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Förord 
I civilingenjörsutbildningen föreligger det att genomföra ett examensarbete som 
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kompetens i området satellitkommunikation och även tillhandahållit material vi varit 
i behov av. Vi vill även passa på att tacka Lena Snäll, projekt controller för projektet. 
Examensarbetet förmedlades genom projektet ExjobbLuleå och vi skulle därför även 
vilja passa på att tacka Emelie Sandberg för hennes hjälp med uppstartandet. Utan er 
hjälp hade arbetet inte kunna slutföras. 
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Gustav Sandberg 

Robert Sjöström 

 



 

 

II 

Abstract 

This thesis has been carried out for Ayen Technology AB a small company in the 
satellite communications sector whom are based out of Haparanda. 

The main purpose in the project was to develop a roof mounted, motorised antenna 
for satellite communication. These types of antennas are usually referred to as a 
“drive-away” or a SNG. This was supposed to be a completely new product for Ayen 
Technology. We were however supposed to use an existing reflector developed in a 
previous project in the company. 

This type of antenna that we are developing is usually used to broadcast recordings 
done in the field by news-crews. This so that TV-stations can broadcast from around 
the world in the blink of an eye. It can however also be used as a mobile connection 
point for broadband. 

In the early stages of the project the work was concentrated on getting an 
understanding of the market. There are similar products out there already, so that 
they had to be evaluated. When that was completed a list of demands had to be 
drawn up as how the finished product would look and function. This way of 
working is characteristic for a product developing process known as P2I 
(Participatory Innovation Process) which was utilized in this project. 

One of the goals in the project was also to evaluate an angle gear mechanism 
developed by a company in Kiruna as well as find alternative roads to a solution for 
the rotating mechanisms. In the end the angle gear by Geo Produkter in Kiruna was 
selected as the most efficient solution. 

After specifying the goals for the project a number of concepts of the design could be 
created. These were then evaluated individually and pitted against one and another. 
By doing so one single design could be found as to how the project would end up.  

At this point every single component had to be designed and its function verified by 
the use of calculations and computer simulations. Most of the goals and demands 
specified in the beginning could be met with the finished product. A prototype 
which was a part of the original plan however could not be built due to a shortage of 
time. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Ayen Technology AB i Haparanda 
som är ett litet företag inom satellitkommunikationssektorn. 

Syftet bakom projektet var att utveckla en takmonterad, motoriserad antenn för 
satellitkommunikations vanligen kallad ”Drive-away” eller SNG i branschen. Detta 
skulle bli en helt ny produkt för Ayen Technology. Man skulle utgå från en 
existerande reflektor utvecklad till en annan produkt utvecklad av företaget. 

Den typ av antenn som vi skall utveckla används till exempel till att sända TV-inslag 
som spelats in ute på ”fältet” så att TV-bolag ska kunna agera snabbt och allt tidigare 
kunna sända nyhetsinslag inspelade från hela världen. Den kan även fungera som en 
mobil bredbandspunkt.  

Arbetet koncentrerades i inledningen på att undersöka marknaden på liknande 
produkter och att utvärderas dessa. En kravspecifikation behövde även utformas för 
att bestämma kriterier hur konstruktionen skulle se ut. Detta är vanligen inledningen 
på arbetet om man följer den produktutvecklingsprocess som kalls P2I (Participatory 
Innovation Process) vilken även är den som utnyttjats i projektet. 

Redan i början så var ett av målen att undersöka en vinkelväxel från ett företag 
baserade i Kiruna samt undersöka alternativa lösningar för de roterande rörelserna. 
Detta mynnade ut i att just den första växeln valdes som det bästa alternativet efter 
utförda beräkningar. 

Efter att vi specificerat de krav och mål som behövdes så kunde ett antal koncept på 
tänkbara konstruktioner utformas och utvärderas. Dessa ställdes mot varandra och 
slutligen kunde en väg utskiljas för hur resultatet skulle bli och man gick in i fasen 
för detaljkonstruktion. 

Alla delar konstruerades och verifierades hållfasthetsmässigt så att man svart på vitt 
visste att det skulle fungera. Många mål som specificerats kunde mötas och ett 
resultat tog form. I slutändan utvecklades en antenn efter de kriterier som utformats i 
projektets början, dock hann man inte med prototyptillverkning vilken var del av 
den ursprungliga planeringen. 
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1 Inledning 
Målet var att utveckla en motoriserad antenn för satellitkommunikation som utgår 
från en redan utvecklad reflektor av Ayen Technology AB. Marknaden anses som 
mycket fördelaktig för denna typ av utrustningar. Goda kontakter är etablerade med 
ett Kirunaföretag vid namnet Geo Produkter1 som utvecklar mekaniska växlar 
varvid ett samarbete kommer att ske med dem. Produkten skall bli en av 
marknadens lättaste motoriserade antenner. Utvecklingen i detta projekt kommer att 
koncentreras på den mekaniska delen. 

1.1 Ayen Technology 

Företaget bildades 2002 av Jan-Olof Sänkelä med mål att utveckla nya produkter för 
satellitkommunikation som var bättre än dåvarande produkter på marknaden. 
Tillsammans med Magnus Lundbäck tidigare sedan några år på Swe-Dish (utvecklar 
liknande produkter) så startade Jan-Olof upp företaget. Grunden var en idé om en 
unik utrustning som skulle vara en ultralätt utrustning för IP- (Internet Protocol) och 
DVB-överföring (Digital Video Broadcasting) vilken kom att bli Raptor. Denna är en 
produkt för satellitkommunikation som faller under kategorin ”fly-away” vilket är 
ett begrepp som förklaras strax i rapporten. 

Företaget säljer idag sin egenutvecklade produkt Raptor samt andra lösningar för 
satellitkommunikation samt olika typer av konsulttjänster. Kontor finns lokaliserat i 
Haparanda i norra Sverige. Intresse har inom och utom företaget att utveckla en egen 
produkt som skall vara motoriserad samt takmonterad på fordon vilket är 
bakgrunden till detta projekt. 

 

Figur 1 - Raptor av Ayen Technology 
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1.2 Introduktion till satellitkommunikation 

Satelliter används inom en mängd områden och har varit en viktig komponent för att 
kunna föra stora mängder information över långa avstånd vilket till exempel kan 
vara television och bredband. Det är en utrustning för dessa applikationer som detta 
projekt kommer att fokusera. 

Vi börjar med att förklara olika begrepp för mobila utrustningar för 
satellitkommunikation för att sedan förklara principerna bakom hur det hela 
fungerar praktiskt. Det som skall utvecklas under detta projekt är vad som kallas en 
”drive-away”-antenn och med det menas motorstyrda antenner som är 
takmonterade på fordon. Ett annat begrepp som kommer att dyka upp i rapporten är 
”fly-away” vilket innebär en mobil antenn som oftast är manuellt manövrerad (kan 
dock vara motoriserad) och som på ett smidigt sätt skall kunna checkas in vid 
flygresa. 

För att förklara principen bakom hur satellitkommunikation fungerar tar vi en titt på 
figur 2 som visare sändare, mottagare och satelliten som relästation.  

 

Figur 2 - Principskiss - Satellitkommunikation 

Satelliter ligger vad som kallas för en geostationär bana kring jordklotet och innebär 
att de ligger på ett sådant avstånd att de har samma omloppstid som jordens rotation 
kring sin egen axel. Det finns enbart en sådan bana då de om de skulle ligga i lägre 
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bana behöver rotera snabbare för att inte ramla ner eller om de ligger längre ut 
behöver rotera långsammare för att inte kastas ut i rymden. Varje satellit täcker ett 
visst område av jordens yta där utrustningar kan kommunicera med dem. Detta 
visualiseras i form av en täckningskarta som kan ses nedan i figur 3. 

 

Figur 3 – Täckningskarta för sattelit2 

Om vi åter tar en titt på figur 2 så är alltså vår utrustning den vänstra i figuren och 
sänder informationen till satelliten som agerar reläpunkt för att sända vidare till vad 
som exempelvis skulle kunna vara en tv-station. Sändning sker på en frekvens 
(13.75-14.50 GHz) och mottagning (10.70-12.175 GHz) på en annan. Dessa ligger inom 
det frekvensområde som kallas Ku-bandet (11-14 Ghz) Dessa är även polariserade 
med 90 grader mellan varandra vilket innebär att vågorna är vinkelräta mot 
varandra. Vanligtvis kan man säga att sänder man videosignal så tar man även emot 
samma signal för att kontrollera att sändningen ser bra ut och sänder man data för 
till exempel bredband så sker sändning och mottagning kontinuerligt. Beroende på 
vilken förstärkare man har monterad så får man en viss bandbredd eller kvalitet på 
videosignalen. Desto högre effekt på förstärkaren ger högre bandbredd, men ställer 
samtidigt högre krav på antenn och stabiliteten i uppkopplingen. 

Vi ska nu försöka förklara vilka de ingående delarna i en sådan här utrustning 
principiellt består av. Figur 4 ger en bild över detta. 
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Figur 4 - Översikt av utrustningen 

Reflektorn är den del som initialt tar emot och fokuserar signalen mot subreflektorn. 
Subreflektorn sitter längst ut på den arm som där matarhorn, vågledare samt 
mottagare även sitter. Dess funktion är i stort sett samma som reflektorn, att rikta om 
signalen. Matarhornet riktar signalen mot och från subreflektorn samt agerar även 
som filter för att ta bort ovälkomna frekvenser. Vågledaren separerar den mottagna 
samt den sändande signalen. Denna är motoriserad och kan rotera runt sin egen axel. 
Detta för att polarisera signalerna rätt för att passa satelliten. Mottagaren är precis 
vad det låter som något som tar emot signalen vilket är i Ku-bandet och omvandlar 
denna till en signal i lägre frekvens. Sändarenheten är oftast så pass stor och tung att 
den inte får plats på subreflektorarmen. Denna omvandlar till exempel videosignalen 
till Ku-bandet och förstärker upp signalen. Information om satellitkommunikation 
har hämtats ur Jonathan Higgins bok Satellite Newsgathering3. 

1.3 Avgränsningar 

För att bli klara inom den utsatta tidsperioden för ett examensarbete, omkring 20 
veckor, har arbetet inriktas på att utveckla stommen i konstruktionen. Med det 
menas de delar som bildar grunden i konstruktionen vilka är något för att sköta de 
mekaniska rörelserna, reflektorarmar, ramkonstruktion samt infästningar. Delar som 
inte tas upp i projektet är till exempel programmering av styrningen till 
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satellitantennen, och i många hänseenden designmässiga delar. Även utformning 
och val av satellitkomponenter så som reflektorer, vågledare, matarhorn och 
förstärkare lämnas ur projektet. AYEN Technology har tidigare produkter och 
kompetens inom det området och tanken är att projektet skall använda så mycket 
material som möjligt från tidigare modeller. 

1.4 Projektets utförande 

Som grund för projektet och konstruktionsprocessen utnyttjas den metod för 
produktutveckling som lärs ut under kursen Kreativ produktutveckling (SIRIUS) 
vilken i huvudsak ges som avslutningskurs för civilingenjörer i maskinteknik med 
inriktning mot konstruktion Denna metod kallas Participatory Innovation Process 
(P2I) och finns beskriven i figur 5.4 

 

Figur 5 - Participatory Innovation Process 
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Inledande skissades en tidsplan (figur 6) upp för att få struktur i arbetet samt för att 
kunna planera när olika delar senast behöver vara färdigställda. Denna 
kompletterades med en riskanalys för att analysera vilka moment i projektet som 
potentiellt skulle kunna ge störst problem. Dokumenten uppdaterades kontinuerligt 
genom projektets gång för att vara aktuella. Dokumenten finns i bilaga A. 

 

Figur 6 - Tidsplan för projektet 

Det identifierade problemet i riskanalysen ges en vikt från 1 till 5 beroende vilken 
effekt det ger projektet. Även vilken risk att problemet uppstår viktas från 1 till 5. 
När man har viktat både effekt och risk för ett problem multipliceras dessa och man 
kan identifiera de mest kritiska problemen för projektet.  

Den kreativa produktutvecklingen alltså den metod som tidigare nämnts innebär 
först en behovsanalys så kallad ”needfinding”, som man finner i kapitel 2, där man 
analyserar vilka problem den tänkta kunden har samt vad som saknas för att denne 
skall bli nöjd. Sedan kan man börja identifiera och studera konkurrenter eller 
“benchmarka” vad som finns ute på markanden. Benchmarking finner man under 
kapitel 3 vilket är namnet på den delen i processen som kommer efter needfinding. 
Efter detta eller parallellt så blickar man i detta fall utanför satellitmarknaden och 
studerar lösningar på produkter som liknar, eller har någon egenskap som kanske 
kan användas inom projektet. Denna fas kallas ”related technology” och återfinns 
under kapitel 4. När man har studerat och kartlagt konkurrenterna kan mål och 
produktkaraktäristik för projektet listas för att få en produkt som framträder starkast 
på marknaden. 

Nästa fas i utvecklingsprocessen är att börja ta fram idéer och koncept med 
bakgrundsfakta från tidigare nämnda studier. Flera koncept tas fram varav vissa kan 
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avfärdas direkt medan andra viktas och vidareutvecklas. De koncept som är riktigt 
bra modelleras upp i CAD-program för att få en bra överblick om hur alla delarna 
passar ihop. Koncepten hittar man i kapitel 5 i rapporten. Tillslut har man några 
färdiga koncept som man kan sätta upp positiva och negativa egenskaper som ligger 
till grund för konceptvalet. 

Efter konceptvalet går man in i nästa fas som är detaljkonstruktion som man hittar i 
kapitel 6. På delar som bedöms utsättas för högst spänningar görs simuleringar för 
hållfasthet och dynamik. Även andra beräkningar på komponenter görs för att 
säkerställa att de klarar uppsatta mål. De olika detaljerna ritas upp och assembleras 
virtuellt för att slutligen kunna göra ritningsunderlag som kan skickas till 
produktion. När den virtuella prototypen är klar och detaljerna producerade kan en 
prototyp byggas. 
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2 Needfinding 
För att undersöka konkurrenternas brister och styrkor har en 
needfinding/marknadsanalys genomförts för att kunna utveckla en så 
konkurrenskraftig produkt som möjligt. En del av undersökning var att skicka ut ett 
frågeformulär till konsumenter och potentiella kunder för att få åsikter om 
nuvarande produkter och vad som kunde förbättras. Faktorer som påverkade 
analysen negativt är att marknaden är internationell vilket ledde till väldigt få svar.  

Utifrån svaren kom det fram att följande delar var i behov av förbättring; Tillgången 
på detaljerad information om produkten är dålig, tillgängligheten att få tag i 
reservdelar så de kan bytas i fält samt att kort leveranstid är en nyckelfaktor. 
Synpunkter på den mekaniska delen var att lasten bör vara utspridd över hela 
biltaket och en centrerad tyngdpunkt. Utrustningen skall vara lätt att montera på och 
av.  

Frågeformulär med frågor och svar från en Stephen Burgess på Megahertz Broadcast 
Systems Ltd i Storbritannien finns bifogat i bilaga A. 

Utöver detta har en undersökning av olika parametrar såsom dimensioner för en 
taklast och viss lagstiftning. Dessutom har den parabolantennen som skall användas 
i projektet utvärderats liksom en vinkelväxel som slutligen valdes för projektet. 

2.1 Laster på tak 

Vikten på produkten som skall konstrueras kommer att bestämmas av den gällande 
lagstiftning som säger hur mycket ett biltak får belastas. Lagen säger att maxvikten är 
något som bestäms när varje bilmodell typregistreras (varje bilmodell som förs in i 
landet måste genomgå en sådan). Efter undersökningar på flera biltillverkares 
hemsidor kunde följande konstateras. Generellt gäller samma maximala taklaster 
oberoende av biltillverkare inom de olika segment som varje bilmodell klassas. Dessa 
är småbilar, mellanklassbilar och stora bilar varav dessa är cirka 50 kg för små bilar 
såsom Opel Corsa, Mercedes A-klass och så vidare. Vidare är det cirka 75 kg för 
mellanklassbilar såsom Volvo S40/V50, Mercedes C-klass, BMW 3-serie, Opel Astra 
och så vidare. Till sist för stora bilar är maximal är gällande taklast 100 kg och bilar 
som hamnar i detta segment är till exempel Volvo S80/V70, BMW 5-serie, Opel 
Vectra, Toyota Avensis och så vidare. Mest troligt så är det denna senare typ av 
fordon som produkten kommer att monteras på. 

2.1.1 Maximala mått på utrustning 

Vilka mått taken har på olika bilar spelar in i konstruktionen då dessa till viss mån 
bestämmer hur stort utrustningen får vara. Genom att undersöka olika biltillverkares 
hemsidor kunde följande konstateras. För mellanklassbilar och sedanmodeller är 
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taklängden ofta kring 1300 mm och takbredden kring 1200 mm. För kombimodeller 
inom är taklängden cirka 2100 mm och bredden ganska lika på 1200 mm. För bilar 
inom segmentet stora bilar och sedanmodeller var taklängden kring 1300 mm och 
bredden cirka 1200 mm. För kombibilarna inom samma segment var måtten enligt 
följande. Taklängd är cirka 2100 mm och bredden ungefär 1200 mm. Småbilar 
lämnades helt ute ur undersökningen då sannolikheten att dessa skulle användas 
bedöms som ytterst liten. 

Undersökningarna i 2.1 och 2.1.1 är baserade på bilar från följande tillverkare: 
Volvo5, Opel6, Toyota7, Mercedes8 och BMW9. 

2.1.2 Luftmotstånd 

Eftersom en del av arbetet för en eventuell köpare är att med fordonet ta sig till 
sändningsplatsen och tillbaka så behöver lösningen som utvecklas fungera bra när 
bilen är i rörelse med. Ett problem som går att relatera till detta är bland annat att för 
takboxar så förändras stabiliteten för fordonet negativt samt att vindbrus 
uppkommer av förändrad aerodynamik. En spoiler på kåpan skulle agera som 
vindbrytare och kunna avhjälpa problemet en aning. Längsgående luftkanaler under 
enheten skulle även hjälpa till att minska vindbruset i kupén under färd.  

I figur 7 visas hur strömningar runt ett klot kan ändras beroende var avlösningslinjen 
sker (där luftströmningen släpper från klotets yta). Vid underkritisk strömning 
släpper vinden ytan tidigare än vid överkritisk strömning. En turbulent strömning, 
ett undertryck, uppträder på klotets baksida och ökar vindkraften på klotet. Skulle 
man kunna designa reflektorn så att man får en överkritisk strömning och styra ned 
vindriktningen bakom reflektorn skulle detta kunna minska vindkraften i teorin10.  

