög bärighet för att inte orsaka markskador. På mjukare marker kan man då bli 
tvungen att använda mindre och lättare maskiner som begränsar produktiviteten [14]. Kan skotaren sedan 
även hålla en hög hastighet tillbaka från avläggningen när den är olastad och lättare så kan produktiviteten 
ökas ytterligare. Men hög hastighet ställer stora krav på kontaktorganen och upphängningen vad gäller 
dämpning och fjädring för att inte förarmiljön ska bli oacceptabel eller att komponenter utsätts för höga 
belastningar. Med tunga laster och på mjuka marker så krävs det att kontaktorganen har en stor kontaktyta 
för att minska marktrycket och för att ge bra drivkraft. Ett lågt marktryck ger mindre nedsjunkning vilket 
minskar markförstöringen och effektförluster från deformeringen av marken. För att öka kontaktytan mot 
marken så kan bredare kontaktorgan användas men det finns begränsningar för hur bred en maskin får 
vara för att den till exempel ska fungera i gallring [14] och för att den ska kunna lastas och fraktas på 
allmän väg [20]. En lösning är att istället öka längden på kontaktytan genom att använda band som skapar 
en lång rektangulär kontaktyta och därmed större area. Genom att till exempel använda boggiband så kan 
hjulspårens djup minskas med upp till 40 % jämfört med breda och mjuka hjul [21]. Även drivkraften kan 
ökas genom att utnyttja en lång rektangulär kontaktyta. Drivkraften för ett terrängfordon är beroende av 
de skjuvspänningar som uppstår i markkontakten och en för kort kontaktyta begränsar en fullständig 
utveckling av skjuvspänningen. Är den totala kontaktytan dessutom större ger detta en drivkraft som är 
avsevärt högre [22].  

En lång kontaktyta medför dock problem vid manövrering i terrängen. Eftersom hela längden av 
kontaktorganen inte följer svängradien så uppstår skjuvning i sidled när maskinen svänger. Detta kan 
orsaka allvarliga markskador på jordlager och rötter och skapar bredare hjulspår [14], även med relativt 
lätta maskiner [11]. För att erhålla ett lågt marktryck och bra drivkraft behövs alltså en lång och stor 
kontaktyta, men när maskinen behöver svänga mycket för att ta sig fram behövs en kortare kontaktyta 
som inte skjuvar marken på samma sätt. Detta dilemma ger upphov till behovet av ett kontaktorgan som 
kan anpassa sig efter rådande bärighet, terräng, last och huruvida maskinen svänger eller inte. Behovet av 
ett sådant kontaktorgan stärks ytterligare av det faktum att det är väldigt svårt att välja rätt maskin för ett 
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arbete i ett visst bestånd eftersom skogen och marken sällan är helt homogen och markens bärighet kan 
variera mycket inom beståndet. Dessutom är en maskin som klarar av både mjuk och hård mark bättre ur 
transportsynpunkt eftersom det kan vara kostsamt att frakta en maskin som är helt optimerad för en viss 
typ av förhållanden mellan de få platser där den är användbar [14]. En uppdelning av olika marktyper 
baserat på deras bärighet tillsammans med rekommendationer för maximalt marktryck för respektive 
grupp ges av Edlund [14] och kan användas för att dimensionera ett kontaktorgan för en viss maskin. På 
marker med grus- eller sandmorän kan skogsmaskiner med ett marktryck på 80 till 100 kPa användas utan 
att orsaka för stora markskador. Nästa grupp är marker bestående av finkornig sand och silt vilka klarar 
maskiner som har ett marktryck på mellan 40 och 80 kPa. Den sista gruppen består av torvjordar vilka 
enbart klarar maskiner som har marktryck under 40 kPa. 

3.2.4 Sammanfattning av behovsanalys 

Sammanfattningsvis så ska kontaktorganet utformas rent geometriskt för att vara skonsamt mot rot- 
och jordlager och bör inte skapa en tydlig bogvåg framför sig som ökar markkompakteringen. 
Kontaktorganet ska ge bra framkomlighet i terrängen utan att orsaka stor markförstöring. Detta innebär att 
kunna köras med tung last eller på mjuka marker utan att marktrycket är för högt så att hjulspåren blir 
djupa, vilket på de mjukaste markerna räknas som 40 kPa. Men kontaktorganet måste även klara av att 
svänga snävt utan att skjuva marken på det sätt som befintliga lösningar med lång kontaktyta gör. Det är 
också väldigt fördelaktigt om en högre hastighet kan hållas i terrängen än med befintliga lösningar utan 
att förarmiljön försämras och maskinen skadas. Alltså bör accelerationen som maskinens chassi upplever 
vid hindertagning vara lägre. Slutligen så bör kontaktorganet konstrueras med hänsyn till 
tillverkningskostnad genom att ha så få delar som möjligt vilka också är billiga att tillverka och lätta att 
montera, samtidigt måste konstruktionen och komponenterna vara robusta för att ge en hög mekanisk 
tillgänglighet och lägre ägandekostnader. 
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3.3 Befintliga lösningar 

För att bedöma hur bra den produkt som utvecklas är krävs en referensram att jämföra den mot. Denna 
referensram sätts genom att göra en prestandajämförelse av befintliga lösningar som delvis eller helt 
uppfyller de behov som finns. Genom att undersöka de kontaktorgan som används inom skogsbruket i 
dagsläget fås en bra bild av vilka brister eller fördelar som finns med befintliga lösningar, vilka behov 
olika kontaktorgan löser bra eller dåligt och vad som kommer krävas av det kontaktorgan som ska 
utvecklas för att vara bättre än befintliga lösningar. Avgränsningen för vad som är befintliga lösningar 
sätts till alla kontaktorgan som är producerade och används på skogsmaskiner och som skiljer sig från 
varandra nog mycket för att kunna ses som fundamentalt olika koncept. Inom den avgränsningen ingår 
fyra olika kontaktorgan som kommer analyseras närmare i detta avsnitt. Dessa är hjul, boggi, Long Track 
Bogie (LTB) och band. 

3.3.1 Hjul 

Termen hjul kommer i rapporten att användas för den typ av lösning där ett enkelt hjul är monterat på 
en axel direkt till maskinens chassi. Till skillnad från en boggilösning där flera hjul först är monterade på 
en boggi som i sin tur monteras till maskinens chassi. Idag är det få skogsmaskiner som är utrustade 
enbart med vanliga hjul. En nackdel med hjul är att de inte klarar av att köra över skarpa hinder som är 
högre än hjulets radie och inte heller köra över diken eller gropar utan att falla ner vilket ökar risken för 
fastkörning [8]. Övriga nackdelar har berörts i föregående avsnitt och inkluderar ett högre marktryck, 
sämre grepp och drivkraft vilket totalt sett leder till sämre framkomlighet. Jämfört med bandförsedda 
kontaktorgan så ger dock hjul en högre topphastighet på hård och jämn mark som till exempel på 
transportvägar [8] [23]. 

En annan fördel med hjul är att det är relativt enkelt att konstruera en maskinlösning med mer än två 
hjulpar som inte skjuvar marken vid svängning på det sätt som beskrivits i föregående avsnitt. Detta har 
utnyttjats i skotaren El-Forest F15 som har tre stycken hjulaxlar som alla kan styras individuellt vilket 
möjliggör sex hjul utan att skjuvning uppstår, större kontaktyta och därmed mindre markförstöring och 
bättre framkomlighet. Kombinerat med att El-Forest F15 har en el-hybrid drivlina med navmotorer med 
hastighetsreglering för varje hjul så undviks även slirning till följd av att det krävs olika hastigheter för 
inner- och ytterhjul vid sväng. Även drönaren från SIRIUS-projektet har dessa egenskaper men har enbart 
fyra hjul, motsvarande ett hjulförsett fordon med två hjulaxlar. Det har visats att på mjuka marker vid 
körning i en S-formad eller cirkulär bana så medför generellt den drivlina och hjulkonfiguration som El-
Forest F15 är utrustad med smalare och grundare hjulspår än en skotare som har boggi med band [13]. 

3.3.2 Boggi 

En boggi är en typ av kontaktorgan och upphängning som består av två hjulaxlar som är 
sammanlänkade och pivoterar runt centrum på den länken så att en vertikal kraft eller förskjutning på den 
ena axeln orsakar en motsatt kraft och förskjutning på den andra axeln [24]. Dessa används till 
skogsmaskiner för att öka dragkraften och stabiliteten för maskinen och för att förbättra förarkomforten 
jämfört med hjul [21]. På grund av pivoteringen så kan det inses att kraften mot marken fördelas mellan 
hjulen och markkontakten och drivkraften hålls därmed hög även i kraftig terräng. Dessutom så orsakar 
en vertikal förflyttning av en av de två hjulaxlarna enbart hälften av den förskjutningen på pivotpunkten 
och därmed på maskinens chassi. Detta innebär att chassits förskjutning över tiden vid hindertagning blir 
jämnare fördelad jämfört med hjul och accelerationen som föraren utsätts för minskas. Amplituden på 
förskjutningarna som föraren känner av vid hindertagning blir även lägre så länge hindret är så litet att 
båda hjulen aldrig står uppe på hindret samtidigt. Boggin kan förses med band av stål över dess två hjul 
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för att ytterligare öka kontaktytan. Detta gör att marktrycket sänks vilket möjliggör körning över mjuka 
marker och ökar framkomligheten i snö, samtidigt som det ger bättre grepp och drivkraft [25]. 

Den största nackdelen med boggi jämfört med hjul är som tidigare nämnt att det uppstår mycket 
skjuvning av marken när maskinen svänger [26]. Boggi har även samma problem som hjul har var gäller 
skapandet av en bogvåg framför sig [25]. Detta inses i och med det faktum att geometrin för en boggi och 
ett hjul i framkant av kontaktområdet är i stort sett identisk. Hjul borde generellt sett ha en liten fördel vad 
gäller bogvåg då dess radie ofta är större än för de däck som används till boggilösningar och därmed inte 
trycker jorden lika mycket framåt. Däremot så sjunker ett hjul troligtvis ner längre i jorden än en boggi 
med större kontaktyta vilket gör att skillnaden minskar. En boggi är även ett relativt tungt kontaktorgan 
som dessutom är en komplicerad konstruktion och är dyr att tillverka [25]. För att balansera 
vridmomenten i boggin och motverka att framhjulet trycks ner mot marken och försämrar 
framkomligheten så krävs det en stor mängd noggrant kombinerade kugghjul inne i boggin till 
kraftöverföringen ut till hjulen [6].  
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3.3.3 LTB 

För att förbättra problemen som finns med en traditionell boggi så har Vimek5 utvecklat ett 
kontaktorgan som kallas Long Track Bogie (LTB) vilken kan ses i Figur 3. Principen för konstruktionen 
är i stort sett densamma som för en boggi då flera hjul används på en pivoterande ram och kontaktorganet 
förses med band för att öka kontaktytan mot marken. Skillnaden ligger i att tre istället för två hjul används 
varav två av dem är mycket mindre än det mittersta som är drivande och de små är upphöjda från marken 
så att en svag V-form skapas i den del av bandet som är nedåt. Detta gör att på hård mark där 
nersjunkningen är liten så blir kontaktytan även liten, och på mjuk mark med högre nersjunkning så 
kommer en större del av bandet vara i kontakt med marken. Kontaktytan och därmed marktrycket 
anpassar sig alltså passivt efter markens bärighet så att markkompakteringen och nersjunkningen 
minimeras på mjuk mark och skjuvningen vid svängning minimeras på hård mark. Denna princip stöds 
alltså av de behov som setts i behovsanalysen men eftersom funktionen är passiv och bygger på jämvikt 
mot markens bärighet så kan nersjunkningen inte motverkas helt och hållet. 

 

Figur 3. Vimeks Long Track Bogie-konstruktion [25]. 

Jämförande tester som utförts mellan Vimeks LTB och en vanlig boggi visar på att de upplyfta hjulen i 
princip helt förhindrade skapandet av en bogvåg framför kontaktorganet vid körning i snö till skillnad 
från en boggi som skapade en så stor bogvåg att fordonet inte kunde framföras i de förhållandena [14]. 
Detta blir troligtvis mer tydligt i just snö än på bar mark men samma effekt kan tänkas uppnås även på 
jord. Testerna visade även att accelerationen som föraren upplever var något lägre för en LTB och på 
grund av dess ökade längd så kunde bredare diken och gropar passeras än med en vanlig boggi [25]. 
Dessa tester bekräftar även att det bör finnas möjligheter att utveckla kontaktorgan med ännu bättre 
framkomlighet och mindre markförstöring genom att kunna styra kontaktytan och geometrin mer aktivt 
än LTB-lösningen som den ser ut idag [14]. 

                                                      

5 Vimek AB är en svensk skogsmaskintillverkare baserad i Vindeln i Västerbotten och är marknadsledande på 
mindre maskiner ämnade för gallringsarbete. 
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3.3.4 Band 

Larvband, hädanefter enbart kallade band, är en annan typ av kontaktorgan som använts inom 
skogsbruket på senare tid för att sänka marktrycket och därmed markskadorna på mjuk mark [14]. 
Antingen kan vanliga eller specialbyggda grävmaskiner användas eller skogsmaskiner försedda med band 
liknande de som en grävmaskin använder. En sådan skogsmaskin som har utvecklats för just väldigt 
mjuka marker är ProSilva 15-4ST vilken kan ses i Figur 4 [27]. En av anledningarna till att vanliga 
grävmaskiner inte används i stor utsträckning i skogsterräng i norden är på grund av att de har sämre 
framkomlighet än en hjulgående skogsmaskin, speciellt i sluttningar och i stenig terräng [28]. En 
grävmaskin har enbart två band utan någon fjädring och en relativt hög tyngdpunkt i förhållande till dess 
fotavtryck så en skotare som ProSilva lider inte av problemen med framkomligheten i lika stor 
utsträckning. ProSilva har både fjädrande upphängning som ökar förarkomforten och band som kan luta 
både i längdled och i sidled för att följa marken bättre [27]. Detta bör öka framkomligheten något även i 
stenig och ojämn terräng men de långa och helt stela banden kommer leda till skjuvning av markens 
översta lager vid sväng. Av den anledningen är band av den här typen väldigt lämpliga till mjuka och 
jämna marker där maskinen mest behöver köra rakt fram men inte lämpliga där mycket svängning krävs 
så detta skapar djupare hjulspår. 

 

Figur 4. ProSilva 15-4ST med larvband av stål som ger ett lågt marktryck [27]. 
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3.4 Relaterad teknik 

Utöver de befintliga lösningar som redan används till skogsmaskiner så finns det andra områden där 
motsvarande teknik används och där man kan finna liknande behov som i skogsterrängen. Det är viktigt 
att undersöka denna relaterade teknik då den delvis eller helt och hållet skulle kunna appliceras på 
kontaktorganet som ska utvecklas trots att de inte rakt av kan lösa alla behov som ställs. Områden med 
höga krav på framkomlighet på grund av höga maskinvikter eller svår terräng och som därför är 
intressanta att undersöka är bland annat militära fordon och anläggningsmaskiner. 

3.4.1 Militära bandfordon 

 Inom det militära förekommer bandförsedda fordon i väldigt stor utsträckning för fordon som kräver 
hög framkomlighet i terrängen. Stridsfordon 90 som används av den svenska försvarsmakten och 
utvecklas av BAE Systems 6 kan med sina gummiband och sin avancerade fjädring köra i en hastighet på 
40 km/h i gropig terräng [29] och har en topphastighet på 70 km/h [30]. Den största skillnaden mellan 
denna typ av kontaktorgan jämfört med de band som nämnts tidigare och används på ProSilva 15-4ST är 
att fjädringen i de militära fordonen bygger på att stödrullarna i banden fjädrar individuellt istället för att 
hela bandstället är fjädrat mot maskinens chassi. De topphastigheter som de militära bandfordonen klarar 
av i terräng visar på att detta är ett mycket effektivt sätt att använda fjädring och dämpning i ett 
bandförsett kontaktorgan för att kunna köra över hinder och ojämn mark i högre hastigheter. BAE 
Systems har även jobbat med att utveckla en konceptskotare som de kallar för Hybrid Forestry Truck 
(HFT) vilken kan ses i Figur 5. Konceptet använder samma bandteknik som deras gummibandade militära 
fordon och de tror att den nya konceptskotaren ska kunna köra dubbelt så fort i terräng som de 
traditionella hjulgående skotarna och att det kan öka produktiviteten med upp till 20% [29], [31]. 

 
Figur 5. BAE Systems skotarkoncept kallat Hybrid Forestry Truck (HFT) som utnyttjar samma 

bandteknik som deras bandvagnar och stridsfordon [29]. 

                                                      

6 BAE Systems Hägglunds AB som ytterst ägs av brittiska BAE Systems plc är en stor tillverkare av militära 
försvarsfordon och är baserade i Örnsköldsvik.  
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3.4.2 Volvo SfinX koncept 

SfinX är namnet på Volvo Construction Equipments7 framtidskoncept för grävmaskiner som ska 
illustrera hur Volvos maskiner kan komma att se ut vid 2020-talet [32]. En skiss av SfinX konceptet kan 
ses i Figur 6. Maskinen är utrustad med fyra bandställ som drivs av elmotorer och är upphängda med 
pendelarmar. Bandställen kan roteras runt deras infästning i pendelarmarna för att kunna köra på enbart 
spetsen av banden och därmed också justera för lutningar åt olika håll och större gropar. De kan även 
aktivt ändra geometri så att kontaktytan mot marken förlängs och maskinen ska kunna köra på mark med 
sämre bärighet [32]. Totalt sett så kan alltså kontaktytan varieras i tre olika lägen vilket i enlighet med 
behovsanalysen är väldigt intressant ut framkomlighets- och markförstörings-synpunkt. 

 
Figur 6. SfinX är Volvos framtidskoncept för grävmaskiner och använder bland annat band som 

kan ändra geometri och styras individuellt [32]. 

  

                                                      

7 Volvo Construction Equipment är en av världens största tillverkare av anläggningsmaskiner som till exempel 
grävmaskiner, hjullastare, dumprar och väghyvlar och erbjuder sina produkter och tjänster i mer än 125 länder. 
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3.4.3 The Galileo Wheel 

Galileo Mobility Instruments ltd. har utvecklat ett koncept och tekniken för ett kontaktorgan kallat 
”The Galileo Wheel” som kan ändra form från ett hjul till ett bandställ på bara någon sekund genom att 
sidostöd fälls ut och sträcker det band som drivs av kontaktorganet så att en lång och platt kontaktyta 
skapas. Teknologin ger fordonet fördelarna från båda typerna av kontaktorgan; hjulets energieffektivitet, 
hastighet, manövrerbarhet och minimala markkontakt och bandets dragkraft och mobilitet över ojämn 
mark [33].  

Galileo hjulet som kan ses i Figur 7 liknar den tidigare beskrivna LTB lösningen rent geometriskt men 
skiljer sig genom att de mindre sidostöden kan manövreras. På så sätt kan vinkeln mellan dessa och 
marken ändras och kontaktorganet kan även bli helt cirkulärt för att fungera som ett vanligt hjul. Denna 
kraftiga formändring är möjlig eftersom banden som används är tillverkade av gummi och är väldigt 
elastiska så att den totala omkretsen på bandet kan ökas och minskas. 

 

Figur 7. Militär obemannad robot utrustad med Galileo hjul som på grund av de elastiska banden 
kan ändra form genom att fälla ut sidostöd från hjulen [34]. 
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4 Kravspecifikation 

Baserat på de behov som har identifierats i avsnittet Utforskning av designrymd har en 
kravspecifikation upprättats för det kontaktorgan som ska utvecklas. Denna kravspecifikation kommer 
styra den fortsatta produktutvecklingen och ligga till grund för alla bedömningar och val av koncept. Den 
kommer även påverka detaljkonstruktionen då viktiga mått och parametrar ska bestämmas eftersom 
kontaktorganet måste uppfylla den prestanda och de funktioner som i specifikationen är kravställda. 
Kravspecifikationen utvecklades och fastställdes tillsammans med handledare vid SLU och LTU för att 
inkludera uppdragsgivarens önskemål och behov samt för att inte missa några viktiga krav som de med 
sin erfarenhet och expertis kan identifiera. Den fastställda kravspecifikationen kan ses i Tabell 1. 

I kravspecifikationen är alla krav satta antingen som ett definitivt krav eller som ett önskemål. Ett krav 
innebär att produkten måste nå målvärdet för att vara ett alternativ och kunna betraktas som en produkt 
som uppfyller det som har efterfrågats. Detta kan användas tidigt under utvecklingen för att snabbt sålla 
bort koncept och idéer som inte kan uppfylla kraven eller för att förändra koncept så att de uppfyller alla 
krav. Ett önskemål innebär däremot enbart att det är fördelaktigt att produkten når målvärdet eller 
kommer så nära det som möjligt men det är inte absolut nödvändigt. Detta kommer bland annat att 
användas under konceptutvärderingsfasen i utvecklingen för att betygsätta koncept och jämföra dem mot 
varandra. Alla koncept som uppfyller varje krav behöver skiljas åt för att kunna utse det eller de koncept 
som är bäst. Detta görs genom att använda önskemålen som bedömningsparametrar tillsammans med en 
viktning av önskemålens inbördes värden och sedan se hur många önskemål koncepten uppfyller och hur 
nära målvärdet de kommer. Kravspecifikationen är uppdelad i sex stycken kategorier för att göra alla krav 
mer överskådliga och lättförstådda. Dessa kategorier och de olika krav som ingår i dem är förklarade 
nedan i var sin underrubrik som kan ses i kravspecifikationen i Tabell 1.  

Konstruktion innehåller alla krav som har att göra med kontaktorganets dimensioner, kostnad och 
andra allmänna egenskaper som inte direkt kan relateras till någon av de övriga kategorierna. De krav 
som bestämmer kontaktorganets maximala längd, bredd och höjd är alla uttryckta för drönarens 
dimensioner med kontaktorganen monterade. Detta eftersom det i praktiken är hela maskinens mått som 
kommer sätta begränsningarna för i huvudsak transport av maskinen men även framkomlighet i terräng. 
Det är fördelaktigt om drönaren kan fraktas billigt och med många alternativ och då är maskinflak på en 
lastväxlare ett bra alternativ. Ett sådant maskinflak kan i normala fall lasta maskiner som är 6 meter långa 
och flaken är typiskt 2,5 meter breda men öppna på sidorna [35]. Kravet på maxbredd sätts därför istället 
av de lagar och regler som finns för fordon och last som körs på allmän väg där den översta gränsen är 
satt till 2,6 meter [20]. 

