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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete behandlar studien av att montera ett televapensystem på ett 
befintligt CV90 chassi, ett system som kan fungera som stör-, pejl- eller 
kommunikationsvagn. För samtliga system krävs en mast samt elektronisk 
utrustning. För att rymma den elektroniska utrustningen i vagnen måste en ny 
invändig layout tas fram vilket görs efter en konceptstudie. Den mest fördelaktiga 
lösningen är att placera elektroniken i speciella rackar längs den högra sidan i 
stridsrummet och operatörsplatserna på motsvarande plats längs den vänstra sidan. 
Måtten på elektroniken gör att taket måste höjas och tornet plockas bort.  
Detta i sin tur bereder plats åt ett tättslutande mastfack som integreras i utrymmet 
ovanför vänster bandhylla. 
  
Samtliga system använder en teleskopisk mast som utfälld når 20 meter ovanför 
marken. Masten sitter monterad i vagnen via en ledad mastram som reses till 
vertikalt läge. Beroende på vagnens läge är det möjligt att med hjälp av 
hydraulcylindrarna justera mastens lutning i vagnens längsled.  
Efter utvärdering av olika resningsmetoder väljs hydrauliska cylindrar för ändamålet. 
Mastramens främsta uppgift är att ta upp och fördela de uppkomna krafterna över en 
större yta på masten men även att skapa stadiga infästningspunkter för de 
hydrauliska resningscylindrarna. En dimensionering av mastfot och mastram görs 
främst för att se hur de ryms i mastfacket men även för att kunna få en helhetsbild 
över dess funktion. Fackets dimensioner begränsas av utrymmeskrav i stridsrum och 
bandhylla. 
 
För att kunna driva det nya systemet krävs att ett nytt hydraulsystem installeras. 
Systemet består av en hydraulpump samt två motorer, där den ena motorn driver en 
extra generator och den andra en kylkompressor.  
Elektroniken kräver konstant kylning för att inte överhettas, vilket löses med hjälp av 
ett nytt separat kylsystem. Ett system som genererar kall luft som blåses genom 
rackarna och vidare ut ur vagnen.  
 
Eftersom ny utrustning installeras i vagnen görs en studie för att undersöka 
förskjutning av tyngdpunkten. Resultatet visar att punkten blir förskjuten åt vänster 
och något bakåt. 
 
Möjligheten att applicera detta televapen på ett CV9040-chassi är av intresse då det 
finns sådana vagnar inom det svenska försvaret som används sparsamt. Därför görs 
en jämförelse mellan CV9040 samt CV9035NL, där det undersöks vilka skillnader 
som skulle uppstå vid användning av de olika chassimodellerna.  
 
 



 

Abstract 
 
This master thesis project is a study regarding the possibilities to mount an electronic 
warfare system on an existing Combat Vehicle 90 (CV90), that can work as a 
jamming-, radar- and communication system. All systems demand a mast and 
electronic equipment.  
A concept layout shows that the most favorable solution to fit the electronics is to 
place it in special racks along the right side of the combat compartment and the 
operators along the left side.  
The size of the electronic boxes makes it necessary to raise the roof and to take the 
turret away. This makes space to a sealed mast compartment that integrates above 
the left sponson. 
 
All of the applications use a telescopic mast that when erected, reaches a length of 
20 meters above the ground. The mast is connected to the vehicle by a pivoting 
frame that rises to vertical. Due to the position of the vehicle, it is possible to regulate 
the angle of the mast along the vehicle. Different methods of rising were investigated 
and hydraulic cylinders came to be the most efficient. The purpose of the mast frame 
is to absorb and spread the forces over a larger surface of the mast but also to create 
stable joints of connections for the cylinders.  
The dimensioning of the mast foot and the mast frame is primarily done to show how 
they fit in to the compartment.  
 
The new electronic warfare system requires a new hydraulic system containing a 
hydraulic pump and two hydraulic motors, were one motor runs an extra generator, 
and the other a compressor. The electronics demand constant cooling and this is 
helped by a new, separate, cool-system. This system creates and blow cold air 
through the electronic boxes and out of the vehicle.  
 
Since new equipment is installed to the vehicle, an investigation to determine the 
center of gravity shows that it does not move appreciably.  
 
The opportunity to use a CV9040 for this electronic warfare system is desired, 
because many CV9040 vehicles in the Swedish Army could be used. Therefore, a 
comparison between CV9040 and CV9035NL is done. This analyzes shows upon the 
actual differences between the two chassis.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
En ny kund önskar förslag på ett från grunden nykonstruerat televapenfordon baserat 
på stridsfordon 90 (CV 90) av 2005 års utförande. Ett televapensystem installeras i 
fordonet som skall kunna fungera som stör-, pejl- och kommunikationsvagn.  
Ett störsystem har till uppgift att störa ut fiendens radiotrafik och elektriska utrustning. 
I pejlutförande ska systemet pejla av området som fordonet befinner sig i och kunna 
upptäcka fienden och som kommunikationsvagn ska vagnen ha förmåga att med 
hjälp av nödvändig utrustning förmedla information mellan befälsvagn och övriga 
styrkor. 
 

1.2 Problembeskrivning 
Examensarbetet innebär att utreda och ta fram koncept- och layoutförslag av CV90 i 
variantutförande. Arbetet utförs i Catia 3D miljö och består av följande delmoment: 
 

•  Konceptgenerering och utvärdering 
•  Konstruktion av mastresningsmekanism 
•  Konceptkonstruktion av driv- och kylsystem för elektronisk utrustning 
•  Ergonomi och packningsstudie 
 

1.3 Syfte 
För att systemet skall kunna uppfylla de tänkta funktionerna krävs att vagnen utrustas 
med kraftfull elektrisk utrustning samt en hög mast. Masten som integreras i vagnen 
ska på ett smidigt och snabbt sätt kunna resas och tas i bruk. 
För att rymma den elektroniska utrustningen krävs en layoutförändring av interiören 
samt en höjning av taket. Förutom en förare ska vagnen maximalt inrymma fyra 
stycken operatörer samt en vagnschef.  
 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet har avgränsats till att göra en omstuvning av vagnen för att rymma nödvändig 
utrustning samt en djupare studie i masten och dess resningsmekanism. Vidare görs 
en utredning av tillkommande system såsom hydraulik, kylning och generator. 
 



Stridsfordon 90 Televapen  Björn Bergström & Mattias Nordin 

2 

2 Nomenklatur 
För att underlätta förståelsen av arbetets innehåll har ofta förekommande 
förkortningar och dess betydelse listats nedan. 
 
 
AMOS  Advanced Mortar System 
Bv206  Bandvagn 206 
BvS10  Bandvagn S10 
CAD  Computer Aided Design 
CV90  Stridsfordon 90 (Combat Vehicle 90) 
CV9035NL  Stridsfordon 9035 Holland 
CV9040  Stridfordon 9040 
EW  Electronic Warfare (Elektronisk krigföring) 
FE  Finita Element 
NBC  Nuclear Biological Chemical 
OWS  Overhead Weapon Station 
SEP  Splitterskyddad Enhets Plattform 
VIS  Vehicle Information System 
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3 Företagspresentation 
Hägglunds är ett världsledande företag inom tillverkningen av militärfordon och har 
sin verksamhet i Örnsköldsvik.  
 

3.1 Historia 
År 1899 grundade Johan Hägglund en snickerifabrik. Detta var starten till vad som 
skulle komma att bli AB Hägglund och Söner. Under årens lopp har allt ifrån möbler 
till flygplan tillverkats men det var först mot slutet av 1950-talet som företaget började 
tillverka militärutrustning.  
Hägglunds blev på senare tid uppdelat i tre nya företag, där Hägglunds Drives AB 
kom att sköta tillverkningen av hydraulmotorer, MacGREGOR Cranes AB tillverkade 
kranar och Hägglunds Vehicle den militära utrustningen.  
År 1997 blev Hägglunds Vehicle uppköpt av Alvis koncernen och Alvis Hägglunds 
bildades men med bibehållen produktinriktning.    
 
Hösten 2004 blev Alvis Hägglunds återigen uppköpta av dagens nuvarande ägare, 
BAE SYSTEMS och antog namnet BAE Land Systems Hägglunds ett namn som 
varade framtill år 2006 då företaget återigen bytte namn till BAE Systems Hägglunds.  
 
BAE Systems är en internationell koncern med utveckling, leverans och support av 
högteknologiska försvars- och flygsystem för användning i rymd, luft, vatten och på 
land. Inom BAE Systems utvecklas och tillverkas militära flygplan, ytfartyg, ubåtar, 
stridsfordon, radar, flygteknik, kommunikationssystem och intelligent ammunition. 
Utvecklingen bedrivs i teknikens absoluta framkant med syfte att ta fram nästa 
generations intelligenta försvarssystem. BAE Systems bedriver verksamhet över fem 
kontinenter med kunder i 130 länder. BAE Systems har mer än 100 000 anställda 
och en årlig omsättning på ca 14 miljarder pund.   

3.2 Produkter 
Några av de militära produkter som har levererats från Hägglunds under årens lopp; 
 
Bv206 
Bv206, se Figur 3-1 är kanske den mest kända Hägglundsprodukten. Den har sålts i 
över 11000 exemplar till totalt 37 länder med användningsområden allt ifrån 
oljeletning till militärt bruk. Bv206 finns även som en splitterskyddad variant och går 
då under namnet Bv206S. 

 
Figur 3-1 Bv206 
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BvS10 
BvS10, se Figur 3-2 är ett större fordon än Bv206 och Bv206S. Den är byggd för den 
högsta nivån av taktisk och strategisk mobilitet samtidigt som den behåller den goda 
förmågan att likt Bv206 ta sig fram i terräng. BvS10 kan utrustas med olika moduler 
vilket gör den flexibel.   
 

 
Figur 3-2 BvS10 

Stridsfordon 90 
Stridsfordon 90 (CV90), se Figur 3-3 finns i den Svenska, Norska, Finska, 
Schweiziska armen och snart även i den Holländska och Danska. CV 90 är det 
modernaste bepansrade fordonet i 25-35 ton klassen. Den har den senaste stealth 
tekniken och den modernaste och mest avancerade informationsteknologin.  
Ett videonätverk med displayer kombinerat med oberoende siktfält ger besättningen 
full sikt över stridsplatserna. CV90 har plats för totalt 11 personer och den är utrustad 
med individuella NBC skydd för samtliga personer. 
 
CV90 konceptet erbjuder 

•  Taktisk och strategisk mobilitet 
•  Pansarbrytande vapen 
•  Luftvärn 
•  Låg signatur 
•  Hög överlevnadsgrad 
•  Låg underhållskostnad 
•  Utvecklingspotential 

 

 
Figur 3-3 CV90 
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SEP 
SEP, se Figur 3-4 och 3-5 har blivit utvecklad för att möta morgondagens krav på 
kapacitet, uppgraderbarhet samt modularitet. En typ av fordonsfamilj som Hägglunds 
sätter stor framtidstro till. Dess mångsidighet bygger på att den kan anpassas efter 
olika ändamål och utrustas med vad som anses lämpligast, allt ifrån ambulansfordon 
till lätta stridsfordon. SEP har stealth teknik som tillsammans med batteridrift gör att 
den kan röra sig utan att bli upptäckt.   
 

  
Figur 3-4 SEP-hjul Figur 3-5 SEP-band 
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4 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen är framtagen av Hägglunds och potentiell kund. 

4.1 Mål/Syfte 
Att i CATIA 3D miljö ta fram konceptlayout av CV90 i EW version 

4.2 Huvudaktiviteter 
I arbetet ingår följande huvudaktiviteter  

4.2.1 Invändig stuvning 
•  4 stycken operatörsplatser 
•  Vagnschefsplats med Ksp beväpning eller dylikt 
•  Racksystem 6,8 meter total löplängd 

2 alternativlayouter tas fram, i första hand för nyproduktion på skrov lika CV9035NL 
Konsekvenser vid ombyggnad av befintlig CV9040 skrov beaktas 

4.2.2 Elförsörjning 
•  Systemlayout tas fram för generator inklusive drivning, kraftdistribution samt 

elskåp 

4.2.3 Elektronikkylning 
•  Effektbehov kartläggs 
•  Systemlayout tas fram 

4.2.4 Mastutredning 
Indata  

•  Masthöjd minimalt 20 m ovan mark 
•  Längd hopfälld maximalt 3,4 m  
•  Motordriven mastresning 
•  Topplast 30 kg 
•  Antennens vindarea 1,45 m2 
•  Styvhetskrav på mast 

§ 15° utböjning vid störantenn 
§ 4° utböjning vid pejlantenn 

•  Justeringsnoggrannhet  
§ I fordonets längdled inom intervallet ±7° runt bärarens lodlinje 
§ I fordonets tvärled sker justering genom fordonets placering 

•  Framtagning av realiserbara konceptförslag utvärderas 
•  Integration på vagn 
•  Mekanism för mastresning 

§ Resningsmetoder utvärderas 
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4.2.5 Integration 
Beaktande av övergripande krav såsom: 

•  Totalvikt 
•  Underhållsmässighet 
•  Säkerhet 
•  Ergonomi 
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5 Arbetsgång 
Nedan beskrivs arbetsgången som används vid framtagningen av konceptlayout för 
en televapenvagn. Alla rådande förutsättningar är baserade på en störvagn, då den 
är den mest krävande både drift- och utrymmesmässigt. Arbetet består av ett antal 
ingående delar som beskrivs nedan.  
 

5.1 Invändig stuvning 
För att kunna få plats med all elektronisk utrustning krävs en ommöblering inne i 
vagnen samt en påbyggnad för att kunna höja taket. Elektroniken placeras i 19” 
rackar med en total löpmeterlängd på 6,8 meter och dessa placeras stående min 100 
mm ovanför golvet för att skapa en deformationszon vid minsprängning. Rackarna 
kan ställas i ett antal rader för att minska den totala höjden, viktigt är att den totala 
löplängden rack bibehålls. De är också försedda med anslutningar för kall- och 
varmluft för inkoppling av eventuell kylning respektive uppvärmning. 
Det finns två alternativ för rackarnas placering, antingen längs den vänstra sidan eller 
längs den högra. Båda placeringarna har respektive för- och nackdelar och uppgiften 
i denna del blir att bestämma den slutliga placeringen.  
 