 

Figur 7 - Motståndet ändras beroende om det blir en underkritisk strömning eller över kritisk strömning 
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2.2 Parabolantennen 

Ayen Technology har utvecklat en parabolantenn som används i produkten Raptor. 
Det är även denna antenn som skall användas i detta projekt. Antennen har en 
diameter på cirka en meter och tillverkas i kolfiber med en skumkärna. Den har 
erkänt mycket hög kvalitet och är en av världens lättaste i sin storlek. Ytan lackeras 
även med en kopparfärg för att kunna reflektera signalerna bättre. Idag appliceras 
färgen för hand, men målet är att den ska kunna appliceras genom diffusion vilket 
skulle medföra en betydligt slätare yta samt ett tunnare skikt. Det senare ger även en 
lättare antenn som effekt vilket är önskvärt. På Raptorn delas reflektorn upp i flera 
sektioner och fälls ihop till ett mycket smidigt format lite likt en solfjäder. För att 
fästa armarna på reflektordelarna så används idag limning som metod. 

Ett av problemen i projektet är att antennen kommer att utsättas för en del hårda 
vindar och detta får inte medföra att den rubbas ur position. Detta medför att 
kontakten försvinner med satelliten. Vilka krafter som uppkommer av hårda vindar 
måste därför bestämmas. En parabolisk volym som antennen utgör har ett bestämt 
luftmotstånd. Motståndskoefficienten kallas CD och är ett bestämt värde för de 
ingående variablerna och ger upphov till den kraft som påverkar antennen, men 
genom att modifiera ytan eller formen på antennen kan denna koefficient ändras. För 
att ge ett exempel kan man titta på en golfboll och dess yta där buckligheten ger 
upphov till just detta fenomen att luftmotståndet minskas. Detta sker genom att 
ytans geometri ändras vilket påtvingar ett beteende då släppningsvinkeln på luften 
som strömmar runt bollen ändras. Ett sätt att ändra parabolantennens beteende i 
vinden kan då vara att ”rugga upp” ytan på baksidan för att ändra hur vinden 
släpper vilket skulle kunna ändra luftmotståndet och i sin tur generera en mindre 
kraft. Genom att härleda till en golfboll kan motståndet minska med upp mot 20 % 
vilket man kan se i diagrammet i figur 811. Detta skulle i vårt fall ge upphov till att 
kraften minskade med cirka 100 N. Det skall dock erkännas att det är ytterst svårt att 
laborera med dessa parametrar och uppnå lyckade resultat. 

 

Figur 8 - Motståndskoefficient beroende på Reynolds tal 
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3 Benchmarkning 
För att kunna utveckla en konkurrenskraftig produkt analyseras produkter som 
redan finns på marknaden. De konkurrenter som granskas är de som har 
”driveaway”-satellitantenner i sitt produktutbud. De produkter som valts ut är de 
med reflektordiameter från 0.75 till 1.50 m eftersom dessa mest liknar den produkt 
som examensarbetet går ut på att utveckla. De olika märken som ses över är Swe-
dish12, SISLink13, ND SatCom14, Gigasat15, Space Star16, Vertex  RSI17, AVL 
Technologies18, Advent Communications19, Sat-Comm20 och Epak21.  

3.1 Design 

De flesta av produkterna är relativt lika och konservativa i sin utformning22. Alla 
produkterna fälls ihop på liknande sätt, reflektorn fälls ned som ett lock över de 
andra delarna. Undantag är Epaks modeller som man manuellt sätter ett lock över 
samt Vertex RSI model 30 som inte alls fälls ihop.  

De flesta försöker få en aerodynamisk design med så låg höjd som möjligt. Swe-Dish 
och ND SatCom är de företag som satsar mest på design där kunden har ett antal 
färger att få sin antenn i så den kan matcha färgen på fordonet den ska monteras på.  

Hur antennen roterar runt vertikal axeln varierar något mellan konkurrenterna. 
Många av produkterna roterar reflektorn och subreflektorarmen inne i kåpan medan 
andra roterar hela konstruktionen. Swe-dish är den enda som uppger vilken slags 
växlar de använder vid rotation. En snäckväxel används vid rotation runt 
vertikalaxel och en harmonic drive växel runt horisontellaxeln.  

Monteringen på biltaket har vissa valt att en lösning där man kan montera ned 
antennen medan andra har så att den permanent sitter på fordonet. Sat-Comm säljer 
kompletta lösningar med antennen integrerad med fordonet. 

3.2 Prestanda 

Produkterna har ungefär samma rotationsvinklar runt både horisontell- (0 – 90º) och 
vertikalaxel (0 - 360º). Rotationshastigheterna hos antennerna kan varieras från 0.2 till 
3º/s hos de flesta tillverkarna med undantag för Epak som har hasigheter på över 
30º/s. Glapp på Swe-dishs modeller uppges till 0.05º 

Vid uppstart av antennen när den ska lokalisera satelliten går de flesta upp först runt 
horisontellaxel för att sen söka in antennen rätt runt vertikalaxeln. För sökning av 
satellit har de flesta en automatiserad sökning där GPS används för att ta en position 
på var man befinner sig för att sen beräkna den tänkta satellitens position. En 
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nackdel är att en del produkter ute på marknaden är mycket långsamma då det 
gäller att lokalisera satelliten och att det går fortare att hitta den manuellt.  

Enkelhet för användaren är viktigt parameter i dessa högteknologiska utrustningar 
vilket kan ses hos bland annat AVL Technologies och SISLink som har så kallade 
”Green-to-Go” och ”Red-to-Stow” knappar som betyder att ingen laptop behövs. En 
enkel knapptryckning och antennen ska hitta satelliten eller fällas ihop23.  

Vikten på utrustningarna varierar från omkring 40 till 110 kg utan förstärkare. 
GigaSat och SISLinks utrustningar har bägge lösningar där man kan plocka isär 
antennen i olika parter (två till tre) vilka väger under 32 kg. Alltså kan man checka in 
antennen på flyget utan övervikt eller andra problem, vilket gör att dessa även kan 
klassas som flyaways.  

För de flesta produkterna kan drivkällan växlas mellan antingen 230 VAC och 12 – 28 
VDC-spänning.  

3.3 Slutsats 

För att få en översikt om de olika konkurrenterna har två tabeller upprättas med data 
som är vidkommande för projektet. En tabell för att bedöma designparametrar, se 
bilaga A, för antennerna och en tabell för de prestandamässiga faktorerna, se bilaga 
A. En anmärkning som görs här är att antennens aerodynamiska egenskaper och 
design har bedöms utifrån bilder och gets betyg 1 till 5. Tyvärr fanns inte all 
information från alla tillverkarna att tillgå.  

Som slutsats av benchmarkingen kunde följande mål och prestandamässiga faktorer 
upprättas. Utefter dessa kriterier skall konstruktionsarbetet fortsätta för att kunna ta 
fram en produkt som kan mäta sig på markanden: 

• Vikten bör inte överstiga 50 kg. 
• Automatisk satellit sökning, ”GPS-kompass”. Inkludera ”Green-to-Go”- och 

”Red-to-Stow”knappar. 
• Tid för synkronisering mot satellit bör vara under 3 minuter. 
• Rotation i elevation; 0 - 90˚. 
• Rotation i azimut; > 360˚. 
• Glapp i rotation < 0.5˚ 
• Rotationhastigheter > 30˚/s vid uppfällning och grov sökning men sänkas ned 

till < 1˚/s vid sökning av signal. 
• Kunna vridas i båda leder samtidigt för att kunna lokalisera satellit så snabbt 

som möjligt. 
• Klara vindhastighet i uppfällt läge upp mot 25 m/s. 
• Drivas på 12 VDC. 
• Skall kunna tas lös från biltaket lätt, < 15 minuter. 
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• Modulär uppbyggnad, kan monteras ner i delar < 32 kg och användas som 
flyaway. 

• Skall ha en aerodynamisk design och inte överstiga en höjd över biltaket på 
0.5 m vid hopfällt läge. 

• Utfällning bör ske på ett urskiljande sätt för att kunna sticka ut från de andra 
produkterna. 

• Tilltalande design 
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4 Related technologies 
I fasen ”related technology” har främst takboxar på bilar och elmotorer studerats 
närmare. Detta eftersom antennen ska monteras på ett biltak och bör då ha 
aerodynamiska egenskaper på de sätt som dagens takboxar har. Även sätt att 
montera boxar på biltak har undersökts. Det finns en hel uppsjö av fabrikat av 
takboxar och de ser ungefär likadana ut. De som tas upp i rapporten är modeller från 
Thule24, Autoform25 och Top-Box26. 

De andra delarna av related technologies är studier av elmotorer och växlar. Flera 
fabrikat och lösningar finns. En studie av elmotor och de olika typerna av kategorier 
de finns i har genomförts samt en kortare studie av växlar. 

4.1 Aerodynamiska egenskaper för takboxar 

De flesta takboxar ute på marknaden ser ungefär likadana ut i sin utformning med 
generellt en strömlinjeformad design för att få ett så litet luftmotstånd som möjligt. 
Detta dels då takboxen inte ska fånga upp så mycket vind vilket ger vibrationer som i 
sin tur utsätter strukturen för spänningar samt ge en mindre bränsleförbrukning till 
följd av ökat luftmotstånd. En till faktor är att väghållning försämras med en takbox 
på taket, då den naturliga geometrin på bilen förändras. Flera modeller har en tvär 
kant baktill (att liknas vid en spoiler) för att få ett kontrollerat förlopp där 
luftströmmarna släpper takboxen för att minska vibrationer. En annan viktig 
parameter är att lasten i boxen skall var jämnt fördelad för att få en mindre 
känslighet för sidovindar. En vikt som ej är centrerad högt ovan bilens tyngdpunkt 
ger som sagt dåliga vägegenskaper vilket alla som kört bil nog kan vittna om. En 
takbox från Thule har även längsgående kanaler under takboxen för att minska 
luftmotståndet, se figur 9.  

 

Figur 9 – Thule Spirts aerodynamiska design. Man kan se luftkanalerna samt det tvära avslutet baktill. 



 

 

15 

4.2 Monteringsbeslag takboxar 

Det finns flera olika monteringslösningar till takboxar ute på marknaden.  De flesta 
lösningarna klarar en total last på 75 till 100 kg vilket är ungefär vad medelstora till 
stora bilar får lasta på taket enligt besiktning vilket nämnts i kapitel  2.1. 

Thule har fyra olika monteringsbeslag; ”power grip”, ”quick-snap”, ”esay-snap” och 
”U-bolt”. Power grip är deras senaste patenterade lösning vilken bygger på att en 
”klo” griper tag om lasthållaren på biltaket när man vrider en ratt inne i boxen. 
Lösningen centrerar boxen automatisk och består av inga lösa delar. Quick-snap 
fungerar genom att man trycker upp en bygel runt lasthållaren som sitter fast i en 
hävarm/handtag som trycks ner och pressar fast bygeln på lasthållaren. Även denna 
lösning består av inga lösa delar. Easy-snapmodellen är snäppet mer invecklad än 
föregående. Easy-snapfästet placeras i hålen på takboxen med en snäpplösning. En 
spärr trycks upp så att man kan vrida ett handtag och öppna montaget. En U-bygel 
trycks runt lasthållaren och in i fästet som sedan fästs genom att vrida/stänga 
handtaget för att slutligen låsa spärren. U-bolt lösningen är mer av typen vilka fanns 
på äldre, klassiska fästanordningar. En bygel placeras runt lasthållaren och skruvas 
fast i takboxen.  

Autoform har två olika fästanordningar; ”quickattach” och ”wide roof rack”. 
Quickattach är deras snabblåsningsfäste och bygger på att en bygel placeras runt 
lasthållaren. En skena inne i boxen trycks sedan åt sidan och låser bygeln som sedan 
pressas fast i lasthållaren genom att bygeln skruvas fast i boxen med ett ”handtag” 
med vilken man viker och låser fästanordningen. Inga lösa delar finns i denna 
lösning. Wide roof rack är av den simplare metoden där en U-bygel skruvas fast i 
takboxen. 

Top-Box har även dom några olika monteringslösningar. Deras främsta och senaste 
monteringslösning för vanliga standardtakräcken ser ut och fungerar ungefär som 
Thules ”U-bolt” och Autoforms ”wide roof rack”. En annan lösning de har är att en 
rem fästes i biltaket som sedan fäst och dras åt runt takboxen. Denna lösning 
används främst för husbilar.  

För kompletta beskrivningar av monteringsbeslagen se bilaga A. 

4.3 Elmotorer 

Fakta materialet om elmotorerna är taget från OEM Motor AB’s hemsida27 

Synkronmotor (AC-motor) 

Synkronmotorns mest typiska egenskap är det konstanta varvtalet som bestäms av 
strömmens frekvens och motorns mekaniska uppbyggnad (antal poler). Ett vanligt 
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varvtal för en synkronmotor vid är 500 rpm vid 50 Hz, 600 rpm vid 60Hz och så 
vidare. Motorns konstruktion och driftsätt är enkla och den har lång livslängd.  

I många applikationer kopplas motorn direkt till nätspänning (230V, 50Hz). Med 
hjälp av en växellåda kan man variera (sänka) det utgående varvtalet, samtidigt som 
man ökar momentet. Dessa motorer är lämplig för högvolymsapplikationer. 

Positiva egenskaper: 

+ Lång livslängd. 

+ Oftast små dimensioner. 

+ Håller stadigt varvtalet. 

Asynkronmotor (Induktionsmotor) 

Asynkronmotorn är robust och tålig. Dess varvtal bestäms av strömmens frekvens. I 
motsatts till synkronmotorn följer inte asynkronmotorns varvtal frekvensen exakt. 
Inom arbetsorådet varierar varvtalet beroende på lasten och släpar efter med 2-20 % 
av det nominella värdet. Denna eftersläpning kallas för ”Slip”.  

Asynkronmotorer används ofta i applikationer där varvtalet behöver varieras under 
drift. I dessa fall används återkopplade motorer (med t.ex. en enkoder) tillsammans 
med en frekvensomvandlare för att reglera motorns varvtal.  

I datablad anges vanligtvis synkronvarvtalet, men man bör ha i åtanke att det 
verkliga varvtalet som motorn kommer att leverera i applikationen kan ligga upp till 
20 % lägre. Ett typiskt nominellt varvtal för en asynkronmotor ligger på 1300 rpm. 
Det är vanligt att kombinera ihop motor med växellåda för att uppnå högre utgående 
moment och sänkt varvtal. Exempel på applikationer för asynkronmotorer är 
transportband och pumpar. 

Positiva egenskaper: 

+ Möjligt att styra varvtalet. 

+ Lång livslängd 

DC-motor med järnkärna 

För den så kallade traditionella DC-motorn är spolen lindad runt en järnkärna och 
det är lindningen som roterar och ger det utgående varvtalet. Dessa motorer 
återfinns i applikationer från allt från leksaker till fordonsindustrin och även 
högvolymsapplikationer. 
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Positiva egenskaper: 

+ Stort användningsområde. 

+ Varvtal är proportionell mot spänning. 

Burlindad DC-motor 

Lindningen av koppar är tillverkad så att den bildar en bur utan järnkärna. Spolen är 
inte lindad på en järnkärna, utan byggd som en självbärande bur. Det ger en 
accelerations- och retardationssnabb motor med hög verkningsgrad i förhållande 
till storlek. Att den konsumerar lite ström gör den portabel och möjlig att kopplas till 
batteri.  

Motorn är idealisk vid applikationer där man måste bära med sig utrustningen som 
till exempel kameror, mätlasrar och medicinsk utrustning. 

Positiva egenskaper: 

+ Strömsnål/hög verkningsgrad  

+ Accelerations- och retardationssnabb  

+ Varvtal är proportionellt mot spänning 

+ Bra för batteriapplikationer. 

Bortstlös DC-motor 

I motsats till den vanliga DC-motorn är det i den borstlösa DC-motorn 
permanentmagneten som roterar och inte lindningen. Kommuteringen styrs 
elektroniskt via extern eller integrerad drivelektronik. Tekniken ger lågt slitage och 
därmed lång livslängd. Borstlösa DC-motorer möjliggör höga hastigheter. 

Motorerna har oftast en fas och kräver en kondensator. Den har ett relativt lågt 
utgångsmoment och det kan vara lägre än halva driftsmomentet. Anledningen till 
detta är att motorns rotor behöver en kort sträcka till att synkronisera med 
magnetfältet som skapas i spolarna. Är dock lasten i startögonblicket för stor så 
misslyckas detta. Motorerna kan stanna om man överskrider det nominella 
driftsmomentet. Med en växellåda kan man nå upp i varvtal upp till 100.000 rpm.  

Den borstlösa DC-motorn finns även i varianter med enkel inbyggd elektronik där 
endast rotation åt ett håll önskas. 

Positiva egenskaper: 

+ Lång livslängd  
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+ Höga varvtal  

+ Gnistfri 

Stegmotor 

Ett typiskt system baserat på en stegmotor, består av en motor och en drivenhet 
vilken innehåller en styrdel, ett effektsteg och strömförsörjning. Denna typ av motor 
är så kallad borstlös. 

Styrdelen svarar för att varje motorfas förses med rätt strömnivå i rätt ögonblick och 
effektsteget matar strömmen som tas från en strömkälla med likström. 

Drivenheten matas vanligen med pulser och en riktningssignal från en indexer eller 
något programmerbart styrsystem. Dessa genererar ett pulståg där frekvensen 
bestämmer motorns hastighet och antalet pulser motorns position. 

Detta är den enda helt digitala motorn och anses som mycket lätt att styra. En 
nackdel är dock att den inte har någon återkoppling till det verkliga mekaniska läget 
vilket ger en osäkerhetsfaktor. Det enda sättet att lösa detta är att mäta läget med en 
sekundär enhet. Den kan överföra höga vridmoment och har ett inbyggt hållmoment. 
Den känner inte av någon skillnad på olika belastningar och kan därför inte 
överbelastas mekaniskt. Detta medför att den utan någon som helst förvarning kan 
kugga över och tappa position.  

Den är känslig för yttre tröghetsmoment och tappar moment vid ökat varvtal. Dessa 
typer av motorer klarar sällan varvtal över 1500 rpm. 