Det finns ett antal krav och önskemål kopplat till kostnad för tillverkning och montering vid i första 
hand prototypframtagningen men detta påverkar naturligtvis även kostnader för en eventuell kommersiell 
produkt i serieproduktion. I behovsanalysen identifierades det att det finns några konkreta mål som har 
visats ge lägre totala kostnader under produktens livscykel. De som kommer ges särskild hänsyn vid 
utvecklingen av kontaktorganet är att hålla komplexiteten låg genom få och enkla komponenter, tillverka 
komponenterna billigt med genomtänkta val av tillverkningsmetoder, material och geometrier och att ta 
hänsyn till monteringen så att den blir simpel och går snabbt.  

Kontaktorganet får heller inte väga hur mycket som helst och därför finns det ett krav på en maximal 
vikt som är bestämd genom att utgå från en boggi från Komatsu Forest. Vikten för enbart själva boggin 
med hjul och de boggiband som de normalt alltid utrustas med har uppskattats genom samtal med 
Komatsu Forest och vikten har skalats om för att stämma överens med vikten för drönaren. Drönarens 
vikt är även något som måste tas i hänsyn för kontaktorganets hållfasthet och därför finns det ett krav som 
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säger att de ska klara av att bära drönarens vikt inklusive last eller utrustning och exklusive 
kontaktorganens egen vikt. Målvärdet för denna vikt är sju ton och ska vid beräkningar fördelas på tre av 
kontaktorganen eftersom det ibland kommer uppstå situationer där det ena kontaktorganet inte har 
markkontakt. Det sista kravet i kategorin är ett allmänt krav på konstruktionen som säger att det måste 
finnas en funktion som fungerar som katastrofbroms och parkeringsbroms så att inte drönaren 
okontrollerat kan rulla ner för exempelvis en sluttning och skada sig själv och annat. 

Drivning innehåller kraven som är relaterade till kontaktorganets framdrift så som effektkälla, 
dragkraft och hastighet. Ett av de viktigaste kraven är att hastigheten för kontaktorganen ska kunna styras 
individuellt för att drönarens styrsystem ska kunna utnyttjas för att optimera drivkraften till alla hjul och 
eliminera onödig slirning. Det finns kopplingar till detta krav i den senare kategorin om styrsystem som 
berör avläsning av rotationshastigheter. I kategorin drivning finns det också krav på att kontaktorganen 
kan drivas av den befintliga hydraulpumpen på drönaren och önskemål om att de hydraulpaket som redan 
finns monterade räcker till drivningen.  

Det krävs en hastighet på minst fem kilometer i timmen vid körning på basväg men det är önskvärt att 
drönaren kan komma upp i det dubbla. Utöver det är ett extra önskemål att drönaren ska kunna köra 20 
kilometer i timmen på helt plant underlag såsom en väg. Kontaktorganens drivning måste ha ett 
vridmoment som ger en dragkraftskoefficient på ett. Denna koefficient beräknas genom att dividera 
maskinens totala dragkraft med dess totala tyngd. Värdet är baserat på att de flesta moderna skotare ligger 
däromkring som till exempel Komatsus minsta skotare 835 som med en dragkraft på 156 kN och en vikt 
på 15850 kg har en dragkraftskoefficient på 1,0 beräknat med en tyngdacceleration på 9,82 m/s [36]. För 
dimensionering av kontaktorganets drivkraft används tio ton som vikt för drönaren vilket ger gott om 
utrymme för vikt från framtida utrustning och annan last. 

Aktiv rörelse motsvarar kraven för effektkälla i föregående kategori men rör de eventuella aktivt 
styrda rörelserna och funktionerna för kontaktorganet istället för dess framdrivning. Kategorin innehåller 
motsvarande krav på att den befintliga hydraulpumpen ska kunna användas och önskemål om att det ska 
behöva monteras så lite extra hydraulik som möjligt för de aktiva funktionerna. Det är dessutom ett 
önskemål att dessa aktiva rörelser kräver så låg effekt som möjligt för att framdrift och annan utrustning 
inte ska bli lidande och för att hålla nere bränsleförbrukningen. 

Styrsystem rör de krav som finns på sensorer och det elektroniska styrsystemet som krävs för att mäta 
kontaktorganets rörelser och kunna styra dess hastighet med tillräcklig noggrannhet. Både 
framdrivningens hastighet och läget på de aktiva rörelserna måste kunna mätas med minst 1000 pulser per 
rotation. Detta värde sattes efter kontakt med Pedro La Hera som forskar på avancerade styrsystem och 
robotik som ansåg att 1000 pulser per varv är den lägsta upplösningen som rörelserna kan mätas med för 
att senare kunna styra dessa mjukt och följsamt. Det är dock i båda fallen önskvärt att ha en upplösning på 
4000 pulser per varv då sensorer som är så noggranna i dagsläget är lika tillgängliga som enklare 
modeller. Alla sensorer och andra delar av styrsystemet måste utöver detta vara kompatibla med CAN-
buss för att kunna anslutas till drönarens styrenheter.  

Terräng innehåller alla krav som specificerar vilka markförhållanden kontaktorganen ska klara av, 
hur de ska kunna anpassas efter terrängen och vilken prestanda och egenskaper de ska ge maskinen vid 
terrängkörning. Det är en av de viktigaste kategorierna och det är här som det mesta av det som 
identifierades under behovsanalysen kommer in. Det första kravet i kategorin är att kontaktorganen ska 
kunna anpassa sig efter olika terrängförhållanden. Det behöver inte betyda att denna anpassning sker 
genom någon form av aktiv styrning. Det kan också vara en automatisk passiv anpassning så länge som 
det medför att kontaktorganet får mer flexibilitet och gör att maskinen kan användas och fungera så 
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optimalt som möjligt i mer än en typ av terräng och situation. Nästa krav specificerar att kontaktorganen 
ska kunna sänka marktrycket till under 40 kPa vid körning på mjuka och känsliga marker. Detta värde 
fastställdes under behovsanalysen i avsnitt 3.2. Marktrycket ska beräknas för en total maskinvikt på tio 
ton vilket är samma värde som används för dragkraftskoefficienten under kategorin drivning. Det 
motsvarar en fullastad Vimek 610 vilken har jämförbar storlek med drönaren. Vimek 610 skulle teoretiskt 
kunna utrustas med det kontaktorgan som nu utvecklas till drönaren [37]. Det sista kravet i kategorin är 
att drönaren utrustad med kontaktorganen ska klara av att köra över istället för runt hinder till och med 
höjdklass H60 vilket innebär maximalt 70 cm höga hinder [38].  

Efter dessa tre kriterier som är satta som krav så kommer fem stycken önskemål där det första är att 
skjuvningen av marken vid svängning ska minimeras så långt som möjligt. Denna skjuvning sågs i 
behovsanalysen som ett stort problem med dagens boggilösning och något som är nödvändigt att 
förbättra. Andra viktiga egenskaper för kontaktorganet är hur smidigt maskinen kan ta sig över hinder. 
Därför är det önskvärt att det ska krävas låg effekt att ta sig över hinder och att den främre chassidelen där 
en eventuell förare skulle kunna sitta utsätts för så låga accelerationer som möjligt. I behovsanalysen 
identifierades även uppkomsten av bogvågar i jorden framför kontaktorganet som en viktig bidragande 
orsak till markförstöring och därför är det ett önskemål att kontaktorganet konstrueras så att dessa 
bogvågar minimeras i storlek. Det sista önskemålet är att kontaktorganet ska orsaka så lite skärande och 
huggande skador på träd och rötter som möjligt. 

Miljöinteraktion handlar om hur kontaktorganets konstruktion klarar av att interagera med den miljö 
som den kommer att utsättas för under användande i skogsterrängen. Det första kravet säger att 
konstruktionen ska klara av nordiskt utomhusklimat vilket har specificerats som temperaturen på mellan 
minus 30 och plus 50 grader och både regn, snö och direkt solsken. Andra miljöfaktorer som kan påverka 
en konstruktions funktion negativt är förekomsten av kvistar, ris och annat löst material i skogen. Därför 
är det ett krav att konstruktionen inte medför några uppenbara lätta möjligheter för sådans material att 
fastna och förhindra kontaktorganets funktion. Det sista miljörelaterade kravet är att konstruktionen måste 
motstå de krafter och vibrationer som stubbar, stenar och andra hinder kommer utsätta kontaktorganen 
för. 
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Tabell 1. Kravspecifikation för utveckling av nytt kontaktorgan till drönaren. 

 

  

Kravbeskrivning Målvärde
Krav eller 
Önskemål

Kommentar

Konstruktion

Möjligt att montera på drönaren Krav
Med hänsyn till befintliga 
infästningar

Drönarens maxbredd
med kontaktorganen

2,6 m Krav
För att få transporteras 
på allmän väg

Drönarens maxlängd 
med kontaktorganen

6 m Krav
För att kunna transporteras 
med lastväxlare på maskinflak

Kontaktorganet ska ej vara det som 
bestämmer drönarens totala höjd 
under transport

Krav
För att inte begränsa 
transportmöjligheterna

Kontaktorganet ska kräva lite 
utrymme på höjden

Önskemål
För att inte bli i vägen för 
lastutrymme eller liknande 
på en maskin

Låg komplexitet Önskemål

Genom få komponenter och enkla 
geometrier. 
Ger lägre kostnader för tillverkning 
och underhåll

Billiga komponenter Önskemål

Genom hänsyn till  
tillverkningsmetoder, enkla 
geometrier och 
val av billigare material.

Enkel montering vid tillverkning Önskemål Ger lägre tillverkningskostnader

Kontaktorganet ska minst klara av 
att bära drönarens vikt med rimlig 
last och utrustning

7000 kg Krav

Drönare ca 4 ton 
exklusive kontakroganen
+ 3 ton last/utrustning
Vikten fördelas på 3 kontaktorgan

Kontaktorganets maxvikt exklusive 
pendelarm

750 kg Krav

Kontaktorganet ska vara utrustad 
med parkerings-/katastrofbroms

Krav
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Drivning
Kontaktorganens hastighet ska kunna 
styras individuellt

Krav
För att minimera slirning och 
maximera drivkraft

Drivningen kräver ej mer flöde än 
drönarens befintliga hydraulpump 
kan leverera

max 270 l/min 
vid 2000 rpm

Krav Pumpen för transmission

Drivningen behöver inte mer tryck 
och flöde än vad hydraulpaket som
är monterat på drönaren kan leverera

max 350 bar
max 280 l/min

Önskemål Hydraulpaketet för transmission

Lägsta maxhastighet i terräng på 
basväg och med olastad drönare

5 km/h
10 km/h

Krav
Önskemål

 

Lägsta maxhastighet på väg 20 km/h Önskemål

Minsta dragkraftskoefficient 1,00 Krav Beräknas för 10 ton totalvikt
Aktiv rörelse
Aktiva rörelser kräver ej mer flöde 
än drönarens befintliga hydraulpump 
kan leverera

max 270 l/min 
vid 2000 rpm

Krav Pumpen för arbetshydraulik

Aktiva rörelser ska kräva att så lite 
extra hydraulik som möjligt monteras 
på drönaren

Önskemål

Aktiva rörelser ska kräva låg effekt Önskemål
Styrsystem
Hastighet på alla kontaktorgan ska 
kunna mätas i realtid med minst 
X pulser per rotation

1000
4000

Krav
Önskemål

Eventuella aktiva rörelser ska 
kunna mätas i realtid med minst 
X pulser per rotation

1000
4000

Krav
Önskemål

Eller motsvarande noggrannhet 
om det handlar om linjära rörelser

Sensorer och elektiska enheter ska 
vara kompatibla med CAN-bus

Krav
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Terräng
Kontaktorganet ska kunna anpassa 
sig efter olika förhållanden

Krav

Marktrycket ska kunna minimeras för 
körning på mjuka och känsliga 
marker 

max 40 kPa Krav Beräknas för 10 ton totalvikt 

Drönaren ska med kontaktorganen 
kunna köra över hinder som har 
höjdklass H60

max 70 cm Krav
Större hinder förväntas rimligtvis 
undvikas

Skjuvning av marken vid sväng ska 
minimeras

Önskemål

Effekten som krävs vid hindertagning 
ska minimeras

Önskemål

Acceleration som maskinens chassi 
känner av vid hindertagning 
ska minimeras

Önskemål

Kontaktorganet ska konstrueras för 
att skapa en så liten bogvåg som 
möjligt

Önskemål

Kontaktorganet ska konstrueras för 
att minimera skärande och huggande 
skador på jord- och rotlager

Önskemål

Miljöinteraktion

Ska tåla nordiskt väder och klimat 
under alla årstider.

-30 < T[C°] < 
50 
Regn, snö, sol

Krav

Konstruktionen ska ej lätt kunna 
påverkas av ris och annat material 
från skogen så att funktionen 
försämras

Krav

Konstruktionen ska klara av krafter 
och vibrationer som orsakas av 
stubbar, stenar och andra hinder.

Krav
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5 Konceptutveckling 

5.1 Generering 

Med kravspecifikationen och de behov som identifierats som grund så började konceptutvecklingen 
med att generera de koncept som sedan skulle utvärderas och jämföras för att kunna välja ett av 
koncepten att utveckla vidare i detalj. Genereringen av koncept skedde under det här projektet i två olika 
steg. Först bjöds intressenterna och även studenter från olika utbildningar in till två stycken separata 
workshoppar med konceptgenerering för att få in så många och så olika idéer som möjligt. I nästa steg 
lades egna tankar och idéer till för att kunna kombinera alla dessa påbörjade idéer till fullständiga koncept 
med jämförbar detaljnivå. Detta är viktigt för att kunna göra någon jämförelse mellan alla koncept och 
utvärdera dem på samma villkor med samma kriterier.  

Under den första workshoppen med konceptgenerering deltog enbart representanter från 
skogsmaskintillverkarna Komatsu och Vimek, och forskare inom skogsteknik från SLU och inom fysik 
och matematik från Umeå Universitet. Totalt sju personer deltog under det första tillfället. Den andra 
workshoppen genomfördes med studenter och tanken var att få med personer från flera olika utbildningar. 
Inbjudningar skickades ut till studenter på jägmästarlinjen på SLU, institutionen för tillämpad fysik och 
elektronik på Umeå Universitet och till industridesignstudenter på Designhögskolan vid Umeå 
Universitet. Tyvärr så fanns det lite intresse bland studenterna att delta så den andra workshoppenen 
genomfördes med två stycken jägmästarstudenter och en maskinteknikstudent. Fördelen med att ha både 
studenter och personer som har arbetat med dessa tankar en längre tid var att skapa större möjligheter att 
hitta både de mer kreativa och innovativa idéerna och de som är mer rationella och praktiska. Under 
workshopparna användes idégenereringsmetoden shifting vilken har beskrivits i teoriavsnitt 2.2. 
Utgångspunkten under idégenereringen var att komma på nya kontaktorgan för användning i skogsterräng 
som innebär förbättringar jämfört med dagens hjul och boggilösningar. Dessa förbättringar skulle vara 
minskad skjuvning vid sväng, lägre acceleration vid hindertagning, mindre bogvåg och ett lågt marktryck 
samtidigt som ett bra grepp mot marken måste säkerställas. Totalt genererades ett tjugotal idéer och de 
flesta av dem återkom under båda workshopparna. Dessa kombinerades och vidareutvecklades till 
13koncept som har namngetts och tilldelats en bokstav från A till N för att kunna referera till dem lättare. 
Nedan beskrivs alla dessa koncept var för sig. 

5.1.1 Koncept A – Teleskophjul 

En av anledningarna till att det är svårt att lösa marktrycksproblemen i skogen genom att använda 
bredare däck är att maskinerna skulle bli väldigt osmidiga i terräng och svåra att frakta då de blir för 
breda. Koncept A vilken kan ses i Figur 8 är en lösning på ett hjul vars bredd kan varieras genom att 
hydrauliskt förskjuta två cylindriska delar med olika diameter mot varandra likt teleskopiska kikare. På 
detta sätt kan kontaktytan mot marken snabbt ökas vid behov men fortfarande hållas låg för transport och 
körning i tätare skog. Dessutom så uppnås en högre kontaktyta utan att kontaktorganets längd ökar vilket 
hade lett till mer skjuvning i sidled vid sväng. Skjuvningen i färdriktningen kommer dock ändå att bli 
något högre än för ett vanligt hjul vid sväng då kontaktorganets hastighet över hela dess bredd är konstant 
och inte kompenserar för svängradieskillnaden. Vissa delar av kontaktorganet kommer med andra ord att 
slira mot marken. Detta är även ett problem med alla befintliga lösningar men blir mer tydligt med ökad 
bredd. Själva cylindrarna som skapar hjulformen tillverkas av metall och görs med ett slags bandmönster 
på ytan för att skapa bättre grepp. Om enbart två delar används så begränsas möjligheten att öka 
kontaktytan till att maximalt fördubbla den eftersom den mindre delen måste rymmas i den större och 
därför inte kan vara bredare. 
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Figur 8. Koncept A sett framifrån och fullt utskjutet. Teleskopfunktionen gör att kontaktytan kan 
ökas vid behov. 

5.1.2 Koncept B – Plattläggarhjul 

Koncept B är precis som koncept A en variant av ett bandlöst hjulliknande kontaktorgan med 
möjlighet att uppnå en större kontaktyta än ett traditionellt gummihjul för ökat grepp och ökad bärighet på 
mjuk mark. Konceptet bygger på att ytan av ett cirkulärt hjul är täckt av stålplattor som är ledat fastsatta 
till kolvar som har kontakt med en kamprofil i centrum på hjulet. En skiss av detta kan ses nedan i Figur 
9. Kamprofilens rotation relativt marken är konstant medan den yttre ringen som hjulet består av roterar 
runt kamprofilen. Detta gör att kolvarna och plattorna kommer tvingar utåt av kamprofilen och komma i 
kontakt med marken längre framför och bakom hjulet än annars hade varit möjligt. Görs kamprofilen 
dessutom aktivt justerbar så kan kontaktytan göras större eller mindre under drift och på så sätt anpassas 
efter rådande terrängförhållanden. Den minsta möjliga kontaktytan blir dock densamma som för ett 
vanligt hjul och det finns en begränsning uppåt eftersom det skulle krävas väldigt långa kolvar och höga 
kammar för att fler än de få plattor som är längst ner på hjulet ska kunna tryckas ut mot marken långt åt 
sidorna. 

 

Figur 9. Koncept B sett från sidan. Kamprofilen i centrum tvingar kontaktplattorna nedåt vilket 
skapar en större kontaktyta än ett vanligt hjul. 
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5.1.3 Koncept C – Flera små hjul 

Koncept C som kan ses i Figur 10 bygger på att utöka en traditionell boggi med extra hjul framför eller 
bakom boggin som kan justeras i höjdled för att på så sätt kunna fördela marktrycket på en större yta vid 
behov. Det extra hjulet behöver vara upphängt med någon fjädring för att kunna följa markens ojämnheter 
lika bra som boggidelen av konceptet. För att inte hela kontaktorganet ska bli för stort och långt så skulle 
det krävas att hjulen är mindre än vad de hade varit på en traditionell boggi. Drivning sker på alla hjul 
utom extrahjulet då det hade medfört väldigt mycket ökad komplexitet och det blir därför endast ett 
stödhjul för att fördela trycket på marken. Genom att längden på kontaktytan även kan minskas genom att 
extrahjulet höjs upp så kan skjuvningen av marken vid svängar minskas när det finns möjlighet. 

 

Figur 10. Principiell skiss på koncept C. Ett extrahjul som kan höjas och sänkas aktivt och är 
fjädrat upphängt gör att en vanlig boggi kan bli mer flexibel och anpassas efter olika förhållanden. 

5.1.4 Koncept D – Krökbar hjulboggi 

Genom att göra hela boggilådan ledad på en traditionell boggi med gummihjul så kan båda hjulen följa 
svängradien vilket illustreras i Figur 11. Detta gör att den skjuvning som uppstår när maskinen svänger 
undviks men det krävs att vinkeln för den ledade hjulupphängningen kan ändras aktivt för att matcha den 
aktuella svängradien. I övrigt är det inte någon skillnad på konceptet mot en traditionell boggi med 
gummihjul som inte är försedd med band. 

 

Figur 11. Koncept D löser skjuvningsproblemen hos en traditionell boggi genom att hela 
boggilådan är ledad så att alla hjul kan följa svängradien perfekt. 
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5.1.5 Koncept E och F – Krökbart band 

En förbättrad variant av koncept D är att även förse den krökbara boggin med band vilket ökar greppet 
och framkomligheten i terräng. Detta går dock inte att göra med den typ av band som används till 
skogsmaskiner med boggi i dagsläget. Dessa har bandlänkar i båda ändar av bandplattorna vilket gör att 
bandet inte kan krökas i sidled. Koncept E innebär att istället använda ett band som endast har en länk 
som är centrerad på bandplattorna och som då kan konstrueras för att kunna krökas i två riktningar. Denna 
centrerade länk mer likt kedjan till ett grävmaskinsband och är robust nog för att ge hela bandet den 
stabilitet som två länkar i ändarna hade gett. Koncept F är ett annat sätt att göra bandet krökbart i sidled 
och innebär att konstruera ett band där bandplattor av metall är sammanlänkade till varandra med elastiskt 
gummi. En skiss på det senare konceptet med gummi mellan länkarna ses i Figur 12. 

 

Figur 12. Koncept F med bandplattor som är sammanlänkade med elastiskt gummi vilket gör att 
hela bandet kan krökas och följa maskinens svängradie. 