5.2 Mastutredning 
Mastutredningen omfattar val av teleskopmast samt konstruktion och dimensionering 
av en resningsmekanism till masten. I utredningen ingår även att bestämma mastens 
placering på vagnen.  
 
Resningsmekanismen skall resa masten ur mastfacket till lodrätt läge med möjlighet 
till justering i fordonets längdled. I tvärled sker justeringen genom fordonets 
placering. Vidare skall den toppmonterade antennen kunna rotera 360° runt sin egen 
lodlinje.  
 
Någon typ av mastfack utreds då masten skall ligga skyddad när den inte används. 
Luckan som skyddar mastfacket skall inte bara kunna vara stängd när masten är 
nerfälld utan även då den är rest. 
 

5.3 Hydraulik 
För att driva den elektroniska utrustningen samt kylning installeras ett nytt 
hydrauliksystem bestående av bland annat två motorer och en pump.  
Hydraulpump placeras inne på golvet i stridsrummet bakom den ordinarie pumpen 
och drivs via en axel som sitter direkt kopplad till dieselmotorn. Motorerna placeras i 
närhet av förbrukarna.  
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5.4 Elförsörjning 
Utrustningen måste ha ett separat elsystem för att kunna drivas då vagnens befintliga 
inte räcker till. Uppgiften här ligger i att ta fram komponenter samt hitta lämplig 
placering åt dem. För att täcka elförsörjningen som finns vid drift undersöks tre 
möjligheter. Den ena bygger på en traditionell generator som ger önskad effekt av 
3x400 VAC men endast 230 VAC används. Generatorn drivs av en hydraulmotor och 
placeras i höger bandhylla.  
Den andra är att använda en svänghjulsgenerator som placeras mellan motor och 
växellåda. En typ av generator som levererar mycket effekt på litet utrymme.  
Tredje möjligheten är en generator som både ger 230 VAC och 28 VDC. Detta 
genom att den har en inbyggd spänningsomvandlare. 
 
Vagnens elektroniska utrustning måste även kunna strömförsörjas externt vid t.ex. 
service och underhåll. Detta sker genom att vagnens elsystem ansluts till ett 400 
VAC vägguttag. Detta gäller också under övning och utbildning när utrustningen kan 
vara i gång under en längre tid och där det är opraktiskt att ha diselmotorn gående. 
 

5.5 Elektronikkylning 
Den extra elektroniken genererar värme och behöver kylas ner till lämplig 
arbetstemperatur och därför behövs ett separat kylsystem. För att hitta ett passande 
system utvärderas ett antal olika typer och ett slutgiltigt val tas.  
 

5.6 Integration 
Denna typ av stridsfordon med televapenfunktion tillverkas i ett begränsat antal till 
skillnad från en traditionell CV9035NL. Därför är ett uppsatt önskemål att kunna 
integrera televapenkonceptet på ett traditionellt CV9035NL chassi utan att behöva 
göra några större förändringar. Förändringarna som uppstår vid integration av 
televapensystemet på en traditionell CV9035NL utreds.  
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6 Invändig stuvning 
Invändig stuvning omfattar placering av rackar, operatörsplatser, vagnschef samt 
mastanordning. Rackarna har en total löpmeterlängd på 6,8 meter men kan delas 
upp i ett antal sektioner och på så sätt kan den totala höjden ändras. För att rymma 
rackarna krävs att taket höjs i form av en påbyggnad.  
Operatörerna som maximalt kan vara fyra till antalet måste placeras på motstående 
sida från rackarna. Vagnschefens plats måste vara sådan att han genom en 
observationshuv kan se ut och få en överblick om vad som sker.   
Mastanordningens placering bör vara så att den stjäl minimalt utrymme och skall på 
ett snabbt och enkelt sätt kunna resas. 
Tre olika koncept utvärderas mot varandra för att kunna få fram det mest 
fördelaktiga. Nedan finns koncepten förklarade på ett mer ingående sätt. 
 

6.1 Koncept högerplacerad rack 
 

•  4 st. operatörsplatser 
•  1 st. vagnschef 
•  4 st. rackar 1700x600x700 (hxbxd) 

 
I konceptet placeras rackarna så långt bak som möjligt och mot den högra väggen i 
stridsrummet samt 100 mm upp från golvet. Placeringen av rackarna på höger sida i 
stridsrummet ger en enkelhet vid kylning, då kylsystemet är placerat i höger 
bandhylla. Eventuellt skulle rackarna kunna placeras stående på eller under 
mingolvet för att minska påbyggnadens totala höjd. 
 
Vagnschef placeras bakom föraren men ovanför golvet för att inte hindra förarens 
evakueringsväg som går under vagnschefens stol och in i stridsrummet.  
 
Kraftenheten läggs under vagnschefens stol vilket tyvärr minskar förarens 
evakueringsväg något. 
 
Operatörsplatserna placeras mittemot rackarna längs den vänstra väggen, se Figur 
6-1. Tyvärr blir det begränsat med benutrymme för operatörerna med denna layout 
främst under transport, se Figur 6-2.  
 
Mastfacket byggs på vänster sida. En högerplacering av mastfacket är inte möjligt då 
det befintliga kylsystemet upptar den bakre halvan av höger bandhylla.  
 
Fördelar Nackdelar 
Ger god plats för vagnschef Begränsat benutrymme för operatör 
Ventilationsgaller kan placeras ovanpå 
påbyggnaden vid vänsterplacerat mastfack 

Golvet kan behöva förstärkning 
beroende på kraftenhetens placering 

Kan använda befintlig nöddörr i bakluckan Kräver hög påbyggnad 

Tabell 6-1 För- och nackdelar med koncept högerplacerad rack 
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Figur 6-1 Layout koncept högerplacerad rack 

 

 
Figur 6-2 Layout koncept högerplacerad rack 
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6.2 Koncept vänsterplacerad rack 
 

•  4 st. operatörsplatser 
•  1 st. vagnschef 
•  4 st. rackar 1700x600x700 (hxbxd) 
  

I konceptet placeras rackarna så långt bak som möjligt och mot den vänstra väggen i 
stridsrummet samt 100 mm upp från golvet. En nackdel med vänsterplacerade rackar 
är att kylslangarna måste dras genom stridsrummet.  
Operatörsplatser placeras mittemot rackarna dvs. längs den högra väggen, se Figur 
6-3. Tyvärr blir det begränsat med benutrymme för operatörerna med denna layout 
främst under transport, se Figur 6-4. Eventuellt skulle rackarna placeras stående på 
eller under mingolvet för att minska påbyggnadens totala höjd.  
 
Vagnschef placeras bakom föraren men ovanför golvet för att inte hindra förarens 
evakueringsväg som går under vagnschefens stol och in i stridsrummet.  
 
Kraftenheten läggs under vagnschefens stol vilket tyvärr minskar förarens 
evakueringsväg något. 
 
Mastfacket byggs på vänster sida. En högerplacering av mastfacket är inte möjligt då 
det befintliga kylsystemet upptar den bakre halvan av höger bandhylla. 
 

Fördelar Nackdelar 
Ventilationsgaller kan placeras ovanpå 
påbyggnaden vid vänsterplacerat 
mastfack 

Begränsat utrymme för vagnschef och 
operatör 

 Golvet kan behöva förstärkning beroende på 
kraftenhetens placering 

 Besättningen kan ej använda befintlig nöddörr 
i bakre rampen då rackarna blockerar den 

 Kräver hög påbyggnad 

Tabell 6-2 För- och nackdelar med koncept vänsterplacerad rack 
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Figur 6-3 Layout koncept vänsterplacerad rack 

 

 
Figur 6-4 Layout koncept vänsterplacerad rack 
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6.3 Koncept rack i fem rader 
 

•  4 st. operatörsplatser 
•  1 st. vagnschef 
•  5 st. rackar 1360x600x700 (hxbxd) 

 
I konceptet placeras rackarna så långt bak som möjligt och mot den högra väggen i 
stridsrummet och 100 mm upp från golvet. Genom att placera rackarna på höger sida 
i stridsrummet ges en enkelhet vid kylning, då kylsystemet placeras i höger 
bandhylla. Eventuellt skulle rackarna kunna placeras stående på eller under 
mingolvet för att minska påbyggnadens totala höjd.  
 
Genom att placera rackarna i fem rader istället för fyra kan den totala takhöjden 
sänkas med nästan 3,5 dm.  
 
Vagnschef placeras bakom föraren men ovanför golvet för att inte hindra förarens 
evakueringsväg som går under vagnschefens stol och in i stridsrummet.  
 
Kraftenheten läggs under vagnschefens stol vilket tyvärr minskar förarens 
evakueringsväg något. 
 
Operatörsplatserna placeras mittemot rackarna dvs. längs den vänstra väggen, se 
Figur 6-5. Tyvärr blir det begränsat med benutrymme för operatörerna med denna 
layout speciellt under transport, se Figur 6-6. 
 
Mastfacket byggs på vänster sida. En högerplacering av mastfacket är inte möjligt då 
det befintliga kylsystemet upptar den bakre halvan av höger bandhylla. 
 

Fördelar Nackdelar 
Ger god plats för vagnschef Begränsat benutrymme för operatör 
Ventilationsgaller kan placeras ovanpå 
påbyggnaden vid vänsterplacerat mastfack 

Golvet kan behöva förstärkning beroende 
på kraftenhetens placering 

Med fem stycken rackar kan påbyggnaden 
göras lägre 

 

Befintlig nöddörr kan användas  

Tabell 6-3 För- och nackdelar med koncept rack i fem rader 
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Figur 6-5 Layout koncept rack i fem rader 

 
 
 

 
 

Figur 6-6 Layout koncept rack i fem rader 
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6.4 Utvärdering av koncept 
Utvärdering av de olika koncepten görs med hjälp av en utvärderingstabell, se Tabell 
6-4. De parametrar som ansätts, anses som de mest styrande för koncepten.  
Höjden avser den höjd på överbyggnaden som konceptet orsakar. Vikten baseras på 
den totalvikt av överbyggnaden som konceptet ger. Ergonomiparametern bygger på 
huruvida personalens ergonomi påverkas. Rackplaceringen värderas på vilket sätt 
rackarna indirekt gör det rymligare i stridsrummet. Exempelvis att de inte skall 
blockera utrymmningsvägar, närhet till kylaggregat etc.  
 
Efter att ha summerat alla för- respektive nackdelar framstår koncept rack i fem rader 
som det konceptförslag som är mest fördelaktigt och väljs följaktligen som det arbetet 
grundar sig på.    
 

 Koncept 
Parameter Höger placerad rack Vänster placerad rack Rack i fem rader 

Höjd 0 0 + 
Vikt 0 0 + 
Ergonomi 0 0 0 
Rackplacering + - + 
    
Summa + - +++ 

Tabell 6-4 Utvärderingstabell av koncept 

6.4.1 Rackar 
Konceptets största fördel är att med fem rader rack kan takhöjden sänkas i 
förhållande till att sätta rackarna i fyra rader, vilket ger lägre totalvikt. En fördel med 
att placera rackarna till höger är att onödig dragning av kylslang och elkabel undviks. 
Detta genom att både el- och kylsystemet sitter placerat i höger bandhylla. En 
högerplacering av rackarna möjliggör även en bra placering för vagnschef samt gör 
att evakueringsvägen för föraren in i stridsrummet kan bibehållas. 
 
För att kunna maximera utrymmet inne i stridsrummet måste rackarnas konstruktion 
ändras något. Främst i form av att rackens nedre bakre hörn görs om, se Figur 6-7 
samt att kanten mot hydraulpumpen justeras, se Figur 6-8.  
Genom dessa förändringar kan rackarna placeras så långt fram som möjligt samt 
kloss mot väggen utan att de tar i vinkeln mellan vagnens vägg och golv. 
  
Det finns dock även nackdelar med att placera rackarna i fem rader istället för fyra 
där den största är att det blir minskade utrymmen i stridsrummet pga. att den totala 
racklängden i vagnens längsled ökar. 
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 Figur 6-7 Ändring av rack i bakkant Figur 6-8 Ändring av rack vid hydraulpump 

 

6.4.2 Påbyggnad 
Påbyggnaden tillverkas av 12 mm plåt och svetsas samman, se Figur 6-9.  
De styrande måtten av påbyggnaden i höjdled är rackarnas höjd samt mastens 
utrymmeskrav. På längden och bredden är det grundchassiet som styr. Den färdiga 
påbyggnaden svetsas på det befintliga chassiet. Genom att placera rackarna i fem 
rader enligt ovan, kan takhöjden sänkas med 3,5 dm jämfört med fyra rader rack 
vilket leder till en lägre profil på vagnen vilket bl.a. gör den mer svårupptäckt.  
 

 
Figur 6-9 Påbyggnad 
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6.5 Sammanfattning 
För att rymma den extra utrustningen är det nödvändigt att ändra vagnens yttre 
geometri i form av en påbyggnad som höjer taket med 300 mm och svetsas samman 
av 12 mm plåt. När påbyggnaden skall monteras på svetsas den fast på vagnen som 
en komplett del och ersätter det ordinarie taket. 
 
Inne i vagnen placeras den elektriska utrustningen i speciella rackar längs den högra 
sidan, med fyra operatörsplatser mittemot, se Figur 6-10. Vagnschefen placeras till 
vänster i stridsrummets främre del, en bit upp för att inte blockera förarens 
utrymningsväg bakåt. En observationshuv placeras på taket rakt ovanför 
vagnschefen för att möjliggöra god sikt.  
 

 
Figur 6-10 Invändig layout 
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7 Mastutredning 
En vital del i televapensystemet är masten som måste uppfylla vissa ställda krav. 
Detta kapitel behandlar valet och integreringen av masten på vagnen. 
  

7.1 Val av mast 
Det finns flera på marknaden förekommande master som kan vara användbara i 
detta projekt. Utifrån dessa väljs två välbeprövade master som utvärderas mot 
varandra där Mastsystem och WIBE levererar varsin. Kravet på masten som skall 
användas är enligt kravspecifikationen i kapitel 4. Den enda masten som uppfyller 
samtliga krav är en mast från WIBE som erbjuder en teleskopisk mast som är 3,2 
meter lång i hopfällt läge. Masten består av sju sektioner och når utfälld en höjd av 
18 meter (mastfot till topp). Resningen av sektionerna görs med hjälp av en elmotor.  
Efter ingående samtal med mastleverantören har en mer utförlig skiss av masten 
erhållits, se bilaga 2. 
 