Positiva egenskaper: 

+ Mycket enkla att styra  

+ Enkel och kostnadseffektiv 

+ Underhållsfri 

+ Kan stå stilla även spänningsmatad 

+ Högt vridmoment  

Stegmotor permanentmagnetmotor 

Hos permanentmagnetmotorer eller PM-motorer med så kallad ”claw-pole” princip 
är rotor och magnet integrerade i en enhet. Motorhuset med sina klor agerar som 
stator.  
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Dessa motorer har ett givet antal steg per varv, vilket ger en specifik stegvinkel per 
steg som oftast är 7.5°, 15°, 18°, 45°. Denna typ av motor är frekvensstyrd med hjälp 
av styrelektronik.  

Fördel med stegmotorer är att man kan variera hastigheten. Med sina bestämda steg 
möjliggörs en beräkning av en position. Motorerna kan även monteras ihop med en 
växellåda för att öka utgående moment.  

Stegmotorn finns i olika varianter; 2-fas motorer med 1 linning per stator och 4-fas 
motorer med 2 linningar per stator 

Användningsområden är exempelvis klimatanläggningar, ställdon och 
medicinskteknisk utrustning. 

Positiva egenskaper: 

+ Lätt att variera hastigheten. 

+ Enkel positionsbestämning. 

+ Små dimensioner. 

Stegmotor hybridmotor 

I en hybridmotor är rotorn uppbyggd av både magnet- och järnmaterial i en 
kombination som ökar antalet magnetiska poler. Konstruktionen medger en väldigt 
god upplösning utan att ge avkall på momentet. Stegvinkeln går att minska till 0.36°, 
0.75° men är vanligast 1.8°. Hybridmotorer finns även med inbyggd styrelektronik. 

Användningsområden är exempelvis skrivare, medicinteknisk utrustning och 
automationsutrustning. 

Positiva egenskaper: 

+ Lätt att variera hastigheten. 

+ Enkel positionsbestämning . 

+ Bra verkningsgrad 

4.4 Växlar 

Vi kan bryta upp problemet i två huvudkategorier vilka är dubbelverkande växlar 
där två rotationsleder finns i en lösning, eller enkla växlar där två separata enheter 
måste kombineras för att lösa problemet. 
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Dubbelverkande växlar 

Vinkelväxeln från Geo Produkter beskrivs utförligt i kapitel 6.7. Vid en studie av 
andra tillverkare så visade det sig att det mest troligt innebär en specialbeställning, 
vilket kan bli ytterst kostsamt. Flera tillverkare kan dock erbjuda denna tjänst, men 
inga vi fann hade färdigutvecklade produkter som mötte våra behov. 

Enklare växlar 

En uppsjö av tillverkare av växlar finns på marknaden som kan leverera snäckväxlar, 
vinkelväxlar och andra typer av växlar. Dessa är ofta liknande i design, storlek och 
pris beroende på vilken prestanda man är ute efter. Tittar man i kapitel 5.3 och 5.4 i 
rapporten så ger detta en bild av hur man kan kombinera växlar för att lösa 
problemet vi står inför. 
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5 Koncept 
Enligt den metod som används för produktutvecklingen så utvecklar man ett antal 
koncept som man sedan bedömer. Nedan presenteras ett antal koncept som 
utvecklades och visualiserads samt den utvärdering som genomfördes för att kunna 
ta projektet vidare till detaljdesign. 

5.1 Designförslag – Modulärt system 

Idéen är att systemet består av ett skelett i aluminiumrör eller liknande som 
monteras ihop som en byggsats med snabblossande hörnfästen. Vinkelväxeln är 
hörnstenen för att åstadkomma de rörelser som krävs. Avdelade fack ska finnas för 
övrig elektronisk utrustning. Systemet skall gå att packa ihop i två väskor för 
transport med flyg. 

Yttre skal finns i två olika utformningar. Ett i glasfiber eller liknande material samt 
ett i något styvare tygliknande material som fästs med exempelvis kraftig kardborre 
eller liknande på ramen. Det senare är tänkt vid isärtagning för att medföra en 
smidig vikt. 

Den solfjäderliknande antennen som är patenterad av Ayen Technology skall 
användas, men endast manövreras manuellt och har endast funktionen att det går att 
fälla ihop antennen vid transport. 

Förslaget ger flexibilitet att transportera systemet till andra platser samt att kunden 
kan ange vilka paket för yttre skal denne vill köpa. 

 

Figur 10 - Designskiss - Modulärt system 

Dimensioner 

Längd: cirka 1500 mm 



 

 

22 

Bredd: cirka 1200 mm 

Höjd: cirka 500 mm 

5.2 Designförslag - Centrumnav 

Konceptet bygger på att motorisera Raptornavet och på följande sätt få ett ”mindre” 
system samt en annorlunda lösning mot redan existerande produkter. Den har även 
Geo Produkters växel som grund för konstruktionen. Subreflektorarmen och den 
ihopfällda reflektorns design betyder att inga större delar som större förstärkare kan 
placeras just kring vinkelväxeln när konstruktionen skall rotera. 

Dimensioner 

Längd: cirka 1400 mm 

Bredd: cirka 600 mm 

Höjd: cirka 400 mm 

Fördelar: 

+ Kortare hävarm ger mindre moment. 

+ Bredden på konstruktionen är omkring 600 mm 

+ Förstärkaren måste placeras långt från växel vilket ger jämt fördelad vikt på 
biltaket 

+ Annorlunda och ny konstruktion 

Nackdelar: 

- Extra vikt vid reflektornavet på grund av elmotorer med mera och fler delar som 
kan gå sönder. 

- Kabeldragning och styrning till navmotorn. 

- Låg konstruktion även vid utfällt läge vilket gör att man inte kan ha större delar 
runt växeln. 

- Komplex konstruktion på subreflektorarm 

- Komplex konstruktion av kåpor 



 

 

23 

 

Figur 11 - Designskiss - Centrumnav (utan kåpor) 

 

Figur 12 - Designskiss - Centrumnav (Med kåpor) 

5.2.1 Designförslag - Motorisering av centrumnav 

För att navet skall kunna användas i ovanstående koncept måste det motoriseras. 
Detta visualiseras nedan i figur 13. 

 

Figur 13 - Motorisering av centrumnav 

Designförslaget bygger på att en trapetsskruv sitter fast i en fjäder som via ett 
kullager sitter i den innersta delen i navet som illustreras i figur 14. Detta då skruven 
skall kunna förflytta sig linjärt när navdelarna roterar.  En trapetsmutter sitter fast i 
den yttersta navdelen via ett kullager. När muttern som drivs av en elmotor roterar 



 

 

24 

så driver den trapetsskruven i en linjär rörelse som skjuter navet ut eller in. Elmotorn 
sitter fast på stora navdelens sida eller på reflektorarmen och driver trapetsmuttern 
med en kuggrem. För att rotera naven placeras en skiva fast i det minsta navet med 
ett spår där en eller flera fjäderbelastade kulor roterar, se figur 15. I spåret finns en 
urgröpning där kulan kan tryckas in och om naven då kan roteras så sker det, annars 
trycks kulan upp ur urgröpningen och naven skjuts linjärt istället. Skivan som de 
fjäderbelastade kulorna sitter fast i sitter även fast i trapetsskruven som roterar.  

 

Figur 14 - Funktionsskiss - Motorisering av centrumnav 

 

Figur 15 - Detta visar den del som sitter fast i den innersta delen i navet. Ett spår är fräst där 
kulan/kulorna rullar men när de kommer till urgröpningen faller kullan ner och roterar naven. 
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5.3 Designförslag - Remdrift 

Detta koncept bygger på att växeln som driver reflektorn runt vertikal axeln roterar 
den andra växeln med hjälp av remdrift. En nackdel med denna är att den inte är helt 
stum vid statiskt tillstånd då remmen är böjlig. För att lösa detta måste en slags 
låsning/broms som håller reflektors position på plats konstrueras. Alternativ är att 
överföra kraften via kugghjul, men då kommer växlarna att behöva ligga nära 
varandra. Denna lösning kräver även utrymme runt växeln som roterar eftersom 
elmotorn roterar med växeln. En fördel är att det finns möjligheter att vid 
överföringen ändra varvtalgenom utväxlingen. 

Dimensioner 

Längd: cirka 1400 mm 

Bredd: cirka 1000 mm 

Höjd: cirka 400 mm 

Fördelar: 

+ Låg höjd 

+ Möjligheter vid kraftöverföring 

+ Klarar hållfasthetskrav. 

Nackdelar: 

– Hög vikt. 

– Broms vid remdrift.     

– Extra mekanik. 

 

Figur 16 - Designskiss - Remdrift 
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5.4 Designförslag – Hela konstruktionen roterar 

Konceptet bygger på att en växel roterar hela antennkonstruktionen. För rotation 
runt horisontell axeln drivs reflektorn av en annan vinkelväxel. Idén bygger även på 
att bygga ned växeln som roterar hela antennen i vertikal axeln och då samtidigt få 
ett fack att placera subreflektorn i. För att rotera kring vertikal axel behövs ett rejält 
lager som ska stödja upp hela antennens vikt. 

Dimensioner 

Längd: cirka 1300 mm 

Bredd: cirka 1000 mm 

Höjd: cirka 300 mm 

Fördelar: 

+ Rejäla växlar 

+ Låg konstruktion 

Nackdelar: 

- Finns redan liknande konstruktioner ute på marknaden. 

- Tung konstruktion 

 

 

Figur 17 - Designskiss - Hela konstruktionen roterar 
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5.5 Designförslag – Geoväxel 

Vinkelväxeln från Geo Produkter ligger som grund för detta koncept. Tanken med 
ramstrukturen är att den endast går till kritiska punkter såsom växel, lasthållare, box 
för elektronik/förstärkare, lyftpunkter och att resten av den bärande strukturen 
byggs upp med stadiga kåpor i glasfiber eller kolfiber.  

Tanken är även att konstruktionen ”byggs ner” i relation mot lasthållarna för att få 
tyngdpunkten närmare taket.  

Dimensioner 

Längd: cirka 1400 mm 

Bredd: cirka 1000 mm 

Höjd: cirka 300 mm 

Fördelar: 

+ Simpel och lätt konstruktion. 

+ Låg höjd hopfälld 

Nackdelar: 

- Ser ut som alla andra konkurrenter. 

- Högt moment. 

- Flyaway egenskaper?  

 

Figur 18 - Designskiss – Geoväxel 
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5.6 Övriga ingående delar 

Ett antal delar som kommer att ingå i konstruktionen är sådana delar som är 
färdigkonstruerade eller köps in från tillverkare. Alla delar har förts in i CAD-
modellen efter ritningar. 

Subreflektor med hållare 

Denna del tillverkas i kolfiber utan fyllnadsmaterial. Hållaren tillverkas i aluminium 
och utvecklades i grunden till Raptor och kommer även att användas i denna 
konstruktion. Denna förklaras i större detalj i kapitel 6.2.4. 

Matarhorn 

Matarhornet som syns i figur 19 svarvas i aluminium tillsammans med ett antal inre 
ringar som limmas fast på insidan (se anvisning 1). Matarhornet består i övrigt av två 
delar vilka är själva konen (anvisning 2) och fästet (anvisning 3). Denna kompletta 
del finns färdigutvecklad och har tillverkats i ett antal exemplar av Tooltech AB28 i 
Töre. Den används till exempel i Raptor. 

Vissa modifieringar av delen har gjorts och dessa presenteras i detalj under kapitel 
6.3 

 

Figur 19 - Matarhorn 

Vågledare 

Vågledaren som även fungerar som delningsfilter för sändande och mottagande 
signal köpts färdig från Vertex RSI. Figur 20 visar en CAD-modell av hur den ser ut. 
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Figur 20 – Vågledare (Cad-bild) 

Mottagare 

Mottagare finns i flera olika modeller och av en uppsjö av tillverkare beroende på till 
exempel inom vilka frekvensområden den skall fungera. Figur 21 nedan visar en 
CAD-bild över den mottagare vi använt i konstruktionen. 

 

Figur 21 - Mottagare (Cad-bild) 

Sändarenhet 

Beroende på med vilken uteffekt man vill sända kan det variera vilken sändarenhet 
man väljer att montera på utrustningen. De finns med uteffekt från milliwatt till flera 
hundra watt. 

Styrenhet och mätning av position 

Man har undersökt och kontaktat ett tyskt företag (SatService GmbH29) och de har en 
utrustning som ser lovande ut för vår applikation.  Det är en så kallad ACU 
(Antenna control unit) och kan hantera en mängd insignaler som tillexempel 
styrning för motorer och mätutrustning för styrning av såväl azimuth, elevation som 
polarisation. 

För att kunna bestämma positionen på antennen så kan inklinometrar användas och 
då med fördel monteras på reflektorarmen. Dessa ansluts som nämnts direkt till 
styrenheten. 
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5.7 Utvärdering 

För att kunna utföra en bra utvärdering så valde man att bryta ner produktens 
egenskaper i delar då olika lösningar fanns för att åstadkomma samma sak. Dessa 
kunde därefter viktas mot varandra för att kunna välja det bästa möjliga för 
projektet. Tabeller som upprättades finns att hitta i bilaga B. 

5.7.1 Reflektor 

Här menas konstruktionslösningar som är knutna till reflektorn. Tankegångarna har 
varit att använda Raptornavet som antingen motoriseras eller manövreras manuellt. 
Eller där en hel parabol används. Först presenteras idéerna tillsammans med några 
bilder på koncept där dessa respektive del är implementerade sedan kommer en 
översikt över de olika koncepten med för- och nackdelar listade. 

Med Raptornav 

Detta inkluderar alla lösningar där Raptornavet används. Navet visas nedan i figur 
22 för att förklara hur det fungerar. 

 

Figur 22 - Raptornavet (hopfälld antenn till vänster och utfälld antenn till höger) 

Motoriserad 

Tanken är att reflektorn är uppdelad som i Raptor, men att navet är motoriserat så att 
vid utfällning så vecklas reflektorn ut. Nedan följer några bilder på koncept där detta 
är implementerat. 

Manuellt manövrerad 

Här används Raptornavet, men enbart för funktion för att kunna veckla ihop 
reflektorn då man vill göra produkten till en Fly-away. Alltså för att det ska bli ett 
”kompaktare” format vid resor. 
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Hel reflektor 

Här är kolfiberreflektorn en enda enhet vilket innebär att den kommer att likna de 
flesta produkter ute på marknaden. 

5.7.2 Vinkelväxel 

Detta är de olika koncept som finns för hur antennen skall rörs sig i elevation samt 
rotation. 

Geo Produkter 

Detta är alltså den vinkelväxel som konstrueras av Geo Produkter i Kiruna. Det är ett 
välkänt koncept och presenteras inte i detalj. 

Andra växellösningar 

Detta innebär alla lösningar där Geo Produkters vinkelväxel inte används. 

Specialbeställd växel 

Med detta menas en växel av ännu okänd tillverkare som utvecklas specifikt till detta 
projekt. 

Två växlar monterade ovanpå varandra 

Denna lösning ser ut som följande att två vinkelväxlar med rotation i en led monteras 
ovanpå varandra för att lösa både elevation och horisontell rotation. För denna 
lösning finns flertalet existerande växlar som kan användas. Problem är att den 
roterande massan blir relativt hög samt att hela konstruktionen troligtvis blir högre 
än andra. 

Hela takkonstruktionen roterar 

Med detta är det hela boxen på taket som roterar vilket det finns några konkurrenter 
som har liknande lösningar. En kraftig infästning kommer att behövas för att lösa 
detta samt att konstruktionen kan bli väldigt tung. 

Kuggremsdrift 

Detta koncept går ut på att en växel sköter elevationen alltså att reflektorn sitter 
monterad på denna samt att en andra växel roterar denna växel genom till exempel 
en kuggrem ör att få horisontell rotation. Ett problem här kan vara att en 
bromsmekanism måste utvecklas då den inte kommer att vara självlåsande. 
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5.7.3 Inneslutning 

Här presenteras alla koncept som har att göra med hur själva konstruktionen skall se 
samt hur bärande strukturen skall se ut. 

Nedmonteringsbar ramkonstruktion 

Detta koncept går ut på att ”skelettet” monteras ihop med någon form av kopplingar 
för att man ska kunna montera isär den och packa utrustningen i lådor för att den 
ska kunna fungera som Fly-away på det sättet. 

Permanent ihopsatt ram 

Detta innebär att konstruktionen är permanent hopsatt vilket gör att om den skall 
fungera som Fly-away och att det bara är att ta ner konstruktionen från taket och 
bära iväg den. Sätter stora krav på en lätt konstruktion för att detta skall fungera. 

Lyftpunkter 

Ramen i sig är inte enbart den bärande strukturen utan det är denna i samarbete med 
kåpan, men lyftpunkterna sitter på ramen. Ställer större krav på en hållfast kåpa, 
men kan innebära en lättare konstruktion. 

Ramkonstruktion 

Ramen eller ”skelettet” är den bärande delen i konstruktionen och kåporna finns 
enbart i estetisk synpunkt. 

5.8 Konceptval 

Ett projektmöte hölls tillsammans med handledare Jan-Olov Sänkele under vecka 47 
för att välja fortsatt riktning på projektet. Då kom man fram till att följande inriktning 
skall tas vid fortsatt konstruktion. 

• En hel reflektor skall användas. 

• Vinkelväxel från Geo Produkter skall köpas in. 

• Fly-awayegenskaper skall ej implementeras. 

• Tonvikt skall dock fortfarande ligga på en produkt med låg vikt. 
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6 Detaljdesign 
All modellering har skett i CAE-programvaran Ideas-1130. Detta är inte det senaste 
programmet som finns att tillgå, men var den mjukvara som vi kände oss mest 
bekväma med. Utöver detta så går det att arbeta i så kallade Team vilket varit 
ovärderligt för att dela Cad-data under projektet samt att den simuleringsapplikation 
som ingår i Ideas är relativt kraftfull. 

6.1 Reflektorarm 

Detta är delen på vilken antennen fästs och den som monteras på vinkelväxelns 
utgående axel. Ett tidigt val var att dela upp den i två separata parter som sedan 
fogas samman på något sätt. För detta valdes ett skruvförband. 

Delarna tillverkas i aluminium T7075 T6 som även vanligen benämns ALUMEC. 
Vikten för färdigtillverkad del kommer att vara cirka 3.5 kilogram. Figur 23 visar 
konstruktionen. 