5.1.6 Koncept G – Aktiva bandplattor 

Koncept G är ett mer avancerat sätt att kompensera för skjuvning i sidled när maskinen svänger. 
Genom att göra varje bandplatta i ett långt bandställ justerbara i sidled och aktivt styrda så kan dessa 
förskjutas när de rör sig från framkant till bakkant av bandstället. Denna rörelse illustreras i Figur 13. 
Styrs detta korrekt så gör det så att ingen av bandplattorna får någon relativ hastighet mot marken och 
skjuvningen undviks. Det krävs att varje bandplatta har en egen hydraulcylinder för styrningen och 
sensorer som känner av deras läge i förhållande till bandstället vilket gör det väldigt komplext. Själva 
bandstället skulle i övrigt se ut och fungera som ett grävmaskinsband med ett stelt chassi och ett drivhjul 
som driver bandet runt chassit. 
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Figur 13. Genom att varje bandplatta kan justeras aktivt i sidled på kontaktorganet i koncept G så 
kan skjuvning i sidled undvikas när maskinen svänger. 

5.1.7 Koncept H – Små fötter 

Koncept H är ett alternativt sätt att skapa drivkraft utan att använda ett band som roterar runt hjul eller 
ett stålchassi. Ett stort antal små fötter roterar istället runt sig själva likt skissen i Figur 14 och får kontakt 
med marken under en del av rotationen vilket driver kontaktorganet och maskinen framåt. Fötterna har 
samma bredd som hela kontaktorganet och drivningen av varje fot kan stängas av så att den foten hålls 
uppfälld och inte har kontakt med marken längre. På så sätt kan kontaktytans storlek förändras men den 
maximala kontaktytan kommer alltid att vara begränsad till ett teoretisk maximum på hälften av hela 
kontaktorganets yta. Detta eftersom endast hälften av fötterna kan ha kontakt med marken samtidigt så att 
resterande hälft kan rotera ner mot marken när de tidigare tappar kontakten för att hela kontaktorganet 
inte ska falla mot marken. Beroende på hur dessa fötter utformas så kommer den maximala kontaktytan i 
praktiken även att bli ännu mindre. 

 

Figur 14. Principiell skiss på koncept H med flera fötter som roterar runt sig själva och på så sätt 
skapar en drivkraft mot marken.  

5.1.8 Koncept I – Aktivt halvband 

En lösning som har använts sedan långt tillbaka för att öka greppet och sänka marktrycket på 
jordbrukstraktorer är att montera ett extra hjul framför drivhjulet och förse dessa med stålband. Koncept I 
som ses i Figur 15 är en vidareutveckling av detta koncept som utnyttjar mer avancerad teknik än de 
traditionella lösningarna. Genom att göra det främre extra hjulet aktivt justerbart i höjdled och förse denna 
rörelse med fjädring så kan terrängegenskaperna förbättras ytterligare. Vid behov kan det främre hjulet 
höjas upp för att bättre klättra över större hinder eller minska kontaktytan på hård mark och vid svängning 
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om skjuvning vill undvikas. Hjulet kan även tryckas mot marken med olika mycket kraft för att fördela 
marktrycket på olika sätt och passa rådande förhållanden. I och med att det främre hjulet har fjädring så 
kan mindre hinder och ojämnheter i terrängen hanteras mjukt även när hjulet trycks hårt mot marken. 

 

Figur 15. Koncept I använder stålband och ett mindre extra stödhjul som kan justeras i höjdled för 
att förändra marktryckets storlek och fördelning. 

5.1.9 Koncept J – Förbättrat aktivt halvband 

Koncept J är en vidareutveckling av föregående koncept där en extra led och ett hjul har lagts till 
utanför det första likt skissen i Figur 16. Det är endast det första hjulet som har en fjädrad upphängning 
mot maskinens chassi och leden mellan det första och andra hjulet är helt stelt men också aktivt justerbart. 
Båda dessa hjul är mindre än det extra hjulet i koncept I för att inte kontaktorganet ska bli för långt vilket 
gör att den totala kontaktytan inte nödvändigtvis behöver vara större. Däremot så medför den extra leden 
att kontaktytan kan justeras i tre lägen istället för bara två vilket ökar kontaktorganets flexibilitet. Likt 
koncept I så kan antingen båda hjulen höjas upp så att endast drivhjulet har kontakt med marken, eller så 
trycks alla hjul ner så att den största möjliga kontaktytan skapas. Det finns dock även ett mittläge när 
endast det första hjulet trycks ner men det andra hålls uppe. Detta ger en kontaktyta som är tillräcklig för 
de flesta fall och en lutande geometri i framkant som gör att större hinder hanteras lättare och att 
framkomligheten i snö ökas genom att kontaktorganet klättrar snarare än kör igenom snön. Konceptet har 
till skillnad från det föregående inte gummihjul utan använder ett drivhjul med kuggar för att driva bandet 
runt. När det yttre hjulet justeras relativt det inre så kommer omkretsen på bandet att förändras vilket 
betyder att det krävs någon bandspänning på kontaktorganet vilket inte finns med i skissen i Figur 16. 
Alternativt att ramen mellan de två extra hjulen är teleskopiskt och kan ändra längd för att kompensera för 
vinkeländringen och hålla bandet sträckt i alla lägen. 

 

Figur 16. Genom att lägga till ytterligare en led och ett till hjul så kan koncept J uppnå ännu bättre 
terrängegenskaper och mer flexibilitet än koncept I. 
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5.1.10 Koncept K – Dubbelt aktivt halvband 

Genom att i princip spegla koncept I och sätta ett extra hjul på båda sidor om drivhjulet så skapas 
koncept K som visas i Figur 17. Det är ett kontaktorgan som liknar en LTB men har aktiv styrning och 
passiv fjädring likt koncepten I och J för att få bättre egenskaper så som mjukare hindertagning och mer 
flexibilitet. Koncept K har ytterligare ett läge som det kan justeras men fortfarande bara tre olika stora 
kontaktytor. Eftersom kontaktorganet är symmetriskt på båda sidor om drivhjulet så kan samma 
medelstora kontaktyta skapas på båda sidor beroende på vilket av hjulen som tycks ner och vilket som 
hålls uppe. Detta betyder att kontaktorganet kan ha samma geometri och egenskaper både när maskinen 
backar och kör framåt och dessutom kommer både fram och bakhjul på maskinen att uppföra sig likadant 
vilket inte är fallet för koncept J som är osymmetriskt. Ramarna mellan de två små hjulen har aktivt 
justerbar vinkel och är fjädrat relativt varandra för att båda hjulen ska kunna tryckas ner och skapa den 
största kontaktytan. Båda dessa ramar utgör på så sätt en större del som roterar fritt runt drivhjulet och är 
fjädrat upphängt till chassit med en aktiv länk för att kunna justera rotationen och trycka ner antingen det 
främre hjulet, det bakre hjulet, eller inget av de extra hjulen mot marken. Likt koncept J så drivs bandet 
inte av ett gummihjul utan av ett smalare drivhjul av stål med kuggar. Detta krävs för att undvika 
bandslirning eftersom drivhjulets omslutning är relativt litet. Det smalare drivhjulet lämnar även mer 
utrymme för ramarna till de extra hjulen och de komponenter som krävs för den aktiva styrningen. 

 

Figur 17. Koncept K är symmetriskt runt dess infästning och drivhjulet. Två mindre stödhjul 
möjliggör att kontaktytan och geometrin kan förändras väldigt mycket för att ge rätt egenskaper. 

5.1.11 Koncept L – Mätarlarven 

Koncept L är även det ett koncept som använder ett stålband och ett drivhjul med kuggar. Drivhjulet är 
dock ett relativt litet hjul som aldrig har kontakt med marken och istället sitter det två stycken större hjul 
på var sin ram som roterar runt drivhjulets centrum. Genom att vinkeln mellan dessa ramar kan justeras 
aktivt så kan kontaktytan mot marken förändras vilket illustreras i Figur 18. Mellan hjulen sitter stödrullar 
som är fjädrade för att bättre fördela marktrycket över hela bandet. Hela ramverket roterar fritt runt 
infästningen i chassit där även drivhjulet sitter vilket gör att kontaktorganet kommer att uppföra sig som 
en traditionell boggi vid hindertagning. Precis som för koncept J så krävs det någon form av 
bandspänning för att hålla bandet sträckt när kontaktorganets geometri justeras eftersom omkretsen 
kommer ändras.  
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Figur 18. Koncept L drivs av ett mindre drivhjul och har två större löphjul som fördelar trycket mot 
marken och vars avstånd till varandra kan justeras aktivt. 

5.1.12 Koncept M – Fjädrat bandställ 

Koncept M är en variant av det föregående konceptet där ett mindre drivhjul med kuggar driver ett 
stålband runt ett underrede som har kontakt med marken. I det här fallet så är detta underrede utrustat med 
ett antal mindre stödhjul och det hela är fjädrat upphängt till drivhjulet och kontaktorganets 
infästningspunkt på maskinen. I Figur 19 är denna fjädring illustrerad väldigt förenklat. Detta gör att 
konceptet får väldigt bra fjädring och kan hantera ojämnheter väl men helt saknar någon aktiv justering 
och därför inte har något sätt att anpassa sig efter olika förhållanden. 

 

Figur 19. Koncept M består av ett stelt underrede med flera stödrullar som är fjädrat upphängt till 
maskinen och har ett stålband som drivs av ett drivhjul med kuggar. 

5.1.13 Koncept N – Stödhjul 

Det sista konceptet utnyttjar det område som finns mellan hjulen på en skogsmaskin för att kunna öka 
den totala kontaktytan mot marken genom att montera att antal mindre hjul under maskinen likt skissen i 
Figur 20. Koncept N är därför inte egentligen ett nytt kontaktorgan utan ett komplement till vanliga hjul 
eller boggilösningar. Konceptet innebär också att maskinens frigång under chassit helt försvinner och det 
går inte längre att gränsla stenar och stubbar som annars hade gått att köra över utan att maskinen 
påverkas av dem.  
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Figur 20. Koncept N utnyttjar hela maskinens bredd för att sänka marktrycket genom att fylla 
utrymmet under maskinen med små stödhjul. 
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5.2 Utvärdering  

När koncepten sammanställts och tydliggjorts så utvärderades de i två steg för att kunna identifiera det 
koncept som är uppfyller kraven och önskemålen i kravspecifikationen bäst. Detta koncept skulle sedan 
gå vidare till system-, och detaljkonstruktionen där den färdiga prototypen för konceptet konstrueras. 
Denna utvärdering gjordes först genom en sållning där alla koncept ställdes upp i en Pugh-matris där de 
jämförs på olika kriterier mot ett referenskoncept för att avgöra vilka koncept som uppfyller kriterierna 
sämst och vilka som ligger i topp. Därefter utvärderas de bästa koncepten vidare och betygsätts med en 
noggrannare skala i en betygsmatris som även tar hänsyn till kriteriernas vikt. Teorin för Pugh-matriser, 
viktning av kriterier och betygsmatriser har förklarats mer utförligt i avsnitt 2.3.  

5.2.1 Sållning  

Sållningen med Pugh-matrisen får bäst effekt om endast de koncept som hamnar under något 
medelvärde utesluts. Detta eftersom att Pugh matrisen inte tar hänsyn till den inbördes viktfördelningen 
av kriterierna som används och därför kan koncept som uppfyller många men kanske relativt oviktiga 
koncept få en högre poäng än de som uppfyller de viktigaste kriterierna bra men inte så många övriga. 
Dessutom så är skalan som de poängsätts med väldigt grov då koncepten antingen kan bedömas som 
bättre eller sämre än referensen och två koncept som uppfyller ett kriterium olika bra kan därför få exakt 
samma poäng om båda bedöms lika jämfört med referensen. Trots detta så valdes efter sållningen endast 
de två koncepten med högst rank i Pugh-matrisen för vidare utvärderingar och mer detaljerade 
betygsättningar. Anledningen till detta var de fysiksimuleringar som skulle utföras för att på ett objektivt 
sätt betygsätta koncepten på några av de viktigaste kriterierna. Dessa simuleringar är tidskrävande att 
förbereda då koncepten som ska simuleras måste skapas i simuleringsverktyget och justeras för att uppnå 
rätt funktion. För att kunna hålla tidsplaneringen för projektet så valdes därför endast två koncept för 
vidare utvärderingar. 

I Tabell 2 kan den Pugh-matris som användes för sållningen ses. Kriterierna som användes i både 
sållningen och senare i betygsättningen är baserade på alla önskemål i kravspecifikationen och 
representerar dessa. Formuleringen kan dock skilja något för att bättre passa som kriterium till att bedöma 
koncept mot varandra. Koncepten representeras av de bokstäver som de tilldelades i avsnitt 5.1 och som 
referens användes ”koncept I – Aktivt halvband” då det var ett lättbedömt och inte för extremt koncept 
som borde ligga någonstans vid mitten vad gäller rank av koncepten. Utfallet blev dock att 
referenskonceptet rankades ganska högt men det bör inte spela någon större roll då två koncept ändå 
utmärkte sig tydligt. Dessa var ”koncept J – Förbättrat aktivt halvband” och ”koncept K – Dubbelt aktivt 
halvband” som båda fick samma totala poäng och samma bedömning på alla kriterier och på så sätt kunde 
väljas för vidare utvärderingar. Två koncept ställdes aldrig upp i sållningen då de inte uppfyllde alla krav 
och därför inte är möjliga alternativ. ”Koncept M – Fjädrat bandställ” uppfyllde inte kravet att 
kontaktorganet måste kunna anpassa sig efter olika terrängförhållanden. ”Koncept N – Stödhjul” togs bort 
eftersom det inte skulle gå att montera konceptet på det sättet på drönaren på grund av pendelarmarnas 
individuella rörelse och den varierande markfrigången. 

Bedömningen av alla koncept i sållningen gjordes subjektivt baserat på egen kunskap och genom 
diskussioner med kunniga forskare på SLU. Vissa kriterier är svåra att bedöma då det kan handla om små 
skillnader mellan koncept som inte är uppenbara på grund av den relativt låga upplösning de är beskrivna 
med. Därför får många koncept samma bedömning som referensen förutom de som uppenbart kommer att 
skilja sig från varandra. Detta gör att den subjektiva bedömningen blir något säkrare då ett differentierat 
betyg bara sätts om det är väldigt tydligt att koncepten skiljer sig. 
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Tabell 2. Pugh-matris för att sålla fram koncepten som ska gå till noggrannare utvärderingar 
och betygsättning. 

 

  

Kriterier A B C D E F G H
I

Ref
J K L

Kräver lite utrymme 
på höjden

0 0 + 0 0 0 0 + 0 0 0 +

Låg komplexitet 0 - - - - - - - 0 - - -

Billiga komponenter - 0 - 0 - 0 - - 0 0 0 0

Enkel montering vid 
tillverkning

0 - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0

Krävs ingen mer 
hydraulik på drönaren

0 + 0 0 0 0 - + 0 0 0 0

Hög hastighet på basväg - 0 0 0 0 0 0 - 0 + + 0

Hög hastighet på väg + - - - 0 0 0 - 0 0 0 0

Aktiva rörelser kräver 
låg effekt

0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0

Rörelser ska lätt 
kunna mätas 

0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0

Låg skjuvning av 
marken vid sväng

0 - - 0 + + + - 0 + + -

Låga effektkrav för 
hindertagning

- - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -

Låg acceleration för 
chassit vid hindertagning

- - - 0 0 0 0 0 0 + + 0

Skapar en liten bogvåg - + - 0 0 0 0 + 0 + + 0

Liten risk för skärande 
skador på marken

+ - + + 0 0 0 - 0 0 0 0

Summa + 2 2 2 1 1 1 1 3 0 4 4 1
Summa 0 7 5 6 11 11 12 7 2 14 9 9 10
Summa - 5 7 6 2 2 1 6 9 0 1 1 3

Total Poäng -3 -5 -4 -1 -1 0 -5 -6 0 3 3 -2
Rank 8 10 9 5 5 3 10 12 3 1 1 7

Fortsätt? Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej

Koncept
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5.2.2 Fysiksimuleringar 

De två koncepten J och K som fick högst rankning i Tabell 2 i den tidiga sållningen gick sedan vidare 
för att utvärderas noggrannare tillsammans med en traditionell boggi som referens för att kunna visa hur 
stora skillnaderna och eventuella fördelar är med koncepten jämför med de befintliga lösningarna. De tre 
kontaktorganens terrängegenskaper simulerades i fysikmotorn AgX Dynamics med målet att kunna 
jämföra hur stora accelerationer maskinens chassi och en eventuell förare känner av vid hindertagning och 
även hur mycket energi som går åt för att köra över hinder. Dessa två kriterier finns med i den viktade 
betygsmatrisen där kontaktorganen senare skulle betygsättas för att hitta det bästa konceptet och kunna 
påbörja konstruktionen av detta. Simuleringarna genomfördes med handledning av Martin Servin och 
John Norberg på UMIT research lab8. 

Uppställning och testbana 

De fysikbaserade simuleringarna gick till på så sätt att de tre kontaktorganen kördes på en 
tredimensionell testbana med hinder som de skulle ta sig förbi, se Bilaga A. Banan var rak och cirka 30 
meter lång med två stycken hinder längs sträckan som var fördelade så att maskinen inte påbörjar det 
nästkommande hindret förrän det helt har tagit sig över det första och kör på plan mark. Detta var viktigt 
för att separera de två olika typerna av hinder fullständigt för att få resultat som är lättare att jämföra 
mellan koncepten. Det hade annars funnits en risk att de bakre kontaktorganen som är kvar på det första 
hindret påverkar hur de främre beter sig om de i samma stund kör över nästa hinder. Det går inte att veta 
om alla koncept påverkas på samma sätt och därför separeras hindren helt och hållet så att resultaten blir 
jämförbara med varandra. Även om det i den verkliga skogsterrängen sannolikt kommer finnas många 
situationer där maskinen utsätts för olika hinder samtidigt på flera av dess kontaktorgan. Det första 
hindret var ett upphöjt hinder med ett rektangulärt tvärsnitt som sträckte sig tvärs över hela testbanans 
bredd och som var 0,4 m lång i färdriktningen. Det andra hindret var ett dike som också täckte hela 
banans bredd, hade ett rektangulärt tvärsnitt och var 0,4 m djupt. Det upphöja hindrets höjd och dikets 
längd i färdriktningen varierades i fyra steg. Detta skapade fyra stycken simuleringsscenarion med ökande 
svårighetsgrad som döptes till scenario A, B, C och D. Dessa scenarion innebar en hinderhöjd på 20, 30, 
40 och 50 cm och en dikeslängs på 100, 120, 140 och 160 cm för respektive scenario. En illustration av 
dessa hinder och dess dimensioner kan ses i Figur 21. 

 
Figur 21. Illustrerande vy av testbanans hinder under fysiksimuleringarna sett från sidan med 

färdriktningen åt höger. 
  

                                                      

8 UMIT Research Lab inrättades 2009, som ett strategiskt projekt av Umeå Universitet för att stärka forskning 
inom Tillämpad Informationsteknologi. 
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Modell av drönaren 

Sedan byggdes koncepten och hela maskinen upp av olika typer av stela kroppar mellan vilka länkar 
och olika villkor sattes för att skapa den funktion och de egenskaper som behövdes för att representera 
kontaktorganet. Hjul modellerades som cylindrar med olika diameter och bredd och ramverk mellan 
hjulen som rätblock med olika dimensioner. För att likna drönaren så skapades själva maskinen av två 
stycken identiska rätblock med längd 2,24 m, bredd 0,6 m och höjd 0,8 m som sedan länkades till 
varandra så att två frihetsgrader var fria för att motsvara en vridmidja. Avståndet mellan de två 
chassidelarna var 0,5 m vilket gav hela maskinen en totallängd på 4,98 m. Alla olika kontaktorgan 
länkades sedan till chassidelarna på bestämda punkter vilka motsvarade ändarna på drönarens 
pendelarmar när dessa är justerade till 12,5 graders vinkel under horisontalplanet. Detta innebär att dessa 
punkter var placerade 0,6 m under och 0,12 m framför eller bakom respektive chassidels centrumpunkter. 
Kontaktorganen placerades 1,1 m till sidan av maskinens centrumlinje i alla simuleringar så att maskinens 
totala bredd var densamma för alla koncept. Denna bredd bestämdes av bredden på banden som var lika 
breda för alla koncept. Banden skapades genom att länka samman bandplattor så att dessa kan rotera 
relativt varandra i deras breddriktning likt bandplattorna på vanliga skogsband eller grävmaskinsband. 
Bandplattorna var 0,08 m breda, 0,06 m tjocka, 0,45 m långa och avståndet mellan dem var 0,06 m. 
Bandet som dessa sammanlänkade bandplattor utgjorde blev alltså 0,45 m breda och positionerades runt 
kontaktorganen. Genom att friktionen mellan bandplattorna och drivhjulen sattes som oändlig så låg 
bandet stilla i sidled och drevs runt utan att slira mot drivhjulet. För alla tre koncept så tilldelades ett av 
hjulen i varje kontaktorgan på maskinen en drivning på den länk som hjulet monterats med. Denna 
drivning skapades som en motor som strävade efter att hålla en kontant hastighet av fordonet genom att 
variera vridmomentet under drift. Denna motors rotationshastighet sattes så att maskinens hastighet i 
färdriktningen skulle vara en kilometer i timmen vilket innebär att hänsyn togs till både radie på drivhjulet 
och bandets tjocklek för alla koncept. 

Modeller av kontaktorgan 

Den traditionella boggin som skulle användas som referens i utvärderingarna skapades genom att två 
stycken cylindrar med diameter 0,87 m sammanlänkades av en ram. Valet av hjulens storlek baserades på 
boggin som sitter på en Vimek 610 då den liknar drönaren i storlek och vikt. Däcken på denna boggi har 
dimensionerna 400/60-15,5 vilket ger en ytterdiameter på 873,7 mm [37]. I Figur 52 i Bilaga A kan 
boggin ses som den såg ut i simuleringarna. Hjulen positionerades 0,45 m från centrum på ramen på 
vardera sidan och länkades till denna så att hjulen kunde rotera. Ramens centrum länkades därefter till 
maskinens chassi på en av de bestämda punkterna. Rotationen för alla länkar tilläts vara obegränsade men 
drivning lades på det bakre av de två hjulen. En traditionell boggi har egentligen drivning på bägge hjul 
men detta höjde det totala effektkravet för maskinen till ungefär det dubbla jämfört med de två övriga 
koncepten även på plan mark. Antalet drivna hjul visade sig alltså påverka den totala effekten kraftigt i 
simuleringarna och antagandet gjordes då att lika många hjul måste vara drivna på alla tre koncept för att 
resultaten ska vara jämförbara. Eftersom de två övriga koncepten bara har ett drivet hjul så togs 
drivningen bort på det främre hjulet på boggin.  