7.2 Placering av mastfack 
Mastfackets placering bestäms efter en konceptutvärdering. Två aktuella förslag tas 
fram där gemensamt för båda är att masten placeras på vänster sida för att inte 
inskränka på det befintliga kylsystemet. 
 

7.2.1 Koncept mast stagad i marken  
Det ena förslaget är att öppna mastluckan åt sidan, se Figur 7-1, där en arm går ut 
och vrider masten i lodrätt läge. Masten justeras så att mastfoten har kontakt mot 
marken. Den stora fördelen med konceptet är att masten får två stödpunkter, en i 
marken och en i arminfästningen. Detta gör att masten får en stadig infästning. 
Tyvärr innebär det att armens mekanism blir invecklad och behöver sticka in en bit i 
stridsrummet. En nackdel med att masten står på marken är att elmotorn till 
mastresningen kan bli stående i t.ex. djup snö. Detta kan dock undvikas med en viss 
omkonstruktion av masten. 
 

 
Figur 7-1 Placering av mastfack koncept 1 
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7.2.2 Koncept mast stagad i mastfack 
Det andra förslaget är att placera masten uppe på taket i ett fack med övertäckande 
lucka, se Figur 7-2. Vid transport är masten helt nedfälld i facket för att vid 
användning resas upp till önskat läge. Resningen sker genom hydraulik alternativt 
elektronik.  

 
Figur 7-2 Placering av mastfack koncept 2 

7.2.3 Val av placering 
Konceptet med att staga masten i mastfacket väljs att arbeta vidare med. Detta för att 
befintlig mast kan användas och att det ger en enkel resningsmetod. Även en kortare 
mast kan användas då den placeras på vagnens tak och inte två meter längre ner på 
marken.   
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7.3 Koncept mastresning 
Vid val av resningmekanismen undersöks två olika koncept, ett med hydraulisk 
drivning och ett med elektrisk.    
  

7.3.1 Hydraulisk mastresning 
I detta koncept sker mastresningen genom att två stycken hydraulcylindrar trycker 
upp masten till lodrätt läge, se Figur 7-3. Cylindrarna har även till uppgift att 
stabilisera masten i längsled på fordonet. Denna konstruktion medger möjligheter till 
att ställa masten i lod oberoende av fordonets lutning i längsled dock max ±7°.  
När masten är i önskat läge låses den med hjälp av ventiler som blockerar oljans 
returflöde.   

 
Figur 7-3 Hydraulisk mastresning 

 

7.3.2 Elektrisk mastresning 
I detta koncept sker mastresningen med hjälp av två elektriska ställdon som vardera 
har en tryckkraft på 20 kN, se Figur 7-4. Ett ställdon fungerar nästan på samma sätt 
som en hydraulcylinder. Skillnaden är att här drivs kolven med en elmotor på 1,5 kW 
som överför kraften via en trapetsgänga. Trapetsgängan är självhämmande vilket ger 
en naturlig låsning av kolvens rörelse. Även här finns möjlighet till justering av mast i 
vagnens längsled.  
 

Infästningspunkt för cylinder 

x Z

Y 
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Figur 7-4 Elektrisk mastresning 

7.3.3 Val av mastresningsmetod 
Den mest lämpade metoden för detta ändamål är att resa masten med hjälp av 
hydraulik. Detta är en kraftfull och utrymmessnål metod till skillnad mot ställdon.  
Vid användning av ställdon måste mastfacket breddas ytterligare vilket då inskränker 
på det redan begränsade utrymmet i stridsrummet. Det som gör att ställdonet kräver 
mer utrymme är dels att elmotorn sitter i 90° vinkel mot kolven men även motorns 
storlek.  
Ytterligare en fördel med hydraulik är att tryckbalanseringen gör att kolvarna kan 
köras parallellt utan att de motverkar varandra, vilket är ett problem som uppstår med 
elektriska ställdon. Detta beror på att vid en hydraulisk resningsmetod används 
samma kraftkälla till båda cylindrarna vilket man inte har vid elektriska ställdon där 
två separata elmotorer används. 
 

7.4 Mastram 
För att kunna överföra krafterna från ledpunkten och cylindrarna till teleskopmasten 
utan att den utsätts för stora belastningar används en ram, se Figur 7-5 . Genom att 
använda en ram kommer krafterna att fördelas ut över en större yta på masten. 
Ramen medger också bättre möjligheter till infästningspunkter för cylindrarna. 
Genom att placera infästningspunkterna en bit upp samt bakom mastens 
centrumlinje, skapas nödvändig hävarm för att klara de krafter som uppstår vid 
resning.  
Ramen konstrueras likt en låda som träs över masten och via klammer skruvas 
masten och ramen ihop i flera punkter vilket gör den stabil. För att undvika att smuts 
och väta kommer in i mastramen där bland annat mastens elmotor sitter, kläs ramens 
sidor samt överdel med plåt.    
 

Elmotor 

Cylinder och kolv 
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Figur 7-5 Mastram 

 
Mastramen monteras på en fot som i sin tur sitter fixerad i mastfackets golv och 
väggar. Ramen är fri att rotera runt fotens x-axel men är låst i övriga riktningar.  
Med denna utformning av mastfoten fås en stabil och styv konstruktion.  
 

7.5 Mastfack 
Mastfacket har till uppgift att skydda masten och resningsmekanismen från yttre 
faktorer såsom regn och snö. Facket har en hydraulmanövrerad lucka och invändig 
isolering för att undvika isbildning. För att kunna leda ut eventuellt vatten från 
mastfacket finns dräneringshål i botten. Då masten är rest skall luckan vara stängd. 
Eftersom masten tillåts att tilta ±7° i vagnens längsled krävs ett större urtag för 
mastramen än dess dimension. För att kunna få tätt runt mastramen används 
nylonborstar, se Figur 7-6. När masten är stängd måste hålet ovanför mastens fot 
täckas. Detta löses med hjälp av en fjäderbelastad lucka som skjuts undan när 
mastluckan reses. När mastluckan stängs, stannar luckan kvar, vilandes mot 
mastramen, se Figur 7-6.  

 
Figur 7-6 Mastram med omslutande nylonborstar 

Mastram 

Infästningspunkt för 
cylinder 

X 
Z 

Y 

Borstar 

Fjäderbelastad lucka 
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7.6 Antennfack 
När masten är i mastfacket måste antennen vara avmonterad och placeras då i ett 
antennfack. Detta fack placeras under taket längst bak på vagnen för att underlätta 
vid på och avmontering av mast, se Figur 7-7. Facket förses med ett tättslutande lock 
för att hindra smuts och väta från att komma in. För att underlätta vid öppning och 
stängning används en torsionsstav för utbalansering av luckans vikt. Den fungerar likt 
en förspänd fjäder som vill rotera och på så sätt hjälpa till att öppna luckan.  
Likt mastfacket har även detta utrymme dräneringshål i botten.  
Vid användning av antennen plockar personalen upp delarna och monterar ihop 
dem, för att sedan fästa den på masten. 
 
När antennen som sitter på masttoppen ska monteras, reses masten upp till en vinkel 
som medger bra arbetshöjd för personal som står på vagnens tak, se Figur 7-7. 
Personal monterar därefter ihop antennen och fäster den på masten varpå vagnen 
körs fram till arbetsstället med masten i monteringsläge för att där resas till lodrätt 
läge. 
 

 
Figur 7-7 Antennfackets placering samt masten i monteringsläge av antenn 

 
 
 

Antennfack 
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7.7 Mastläge 
Vid användning skall masten alltid vara i lod för att uppnå bästa resultat. Nedan följer 
koncept på hur information om mastens läge kan förmedlas till operatörerna. 

7.7.1 Vinkelgivare 
En elektrisk vinkelgivare som sänder signaler till en display kan vara en lösning för att 
ge operatören information om mastens vinkel i förhållande till vertikalplanet, se Figur 
7-8. Med hjälp av en givare som låses relativt vagnen vid mastens rotationscentrum 
och vars axel är fäst i mastens axel, kommer givarens sensor att ge ett vinkelutslag 
när masten reses eller sänks. En signal som sänds från givaren till en display 
informerar personalen om mastens läge.  
Nackdelen med denna givare är att den endast kan mäta vinkeln relativt vagnens 
lutning. Detta innebär att vagnspersonalen måste veta vagnens lutning, vilket fås 
genom speciella instrument hos föraren. Dessa två informationskällor måste sedan 
samsynkroniseras för att kunna justera masten på ett riktigt sätt.  

 
 
 
 

Figur 7-8 Elektrisk vinkelgivare 

 

7.7.2 Elektroniskt vattenpass 
Ett elektroniskt vattenpass visar mastens verkliga läge relativt vertikalplanet, se Figur 
7-9. En sensor registrerar mastens läge och ger exakt information oavsett hur 
vagnen lutar. Signalerna från sensorn går att omvandla till styrsignaler som kan 
kopplas till ett hydraulsikt styrsystem som sköter positioneringen automatiskt. 

 
Figur 7-9 Elektroniskt vattenpass och display 

 

Mast 

Vinkelgivare 
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7.7.3 Val av givare och display  
Med fördelen att direkt få mastens läge mot vertikalplanet väljs det elektroniska 
vattenpasset. Sensorn indikerar även mastens läge i sidled vilket ger extra 
information åt vagnspersonalen om hur vagnen lutar. Givaren placeras invändigt 
mastramen, se Figur 7-10 och en display som visar mastens läge placeras vid 
manuella reglage för mastreglering i stridsrummet alternativt går signalen direkt till 
hydraulikstyrningen. Givaren har ett vinkelspann på ±6° som mäts relativt 
vertikalplanet, detta innebär att givaren alltid visar noll grader då masten står i lod 
oavsett vagnens lutning. Skulle masten luta mer än ±6° syns inte mastens läge på 
displayen utan då blir personalen tvungen att justera masten till dess att den kommer 
inom spannet.  
 

 
Figur 7-10 Givarens placering 

Vinkelgivarens placering 
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7.8 Kabelvindor 
Vid resning och sänkning av masten måste kablarna som sitter anslutna till antennen 
kunna matas in och ut. Detta sker genom två fjäderbelastade kabelvindor som i detta 
fall vardera rymmer 22 meter kabel vid en kabeldiameter på 10 mm.  
Pga. utrymmesskäl placeras dessa vindor på bakkant av mastramen något förskjutet 
till varandra i vagnens längsled, se Figur 7-11. Kabeln löper utvändigt på masten 
genom hällor. Detta i kombination med att vindan hela tiden håller kabeln sträckt 
förhindrar kabeln att slå mot masten.    
 

 
Figur 7-11 Kabelvindor på mastramen 

 

7.9 Montering och integrering av mast 
Påbyggnaden består av flera delar som svetsas samman i bestämd turordning för att 
möjliggöra montering.  
Masten, som levereras komplett med elmotor från WIBE, byggs samman med fot, 
ram och cylindrar till en färdig enhet.  
Mastfoten monteras komplett och består av tre delar; två delar med axeltappar samt 
en del som kommer att utgöra den ledade delen som svetsas samman med 
mastramen, se Figur 7-12.  
 
Mastramen svetsas samman och träs på masten ovanifrån innan den slutligen 
sammanfogas med foten.  
Mastfacket byggs ihop som en komplett låda innan montering, där lådans ena 
kortsida sätts på efter att den kompletta masten integrerats i lådan. 
  
Mastfacket med komplett mast, monteras sedan ihop med påbyggnaden.  
 
 
 

Kabelvindor 
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Figur 7-12 Montering av mast 

 

7.10 Beräkning av mast 
För att kunna dimensionera hydraulcylindrarna måste krafterna som vinden ger 
upphov till beräknas. Utgångspunkten i beräkningarna är vindstyrkor på 30 m/s, där 
de uppkomna krafterna tagits fram av masttillverkaren.  
De största lasterna som masten utsätts för är vindlaster vid 30 m/s och de uppgår till 
5,0 kN. Kraftens angreppspunkt fås given av masttillverkaren vilket säger att kraften 
kan anbringas på mitten av masten och ett moment på 45 kNm erhålls. Detta ger en 
total kraft på 137 kN i cylindrarna.  

7.10.1 Dimensionering av resningscylindrar 
Enligt masttillverkaren WIBE är vindlasten för mast med antenn 5,0 kN vid 30 m/s.  
I ekvation 7.1 beräknas momentet fram som uppkommer av vindlasten vilken 
appliceras på mitten av masten. 
  
Moment beräkningar  

kNmLFMmast 459*0,5* =⇒=  (7.1) 
F = kraft [kN] 
L = hävarm [m] 
 
Totala kraften som måste tas upp i cylindrarna beräknas med hjälp av ekvation 7.2 
se även Figur 7-13. 
 

cylinder
kNkN

L

M
F tot 2,684,136

33,0

45
⇒=⇒=  (7.2) 

M = moment [kN] 
L = hävarm [m] 

Mastfot 

Ledad del som 
sammanfogar mastram 
med mastfot 

Mastram 
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Figur 7-13 Cylindrarnas infästning i mastramen 

 
Tillsammans med tillverkare tas lämplig cylinderdimension fram utifrån de uppkomna 
krafterna. Hydraulcylindrarna som väljs har dimensionerna 80/50 och slaglängden 
620 mm. Dess inbyggnadsmått mellan ledlagren är 880 mm. Utvändig diameter på 
cylindern är 90 mm och radien på kolvstångshuvudet och botten är 46 mm. Detta ger 
en totallängd av cylindern på 972 mm. Denna cylinder klarar 126 kN vid 250 bar på 
trycksidan och 77 kN på dragsidan. Maxtrycket för knäckning med ovan nämnda 
dimensioner är enligt DIN1880 620 bar, vilket motsvara en vindkraft som maximalt får 
uppgå till 190 kN på dragsidan, i varje cylinder. 
 
Tryckberäkningar i cylindrar vid max last 
 

bar
A

F
ptrycksida 136

5026

2,68 ===   (7.3) 

    

bar
A

F
pdragsida 223

3060

2,68 ===  (7.4) 

F = kraft [kN] 
A = cylinderarea [mm2] 
P = tryck [bar] 
 
Beräkningarna visar att trycket i cylindern blir enligt ekvation (7.3) och (7.4) 136 
respektive 223 bar på tryck- och dragsidan. Det maximalt tillåtna arbetstrycket i 
cylindrarna är 250 bar och maximalt tillåtet tryck är 300 bar vilket innebär att det inte 
är något problem vid max vindlast.  