 

Figur 23 - Reflektoram (med och utan reflektor) 

Undre delen 

Den undre delen fräses ur aluminium samt delas på mitten för att kunna möjliggöra 
montering på utgående axel på vinkelväxeln. Axeln monteras enligt anvisning 1 i 
figur 24. På den här delen kommer även subreflektorarmen att monteras. Axelläget 
för detta är anvisning 2 i figuren. Denna axel lagras på glidlager som monteras i par, 
en på varje sida. Då subreflektorarmen skall vinklas mot reflektorn enligt en särskild 
vinkel finns ”klackar” vilka säkerställer detta och på vilka som armen vilar. Dessa är 
anvisning 4 i figuren. 

Hela denna del delas i två för att kunna montera på utgående axel på vinkelväxel och 
hålls ihop av det skruvförband som håller ihop övre och undre del av reflektorarm. 
Förbandet ses i figuren som anvisning 5 och består av 8 stycken skruvar M8x30mm. 
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Figur 24 - Reflektorarm (Undre del) 

Utgående axel på vinkelväxeln måste låsas på något sätt och detta kan vara en 
låsskruv eller till exempel en kil. Nuvarande designförslag innebär låsskruvar av 
storleken M8 som kan ses nedan i figur 25. 

 

Figur 25 - Låsskruvar för infästning på axel 

Övre delen 

Den övre delen av reflektorarmen fräses också den ur aluminium. På denna kommer 
antennen att limmas fast varvid armarna är svepta efter antennens profil vilket 
tydligt illustreras i figur 26. Lösningen med två armar valdes för att förenkla 
tillverkning och hantering. De två delarna som utgör reflektorarmen monteras med 
ett skruvförband som nämns tidigare i texten. 

1 
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Figur 26 - Reflektorarm (Övre del) 

Beräkningar 

Beräkningar utfördes för att verifiera designen och därför har en statisk samt en 
dynamisk FE-analys utförts. Den statiska analysen gav en maximal spänning på 74,5 
MPa och en deformation på 3 mm. Den dynamiska analysen genomfördes för att 
jämföra med en analys av reflektorn och i bilaga C kan man se vilka 
frekvensområden som kan innebära problem. 

6.2 Subreflektorarm 

För att satellitantennen ska fungera tillfredsställande är det av yttersta vikt att 
subreflektor, matarhorn samt reflektor är placerade korrekt i förhållande till 
varandra, avstånds- och vinkelmässigt. Huvudsakligen så är det subreflektorarmen 
som bestämmer detta. Då det är samma reflektor, matarhorn och subreflektor som i 
modellen Raptor har vi kunnat utgå från existerande material för att kunna 
konstruera delar till denna modell. Figur 27 nedan visar färdigassemblerad arm. 
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Figur 27 - Assemblerad subreflektorarm. 

6.2.1 Arm 

Själva armen som håller alla detaljer svetsas av kvadratiska aluminiumprofiler för att 
få en billig och enkel lösning. Då precision är mycket viktig i denna del så behöver 
svetsningen ske med yttersta noggrannhet. Därför har armen konstruerats med så få 
svetsningarfogar som möjligt. En viss justeringsmån finns även för att kunna 
optimera slutmontering av detaljen. 

Beräkningar 

För att optimera detaljen viktmässigt har FEM-beräkning utförts för att säkerställa att 
armen även klarar utsatta hållfasthetskrav. Beräkningar över detta återfinns i bilaga 
C. Aluminiumprofilen har måtten 30x30x3 mm av materialet aluminium 6082 T6. Ett 
alternativ är att använda sig av en 30x30x4-profil men det väger 1.12 kg/m jämfört 
med 0.88 kg/m som 30x30x3-profilen väger. Hållfasthetsmässigt är de likvärdiga, 
dock kan inte 30x30x4-profilen återfinnas (som lagervara) att köpas i aluminium 6082 
T6 som är ett betydligt mer hållfast material än 6063 T6 som 30x30x3-profilen består 
av. 

6.2.2 Armnavet 

Subarmnavet svetsat på subarmen som i sin tur monteras på en axel lagrad i 
reflektorarmens nedre del. Vid axel/nav förband används spelpassning där navet får 
en tolerans H7. Axeln har en tolerans f7 och med det ger ett maximalt spel på 43 μm 
och minimalt 13 μm. Materialet i navet skall vara aluminium T7075 T6. 
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Figur 28 - Nav samt fjäder som trycks in i navet. 

Konstruktionstanken med navet är att en vridfjäder placeras i det, se figur 28. Detta 
är för att subreflektorarmen automatiskt skall fällas ut och ihop när man ”öppnar” 
och ”stänger” hela konstruktionen. Men för att subreflektorarmen inte ska börja 
vibrera vid hård vind (25 m/s enligt designkrav) när den är uppfälld, till följd av att 
det är fjädern som håller den utfälld, behövs det något som motverkar instabiliteten. 
Vi valde att lösa detta genom att dimensionera vridfjädern med ”end-typ” enligt 
figur 28 som monteras in i navet i en skåra. I bilaga C återfinns dimensioneringen av 
fjädern där formler från ”Machine elements in mechanical design”31 används. Enligt 
beräkningar får fjädern en tråddiameter på 5 mm och medeldiameter 25 mm, se figur 
27. Det betyder att ett spår måste fräsas ur subarmsnavet med innerdiameter 18.5  
mm, ytter diameter 30 mm och spårdjup 34 mm. Samt att ett ovalt borrhål 5 x 6 mm 
och 10 mm djupt för infästning av fjäder. Fjädrarna är inga lagervaror utan måste 
specialbeställas. 

6.2.3 Submellandel 

Submellandelen (figur 29) har konstruerats för att fästa subreflektorns fäste på 
armarna samt ge justeringsmån för avståndet till subreflektorn. Den har även 
designats för att slippa att böja armen så mycket som möjligt. Ett gängat hål placeras 
vid skruvförbandet till armen för att slippa använda muttrar och för att medföra lätt 
justering av subreflektor. 

Delen har lättats på överflödigt material så mycket det går utan att kompromissa 
hållfastheten. 
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Figur 29 - Mellandel som förbinder arm och subreflektorfäste. 

6.2.4 Subreflektorfäste 

Vi har använt oss av samma fäste (figur 30) till subreflektor som nu sitter på Raptor-
modellen. Detta för att spara in kostnader för utveckling samt att subreflektorn även 
den är samma som på Raptor vilket besparar eventuell omkonstruktion av denna. 

 

Figur 30 - Subreflektorfäste med subreflektor. 

6.2.5 Matarhornhållare 

Denna detalj (figur 32) är monterad på subreflektoramen och har som uppgift att 
vara infästning för matarhorn och vågledare samt motorisering av dessa. Det finns 
möjlighet att justera positionen. För att lösa polarisationen monteras en elmotor på 
hållaren. Det minsta måttet mellan elmotor respektive matarhorn visualiseras i figur 
31 och är 47 mm. Med hänsyn till kuggremsdriften och val av lämplig kuggrem så 
blev avståndet 54 mm. Detta förklaras dock vidare i kapitel 6.3. 



 

 

39 

 

Figur 31 - Minsta avståndet elmotorn kan placeras från matarhornet 

Matarhornet skall sitta monterad med en vinkel av 8.8 grader mot horisontallinjen. 
Detta tillsammans med att subreflektorarmen sitter med en vinkel på 17.4 grader ger 
hållaren en komplex design. Matarhornet lagras med glidlager i hållaren och 
lagervalet föll på ett självsmörjande lager av modell BM-LMB från Lagermetall AB. 
Enlig lagerspecifikation ska navet ha en tolerans H732 

Beräkningar 

Detaljen optimeras för en så låg vikt som möjligt. Därför har en FEM-beräkning 
genomförts på detaljen för att säkerhetsställa att den klarar hållfasthetskrav, se bilaga 
C för beräkningsdetaljer. Med beräkningen ser man även om man har missat några 
viktiga radier som ger höga spänningar i materialet. Materialet på detaljen är 
aluminium 7075 T6 FEM-beräkningen visar att detaljen klarar en kraft på 900 N. 
Färdig detalj visas nedan i figur 32. 

 

 

Figur 32 - Matarhornhållare 
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6.3 Polarisation 

Vid sändning och mottagning är vågorna polariserade, alltså att vågorna antingen 
svänger efter vertikal- eller horisontalplanet. Polarisation och satellitkommunikation 
förklaras i kapitel 1.2 i rapporten. För att kunna ta emot och sända polariserade vågor 
löser man detta med att utgången på vågledaren är rektangulär och genom det 
filtrera bort vågor med annan polarisation. Konstruktionen vi utformat roterar 
vågledare och matarhorn med hjälp av en elmotor.  

Val av motor 

Kriterier för el-motorn är att den ska drivas på 12 VDC, vara lätt att styra, ha låg vikt 
samt ha en utgående hastighet på cirka 1.67 rpm (motsvarar 10º/s). För att få så små 
varvtal används en elmotor med inbyggd växellåda.  

En annan avgörande faktor är vilket moment motorn skall klara av att överföra. För 
det behövs tröghetsmomentet på de delar som ska rotera. Enligt modeller i CAD ges 
att matarhornet har ett tröghetsmoment Jm = 200 kgmm2 och vågledaren Jv = 45800 
kgmm2. Det totala tröghetsmomentet blir då J = 46000 kg.mm2. Beräkning av 
accelerationsmomentet för elmotor beräknas med ekvationen;  

a
a t

nJM
⋅
⋅

=
55.9

, (1) 

där n är varvtal och ta är accelerationstid i sekunder. Insättning av värden i 
ekvationen ger momentet motorn skall klara av till Ma=0.082 kgcm.  

I huvudsak har Internet används för att hitta en lämplig el-motor, RB-37GM 11 Type 
från Transmotec Sweden AB visade sig vara lämplig enligt våra behov. Den kommer 
med kuggväxel monterad och har ett utgående varvtal på 6 rpm.  

Kraftöverföring 

För överföring av rotationsrörelsen från el-motorn till matarhornet har tre lösningar 
begrundats; överföring med kugghjul, hävarm av kuggstång som förflyttas med el-
motor och kuggremsdrift. Den som valdes i slutändan var kuggremsdrift och denna 
lösning kan man se i figur 33. Det positiva med den kraftöverföringen är att det är en 
enkel och billig lösning. Nackdelen är att remmen inte får ha något slack i någon 
riktning eftersom matarhornet skall rotera i båda rotationerna. Om problem skulle 
uppstå löser man det genom att införa en anordning för att sträcka remmen. 
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Figur 33 - Kuggremsdriften överför moment till att rotera matarhornet. 

En svårighet är att det stora kuggremshjulet ska fästas på matarhornets bakdel som i 
sig har en diameter på 47 mm om man ska utnyttja färdiga produkter på marknaden. 
Inga sådana kuggremshjul finns standardiserade vilket innebär specialbeställning. 
Lösningen på problemet blev att nyttja ett 21-T5/40-2 kuggremshjul som i sin tur 
borras upp till 47 mm samt att använda stoppskruvar försänkta i kuggluckorna. För 
kuggremshjulet på elmotorn används ett 21-T5/12-2 kuggremshjul som borras upp 
till 6 mm. Längden på kuggremmen blir enligt följande beräkning; 
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där D1 och D2 är diametern på kuggremshjulen och C är centrumavståndet33. Med 
lämpligt centrumavstånd C = 59.6 mm ger det att längden på remmen bör vara 255 
mm. Uppborrade kuggremshjul med stoppskruv kan förslagsvis inköpas från 
Translev AB. 

Sammanfattningsvis ger kuggremdriften en utväxling på 1:3.3 och det ger en 
rotationshastighet på matarhornet på 1.8 rpm vilket motsvarar 10.8º/s. 

Ändring i matarhorn 

För att lagring samt kuggremshjul skall passa måste justeringar göras på 
matarhornet, se figur 34. Flänsen där kuggremshjulet ska sitta, anvisning 1, ändras 
diameter till 47 mm samt vid lagringssätet, anvisning 2, skall diametern vara 30 f7. 

  

Figur 34 – Matarhornets nedre del med förändringar 
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6.4 Ram 

Konstruktionen består av rör som svetsas ihop till en ram som kommer att bära 
vikten av alla komponenter. Rören har dimensionerna 20 x 16 mm. Konstruktionen 
består av ett slags kors där vinkelväxel monteras i bakre ände på fästen enligt 
anvisning 3 i figur 35 samt att utrymme har lämnats för att montera förstärkare i 
främre änden. Detta på grund av att dessa är de tyngsta komponenterna och 
vinkelväxeln måste sitta i yttre änden, vilket ger en jämnare viktfördelning. Handtag 
att lyfta i finns enligt anvisning 1. Fästen för stödet till subreflektorarmen syns enligt 
anvisning 2 och dessa beskrivs ytterligare i kapitel 6.5. Montering på biltaket sker 
med fästen som syns enligt anvisning 4 och dessa beskrivs i detalj i kapitel 6.6. 

Material är aluminium och rördimensionen är en standarddimension som finns hos 
flertalet grossister. Beräknad vikt för konstruktionen är cirka 5 kilogram. 

  

Figur 35 – Ramkonstruktion 

Beräkningar 

En överslagsberäkning gjordes för att verifiera resultatet vilken kompletterades med 
en statisk FE-analys. Resultaten visar att ramen håller fullgott. Beräkningar återfinns 
i bilaga C. 
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6.5 Stöd för subreflektorarm 

Vid hopfällning av antennen kommer subreflektorarmen att gå mot botten på grund 
av att vridfjädern i navet hela tiden vill behålla den i sitt utfällda läge. Därför behövs 
ett stöd som tar emot armen. Eftersom subreflektorarmens vridpunkt är 135 mm 
ovanför reflektorarmens vridpunkt kommer subreflektorarmen även att skjutas 
framåt när den pressas ihop. Därför har stödet designas med en rulle som den kan 
rulla på.  

En viktig utgångspunkt vid placering av stödet är att det inte hamnar så att det 
kommer i kontakt med andra detaljer som är fäst i armen. Samt att rambalken som 
stöden ska skruvas fast i hamnar på en strategisk plats för uppbyggnaden av ramen.  
Lämpligt avstånd att placera stödet på är 620 mm ifrån subarmens vridpunkt. 
Genom en virtuell simulering ger det att en lämplig höjd på stödet är 135 mm.  

För att lösa rullfunktionen finns ett antal lösningar. En enkel lösning är att köpa ett 
transporthjul med rätt höjd som skruvas fast i ramen. Men ur designmässig 
synpunkt valde man att konstruera ett eget rullstöd med en gaffellänk DIN71751 A 
M12x24 som stomme. I gaffellänken skruvas en gängad pinne. För att låsa stödet i 
ramen används två muttrar på över- och undersidan på ramen. Rullfunktionen ges 
av en gummiklädd rundstång som borras upp med diameter 12H9 och placeras på 
sprintbulten. Figur 36 visar färdig konstruktion.  

 

Figur 36 - Stöd för subreflektorarm 

6.6 Montering på tak 

Montering av utrustningen på lasthållare sker med dessa fästanordningar. Det är 
fyra stycken och dessa svetsas på ramkonstruktionen enligt anvisning 1 i figur 37. 
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För montering används stänger med 8 mm diameter som bockas och gängas i 
ändarna (M8) fästs under lasthållaren enligt anvisning 2. En viss justeringsmån finns 
för att centrera mot lasthållaren. 

 

Figur 37 – Fästanordning 

Beräkningar 

En beräkning utfördes för att bestämma klämkrafter och åtdragningsmoment i 
skruvar för att säkerställa att utrustningen sitter kvar vid kraftiga undanmanövrar. 
Resultatet återfinns i bilaga C. 

6.7 Vinkelväxel 

Antennen måste kunna rotera kring två axlar vilka i fackspråk kallas azimuth 
(horisontellt) och elevation (vertikalt). Ett av alternativen som bedömdes kunna ge 
detta resultat är en vinkelväxel, helst med bägge rörelser i en enhet som illustreras i 
figur 38. 

 

Figur 38 - Rotationsleder för vinkelväxel 



 

 

45 

Geo produkter är ett mindre verktygsföretag baserade i Kiruna i Norrbotten. De 
tillverkar bland annat produkten Kirunaslipen som är relativt välkänd, men även 
flertalet andra mindre och större produkter. Redan från starten av projektet har 
kontakt funnit mellan Ayen Technology och ovan nämnda verktygsföretag. Dessa 
har utvecklat en prototyp till en vinkelväxel som bedömdes skulle kunna vara 
mycket intressant för detta projekt. Denna kan ses i figur 39. 

 

Figur 39 - Vinkelväxel från Geo Produkter 

Inom företaget finns även resurser och kompetensen för att utveckla de funktioner 
och förfina produkten till att kunna matcha behoven för detta projekt. På enkelt 
språk fungerar växeln på det sättet att två av varandra oberoende elmotorer ger 
rotation kring två axlar enligt den förenklade modellen i figur 38. Detta är den 
funktion som krävs för att kunna motorisera antennen. Växeln är relativt smidig med 
måtten 109x140x293 mm samt kan bestyckas med olika typer av motorer och växlar. 
Vikten ligger kring cirka 11 kg med motorer. Valet av motorer kommer att begränsas 
av den styrelektronik som skall byggas för produkten samt det vridmoment som 
måste överkommas på grund av vindens verkan på antennen. Anslutningarna på 
växeln medför att de flesta motorer bör kunna passa. 

Ett krav som ställs på växeln är att glappet är mycket litet. Då antennen skall kunna 
behålla kontakt med satelliten så får inte riktningen rubbas med mer än 0.5o vilket 
sätter en del krav på kringutrustningen. Detta gäller i både horisontell och vertikal 
led. 

Beräkningar 

För att kontrollera om vinkelväxeln klarar påfrestningarna enligt målen från 
benchmarking med vindhastigheter upp mot 25 m/s genomförs beräkningar på olika 
delar på vinkelväxeln. Kompletta beräkningar återfinns i bilaga C där 
Aerodynamiska grundbegrepp kompendium2 används. Det första som behövdes var 
att ta fram de krafter vindar med 25 m/s hastighet ger. Beräkningar ger oss då en 
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kraft på 450 N och med 0.6 meters hävarm. Denna mäts från centrum av reflektorn 
till vinkelväxelns utgående axel och ger oss ett moment på 270 Nm. 

De ingående detaljer som kan gå sönder är främst axlar, lager, kuggar eller växelhus. 
Huset tillverkas i aluminium och består av relativt kraftigt gods så risken att det 
skulle ta skada bedöms som mycket liten. Även att kuggar eller snäckskruv ska ta 
skada anses vara av mindre risk34.  