Koncept J byggdes upp av ett större drivhjul och två mindre stödhjul framför detta med ramar mellan 
alla hjul och länkar i hjulens centrumpunkter. Modellen av koncept J i simuleringarna kan ses i Figur 53 i 
Bilaga A. Drivhjulet var 0,9 m i diameter och båda de mindre hjulen hade diametern 0,5 m. Drivhjulets 
centrum länkades sedan till den bestämda infästningen på chassit och en drivning tilldelades denna länk 
enligt beskrivningen ovan. Det radiella avståndet mellan drivhjulet och det första stödhjulet var 0,72 m 
och ramen mellan dessa var vinklad 20 grader nedåt från horisontalplanet. Mellan de två mindre 
stödhjulen var avståndet 0,51 m och ramen som sammanband dem var vinklad 40 grader uppåt relativt 
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den innersta ramen. Länken mellan de två ramarna låstes så att de tillsammans bildade ett vinklat chassi 
med två stycken stödhjul som kan rotera runt centrumpunkten på drivhjulet. För att begränsa denna 
rotation så sattes en linjär länk mellan det första stödhjulet och den chassidel som kontaktorganet var 
monterat till. På denna länk sattes ett villkor som begränsade den linjära rörelsen mellan dessa två punkter 
för att modellera en fjäder som är monterad för att trycka ner stödhjulen mot marken. Vinkeln mellan den 
första ramen och maskinens chassi, och vinkeln mellan ramarna är egentligen aktivt justerbara under drift 
i koncept J men under simuleringen så hålls dessa kontanta och endast den passiva fjädringen tas med. 
Detta görs för att det skulle krävas mycket arbete med att utveckla en styrning för dessa rörelser som ger 
en bra funktion under simuleringen. Detta styrsystem skulle också påverka resultaten väldigt kraftigt och 
då skulle simuleringen mer bli en jämförelse mellan olika styrsystem istället för själva konstruktionerna. 

Koncept K skapades precis som det föregående konceptet av ett stort drivhjul och två små stödhjul 
men dessa sitter på var sin sida om drivhjulet. I Figur 54 i Bilaga A kan koncept K ses som det såg ut i 
simuleringarna. Stödhjulen hade diametern 0,5 m och drivhjulet var 0,9 m i diameter precis som för 
koncept J. Drivhjulet länkades direkt till chassit på den bestämda punkten och tilldelades en drivning på 
samma sätt som för föregående koncept. Båda de små stödhjulen placerades 0,71 m radiellt från centrum 
på drivhjulet. Ramen till det hjul som placerades bakom drivhjulet relativt färdriktningen i simuleringen 
vinklades nedåt 30 grader under horisontalplanet. Ramen till det främre hjulet vinklades uppåt 15 grader 
från horisontalplanet vilket innebar att den totala vinkeln mellan de båda ramarna var 165 grader. 
Eftersom det bakre hjulet får kontakt med marken redan när det är vinklat nedåt 15 grader så kommer 
simuleringen starta med hjulet under markytan. Normalkraften från marken kommer då trycka upp hjulet 
så att hela det vinklade chassit i kontaktorganet roterar 15 grader så att det främre hjulet nu är i samma 
höjd som drivhjulets centrum. Denna överrotation sätts initialt för att skapa en förspänning i 
kontaktorganets fjädring så att det bakre hjulet trycker ner mot marken och ger en bättre hindertagning. 
Exakt samma sak gäller för koncept J men i det fallet är överrotationen inte lika stor då detta visade sig ge 
bäst resultat för detta koncept i simuleringen. Denna överrotation var det enklaste sättet att skapa en 
förspänning i den fjädring som användes i simuleringen. Precis som för koncept J så uteslöts all aktiv 
reglering av vinklar under simuleringen men de passiva fjädringarna togs med och skapades av likadana 
länkar som tidigare. För koncept K så är den ena av de aktiva justeringarna och fjädringarna mellan de 
båda ramarna så att vinkeln mellan dessa kan ändas och så att det främre upphöjda hjulet är fjädrat även 
om det bakre ligger an mot marken. Den andra aktivt justerbara och fjädrade rörelsen är vinkeln på den 
bakre ramen mot maskinens chassi så att hela den sammansatta vinklade ramen kan roteras runt 
drivhjulet. När en kraft som övervinner fjäderkraften tycker upp det bakre stödhjulet så kommer detta hjul 
att åka uppåt samtidigt som det främre kommer åka nedåt. Skulle båda hjulen redan ha kontakt med 
terrängen så kommer det främre hjulet att stå stilla och vinkeln mellan ramarna skulle istället ändras när 
det bakre hjulet åker uppåt på grund av den förstnämnda fjädringen. 

Alla ovan nämnda vinklar och fjäderkonstanter varierades för koncepten för att hitta de värden som 
gav rätt beteende och de bästa resultaten under en simulering. Bedömningen av detta gjordes vid 
simuleringar med hinder av medelsvår storlek. Det vill säga mitt mellan det svåraste och det lättaste 
scenariot som användes under simuleringarna. När alla parametrar som kunde varieras vad bestämda för 
att ge så bra resultat som möjligt så hölls dessa sedan konstanta under alla olika hinderscenarion. Vikterna 
för kontaktorganen i simuleringarna inklusive banden var 935 kg för boggin och 1195 kg för både 
koncept J och koncept K. Boggin i simuleringen är relativt liten och antogs vara enklare i sin konstruktion 
än de som används på fullstora skogsmaskiner och därför gjordes boggin något lättare än de mer 
avancerade koncepten. Basmaskinens totala vikt var 5000 kg då både den främre och bakre delen vägde 
2500 kg vardera. 
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Körning 

En simulering för varje kontaktorgan och varje hinderscenario kördes och under dessa loggades 
varvtal och vridmoment på varje hjulmotor och accelerationen i den främre chassidelens masscentrum i x- 
och z-riktningen. Det vill säga den acceleration som maskinen och en eventuell förare skulle känna av i 
färdriktningen och höjdled men accelerationer i sidled uteslöts då de var små. Eftersom maskinen kör 
över hindren med de främre respektive bakre kontaktorganen samtidigt så uppstår inga signifikanta 
accelerationer i sidled. Dessutom så loggades maskinens position i x- och z-riktning relativt testbanan. 
Detta är nödvändigt för att kunna plotta resultaten mot färdsträckan och för att kunna plocka ut de 
intervall av mätdata när maskinen faktiskt rör sig över ett hinder och utesluta all övrig mätdata när den 
endast kör på plan mark. Simuleringarna kördes med tidssteg på 0,005 sekunder och mätdata loggades 
med samma upplösning. 

I Bilaga A ses bildserier på simuleringarna av alla tre koncept. På grund av boggins relativt tvära 
geometri i dess fram och bakkant så stöter den mot det upphöjda hindret mycket hårdare än både koncept 
J och K som kliver upp på hindret betydligt smidigare med hjälp av stödhjulen. Det slår även ned hårade 
efter hindret då det inte har några stödhjul och fjädring som kan bromsa fallet mot marken. Även koncept 
J slår ner hårt i marken efter hindret då det egentligen har samma tvära geometri som ett vanligt hjul men 
tar emot sig lite med de stödhjulen. Den hinner dock falla så långt innan stödhjulen börjar bromsa fallet 
att hastigheten när hjulet träffar marken fortfarande är relativt hög jämfört med koncept K. På grund av 
det bakre stödhjulet på koncept K som står kvar uppe på hindret under hela drivhjulet fall mot marken så 
bromsas dess hastighet betydligt mer än får de båda andra kontaktorganen. Över diket så lider boggin av 
problem på grund av att den är ledad till maskinen mitt mellan dess två hjul. Detta gör att det främre 
hjulet börjar falla ner i diket så fort det kommer över kanten och hinner falla ner långt innan det kommer 
till nästa kant vilket då gör att den slår emot denna kant hårt. När det bakre hjulet kommer över den första 
kanten så börjar även det falla ner i diket. Denna stora förflyttning av massor bör resultera i att boggin 
kräver relativt hög effekt för att ta sig över diket. Koncept J uppvisar väldigt bra egenskaper vid körning 
över diket så det tar emot sig tidigt med de främre stödhjulen utan att dessa har tryckts ner långt i diket. 
När stödhjulen har klivit upp på kanten igen så klarar dom att stötta upp drivhjulet över hela hindret och 
maskinen behöver nästan inte röra sig något vertikalt över hela förloppet. Även koncept K tar emot sig 
väldigt bra över diket med hjälp av båda stödhjulen. 
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Simuleringsresultat 

De mätdata som simuleringarna gav upphov till behandlades sedan i Matlab. Den totala 
energiåtgången vid hindertagning beräknades genom att multiplicera varje kontaktorgans vridmoment och 
varvtal för att få effekten i varje tidssteg och sedan integrera summan av alla fyra kontaktorgan över tiden 
som maskinen rör sig över hindret. Den totala resultanten av x- och z-accelerationerna beräknades med 
Pythagoras sats för varje tidssteg. Denna acceleration plottades sedan mot maskinens position längs banan 
för att kunna se vilken händelse som orsakar varje accelerationstopp. De största accelerationstopparna 
noterades för varje koncept både för det upphöjda hindret och för diket. Eftersom simuleringarna gjordes 
en gång för varje hinderscenario så skapades åtta stycken värden för accelerationen och åtta stycken 
värden för energiåtgången för varje koncept. Dessa har sammanställts i fyra stycken diagram som kan ses 
i Figur 22 till och med Figur 25 nedan.  

I Figur 22 ses den totala använda energin under hindertagningen för de tre koncepten vid körning över 
det upphöjda hindret och i Figur 23 ses samma jämförelse vid körning över diket. Det är ett tydligt 
mönster för både det upphöjda hindret och diket att koncept J kräver ca 30-40 procent mer energi än 
koncept K. Boggin använder generellt lite mer energi än koncept J vid körning över det upphöjda hindret 
men över diket är skillnaden betydligt större. 

 

Figur 22. Förbrukad energi i kJ för de simulerade kontaktorganen vid körning över ett 20 (A), 30 
(B), 40 (C) och 50 cm (D) högt hinder. 

0

50

100

150

200

250

300

A B C D

En
er

gi
 [k

J]
 

Hinderscenario 

Total energiåtgång vid körning över ett upphöjt hinder 

Boggi

Koncept K

Koncept J



43 

 

 

Figur 23. Förbrukad energi i kJ för de simulerade kontaktorganen vid körning över ett 100 (A), 120 
(B), 140 (C) och 160 cm (D) långt dike. 

I Figur 24 ses de maximala momentana accelerationerna för de tre koncepten vid körning över det 
upphöjda hindret och i Figur 25 ses samma värden vid körning över diket. Här är resultaten mer 
varierande än för energiåtgången där det var tydligt vilket koncept som var bäst. Vid körningen över det 
upphöjda hindret så uppvisar koncept K de lägsta accelerationerna men har vid hinderscenario B nästan 
samma värde som boggin. Koncept J uppvisar genomgående de högsta accelerationerna och anledningen 
är att när kontaktorganet har kört över hindret och kliver av det så har det egentligen liknande geometri 
och egenskaper som ett hjul men med en viss förbättring då det kan ta emot sig själv lite med de främre 
stödhjulen. Det faller ändå i marken med relativt hög hastighet och detta skapar en stor accelerationstopp. 
Vid körningen över diket är koncept J istället det koncept som klarar uppgiften bäst och ger de lägsta 
accelerationerna. Dock så fallerar konceptet helt vid hinderscenario D då diket blir så långt att de främre 
stödhjulen dyker ner i diket och fastnar i det bortre hörnet. Detta gör färden över diket väldigt stötig vilket 
ses tydligt i Figur 25 för det hinderscenariot. Boggin och koncept K visar på en mycket liknande 
karaktäristik vid ökande hinderstorlek men boggin ligger konstant på nära dubbla accelerationerna jämfört 
med de som koncept K uppvisar. 
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Figur 24. Största sammanlagda momentana accelerationerna i x- och z-riktningarna uppmätta på 
den främre chassidelens masscentrum för de simulerade kontaktorganen vid körning över ett 20 

(A), 30 (B), 40 (C) och 50 cm (D) högt hinder. 

 

Figur 25. Största sammanlagda momentana accelerationerna i x- och z-riktningarna uppmätta på 
den främre chassidelens masscentrum för de simulerade kontaktorganen vid körning över ett 100 

(A), 120 (B), 140 (C) och 160 cm (D) långt dike. 
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5.2.3 Betygsättning och val 

Betygsättningen av de två koncepten som har simulerats skedde i en viktad betygsmatris vars teori 
beskrivs i avsnitt 2. Som kriterier användes endast de viktigaste av de som tidigare även hade används i 
Pugh-matrisen under sållningen. Många kriterier ansågs av uppdragsgivarna vara så pass oviktiga relativt 
vissa koncept att de helt borde uteslutas i detta steg. Eller att det inte skulle gå att se någon skillnad 
mellan de två koncepten på vissa kriterier i ett så tidigt stadium. Därför togs endast de åtta kriterier som 
ses i Tabell 3 med under denna betygsättning. Vikterna för dessa kriterier bestämdes med hjälp av en 012-
Matris vilken också beskrivs i avsnitt 2.3. Den bedömning som görs i 012-matrisen av kriteriernas relativa 
vikt genomfördes tillsammans med uppdragsgivaren. Den ifyllda matrisen och de resulterande vikterna 
kan ses i Tabell 3. 

Tabell 3. 012-Matris för bestämning av vikter för de kriterier som används vid betygsättningen 
av koncepten.  

 

De vikter som bestämdes med 012-matrisen togs sedan med i den betygsmatris som ses i Tabell 4. Den 
traditionella boggin användes som referens som koncept K och J jämfördes mot vid betygsättningen. 
Betygsättningen gjordes med en tiogradig skala för att även relativt små skillnader mellan koncepten 
skulle kunna påverka resultatet och boggin fick betyget fem på alla kriterier som referens. Kriterierna låg 
komplexitet, billiga komponenter, lite extra hydraulik, hög hastighet på basväg och till viss del även liten 
bogvåg bedömdes baserat på uppskattningar. Dessa gjordes utifrån vad som var känt vid det här stadiet 
om koncepten och om det går att jämföra dem med befintliga lösningar med känd prestanda. Kriteriet om 
liten bogvåg går dock att delvis basera på vilken geometri kontaktorganet har i framkant på 
markkontakten och vilken fördelning av marktrycket som är möjlig med konceptet. Dessa saker är något 
som går att veta med relativt hög säkerhet baserat på konceptens beskrivningar. Bedömningen av kriteriet 
låg skjuvning av marken vid sväng har ännu högre säkerhet då det enbart har att göra med hur lång 
markkontaktytan är för kontaktorganet om den inte följer svängradien perfekt vilket är lätt att jämföra 
mellan koncepten redan i ett tidigt stadie. Kriterierna för effektkrav och acceleration vid hindertagning 

1 2 3 4 5 6 7 8 Poäng Vikt (%)

1 Låg komplexitet 1 2 2 2 0 0 0 0 7 11

2 Billiga komponenter 0 1 0 2 0 0 0 0 3 5

3
Krävs lite extra 
hydraulik på drönaren

0 2 1 2 0 0 0 0 5 8

4 Hög hastighet på basväg 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

5
Låg skjuvning av 
marken vid sväng

2 2 2 2 1 2 1 1 13 20

6
Låga effektkrav för 
hindertagning

2 2 2 2 0 1 0 0 9 14

7
Låg acceleration för 
chassit vid hindertagning

2 2 2 2 1 2 1 1 13 20

8 Skapar en liten bogvåg 2 2 2 2 1 2 1 1 13 20
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bedöms helt baserat på resultaten från de simuleringar som gjordes under utvärderingen och kan därför 
ses som de betygen med högst säkerhet. Alla kriterier som till stor del är baserade på uppskattningar och 
bedömningar har relativt låga vikter jämfört med de kriterier som har betydligt högre säkerhet på grund av 
att de kunde beräknas eller simuleras. Det gör därför inte någon större skillnad i den totala poängen och 
resultatet om betygen på dessa mer osäkra kriterier har felbedömts lite. 

Båda koncepten fick samma betyg på alla av dom fyra första kriterierna av den anledningen att det inte 
gick att utröna någon skillnad mellan dem i det här stadiet. Däremot så kunde skillnader mot referensen 
hittas som innebar att de fick lägre betyg på komplexiteten och att det krävs montering av mer hydraulik 
men något högre betyg på hastigheten på basväg och att komponenter är billiga. Komplexiteten baseras på 
att båda koncepten är mer avancerade och har många fler komponenter och rörliga delar än en traditionell 
boggi. Däremot så är många av dessa komponenter relativt billiga. Hydraulcylindrar och fjädrar är vanliga 
komponenter som inte kostar mycket jämfört med den mängd av kugghjul med höga toleranser och 
ytfinheter som krävs i en modern boggi för dess drivning. Båda de nya koncepten kräver att mer hydraulik 
monteras på drönaren vilket inte en boggi skulle behöva och därför gavs ett mycket lägre betyg än 
referensen. Dock ges inte det lägsta möjliga betyget av anledningen att den mängd hydraulik som krävs 
hade kunnat vara ännu större. Hastigheten på basväg anses kunna vara något bättre än för en boggi på 
grund av den fjädring och aktiva anpassning till terrängen som koncepten har. Detta underlättar vid 
körning på basvägar i skogen med ojämnheter som annars skulle begränsa topphastigheten på grund av 
vibrationer och stötar. 

Skjuvningen av marken vid svängar ansågs vara lika bra för båda koncepten då båda kan justera 
kontaktytan i tre olika storlekar som är ungefär desamma för dem båda. De fick också ett mycket högre 
betyg än referensen eftersom boggins kontaktyta inte kan justeras alls och är relativt lång vilket medför 
hög markskjuvning. På kriteriet för att skapa så liten bogvåg som möjligt fick koncept J något bättre än 
referensen medan koncept K fick mycket bättre än referensen. Anledningen är att koncept K kan skapa en 
svagt sluttande geometri på både främre och bakre delen av kontaktorganet medan koncept J bara kan 
justera dess geometri vid markkontakten på dess ena sida och därmed enbart kan minska bogvågen för de 
främre kontaktorganen eller bara i en färdriktning. Betygen på effektkravskriteriet baseras på 
simuleringsresultaten i Figur 22 och Figur 23 där det kan utläsas att båda koncepten är bättre än boggin 
och att koncept K är ca 30-40 procent bättre än koncept J. För accelerationskravet så är det inte en lika 
tydlig vinnare eftersom koncept J uppvisar lägst acceleration över diket medan koncept K är bäst över det 
upphöjda hindret. Därför gavs samma betyg till dem båda för detta kriterium och det sattes även något 
bättre än referensen. 

Efter betygsättningen av koncepten diskuterades resultaten tillsammans med uppdragsgivaren som 
utifrån personliga erfarenheter bedömde resultatet från sållningen vara rimlig. Det vinnande konceptet 
uppvisade även en tydligt högre poängtilldelning än det koncept som rankades näst bäst. Det vinnande 
konceptet blev koncept K som i betygsmatrisen i Tabell 4 fick en total poäng på 719 jämfört med koncept 
J som fick 651. Boggin som var referens och tilldelades betyget fem på varje kriterium fick 500 poäng 
som jämförelse. Koncept K valdes baserat på detta som det koncept som skulle gå vidare till 
konstruktionsfaserna för vidareutveckling för den förestående prototyptillverkningen. 
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Tabell 4. Viktad betygsmatris där koncept K och J betygsätts mot boggin som referenskoncept. 

 

  

Kriterier Vikt Betyg
Viktat 
värde

Betyg
Viktat 
värde

Betyg
Viktat 
värde

Låg komplexitet 11 5 55 3 33 3 33
Billiga komponenter 5 5 25 6 30 6 30
Krävs lite extra hydraulik på drönaren 8 5 40 2 16 2 16
Hög hastighet på basväg 2 5 10 7 14 7 14
Låg skjuvning av marken vid sväng 20 5 100 9 180 9 180
Låga effektkrav för hindertagning 14 5 70 9 126 7 98
Låg acceleration för chassit vid hindertagning 20 5 100 7 140 7 140
Skapar en liten bogvåg 20 5 100 9 180 7 140

Total Poäng
Rank

Boggi (ref) Koncept K Koncept J
Koncept

2
651500

3
719
1
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6 Systemkonstruktion 

Konstruktionen av koncept K inleddes med systemkonstruktion där några viktiga parametrar skulle 
bestämmas för att ha så mycket som möjligt att utgå ifrån under detaljkonstruktionen. Det första som 
gjordes var att undersöka vilka begränsningar som fanns på grund av drönaren och pendelarmarna som 
denna är utrustad med för att grovt bestämma vilka dimensioner kontaktorganet skulle ha. Därefter 
bestämdes den övergripande strukturen och uppbyggnaden av kontaktorganet baserat på vilka funktioner 
den ska ha och vilka komponenter som måste vara inkluderade och få plats i konstruktionen. Detta var 
delvis en iterativ process där hydraulmotorn och hydraulcylindrarna behövde dimensioneras och 
positioneras parallellt för att kunna bestämma uppbyggnaden och dimensioner på kontaktorganet 
fullständigt. All hydraulik och även den passiva fjädringen dimensionerades alltså också under 
systemkonstruktionen. Gemensamt för alla dessa punkter är att även kravspecifikationen har väldigt stor 
påverkan på alla parametrar och används för att dimensionera kontaktorganet i systemkonstruktionen. 

6.1 Yttre dimensioner 

De dimensioner som behövde bestämmas var främst kontaktorganets längd och bredd. Höjden antogs 
vara i praktiken utan begränsningar orsakade av drönaren och skulle istället bestämmas av vilken 
diameter drivhjulet skulle behöva för att uppfylla kraven om dragkraft och hastighet. Detta bestäms 
senare under dimensioneringen av hydraulmotorn som driver kontaktorganet. Bredd och längd påverkar 
hur stor kontaktytan mot marken blir och därmed hur lågt marktryck som kan uppnås. Det påverkar också 
maskinens totala yttre dimensioner och styrs därmed av både marktryckskravet och kraven på maximal 
bredd och längd. Det finns dessutom några fysiska begränsningar på grund av drönaren som styr vilken 
bredd och längd som kontaktorganet kan ha. 