L 
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7.10.2 Dimensionering av mastfot 
Mastfoten är konstruerad som ett u i SS 1412 där dess ytterkanter sitter fastsvetsade 
mot mastfackets golv och sidoväggar för att ge en stabil infästning i alla riktningar, se 
Figur 7-14. Vid dimensionering används nedan följande manuella beräkningar men 
resultat bekräftas även med en FE-analys, se bilaga 3. 
Mastfoten dimensioneras utifrån en vindstyrka på 30 m/s och en antenn för 
störfunktion ansätts, detta ger ett totalt moment ner i mastfoten på 45 kNm. Det som 
blir känsligast ur hållfasthetssynpunkt är axeltapparna i vilka masten roterar kring. 
Dessa två tappar med diametern 40 mm och längden 70 mm måste kunna ta upp de 
krafter som uppstår utan att böjas. Skulle dessa axeltappar få en permanent 
deformation i form av böjning kan masten inte fällas ner. 
 

 
Figur 7-14 Mastfot 

 
Kraft ansatt framifrån eller bakifrån 
 

 
Figur 7-15 Mast med angreppspunkter 

0,4 m 

8,6 m 

5 kN 

cylinder 

mastfot 

9 m 

Mastfot 

Axeltapp 
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För att bestämma kraften som påverkar var och en av tapparna i mastfoten används 
ekvation 7.5. I ekvation 7.6 beräknas skjuvspänningen som uppstår i axeltappen, 
även nedböjningen i samma tapp bestäms i ekvation 7.7. För krafternas ansättning 
se Figur 7-15 
 
Kraft i respektive tapp  

tappkNkNFFF /54108
4,0

6,8*5
4,0*6,8*5000 ⇒=⇒=⇒=  (7.5) 

 
Skjuvspänning i axeltapp 

MPa
A

F
43

1257

54 =⇒=⇒= τττ  (7.6) 

τ = skjuvspänning [MPa] 
F = kraft [kN] 
A = area [mm2] 
 
Nedböjning av axeltapp 

mmff
IE

LF
f 029,0

125665*10*210*3
35*54000

**3
*

3

33

=⇒=⇒=   (7.7) 

 
Beräkningen är utförd under förutsättning att kraften ansätts vinkelrät mot 
axeltappen. Kraften antas vara en punktlast som anbringas på tappens halva längd 
då verkliga kraften är jämnt fördelad över hela ytan. 
  
F = kraft [kN]    
L = längd [mm] 
E = elasticitetsmodul [kN/mm2] 
I = böjtröghetsmoment [mm4] 
 
Krafterna i tapparna är 54 kN vilket ger upphov till en skjuvspänning på 43 MPa. 
Böjningen på tappen blir 0,029 mm. Detta är acceptabla värden då tillåtna 
skjuvspänningen i SS 1412 är 104 MPa. Böjningen anses försumbar då den endast 
mäter 0,029 mm.  
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Kraft ansatt från sidan 
 

 
Figur 7-16 Mast med angreppspunkter 

 
Momentet som uppstår i mastfoten när kraften ansätts från sidan beräknas med hjälp 
av ekvation 7.8. För krafternas ansättning se Figur 7-16. 
 

kNmMMLFM 459*5* =⇒=⇒=  (7.8) 
M = moment [kNm] 
F = kraft [kN] 
L = hävarm [m] 
 
Masten ger upphov till ett moment på 45 kNm i mastfoten, detta skall sedan tas upp 
av axeltapparna, se Figur 7-17. 
 
 

 
Figur 7-17 Mastfot 

För att bestämma kraften som påverkar var och en av tapparna i mastfoten används 
ekvation 7.9. I ekvation 7.10 beräknas skjuvspänningen som uppstår i axeltappen, 
även nedböjningen i samma tapp bestäms i ekvation 7.11 
 
Kraft i respektive tapp  

tappkNkNFF
L

M
FLFMV /77154

291

45
* ⇒=⇒=⇒=⇒=  (7.9) 

M = moment [kNm] 
L = hävarm [mm] 

9 m 

5 kN 

mastfot 

9 m 

291 mm 

F L 
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Skjuvspänning i axeltapp 

MPa
A

F
3,61

1257

77 =⇒=⇒= τττ   (7.10) 

τ = skjuvspänning [MPa] 
F = kraft [kN] 
A = area [mm2] 
 
Nedböjning av axeltapp 

mmff
IE

LF
f 042,0

125665*10*210*3
35*77

**3
*

3

33

=⇒=⇒=   (7.11) 

 
Beräkningen är utförd under förutsättning att kraften ansätts vinkelrät mot 
axeltappen. Kraften antas vara en punktlast som anbringas på tappens halva längd 
då verkliga kraften är jämnt fördelad över hela ytan. 
 
F = kraft [kN]    
L = längd [mm] 
E = elasticitetsmodul [kN/mm2] 
I = böjtröghetsmoment [mm4] 
 
Beräkningarna ovan visar på att skjuvspänningarna inte blir något problem. 61,3 MPa 
är långt under den maximalt tillåtna skjuvspänningen som är 104 MPa för SS 1412. 
När det gäller värdet på nedböjningen av axeltappen kan den försummas då 0,042 
mm inte påverkar dess funktion.  
 

7.10.3 Dimensionering av mastram 
Beräkningarna av mastramen görs främst för att få en koll på att spänningarna inte 
blir överdrivet stora. En verklig dimensionering av mastramen görs inte då 
gränssnittet mot masten är odefinierad och det inte går att ansätta verkliga 
randvillkor. Med detta menas att utformningen på mastramen endast är gjord för att 
inrymma mast och att ramen i sin tur ska rymmas i mastfacket. En mer exakt 
dimensionering måste göras i samråd med masttillverkare vid en framtida produktion. 
Vid en överslagsberäkning på dimensionering av mastramen har utgångspunkten 
varit en vindstyrka på 30 m/s där vindens kraftpåverkan uppgår till 5 kN.  
Kraften anläggs linjärt över hela masten. Hålkanttrycket som uppstår i cylinderns 
infästningspunkt i mastramen vid en vindstyrka av 30 m/s beräknas med ekvation 
7.12. Infästningspunkterna mot mastramen utgörs av en påsvetsad förstärkning, se 
Figur 7-18, övriga delar av mastramen har godstjockleken 10 mm. Förstärkningen 
gör att hålkanttrycket hålls på en acceptabel nivå. Spänningarna som uppstår i 
svetsen mellan ram och förstärkning beräknas med ekvation 7.13. 
  
En mindre FE-analys utförs där enkla randvillkor ansätts. Analysen görs utifrån fyra 
olika lastfall; vindkraft från vänster, höger, framifrån samt bakifrån. Mastramen låses i 
samtliga riktningar i ramens botten. De krafter som ansätts är på 5 kN utbredd last 
enligt bild i bilaga 3. Resultatet av denna FE-analys visar att mastramen håller med 
de aktuella dimensionerna. För en slutgiltig dimensionering av mastramen krävs dock 
att gränssnitt och randvillkor är mer tydligt definierade. 
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Figur 7-18 Cylinderinfästning 

 
 

MPa
td

F
p sm 98

20*35
2,68

*/30 =⇒=  (7.12) 

p = tryck [MPa] 
F = kraft [kN] 
d = håldiameter [mm] 
t = godstjocklek [mm] 
 
Hålkanttrycket på 98 MPa är ett acceptabelt värde eftersom maximalt tillåten 
tryckspänning för SS 1412 är 250 MPa.  
 

MPa
la

F
p sm 96

*80*4
2,68

2
*

2/30 =⇒=
π

 (7.13) 

F = kraft [kN] 
a = svetsens a-mått [mm] 
l = omkrets [mm] 
 
Spänning på 96 MPa som uppstår i svetsen ligger på en acceptabel nivå.  
 

10 mm 
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7.10.4 Dimensionering av cylinder till mastfack 
Mastfackets lucka öppnas med hjälp av en hydraulcylinder. Kraften som krävs vid 
lucköppning beräknas enligt ekvation 7.14, 7.15 och 7.16 och utifrån denna väljs 
lämplig cylinder, med dimensionerna 25/16. 
  

NmMLFM luckalucka 51535,0*81,9*150* =⇒⇒=  (7.14) 
 

NFFLFMlucka 2575200*515* =⇒=⇒=  (7.15) 
M = moment [Nm] 
F = kraft [N] 
L = hävarm [m] 
 
Maximala kraften uppstår då luckan skall öppnas och cylindervinkeln är 30°, se Figur 
7-19. 
 

NF
F cyl
cyl

2973
2575

30cos =⇒=°  (7.16) 

 

 
Figur 7-19 Cylinder för lucköppning 

Det tryck som uppkommer vid maximal belastning beräknas enligt ekvation 7.17 och 
7.18. 

 bar
A

F
pTryck 5,60

491

2973 ===  (7.17) 

 

bar
A

F
pDrag 5,102

290

2973 ===  (7.18) 

p = tryck [bar] 
F = kraft [N] 
A = area [mm2] 
 
Det maximalt tillåtna trycket i cylindrarna är 250 bar vilket innebär att det inte blir 
några problem vid aktuell maxlast. 
 

30° 

200 

515 Nm 
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7.11 Sammanfattning 
Valet av mast blir en 18 m lång teleskopmast från WIBE. Masten placeras i det fack 
som bildas ovanför vänster bandhylla. Masten sammankopplas med en mastram, 
detta för att fördela de uppkomna krafterna över en större yta. Ramen sitter 
sammanfogad med en i mastfacket placerad mastfot, vilken tillåter masten att rotera 
från horisontalläge till vertikalläge och vice versa. Mastramen har även till uppgift att 
skydda mastens elektronik från yttre faktorer såsom regn och snö varför den delvis 
kläs med en skyddande plåt. Ramen ger även stabila infästningspunkter åt 
resningsmekanismen. På mastramen sitter två stycken fjäderbelastade kabelrullar 
som vid höjning och sänkning av masten matar in respektive ut kabeln för att alltid 
hålla den sträckt.  
För att resa masten används hydrauliska cylindrar som reser masten till vertikalt läge 
varpå en elmotor skjuter upp mastens olika sektioner. 
Beroende på hur fordonet står, är det möjligt att justera mastens läge ±7° i vagnens 
längdled. Ett elektroniskt vattenpass sitter monterat i ramen som via display 
informerar om aktuellt mastläge alternativt kopplas till hydraulisk styrning. 
Antennen placeras i ett antennfack i påbyggnaden när den inte används. Luckan till 
antennfacket öppnas för hand till skillnad från mastfackets lucka som öppnas med 
hjälp av hydraulik. Det beror på att antennfackets lucka är mindre och därför lättare 
att öppna.    
Mastfoten och mastramen är i detta fall något överdimensionerade då endast en 
enklare FE-analys gjorts.  
Resultatet av mastfotsanalysen visar att spänningarna blir något högre än vad de 
manuella beräkningarna visar. Dock blir förskjutningarna lika, se bilaga 3, vilket beror 
på att FE-analysen räknar på böjspänning och inte ren skjuvspänning som de 
manuella beräkningarna, därför kan en viss spänningsskillnad noteras. Men båda 
metoderna visar på att konstruktionen håller för de uppkomna krafterna. En djupare 
analys måste dock göras för att kunna optimera masten och dess fot med avseende 
på vikt och hållfasthet.    
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8 Elförsörjning 
Det nya televapensystemet kräver följande elkraft: 

•  3x400 VAC 50 Hz 12 kW 
•  28V DC 3 kW 
•  Skall fungera vid intern/extern kraftmatning 

 
För att lösa den interna kraftmatningen måste en extra generator installeras, 3x400 
VAC 50 Hz 12 kW. Genom att använda 400 VAC som huvudspänning underlättar det 
vid inkoppling på det fasta nätet, detta ger även en acceptabel strömnivå vid uttag av 
12 kW. Störsystemet ansluts till generatorns 3-fas nät och för att erhålla 230 VAC 
ansluts elektroniken mellan fas och nolla, se Figur 8-1 .  
Belastningen för 28 VDC ansluts till det befintliga elsystemet, detta underlättar 
strömförsörjningen och valet av generator eftersom ingen omformering från 400 VAC 
till 28 VDC krävs. 
Det finns tre alternativ till generatorer. Det första alternativet är att använda en 
traditionell generator som ger 12 kW 3x400 VAC. Den placeras i höger bandhylla och 
drivs av en hydraulmotor.  
 
Det andra alternativet är att använda en svänghjulsgenerator som består av två 
delar, en fast och en roterande, och placeras mellan dieselmotor och växellåda.  
 
Ett tredje alternativ kan vara att använda en EME-generator som genom en inbyggd 
spänningsomvandlare kan leverera både 230 VAC och 28 VDC.   
 
Den externa kraftmatningen sker genom att vagnen ansluts via en 
transformatorlikriktare till ett 3-fas 400 VAC-uttag. Transformatorlikriktare omvandlar 
effekten så att även 28 VDC-nätet kan försörjas via extern kraft.  
 
 

 
Figur 8-1 Princip 3-fas koppling 

 

400 VAC 

 
G 

230 VAC 

400 VAC 

400 VAC 
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8.1 Behov 
För störfunktionen är behovet 12 kW, 230 VAC och 3 kW, 28 VDC medan behovet 
för pejlfunktionen är 3 kW, 230 VAC och 1,5 kW, 28 VDC.  
230 VAC krävs till stör- och pejlutrustning, batteriladdning, vägguttag etc. 28 VDC 
krävs för fläktar, intern kommunikation, belysning, radio med mera. 
 

8.1.1 Traditionell generator 
En 12 kW EME-generator som väl uppfyller kraven, drivs av en hydraulmotor och allt 
är placerat i höger bandhylla. För optimal prestanda skall generatorn drivas med 
3000 varv/min. Denna generator klarar omgivningstemperaturer upptill 90°C.   
 

8.1.2 Svänghjulsgenerator 
En generator på 12 kW som uppfyller behoven till denna televapenvagn är endast 
100 mm djup och har en diameter på 500 mm. Den aktiva delen av generatorn mäter 
endast 60 mm. Generatorn placeras mellan motor och växellåda vilket innebär att 
den inte tar plats i bandhyllan.  
Dock finns det i dagsläget ingen plats för en svänghjulsgenerator mellan motor och 
växellåda. Det finns heller ingen möjlighet att utöka avståndet mellan dessa två då 
motorn kommer att ta i tornkorgen. 
Den enda tänkbara möjligheten till drivning av generatorn är att utnyttja kraftuttaget 
som finns på växellådans högra sida. Dock sitter det en styrelektronikbox samt en 
sensor där, vilka inte kan flyttas på grund av att dess funktion inte kan uppfyllas vid 
alternativ placering.  
Svänghjulsgeneratorn skulle kunna användas på televapenvagnar då tornet plockats 
bort men dock inte på en vanlig CV90, då detta är en förutsättning för att denna typ 
av generator skall installeras. 
 