Man gör dock ett antagande för ett böjningsfall på utgående axel. Värden som 
beräkningsmodellen ger visar att växeln ligger inom utsatta kriterier. 

Även beräkningar på snäckhjulaxelns lagringar samt snäckskruvaxelns lagring på 
utgående snäckväxel genomförs. Beräkningar är baserade på ekvationer från 
Roymech35 samt SKF24 och återfinns i bilaga C. Genom att hastigheterna på utgående 
axel roterar med hastighet < 10 rpm ansätts systemet som statiskt. Den belastning 
lagren utsätts för kan klassas som en accentuerad stötbelastning vid icke roterande 
lager och då bör en säkerhetsfaktor s0 (statiska belastningsfaktorn) vara större än 236. 
Beräkningarna på snäckhjulaxelns lagringar visar att de klarar uppsatta kriterier, 
men på snäckhjulaxeln kan det dock bli problem. De är lagrade med SKF 6201 
kullager med bärighetstal C0 3.1 kN och beräkningar ger bärighetstal 14.8 kN med en 
kuggmodul 1.0 och 10 kN med kuggmodul 1.5. Det är dock en komplex struktur som 
är svår att beräkna, och efter diskussioner med konstruktörer av vinkelväxeln så 
skall detta enligt dem inte vara några problem. Visar det sig dock att det inte skulle 
hålla efter utförda fullskaliga tester, som starkt rekommenderas att de genomförs, 
skall det gå att dimensionera upp dessa lagringar utan större problem. 

Verkningsgraden för vinkelväxeln är beräknad till 0.39 för växel med kuggmodul 1.0 
och 0.46 för kuggmodul 1.5. Detta skull ge att elmotor erfordrar ingående effekt på 
336 W respektive 307 W. Detta är som tidigare nämnt när man kör antennen i en 
rörelse mot vind med hastighet 25 m/s. Fullständiga beräkningar erhålls i bilaga C. 

6.7.1 Infästning av vinkelväxel 
Vinkelväxelhuset består av mycket gods och enligt tillverkaren kan infästningshål 
placeras enligt önskemål. Förslagsvis placeras infästnings punkter enligt figur 40 
med M8gänga i växeln för inspänning med fyra skruvar. För att gängningen i 
aluminium skall ha bättre hållfasthet än skruven bör infästningshålen gängas 6 mm. 
Om detta skulle innebära problem med skruvlängd eller på så vis försvaga 
huskonstruktionen kan med hjälp av insatser av Helicoil placeras i gängningen ge ett 
kortare hål med bibehållen styrka i skruvförbandet. Dessa fördelar spänningarna i 
materialet på ett bättre sätt och ger ett mindre gängdjup37.   
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Figur 40 - Infästning av vinkelväxel 

6.8 Kåpor 

Antennkåporna är två till antalet. Den stora kåpan, se anvisning 1 i figur 44, som 
täcker större delen av antennen samt den mindre kåpan, anvisning 2, som täcker 
toppen av vinkelväxeln. Designmässigt har idéer kommit från former på 
rymdfarkoster och detta ger samtidigt en aerodynamiskt god form med långa 
svepande linjer. Modellen har dock inte testas i någon vindtunnel för att få mer 
tillförlitliga aerodynamiska egenskaper såsom vindbrus som kan komma in i kupén, 
vibrationer eller luftmotstånd. 

Vid uppfällning av antennen så öppnas även mindre kåpan med en elmotor. Kåpan 
monteras med två gångjärn i rostfritt stål med dimensioner 40x50mm. För själva 
öppningen har en fyrledsmekanism konstruerats, se figur 41, med länkgafflar och 
lagrade länkhuvuden. Lederna anpassas efter utrymmet samt efter den vinkel som 
kåpan skall öppnas. 

 

Figur 41 - Fyrledsmekanism med elmotor som öppnar den mindre kåpan. 
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För att dimensionera motorns effekt har man utgått efter tröghetsmomentet i kåpan 
samt den last som 50 mm vattenmättad snö på kåpan skulle ge. Skulle motorn trots 
detta inte orka med så är antagandet att reflektorn hjälper till i början. Med följande 
ekvation kan motorn dimensioneras; 

a
a t

nJM
⋅
⋅

=
55.9

,  (4) 

där n är varvtalet som är satt till 8 rpm, ta är accelerationstid i sekunder och J är 
tröghetsmomentet som är uppmätt i CAD-program till 809000 kgmm2. Insättning av 
värden ger momentet motorn skall klara av vilket blir Ma=13.7 kgcm.  

Enligt denna design skall väggarna nå upp och sluta om reflektorn vid hopfällt läge 
uppkommer vissa problem. I de lägen reflektorn är helt öppen alltså när 
vinkelväxeln har roterat 180º så kommer reflektorn att gå emot kåporna enligt figur 
39. Den kommer att kunna rotera ±44º innan reflektorn tar i väggarna. Därefter bör 
reflektor gå upp till 166º enligt figur 42 och diagrammet i figur 43.  

 

Figur 42 - Visualisering av problemområden 
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Figur 43 - Diagram för att illustrera vinklar 

Eftersom hela konstruktionen skall lyftas i de fästen som konstruerats på ramen så 
finns två lyftpunkter, en på varje sida, i kåpan där man kommer åt dessa. Dessa 
illustreras som anvisning 3 i figur 44. Man kommer alltså att lyfta i kåpan men med 
stöd mot ramen. 
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Figur 44 - Kåpor till antennen 

Att använda glasfiber material med tjocklek 3 mm ger en vikt på cirka 18 kg. Skulle 
man använda kolfiber som har en mer avancerad och dyrare tillverkningsprocess 
kan man med 2 mm kolfibertjocklek få en total vikt på cirka 10 kg. Kåporna får med 
fördel även målas i en färg som matchar bilen i övrigt, i alla fall om det rör sig om ett 
mer permanent montage. Detta illustreras i figur 45 där även designförslaget 
presenteras från ett par andra vinklar. 

 

Figur 45 - Kåpan i olika färger och betraktningsvinklar 
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7 Resultat 
Ett färdigt konstruktionsförslag presenteras nedan vilken uppfyller de kraven som 
ställdes upp i konceptvalet som beskrivs i kapitel 5.8. Samt även till stor del de målen 
som angavs i needfinding vilken beskrivs i kapitel 2.  

Vi anser oss ha en konstruktion som klarar de hållfasthetskrav som angivits i början 
och hänvisar då till beräkningar och simuleringar som genomförts och presenteras i 
huvudsak i bilaga C. Vinkelväxeln från GEO Produkter används för att motorisera 
antennens rörelser och motiveringar finns för att även den håller för de krav som 
ställs alternativt att den enkelt går att omkonstruera om problem skulle uppstå. Ett 
antal kriterier fanns uppsatta för inom vilka rörelsemönster som reflektorn skall 
kunna agera och dessa anser vi oss ha mött. Eftersom konceptet baseras på att man 
använder lasthållare att fästa på så anser vi att vi har en produkt som mest troligt 
snabbt går att montera. Vikten kommer med stor sannolikhet att hamna kring de 50 
kg som definierades och detta beskrivs i större detalj nedan. Uppfällningen är relativt 
lik andra antenners på marknaden, men som beskrivs i diskussionen i kapitel 7.1 så 
var slutsatsen att detta var det bästa sättet. Designen är ren och inget som kommer 
att sticka ut allt för mycket vilket illustreras i figur 46 och 47.  

 

Figur 46 - Färdig konstruktion (1) 
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Figur 47 - Färdig konstruktion (2) 

Konstruktionens vikt  

Vikten på antennen kommer att landa kring 49 kg utan förstärkare och kablar som 
kommer att behövas, i fallet om glasfiber används till kåporna. Skulle man istället 
använda kolfiber så sjunker den till cirka 41 kg. Vi bedömer det även som troligt att 
utrymme för ytterligare optimering av komponenter finns, vilket kommer att ge en 
även lägre slutvikt. Tabell 1 nedan anger de olika komponenternas vikt. 

Detalj: Vikt:  
Kåpor, kolfiber 11  kg 
Ram  5 kg 
Fästen  2 kg 
Reflektorarm  3.5 kg 
Subreflektorarm  2 kg 
Stöd, subreflektorarm  1 kg 
Reflektor  5 kg 
Subreflektor  0.5 kg 
Vinkelväxel+motorer  11 kg 
Totalt: 41 kg 

Tabell 1 - Vikttabell för konstruktion 
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Utrustningens mått 

Enbart ram med vinkelväxel har måtten (längd x bredd x höjd) 1500 x 1150 x 313. 
Med kåpor enligt designförslag så blir antennen dock något större, 1620 x 1234 x 332. 

Förslag på styrschema av antennrörelser 

Ett rudimentärt schema över hur de olika delarna i konstruktionen behöver röra sig 
vid uppfällning samt nedfällning presenteras nedan i tabell 2. 

Steg Elevation Azimuth Kåpa Polarisation 
1 0 → 71º - 0 → 170º -  

2 
71º → beräknat 

mål 0 → beräknat mål - 
Roterar till valt 

polarisation 

Ö
pp

ni
ng

 

3 
Finjustering till 
bästa sändning 

Finjustering till 
bästa sändning - 

Finjustering till 
bästa sändning 

1 Mål → 71º Mål → 0º - - 
2 71 → 0º - 170 → 0º - 

S
tä

ng
ni

ng
 

          

Tabell 2 - Styrschema för antennrörelser 

7.1 Diskussion 

Val av motorer 

Som rekommendation till den första prototypen har vi valt att använda DC-motorer. 
Detta kompletteras med att återkoppling kommer att finnas i form av inklinometrar 
som anger reflektorns position. Genom att variera spänningen över motorerna så kan 
varvtalet ändras. Att nyttja stegmotorer som är helt digitala kan ge en konstruktion 
som är enklare att styra. Men de har sina nackdelar i att de till exempel utan 
förvarning kan kugga över och tappa position. Det ska nämnas dock att de som sagt 
kan eliminera behovet helt av någon form av mätutrustning. 

Vinkelväxel 

Vinkelväxeln kan te sig som en problemkälla om man ser till det som skrivs i kapitel 
6.7. Lagerberäkningar som är gjorda enligt ett ”värsta scenario” visar att lagren på 
snäckskruvaxeln kan det bli överbelastade. Men eftersom teori inte alltid 
överstämmer med verklighet till 100 procent och en växel är en komplex 
konstruktion så är det svårt att exakt beräkna hur den beter sig vid upptag av krafter 
Tidigare modell av vinkelväxeln har utnyttjats på fartyg för att styra strålkastare och 
därmed utsatts för hårda vindar, snö och is ute till havs. Enligt tillverkaren har 
växeln klarat dessa förhållanden och försäkrar att den håller för projektets krav. Samt 
som tidigare nämnts så garanterar de att det går att dimensionera upp lagren. 
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Design 

Antennen kan te sig lik andra produkterna som finns ute på marknaden. Dock anser 
vi att det är i de små subtila skillnaderna man bör titta på och som gör denna lösning 
unik. Grundtanken i projektet var att finna en nytänkande design men under 
projektets gång visade sig detta vara den enklaste, mest stabila och även det koncept 
som ger minimala mått. Att använda sig av navet utvecklat till Raptormodellen 
skulle det bli en smalare konstruktion. För att visualisera detta så hänvisar vi till 
konceptet i kapitel 5.2. Problemet då blir istället utrymmet för subarmen vid hopfällt 
läge. En lösning är att då att vrida armen så den hamnar bakom antennen men det 
skulle ge en komplex och lång antenn. Alternativt att man höjder upp vinkelväxeln 
och på så sätt stuvar subarmen under reflektordelarna i hopfällt läge men detta 
skulle då ge en mycket hög konstruktion. Även stabiliteten och mekaniken i navet är 
en mer komplex och kostsam konstruktionen, dock är det inte omöjligt att lösa. 

7.2 Fortsatt arbete 

Elektronik och styrning 

För att få en fungerande satellitantenn återstår egentligen hela delen med elektronik 
och styrning som automatiskt söker rätt på satelliten. Färdiga styrenheter för 
satellitkommunikation finns av flera distributörer på marknaden. I dessa kan man 
koppla in i stort sett all möjlig styrelektronik som kan tänkas såsom elmotorer 
mätutrustningar med mera. Inklinometrar som bestämmer antennens position i både 
azimut och elevation verkar vara lovande för denna applikation. De finns både som 
en- eller tvåaxliga. 

Rotationshastigheter ska kunna varieras. Vid uppstart ska den fällas upp i maximal 
hastighet, vilket bör vara minst 30º/s enligt våra approximationer. Dock bör 
hastigheten sänkas när den närmar sitt mål så att antennens rörelser inte blir så 
ryckig. Vid finjustering av signalen bör antennen rotera i hastigheter kring 0.3 º/s. 

Man Bör även ta hänsyn till att vid vissa vinklar så tar reflektor i kåpan, se kapitel 
6.8, enligt nuvarande designförslag. Rådligt är att då programmera in dessa 
begränsningar i styrenheten. 

Den lilla kåpan som ska täcka vinkelväxeln styrs upp med hjälp av en DC-motor som 
körs vid öppning samt stängning av antenn. Detta skall även programmeras in så att 
det sker automatiskt. 

Stabilitetsproblem 

På tidigare modell har vibrationer i antennen uppstått vid vissa vindar. En dynamisk 
analys på reflektor och reflektorarm för att ta reda på egenfrekvenser har 
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genomförts. Dock bör detta kompletteras med fullskaliga tester för att verifiera 
resultaten samt för att se hur hela konstruktionen uppför sig.  

Om eventuella vibrationer skulle uppstå så skulle det förslagsvis gå att använda sig 
av vibrationsisolatorer38. Dessa fungerar som en mer avancerad stötdämpare och har 
låga egenfrekvenser. De består av gummi som skyddas av ett metallhölje från UV-
strålning, ozon, olja och andra faktorer som kan skada gummit, se figur 48.  

 

Figur 48 - Vibrationsisolator i genomskärning. 

Beroende på dimensioner och hårdhet i gummit ändras isolationsegenskaperna. För 
att isolationen skall fungera perfekt bör frekvensen som uppstår vid vibrationerna 
jämföras med isolatorns egenfrekvenser. Blir kvoten av dessa större än 1.4 så 
befinner man sig i det dämpande området och vibrationerna förtärs av 
vibrationsisolatorn, se figur 49. 

 

Figur 49 - Diagram över vibrationskurvor 

Förslagsvis bör man ta reda på vilka frekvenser i antennen som orsakar instabiliteten 
genom att använda någon slags accelerometer/vibrationsgivare vid fysiska tester. 
Vilken frekvens som uppträder i konstruktionen beror konstruktionens massa, vilket 
innebär att detta kommer att skilja sig till exempel beroende på vilken förstärkare 
antennen utrustas med. Även vilken kraft som angriper antennen alltså hur hårt det 
blåser inverkar på frekvensen i strukturen. När man vet frekvensen så kan man 
enligt förslag bygga in fyra vibrationsisolatorer som tar bort den frekvensen vid 
infästningen till lasthållarna. Se figur 50 på förslag av konstruktion av infästning. 
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Figur 50 - Designförslag på dämpande infästningskonstruktion. 

Design av kåpor 

Designförslaget på kåpan bör arbetas vidare på. I nuläget är det juste bara ett 
designförslag så undersökning av hur lämplig formen är för tillverkning i avseende 
om släppvinklar, uppdelning och pluggkonstruktion måste genomföras. Passform 
mellan kåpor och reflektor behöver undersökas och lösas samt infästning av 
gångjärn. 

Matarhorn, vågledare och andra delar på subreflektoramen är i dagsläget väldigt 
exponerade och skulle kunna täckas med någon form bockad plåt eller plast. 

Fysiska tester 

Planen var från början av projektet att utföra tester för att simulera hårda vindbyar 
på reflektor för att kunna se händelseförloppet. Detta för att kunna utvärdera hur 
reflektor samt vinkelväxel skulle uppträda i hård vind samt för att kunna eliminera 
eventuella problem. På grund av tidspress fick detta moment strykas, men detta 
diskuteras i större detalj i avsnitt 9 under diskussion och fortsatt arbete. 

En inledande specifikation av testet utformades dock och finns att hitta i bilaga D. 

Förslag på placering av kringutrustning 

Utrymme för att placera förstärkare finns längst fram i ramen och anvisning 1 i figur 
51 visar hur detta skulle kunna se ut med en förstärkare av modell XTD-200K från 
XICOM Technology39. Detta är en av de större på marknaden som skulle kunna 
användas i systemet. 
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Figur 51 - Placering av komponenter 

Styrsystem som beskrevs i kapitel 5.6 kan med fördel placeras framför vinkelväxel 
där det kommer att finnas gott om utrymme. Anvisning 2 visar hur detta skulle 
kunna se ut. 

Prototyp 

Med fördel bör en prototyp byggas för att testa funktioner och ge en tydligare bild av 
hur utrustningen kommer att se ut. Detta skulle även med stor säkerhet ge många 
uppslag till förbättringar. Planen var från början att en prototyp skulle byggas eller 
åtminstone att vissa delar skulle prototyptillverkas, men detta fick man tyvärr hoppa 
över på grund av tidsbrist. Det är dock exjobbarnas starka rekommendation att man 
gör detta för at kunna utföra tester fullt ut. 

Tillverkning 

Kontakt har under projektets gång funnits med Tooltech AB i Töre som redan i 
dagsläget tillverkar många delar till Ayen Technology AB bland annat till Raptor. 
Därför ser vi dem som ett logiskt val att utnyttja vid tillverkning av delar som 
behöver specialbeställas. 
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Tidsplanering (GANTT-Schema) 
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Riskanalys 

 

Åtgärdsplan 

För att minimera de händelser som fått störst riskfaktor (sannolikhet x effekt) görs en 
prioriterad lista med åtgärder som ska minska att projektet misslyckas: 

1) Tidsplaneringen bör hållas och avgränsningarna bör försöka hållas, göra rätt 
saker. 

2) Antennens parter bör ritas upp och assembleras så antennens horisontella och 
vertikala rörelser kan simuleras. 

3) Produkten bör ha kvalitativa komponenter och beräkningar bör göras på 
kritiska punkter. 

4) Antennens delar bör ritas upp och assembleras, men även kolla upp 
marknaden på finurliga lösningar. 
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Needfingding, frågeformulär 

Questionnaire  

Which product/products are you currently using for satellite based transmissions? 

Answer:  Gigasat DA150, DA180 

  Advent Newswift 1.2m, 1.5m 

  Swe-dish DA150 

 

How do you rate the assembly process of the antenna measured in time factor, 
simplicity and in other areas that might be relevant? 