En begränsning av längden kommer av att pendelarmarna som kan ses i Figur 2 är en meter långa 
centrum till centrum mellan dess infästning till drönaren och hydraulmotorns infästning i armens ände. 
Kontaktorganets band ska ha god frigång till själva pendelarmen så att inte kvistar och annat kan klämmas 
fast så lätt eller att bandet kommer i kontakt med armen. Men det är också önskvärt att placera bandet så 
nära pendelarmen som möjligt för att minska vridmomentet som uppstår på grund av hävarmen mellan 
markkontaktytans centrum och armens infästning. Genom att hålla bredden på bandet så låg som möjligt 
och placera det närmare pendelarmen i sidled så minskas denna hävarm. Men detta gör att kontaktorganet 
inte kommer kunna vara helt utanför de mest utstickande delarna kring pendelarmens infästning och detta 
gör att den måste vara så kort att den inte når ända in till infästningen.  

Den andra begränsande faktorn är att drönaren med sin midjeled kan svänga så mycket att de två 
chassidelarna vinklas 38 grader i förhållande till varandra. Detta gör att de bakre och främre 
kontaktorganen på den sida av maskinen som går i innerkurva kommer att komma närmare varandra och 
riskera att kollidera om de är för långa och breda. Det visade sig att denna begränsning ställde högre krav 
på kontaktorganets längd än både kravspecifikationen och avståndet till pendelarmarnas infästning och 
därför används detta som dimensionerande faktor. Totalt sett får maskinen vara maximalt 260 cm bred 
och som kortast så är det 265 cm mellan centrum på hjulmotorernas infästningspunkter på de främre och 
bakre pendelarmarna när maskinen inte svänger. Detta minsta avstånd sker när pendelarmarna är vinklade 
så långt ner som möjligt alltså när maskinen är som mest upphöjd. Gränsen för hur långa kontaktorganen 
får vara beräknades utifrån detta och antagandet att de är så breda att maxbredden uppnås. Vid maximalt 
svängutslag på 38 grader så fås av detta att kontaktorganens hörn sett uppifrån får kontakt med varandra 
när de är 175,4 cm långa och detta är alltså den övre gränsen för kontaktorganens totala maximala längd.  
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Den maximala bredden på kontaktorganens band bestäms av det krav som nämndes tidigare som säger 
att drönaren maximalt får vara 260 cm bred. Mellan de vänstra och högra pendelarmarnas yttre ytor är det 
105 cm och om det antas att frigången mellan pendelarm och band ska vara 5 cm så betyder det att 
banden maximalt kan vara 72,5 cm breda. Kontaktorganen behöver dock inte vara så breda att de utnyttjar 
hela maxbredden och därför antogs 60 cm vara rimligt eftersom det är samma bredd som de hjul som satt 
på drönaren tidigare. Detta skapar även en marginal för drönarens totalbredd och på den kollisionsrisk 
som finns vid svängning så länge som den beräknade maxlängden inte överskrids. För att helt kunna 
fastställa att bredden är tillräcklig måste också marktrycket tas i hänsyn men detta är omöjligt att göra 
exakt innan diametern på alla hjul i kontaktorganet är bestämt. Detta eftersom dessa påverkar hur stor del 
av bandet som maximalt kan vara i plan kontakt med marken. Därför används 60 cm tills vidare som 
antagen bandbredd. 

6.2 Uppbyggnad  

För att kunna påbörja en detaljkonstruktion av kontaktorganet så krävs det att de huvudsakliga 
komponenter som ingår och hur hela konstruktionen är uppbyggd och strukturerad är bestämt. För att göra 
detta analyserades konceptet och utvecklades vidare till en mer klar bild av vilka ingående delar som 
krävs och ungefär hur dessa bör vara placerade. Koncept K innebär att kontaktorganet har ett stort 
centrerat drivhjul som genom någon slags kuggdrift driver ett band. Detta innebär att drivhjulet inte 
behöver vara lika brett som ett däck och ha nog mycket kontakt för att med hjälp av friktion kunna driva 
bandet som är fallet för en traditionell boggi. Detta är viktigt då det lämnar mer utrymme åt de 
komponenter som krävs för kontaktorganets övriga funktioner. Kontaktorganet ska ha två stycken mindre 
stödhjul på vardera sidan om drivhjulet som ska kunna röra sig cirkulärt runt centrum på drivhjulet. Detta 
innebär att de behöver vara monterade på någon arm som sitter ledat monterad så att den kan rotera runt 
drivhjulets centrum. Det är väldigt viktigt att de roterar runt just dess centrum så att inte bandets omkrets 
ändras när stödhjulens läge justeras antingen aktivt eller passivt. Detta hade gjort att bandet antingen 
slackas och kränger av eller spänns så att det riskerar att gå av och mekaniskt låser stödhjulens rörelser. 

Det uppstår dock en svårighet i och med att armarna till stödhjulen ska vara ledade i centrum av 
drivhjulet. Det är bestämt i kravspecifikationen att kontaktorganets drivning ska vara hydraulisk eftersom 
drönaren är konstruerad med en helt hydraulisk drivlina och detta innebär att det måste sitta en 
hydraulmotor i centrum på kontaktorganet precis på samma sätt som för hjulen som satt där tidigare. En 
hydraulmotor av den storlek som krävs för att kunna ge tillräckligt vridmoment och varvtal är relativt stor 
och tar upp mycket av utrymmet i centrum av kontaktorganet. Ett sätt att skapa en rotationsled runt 
centrum är att montera armarna till stödhjulen med glidlager runt en centrerad axel. Men denna axel 
måste vara ihålig och omsluta hela hydraulmotorn så lagret kommer inte gå att göra litet och kompakt. 

För att lättare skapa en uppfattning av hur stort lagret behöver vara och vilka dimensioner 
armkomponenterna kan ha så skapades en enkel 3D modell i NX för att visualisera uppbyggnaden av 
kontaktorganet. Denna modell kan ses i Figur 26 där de två armkomponenterna kan ses färgade grönt (1) 
och blått (2). Dessa sitter monterade med glidlager runt en stor ring som i figuren är färgad gul (3). Denna 
ring utgör den inre lagerytan och är stommen för hela konstruktionen. Lagerstommen är fixerad till 
pendelarmen och har nog stor invändig diameter för att rymma hydraulmotorn. I modellen är även 
hydraulmotorn, hydraulcylindrarna och linjer som representerar bandet och de olika hjulen inkluderade. 
Dessa har i figuren de faktiska dimensioner och infästningar som kontaktorganet kommer att ha efter 
systemkonstruktionen är klar. Eftersom dimensioneringen av dessa delar är en iterativ process där 
infästningarna hela tiden måste testas i modellen för att säkerställa att allting ryms och att de önskade 
egenskaperna erhålls så var inte modellen helt färdig förrän alla dessa delar bestämts.  
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Figur 26. Enkel 3D-modell av kontaktorganets generella uppbyggnad för lättare visualisering och 
testning av cylinderinfästningar och vinkeländringar. 

I Figur 27 ses ett tvärsnitt av den ovan beskrivna lagerenheten som utgörs av en yttre armkomponent 
(1), en inre armkomponent (2) och lagerstommen (3). Tvärsnittet visar även hur lagerstommen är infäst 
till pendelarmen (4) tillsammans med hydraulmotorn (5) som är placerad inuti lagerstommen. 
Lagerstommen monteras mellan pendelarmen och hydraulmotorn och fixeras av det skruvförband som 
fäster hydraulmotorn. I båda de två armkomponenternas lagersäten ska det monteras glidlager så att de 
kan rotera lätt runt lagerstommen när stödhjulens position justeras. För att hydraulmotorn ska rymmas 
inuti lagerstommen så behöver stommen ha en inre diameter på minst 435 mm. För att inte blockera 
åtkomsten till de anslutningar som finns långt ute på hydraulmotorn så kan inte lagerenheten göras längre 
än ca 200 mm vilket innebär att varje armkomponents lagersäte inte kan vara bredare än ca 90 mm.  

 

Figur 27. Tvärsnitt av lagerenheten och dess infästning till pendelarmen tillsammans med 
hydraulmotorn. 
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6.3 Dimensionering av hydraulmotor 

Hydraulmotorn måste dimensioneras tillsammans med drivhjulet och bandet. Detta eftersom hjulets 
radie och tillsammans med bandets tjocklek utgör den effektiva hävarmen som bestämmer både vilken 
dragkraft som uppnås vid ett visst vridmoment och vad maskinens hastighet blir vid olika 
rotationshastigheter för motorn. Eftersom det ännu är okänt hur bandet och drivhjulet kommer vara 
utformat så går det dock endast att bestämma hur lång denna hävarm ska vara totalt och senare 
dimensionera dessa två komponenter för att uppfylla detta. Under de tidiga iterationerna i 
systemkonstruktionen med hjälp av visualiseringsmodellen som ses i Figur 26 så identifierades att 
diametern på den yttre cirkel som bandet skapar måste vara minst 900 mm för att cylindrarna ska rymmas 
mellan bandet och den stora lagerenheten. Diametern på denna cirkel, det tillgängliga trycket och flödet 
från hydraulpumpen och kraven på dragkraft och hastighet i kravspecifikationen ligger till grund för valet 
av hydraulmotor.  

I Bilaga B ses de ekvationer och beräkningar som krävs för att dimensionera hydraulmotorn. På grund 
av de utrymmesproblem som beskrivits tidigare så är det önskvärt att hålla ner storleken på 
hydraulmotorn så mycket som möjligt. Metodiken för att dimensionera hydraulmotorn var att välja en 
godtycklig hydraulmotor och använda dess specificerade deplacement i ekvationerna för att hitta en motor 
som uppfyller både kravet på dragkraft och hastighet. Drönaren har ett systemtryck på 330 bar och ett 
maximalt flöde på 270 liter i minuten för drivningen. De hydraulmotorer som satt på drönaren när den var 
utrustad med de vanliga hjulen var en motor från Poclain9 av modell MSE18 [39] som har två stycken 
olika deplacementinställningar som då i praktiken fungerar som växlar. Vid den låga växeln har motorn 
ett deplacement på 2340 cm3/varv och vid den högre är deplacementet 1170 cm3/varv. Det visade sig 
under dimensioneringen att just denna motor var den minsta motor som gav tillräckligt hög 
dragkraftkoefficient och hastighet för att uppfylla kraven. Med en yttre banddiameter på 1 m runt 
drivhjulet och drönarens inställda tryck och flöden så ger denna motor en dragkraftskoefficient på 1,00 på 
den låga växeln samt topphastigheter på 5,3 km/h och 10,9 km/h för den lägre respektive högre växeln. 
Detta beräknas, enligt kravspecifikationen, för en total maskinvikt på 10 ton och tyngdaccelerationen 9,82 
m/s2. Resultatet av dimensioneringen var alltså att samma hydraulmotor som användes för hjulen även 
ska användas i den nya konstruktionen och denna ska kombineras med ett drivhjul och ett band som ger 
en yttre diameter på 1 m. 

 

  

                                                      

9 Poclain Hydraulics är specialiserade inom utveckling, tillverkning och försäljning av hydrostatiska transmissioner. 
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6.4 Dimensionering och infästning av hydraulcylindrar 

Kontaktorganets två cylindrar ändrar var sin vinkel som är helt frikopplade från varandra. Den högra 
cylindern i Figur 26 sitter i dess ena ände infäst i den vänstra armkomponenten och den andra änden sitter 
i änden på den högra armen. Detta betyder att när cylindern manövreras så kommer vinkeln mellan de två 
armarna att ändras. Denna funktion gör att bandets yttre geometri kan justeras aktivt för att ändra hur stor 
kontaktytan mot marken är och även skapa en gynnsammare geometri för hindertagning genom att lyfta 
det främre stödhjulet. Den vänstra cylindern i Figur 26 sitter istället infäst mellan den vänstra armens 
ände och lagerstommen som ju i förlängningen är detsamma som pendelarmen då dom är fixerade till 
varandra. Detta gör att när denna cylinder manövreras så kommer hela kontaktorganet att roteras runt 
infästningen till pendelarmen. Detta är viktigt för att kontaktorganet ska kunna följa markens ojämnheter 
och hinder, lutningar i terrängen och även kompensera för den vinkeländring som uppkommer av att 
pendelarmarna justeras. Den första av dessa aktivt justerbara rörelser kommer kallas för vikning och den 
andra för vridning av kontaktorganet. 

Med en hydraulmotor bestämd så måste de två hydraulcylindrarna dimensioneras och deras infästning 
bestämmas. Detta kommer även att bestämma längden på de armar som stödhjulen sitter på eftersom detta 
i kombination med infästningen påverkar krafterna på cylindrarna och de vinklar som armarna kan 
justeras mellan med hjälp av dem. Dimensioneringen var en väldigt iterativ process där olika längder på 
armarna, diametrar på stödhjulen och tjocklekar på banden undersöktes i kombination med olika 
infästningspunkter och dimensioner för cylindrarna. Med hjälp av de ekvationer som beskrivs i Bilaga C 
så beräknades trycket som uppstår i cylindrarna när stödhjulen belastas av maskinens vikt. Detta 
säkerställer att de klarar av den tänkta belastningen utan att systemets maxtryck överskrids vid normal 
användning så att tryckbegränsningen aktiveras och cylindrarna trycks ihop. I beräkningarna så testades 
olika cylinderdimensioner för att kunna välja en så smal cylinder som möjligt som fortfarande inte 
överskrider det inställda maxtrycket på 250 bar.  

Infästningspunkterna behövde även väljas med hänsyn på vilka vinkeländringar som skulle vara 
möjliga vid manövrering av hydraulcylindrarna. Eftersom kraften som cylindrarna känner av påverkas av 
deras vinkel mot stödhjulsarmarna så kommer trycket i cylindrarna även att variera beroende på hur 
utskjutna de är och därmed hur vinklade de är. Detta tas i hänsyn i ekvationerna i Bilaga C och gör att det 
krävs ännu mer iterationer av att testa olika infästningar för att se vilka vinklar och tryck som detta ger 
upphov till. För att öka spannet av möjliga vinkeländringar så krävs det cylindrar med längre slaglängder. 
Det finns dock en tydlig begränsning i hur långa cylindrarna kan bli eftersom de rör sig linjärt men 
påverkar en cirkulär rörelse av armarna då de manövreras. Detta betyder att cylindern kommer att närma 
sig centrum på kontaktorganet när den förlängs och kommer att kollidera med den stora lagerenheten som 
sitter runt motorn. På grund av detta blir de möjliga vinkeländringarna begränsade. Denna kollision 
testades i den enkla 3D modellen för att se rent visuellt att cylindrarna ryms och kan utföra hela sitt slag 
utan problem.  

Vinkeländringen av vikningen behöver vara nog stor för att kunna ändra bandets geometri från att vara 
helt platt mot marken för största möjliga kontaktyta till att vara upphöjt i framkant för att underlätta 
hindertagning. Det finns i kravspecifikationen bestämt att drönaren med kontaktorganen ska kunna köra 
över hinder som är 70 cm höga. Antas det att de flesta hinder i skogen inte är perfekt rektangulära utan är 
rundade eller ojämnt formade så ska det räcka om det främre stödhjulets centrum kan höjas till ca 50-60 
cm över marknivå för att ett sådant hinder inte ska innebära att hjulet kör rakt in i en vertikal yta och 
fastnar. 



54 

 

Vridningen måste dels kunna justera nog mycket för att röra sig över stora hinder utan att cylindern 
går i ett ändläge och den måste kunna kompensera för vinkeländringen som uppstår när pendelarmen 
manövreras. Dessutom så måste kontaktorganet kunna vridas så att den upphöjda sidan av kontaktorganet 
blir på motsatt sida när drönaren backar. Att klara av allt detta helt felfritt skulle kräva en väldigt stor 
vinkeländring och det är helt omöjligt att uppnå med hjälp av en linjär hydraulcylinder infäst på det sätt 
som visas i Figur 26. Därför valdes helt enkelt den största slaglängden och den mest gynnsamma 
infästningen som gick att hitta för denna cylinder så att vinkeländringen blev den största möjliga. Att det 
innebär en viss begränsning i rörelsespannet och därmed funktionen för kontaktorganet är oundvikligt. 

Cylindrarna valdes från Stacke hydrauliks10 sortiment av standardcylindrar med ledlagerinfästning 
kallade DA0101 [40]. Dimensionerna för de cylindrar som valdes efter dimensioneringen, samt deras 
infästningspunkter och de vinkeländringar som detta resulterar i har sammanställts i Tabell 5. Som 
cylindern till vikningen av armarna valdes alltså en 50/32 cylinder med 250 mm slaglängd. Till 
vridningen valdes en 63/32 cylinder med 300 mm slaglängd. Båda cylindrarna har sin yttre infästning 140 
mm ovanför stödhjulets centrumpunkt och 30 mm innanför. Cylindrarnas övre infästningar bestäms med 
en radie från centrum på drivhjulet och en vinkel som bestämmer hur infästningen är vriden runt centrum. 
Vikcylinderns övre infästning är 400 mm från centrum radiellt och eftersom denna infästning är fixerad 
till den yttre armkomponenten så mäts vinkeln till infästningen relativt denna. Den vinkeln är 142 grader 
från linjen mellan centrumpunkterna på drivhjul och den yttre armens stödhjul. För vridcylindern är det 
radiella avståndet från centrum 390 mm eftersom den cylindern är lite grövre och behöver mer plats. 
Infästningsvinkeln för vridcylindern mäts relativt lagerstommens lodlinje och bestämdes till 41,5 grader. 
Detta resulterar i att vikvinkeln mellan armarna kan justeras 36,8 grader, mellan 17,9 grader och 36,8 
grader där 0 grader är definierat som att armarna ligger i linje på var sin sida om lagerstommen. Vid 36,8 
grader så kommer bandet att vara helt plant och ha maximal kontaktyta mot marken. Vridningen kan 
justeras 48,6 grader mellan 18,2 grader och 66,8 grader. För vridvinkeln är 0 grader definierat som att den 
yttre armkomponenten ligger i linje med pendelarmen och positiva vinklar är definierade som under 
pendelarmen. 

Dimensioneringen av valda cylindrar och infästningar baseras på en längd mellan drivhjulets och 
stödhjulets centrum på 640 mm och en normalkraft från marken som motsvarar en fjärdedel av maskinens 
vikt. Maximala cylindertrycket beräknas alltså för en belastning på 2500 kg på stödhjulet vilket ska 
motsvara att maskinens totala vikt på 10 ton fördelas lika på alla kontaktorgan och att endast ett av 
stödhjulen har kontakt med marken och bär hela det kontaktorganets last. Detta ger enligt beräkningarna i 
Bilaga C för vikcylindern ett maximalt tryck på 230 bar och för vridcylindern är det maximala trycket 155 
bar. I båda fallen inträffar detta vid full slaglängd på cylindrarna. 

                                                      

10 Stacke Hydraulik är en av branschledarna inom moderna hydraulcylindrar och hydrauliska system för mobila 
samt industriella applikationer. Utveckling och tillverkning sker i småländska Skillingaryd, men produkterna 
används över hela världen. 
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Tabell 5. Dimensioner, infästningar och möjliga vinklar som resultat efter dimensionering av hydraulcylindrarna 

 

6.5 Dimensionering av ackumulatorer 

Eftersom båda cylindrarna behövde vara så långa som möjligt för att ge tillräckliga vinkeländringar 
och att de är infästa med så små marginaler så finns det inget utrymme att på något sätt montera en enkel 
mekanisk fjäder i serie med cylindrarna för att skapa den fjädring som konceptet ska ha. Detta problem 
löstes genom att istället använda hydraulisk fjädring i from av ackumulatorer som monteras på 
hydraulsystemet för att skapa effekten av en fjäder. Dessa ackumulatorer behövde dimensioneras för att 
ge en fjädring med rätt styvhet och rätt fjädringslängd vid önskad last. För en vanlig fjäder kan 
fjäderkonstanten och förspänningen väljas för att uppnå dessa önskemål. En ackumulator är i princip en 
gasfjäder och dess volym får en liknande effekt som fjäderkonstanten för en stålfjäder och ackumulatorns 
förladdningstryck får samma effekt som förspänningen i denna fjäder. En mindre ackumulator kommer att 
ge en styvare fjädring eftersom gasen i ackumulatorn komprimeras mer för samma slaglängd på 
cylindern. Genom att höja förladdningstrycket i ackumulatorn så bestäms vilken kraft som krävs för att 
cylindern ska börja fjädra eller vid vilken fjädringsländ som en viss kraft uppnås beroende på vad som är 
önskat. Det krävs totalt tre stycken ackumulatorer för varje kontaktorgan. En som är kopplad till 
vikcylinderns kolvsida och en på både kolv-, och kolvstångssidan på vridclindern. Det krävs två stycken 
på vridcylindern eftersom den behöver vara fjädrad åt båda hållen medan vikcylindern aldrig kommer 
utsättas för någon belastning som vill förlänga cylindern utan alltid bara komprimera den. 

Genom att använda fysiksimuleringarna för att testa hur olika fjäderkonstanter påverkar 
terrängegenskaperna så kunde riktvärden för dessa bestämmas. Kontaktorganet byggdes upp på nytt i 
simuleringen med de dimensioner och cylinderinfästningar som bestämts så långt. Sedan genomfördes ett 
tiotal simuleringar med olika kombinationer av styvheter på vikningen och vridningen och accelerationen 
och effektkraven analyserades. Den kombination av styvheter som gav bäst värden var 300 kN/m för 
vikcylindern och 200 kN/m för vridcylindern.  