8.1.3 Kombinerad generator 
En generator på 15 kW där 12 kW av märkeffekten är specificerad för 230 VAC och 
resterande för 28 VDC.  
 

8.2 Val av generator 
Valet av generator blir en traditionell EME-generator som uppfyller de ställda kraven 
både när det gäller effekt och utrymme, se Figur 8-2. Denna typ av generator är 
välbeprövad och fungerar på ett tillförlitligt sätt. Generatorn kyls genom att 
omgivningsluften passerar genom de varma delarna med hjälp av generatorns egen 
fläkt.  
Svänghjulsgeneratorns stora nackdel är att den tar mer plats än vad som finns 
tillgängligt samt att det är en ny och relativt obeprövad teknik.  
När det gäller placeringen av den kombinerade generatorn blir utrymmet även här ett 
problem då denna generator är större än den traditionella vilken redan har den 
maximala dimensionen för att inrymmas i bandhyllan. Därför väljs denna generator 
bort. 
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Figur 8-2 EME-generator 

 

8.3 Batterilåda 
I en befintlig CV9035NL finns två batterigrupper, en i vänster bandhylla samt en inne 
i vagnen. Batterilådan inne i vagnen innehållande två grupper för startmotor 
respektive torndrift. För att klara driften av televapenvagnen krävs att vagnen 
kompletteras med en extra batterigrupp.  
Batteri för startmotor och torn placeras normalt där televapenvagnens rackar står 
varför en omplacering måste göras. Den bästa lösningen till detta är att placera 
batterigruppen under vagnschefens stol. Dock kommer denna grupp att stjäla alltför 
stor plats i dagens utförande och en omkonstruktion måste göras. Lådans storlek kan 
inte minskas rakt av då dess styrelektronik ej kan förändras. Med en nykonstruktion 
av batterilådan skulle dess yttre mått kunna reduceras. Detta utelämnas i detta 
projekt och föreslås en djupare utredning.  
Tornbatteriet skulle också ha kunnat utnyttjas som extra kraftkälla, men eftersom de 
av utrymmesskäl måste utgå eller alternativt omplaceras på helt ny plats, väljs att 
installera en helt ny batterigrupp som är identisk med den befintliga 
chassikraftgruppen. Den extra batterigruppen placeras framför chassikraftgruppen i 
vänster bandhylla. Med denna lösning minskas stuvningsutrymmet i bandhyllan men 
detta får ses som oundvikligt. Chassibatterigruppen belastas normalt när vagnen står 
i ”tyst mod” dvs. med motor avslagen och med radiosystem och andra system igång. 
 
I Tabell 8-1 redovisas den totala batterikapaciteten för televapenvagnen.  
 

Batterigrupp Kapacitet (Ah) 
Startbatteri (stridsrum) 100 
Batteri för chassikraft (vänster bandhylla) 200 
Extra batterigrupp (vänster bandhylla) 200 
Total 500 

Tabell 8-1 Befintliga batterigrupper 
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8.4 Elskåp 
Sammankopplingen av kraftdistributionen till televapenutrustningen sker i ett elskåp 
som placeras på väggen mellan rackarna och motorväggen, se Figur 8-3. Skåpet är 
liknande det som användes till Korea BV men med ändrade mått till 850x250x150 
(hxbxd). 

 
Figur 8-3 Elskåpets placering 

 
Elskåpet innehåller en rad olika instrument, kontakter och säkringar. Nedan följer en 
mer detaljerad lista över de största ingående delarna.  
 
§ Vakter och övervakning 
För att kunna kontrollera att rätt spänning och frekvens matas ut till televapen-
utrusningen, används spännings- och frekvensvakter. Dessa bryter matningen om 
spänningen eller frekvensen överstiger tillåtna värden.  
Skåpet innehåller även instrument som visuellt meddelar aktuell frekvens och 
spänning. Instrument placeras med fördel på elskåpets dörr. 
 
§ Säkring 
Vagnens elektronik utrustas med säkringar samt jordfelsbrytare, dessa sitter 
placerade i skåpet. 
  
§ Reglage 
Diverse reglage placeras på dörren till elskåpet för att ge god åtkomlighet. Nedan 
beskrivs två typer av reglage.  
 

•  Reglerdon 
Televapensystemet skall kunna drivas dels via intern spänningsmatning från 
generator men även via externt nät från ett 400 VAC vägguttag. Val av drift görs via 
manöverdon som placeras på elskåpets utsida. Här krävs hög säkerhet eftersom det 
inte får genereras någon ström från generator ut i hankontakten där externa 
nätspänningen skall kopplas på då det kan innebära livsfara vid beröring.    
 

Elskåp 
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•  Uppstart 
För att televapenutrustningen skall fungera krävs att masten är uppfälld. För detta 
skickas en signal till elektroniskt styrda ventiler som får cylindrarna att resa masten.  
Systemet behöver även elkraft och för att kunna börja generera ström och spänning 
måste generatorn starta. Detta sker genom att hydraulpumpen går igång och börjar 
driva den hydraulmotor som i sin tur driver generatorn. Hela den kedjan av händelser 
styrs lämpligast via elektrisk ventilstyrning vars reglage placeras på elskåpets dörr.  
När generatorn är igång och börjar leverera spänning startas kraftmatningen till den 
elektroniska utrustningen via ytterligare ett reglage. Detta reglage fungerar som av/på 
–brytare till televapenutrustningen. 
  
§ Klenspänning 
Viss del av teleutrustningen kräver 28 VDC och drivs av det interna nätet. 
Effektbehovet för detta är 3 kW. Spänning från den ordinarie generatorn ansluts till 
elskåpet där den säkras för att sedan kopplas vidare ut via en anslutningskontakt på 
elskåpet och därifrån ut till förbrukarna.  
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8.5 Elektronikkylning 
Elektroniken genererar värme och måste därför kylas. Kraven på kylsystemet är 
enligt nedan: 
 

•  Får inte överskrida +70°C inne på elektronikkretsarna 
•  Beräknad kyleffekt, 10 kW 

 
För att hitta lämplig kylmetod tas fem olika typer av kylsystem fram och undersöks för 
att kunna välja det mest fördelaktiga. 
 
1. Första alternativet är att använda vätskekylning som kräver ett nytt kylsystem 

 
2. Alternativ två innebär vätskekylning i kombination med ett fläktsystem 
 
3. Tredje alternativet bygger på att befintlig vätskekylning används 
 
4. Ett fjärde förslag är att ta in kylluften direkt från kupén och blåsa in den i rackarna 

utan nerkylning, vilket är ett mycket enkelt och smidigt system 
  
5. Alternativ fem innebär att ett helt nytt kylsystem liknande det befintliga installeras 
 

8.5.1 Val av kylmetod 
Val av kylsystem görs efter en utvärdering där de avgörande punkterna för respektive 
system listas nedan. 
 
Alternativ 1: Kräver ett helt nytt utrymmeskrävande system. Det förutsätter även att 
den elektroniska utrustningen är förberedd för vätskekylning vilket den inte är. 
 
Alternativ 2: Tyvärr tar detta system för stor plats. 
 
Alternativ 3: Kyltemperaturen i det befintliga systemet är för högt. 
 
Alternativ 4: Tyvärr innebär det att kupéluften måste hålla en temperatur av ca +15°C 
för att uppnå tillräcklig kyleffekt 
 
Alternativ 5: Ett effektivt och väl beprövat system som uppfyller kraven.  
Kan samköras med det befintliga systemet vilket innebär en viss utrymmesbesparing.  
 
Valet av kylsystem faller på alternativ fem och dess funktion beskrivs nedan.  
Luften tas in från kupén och kyls av i det nya kylsystemet samtidigt som det befintliga 
ventilationssystemet förser stridsrummet med tillräcklig mängd luft. Därefter blåses 
den kalla luften ut till rackarna och kyler ner elektroniken, för att sedan som varm luft 
transporteras vidare ut ur vagnen. Vid ett eventuellt NBC-anfall krävs ett absolut tätt 
system för in och utgående luft. Kravet på den ingående luften är att den renas 
genom ett NBC-filter.  
Detta behövs dock inte ta hänsyn till eftersom elektronikkylningens luft tas inifrån 
stridsrummet. Däremot när det gäller utgående luft krävs en backventil som hindrar 
giftig luft från att komma in i systemet. Systemet som väljs består i stora drag av 
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kondensor, förångare och kompressor, där kompressorn drivs av en separat 
hydraulmotor. 
 
Den enda gemensamma komponent som det nya och det redan befintliga 
kylsystemet har, är fläkten som tar in luft från utsidan. Fläkten är dimensionerad för 
att kunna klara av en besättning på 11 personer och denna effekt är tillräcklig för att 
förse denna vagn med luft.  
 
Det mest utrymmeskrävande med ytterligare ett system är kondensorn. För att få 
bästa möjliga verkningsgrad ur en kondensor skall den placeras stående, men en 
stående kondensor kräver mycket plats vilket inte finns i vagnen.  
På grund av platsbrist placeras kondensorn något snett stående ovanför den 
horisontalt liggande oljekylaren, i högra bandhyllan.  
 
Övriga delar såsom kompressor och förångare ryms i facket som bildas mellan det 
nya taket och gamla bandhyllans överkant.  
 
Som systemet är designat i en normal CV90-vagn, sitter luftintaget på höger sida en 
bit upp på väggen i stridsrummet. Rackarnas placering blockerar detta luftintag varpå 
intaget måste omplaceras.  
Kalluftkanalerna från AC-anläggningen placeras i deformationszonen under rackarna 
och tillverkas i ett mjukt material. I händelse av minsprängning deformeras 
kanalsystemet utan att racksystemet påverkas nämnvärt. 
 
Systemet skall även kunna köras vid extern kraftmatning vilket innebär att även 
kylning måste fungera då. Det finns två sätt att lösa detta på som inte kräver att 
vagnens hydraulsystem används. 
Det ena är att koppla in en extra elmotor som enbart driver kompressorn vid extern 
matning. Elmotorn måste leverera en uteffekt på 10 kW, vilket kräver en stor elmotor 
som tyvärr inte får inte plats.  
Det andra alternativet är att använda ett portabelt kylsystem som kraftmatas externt 
och via slangar ansluts till rackarna. Det är också detta alternativ som väljs.    
 

8.6 Placering 
Det nya kylsystemet placeras i påbyggnaden ovanför höger bandhylla. Kondensorn 
placeras längst bak medan kompressor, förångare och övrig utrustning placeras 
längre fram.  
Åtkomligheten av utrymmet under det nya kylsystemet är begränsat och det är svårt 
att kunna serva det befintliga, underliggande kylsystemet. Detta löses genom att 
placera en manuellt öppningsbar lucka i vagnens sida. Genom denna blir det möjligt 
att plocka ur det extra kylsystemet. Genom att montera systemet på en hylla som 
efter bortmontage av diverse snabbkopplingar dras ut på skenor, ges en öppning till 
det ordinarie kylsystemet samt NBC-filter, se Figur 8-4. 
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Figur 8-4 Hylla på ledskenor 

 
Luftröret som används till NBC-systemet löper genom ett hål i den utdragbara hyllan. 
Luftröret består av två delar varav det övre röret har en inre dimension som gör att 
det nedre röret passar in i det övre och sluter tätt, se Figur 8-5. Vid bortmontage av 
hyllan skjuts det nedre röret upp och hyllan kan dras ut. 
 

 
Figur 8-5 Luftrör för NBC-system 

 
I den vänstra bilden är rören i varandra och lådan går då inte att dra ut. I den högra 
bilden har det nedre röret skjutits upp och hyllan kan dras ut på skenorna.  
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8.7  Uppvärmning av elektronik 
I detta projekt tas olika tänkbara grundkoncept upp för värmning av den elektroniska 
utrustningen, vilket kan bli aktuellt om systemet måste startas upp vid kraftig kyla. 
Ansvaret för det slutgiltiga valet ligger på den potentiella kunden som även levererar 
elektroniken dock rekommenderas ett system.  
Funktionen för de olika koncepten är densamma nämligen att den elektroniska 
utrustningen värms upp med varmluft som blåses in i rackarna.  
 
Skillnaden mellan de två koncepten är hur luften värms upp, två olika metoder kan 
användas för detta, vattenburen respektive luftburen.  
 

8.7.1 Vattenburen värme 
Ett nytt värmesystem med dieselvärmare alternativt elvärmare som värmer upp 
vattnet och leder det vidare till en växlare som i sin tur värmer upp luften varpå den 
blåses ut i rackarna. Systemet består av dieselvärmare alt. elvärmare, vattensystem, 
värmeväxlare samt en fläkt för att blåsa ut den varma luften, se Figur 8-6. 

 
Figur 8-6 Principskiss över vattenburna värmesystemet 

 

8.7.2 Luftburen värme 
Det luftburna värmesystemet använder sig av en dieselvärmare alternativt direktel 
som tas från den extra insatta generatorn, se Figur 8-7. En värmeväxlare ansluts och 
överför värmen till rackarna. 

 
Figur 8-7 Principskiss över det luftburna systemet uppvärmt av dieselvärmare 
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Alternativet med direktel bygger på att använda den effekt som annars skulle 
användas till att driva den elektroniska utrustningen, ca 12 kW 230 VAC. Med hjälp 
av denna effekt är det möjligt att använda elektriska värmare som bygger på samma 
princip som en vanlig kupévärmare, se Figur 8-8.  

 
Figur 8-8 Principskiss det luftburna systemet uppvärmt av kupévärmare 

 

8.7.3 Val av värmesystem 
Enkelheten med kupévärmare gör att detta alternativ blir den slutgiltiga 
rekommendationen av koncept för att värma den elektroniska utrustningen.  
I fält drivs värmesystemet med hjälp av generatorn som normalt förser rackarna med 
effekt. När fordonet har tillgång till extern kraft drivs systemet via 230 VAC-uttag.    
 