Answer: All relatively easy. It is important that the load is spread over a large 
area of the roof 

 

How long would you estimate the assembly process takes? 

Answer: Prefabrication of parts takes one day and fitting takes another day 

 

How long does it take for the system to acquire the satellite and is this adequate? 

Answer: A few minutes and provided it does actually find the satellite, this is 
quite adequate. 

 

I the connection stable or is there frequent loss in contact with the satellite? (For 
example during rough weather) 

Answer: If the stabilizing jacks are deployed on the vehicle, then there is not 
usually a problem maintaining station up to and beyond the quoted 
specifications for the antenna. This only becomes a problem if there is a 
fault with the antenna, or we are dealing with antennas larger than 
2.4m 

 

How do you rate the handling of the product when it is stowed? Too many parts, 
too heavy, too large to manage? 
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Answer:  It would be useful to have a clearly indicated lifting point(s) – we use a 
forklift. In the case that the complete assembly rotates, it is important to 
be able to change the azimuth stow point easily. 

 

What in your opinion are the main problems with your current equipment? 

Answer: Delivery time, non-competitive cost, lack of detailed information and 
spares in order to be able to maintain the antennas in the field. 

 

Other comments: 
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Konkurrerande produkter på marknaden 

 

ND SatCom 
SkyRay 

Kvadratisk 
1.5 m 

diagonalt 
    4 4 Dasslock 

princip 

SWE-DISH DA90 
Cirkulär 
Ø0.9m / 
kolfiber 

1.2 x 
1.1 x 
0.5 

Glasfiber / 
Aluminium 2 3 Dasslock 

princip 

SWE-DISH 
DA150 

Elliptisk 1.5 
x 1. 35 m / 

kolfiber 

2.31 x 
1.54 x 
0.45 

Glasfiber / 
Aluminium 5 4 Dasslock 

princip 

SISLink SNG 
Kvadratisk 

1.2 m 
diagonalt / 

kolfiber 

    4 5 Dasslock 
princip 
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Gigasat DA100 
Elliptisk 1.1 

x 1 m / 
kolfiber 

    4 3 Dasslock 
princip 

Space Star MS-
120K 

Cirkulär 
Ø1.2 m / 
kolfiber 

1.79 x 
1.25 x 
0.45 

  4 3 Dasslock 
princip 

Vertex RSI 1,2-
meter SMK-LT 

Sexkantig 
1,2 m / 
kolfiber 

 - x - x 
0.45 

Ingen / 
Aluminium 3 2 Dasslock 

princip 

 

Vertex RSI 
Satcom-on-the-
move model 30 

Cirkulär 
Ø0.75 

0.86 x 
0.86 x 
0.91 

Ingen / 
Aluminium 1 1 Ingen 

AVL 
Technologies 
1214K ERA 

Cirkulär 
Ø1.2 m / 
kolfiber 

1.88 x 
1.5 x 
0.55 

  2 2 Dasslock 
princip 
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Advent 
Communications 
Driveaway 1,2 m  

Cirkulär 
Ø1.2 m     3 3 Dasslock 

princip 

Sat-comm 
Galaxy Range 

Cirkulär 
Ø1.2 m     4 3 Dasslock 

princip 

Epak SC90 Cirkulär 
Ø0.9 m 

1.11 x 
1.11 x 
1.03 

Ingen / 1 2 

Ett "lock" 
fälls 

manuellt 
över 

antennen 
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ND SatCom 
SkyRay                     

SWE-DISH DA90 83 Ja   12 - 90 364 0.3 - 2  -20 - 
+50 20 42 12 

SWE-DISH DA150 140 Ja < 10 13 - 80 360 0.3 - 2  -20 - 
+55 15 42   

SISLink SNG   Ja                 

Gigasat DA100 38 Ja Någ
ra 0 - 90 240    -40 - 

+80   28 12 

Space Star MS-
120K 92 Ja < 3 0 - 70 360 0.01 - 2  -20 - 

+50 20 60   

Vertex RSI 1,2-
meter SMK-LT 109 Ja   5 - 90 360    -22 - 

+140 20 53   

Vertex RSI 
Satcom-on-the-
move model 30 

95   < 
0.1 0 - 95 360    -40 - 

+71 27 27 28 

AVL 
Technologies 
1214K ERA 

50 Ja   5 -90 400 0.2 - 2  -15 - 
+52 20 45 24 

Advent 
Communications 
Driveaway 1,2 m  

  Ja   6 -91 360           

Sat-comm Galaxy 
Range                     

Epak SC90 50 Ja     ∞ > 30  -20 - 
+60     12 
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Related technologies, monteringsbeslag 

Fabrikat  Monterings
‐beslag 

Förklaring  Bild 

Thule  Power grip  En ”klo” griper tag 
om lasthållaren på 
biltaket när man 
vrider en ratt inne i 
boxen.  

 

Thule  Quick‐snap  1. Tryck upp bygel.
2. Fäll ner 
handtaget. Klart! 

 

 

Thule  Easy‐snap  Fästet placeras i 
hålen på boxen 
med snäpplösning. 
En spärr trycks upp 
så man kan vrida 
ett handtag och 
öppna montaget. 
En U‐bygel trycks 
runt lasthållaren, in 
i fästet och fäst 
genom att 
vrida/stänga 
handtaget och 
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sedan låsa spärren. 

Autoform  Quickattach  En bygel placeras 
runt lasthållaren. 
En skena boxen 
trycks åt sidan. 
Bygeln pressas fast 
i lasthållaren 
genom att bygel 
skruvas fast i boxen 
med ett ”handtag” 
som man vikar och 
låser. 

 

Autoform  Wide roof 
rack 

En bygel, U‐
modell, placeras 
runt lasthållaren 
och skruvas fast i 
takboxen.  

 

 

Top‐Box  Monterings‐
band 

Rem skruvas fast i 
biltaket som sedan 
fäst och dras åt runt 
takboxen. 
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Top‐Box  Standardmo
ntering 

En bygel, U‐
modell, placeras 
runt lasthållaren 
och skruvas fast i 
takboxen.  
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Bilaga B – Koncept och Detaljdesign 

Inköp av vinkelväxel 

Konceptutvärdering 
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Specifikation, Inköp av vinkelväxel från GEO Produkter 

Bakgrund 

Detta dokument riktar sig till att ge utvecklare på GEO produkter en bild av de krav 
som vi har på växeln som diskuterats för att kunna användas i den produkt som 
utvecklas till AYEN Technology AB i Haparanda. 

Vi ser gärna att alla steg mot en slutgiltig lösning sker i överenskommelse och genom 
ömsesidig diskussion.  

Motorer 

Till tester 

I det första läget så fungerar 12V DC-motorer bäst då de är enkla att styra och 12V är 
vad som finns i ett vanligt cigarettändaruttag. 

Till slutgiltig produkt 

Till den färdiga produkten kommer det troligtvis att bli stegmotorer i någon form om 
det går att få det att fungera med övriga krav. Detta då de är mångsidiga, enkla att 
ställa hastighet samt att det hela tiden är känt var man är på varvet utan sensorer. 

Utgående hastigheter 

Max utgående hastighet: 30 o/s = 5 varv/min 

Min utgående hastighet: 0.3 o/s = 0.05 varv/min 

Vridmoment på utgående axel 

För en parabolisk yta med 1 m i diameter vid en vindstyrka på 25 m/s blir den 
påverkande kraften 447 N. Vid nuvarande lösning (Raptor) ger detta ett vridmoment 
på 270 Nm på utgående axel. 

Inga konstruktionsförslag är färdiga än så därför utgår vi från detta som värsta 
scenario. Hävarmen kan komma att minskas i senare konstruktioner. 

Axlar 

Utgående axlar i nuvarande växel håller fullgott för böjspänningar som den kan 
tänkas utsättas för vid maximala vindhastigheter. 

Glapp i konstruktionen 

Maximalt glapp på utgående axel får ej överstiga 0.5o. 
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Lagerval 

Efter beräkningar så misstänker vi att de SKF6201-lager som finns i växeln idag inte 
kommer att hålla för belastningarna den kommer att utsättas för. Statiskt bärighetstal 
C0 för detta lager är 3 100 N. 

Beräknade belastningar 

Statisk:  10 kN vid kuggmodul 1.5 samt 14.8 kN vid kuggmodul 1.0. 

Dynamisk: Eftersom rotationen är så långsam försummas denna beräkning. 

Vi ser gärna ett förslag på nya lager från GEO produkter om det går att montera in i 
växeln eller en alternativ lösning till problemet. 

Infästningspunkter 

Fästpunkter bör placeras enligt mått efter infästning vinkelväxel som beskrivs i 
kapitel 6.7.1. 
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Konceptutvärdering 
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Bilaga C – Beräkningar och simuleringar 

Verifiering av vinkelväxel 

 Vindberoende last 

 Böjning av utgående axel 

 Lagerberäkningar 

Analyser av reflektorarm 

 Statisk analys 

 Dynamisk analys 

Statisk analys av matarhornshållare 

Statisk analys av subreflektorarm 

Satisk analys av ramstrukturen 

Montering på tak 

Dimensionering av fjädrar
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Verifiering av vinkelväxel 

Vindberoende last 

En stabil produkt krävs för att klara miljöpåfrestningar såsom vind och mekaniska 
påfrestningar i form av stötar. Därför måste den vindberoende lasten beräknas för att 
kunna dimensionera korrekt. De kriterier som satts för antennen är att den ska klara 
en vindhastighet på 25 m/s samt att det maximala glappet får vara 0,5º. För att få en 
bild av vilka moment och krafter som vinkelväxel och lager skall klara har 
överslagsberäkningar gjorts. För de vindlaster som angriper antennen rakt framifrån, 
se figur nedan, används ekvation: 

CDAvFvind ⋅⋅
⋅

=
2

2ρ   (C1) 

där 2rA ⋅= π är reflektorns profilarea, v är vindhastigheten där maximala hastigheten 
25 m/s används, CD är profilmotståndet som för en tredimensionell parabol är 1.42 
och ρ är luftens densitet vilken approximeras till 1.3 kg/m3. Densitetens värde 
varierar något, vid lågtryck som det oftast är vid hård vind är luften tunnare vilket 
resulterar i lägre densitet men samtidigt är luften kallare vilket höjer densiteten. Efter 
insättning i ekvation 1 ger det vindkraften NFvind 448= . 

 

Vindkraften på en parabol 
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Med vindkraften kan då momentet i horisontell riktning beräknas med ekvation 2: 

lFM vindh ⋅=    (C2) 

där l är avståndet mellan reflektorns infästningspunkt och punkten där vindkraften 
angriper reflektorn. Längden approximeras här till 0.6 m, kan dock ändras på den 
färdiga prototypen. Insättning av vindlasten (C1) i momentekvationen (C2) ger då 

NmM h 269= . 

Slutsatsen är att momentet blir relativt högt. Åtgärder som kan göras för att minska 
momentet är att sänka avståndet l eller att ändra på profilmotståndet CD. Detta kan 
som tidigare nämnts göras genom att modifiera ytan på reflektorn eller designen så 
att undertrycket ändras och den resulterande vindkraften minskas. 

Böjning av utgående axel 

För att säkerställa att utgående axel från vinkelväxel är dimensionerad för att klara 
erforderliga laster har följande lastfall antagits. Det är en förenklad bild, men väl 
tilltagen för att kunna ses som ett extremfall av de böjspänningar som påverkar axeln 
som antas vara en axel i ett vanligt förekommande konstruktionsstål. 

Antagande: Vindkraften angriper antennen i centrum vilket bestämmer hävarmen. 
Utgående axel är ett rör fast inspänt i vinkelväxeln. Figuren ovan illustrerar lastfallet. 
Hävarmen approximeras till reflektorns radie (550 mm) plus axelns längd (200 mm). 

Variabeldeklaration: 

Kraft NFvind 448=  

Hävarm L= 800 mm 

Elasticitetsmodul E= 206 GPa  

Innerradie Ri= 12.5 mm 

Ytterradie Ry= 25 mm 

 

Rörets böjmotstånd W och tröghetsmomentet I ges av 

4
)( 33

iy rr
W

−×
=
π

  (C3) 

4
)( 44

iy rr
I

−×
=
π

  (C4) 
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Intressanta värden att titta på är den spänning samt den förskjutning som den 
vindhastighetsberoende kraften ger upphov till. Spänningen har sitt max vid 
infästningen och förskjutningen är maximal i L=0 alltså närmast vinkelväxeln där 
maximalt moment uppträder. 

Momentet ges av 

LFM ×=    (C5) 

Spänningen ges av  

W
M

Max =σ    (C6) 

som med I insatt blir 

)(
4

33
iy

Max rr
M
−×

×
=
π

σ   (C7) 

Förskjutningen ges av  

IE
LF
××

×
=

3

3

δ   (C8) 

som med I insatt ger 

)(3
4

44

3

iy rrE
LF
−×××

××
=

π
δ   (C9) 

Detta ger följande värden på spänning och förskjutning vid pålagd last. 

σ =33.4 MPa 

δ =1.29 mm 

Förskjutningen översätts till vilken vinkelförändring den ger genom en förenklad 
modell som säger att förskjutningen antas vara en båglängd på en cirkel. 
Vinkelförändringen ges då av 

L
δα =     (C10) 

som anges i radianer men som räknas om till grader genom följande ekvation 

π
αα 180
×= .   (C11) 
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Vinkelförändringen i axeln blir då. 

α =0.09 

Slutsats 

Genom att titta på de värden som modellen ger så kommer man fram till att detta är 
inom satta kriterier. 33.4 MPa i böjspänning ligger väl inom de cirka 220 MPa som 
vanligt konstruktionsstål har som sträckgräns och 0.09O är under de 0.5O 
vinkeländring som kan tillåtas på grund av stabilitetskrav för uppkopplingen mot 
satelliten. 

Formler för beräkningar är tagna ur Hanbok och formelsamling i Hållfasthetslära, 
Bengt Sundström (1998)  

Lagerberäkningar 

Ett av projektets huvuduppgift är att konstruera en stabil och funktionell antenn. För 
att nå det målet gäller det att växeln som är själva hjärtat i mekaniken fungerar och 
klarar hållfasthets krav. För att kunna beräkna påfrestningarna i växeln behövs mått 
dimensionerna för snäckväxel komponenterna. Enligt tabell nedan finns de 
viktigaste måtten för växeln, vissa är dock inte exakta eftersom växeln inte varit 
fysiskt närvarande. 

Storhet Symbol Mått  

Normal modul mn 1.0 

Normal last vinkel αn 20º 

Antal kuggar snäckhjul Z2 50 

Grunddiameter snäckhjul db_hjul 18 mm 

Grunddiameter snäckskruv db_skruv 50 mm 

Utgående varvtal  nut 5 rpm 

Utgående moment Mv 270 Nm 

Utväxling  i 1:50 

Avstånd hjul och lager A a 30 

Avstånd lager A och lager B b 60 
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Avstånd snäcka och lager C c 40 

Avstånd lager C och lager D d 80 

Radiell statisk belastningsfaktor X0 0.6 

Axiell statisk belastningsfaktor Y0 0.5 

Variabeldekleration för snäckväxel 

Snäckhjulets axellagring 

För det få uppfattning om lagren håller görs två lager beräkningar. En för lagringen 
på utgående axeln som roterar runt horisontellaxeln och en för lagringen runt axeln 
där snäckskruven är och roterar den först nämnda axeln. Eftersom utgående axeln 
roterar med högst ett varvtal på 5 rpm anses systemet som statiskt, under stiger 10 
rpm. Även belastningen är som störst vid statiskt tillstånd när kraftiga vindbyar 
angriper antennen vid sändning. Belastning kan klassas som accentuerad 
stötbelastning vid icke roterande lager och då bör en säkerhetsfaktor s0 vara större än 
2. För att kunna dimensionera lagren behövs fastställa vilken resulterande kraft som 
drabbar snäckhjulet. För att underlätta det delas kraften upp i komposanter i x-, y- 
och z-led, se figur nedan. Snäckhjulet är ett kugghjul med rak kugg men kommer att 
ta upp axiella krafter på grund av snäckskruven har en snedkraft. 

 

Principskiss över snäckväxel 

Den radiella kraften (den nyttiga kraften) eller kraften i x-led är; 

b

v
xhjulrad d

M
FF

2

_
2 ⋅

== .  (C12) 

där Mv är utgående moment och db är hjulets grunddiameter.  
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Kraften som angriper snäckhjulet axiellt blir: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⋅

−
==

μγα
γμα

tancos
tancos

_
n

n
xzhjulax FFF , (C13) 

där γ är anfallsvinkeln för snäckskruven och beräknas med; 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅
= −

b

n

d
zm 11sinγ .  (C14) 

μ är friktions koefficienten mellan hjul och skruv och tas fram enligt tabell. Men för 
att kunna göra det måste glidhastigheten på snäckskruven beräknas; 

60
_ skruvbut

s

dni
v

⋅⋅⋅
=

π
  (C15) 

Med glidhastigheten kan friktion koefficienten hämtas ur tabell och blir 0.052. 

Kraften som drabbar snäckhjulet i y-led, den kraft som vill separera hjul och skruv 
beräknas enligt: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⋅

==
γμγα

α
cossincos

sin

n

n
xys FFF . (C16) 

Nu känns krafterna på snäckhjulet till och krafterna i lagren A och B kan beräknas 
och ett ekvations system i yz-planet kan upprättas enligt figur nedan. 

 

Principskiss över lagringar 
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0=−+↑ yyy FBA   (C17) 

0=++→ zzz FBA   (C18) 

0
2

: _ =−+− z
hjulb

yy F
d

aFbBA
r

 (C19) 

Ur ekvationssystemet i y-led ger deta att Ay = 2736 N och By = 1231 N. I z-led sätts att 
endast ett lager tar upp all axiell kraft, så Az = 1806 N. 

I xz-planet sätts ekvationsystemet upp; 

0=−+↑ xxx FBA   (C20) 

0: =+− xx aFbBA
r

  (C21) 

och lager krafterna i x-led kan beräknas till Ax = 5400 N och Bx = 5400 N. 