Förutom att ge tillräckligt hög styvhet så behövde ackumulatorerna ha en tillräckligt stor volym för att 
tillåta önskvärd fjädringslängd. Detta är något som begränsar möjligheten att höja styvheten för fjädringen 
genom att välja mindre ackumulatorer. Fjädringen skulle bli styvare med en mindre ackumulatorvolym 
men skulle också få en för kort fjädringslängd och få försämrad funktion eftersom det inte ryms lika 
mycket hydraulvätska innan maxtrycket uppnås i systemet. Det bestämdes att kontaktorganet ska kunna 
vridas passivt av fjädringen för att helt kompensera för ett hinder som är 40 cm högt. Detta innebär att det 
bakre stödhjulet ska kunna röra sig vertikalt uppåt 40 cm från att ha varit i kontakt med marken. Vidare 

Vikcylinder Vridcylinder
Diameter cylinder [mm] 50 63
Diameter kolvstång [mm] 32 32
Slaglängd [mm] 250 300
Inre infästning radie [mm] 400 390
Inre infästning vinkel [grader] 142 41.5
Yttre infästning vertikal [mm] 140 140
Yttre infästning horisontell [mm] 30 30
Största armvinkel [grader] 54,7 66,8
Minsta armvinkel [grader] 17,9 18,2
Vinkelspann [grader] 36,8 48,6
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bestämdes det att den fjäderkraft som detta skapar ska vara lika stor som en fjärdedel av maskinens totala 
tyngd, det vill säga 25000 N. På så sätt kommer stödhjulet att bromsa upp så mycket på vägen ner från ett 
hinder med höjden 40 cm att ingen tyngd bärs av det centrerade drivhjulet precis i det ögonblick när det 
träffar marken. Drivhjulet kommer därför slå ner mjukt efter hindret. Vid större hinder så kan den aktiva 
regleringen användas för att göra hindertagningen smidigare. Att stödhjulet rör sig från marken och 40 cm 
uppåt innebär en fjädringsrörelse som motsvarar 80 % av vridcylinderns slaglängd vilket blir 240 mm. 
Detta innebär en volymändring i cylindern på 0,75 liter och därför måste ackumulatorn som sitter på 
denna sida om kolven vara minst så stor. För att bestämma vilka tryck som krävs vid den bestämda 
fjädringslängden för cylindrarna för att uppnå den önskade fjäderkraften så används samma ekvationer 
som vid dimensioneringen av cylindrarna. Dessa kan ses i Bilaga C. För vridcylinderns kolvsida innebär 
detta ett tryck på ca 150 bar. Trycket varierar beroende på hur utskjuten cylindern är och därmed vilken 
vinkel den har mot armen men 150 bar ger ungefär 25000 N över hela vinkelspannet.  

Till alla tre positioner valdes membranackumulatorer från Olaer11 och valet av specifik modell gjordes 
med hjälp av dimensioneringsdiagram från produktspecifikationen [41]. Till kolvsidan för vridcylindern 
så valdes en ackumulator på 1 liter med ett förladdningstryck på 20 bar. Detta ger vid den önskade 
fjädringslängden ett tryck på 150 bar vilket är precis det som önskades. Däremot så blir styvheten endast 
169 kN/m vilket är något lägre än de 200 som simuleringarna visade var optimalt.  

Fjädringslängden för vikcylindern bestämdes inte utifrån någon specifik hinderstorlek. Baserat på 
simuleringarna så gjordes bedömningen att vikcylindern vid körning över diket maximalt komprimeras ca 
30 % av dess slaglängd när kontaktorganet endast har kontakt med de två stödhjulen och drivhjulet hänger 
fritt. Detta motsvarar en kolvrörelse på 75 mm och en volymförändring på 0,15 liter. Till kolvsidan på 
vikcylindern valdes baserat på detta så valdes den minsta tillgängliga ackumulatorn för att få en så hög 
styvhet som möjligt. Valet blev en 0,32 liters ackumulator med förladdningstrycket 45 bar. Detta ger ett 
tryck på 100 bar vid den önskade kolvrörelsen på 75 mm vilket motsvarar att belastningen från maskinen 
fördelas på båda stödhjulen. Detta ger dock en styvhet på endast 144 kN/m vilket är under hälften av det 
som ansågs optimalt i simuleringarna men det var den högsta styvhet som gick att uppnå. 

Den tredje ackumulatorn sitter på kolvstångssidan på vridcylindern för att kontaktorganet ska få 
samma egenskaper även när det bakre stödhjulet lyfts upp och det är det främre som trycks mot marken 
istället. Eller när båda stödhjulen är nerfällda mot marken. Det finns två viktiga skillnader för denna 
fjädring som måste tas i hänsyn vid valet av ackumulator. Fjädringslängden på 240 mm som bestämdes 
utifrån ett 40 cm högt hinder ska vara densamma även nu, men eftersom arean på kolvstångssidan i 
cylindern är mindre så kommer volymändringen för samma fjädringslängd vara lägre. Dessutom så 
kommer kontaktorganet bara att vridas åt detta håll genom att det främre stödhjulet trycks uppåt av ett 
hinder. Då kommer även fjädringen i vikningscylindern att hjälpa till med en del av fjädringslängden för 
att vrida hjulet uppåt de 40 cm som önskas. Åter igen så beräknas nödvändiga tryck utifrån en last på 
stödhjulet som är 25000 N och eftersom ackumulatorn för vikningen är bestämd så kan dess tillskott till 
vridningen stödhjulet beräknas. Den fjädringslängd som blir kvar för ackumulatorn på vridcylinderns 
kolvstångssida att sköta blir då 44 % av slaglängden vilket är 132 mm. Detta motsvarar en 
volymförändring på 0,3 liter. En 0,5 liter stor ackumulator valdes och förladdningstrycket sattes till 65 
bar. Trycket vid 25000 N last på stödhjulet och vid den bestämda fjädringslängden är på kolvstångssidan 
200 bar vilket gör att fjäderkonstanten blir 130 kN/m. 

                                                      

11 Olaer tillverkar och säljer hydrauliska komponenter så som kylare, pumpar och ackumulatorer. 
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7 Detaljkonstruktion 

Efter systemkonstruktionen när de viktigaste hydraulikkomponenterna var dimensionerade, vissa 
kritiska mått på kontaktorganets yttre och några av de ingående komponenterna hade bestämts och den 
generella strukturen för kontaktorganet var fastställd, så kunde detaljkonstruktionen påbörjas. I de 
kommande avsnitten görs en genomgång av konstruktionen för de olika subsystemen i kontaktorganet. 
Dessa subsystem har identifierats som lagerenheten, armkomponenterna, hjulen, bandet och hydrauliken. 
Dessutom så har armkomponenten delats upp i lagerringen, armbalken och hjulaxelenheten. Lagerringen 
kommer dock att beskrivas i samband med lagerenheten och inte under avsnittet för armkomponenten. 
Detaljkonstruktionen har genomförts med hjälp av NX för skapande av solidmodeller av komponenterna 
samt för FE-analyser av konstruktionernas hållfasthet. Matlab har använts för alla nödvändiga 
beräkningar vid dimensioneringen av komponenterna. I Figur 28 och Figur 29 ses kontaktorganet först 
sammansatt och sedan i en exploderad vy för att göra det lättare att förstå de kommande avsnitten där 
varje subsystem förklaras i högre detalj. 

 

Figur 28. Sammansatt färdig konstruktion av kontaktorganet. 



58 

 

 

Figur 29. Exploderad vy av kontaktorganet uppdelat i de fem olika subsystemen lagerenhet (1), 
armkomponenter (2), hjul (3), band (4) och hydraulik (5). 
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7.1 Lagerenhet 

Lagerenheten är den del av konstruktionen som möjliggör att stödhjulens position och därmed 
kontaktorganets geometri kan justeras. I avsnitt 6.2 i systemkonstruktionen har lagerenhetens 
grundläggande funktion och uppbyggnad förklarats. Resultaten av systemkonstruktionen var att den inre 
lagerstommen som bär upp armkomponenternas lagerringar måste ha utrymme för hydraulmotorn i 
centrum och därför ha en innerdiameter på minst 435 mm. Vidare så bestämdes att hela lagerenheten inte 
får vara bredare än ca 200 mm då den kan bli i vägen för de anslutningar som finns långt ut på 
hydraulmotorn. Lagerenheten och hydraulmotorn med dessa anslutningar kan ses i Figur 30 och i Figur 
31 ses den i en exploderad vy. 

 

Figur 30. Den hopmonterade lagerenheten och hydraulmotorn.  

Från vänster till höger i den exploderade vyn i Figur 31 så är lagerenhetens ingående komponenter: 
Lagerstomme, inre lagerring, yttre lagerring och ändstycket. Lagerstommens lageryta har en diameter på 
450 mm och är 180 mm lång. Detta betyder att den inre och yttre lagerringen båda är totalt 90 mm breda 
vardera har ett inre lagersäte med diametern 455 mm. I detta lagersäte sitter det monterat glidlager av 
kallbearbetad bronslegering. Dessa lager har en fläns för att kunna ta upp axiella krafter och motverka 
nötning mellan lagerringarna. De har även genomgående hål över hela lagerytan som fungerar som 
smörjreservoarer vilket säkerställer att en smörjfilm snabbt byggs upp och möjliggör tillsatssmörjning 
från antingen axeln eller från lagersätet. Ändstycket är har två viktiga funktioner. Det är dels den som 
håller ihop hela lagerenheten axiellt men den utgör även det inte cylinderfästet för vridcylindern. 
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Figur 31. Exploderad vy av lagerenheten. 

I Figur 32 visas ett tvärsnitt av lagerenheten. I figuren syns de invändiga smörjspår i lagerringarna som 
ska se till att hela lagerytan kan förses med tillsatssmörjning vid behov. Denna smörjning sker via 
smörjnipplar som är placerade på lagerringarnas undersida för lättare åtkomst då det kommer vara mycket 
hydraulik och andra komponenter i vägen på ovansidan. Glidlagrens fläns ses också i figuren samt de 
gängade hålen i lagerstommen för det skruvförband som håller ihop lagerenheten.  

 

Figur 32. Tvärsnitt av lagerenheten. 

Eftersom ändstycket även utgör infästningen för vridcylindern så kommer den att utsättas för stora 
laster och har därför konstruerats av 20 mm tjock plåt som dessutom är förstärkt med 12 mm plåt som 
svetsas på den del av ändstycket som går ut till cylinderinfästningen. För att säkerställa att komponenten 
klarar av de höga belastningarna som kan uppstå utfördes en FE-analys på hela ändstycket. Hålen för 
skruvförbandet låstes och en last lades på infästningstappens yta. Lastens storlek beräknades utifrån en 
normalkraft på stödhjulet som motsvarar en tredjedel av drönarens totala vikt. Dessa beräkningar görs på 
samma sätt som för cylinderdimensioneringen med ekvationerna i Bilaga C men kraften istället för 
trycket i cylindern söks. I kravspecifikationen är det specificerat att konstruktionen ska hålla för 
drönarens vikt fördelat på bara tre av kontaktorganen och att vikten för drönaren är 10 ton med 
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kontaktorganen inräknat. Lasten lades även på tappen med en vinkel som motsvarar cylinderns riktning i 
det läge som ger den beräknade kraften. I Figur 33 visas resultatet av FE-analysen och där ses att den 
maximala spänningen som uppstår är ca 360 MPa men detta är väldigt lokala spänningar i kanterna av 
hålen till skruvförbanden. I övrigt håller sig spänningarna på maximalt ca 220 MPa och 
spänningsfördelningen är inte koncentrerad till några områden med svetsar utan är relativt jämnt fördelad 
över förväntade områden. Tillverkas ändstycket av ett vanligt varmvalsat stål med en sträckgräns på 355 
MPa och om skruvar med hög sträckgräns används så ska detaljen klara av belastningarna med god 
marginal. 

 

Figur 33. Resulterande spänningar från FE-analys av ändstyckets cylinderinfästning. 
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7.2 Armkomponenter  

Den inre och den yttre armkomponenten är uppbyggda på samma sätt och skiljer sig inte mycket från 
varandra ur konstruktionssynpunkt. Den största skillnaden är att den inre armkomponenten är svängd för 
att stödhjulen ska hamna i linje och för att infästningen av vikcylindern ska vara enklare. Detta kan ses i 
Figur 34 där de båda armkomponenterna kan ses ur två vyer monterade på lagerstommen. 

 

Figur 34. Den inre och yttre armkomponenten monterade på lagerstommen. 

Eftersom de båda armkomponenterna är konstruerade på samma sätt men utformade lite annorlunda så 
kommer endast den yttre armkomponenten att visas hädanefter. Denna kan ses i sin helhet i Figur 35 där 
de ingående delarna kan delas upp i lagerringen som redan har beskrivits i föregående avsnitt, armbalken, 
hjulaxelenheten och även ett cylinderfäste som är unikt för den yttre armkomponenten. Detta är det övre 
cylinderfästet för vikcylindern för att kunna justera vinkeln mellan inre och yttre armkomponent. Både 
armbalken och detta cylinderfäste skruvas till lagerringen i några utstickande flänsar med gängade 
cirkulära hålmönster. 
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Figur 35. Hela den yttre armkomponenten inklusive cylinderfästet på lagerringen som är exklusivt 
för den yttre armen. 

Hjulaxelenheten kan ses i Figur 36. Den är uppbyggd av en hjulaxel med ett lagrat hjulnav som är en 
inköpt färdig komponent. Denna svetsas sedan till en stomme av tre stycken stålplåtar för att skapa en 
enhet som kan fästas till armbalken på ett sätt som möjliggör att hjulaxelns läge kan justeras för att kunna 
spänna bandet vid behov. Plåtstommen består av en 12 mm tjock huvudplåt med hål för fyra stycken 
skruvar för infästningen till balken. De två övriga plåtarna är förstärkningar som är tillverkade av 8 mm 
plåt som bockats i en vinkel för att öka styrkan i konstruktionen. I hjulaxeln har också ett gängat hål 
placerats för en justeringsskruv som används för att med kraft kunna justera ut stödhjulen och spänna 
bandet. 

 

Figur 36. Hjulaxelenheten med justeringsskruv för att möjliggöra bandspänning. 
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Armbalken är uppbyggd av en 12 mm tjock huvudplåt mot vilken hjulaxelenheten skruvas fast. På 
denna huvudplåt är sedan en U-formad 8 mm tjock plåt svetsad för att ge armbalken både böj- och 
vridstyvhet som huvudplåten saknar i de flesta riktningar. Armbalken ses i Figur 37 från både fram- och 
baksida där både huvudplåten och U-plåten är åskådliggjorda. I figuren ses även det yttre cylinderfästet 
som delvis är integrerat i huvudplåten och delvis består av en bockad plåtdetalj som svetsas på ovansidan 
av armbalken. I änden av balken svetsas en ändplåt som ytterligare ökar balkens styrka och balken har 
även en förstärkningsplåt på ovansidan vid dess infästning mot lagerringen. Denna plåt lades till i 
konstruktionen på grund av spänningskoncentrationer i det området som de FE-analyser som beskrivs 
längre fram avslöjade. Hjulaxelkomponenten fästs till balkens huvudplåt i avlånga hål för att läget ska 
kunna justeras. I U-plåten har större hål gjorts för att ge åtkomsttill skruvförbandet och även för att från 
första början kunna montera skruvarna. I Figur 37 kan en liten triangelformad detalj ses på huvudplåten 
mellan spåren för skruvarna till hjulaxelkomponenten. Denna plåt är det stopp som justeringsskruven på 
hjulaxeln ligger mot för att kunna trycka komponenten utåt i justeringsspåren. 

 

Figur 37. Armbalken sedd från ut- och insida.  

Cylinderfästet som ses i Figur 38 är uppbyggt av två stycken sidoplåtar av 12 mm stål med en stödplåt 
som är 8 mm tjock. Den ena sidoplåten bockas för att inte tappen till cylindern ska behöva vara lika lång 
som hela lagerringens bredd. Bockning gör också plåten styvare i vissa riktningar. En FE-analys utfördes 
även på cylinderfästet och resultatet av den kan ses i Figur 39. Den maximala spänningen är 286 MPa och 
i alla områden med svetsar så är spänningen lägre än 100 MPa vilket bör innebära en låg risk för 
utmattningar och förlänga livslängden. Lastfallet för analysen är densamma som för cylinderfästet på 
ändstycket men kraften är istället beräknad för vikcylindern och dess infästning. 



65 

 

 

Figur 38. Vikcylinderns övre cylinderfäste som monteras på den yttre lagerringen. 

 

Figur 39. Spänningar som FE-analysen av cylinderfästet resulterade i. 
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En FE-analys utfördes även på hela armkomponenterna innehållande lagerring, armbalk och 
hjulaxelenhet. I Figur 40 visas den modell som skapades och elementnäten som lades på de tre delarna. 
De tilldelades tre separata solida elementnät som bands samman med stela endimensionella element som 
representerar de skruvar som komponenterna monteras med. Lagerringens inre yta sammanbands med ett 
stelt spindelelement till lagrets centrumpunkt för att lättare skapa en korrekt låsning av lagret genom att 
bara tillåta nodpunkten att rotera i en riktning och låsa alla övriga frihetsgrader. För att göra en korrekt 
låsning till cylinderfästet så skapas liknande stela element mellan detta och en punkt i rymden som 
representerar det övre cylinderfästet. Genom att alla frihetsgrader för denna punkt sedan låses förutom 
rotationerna så får infästningen samma egenskaper som en cylinder med ledlager i infästningarna. Båda 
dessa element är i Figur 40 färgade violett. En kraft på 33000 N lades sedan på den yta på hjulnavet som 
stödhjulet skulle vara monterat mot och kraften riktas lodrätt uppåt. 

 

Figur 40. Finita element-modell av hela armkomponenten uppdelad i de tre ingående delarna. 

Resultatet från FE-analysen kan ses i Figur 41 som visar armkomponentens utsida och Figur 42 som 
visar spänningarna kring de utskurna hålen i U-plåten. Den största spänningen uppstår i en liten punkt i 
skruvförbandet mellan hjulaxelenheten och armbalken och ligger på 400 MPa. Detta är en realtivt hög 
spänningskoncentration men det kommer troligtvis inte vara riktigt så högt i verkligheten då spänningarna 
runt omkring denna punkt ligger på ca 300 MPa. Troligtvis är det högsta värdet en effekt av att vissa 
nodpunkter i elementnätet har låst med stela endimensionella element vilket kan skapa 
spänningskoncentrationer som är orimliga vid dessa punkter. I alla övriga områden där det finns 
spänningskoncentrationer ligger de på mellan 150 och 250 MPa och dessa är inte i någon stor 
utsträckning lokaliserade vid svetsfogar vilka är känsliga för utmattning. 
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Figur 41. Resultat av FE-analys på armkomponenten. Högre spänningar uppstår främst vid 
skurförbandet till hjulaxelenheten och även i cylinderfästet. 

 

Figur 42. Spänningar runt de utskurna hålen i U-plåten är maximalt ca 150 MPa.  
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7.3 Drivhjul och stödhjul 

Drivhjulet och de två mindre stödhjulen kan ses i Figur 43. Stödhjulen är identiska och tillverkas av 
stål och dessa skruvas till hjulnaven på hjulaxelenheterna med sex stycken skruvar i dimension M18. 
Stödhjulen har en helt slät yta och skulle kunna ersättas av gummerade hjul för att i någon mån dämpa 
bandet när det kommer i kontakt med hjulet under drift. För att få samma livslängd med ett gummihjul 
som med stål så skulle en mer avancerad konstruktion av hjulet och ett noggrant val av gummi krävas och 
därför valdes metall. Drivhjulet är även det tillverkat av stål men är inte svarvad ur ett stycke då det skulle 
kräva ett orimligt stort stålämne att utgå ifrån. Drivhjulet byggs istället upp av plåtar som skärs ut för att 
skapa kuggar runt dess yttre omkrets och ett hål i centrum som passar hydraulmotorns nav och bultcirkel. 
Totalt byggs drivhjulet upp av tre stycken stålplåtar för att skapa en större bredd på den yta som kommer 
ha kontakt med kuggtänderna på bandet. Detta för att fördela kontaktkrafterna och förlänga livslängden 
på både band och drivhjul. Den första och innersta plåten är 16 mm tjock och täcker hela drivhjulets area 
med undantag för ett centrerat hål som passar hydraulmotorns nav och hål för den bultcirkel som 
drivhjulet monteras mot. De två andra plåtarna är till för att bredda drivhjulet och öka dess styrka. Dessa 
skärs ut av 20 mm tjock plåt och har ett mycket större hål utskuret i centrum har en diameter som är något 
mindre än drivhjulets ytterdiameter. Detta är för att spara vikt och bedömningen gjordes att de inte 
behöver vara större för att drivhjulet ska hålla för belastningarna. De tre plåtarna skruvas till varandra 
med tolv stycken skruvar med dimension M18. Drivhjulet har konstruerats med 24 stycken kuggar som 
ska passa mot de bandplattor som sitter på banden. Diametern på drivhjulet har valt i kombination med 
bandet för att den yttre diametern på bandet runt drivhjulet ska vara 1 m vilket bestämdes under 
hydraulmotorns dimensionering. 

 

Figur 43. Drivhjulet och de två mindre stödhjulen.  
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7.4 Band 

Runt drivhjulet och de båda stödhjulet sitter ett band som ses i Figur 44. Bandet är nödvändigt för att 
skapa tillräckligt stor kontaktyta mot marken för att hålla marktrycket lågt och öka framkomligheten på 
mjuk mark. Bandets stora yta kombinerat med dess bandplattor behövs också för att skapa tillräckligt bra 
grepp mot marken för att ta sig upp för stora lutningar och hinder och för att göra hindertagningen 
smidigare och följsammare än för koncept med enbart hjul. Eftersom drivhjulet är smalt så placeras det i 
mitten av bandets bredd så att det är lika mycket band på vardera sidan som inte har stöd från något hjul. 
Framdriften är möjlig genom att drivhjulet har kuggar som bandets bandplattor passar mot. Bandets 
omslutning på drivhjulet är för liten för att det ska gå att driva det med enbart friktion om drivhjulet till 
exempel hade varit slätare och haft en gummerad yta. Bandet bygger alltså på att ett stort antal 
bandplattor är placerade med rätt avstånd mellan varandra för att passa i drivhjulets kuggar. Som stomme 
för bandet används gummerat transportband som skärs till två stycken 250 mm breda och 4 m långa 
remsor. Ett transportband som är 12,7 mm tjockt och har en dragstyrka på 630 N per mm bredd används 
till bandremmarna. Detta ska ge en total dragstyrka på 315 kN och den maximala dragkraften som 
hydraulmotorn kan utsätta bandet för vid dess maximala vridmoment är 24,6 kN vilket ger en god 
marginal. Detta tar dock inte hänsyn till att bandet belastas via bandplattorna som är skruvade till 
bandremmarna. Det är troligt att detta försvagar bandet då belastningsfallet inte blir rent drag i dess 
längdriktning. Dessutom så utgör de hål som måste göras i bandremmarna för skruvförbanden en 
försvagning av dess inbyggda armering som ökar risken för att revor ska initieras. 