För att beräkna nödvändig effekt används nedanstående ekvation 8.1 som hämtas ur 
Freedman och Young (1996) University Physics. Elektroniken antas har samma 
värmekapacitet som aluminium. 
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Q = värme [J] 
m = elektronikens massa [kg] 
c = specifikt värmekapacitet [J/kg] 

T = temperaturskillnaden [K] 
 
Ekvationen (8.1) visar att med en värmare på 12 kW värms utrustningen upp med 
0,0066 K/sekund vilket ger en 20 gradig temperaturskillnad efter femtio minuter. Dock 
antas förluster förekomma i värmaren varpå uppvärmningstiden kommer att öka. 
 
Ett system som arbetar enbart med recirkulerande luft har vissa fördelar. Den största 
är att risken att få in giftig luft vid eventuellt NBC-anfall minimeras. En annan fördel är 
att luften i kupén i regel är varmare än luften utanför vagnen, vilket leder till en 
snabbare uppvärmning. 
 
Det finns ett flertal olika typer av värmare som kan användas. Viktigt är dock att 
dimensioner och vikt hålls nere samt att det finns möjlighet att placera en fläkt som 
fördelar värmen över rackarna. 
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8.8 Sammanfattning 
För att få en bättre överblick av detta kapitel redovisas resultatet i två stycken 
underrubriker. 
 
Elektronik 
Televapensystemet behöver 12 kW av 230 VAC 50 Hz och 3 kW av 28 VDC.  
230 VAC tas från en för detta system nyinstallerad EME-generator medans 28 VDC 
effekten tas från vagnens befintliga system.  
För att kunna förse televapenutrustningen med nödvändig elkraft, installeras en ny 
generator. Den placeras i höger bandhylla och drivs av en hydraulmotor. För att 
undvika att frekvensändringar och spänningsfall uppstår förses dieselmotorn som 
driver hydraulsystemet med en varvtalsregulator som snabbt och exakt justerar 
varvtalet på dieselmotorn så generatorn hela tiden ger rätt spänning och frekvens.  
Frekvensändringar kan uppstå pga. att oljan är kompressibel och oljeledningarna är 
något elastiska. Därför bör ledningarna hållas så korta och raka som möjligt samt att 
rör helst används istället för slangar då dessa inte är elastiska. Spänningsfall kan 
även uppstå vid en hastig lastökning t.ex. när störutrustningen slås på eller behöver 
leverera en ökad effekt.   
 
En batterigrupp likt den befintliga placeras i vänster bandhylla för att täcka 
strömbehovet. Den totala batterikapaciteten uppgår till 500 Ah. 
 
Ett elskåp som sammankopplar kraftdistributionen till televapenutrustningen placeras 
på väggen mellan rackarna och motorväggen. På elskåpet placeras reglage och 
instrument för att sköta televapenutrustningen.  
 
Kylning och värmning 
Elektroniken genererar mycket värme och kräver därför konstant kylning. För att klara 
detta installeras ett nytt kylsystem likt det befintliga, där fläkten som sitter i höger 
bandhylla förser båda systemen med luft. Systemet arbetar enbart med 
recirkulerande luft för att minimera risken att få in giftig luft samt i vissa fall få en 
effektivare kylning då luften ibland är betydlig svalare inne i vagnen än utanför. 
Det nya systemets kompressor drivs av en hydraulmotor och hela systemet placeras 
i främre delen av högra bandhyllan förutom kondensorn som sitter längst bak i 
bandhyllan. Luften tas in i kylsystemet från kupéluften varför inget extra NBC-filter 
krävs. Det enda som krävs är en backventil för utgående luft som hindrar giftig luft att 
komma in i systemet.  
 
Möjligheter till uppvärmning av elektroniken finns men det ligger på kund att välja 
slutgiltigt system. Ett förslaget system är att använda en kupévärmare som drivs av 
generator alternativt via extern kraftkälla. 
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9 Hydraulik 
 
Ett nytt hydraulsystem installeras för att förse vagnen med tillräcklig hydrauleffekt. 
Hydrauliken används till resningsanordning för masten och luckan samt för att driva 
en generator och en kompressor, se Figur 9-1.  
Vid framtagning av hydrauliksystemets komponenter görs först beräkningar på 
motorerna för att se vilket flöde och tryck som krävs, därefter dimensioneras pumpen. 
Storleken på hydraulmotorerna är en kompromiss för att hålla ett acceptabelt flöde 
och tryck i systemet samt att hålla dieselmotorns varvtal nere.  
De två hydraulmotorerna placeras i serie där den första som i detta fall driver 
generatorn blir dimensionerande. När det gäller seriekopplade hydraulmotorer är det 
viktigt att kolvmotorer används och inte kugghjulsmotorer då dessa inte tål tryck på 
utgångsporten. Om önskemål finns om att endast driva kylkompressorn och inte 
generatorn, kan detta göras genom att ett hydraulblock styr vilken väg oljan skall gå.  
Detta innebär att när generatorn kopplas bort går oljan direkt från pump till motorn 
som driver kompressorn. Detta behandlas dock inte ingående i detta projekt utan 
nämns endast här som en kommentar.   
 
Televapensystemet skall även kunna köras via extern kraftmatning som t.ex. vid 
service och underhåll. Detta innebär att hydrauliken då enbart används till att resa 
masten och dess lucka. Vid denna typ av drift måste alltså hydraulmotorerna kunna 
kopplas bort vilket görs genom att en ventil hindrar flödet ut från pumpen till motorn.   
 
Vid körning av vagnen under längre sträckor kopplas det extra hydraulsystemets 
funktion bort, detta för att minimera kraftuttaget från dieselmotorn. Detta sker genom 
en ventil som stryper flödet ut från pumpen som i sin tur minskar deplacementet. 
Pumpen fortsätter dock att snurra och håller ett s.k. standbytryck på 18-20 bar. 
Genom denna ventil sker bortkopplingen på ett mycket smidigt och enkelt sätt, 
alternativet är att använda någon form av mekanisk lösning. 
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Figur 9-1 Hydraulschema över befintligt system samt tilläggs komponenter 

 

9.1 Hydraulmotor till generator 
Kolvmotorn som driver generatorn har ett fast deplacement på 23 cm3/varv och 
måste leverera en uteffekt på 12 kW vid 3000 varv/min. Verkningsgraden för motorn 
ligger på 98-99 % vilket gör att dess förluster kan försummas.  
Kopplingen mellan motor och generator sker via en axel med gummikoppling, då 
eventuella vinkelskillnader och vibrationer mellan de två komponenterna kan tas upp. 
Slangarna dras från pumpen under mingolvet och upp längs väggen och via ett hål in 
i höger bandhylla där motorn sitter. Det är viktigt att det sluter tätt mellan slangen och 
hålet in till bandhyllan för att undvika att giftig luft, från eventuellt NBC-anfall, läcker 
in.  
 
För att beräkna nödvändigt flöde som krävs för att leverera 3000 v/min används 
ekvation 9.1 
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Generatorns verkningsgrad är 80 % vilket gör att det krävs en driveffekt på 15 kW. 
 
Beräkning av trycket som uppkommer vid maximal effekt beräknas med hjälp av 
ekvation 9.2. 

barp
pQp
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69*
15
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* =⇒=⇒=  (9.2) 

 
n = varvtal [varv/min] 
p = tryck [bar] 
P = effekt [kW] 
Q = flöde [l/min] 
V = deplacement [cm3/varv] 
 

9.2 Hydraulmotor till kompressor 
Kolvmotorn som driver kylkompressorn har ett fast deplacement på 23 cm3/varv och 
måste leverera en effekt på ca 10 kW, se Figur 9-2. Verkningsgraden för motorn 
ligger på 98-99 % vilket gör att dess förluster kan försummas. Kompressorn drivs 
med rem från hydraulmotorn och skall ha ett varvtal på axeln på 2300 varv/min 
medan hydraulmotorn håller 3000 varv/min. För att lösa detta krävs en nerväxling 
och detta sker genom att låta diametern på motorns remskiva vara 23 % mindre än 
kompressorns.   
Slangarna dras från pumpen under mingolvet och upp längs väggen vidare in i 
bandhyllan och ansluts till motorn. Viktigt är här att få tätt mellan bandhyllan och 
stridsrummet för att inte få in giftig luft i kupén.   
 
Med ett flöde från pumpen på 69 l/min kan varvtalet på motorn beräknas med 
ekvation 9.3. 
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Beräkning av trycket som uppkommer vid applicerad last beräknas med ekvation 9.4 
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n = varvtal [varv/min] 
p = tryck [bar] 
P = effekt [kW] 
Q = flöde [l/min] 
V = deplacement [cm3/varv] 
 
Detta ger ett totalt tryck från pumpen på 221 (131+90) bar vilket är acceptabelt då 
max tillåtet tryck i pumpen är 280 bar.  
Eftersom motorerna sitter i serie är det viktigt att kontrollera att trycket över in och 
utgången på pumpen inte överstiger det av tillverkarna angivna maximala trycket, 
som i detta fall är satt till 700 bar. I detta fall, värsta fallet, uppgår trycket över in- och 
utgång till 311 bar (221+90), vilket innebär att trycket ligger på en acceptabel nivå. 
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Figur 9-2 Hydraulmotor Rexroth NG23 

9.3 Hydraulpump 
Hydraulpumpen som är av typen axialkolv har ett variabelt deplacement med ett max 
på 45 cm3/varv, se Figur 9-3. Pumpen sitter direkt kopplad till dieselmotorn och drivs 
via en 23 mm axel. För att acceptera en viss vinkelskillnad och motverka vibrationer 
mellan de två komponenterna sker infästning mot motorn via en gummikoppling. 
Hydraulpumpen placeras på golvet just bakom dieselmotorn inne i stridsrummet. 
Genom att det nya systemet använder samma hydraultank som det ordinarie 
kommer utrymmesbehovet för det nya systemet att minimeras. 
  

 
Figur 9-3 Hydraulpump Parker NG45 

 
Från dieselmotorn går axeln via en gummikoppling till en pumpväxel och vidare till 
den extra hydraulpumpen. För att kunna hålla pumpens axel horisontell används en 
dubbel kardanknut, dock hamnar pumpen ganska lågt, se Figur 9-4. 
Vid införande av mingolv uppstår problem med denna konfiguration pga. att pumpen 
måste höjas. I och med höjning av pumpen måste axeln vinkelförändras efter 
ordinarie pumpväxel för att möta pumpen på dess nya höjd. Detta problem kan lösas 
med någon form av växel men bör helst undvikas. Alternativet är att ta bort mingolvet 
just under pumpen, vilket är alternativet som väljs i detta fall. 
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Figur 9-4 Hydraulpumpens sammankoppling med dieselmotor 

 
För att systemet ska ge tillräckligt med effekt så måste dieselmotorns varvtal 
bestämmas och detta görs med ekvation 9.5. Flödesbehovet till motorerna är 69 l/min 
och detta skall skapas med en pump vars maximala deplacement är 45 cm3/varv. 
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Resultat visar att pumpen ger ett flöde på 69 l/min då dieselmotorn håller 1533 v/min. 
Tyvärr har hydrauliksystemet inte 100 procentig verkningsgrad. Pumpens totala 
verkningsgrad ligger på 93 % därför är det nödvändigt att hålla ett något högre 
motorvarvtal för att kunna ge 69 l/min. 
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9.4 Hydraulcylindrar  
Resningscylindrarna sitter ledade nere i mastfacket samt på mastramen. Cylindrarna 
används inte bara till att resa masten upp till önskad vinkel utan även till att 
stabilisera den. Detta görs genom att lasthållningsventiler används vilka gör att 
cylindrarna vid rest mast blir stumma. Cylindrarna löper hela tiden under mastfacket 
och blir på så sätt alltid skyddade mot yttre faktorer. Enda gången då de exponeras 
för väder och vind är då masten reses upp/ned och luckan till mastfacket måste vara 
öppen. 
För att öppna luckan över mastfacket används en cylinder som sitter ledad i båda 
ändar och har dimensionerna 25/16 (dcylinder/dkolv).  
Oljeledningarna till mastresningsmekanismen samt lucköppningen dras under 
mingolvet och upp till cylindrarna i mastfacket. När masten är rest i läge och låst med 
ventiler, behålls trycket mellan cylinder och ventil. Detta medför att trycket i slangarna 
från ventilen och upp mot pumpen är obefintligt när masten är i rest respektive 
nedfällt läge. I och med detta är det riskfritt att dra ledningarna under mingolvet vid 
händelse av minsprängning. Med riskfritt menas att trycksatta slangar inte kommer 
att förstöras vid minsprängning. Dock förloras resningsmöjligheterna för masten vid 
en sådan uppkommen situation. 
 
Beräkning av resningshastighet görs med ekvation 9.6 
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 (9.6) 

Q = flöde [dm3/s] 
A = area [dm2] 
v = kolvhastighet [dm/s] 
 
Kolvens maximala hastighet är 2,1 dm/s och slaglängden är 6 dm. Detta ger en 
resningstid på 3 sekunder. Denna hastighet är alltför hög varför en stryningsventil 
begränsar resningstiden till förslagsvis 10 s. 
  
Med en ansatt resningstid på 10 s fås en periferihastighet på masten av 0,48 m/s.  
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smvlv /48,016,0*3* =⇒⇒= ω  (9.8) 
v = periferihastighet [m/s] 
r = radie [m] 
l = mastlängd [m] 
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9.5 Drivaxel och gummikoppling 
Dieselmotorn och hydraulpumpen är sammankopplad med en drivaxel via en 
gummikoppling. I den befintliga CV9035NL är axel och koppling dimensionerade för 
att klara ett moment på 350 Nm men till denna televapenvagn är behovet ökat till 500 
Nm. Detta innebär att dessa två komponenter måste dimensioneras upp för att klara 
de ökade påfrestningarna. Av resultatet som fås ur ekvationerna 9.9 och 9.10 väljs 
en axel med diameter 23 mm och en axelkoppling från Centaflex, se Figur 9-5.  
 

 
Figur 9-5 Drivaxel och gummikoppling 

 
Det vridande momentet som axeln utsätts för är 495 Nm där 320 Nm kommer från 
det ordinarie hydrauliksystemet och 175 Nm kommer från det extra insatta systemet 
för denna televapenvagn. En säkerhetsfaktor på 1,2 är införd på nedanstående 
beräkningar. Axeln är av ett seghärdningsstål med beteckningen SS 2244 med  
τtill = 267 MPa. 
 