Har nu fått ut kraft komposanterna i lagren men behöver den radiella resulterande 
kraften i lagren som beräknas med Pythagoras sats; 

NAAA yxR 605322 =+=   (C22) 

NBBB yxR 553922 =+=   (C23) 

Eftersom AR är störst är detta det dimensionerande lagret och används vid fortsatta 
beräkningar. Nu kan den ekvivalenta statiska lagerbelastningen P0 beräknas men 
först måste man ta reda på lagrens belastningsfaktor X0 och Y0 som finns i lager 
specifikationer från SKF. Med de storheterna i vetskap kan lagerbelastningen 
beräknas med följande ekvation; 

NFYAXP axR 4535000 =⋅+⋅=  (C24) 

Men eftersom P0 blir mindre än AR sätts AR = P0. 

Enligt tabell från SKF bör den statiska belastningsfaktorn s0 sättas till 2 eller högre. 
Med det kan lagrets bärhetstal C0 beräknas som dimensionerande faktor för lagret. 

NsPC 9070000 =⋅≥   (C25) 

Sammanfattningsvis behövs kraftiga lager. Skulle man sätta modul på 1.5 skulle 
bärhetstalet bli 6594 N. 
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Snäckskruvens axellagring 

Krafterna blir likadan som för snäckhjulet men åt motsatt håll samt att den axiella 
kraften Fax = Fx och den radiella kraften Frad = Fz eftersom axlarna är vinkelräta mot 
varandra. Separeringskraften Fs är dock desamma. Kan nu sätta upp ett 
ekvationssystem enligt figur nedan och beräkna lagerkrafterna.  

 

Snäckväxel och lagringar 

Ekvationssystemet för yx-planet blir; 

0=++↑ yyy FDC   (C26) 

0=++→ xxx FDC   (C27) 

0
2

: _ =−−− x
skruvb

yy F
d

cFdDC
r

 (C28) 

Ur ekvationssystemet i y-led fås att Cy = -768 N och Dy = -3198 N. I z-led sätts att 
endast ett lager tar upp all axiell kraft, så Dx = 10800 N. 

I xz-planet sätts ekvationsystemet upp; 

0=−+↑ zzz FDC   (C29) 

0: =+− zz cFdDC
r

  (C30) 

och lagerkrafterna i x-led kan beräknas till Cz = 903 N och Dz = 903 N. 

Har nu fått ut kraft komposanterna i lagren men behöver den radiella resulterande 
kraften i lagren som beräknas på samma sätt som snäckhjulaxellagringen; 
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NCCC zyR 118522 =+=   (C31) 

NDDD zyR 332322 =+=   (C32) 

Eftersom DR är störst är det dimensionerande lagret och används vid fortsatta 
beräkningar. Nu kan den ekvalenta statiska lagerbelastningen P0; 

NFYDXP axR 7394000 =⋅+⋅=  .(C33) 

Men eftersom P0 blir större än DR och kan användas för att jämföra med C0. 

Enligt tabell från SKF bör den statiska belastningsfaktorn s0 sättas till 2 eller högre. 
Med det kan lagrets bärhetstal C0 beräknas som dimensionerande faktor för lagret. 

NsPC 14788000 =⋅≥   (C34) 

Sammanfattningsvis kan sägas att lagren bör vara kraftiga. Skulle man sätta modulen 
till 1.5 skulle det ge ett bärhetstal på 10020 N. 

Verkningsgrad 

För att kunna räkna på vilken effekt motorn bör ha behövs vinkelväxelns 
verkningsgrad beräknas. Man bör då ta hänsyn till förluster mellan snäckskruv och 
snäckhjul men även förluster i lagren. Enligt specifikation för kullager sätts 
verkningsgraden till η1 = 0.98. För snäckväxelns vekningsgrad gäller följande 
ekvation; 

γ
μα

γμα
η

tancos

tancos

+

−
=

n

n
s   (C35) 

För hela kedjan ingår sju stycken lager och två stycken snäckväxlar. Den totala 
verkningsgraden kan då beräknas med; 

27
1 sηηη ⋅=    (C36) 

Med siffror från tidigare tabell ger att vinkelväxeln har en verkningsgrad på 39 % 
med kuggmodul 1.0 samt 46 % med kuggmodul 1.5. 

Elmotorns ingående effekt 

Beräkning av utgående effekt ges av ekvation: 

30
utv

ut
nM

P
⋅⋅

=
π   (C37) 
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Detta ger effekten Put = 141 W. Beräkning av ingående effekt tas hänsyn till 
vekningsgraden och ges av ekvation; 

η
ut

in
P

P =    (C38) 

Med kuggmodul 1.0 behöver man en elmotor som kan leverera 367 W. Med 
kuggmodul 1.5 behöver man en elmotor som kan leverera 307 W.  
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Analyser av reflektorarm 

En statisk analys av reflektorarmen har genomförts samt en dynamisk analys. 

Statisk analys 

Förenklingar i modellen 

Detta är en linjär analys som utförs i model solution i I-deas11. 

Endast den övre delen av reflektorarmen valdes för att simulera lastfallet vilket kan 
ses som en förenkling. Utöver detta har inga egentliga förändringar gjorts i geometri. 

 

Modellen 

Randvillkor  

En fast inspänning i skruvhålen enligt figur 38 är de låsningar som används i 
modellen. 

 

Låsningar 

Laster 

Kraften angriper vinkelrätt mot armarna och är utbredd över ytan. 
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Total kraft: 500 N 

Kraften valdes till något över vad beräknad kraft som uppkommer vind hård vind 
är. 

 

Laster 

Mesh 

En solidmesh valdes för modellen. 

Solidmesh 

Element: Solidelement, triangulära 10 noder per element 

Elementlängd: 5.5 mm 

Antal noder: 57670 st 

Antal element: 24503 st 

Kvalitetscheck 

Distortion: 0.465  

Stretch: 0.3 

Antal förvrängda element: 0 st  

Material 

Aluminium 7075 (ALUMEC) 

E-Modul: 72 GPa 

Poissons tal: 0.33 

G-Modul: 27 GPa 
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Brottgräns: 540 MPa. 

Sträckgräns: 485 MPa 

Styvhet 

I11: 1.132 e+01 

I22: 6.239 e+01 

I33: 7.336 e+01 

 

Mesh 

Resultat 

Lösningen av simuleringsmodellen ger en maximal spänning (Von Mieses) på 74.5 
MPa samt en maximal deformation på 3.02 mm. Maximal spänning uppträder i 
botten av armarna och i övre skruvhål. Maximal deformation uppträder i toppen av 
armarna. 

Spänningarna är betydligt lägre än sträckspänningen för materialet och delen skulle 
kunna optimeras något för att uppnå lägre vikt. Dock är det fördelaktigt med ett 
gediget intryck på delen samt att stabilitet är något ytterst viktigt vilket nämns i 
rapporten. 

Ytterligare så kommer i verkligheten att reflektorn vara fastlimmad på armen vilket 
kommer att ge en styvare konstruktion och högst troligtvis en mycket mindre 
deformation. 
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Resultat 

 

Dynamisk analys 

Efter att Ayen Technology sålt en produkt i Raptor-serien till en köpare i Sydafrika 
har det uppstått ett smärre problem med att vid en viss sidovind så uppstår 
vibrationer i konstruktionen. Orsaken till detta har inte kunnat isoleras. Därför 
bestämdes det att simuleringar av strukturen skulle utföras för att hitta 
egenfrekvenser för att kunna isolera problemet. Simuleringarna har utförts och i ett 
antal steg där den första modellen är en grov förenkling för att sedan utvecklas till 
den slutgiltiga simuleringsmodellen. 

Två delar i konstruktionen valdes att simuleras och dessa är reflektorarm samt 
reflektor. 

Första modellen 

En mycket enkel modell valdes att utgå från för att börja med vilket mer skulle ge en 
bild av hur man kunde gå vidare mer än att kunna få användbara resultat. 

Strukturen simulerades genom ett balkelement i Msc. Marc vilket är ett program för 
simuleringar med finita elementmetoden. Balen tilldelas materialegenskaper för ett 
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vanligt konstruktionsstål, och geometriska egenskaper som en solid balk. 
Randvillkor som används är en fast inspänning i ena änden, men med tillägget att en 
rotation kring Z-axeln tillåts med 0.5o vilket är den maximalt tillåtna förskjutningen 
som specificerats. Detta randvillkor skall alltså simulera inspänningen i utgående 
axel på växeln. Ett andra villkor har införts som är en konstant kraft längs med 
balken i dess topp vilken simulerar vikten av antennen. 

Resultat erhölls men Msc.Marc visade sig inte fungera idealt för att simulera denna 
typen av dynamiska problem så istället övergick man till simuleringsprogrammet 
Adams. 

Andra modellen 

Första steget var att exportera reflektor samt en förenklad version av reflektorarmen 
från solidmodelleringsprogrammet I-deas 11 till Adams där den konverterades till en 
så kallad ”Flexible body” med plug-in AutoFlex. Materialegenskaperna ansattes till 
ett high-strength kolfibermaterial för reflektorn samt aluminium för reflektorarmen 
samt randvillkor som speglade verkligenheten. 

Modellen för reflektorn löstes och en lösning med sex moder erhölls. Tyvärr så valde 
man att ej förnya licenserna för AutoFlex till Adams vilket medförde att ett annat sätt 
fick hittas för att kunna simulera detta problem. Det man då valde var att använda 
FEM-lösaren i Ideas 11. 

Simulering av reflektorn 

Förenklingar i modellen 

Detta är en dynamisk simulering som utförs i Model Solution i I-deas11. En 
partitionering av ytan görs för att kunna få en enkel yta att ansätta randvillkor på. 
Den kant som blir vid tillverkningen av antennen har tagits bort för att göra 
modellen enklare att simulera särskilt vid ansättning av mesh. 

 

Förenklad solidmodell 
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Randvillkor 

Fast inspänning kring en 40 mm bred spalt på antennens baksida för att simulera den 
limmade ytan mot reflektorarmen. 

Frihetsgrader(DOF) är satta på reflektorns rand samt på i övre och undre delen av 
den partition som gjordes för inspänningarna. Då en ytmesh kommer användas är 
dessa för translation samt även rotation i x-, y- samt z-led. 

 

Låsningar och DOF 

Mesh 

En ytmesh (shell-mesh) valdes för att simplifiera modellen, men som fortfarande ger 
goda resultat. I verkligheten varierar tjockleken på antennen där den är tjockast i 
mitten och tunnare mot kanten. Med denna är tjockleken konstant över radien. 

Ytmesh 

Element: Thin shell, kvatratiska 8 noder per element 

Tjocklek: 10mm 

Elementlängd: 40mm 

Antal noder: 2250 st 

Antal element: 711 st 

Kvalitetscheck 

Distortion: 0.600 
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Stretch: 0.3 

Antal förvrängda element: 0 

Material 

Kolfibermaterial 

E-Modul: 295 GPa 

Poissons tal: 0.3 

G-Modul: 113 GPa 

Styvhet 

I11: 2.509 e02 

I22: 2.589 e02 

I33: 5.039 e02 

 

Mesh 

Resultat 

Lösningen gav 31 egenmoder. Lösningar under 10 KHz finns med i resultatet, men 
övriga utelämnades då de ansågs irrelevanta på grund av att frekvenserna var 
väldigt höga. Den första egenmoden presenteras här nedan och de 5 första noderna 
finns redovisade längre ner. 
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Egenmod 1 

Mod 1: 17 Hz 

Mod 2: 19 Hz 

Mod 3: 36 Hz 

Mod 4: 39 Hz 

Mod 5: 60 Hz 

Mod 6: 63 Hz 

Mod 7: 88 Hz 

Mod 8: 92 Hz 

Mod 9: 122 Hz 

Mod 10: 125 Hz 

Mod 11: 159 Hz 

Mod 12: 163 Hz 

 

Mod 13: 202 Hz 

Mod 14: 204 Hz 

Mod 15: 257 Hz 

Mod 16: 272 Hz 

Mod 17: 421 Hz 

Mod 18: 516 Hz 

Mod 19: 685 Hz 

Mod 20: 1879 Hz 

Mod 21: 1954 Hz 

Mod 22: 6117 Hz 

Mod 23: 6205 Hz 
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1. 2. 

 

3. 4. 

 

5. 
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Simulering av reflektorarm 

Förenklingar i modellen 

De två delarna som utgör modellen har sammanfogats till en så som de ska 
monteras. Geometriska förenklingar som gjorts är att skruvhål tagits bort ur 
modellen såsom axelhål för och lagerpositioner för subreflektorarm. 

 

Förenklad solidmodell 

Randvillkor 

Fast inspänning i axelläget i botten av modellen utgör randvillkoren. 

Frihetsgrader (DOF) satta längs kanterna på de armar som limmas på reflektorn, i 
fyra punkter i den ”solida delen” samt i centrumpunkterna i axelläget i botten. Då en 
solidmesh kommer användas är dessa för translation i x-, y- samt z-led. 

 

Randvillkor 

Mesh 

En solidmesh valdes för modellen. 

Solidmesh 

Element: Solidelement, triangulära 10 noder per element 

Elementlängd: 16mm 
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Antal noder: 7883 st 

Antal element: 2426 st 

Kvalitetscheck 

Distortion: 0.549 

Stretch: 0.2 

Antal förvrängda element: 0 st 

Material 

Aluminium 7075 (ALUMEC) 

E-Modul: 72 GPa 

Poissons tal: 0.33 

G-Modul: 27 GPa 

Brottgräns: 540 MPa. 

Sträckgräns: 485 MPa 

Styvhet 

I11: 1.915 e01 

I22: 1.332 e02 

I33: 1.497 e02 

 

Mesh 

Resultat 

Lösningen gav 62 egenmoder. Lösningar under 10 KHz finns med i resultatet, men 
övriga togs inte med då de ansågs irrelevanta på grund av att frekvenserna var 
väldigt höga. Den första egenmoden presenteras nedan samt de fem första. 
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Resultat (Egenmod 1) 

Mod 1: 71 Hz 

Mod 2: 73 Hz 

Mod 3: 78 Hz 

Mod 4: 78 Hz 

Mod 5: 366 Hz 

Mod 6: 415 Hz 

Mod 7: 430 Hz 

Mod 8: 448 Hz 

Mod 9: 704 Hz 

Mod 10: 861 Hz 

Mod 12: 1197 Hz 

Mod 13: 1258 Hz 

Mod 14: 1348 Hz 

Mod 15: 1406 Hz 

Mod 16: 1531 Hz 

Mod 17: 1621 Hz 

Mod 18: 2098 Hz 

Mod 19: 2177 Hz 

Mod 20: 2595 Hz 

Mod 21: 2696 Hz 

Mod 22: 3062 Hz 

Mod 23: 3407 Hz 

Mod 24: 5349 Hz 

Mod 25: 5429 Hz 

Mod 26: 6439 Hz 

Mod 27: 6845 Hz 

Mod 28: 6900 Hz 

Mod 29: 7525 Hz 

Mod 30: 8116 Hz 

Mod 31: 9336 Hz 

Mod 32: 9767 Hz 
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1. 2. 

 

3. 4. 

 

5. 
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Jämförande resultat 

Genom att jämföra resultaten för simuleringarna av reflektorn samt reflektorarmen 
kan vi finna tre frekvensområden som är potentiellt farliga. Vi kan i dessa områden 
finna egenmoder för de bägge delarna. 

Dessa potentiellt farliga områden är 60-90 Hz, 350-450 Hz samt 650-700 Hz. 
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Statisk analys av matarhornhållare 

Matarhornhållaren är den detalj som skall hålla upp både matarhorn och vågledare 
med dess utrustning. Detaljen har en komplex design och har designas så att den har 
så låg vikt som möjligt. Därför har det gjorts en FEM-analys på detaljen för att 
kontrollera svagheter i hållfastheten. 

Randvillkor 

För kontroll av hållfastheten på detaljen görs en FEM-analys. Överslagsräkning ger 
att vid 25 m/s belastas matarhornet och de detaljer som fäst i hållaren (matarhorn, 
vågledare med mera) med omkring 10 N. Eftersom det inte är någon större last bör 
någon annan tyngd vara kriterier för dimensionering. Tar då att en större man lutar 
sig mot matarhornhållaren som kriteriet med 700 N i y-axel och 700 N i z-axel. Det 
blir alltså en resulterande kraft 990 N med 45 graders lutning. Detaljen fäst fast enligt 
figur och är låst i alla frihetsgrader. 

Mesh 

En solidmesh valdes för modellen. 

Solidmesh 

Element: Solidelement, triangulära 10 noder per element 

Elementlängd: 3 mm 

Antal noder: 44022 st 

Antal element: 23921 st 

Kvalitetscheck 

Distortion: 0.7 

Stretch: 0.3 

Antal förvrängda element: 0 

Material 

Aluminium 7075 T6 (ALUMEC) 

E-Modul: 72 GPa 

Poissons tal: 0.33 

G-Modul: 27 GPa 
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Brottgräns: 540 MPa. 

Sträckgräns: 485 MPa. 

Styvhet 

I11: 1.04e2 

I22: 2.39e3 

I33: 2.47e3 

 

Matarhornhållare mesh och randvillkor. 

Resultat 

För beräkning av modellen används von Mises spänningar.  

Den maximala spänningen blir 255 MPa vilket är under sträckgränsen, se figur. 
Spänningen uppträder vid infästningen till subarmen, i spåret där ingen radie finns. 
Men eftersom subarmen ska placeras där mellan kommer den att ta upp viss del av 
den spänningen. Kan se då att den största spänningen kommer att hamna runt 200 
MPa.   
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Matarhornhållarens resultat. 
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Statisk analys av subreflektorarm 

Subarmen skall tillverkas av två ihop svetsade aluminium fyrkantsrör. Beräkningar 
visar att rör med dimensionerna 30x30x3 eller 30x30x4 passar bäst. Rören har en vikt 
på 0.88 kg/m respektive 1.12 kg/m. Den först nämnda kan emellertid fås i 
aluminium 6082 T6 medan den andra endast kan få (gäller standard rör) i aluminium 
6063 T6 vilket har sämre hållfasthet. Väljer därför att simulera båda två för att 
kontrollera vilken dimension som är bäst att använda. 

Förenklingar 

För att få en enklare modell att lösa tas hålen bort från armen. Hålen kommer att 
försvaga armen men samtidigt kommer stag att placeras i hålen som stadgar upp 
konstruktionen. Även infästningen till navet är rationaliserat bort till ett rakt 
tvärsnitt. Beräkningarna görs bara på en arm för att förenkla simuleringen 
ytterligare. 