 

Figur 44. Kontaktorganets band vilket tillverkas av remsor av transportband och 32 stycken 
bandplattor som fungerar som kuggar. 
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I Figur 45 kan bandplattorna ses i detalj från sidan, uppifrån och underifrån. Från den yta på plattorna 
som ligger mot bandremmen till högst upp på bandets tänder är det 30 mm och plattorna är 600 mm 
breda. Mittsektionen av bandplattorna är utformade för att passa i drivhjulets kuggar och på båda sidor 
om den yta som är själva kuggflanken så har bandplattan klackar som går ner på sidorna om drivhjulet 
och stödhjulen. Dessa klackar ska se till att bandet sitter kvar centrerat på hjulen och inte kränger av vid 
sidobelastningar. Bandplattorna fästs med totalt fyra stycken skruvar från utsidan av bandet mellan 
plattornas två grepptänder. Skruvarna går genom bandremmen och på insidan av bandet sitter först en 
tunn platta som fungerar som bricka och därefter låsmuttrar. Mellan denna tunna platta och bandplattan 
sitter även en hylsa av stål som har nästan samma höjd som bandremmens tjocklek. Denna hylsa behövs 
som mothåll för att dra åt skruvförbandet eftersom bandremmen i sig innehåller mycket gummi och skulle 
ge efter för mycket. Risken är då att bandremmen skadas om skruvarna dras för hårt så att gummit trycks 
sönder eller att muttrarna med tiden lossnar eftersom inte tillräcklig spänning kan uppnås utan ett stumt 
mothåll. Det är även av just denna anledning som låsmuttrar valdes framför vanliga muttrar. Totalt sett är 
det 32 bandplattor på hela bandet och dessa fördelas med ca 123 mm mellanrum för att passa drivhjulets 
kuggdelning. 

 

Figur 45. Bandplatta i tre olika vinklar. 
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7.5 Hydraulik 

Detaljkonstruktionen av hydrauliken innefattar mest bara slangdragning på kontaktorganet eftersom 
cylindrarna och ackumulatorerna redan har dimensionerats och valts under systemkonstruktionen. Arbetet 
är också avgränsat till att enbart behandla detaljkonstruktion av hydrauliken på kontaktorganet och inte av 
det som innebär ändringar och kommer påverka basmaskinen. I Figur 46 visas de två armkomponenterna 
och ändstycket med all hydraulik monterad. Hydraulcylindrarna monteras med cylinderröret till de övre 
fästena som sitter på lagerenheten och med kolvstångsändarna i fästena ute på armarna. Totalt behövs det 
fem stycken hydraulslangar på kontaktorganet. Två stycken per hydraulcylinder och en slang som går ut 
till anslutningen för hydraulmotorns bromsfunktion. Slangarna dras från basmaskinen ut till 
kontaktorganet genom pendelarmen. Eftersom kontaktorganet och hydraulcylindrarna rör sig mycket i 
förhållande till pendelarmen så krävs det en genomtänkt slangdragning för att de inte ska bli för sträckta i 
något läge och för att det slack som bildas i andra lägen hanteras så att inte slangar hamnar i rörliga delar 
och nöts av eller slits loss. De två slangarna som går ut till vridcylindern kan vara relativt korta då den 
cylindern sitter nära det hål i pendelarmen där alla slangar dras ut. Dessutom så rör sig inte vridcylinderns 
övre infästning i förhållande till detta hål och dessa slangar behöver därför inte röra på sig mycket under 
cylinderns slag. Anslutningen till bromsfunktionen på motorn är helt fixerad och rör sig ingenting relativt 
pendelarmen. Detta underlättar slangdragningen då ingen hänsyn behöver tas till ändrade 
anslutningsavstånd, men däremot så måste denna slang dras runt många andra komponenter utan att bli i 
vägen. Hela vikcylindern rör sig däremot i förhållande till pendelarmen när vridcylindern roterar hela 
kontaktorganet runt dess centrum. Denna rörelse är relativt stor och det ställer stora krav på hur slangarna 
kan dras för att slangarna ska böjas kontrollerat när avstånden minskar mellan slangändarna. All 
slangdragning som ses i Figur 46 är endast ett första förslag och det är troligt att ändringar av slangens 
fixering och längder måste göras när en prototyp väl har tillverkats och testats i verkligheten. 

 

Figur 46. Hydraulik och slangdragning på kontaktorganet. 
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För att fixera slangarna när de dras ut genom hålet i pendelarmen så monteras det en komponent i detta 
hål som ses i Figur 47. Denna består av en tunn bockad plåt med fem stycken slagklammer för att hålla 
slangarna fixerade. Komponenten skruvas sedan till befintliga fästpunkter på pendelarmen Även denna 
detalj kan ses som ett första konstruktionsförslag och det är möjligt att ändringar behöver göras i 
kombination med slangdragningen när prototypen testas. 

 

Figur 47. Fäste för fixering av slangar vid ingången till pendelarmen. 

Slangarna som går till cylindrarna dras nu upp till basmaskinen där det krävs ett ventilpaket för att 
kunna styra cylindrarna och därigenom kontaktorganen. Vart detta ventilpaket monteras på själva 
basmaskinen har lämnats i och med den avgränsning som sattes på arbetet men ett förslag är någonstans 
på den plattform som basmaskinen har för montering av extra utrustning. Alternativt inbyggt i något 
hålrum i chassit som inte utnyttjas om utrymme finns. Ackumulatorerna måste även vara monterade på 
systemet någonstans innan slangarna kommer till ventilpaketet för att de ska få rätt effekt. Principen för 
att uppnå fjädring är att ventilen justeras så att den ena av cylinderns sida stängs medan den andra sidan 
ansluts till tank så att hydraulvätskan kan strömma obehindrat på den sidan. Den sida som stängs ska vara 
den sida som trycksätts av belastningen från stödhjulet och i och med att det finns en ackumulator i 
systemet mellan ventilen och cylindern så kommer kolven kunna röra sig när trycket i systemet ökar och 
ackumulatorn fylls med hydraulvätskan. För att den fjädrande effekten ska fungera åt andra hållet om 
belastningen på cylindern ändrar riktning så måste ventilen slås om till ett läge där den sida som tidigare 
var öppen nu är stängd, och vice versa. Tyvärr så kan dock inte båda sidor på cylindern vara stängda 
samtidigt för att få fjädring åt båda riktningarna hela tiden eftersom en sida av cylindern alltid måste vara 
kopplad till tank så att inte undertryck skapas. Ackumulatorerna har inte någon effekt vid undertryck utan 
fungerar enbart med övertryck och då kommer cylinderns rörelse att låsas. Ventilpaketet bör ändå av 
andra anledningar ha ett ventilläge där båda sidor är stängda för att helt kunna låsa kontaktorganet vid till 
exempel transport eller underhåll. Ventilen måste även ha lägen som ansluter den ena cylindersidan till 
pumptrycket och den andra till tank för att göra den aktiva justeringen av kontaktorganet. De tidigare 
beskrivna lägena är de som krävs för den passiva fjädringen. Totalt måste ventilerna i ventilpaketet för 
vridcylindern alltså kunna ge fem olika lägen till fyra cylindrar eftersom det är fyra kontaktorgan. För 
vikcylindrarna krävs endast fyra lägen eftersom det bara sitter en ackumulator på den ena sidan och ett av 
ventillägena därför inte behövs. 
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8 Resultat 

Detaljkonstruktionen av de subsystem som är genomgångna ledde fram till det färdiga kontaktorganet 
som kan ses från sin utsida i Figur 48. I Figur 49 har pendelarmen dolts för att visa insidan. 
Kontaktorganet visas i båda figurerna i fullt uppfällt och helt platt läge. I det uppfällda läget så är 
stödhjulets centrum 61 cm ovanför markytan och då har den armen och därmed även bandet vinklats 36 
grader uppåt. 

 

Figur 48. Det fullständiga kontaktorganet monterat på en pendelarm. Till vänster är det främre 
stödhjulet helt uppvinklat och till höger är kontaktorganet helt platt mot marken. 

 

Figur 49. Insidan av kontaktorganet med pendelarmen dold. Till vänster är det främre stödhjulet 
helt uppvinklat och till höger är kontaktorganet helt platt mot marken. 

Kontaktorganet som har visats i figurer och beskrivits i texten fram till nu har alltid varit det som 
kommer sitta på den främre högra pendelarmen på drönaren. Naturligtvis finns det tre andra positioner på 
maskinen där det nya kontaktorganet ska monteras och det krävs en något modifierad variant av 
kontaktorganet på varje position. I Figur 50 kan hela drönaren ses med de nya kontaktorganen monterade 
på alla fyra pendelarmar. Under detaljkonstruktionen av kontaktorganet har stor fokus legat på att hålla 
nere antalet unika komponenter för att på så sätt sänka tillverknings- och underhållskostnaderna för 
kontaktorganet. Därför är många av komponenterna symmetriska runt någon mittlinje så att exakt samma 
komponent kan användas på både höger och vänster sida. En av ändringarna som behöver göras mellan de 
två främre kontaktorganen är de två armbalkarna som inte är symmetriska så att de enkelt kan vändas och 
monteras åt andra hållet som många andra komponenter. Därför krävs det två versioner av dessa 
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armbalkar som exakta spegelbilder av varandra. Även det övre cylinderfästet och ändstycket behöver 
skapas i två versioner för att kunna monteras även på vänster sida. Det handlar mest om att dessa 
komponenter ska svetsas ihop olika och de plåtar som de är uppbyggda av krävs det bara en version av. 
Förutom den bockade sidoplåten på det övre cylinderfästet som ses i Figur 38 som även måste bockas åt 
det motsatta hållet. 

 

Figur 50. Kontaktorganet monterat på alla fyra av drönarens pendelarmar. Här är pendelarmarna 
justerade så att drönaren är i det högsta läget som är möjligt med kontaktorganen. 

För att kunna montera kontaktorganet på de två bakre pendelarmarna så ställs något högre krav så 
skillnaderna mellan fram och bak är större och svårare att hantera än höger och vänster. Detta beror enbart 
på att pendelarmarna på maskinens bakre del pekar bakåt medan de främre pekar framåt. Problemet 
uppstår där hydraulslangarna leds ut ur pendelarmen genom den lucka som finns på sidan. På de främre 
kontaktorganen så är denna lucka på samma sida om kontaktorganets infästning till pendelarmen som den 
yttre armkomponenten. I Figur 34 kan det ses att det finns ett fritt utrymme mellan den yttre 
armkomponenten och pendelarmen om den hade varit med i figuren. Detta utrymme saknas på den sida 
där den inre armkomponenten sitter. Därför går det inte att helt enkelt använda det främre högra 
kontaktorganet till höger bak eftersom pendelarmen då kommer vara på samma sida som den inre 
armkomponenten och det kommer bli omöjligt att göra en slangdragning. Därför måste 
armkomponenterna monteras åt motsatta håll så att den yttre kommer vara på samma sida som 
pendelarmen Detta innebär i praktiken att det främre vänstra kontaktorganet sätts på den bakre högra 
pendelarmen och på motsvarande sätt för den bakre vänstra. Nu uppstår istället problemet att det är olika 
armkomponenter som pekar framåt i drönarens färdriktning på de bakre och de främre kontaktorganen 
vilket kan ses i Figur 51.  
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Figur 51. Skillnaderna mellan de två kontaktorganen på samma sida av drönaren är att 
armkomponenterna är riktade åt olika håll för att ge plats åt slangdragning. Till vänster i figuren är 

det bakre och till höger är det främre kontaktorganet. 

Att den yttre armkomponenten pekar framåt i drönarens färdriktning betyder att även vridcylindern 
kommer vara den främre av de två cylindrarna. Detta gör att det inte kommer gå att kompensera för 
pendelarmens rörelse på samma sätt för de bakre och de främre kontaktorganen. Vinkelspannet som går 
att vrida kontaktorganet kommer vara detsamma då det enbart bestäms av cylindrarnas infästningar på 
kontaktorganet men den maximala och minimala vinkeln relativt pendelarmen kan inte vara samma både 
fram och bak. Det går att få samma max- och min-vinklar så länge vikcylindern inte justeras. Om det 
bakre kontaktorganet konstrueras för att ge exakt samma max- och min-vinkel när vikcylindern är helt 
ihopskjuten så att stödhjulet är lyft från marken så kommer dessa vinklar bli väldigt olika när 
kontaktorganet är platt istället. Det optimala i situationen är därför att välja en konstruktion av de bakre 
kontaktorganen som gör att de max- och min-vinklar som pendelarmarna kan justeras mellan för att 
fortfarande ha korrekt markkontakt skiljer sig ungefär lika mycket när det är platt och när det är helt 
uppfällt. Detta styrs genom att ändra vinkeln på det övre cylinderfästet på ändstycket och kan därför 
relativt enkelt varieras för att testa vad som i praktiken fungerar bäst beroende på hur drönaren faktiskt 
kommer köra i terrängen och vilka hinder den oftast utsätts för.  

I Tabell 5 i systemkonstruktionen finns information om denna infästning för det främre 
kontaktorganet. Den vinkel som den övre infäästningen för vridcylindern har är 41,5 grader och som 
förslag på motsvarande vinkel för de bakre kontaktorganen har 30 grader använts. Med dessa vinklar 
valda för cylinderinfästningar så blir de vinklar som pendelarmarna kan justeras mellan inte samma för de 
bakre och främre kontaktorganen. Vinklarna skiljer även olika mycket och dessutom åt olika håll 
beroende på om kontaktorganen är platta eller uppfällda. Vad vinklarna blir kan ses i Tabell 6. När 
kontaktorganen är platta så kommer de bakre pendelarmarna inte kunna vinklas nedåt lika långt som de 
främre utan att tappa korrekt markkontakt med hela kontaktorganets yta. När kontaktorganen har de 
främre stödhjulen uppfällda så kan de bakre pendelarmarna istället vinklas längre ner än de främre. Ska 
drönaren köra plant med alla pendelarmar i samma vinkel så måste armvinkeln hållas mellan -15 och -40 
grader när kontaktorganen är uppfällda och mellan 9 och -27 grader när de är nerfällda och platta mot 
marken. 
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Tabell 6. Maximala och minimala vinklar som pendelarmarna kan justeras mellan med 
kontaktorganen. 

 

Kontaktorganen väger totalt ca 730 kilo inklusive hydraulmotorn och kontaktorganen har en maximal 
kontaktyta mot marken på ca 0,7 kvadratmeter när båda stödhjulen trycks mot marken. Med alla fyra 
kontaktorgan i marken och en total maskinvikt på 10 ton så blir marktrycket då 35,7 kPa. Lyfts det ena 
stödhjulet upp så att bara halva kontaktorganets undersida har kontakt med marken så blir marktrycket 
ungefär det dubbla. Dessa beräkningar förutsätter att ingen större nersjunkning sker i marken och att 
trycket är jämnt fördelat över hela kontaktytan. Med alla kontaktorgan monterade på drönaren så blir dess 
totala bredd 2,36 meter och dess längd förblir oförändrad på ca 5 meter eftersom kontaktorganen inte är så 
långa att de sticker ut någonting framför eller bakom drönaren. Med de valda hjulmotorerna och den 
hydraulik som finns monterad på drönaren för drivning så kommer drönaren att komma upp i 5,3 km/h 
och 10,9 km/h för den lägre respektive högre växeln på motorerna. Den kommer också att ha en 
dragkraftskoefficient på exakt ett, beräknat för en totalvikt på tio ton.  

  

Pendelarmsvinkel
[grader]

Främre 
kontaktorgan

Bakre 
kontaktorgan

Maximal vid uppfällt 9 -15
Minimal vid uppfällt -40 -65
Maximal vid platt 9 21
Minimal vid platt -40 -27
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9 Diskussion 
9.1 Konceptutveckling och simuleringar 

En relativt stor del av arbetet under examensarbetet och detta utvecklingsprojekt har varit de 
simuleringar som valdes att genomföras för att underlätta valet av ett slutgiltigt koncept. Genom 
simuleringarna erhålls en större noggrannhet i betygsättningen av koncepten vilket avsevärt ökar 
säkerheten i att det är rätt kontaktorgan som utvecklas vidare till en färdig produkt. Men detta förutsätter 
att rätt sorts simuleringar har använts och att de har gjort på rätt sätt så därför bör validiteten i dem i alla 
fall diskuteras. Dessutom så innebar arbetet med simuleringarna att det inte fanns tid att välja fler än två 
koncept efter den första sållningen för vidare noggrann utvärdering. Sållningen är en väldigt grov metod 
som inte kan urskilja på koncept med endast små skillnader mellan varandra och de betyg som sätts i den 
fasen är mer subjektiva än de som kan ges i betygsättningen av koncepten efter en bättre granskning av 
dem. Därför finns det en risk i att enbart plocka ut två stycken av koncepten så tidigt när ganska lite är 
känt om dem. Det finns en risk att rankningen av koncepten inte stämmer helt och att det egentligen finns 
ett annat koncept som borde vara högst upp men som kanske hamnat på en något lägre plats på grund av 
små felaktigheter i bedömningar och därför inte utvecklades vidare alls. Ju fler koncept som kan tas med 
efter den första sållningen desto lägre sannolikhet är det att det bästa konceptet sållas bort av misstag i 
detta tidiga skede. Det är svårt att veta om de två koncepten var de som faktiskt hade blivit de bästa 
lösningarna i slutändan men det är hur som helst troligt att det finns koncept bland de som sållats bort 
som hade varit intressanta att utveckla vidare. Det kan ifrågasättas om det på grund av detta var rätt val att 
göra simuleringarna överhuvudtaget eftersom fler koncept hade kunnat utvecklas längre om inte tid lades 
på simuleringar. Men då hade istället betygsättningen lidit av en brist på konkret data som kan påvisa 
skillnader mellan koncepten och risken hade varit att samma subjektivitet som gör sållningen mer osäker 
även hade bestämt för mycket vid betygsättningen. Ytterligare en viktig fördel med simuleringarna är att 
de har varit ett viktigt verktyg under konstruktionen av kontaktorganet för att kunna uppnå optimal 
prestanda. De tidiga simuleringarna gav en viktigt inledande förståelse för hur vinklar på stödhjulsarmar, 
styvheter på fjädringen och dimensioner på kontaktorganet påverkar dess terrängegenskaper. Sedan kunde 
simuleringsverktygen användas i den senare konstruktionen för att exakt dimensionera olika komponenter 
och iterera fram en bättre design.  

Vad gäller simuleringarnas validitet så kan det enkelt konstateras att de resultat som dessa ger inte kan 
tas som absoluta värden på ett koncepts prestanda i ett verkligt scenario. Det är väldigt många faktorer 
som dessa fysiksimuleringar inte tar hänsyn till såsom deformation av marken, verklighetstrogen 
hindergeometri, verkliga friktioner mot mark och mellan delar av kontaktorganen och även basmaskinens 
och främst drivlinans egenskaper och beteende. Under simuleringen så bestämdes att kontaktorganen ska 
drivas av motorer som strävar efter att hålla en konstant hastighet och omedelbart kan reglera 
vridmomentet för att göra detta. Vridmomentet är i simuleringarna även obegränsat just för att hastigheten 
inte ska skilja något mellan koncepten under körningarna men detta kan få som effekt att kontaktorganen 
beter sig på onaturliga och överdrivna sätt som påverkar resultatet. Bland annat så stegrar boggin ganska 
kraftigt när kontaktorganet kör emot ett hinder och vridmomentet ökas mycket under en kort tid. Detta 
påverkar sannolikt både effektförbrukningen och de uppmätta accelerationerna eftersom kontaktorganets 
ena hjul faller mot marken när momentet sedan minskar igen. Dessa begränsningar i simuleringarna gör 
dock bara att värdena inte kommer stämma överens med praktiska tester om de skulle utföras i 
verkligheten. För att jämföra koncepten med varandra så bör dock resultaten vara fullt tillräckliga så länge 
alla parametrar har varit lika för alla körningar. En anledning till varför resultaten skulle kunna vara 
felaktiga även som jämförande värden och att simuleringarnas validitet skulle kunna ifrågasättas är att 
dimensionerna på kontaktorganen bara har bestämts utifrån en kort beskrivning av konceptet och en enkel 
skiss. Detta behöver inte nödvändigtvis stämma överens med hur den faktiska konstruktionen kommer se 
ut när konceptet är färdigutvecklat. Om kontaktorganet modellerades som något större och längre än det 
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egentligen kan tillåtas vara i verkligheten när det ska dimensioneras för att monteras på drönaren så kan 
det få fördelar över de andra koncepten i simuleringarna. Detta är svårt att styra över eftersom 
simuleringarna gjordes så tidigt i konceptutvecklingen. Hade båda koncepten istället utvecklats till och 
med systemnivå så hade modellerna i simuleringarna stämt betydligt bättre överens med den färdiga 
detaljkonstruktionen. 