Beräkning av erforderlig axeldiameter görs genom ekvation 9.9 

3
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V =⇒=⇒=τ  (9.9) 

MV = vridmoment [Nmm] 
WV = vridmotstånd [mm3] 
 
Enligt Björk´s formelsamling väljs en axel med diameter 23 mm (WV=2388 mm3) 
 
Vridning av axel 
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G = skjuvmodul [kN/mm2] 
IV = vridtröghetsmoment [mm4] 
L = axellängd [mm] 
MV = moment [Nmm] 

Gummikoppling 
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9.6 Sammanfattning 
I vagnen installeras en extra hydraulpump som placeras på golvet inne i 
stridsrummet alldeles bakom motorväggen. Pumpen driver lucköppning, mastresning 
samt två hydraulmotorer där den ena driver en generator och den andra en 
kylkompressor. Hydraulpumpen i sin tur drivs direkt via en axel och axelkoppling som 
är kopplad till dieselmotorn. 
När televapenutrustningen inte används t.ex. när vagnen körs längre sträckor är det 
onödigt att pumpen driver de två hydraulmotorerna. Därför förses pumpen med en 
ventil som stryper utflödet, dock fortsätter pumpen att snurra och håller ett s.k. 
standbytryck.  
Mastfackets lucka öppnas med hjälp av en hydraulcylinder som styrs per automatik 
via ett styrsystem. När luckan är öppen reses masten hydrauliskt till ett lämpligt läge 
för personalen att montera antennen. Därpå reses masten till lodrätt läge varpå 
backventiler låser masten i läge. Sedan stängs mastluckan och mastfacket blir 
tättslutande.  
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10 Integration 
Ett uppsatt önskemål med denna televapenvagn är att kunna integrera den nya 
funktionen på ett traditionellt CV9035NL chassi utan att behöva göra några stora 
förändringar. Detta för att kunna minimera kostnaderna och underlätta tillverkningen. 
Vissa förändringar är dock nödvändiga för att uppfylla televapenfunktionen.  
Den stora yttre förändringen är att tornet och taket tas bort för att istället ersättas av 
en påbyggnad. Påbyggnaden ger en höjning av vagnens tak på 300 mm detta för att 
rackarna skall rymmas inne i stridsrummet samt masten i och ovanför vänster 
bandhylla. Vidare följer en rad tillägg såsom en ny chefsplats, ett nytt kyl- och 
hydrauliksystem samt att en ny generator installeras. 
Gemensamt för nästan alla nya system är att de ansluts utan att inverka på det 
befintliga, utom i vissa fall där en uppdimensionering kan vara nödvändig. Ett sådant 
fall är drivaxeln som driver hydraulpumparna vilken behöver vara av en större 
dimension för att klara av det ökade momentet.  
Ett annat önskemål är att hålla vagnens vikt på ungefär samma nivå för att t.ex. 
kunna använda samma fjädringssystem. När totalvikten summeras visar resultat att 
detta önskemål uppfylls då vikten ökade med 740 kg jämfört med en ordinarie 
CV9035NL.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att inga stora förändringar görs förutom 
påbyggnaden. Istället tillkommer ett antal nya system att appliceras utan att de 
inkräktar på det befintliga, vilket underlättar vid ombyggnaden från CV9035NL till 
CV90 televapen.  
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11 Underhållsmässighet 
Ombyggnaden från en vanlig CV9035NL till en CV90 televapen medför vissa 
begränsningar i åtkomlighet för service och underhåll. Främst är det åtkomst av 
delarna som sitter monterade i de nu överbyggda bandhyllorna såsom kylsystem och 
NBC-filter men även invändigt i vagnen har utrymmena minskats. 
  
Kyl- och NBC-paket 
För att lösa åtkomlighetsproblemet av det befintliga kyl- och NBC-paket som nu sitter 
monterat under det nyinsatta har det nya kylpaketet placerats ovanpå en utdragbar 
hylla, se Figur 11-1. Vid service eller byte av NBC-filter dras hyllan ut och delarna 
nere i bandhyllan blir åtkomliga. 
 

 
Figur 11-1 Hylla med det extra insatta kylsystemet 

 
Låda över hydraulpump 
Eftersom rackarna sträcker sig genom hela stridsrummet och över den på golvet 
placerade hydraulpumpen måste lådan som skyddar pumpen konstrueras så att den 
kan tas av. Detta görs genom att lådan dras ut åt sidan sedan den kopplats bort från 
botten och ena väggen, se Figur 11-2.  
 

 
Figur 11-2 Låda över hydraulpumpen 

Låda 
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Generator 
Den extra insatta generatorn placeras nere i höger bandhylla, se Figur 11-3. Denna 
görs åtkomlig genom att kylanläggningen skjuts ut på den utdragbara hyllan.  
Det finns även möjlighet att komma åt generatorn inifrån stridsrummet dock är 
utrymmet något begränsat.  
 

 
Figur 11-3 Hydraulmotor och generator 

 
Hydraulmotor 
Hydraulmotorn som driver generatorn placeras under den utdragbara hyllan som den 
nya kylanläggningen sitter på. När denna hylla dras ut, blir det möjligt att komma åt 
hydraulmotorn. 
 
 
Bandspänningsanordning 
I och med rackarnas placering kommer åtkomligheten av höger bandspännings-
cylinder att bli begränsad. Enda möjligheten att komma åt cylindern är via utrymmet 
på 100 mm som bildas under rackarna. Vid en större service eller byte måste en rack 
och dess elektronik demonteras. 
 
 
Rackar 
Rackarna innehåller den elektroniska televapenutrustningen och monteras in en och 
en i vagnen. Rackarnas yttermått gör det möjligt att ta in dem bakifrån via den 
nedfällda rampen. För att underlätta monteringen installeras så mycket som möjligt 
av elektronikkomponenterna in i rackarna utanför vagnen.  
De tyngre komponenterna som t.ex. förstärkare monteras dock in när rackarna sitter 
på plats i vagnen.  
 
 

Hydraulmotor 

Generator 

Utdragbar lucka 
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12 Transportbarhet 
Ett krav är att televapenvagnen skall gå att transportera på trailer och tåg genom 
vissa trånga passager. I analysen som behandlar transport på järnväg används 
NATO:s standard STANAG 2832 Envelope B. I standarden finns olika alternativ 
beroende på fordonets längd, bredd och vikt. Det alternativ som används i denna 
analys är det med maximala mått samt att järnvägsvagnen är av kategori 8.  
Vilket innebär att fordonets maximala bredd får vara 3,15 meter och maximala 
längden 12 meter. Nato:s standard för att fordonet skall gå att frakta på tåg är enligt 
Figur 12-1.  
 

 
Figur 12-1 Televapenvagn i järnvägstunnel av standardtyp 

   
Figur 12-2 visar att vagnen ryms inom Envelope B. Dock är marginalen i minsta laget 
och eventuella åtgärder bör beaktas. Genom mätning i CATIA-modellen erhålls det 
minsta måttet mellan vagn och Envelope B vilket ger en marginal på 16 mm på var 
sida. 
 

 
Figur 12-2 Transport genom järnvägstunnel av standardtyp 

 
När det gäller transporter på väg används gällande regler och krav som bl.a. säger 
att ekipagets totala höjd inte får överstiga 4,5 meter. Vilket i detta fall innebär att 
televapenvagnen inte får vara mer än 3,5 meter hög eftersom lasthöjden på trailern 
normalt är 1 meter. Televapenvagnens totala höjd lastad på trailer blir 3,8 meter över 
marken vilket är klart under gränsen.  
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När det gäller vagnens bredd är det inte lika känsligt vid vägtransport som vid järnväg 
då en vägtunnel oftast är dubbelfilig och detta ger en tillräcklig bredd. Däremot finns 
det vissa regler som säger att för bredder mellan 2,61 – 3,1 meter krävs utmärkning 
och mellan 3,11 – 4,5 meter krävs utmärkning samt varningsbil.  
I detta fall mäter televapenvagnen under 3,11 meter och detta innebär att endast 
utmärkning krävs.       
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13 Säkerhet 
Personsäkerhet är något som alltid måste komma i främsta ledet. Därför måste 
vagnen uppfylla gällande lagar och krav avseende starkström, arbetsmiljö, och 
trafiksäkerhet.  
Ett led i detta är att utrusta alla säten med säkerhetsbälten. Vagnen utrustas även 
med backspeglar och backkamera som hjälpmedel för föraren. För att ytterligare öka 
säkerheten vid färd kan både vagnschefen och/eller föraren ha huvudet ovanför 
karossen för att få en bättre sikt.   
 
Denna televapenvagn kommer att stå stilla en hel del för att lösa sin uppgift, vilket 
inte innebär att riskerna för olyckor försvinner. Utan även i detta tillstånd måste fokus 
finnas på säkerhet som t.ex. nödutgångar. Fordonet har en ordinarie utgång via en 
hydrauliskt driven ramp som sitter placerad baktill på vagnen. I denna finns även en 
dörr som kan användas som nödutgång vid hydrauliskt kraftbortfall. Vidare finns två 
utgångar som kan fungera som nödutgångar vid t.ex. brand. Den ena nödutgången 
är via förarluckan som är åtkomlig via en smal passage från stridsrummet. Den andra 
utgången är via vagnschefens lucka som sitter centralt placerad i vagnen vilken även 
lämpar sig bäst som nödutgång. 
 
Ström och spänning kan innebära direkt fara vid personkontakt. Inne i stridsrummet 
mellan motorvägg och rackar finns ett elskåp där sammankopplingen av elkraften 
sker. Skåpet är utrustat med jordfelsbrytare och säkringar men innehåller även bl.a. 
en kontaktor som leder strömmen beroende på val om intern- alternativt extern drift. 
Detta för att undvika att generatorn genererar ström ut i kontakten för extern drift 
vilket skulle vara direkt livsfarligt. Genom skåpets placering undviks lång dragning av 
kablage 
Vid jordningen av vagnen behövs ingen speciell jordningsanordning då vagnen 
förses med jordfelsbrytare. Däremot kan en jordning vara lämplig ur åsksynpunkt när 
masten är rest. Detta görs genom att sätta ett spett i marken som kopplas ihop med 
vagnen och på så sätt jordar den.  
För elsäkerheten i vagnen hänvisas till den internationella standarden CEI IEC 
60364-7-717 som behandlar mobila eller transportabla enheter. 
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14 Ergonomi  
Tyngdpunkten i denna enkla studie ligger på operatörerna, vilka i vissa situationer 
kommer att bli stillasittande under längre perioder. Därför är det viktigt att 
arbetsplatserna är så ergonomiskt utformade som möjligt. Det är även viktigt att 
förarens och vagnschefens plats är ergonomiskt utformade men dessa har inte lika 
stillasittande arbete. För att skapa en så bra arbetsplats som möjligt har stolarna 
gjorts ställbara i höjd- och längsled, för att kunna anpassas efter varierande 
kroppsstorlek. Operatörernas skärmar är även tillverkade så att de kan justeras efter 
önskemål.  
 
I och med att en extra batterigrupp installeras i bakre vänster bandhylla försvinner ett 
stuvningsutrymme. Detta medför att viss materiel måste stuvas inne i stridsrummet 
och inverka på det totala utrymmet.  
 
Vidare har de yttre faktorerna också tagits hänsyn till såsom temperatur, ljus och 
ljudnivå men dessa styrs av system som tillhör den befintliga CV9035NL och 
förutsätts fungera. 
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15 Användarvänlighet 
Utrustningen måste vara smidig att använda och lätt att överblicka för att arbetet ska 
bli så effektivt som möjligt. 
 

15.1 VIS-inferface 
För att få aktuell status över vagnens standardfunktioner samt över de tillkomna 
televapenfunktionerna nyttjas vagnens VIS (Vehicle Information System). Det är ett 
displaysystem som grafiskt och numeriskt redovisar den information som önskas.  
Ett förslag på hur displayen kan se ut över de extra funktionerna i televapenvagnen 
som LSH tillhandahåller, redovisas nedan, se Figur 15-1.  
 
Komponenter som kan vara önskvärda att få status över: 
 
•  Generator  

§ Uteffekt 
§ Frekvens 
§ Strömstyrka 
§ Spänning 

 
•  Mastläge 
•  Masthöjden 
•  Hydraulpump 
•  Kylning 
 

 
Figur 15-1 Förslag på VIS-interface 
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16 Handhavande av televapensystem 
 
Televapensystem 
För att styra och använda televapenutrustningen krävs reglage som direkt eller 
indirekt styr systemet. Nedan redovisas arbetsgången vid start av televapensystemet 
se även Figur 16-1. I figuren är reglagen utsatta vid komponenterna de styr.  
I verkligheten är reglagen placerade på en gemensam plats där de styrs manuellt 
eller via signaler från givare.  
 
Vid uppstart av systemet väljs via ett manöverdon på elskåpets front (A) vilken typ av 
drift som skall användas, extern eller intern drift.  
 
Extern drift 
Luckan öppnas med ett hydrauliskt reglage (B) som även reser masten till ett läge 
som gör det möjligt för personalen att montera på antennen. Via samma reglage 
reses masten till vertikalt läge. 
När masten är i vertikalt läge låses hydraulcylindrarna automatiskt via en elektriskt 
styrd ventil (C) varpå mastluckan stängs automatiskt.  
En elektrisk motor i masten startas via reglage (D) och masten åker ut till full längd.  
Nu kan teleutrustningen startas med reglage (F). Det är dock viktigt att reglage (E) är 
i sådant läge att oljeflödet från pumpen till motor stryps. 
 