 

 

Förenklingar i geometri 

Randvillkor 

Den kraft som vind med 25 m/s hastighet åstadkommer på armen längst ut, se de 
två pilarna på figur nedan, blir omkring 12 N vilket är väldigt litet. Det som kommer 
att dimensionera armen måste då bli någon annan parameter. Tar att någon större 
man lutar sig på armen med en vikt på 70 kg vinklat 45 grader. Det ger en kraft på ca 
500 N i x-led och 500 N y-led som appliceras längs ut på armen. Men eftersom att det 
är två armar som kommer att ta upp kraften sätts kraften till hälften; 250 N i x-led 
och 250 N i y-led. Armen fäst och låses i alla frigrader enligt figur. 
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Randvillkor 

Mesh 

En solidmesh valdes för att för att kunna beräkna olika tjocklekars påverkan av 
fyrkantsröret. 

Solidmesh Fyrkantsrör 30x30x3 mm Fyrkantsrör 30x30x4 mm 

Element:  Tetra 10 noder per element Tetra 10 noder per element 

Tjocklek:  4 mm 6 mm 

Antal noder 65333 st 27456 st 

Antal element 32659 st 13500 st 

Kvalitetscheck   

Distortion 0.7 0.7 

Stretch 0.3 0.3 

Antal förvrängda 0 0 

Material Aluminium 6082 T6 Aluminium 6063 T6  

E-Modul 70 GPa 68 GPa 

Poissons tal 0.33 0.33 

G-Modul 26 GPa 26 GPa 

Brottgräns 290 MPa 215 MPa 

Sträckgräns 250 MPa 170 MPa 
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Styvhet   

I11 2.63e02 2.68e02 

I22 1.435e04 1.445e04 

I33 1.451e04 1.511e04 

 

Mesh 

Resultat 

Resultatet visar att båda modellerna ligger omkring uppsatta krav. Första modellen 
30x30x3 får en högre maxspänning 265 MPa vilket är precis över sträckgränsen 250 
MPa och får en max förskjutning på 11 mm. Den andra modellen klarar däremot just 
det utsatta kravet. En maxspänning uppträder liksom på den första modellen i 
skarven/svetsningen, se figurer nedan, mellan rörbitarna på 161 MPa. Sträckgränsen 
är 170 MPa. 

Som slutsats kan dras att båda fyrkants profiler ligger på gränsen att klara 
hållfasthets krav. Ett alternativ är att förbättra hållfastheten genom att förstärka i 
skarven där största spänningen framträder. Även då använda sig av 30x30x3 röret 
för att vinna 210 g och få en lättare konstruktion. Anmärkning är att aluminium 6082 
T6 är betydligt dyrare än aluminium 6063 T6. 
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Resultat 1 

 

Resultat 2 
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Statisk analys av ramstrukturen 

Överslagsberäkning 

En enkel överslagsberäkning med ett böjningsfall för balk med fast inspänning i ena 
änden och en hängande last i andra änden genomfördes. Resultaten multipliceras 
med två då det är en vikt i båda ändar och inspänningen är i mitten. Lastfallet 
simulerar att man lyfter ramen med vinkelväxel i ena änden och förstärkare i andra. 
Lasten är 20 kg och styvheten på balken är ett aluminiumrör med ytterdiameter 20 
mm och innerdiameter 16 mm vilket multipliceras med fyra då det är så många 
längsgående rör. 

Beräkningen ger en maximal spänning på 195 MPa och en nedböjning på 42 mm 

Förenklingar i modellen 

Solidmodellen av ramen förenklas på så sätt att den är massiv istället för uppbyggd 
av rör. Detta är för att förenkla meshning. 

 

Förenklad solidmodell 

Randvillkor  

En fast inspänning i mitten av konstruktionen där handtagen är lokaliserade 
används. Lasterna är två stycken vertikala laster på vardera 200 N i ändarna. Både 
laster och inspänningar läggs på ytorna. 



 

 

Bilaga C-34 

 

Randvillkor och laster 

Mesh 

En skalmesh valdes för modellen med en tjocklek som sattes till 2 mm för att 
simulera att rörens väggar i den verkliga konstruktionen är just 2 mm tjocka. Ett 
problem uppstod dock vid meshning, men detta förklaras vidare i detalj nedan i 
kvalitetschecken. 

Solidmesh 

Element: Skalelement, rektangulära med 8 noder per element. 

Elementlängd: 10 mm 

Antal noder: 122 912 st 

Antal element: 42 858 st 

Kvalitetscheck 

Distortion: 0.4 

Stretch: 0.2 

Antal förvrängda element: 37 st* 

*Här uppmärksammar man att det ter sig vara många dåliga element i modellen. 
Problemet ligger i de kanter som blir i hörnen på modellen där I-DEAS får stora 
problem att skapa meshen. Försök gjordes med lokala längder, men utan 
tillfredställande resultat. Även om man gick ner till mycket små element lokalt så 
blev inte resultatet bra. Dels kunde dåliga element kvarstå samt så blev det i stort sett 
oändligt många element. Efter en del försök så tedde sig denna modell som användes 
vara den bästa och resultatet verkar rimligt, men detta förklaras ytterligare i resultat 
längre ner i simuleringen. 
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Material 

Aluminium 6082 T6 

E-Modul: 70 GPa 

Poissons tal: 0.33 

G-Modul: 26 GPa 

Brottgräns: 290 MPa 

Sträckgräns: 250 MPa 

Styvhet 

I11: 4.852 e02 

I22: 8.134 e02 

I33: 1.279 e03 

 

Mesh 

Resultat 

Resultatet av modellen är en maximal spänning på 126 MPa som uppträder i hörnen 
enligt anvisning 1 i figur nedan. Detta är väl under sträckspänningen för materialet. 
En maximal deformation på 5.34 mm vilken är lokaliserad där lasterna är ansatta 
som kan ses enligt anvisning 2. 

Som det nämndes tidigare så var det just hörnen som var utsatta för förvrängda 
element dock är undantaget de hörnen som ligger centralt i modellen alltså där 
maximal spänning uppträder. 



 

 

Bilaga C-36 

Jämför man med resultatet i överslagsberäkningen så är värdena från simuleringen 
betydligt lägre. Detta bedöms dock som ett troligt resultat då inga tvärställda rör 
finns med i den modellen utan att den egentligen utgår från att modellen är ett enda 
rör med fyrdubbel styvhet. Resultatet i FE-analysen bedöms därför vara mycket bra. 

 

Resultat 
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Montering på tak 

För att säkerställa att utrustningen hålls på plats vid eventuella sidokrafter som kan 
uppkomma till följd av kurvtagning så har en överslagsberäkning utförts. En rimlig 
radie på en kraftig sväng har beräknats till att vara cirka 30 meter. En friläggning ses 
i figur nedan. Den vinkelräta accelerationen blir då enligt beräkningar nedan. Enligt 
friläggningen i figur med krafer kan man erhålla vilken klämkraft som behövs för att 
upphäva aceelerationen och bestämma vilket åtdragningsmoment som krävs i 
skruvförbanden. 

Variabler Symbol Storhet 

Acceleration a m/s2 

Hastighet V m/s 

kurvradie r  

Normalkraft N N 

Kraft till följd av acceleration F  

Massa m  

Friktionskraft Ff N 

Klämkraft Fskruv N 

Friktion μ   

 

 

Friläggning av kurvtagning 
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Accelerationen som är riktad mot centrum ges av. 

r
Va

2

=    (C39) 

 

Friläggning av krafter 

Uppställning av krafter ger följande resultat. 

Y-led 

skruvFmgN +=   (C40) 

X-led 

amF ×=    (C41) 

NFf ×= μ    (C42) 

FFf ≥    (C43) 

amN ×≥×μ   (C44) 

μ
amFmg skruv

×
≥+   (C45) 

)(
2

g
r
VmFskruv −
×

×≥
μ

  (C46) 
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Variabler Värde Storhet 

V 30.56 m/s 

R 30 m 

μ  0.3  

g 9.82 m/s2 

m 60 kg 

Hastigheten som används till beräkningarna är maximal hastighet på väg enligt 
svenska lag alltså 110 km/h. Vilofriktion för metall mot metall är 0.18 (Wikipedia), 
men väljs för detta fall till 0.3 som är något högre då det anses rimligt att det är 
någon form av gummibeläggning på lasthållarna. Massan på utrustningen 
approximeras till 60 kg. 

Detta ger en skruvkraft som måste vara större än 5635 N. 

En snabb överslagberäkning med en M8-gänga på skruvarna ger oss att det kommer 
att krävas ett åtdragningsmoment Mv på minst 9 Nm. Detta är relativt litet och kan 
med enkelhet dras för hand. 

)5.0583.0161.0( aagmskruvv ddPFM μμ ××+××+×= * (C47) 

Fskruv=5635 N  P=1.25 mm* 

dm=7.19 mm*  da=11 mm* 

µg=0.175 (antagande)*  µa=0.125 (antagande)* 

*Formler och värden för skruv M8 8.8 tas ur Handbok om skruvförband (Colly).
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Dimensionering av fjädrar 

För att kunna fälla ihop antennen så måste subreflektorarmen och reflektorarmen 
kunna tryckas ihop. Men för att inte subreflektorarmen ska börja vibrera vid hård 
vind behövs det något som motverkar instabiliteten. Valde en vridfjäder med end 
typ enligt figur nedan som monteras in i navet i en skåra.  

 

Fjäderns utformning. 

Det maximala moment som fjädern utsätts för återfinns när antennen är maximalt 
roterad, se nedan, och det blåser med hastigheten 25 m/s som är designkravet för 
antennen.  

 

Subreflektorarmens läge där den drabbas av störst belastning på grund av vindar 

En ungefärlig beräkning för momentet gör genom att beräkna de olika vindkrafterna 
som de olika delarna utsätts för. Godtyckligt sätts tre delar som tar upp vind; 
subreflektor, matarhornet och armen. Krafterna beräknas med följande ekvation; 

Dvind CAvF ⋅⋅
⋅

=
2

2ρ   (C48) 

där de olika storheterna återfinns i tabell nedan; 
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 Luftdensitet 
ρ [kg/m3] 

Vindhasighet 
v [m/s] 

Area A 
[m2] 

Profilmotstånd 
CD  

Vindkraft 
Fvind [N] 

Subreflektor 1.3 25 0.0098 0.42 1.7 

Matarhorn 1.3 25 0.0072 1.16 3.4 

Arm 1.3 25 0.038 1.98 30.6 

Variabeldeklaration för beräkning av vindkrafter 

Nu kan momentet beräknas genom att godtyckligt ta reda på vilket maximalt 
avstånd krafterna angriper ifrån vridpunkt. 

4.05.07.0 ___ ⋅+⋅+⋅= armvindmatarhornvindorsubreflektvind FFFM . (C49) 

Beräknig ger att ett moment på 15.1 Nm drabbar vid vridpunkten, men eftersom de 
är tänkt att använda två fjädrar blir momentet hälften på vardera, alltså 7,55 Nm. 
Eftersom fjäder ska placeras runt utgående axel som är Ø30 mm och det behövs lite 
gods mellan axel och fjäder samt att fjäderdiametern kryper när den belastas 
(beräknas senare) sätts medeldiametern dm = 50 mm. För att dimensionera fjäderns 
tråddiameter dw tas det hänsyn till spänningen i tråden som max bör vara 1000 MPa; 

3

32

w

b
d d

KM
⋅
⋅⋅

=
π

σ ,  (C50) 

där Kb är justeringsfaktor och beräknas med; 
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K  .(C51) 

Genom att testa sig fram fås en tråddiameter dw = 5 mm och det ger en spänning σd = 
660 MPa vilket uppfyller hållfasthets krav. Med det kan ytterdiametern dy även tas 
fram och blir 55 mm. 

För att fastställa fjäderkoefficient kθ måste först ett värde på förspänningen θf 
bestämmas. Ju större förspänning som sätts ju mindre fjäderkoefficient samt mindre 
moment för motorn att vrida ihop fjädern vid ihopfällning blir det. Nackdel är dock 
att antal fjädervarv ökar och med det ökar längden L på fjädern som bör hållas kort 
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eftersom den ska inplaceras i subreflektorarm navet. Vill därför ha en längd Lmax < 35 
mm.  

Vidare behövs det beräknas antal verksamma varv Na i fjädern; 

m
a dk

dE
N w

⋅⋅

⋅
=

θ2.10

4

,  (C52)  

där E är E-modulen för fjäderstålet E = 200 GPa. 

Fjäderkoefficient kθ beräknas; 

f

Mk
θθ = .   (C53)  

Behöver även ta hänsyn till totala antal varv θ’t fjädern kommer att vrida sig. Enligt 
CAD ritning kommer fjädern att vridas 82º. Den totala vridningen i antal varv blir 
då; 

360
82

'
+

= f
t

θ
θ .  (C54)  

Nu kan lämplig förspänning θf bestämmas genom att sätta in ekvation C52, C53 och 
C54 i följande ekvation C55 för beräkning av maximal längd Lmax ; 

( ) mmNdL taw 351'max ≤++= θ  (C55)  

Utbrytning ger θf = 30º. 

Detta ger en fjäderkoefficient kθ = 252 Nmm/grad enligt ekvation C53. 

Eftersom fjäderns diameter kommer att minska vid belastning måste även den 
minimala innerdiametern di min bestämmas.; 

w
ta

ma
i d

N
dN

d −
⋅
⋅

=
'min_ θ

 . (C56) 

Beräkning ger ett värde på 18.6 mm. Alltså bör ett spår fräsas ur 
subreflektorarmsnavet med innerdiameter 18.5  mm, ytter diameter 30 mm, spår 
djup 34 mm samt ett ovalt borrhål 5 x 6 mm och 10 mm djup för infästning av fjäder. 

Eftersom fjäder kommer att tryckas ihop vid hopfällning kommer motor att behöva 
överföra ett maximalt moment vid totala vridförskjutningen θt = 112º. Eftersom två 
stycken fjädrar används måste beräkningen multipliceras med 2. Egentyngden från 
stora reflektorn kommer att hjälpa till men försummas i denna beräkning; 
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tv kM θθ ⋅⋅= 2   (C57) 

Beräkning ger max moment för motor att överföra är 57 Nm vilket är rimligt att klara 
av. 
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Bilaga D – Resultat och fortsatt arbete 

Specifikation, Test på biltak 

Ritningsunderlag 
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Specifikation, Test på biltak 

Metod 

Testerna genomförs för att skapa en bild av hur antennen kommer att uppföra sig 
vid kraftig vind samt för att verifiera beräkningar och simuleringar som utförts. 
Syftet är även att se hur vinkelväxeln kommer att uppföra sig för att kunna bedöma 
och verifiera dess konstruktion. Det kommer även att ge uppslag för fortsatt 
konstruktion och simuleringar av övriga delar. 

Genomförande 

Testet utförs genom att på lasthållare på ett biltak fästa en vinkelväxel. Till denna 
ansluts en fästarm på vilken parabolantennen kan fästas. 

För att simulera vindstyrkan så körs bilen i erforderlig hastighet. Testet bör utföras 
med antennen vriden i olika vinklar mot vinden alltså färdriktningen för att 
utvärdera om särskilda vindvektorer ger upphov till olika problem. Eftersom ett stort 
intresse finns i att se hur växeln uppför sig behövs ett sätt att mäta förskjutningarna 
som uppstår i denna. Detta är extra viktigt då vi inte kunnat uppskatta glappet i 
växeln. En kamera bör vara monterad på taket för att kunna övervaka testet. 

Testserier 

• Förändra hastigheten 

• Detta löser vi genom att ändra hastigheten på bilen. 

• Förändra vindvektor 

• Detta gör vi genom att vrida växeln. 

• Förändra ytan på släppsidan 

• Detta gör vi genom att ändra strukturen på baksidan av antennen, förslagsvis 
genom att fästa sandpapper eller liknande. 

• Förändra elevationen 

• Detta gör vi genom att vrida växeln. 

• Simulera kastbyar 

• Detta gör vi genom att bromsa eller accelerera under testet. 

• Förändra geometrin på antennen 
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• Gör vi detta till exempel genom att borra hål så kommer vi inte att kunna gå 
tillbaka i testerna efter det. Därför bör detta vara ett slugiltigt steg i testet om 
vi känner att det behövs. 

Förslag på testserie 

1. Bestäm vindvektor 

2. Tre tester i vald hastighet (25 m/s?) 

3. Ändra vindvektor 

4. Tre test i samma hastighet 

5. Upprepa 3 och 4 till vi är nöjda 

6. Variera även elevationen. Blir det bättre eller sämre resultat? 

7. Bestäm ett extremfall. Det som ger störst påverkan 

8. Ändra ytan på baksidan av antennen. Ger det någon skillnad? Är detta 
positivt/negativt? 

9. Eventuellt simulera kastbyar för att se vad påverkan blir 

10. Eventuellt förändra geometrin på antennen 

Ingående delar 

Parabolantenn 

En plåtparabol i ungefär samma dimensioner finns på Ayen Technology i Haparanda 
som inte används och går att använda till testet. 

Problem att lösas 

• Hur ska den fästas på armen 

• Hur ska töjningsgivare fästas 

Arm för montering 

En arm att fästa parabolen på samt att fästa utgående axel från vinkelväxel måste 
införskaffas. 

Problem att lösas 

• Hur skall profilen se ut 
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• Hur skall utgående axel fästas på armen 

• Kan vi ha flera olika profiler för att utvärdera dess styrkor/svagheter 

Vinkelväxel 

Denna måste införskaffas och kopplas ihop för att kunna styras via en brytare så att 
vi kan vända polarisation alternativt även med någon potentiometer. En fästplatta 
måste tillverkas så att vi kan fästa denna på lasthållarna. 

Delar som behövs 

12 V Kontakt (Cigarettändarutag) 

Brytare för att kunna växla polarisation med samt av/på 

Något att styra spänningen med 

Fästplatta för vinkelväxel 

Problem att lösas 

• Funktionerna för styrning måste lösas 

• Hur skall den fästas på lasthållarna 

Lasthållare 

Dessa måste införskaffas för att kunna montera testutrustningen på biltaket. Någon 
form av platta att skruva fast vinkelväxeln behöver även monteras på lasthållarna 
eller något annat sätt att lösa detta problem på. 

Mätutrustning 

Töjningsgivare och tillhörande utrustning måste införskaffas. För att kunna bevaka 
experimentet så bedömer vi att en kamera som fästs på taket skulle vara fördelaktigt 
för att kunna se hur utrustningen beter sig. Finns detta att låna eller måste vi köpa 
vissa delar. 

Problem att lösa 

• Hur ska töjningsgivarna fästas 

• Hur ska kameran fästas 
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Ritningsunderlag 




















