9.2 Konstruktion 

Den största svårigheten under konstruktionen var hela tiden utrymmesbristen som uppstod på grund av 
dels pendelarmens utformning och dels valet av drivlina som innebär en relativt stor hydraulmotor 
placerad i centrum på kontaktorganet. Detta ledde till ganska många begränsningar av kontaktorganets 
konstruktion och val av komponenter som kanske hade kunna undvikas om alternativa lösningar hade 
valts. En begränsning som finns på den färdiga konstruktionen som skiljer sig från konceptets 
ursprungstanke är att fjädringen möjliggörs med hjälp av ackumulatorer istället för mekaniska stålfjädrar. 
Det visade sig vara svårare att dimensionera ackumulatorerna för att uppnå den optimala styvhet som 
gavs av simuleringarna och dessutom så begränsas fjädringen till att enbart vara verksam så länge 
cylindern inte når något ändläge. Det kräver även mer hydrauliska komponenter på drönaren än vad som 
var tänkt för konceptet vilket eventuellt skulle ha gjort så att konceptet inte hamnade bland de högst 
rankade och gått vidare. Vikten på just detta kriterium var dock väldigt låg så troligtvis hade det inte gjort 
någon större skillnad vid konceptvalet. Ett sätt att undvika att ackumulatorer behöver användas är att 
använda en mekanisk drivlina som kräver en mindre axel till drivningen av drivhjulet. På så sätt kan 
cylindrarna få mer utrymme närmare kontaktorganets centrum och det hade kanske blivit möjligt att 
montera fjädrar i serie med dessa. Detta hade dock krävt en fullständig omkonstruktion av drönaren och 
är därför inte alls ett alternativ i detta arbete men det är sannolikt en intressantare lösning om konceptet i 
framtiden ska utvecklas för ett fordon med mekanisk drivlina. Man hade också kunna tänka sig att 
konstruera om pendelarmarna för att integreras bättre med just detta kontaktorgan och på så sätt öppna 
upp för andra möjligheter. Till exempel så kunde ett alternativ vara att bygga in de hydrauliska cylindrar 
som ändrar vinklarna på kontaktorganet inuti pendelarmarna för att till exempel driva kuggstänger mot en 
kuggkrans och på så sätt vrida kontaktorganet. Detta hade inneburit en betydligt mer avancerad 
konstruktion men hade också gett stora fördelar mot befintlig lösning. Det viktigaste fördelarna är att det 
kommer finnas gott om utrymme ute i kontaktorganet för den fjädring som behövs och dessutom så 
skyddas känsliga komponenter som hydraulcylindrar och framför allt slangar mycket bättre inne i en 
pendelarm.  

Just slangbrott är något som är en stor risk med den valda konstruktionen som har relativt mycket 
slangar som rör sig inuti kontaktorganet och riskerar att nötas eller till och med slitas sönder om större 
grenar skulle leta sig in i kontaktorganet från insidan. Ett annat potentiellt problemområde med 
konstruktionen är banden. Den konstruktion på banden som presenterats i rapporten är en enkel variant av 
hur ett band för en tidig prototyp skulle kunna utformas och tillverkas. Det transportband som utgör 
stommen för banden har sannolikt en begränsad livslängd i skogen så det förekommer mycket vassa 
föremål som stenar, stora kvistar och små stubbar som i värsta fall skulle kunna riva hål på ett band. I 
bästa fall klarar banden denna påfrestning men det gummilager som ytterst skyddar mot nötning kommer 
så småningom att skadas och det är då troligt att dessa måste bytas för att bandet inte ska rivas sönder. 
Detta är något som behöver undersökas med hjälp av en prototyp och det är möjligt att ändringar i 
konstruktionen måste göras för att lösa många av dessa problemområden. Banden kan även vara utsatta 
för hög risk för bandkrängning eftersom de bara är stöttade i centrum på bandet och kommer att röra sig 
något för att följa markens ojämnheter. För stora sidokrafter eller stora hinder som inte trycker centrerat 
under banden kan i värsta fall orsaka bandkrängning. Ett sätt att förbättra detta i det fall det är nödvändigt 
skulle vara att ändra utformningen av stödhjulen för att täcka en större del av bandets bredd och för att 
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låsa bandets sidorörelse bättre. Detta kan dock vara svårt och kommer kräva omkonstruktion av många av 
kontaktorganets delar. 

En annan stor begränsning med konstruktionen som den ser ut just nu är att de bakre och främre 
kontaktorganen inte kommer ha exakt samma egenskaper. I och med att det är olika armar i 
kontaktorganet och olika cylindrar så kommer vinkeländringarna inte att kunna bli samma för alla 
kontaktorgan. Denna begränsning sattes för att kunna använda så många av samma delar som möjligt till 
alla fyra kontaktorganen vilket sänker kostnaderna för tillverkningen och för underhåll. För att inte få 
denna begränsning så skulle hela den grundläggande konstruktionen behöva ändras för att passa de bakre 
pendelarmarna. Detta krävde helt enkelt för mycket arbete och var inte rimligt att genomföra på den 
begränsade tiden under examensarbetets gång. Detta problem uppstår dock inte om kontaktorganet skulle 
monteras på en maskin som saknar pendelarmar eftersom det är deras orientering och vinkeljustering som 
gör att vissa extra krav ställs på slangdragning och cylinderinfästningar för att få rätt justeringsvinklar. 

9.3 Kravspecifikationens uppfyllande 

Slutligen så bör kravspecifikationen och uppfyllandet av denna diskuteras. Med utgångspunkt från 
Tabell 1 så kommer kontaktorganets konstruktion med avseende på några av de tydligaste och viktigaste 
kraven att diskuteras i ungefär den ordning som de förekommer i kravspecifikationen. 

De krav som har med dimensioner och vikter att göra har alla uppfyllts med marginal. Dess maxbredd 
är inte mer än 2,36 meter och dess längd har inte påverkats något vilket gör att den definitivt kommer gå 
att fraktas enkelt och ekonomiskt med lastväxlare på maskinflak som det var tänkt. Kontaktorganets vikt 
är ca 20 kilo under det maximala värdet på 750 kilo men då måste det tas i beaktande att detta är mätt på 
solidmodeller i CAD-programvaran och innebär en viss felmarginal då vissa komponenter är solida men 
troligtvis inte i verkligheten. Vikten från hydraulmotorn som är en stor del av den totala vikten har dock 
tagits från produktspecifikationer för att få ett korrekt värde.  

Vad gäller hydraulik så kommer inte drivningen att kräva någonting utöver det som redan är monterat 
på drönaren eftersom exakt samma hydraulmotorer som tidigare kunde användas. Hastigheterna som 
denna motor ger är även de tillräckliga för att uppfylla kravet på 5 km/h och även överstiga det önskemål 
som finns på 10 km/h i och med att motorerna har en högre växel som ger ungefär en fördubblad 
hastighet. Dock så klarar bara kontaktorganet kravet på dragkraftskoefficienten på den låga växeln men 
det är ändå den som kommer användas i de fall där maximal dragkraft krävs. Hydraulmotorerna har även 
en inbyggd sensor för att mäta deras hastighet så att den kan regleras av ett styrsystem och denna sensor 
uppfyller kraven som ställs på mätningens upplösning. 

De aktiva rörelserna kommer däremot kräva att mer hydrauliska komponenter monteras på drönaren, 
vilket dock endast är benämnt som ett önskemål att denna komponentmängd ska minimeras. Det enda 
kravet som finns på hydrauliken för de aktiva rörelserna är att den pump som sitter på drönaren ska vara 
tillräcklig. Det finns ingenting som egentligen kräver att de aktiva rörelserna ska ske snabbt så flödet från 
pumpen ska vara mer än tillräckligt.  

Ett av de viktigaste kraven som identifierades under behovsanalysen är att kontaktorganet ska kunna 
anpassas efter olika terrängförhållanden för att minimera markförstöring och maximera effektivitet med 
mera. Detta uppfylls genom möjligheten till att ändra geometri på kontaktorganet och även vrida det 
relativt maskinen för att kunna påverka hur markkontakten ser ut och hur marktrycket fördelas. Vad gäller 
marktrycket så har även det uppfyllt med viss marginal men i praktiken finns en osäkerhet i detta värde 
eftersom det sannolikt inte går att fördela trycket helt jämnt över hela kontaktorganets yta. Därför 
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kommer marktrycket lokalt under kontaktorganet att vara högre än så men beräkningar av marktryck 
brukar oftast göras med antagandet att trycket fördelas jämnt. Det skulle ändå vara intressant att titta på 
hur trycket faktiskt fördelas under hela dess yta. Men det skulle då bli svårt att jämföra med värdet på 40 
kPa som har satts i kravspecifikationen eftersom denna gräns har tagits från en källa som baserat värdet 
på just dessa förenklade beräkningar.  

Att köra över hinder på upp till 70 cm ska inte heller utgöra några problem. De främre stödhjulens 
centrum kan höjas upp mer än 60 cm från marken och ett verkligt hinder i terrängen är aldrig helt 
fyrkantigt så kontaktorganet kommer därför att kunna klättra upp på hindret. I drönarens fall så 
underlättas detta ytterligare av det faktum att den är utrustad med pendelarmar som kan hjälpa till att kliva 
över hinder. 

Slutligen så kommer kraven på kontaktorganets förmåga att klara av interaktionen med omgivande 
miljöer. Temperaturer och olika väder har under detaljkonstruktionen tagits i hänsyn, speciellt vid val av 
komponenter som kommer köpas i de fallen när drifttemperaturer har angivits. I övrigt antas stål och 
många enkla mekaniska komponenter klara av både de temperaturer och väderförhållanden som de 
kommer utsättas för. Att kvistar och annat material i skogsterrängen kan fastna i kontaktorganet är 
självklart inte omöjligt och precis som nämndes tidigare så finns en risk för skador på hydraulslangar då 
det sitter utsatt i och med att de är så nära marken. Det bedöms ändå inte som något som inträffar ofta, 
och på grund av den formuleringen i kravspecifikationen så kan kravet anses uppfyllt. Vidare så har 
kontaktorganets viktigaste och mest utsatta detaljer under hela detaljkonstruktionen hållfasthetsberäknats 
med finita element-analyser för att säkerställa att den ska klara av rimliga krafter som den kan utsättas för. 

Trots att alla kraven i det här skedet ser ut att uppfyllas så rekommenderas det att en prototyp 
tillverkas för att faktiskt testa kontaktorganet och utvärdera dess funktion på alla punkter i 
kravspecifikationen. Uppfyllandet av kravspecifikationen som det har diskuterats ovan bör ses som en 
bekräftelse på att hänsyn har tagits till alla kraven under utvecklingen av kontaktorganet.  

  



81 

 

10 Slutsats 

De nya kontaktorganen som har konstruerats för användning tillsammans med drönaren innebär 
många fördelar jämfört med den tidigare hjullösningen. Dessutom så kommer hela eller delar av 
konceptet att kunna tillämpas i utvecklingen av nya mer tekniskt avancerade kontaktorgan till andra 
skogsmaskiner och även många övriga terränggående maskiner som bland annat militära fordon. 
Kontaktorganen kan ge ett terränggående fordon betydligt bättre terrängegenskaper än de lösningar som 
används idag som till exempel hjul, boggi och larvband. Genom den hydrauliska styrningen av 
kontaktorganets geometri som kan påverka interaktionen med marken och olika hinder så skapas unika 
möjligheter för autonoma eller semi-autonoma fordon att aktivt och automatiskt anpassa sig efter rådande 
terrängförhållanden. Tack vare denna anpassning och den genomtänkta passiva fjädringen så skapas 
möjligheten att förbättra både hindertagningskapacitet, förarkomfort, energieffektivitet, 
produktionseffektivitet och markskadeproblem.  

Genom att lyfta upp vissa stödhjul från marken vid hindertagning som hjälper till att ta emot och lyfta 
upp kontaktorganet och även bromsa dess fall på väg av ett hinder så kan större hinder hanteras utan att 
tappa smidigheten och förarkomforten under körningen. En mjukare och följsammare körning som inte 
kräver stora effektspikar och en så liten förflyttning av maskinens massa som möjligt gör även att 
energieffektiviteten och bränsleekonomin kommer att förbättras under driften. Förutom fördelarna vid 
körning över större hinder så skapar den passiva fjädringen en stor potential för högre hastigheter på mark 
som har många mindre ojämnheter och annars skulle medföra för mycket vibrationer. Med en stor 
kontaktyta mot marken och en tillräcklig dragkraft så kommer maskinen även att kunna bära mer last och 
fortfarande ta sig upp för brant lutning, över hinder och även mjuk mark. En högre hastighet och 
möjlighet till mer lastkapacitet eller tyngre maskiner gör att produktionseffektiviteten ökar och 
lönsamheten kan förbättras. Även markskadeproblemen minskas tack vare kontaktorganets möjlighet att 
justeras mellan en stor kontaktyta för att inte skapa djupa hjulspår och stor markkompaktering i mjuk 
mark, och en liten kontaktyta för att minimera onödig skjuvning av marken när maskinen svänger på lite 
hårdare marker. Kombinationen av dessa fördelar gör att det nya kontaktorganet innebär stora fördelar 
både för skogsägare och entreprenörer genom den ökade effektiviteten samt för samhället i stort genom 
att bidra till en bättre miljö och friskare natur. Dessa miljöaspektet är ju självklart något som också gynnar 
markägarna som får en produktivare skog med träd av högre kvalité i framtiden. 

För att utvärdera det nya konceptet på dessa områden så kommer drönaren att vara en bra basmaskin 
för tester av de första prototyperna. I och med det konstruktionsunderlag som har tagits fram för både 
basmaskinen under det tidigare SIRIUS-projektet och för kontaktorganet nu under examensarbetet så 
kommer dessa prototyper att kunna tillverkas. De kommer kunna användas för värdefull forskning inom 
områden som rör autonoma terrängfordon, avancerade kontaktorgan, markförstöring och mycket mer, och 
kommer förhoppningsvis kunna leda till att nya innovativa maskiner och metoder inom skogsbruket kan 
utvecklas inom en snar framtid. Kontaktorganet kommer både som koncept och som den färdiga 
detaljkonstruktionen för en kommande prototyptillverkning att vara värdefulla för uppdragsgivarna på 
SLU och i framtiden även de maskin- och komponent-tillverkare som kan få nytta av den forskning och 
tekniska utveckling som möjliggörs på grund av detta examensarbete. 
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11 Framtida utveckling 

Det finns fortfarande en del arbete som kan eller måste göras på kontaktorganet. Det mest uppenbara 
är att positionen, monteringen och slangdragningen för de hydrauliska komponenterna som ska tillkomma 
på drönaren måste bestämmas. Detta görs med fördel i ett tidigt skede i CAD-programvara innan några 
prototyper faktiskt tillverkas för att vara säker på att allting passar och får en vettig placering. Därefter så 
måste styrsystemet för att styra all denna hydraulik utvecklas, vilket egentligen är ett kombinerat arbete 
med styrsystemet för hela drönaren med dess pendelarmar och dessdrivning. Det saknas i nuläget både 
kabeldragning och en dator som styr alla komponenter samt de styrprogram som möjliggör en autonom 
drift i svår terräng som kan kontrollera alla aktivt styrbara komponenter på drönaren och justera dessa 
efter avläst eller förprogrammerad information om omgivningen. 

De konstruktionsförslag som nämns i diskussionen angående att kontaktorganen fram och bak på 
drönaren kommer att bete sig lite annorlunda är även det något som skulle kunna utvecklas vidare. Här 
skulle då en stor förändring av konstruktionen krävas för att anpassa den bättre till att fungera på 
drönarens bakre chassidel. I grunden kan dock samma principer användas för den första 
systemkonstruktionen men bland annat cylinderinfästningar och slangdragning kan behöva tänkas om 
helt.  

Slutligen så ska självklart kontaktorganet tillverkas i en första prototyp i full skala för att kunna 
monteras på drönaren och testas i en verklig situation. Innan dess krävs att basmaskinen tillverkats och att 
ett styrsystem har utvecklats som kan hantera att aktivt justera alla tänkta funktioner. Till en början så 
skulle det dock räcka med att manuellt kunna manövrera cylindrarna för att ändra vinkel och geometri på 
kontaktorganet. Det kommer då inte gå att utvärdera någon autonom körning eller den aktiva justeringen 
av kontaktorganen men många andra aspekter kan testas såväl som den passiva fjädringen.  
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Bilaga A – Bildserier från simuleringar 

 

Figur 52. Bildserier från simuleringar av den traditionella boggin 
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Figur 53. Bildserier från simuleringar av koncept J 
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Figur 54. Bildserier från simuleringar av koncept K 

 



V 

 

Bilaga B – Dimensionering av hydraulmotor  

Tabell 7. Variabellista för beräkningar vid dimensionering av hydraulmotorn 

Variabel Enhet Beskrivning 
d m Diameter på bandets yttre omkrets runt drivhjulet 
v m/s Maskinens maxhastighet 
k  Drivkraftskoefficienten 
m kg Maskinens totala massa  
g m/s2 Tyngdaccelerationen 
Dm m3/rev Hydraulmotorns deplacement 
P Pa Maximalt tryck från hydraulpumpen  
Q m3/s Maximalt flöde från hydraulpumpen  
Fd N Maskinens totala dragkraft 

 

I kravspecifikationen är det angivet vilken dragkraftskoefficient och minsta topphastighet drönaren 
måste uppnå. För att dimensionera hydraulmotorn för att klara av detta så beräknas denna koefficient och 
hastigheten utifrån ett flertal redan kända variabler som bestäms av drönarens prestanda och 
specifikationer på en antagen hydraulmotor. Beräkningarna antar att hydraulmotorn har två växlar med 
konstant deplacement och allting beräknas förlustfritt.  

Dragkraftskoefficienten beräknas som maskinens totala dragkraft genom dess totala tyngd enligt 
ekvation 1. 

𝑘 =
𝐹𝑑

𝑚 ∗ 𝑔
 (1) 

 

Dragkraften beräknas som motorns vridmoment dividerat med hävarmen till markkontakten vilket är 
halva diametern på bandet som motorn driver. Vridmomentet ges av hydraulmotorns deplacement 
dividerat med 2Pi multiplicerat med det tryck som motorn förses med. Detta måste sedan multipliceras 
med fyra för att ge den sammanlagda drivkraften från alla kontaktorganen. Sammanlagt resulterar detta i 
ekvation 2. 

𝐹𝑑 =
2
𝑑
∗
𝑃 ∗ 𝐷𝑚

2𝜋
∗ 4 (2) 

 

Insättning av ekvation 2 i 1 ger ekvation 3 nedan. 

𝑘 =
𝑃 ∗ 𝐷𝑚 ∗ 4
𝑑 ∗ 𝜋 ∗ 𝑚 ∗ 𝑔

 (3) 

 

Hastigheten på fordonet för ett givet deplacement, flöde och en diameter på bandet runt drivhjulet ges 
av ekvation 4. Flödet antas fördelas lika mellan alla fyra kontaktorgan. 
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𝑣 =
𝑑 ∗ 𝜋 ∗ 𝑄
𝐷𝑚 ∗ 4

 (4) 

  

Ekvation 3 och 4 kan användas för att testa vilken diameter och vilket deplacement som krävs för att 
uppnå önskad dragkraftskoefficient och önskad hastighet om alla andra variabler än kända. 
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Bilaga C - Dimensionering och infästning av hydraulcylindrar 

Tabell 8. Variabellista för beräkningar vid dimensionering av cylindrar 

Variabel Enhet Beskrivning 
A m Avstånd mellan centrum på drivhjul och stödhjul 
a m Radiellt avstånd till inre infästning 
b m Vertikalt avstånd till inre infästning 
c m Horisontellt avstånd till inre infästning 
d m Horisontellt avstånd mellan infästningar 
e m Vertikalt avstånd till yttre infästning 
f m Horisontellt avstånd från armens ände till yttre infästning 
α grader Cylinderns vinkel relativt linjen mellan hjulens centrumpunkter 
β grader Vinkeln till linjen mellan drivhjulets centrum och inre infästning 
Fn N Normalkraft från marken som verkar på stödhjulet 
Fc N Cylinderkraften 
Fc,x N Cylinderkraftens x komposant 
Fc,y N Cylinderkraftens y komposant 
d1 m Invändig diameter på cylindern 
d2 m Diameter på kolvstången 
P1 Pa Cylindertryck på kolvsidan 
P2 Pa Cylindertryck på kolvstångssidan 

 

Vid dimensionering av varje hydraulcylinder så är det viktigt att trycket som uppstår till följd av den 
normalkraft som verkar på stödhjulet inte överstiger get tillåtna maxtrycket i systemet. Därför måste det 
högsta trycket som uppstår i cylindrarna beräknas. Det högsta trycket kommer att uppstå när 
cylinderkraften är som högst och detta kommer alltid inträffa när cylindern är så nära parallell med armen 
som möjligt och normalkraften från marken verkar vinkelrätt mot armen. I Figur 55 har armen till 
stödhjulet frilagts och nödvändiga variabler för beräkningarna har införts.  

För att beräkna trycket i cylindern ställs momentjämvikt upp runt drivhjulets centrumpunkt. 

𝐹𝑛 ∗ 𝐴 = 𝐹𝑐,𝑥 ∗ 𝑒 + 𝐹𝑐,𝑦 ∗ (𝑐 + 𝑑) (1) 
 

Komposanterna för cylinderkraften kan beskrivas som 

𝐹𝑐,𝑥 = 𝐹𝑐 ∗ cos(𝛼) (2) 
𝐹𝑐,𝑦 = 𝐹𝑐 ∗ sin(𝛼) (3) 

 

Ekvation 2 och 3 i ekvation 1 ger följande uttryck 

𝐹𝑛 ∗ 𝐴 = 𝐹𝑐(cos(𝛼) ∗ 𝑒 + sin(𝛼) ∗ (𝑐 + 𝑑)) (4) 
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Ekvation 4 kan skrivas om som uttrycket för cylinderkraften enligt ekvation 5 

𝐹𝑐 =
𝐹𝑛 ∗ 𝐴

(cos(𝛼) ∗ 𝑒 + sin(𝛼) ∗ (𝑐 + 𝑑))
 (5) 

 

 Ekvation 5 beror av variablerna 𝛼, b, c och d som kan uttryckas i de kända variablerna 𝛽, a, e och f enligt 
ekvation 6 till 9 nedan.  

𝛼 = tan−1 �
𝑏 − 𝑒
𝑑

� (6) 

𝑏 = 𝑎 ∗ cos(𝛽) (7) 

𝑐 = 𝑎 ∗ sin(𝛽) (8) 

𝑑 = 𝐴 − 𝑐 − 𝑓 (9) 

 

Dessa sätts ej in i ekvation 5 då det ger ett väldigt stort uttryck och det är lättare och mer överskådligt 
att lösa ekvation 6 till 9 separat. 

 

Figur 55. Friläggning av armkomponent med variabler enligt Tabell 8. Cylindern har även tagits 
med i figuren som ett streck mellan de två infästningspunkterna. 
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För att sedan beräkna trycken på båda sidor av kolven i hydraulcylindern så divideras cylinderkraften 
från ekvation 5 till 9 med arean på respektive sida om kolven. På kolvsidan blir trycket 

𝑃1 =
𝐹𝑐 ∗ 4
𝑑1

2 ∗ 𝜋
 (10) 

 

På kolvstångssidan blir trycket  

𝑃2 =
𝐹𝑐 ∗ 4

�𝑑1
2 − 𝑑2

2� ∗ 𝜋
 (11) 

 

 