Intern drift 
Luckan öppnas med ett hydrauliskt reglage (B) som även reser masten till ett läge 
som gör det möjligt för personalen att montera på antennen. Via samma reglage 
reses masten till vertikalt läge. 
När masten är i vertikalt läge låses hydraulcylindrarna automatiskt via en elektriskt 
styrd ventil (C) varpå mastluckan stängs automatiskt.  
En elektrisk motor i masten startas via reglage (D) och masten åker ut till full längd.  
Via reglage (E) startar hydraulpumpen och börjar driva motorerna som i sin tur driver 
generator och kylkompressor. Teleutrustningen kan sedan startas med reglage (F).  
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Figur 16-1 Sambandsskiss 
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17 Viktanalys 
Den nya utrustningen samt ändringarna på vagnen medför en ny totalvikt.  
Televapenvagnens totalvikt kommer att öka med ca 740 kg jämfört med en standard 
CV9035NL. Att viktökningen blir relativt liten trots att tung utrustning installeras beror 
främst på att tornet inklusive kringutrustning och ammunition som väger närmare fem 
ton plockas bort. För att även undersöka om tyngdpunktens placering påverkas av att 
tornet tas bort och extra utrustning tillkommer görs en analys.  
En tyngdpunktsförskjutning i sidled är speciellt känsligt men även förskjutning i höjd 
och längsled bör undvikas. En sidleds förskjuten tyngdpunkt leder till stora 
försämringar av köregenskaperna främst på mjukt underlag såsom snö och våtmark. 
Genom att ena sidan på vagnen är tyngre kommer den att sjunka djupare ner i 
marken. Detta innebär att föraren måste styra emot hela tiden för att få vagnen att gå 
rakt. Ett bandfordons styrning fungerar så att för att svänga måste hastigheten 
minskas på det band som sitter på den sida man vill svänga åt. Detta medför en ökad 
hastighet på det band som går djupast ner i marken. I slutändan leder det till att 
bandet kommer att sjunka ännu djupare ner i marken och vagnens 
framkomlighetsförmåga försvinner. 
Att köra en snedlastad vagn på hårt underlag är inte lika känsligt som på mjukt.  
Dock finns det nackdelar även här som gör det ohållbart att köra med en sådan vagn. 
Problem som uppstår vid snedlast är att bl.a. band och fjädring slits hårdare vilket 
påverkar livslängden och tillförlitligheten på ett negativt sätt.  
På en traditionell CV90 sitter tornet något förskjutet till vänster om en tänkt mittlinje i 
längsled och motorn till höger vilket ger en bra jämvikt.  
I detta fall då tung utrustning placeras på höger sida, måste det vägas upp av vikten 
från masten samt personal som placeras till vänster i vagnen.  

17.1 Tyngdpunktsberäkningar 
Analysen görs genom att vagnens större delar samt den extra insatta utrustningen 
listas och dess vikt förs in. Därefter mäts respektive dels tyngdpunkt in.  
Nollpunkten vid mätningen i höjd- och längsled är drivaxelcentrum, i tvärled används 
utsidan av vänster bandhylla. Tyngdpunkten i z-led är beräknad utifrån en 
markfrigång på 400 mm.  
Utifrån dessa värden kan ett moment runt respektive axel beräknas och detta 
omvandlas till en eventuell förskjutning i de tre olika riktningarna, se Tabell 17-1.  
För djupare information om delarna och dess tyngdpunkter, se bilaga 1. 
 
Resultatet av analysen blir att vagnens tyngdpunkt förskjuts 80 mm mot vänster sida 
vilket är en förskjutning på 5 % samt 9 % bakåt från mittersta bärhjulet räknat. 
Gränsen för sidleds- och längdsförskjutning är 10 % vilket alltså klaras i detta fall. 
Tyngdpunkten förskjuts även 14 % uppåt vilket är mindre allvarligt. Här finns heller 
inget fastslaget gränsvärde men förskjutningen bör dock inte nonchaleras.  
Beräkningarna är gjorda med full tank vilket innebär att efter en tids drift kommer 
tyngdpunkten att förflyttas in mot mitten av vagnen.   
 
Förskjutning X-led Y-led Z-led 
Längdmått [mm] 304 -80 1175 
Procentuell förflyttning [%] 9 5 14 

Tabell 17-1 Tyngdpunktsförskjutning 
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18 Vapensystem 
Televapenvagnen skall utrustas med ett vapensystem som främst skall verka som ett 
försvarssystem då det kan antas att fordonet inte kommer att verka offensivt. 
Vapenbehovet uppfylls med en Ksp 7,62 eller en M2 0,5”. En sådan typ av kulspruta 
monteras på lavett och placeras på taket eller på observationshuven. 
Alla vapensystem kommer att vara ett så kallat OWS, vilket innebär att vagnschefen 
kan manövrera dem inifrån kupén med en joystick. Siktet utgörs av en skärm där 
skytten ser målet. Vissa system kan också styras manuellt genom att skytten står 
upp i luckan.  
 

18.1 Vapenstationer 
Nedan redovisas olika typer av tänkbara vapenstationer. Samtliga går att utrusta med 
ett lämpligt vapen typ kulspruta 7,62 mm alternativt 0,5”.  
 

18.1.1 BTID  

 
Figur 18-1 Vapensystem BTID 

Detta vapen placeras på observationshuven, alternativt bredvid på en krans och 
vagnschefen kan styra vapnet manuellt stående i luckan eller med joystick inifrån 
vagnen. Vapnet kan rotera ±180° samt elevera -10° till +45°.  
 

18.1.2 LEMUR 

 
Figur 18-2 Vapensystem LEMUR 

Stationen placeras på vagnens tak och kan endast styras via joystick. För att inte 
skymma chefens siktfält i sida, placeras det något snett bakom huven. Vapnet kan 
rotera 360° samt elevera -20° till +60°. 
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18.1.3 Protector 

  
Figur 18-3 Vapensystem Protector 

Vapnet placeras likt Lemur till höger om vagnschefens huv och styrs endast via 
joystick. Vapnet som användas är antingen en Ksp 7,62 mm eller en M2 0,5” och kan 
rotera 360° samt elevera -10° till +45°. Denna vapenlavett är även utrustad med 
granatkastare t.ex. för rökgranater. 
 

18.1.4 Enforcer 

  
Figur 18-4 Vapensystem Enforcer 

Systemet placeras vid sidan av observationsluckan och styrs inifrån med hjälp av en 
joystick. Vapnet kan antingen vara en Ksp 7,62 mm, M2 0,5” eller en 40 mm 
granatkastare. Lavetten kan rotera 360° samt elevera -20° till +60°.  
 

18.2 Vapenförslag 
Det kan antas att televapenvagnen inte kommer att verka offensivt varför det räcker 
att utrusta den med en kulspruta eller dyl. i försvarande syfte. Det finns olika 
vapensystem att tillgå men det som väljs att monteras på denna vagn är en Enforcer. 
Det är ett system som monteras på vagnens överbyggnad, snett bakom 
vagnschefens observationslucka. Systemet styrs inifrån vagnen via en joystick av 
vagnschefen där siktinstrument syns på en skärm. Vapnet som monteras på Enforcer 
lavetten är en kulspruta av kaliber 0,5”, se Figur 18-5.  

 
Figur 18-5 Placering av Enforcer 
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19 Skillnader mellan CV9035NL och CV9040 
Det finns ett stort antal CV90 i världen. Bland annat har det svenska försvaret 
CV9040 vagnar som inte används så flitigt. Dessa vagnar skulle kunna byggas om till 
televapenvagnar, därför är det intressant att kolla på skillnaderna mellan att använda 
ett chassi från en CV9040 eller från en CV9035NL. En utvärdering av de olika 
chassimodellerna ger följande noterbara skillnader. 
 
Den största skillnaden mellan dessa två vagnar är yttermåtten där CV9040 är 200 
mm kortare än CV9035NL. Detta innebär att rackarna inte kan placeras i fem rader 
utan måste ställas i fyra, för att göra plats åt den extra hydraulpumpen som placeras 
på golvet i stridsrummet. I slutändan innebär detta att den totala takhöjden ökar med 
ca 3,5 dm jämfört med en CV9035NL, förutsatt att även CV9040 utrustas med ett 
mingolv. Om vagnen inte har mingolv kommer den totala höjden bara behöva ökas 
med 2,5 dm.  
Vidare beror inte takhöjden enbart på rackarna utan även på mastfacket som kräver 
ett visst utrymme i höjdled. Som konstruktionen av mastfacket ser ut kommer det att 
sträcka sig 350 mm ner i upphöjningen på vänster bandhylla på en CV9035NL.  
Innehållet i vänster bandhylla är något som också skiljer dessa vagnar åt, för på 
CV9040 sitter både tank och NBC-paketet där till skillnad mot CV9035NL då enbart 
tanken finns i vänster bandhylla. Därför kan det komma att behövas en viss 
omstrukturering i bandhyllan på CV9040 vagnen. 
 
Vidare är chassiet till CV9035NL 170 mm högre baktill och 35 mm framtill. Detta 
leder till att påbyggnaden kommer att se olika ut mellan de två vagnarna. 
 
Gemensamt för de två vagnarna är att drivningen till den insatta elektroniken kräver 
ett extra hydraulsystem med samma kapacitet. Dock finns det en skillnad och det är 
att dieselmotorn i CV9040 saknar varvtalsregulator, vilket är ett måste för att kunna 
driva en generator optimalt. 
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20 Diskussion 
Omstuvningen visar på att det är en kombination av elrackarna samt masten som 
styr höjden på överbyggnaden. Elrackarna gör att taket måste höjas samtidigt som 
masten kräver ett visst utrymme. Masten integreras i ett fack i och ovanför vänstra 
bandhyllan. Om masten skulle kunna göras mindre, skulle totala vagnshöjden kunna 
minskas.  
 
Generatorn som installeras i systemet är en EME DB 25/18-2TS som levererar 12 
kW 3x400 VAC där 230 VAC plockas ut mellan fas och nolla. Likspänningen på 28 
VDC tas från vagnens befintliga system.  
Det skulle kunna vara möjligt att använda sig av en generator som levererar både 
230 VAC samt 28 VDC men den blir både större och tyngre. 
Konceptet med en svänghjulsgenerator föreslås en djupare studie i andra kommande 
projekt. Detta är en mycket bra lösning på generatordrift eftersom den tar liten plats i 
förhållande till den effekt den levererar.  
 
All elektronik kopplas samman i ett elskåp som placeras på väggen framför rackarna. 
Till detta elskåp kopplas bl.a. styrteknik från batteriboxen som är placerad under 
vagnschefen. Dock måste måtten på batteriboxens storlek reduceras om den ska 
rymmas där. Detta medför en omkonstruktion av boxen men detta behandlas inte i 
detta arbete utan får studeras djupare vid en fortsättning på projektet. Ett extra 
batteri, likt den befintliga chassimatningen, installeras i vänster bandhylla. 
 
För att värma rackarna innan start vid kyla krävs att ett extra värmesystem 
installeras. Val av värmesystem ligger på den potentiella kunden men ett föreslaget 
alternativ är att använda kupévärmare som i fält drivs av generatorn som normalt 
förser rackarna med effekt. När fordonet har tillgång till extern kraft drivs systemet via 
detta nät. 
 
Mastfotens och mastramens dimensioner styrs av utrymmet i mastfacket samt 
möjligheten att ge en bra infästning mot masten. En enklare FE-analys som 
kompletterar de manuella beräkningarna av mastfoten visar att den håller mer än väl. 
En FE-analys görs även på mastramen där resultatet visar att ramen håller för de 
krafter den utsätts för. En mer ingående analys bör göras för att kunna optimera 
ramen och foten med avseende på vikt och hållfasthet. 
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Bilaga 2. 
 
Lista över tillkomna komponenter 
 
System Produkt Modell Leverantör 
Överbyggnad   Egentillverkas 
    
Mast Mast   
 -Mast TM3000/18-2,8 WIBE 
 -Fot  Egentillverkas 
 -Antenn P/N 470403-00000 Grintek Electronics 
    
Hydraulik Hydraulpump A10VSO NG45 Parker 
 Hydraulmotor A2FM NG23 Rexroth 
 Cylindrar   
 -lucköppning 25/16 Hydrauto Light cylinders 
 -mastresning 80/50 slaglängd 600 mm Hydrauto Light cylinders 
    
Kylsystem AC-anläggning Befintligt Stork 
    
Motor Gummikoppling Serie A/30. Centaflex 
    
El Stör- Pejl- kommunikationsutr.  Ericsson 
 Racksystem Varistar Heavy Duty Schroff 
 Generator EME 15 kVA (14,25 kW) PonPower 
 Elskåp Bef. Liknande HSV Korea  
 Elektroniskt vattenpass Modell 410 P-Q controls 
 Display Modell 830 P-Q controls 
 Extra batterigrupp BB-10 N (12 V, 100 Ah) Gyllintel 
    
Vapen OWS   
 -system Enforcer  
 -vapen M2 0,5”  
    
Övrigt Borstar   
 -Borst Tätningsborstar Osborn 
 Dragskena/kylning 5040 teleskopskena Rollco 
 Kabelvindor Type 220 Cavotec 

 



 

 

Bilaga 2 
 
Ritning av den valda teleskopmasten från WIBE. 
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Bilaga 4 FE-analys 
 

Mastfot 
 
Lastfall1 
Vindkraften på 77 kN ansätts från sidan vilket ger upphov till att masten vill lyfta ena 
tappen och trycka ner den andra. Spänningarna och förskjutningarna som uppstår är 
identiska i båda tapparna.  
 

 
Maximal förskjutning 0,04 mm 

 

 
Maximal spänning 101 MPa 



 

 

Lastfall 2 
 
Vindkraften på 54 kN ansätts framifrån vilket ger upphov till att masten vill trycka 
tapparna framåt. Spänningarna och förskjutningarna som uppstår är identiska i båda 
tapparna.  
 

 
Maximal förskjutning 0,027 mm 

 

 
Maximal spänning 68,2 MPa 



 

 

Mastram 
 
Lastfall 1 
Kraften på 5 kN ansätts åt vänster och appliceras på ramens kontaktyta mot masten.  
 

 
Maximal förskjutning 1,87 mm  Maximal spänning 66,6 MPa 



 

 

Lastfall 2 
Kraften på 5 kN ansätts åt höger och appliceras på ramens kontaktyta mot masten.  
 

 
Maximal förskjutning 1,64 mm  Maximal spänning 49,8 MPa



 

 

Lastfall 3 
Kraften på 5 kN ansätts framifrån och appliceras på ramens kontaktyta mot masten. 
 

 
 

 
Maximal förskjutning 1,9 mm   Maximal spänning 73,6 MPa 



 

 

Lastfall 4 
Kraften på 5 kN ansätts bakifrån och appliceras på ramens kontaktyta mot masten. 
 

 
Maximal förskjutning 2,05 mm   Maximal spänning 76,9 MPa



 

 

Bilaga 5 
 
Bilder av televapenvagnen byggd på ett CV90 chassi 
 

 
Vagnen sett från vänster 

 

 
Vagnen sett från höger 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Vagnen sett framifrån 

 
 

 
Vagnen sett bakifrån 



 

 

 
 

Isometrisk vy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


